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  أ

 مقدمة
يندرج مكضكع اتخاذ القرار ضمف المكضكعات الميمة في عمـ النفس المعرفي، حيث تتكقؼ 

عمى كأعمؽ مف ذلؾ، أمكر كثيرة ال تقؼ عمى مستكل الفرد فقط بؿ تتعدل لتؤثر عمى مستكيات أعميو 
ف ىذا المكضكع ميـ إكعمى ىذا األساس ؼ .؛ في تنميتيا كانييارىا تؤثر في سياسة الدكؿ كاقتصادىافيي

ت خاطئة في اد كالمجتمعات تككف بسبب اتخاذ قراراغمب المشاكؿ التي يتعرض ليا األفرأف ألمغاية بحكـ 
 .كؿ مرة

كال شؾ أف ىناؾ اتجاىات كثيرة حاكلت تفسير السمكؾ، إال أف المنحى المعرفي يعتبر مف أىـ 
االتجاىات الحديثة التي جمبت اىتماـ الباحثيف في الميداف السيككلكجي، ألنو يركز عمى دراسة الجكانب 
المختمفة لؤلداء العقمي، مف حيث الشكؿ كالبناء المعرفي كحتى مف حيث عبلقتو بأداءات عقمية أخرل 

 .كسمات الشخصية
كمف أىـ تطبيقات عمـ النفس المعرفي بعد تكسع استخداماتو نذكر خرائط المفاىيـ كخرائط الشكؿ، 

كالعصؼ الذىني، كالتساؤؿ الذاتي، كالبنية المعرفية، كالسعة المعرفية، مراقبة الذات، ما كراء المعرفة 
ىذا األخير الذم أصبح ييفترض أف يحتؿ لكحده مجاؿ كاسع مف مكضكعات كتطبيقات عمـ . كاتخاذ القرار

 .النفس المعرفي
إذ أف خصائص العصر الذم نعيشو كالمتمثمة في األحداث السياسية كالتغيرات االجتماعية 

كالتطكرات التكنكلكجية التي دفعت لبلنفجار المعمكماتي؛ كميا عكامؿ أثرت عمى محاكالت فيـ طريقة عمؿ 
العقؿ البشرم الذم كرغـ العدد الكبير مف البحكث التي أجريت حكلو كحكؿ طريقة عممو مازالت الكثير 
مف البحكث التي يجب أف تيجرل لفؾ شفرات أساليب عمؿ ىذا الجياز المحير كمككناتو؛ كالذم مازاؿ 

 .يطرح الكثير مف االستفيامات
كميما بمغت قدرة الفرد في عصر التكنكلكجيا كالثكرة المعمكماتية فمف يستطيع أف يدرؾ كيتحكـ في 
كؿ ما ينتجو العقؿ البشرم عبر العالـ، إذ أنو كلفيـ طريقة تحكـ كاستثمار العقؿ البشرم لجزء يسير مف 
الكـ اليائؿ مف المعمكمات قاـ العمماء بتجزئة ىذه الطرؽ إلى عدة مفاىيـ لعميا تيسيؿ فيـ األمر كالتحكـ 

 . كمف ىذه المفاىيـ نجد اتخاذ القرار كأساليب التفكير كمستكل الطمكح. فيو
شائكة كميمة بقدر  إف كاقع القرار السياسي كاالقتصادم؛ بؿ ككاقع القرار اإلدارم كالفردم، لمسألة

كىذا ما يدفعنا . بعد اتخاذه ليذا القرار أك ذاؾ (حككمة)المشكبلت كالنجاحات التي يمقييا الفرد كالمجتمع 
في  (كال نقصد ىنا القرار السياسي فقط)لمتفكير في طريقة تفكير متخذم القرار، فيؿ يفكر أصحاب القرار 

.



  ة

كيفية اتخاذىـ ليذه القرارات أـ ال؟ كىؿ يدرككف كيؼ تتـ عممية اتخاذ القرار، كىؿ إدراكيـ لذلؾ مف عدمو 
 يؤثر في نتائج القرار المتخذ؟ كقبؿ ذلؾ ما ىي طبيعة اتخاذ القرار؟

كلئلجابة عمى ىذه التساؤالت كغيرىا عمينا العكدة إلى ما كتب حكؿ اتخاذ القرار كصنعو حيث   
تشير البدايات التاريخية إلى أف اتخاذ القرار قد تىككف مف االتحاد بيف نظرية القرار كاألساليب الكمية مثؿ "

إحصائيات، االحتماالت كاالستدالؿ التي كاف ليا تأثير حاسـ عمى نماذج صنع القرار كمداخمو ككيفية 
كما أف تطكر القياس النفسي ساىـ كثيرا في فيـ ىذه العممية المعقدة، ( 13: 2007حبيب، مجدي، )" اتخاذه

كرغـ أف مكضكع التفكير كيتب حكلو الكثير . باإلضافة إلى مفيـك التفكير الذم صار لصيقا باتخاذ القرار
مف المكاضيع كأجريت عميو دراسات ال تيعد؛ إال أنو ككمما تقدمت البحكث زاد اإللحاح عمى فيـ مفيكـ 

التفكير الذم مازاؿ يحير الباحثيف كالميتميف في كؿ المجاالت، حتى أننا أصبحنا نتداكؿ مصطمح ما كراء 
 . التفكير لككننا لـ نفيـ بعد التفكير، أك أف فيمنا لو أكصمنا لما كراءه

عمى مستكل )الحراؾ المفاىيمي الذم يعني تبادؿ المراكز فيما بيف المصطمحات "خاصة مع 
إذ أف بعض المفاىيـ تتبادؿ المراكز فيما بينيا بحيث يصبح المفيـك الفرعي مفيكما  (التفكير كاتخاذ القرار

كتتجمى ىذه األىمية في تبياف الكظيفة التي يقـك بيا المفيـك . أصميا كالمفيـك الرئيس مفيكما فرعيا
إذ يمكف لمقارئ كالمتتبع لمحراؾ  (1: 2002محمد طارق، )" كمكقفو مف النسؽ المعرفي الذم ينتمي إليو

المفاىيمي التخاذ القرار الذم يتبادؿ األدكار مف حيف ألخر مع مفيـك صنع القرار، ككذا مفيـك أساليب 
 .التفكير الذم يحاكؿ إيجاد كضعية أكثر استقرار داخؿ النسؽ المعرفي الكاسع لمفيـك التفكير

محاكلة كضع صكرة أكثر شمكال  البحث في ىذا المكضكع مف حيث ادت الباحثةرأف أفكاف 
كما ترل الباحثة أنو .  ضمف ىذا الحراؾساليب التفكيرأعبلقتو بتحاكؿ كصؼ العبلقة بيف اتخاذ القرار ك

لف تكتمؿ الصكرة كلف تككف أكثر كضكحا إذا لـ نحاكؿ ربطيا بسمات الشخصية مف المنظكر 
كمف خبلؿ االستطبلع المعمكماتي ارتأينا أف متغير مستكل الطمكح مف أنسب . السيككلكجي األخر

المتغيرات التي يمكف أف نربطيا بمتغير اتخاذ القرار، ككف أف مستكل الطمكح يعتبر مف أىـ السمات التي 
 .تؤثر بشكؿ عميؽ في شخصية متخذم القرار، مف جية

 حيث رأينا كيؼ أف دكال بأكمميا ازدىرت لما .كمف جية أخرل فإف طمكح الدكؿ مف طمكح أفرادىا
كما أف القرارات المتخذة تقع تحت . عمت طمكحات أبنائيا، كأمـ ىكت لما ىكت ىمـ كطمكحات أبنائيا

تأثير أساليب التفكير مف جية كتدفعيا مستكيات الطمكح مف جية أخرل لتعطينا صكرة أكضح عف 
 .شخصية متخذ القرار

.



  ط

في سياؽ ىذه الرؤية فإنو مف المستحيؿ دراسة اتخاذ القرار لدل الجميع، كألننا نؤمف بأف اإلدارة ك
عصب التنمية كخاصة الثركة البشرية اليائمة التي تحتكييا مؤسسات القطاع الخاص كالعاـ كبمختمؼ 

أىدافيا، كما تشكمو القرارات التي يتخذىا المكظؼ داخؿ ىذه المؤسسات مف أىمية؛ كعمى جميع 
فإف الدراسة الحالية ستركز عمى دراسة القرار لدل المكظؼ الجزائرم في المؤسسات . المستكيات اإلدارية

 . العمكمية
إف الكاقع الذم نعيشو يكميا كمكظفيف أك كمراجعيف لدل مكظفي المؤسسات العمكمية سكاء كانت 

فيؿ ىي تعتمد ! جامعة أك بمدية أك مركز استشفائي يجعمنا نفكر كثيرا في طريقة سير ىذه المؤسسات
كربما ىذا ما كاف دافعا قكيا لعممية ! طرؽ عممية مكضكعية أـ أف األمكر تسير بطريقة عشكائية

كالتي يرجعيا البعض إلى سكء التسيير كالمحسكبية  (بيف مؤيد كمعارض)الخكصصة التي عاشتيا الجزائر
تباع الطرؽ التقميدية، كيرجعيا البعض األخر إلى عجز الدكلة في التحكـ في مكاردىا كمؤسساتيا لكف . كا 

 مف المسؤكؿ عف ىذا العجز؟ أك مف الذم يسير مؤسسات الدكلة؟: السؤاؿ المطركح ىك
كمف ىنا تتضح أكثر مبررات اختيارنا لنظرية ستيرنبرج ككيجنر ألساليب التفكير كالتي تعتمد عمى 
نفس الفكرة، كىي أف طريقة تفكير الحككمات تنبثؽ مف طريقة تفكير أفرادىا فيـ مف أكجد ىذه الحككمات 

كضركرة لبلستمرار كالتحكـ في التكسعات كاالختبلفات البشرية -  كىي لـ تكف مكجكدة بصيغتيا الحالية–
 . التي شممت حتى طرؽ التفكير

إف منطمقات الدراسة الميدانية الحالية ستتمحكر إذا حكؿ عبلقة اتخاذ القرار بأساليب التفكير 
كعميو فإف الدراسة تثير مجمكعة مف النقاط . كمستكل الطمكح لدل المكظفيف في المؤسسات العمكمية

 .الكاسعة التي حاكلت الباحثة التحكـ فييا مف خبلؿ تقسيميا إلى جانب نظرم كآخر تطبيقي
فكاف أف حاكلنا حشد قدر كاؼ مف المعارؼ حكؿ مفاىيـ الدراسة األساسية ضمف المحكر 

التنظيرم مف البحث، كىذا مف خبلؿ سرد ك تصنيؼ ما تـ الحصكؿ عميو مف معمكمات حكؿ مكضكعات 
عب إيجاد تصكر نظرم كاحد كمكحد كعميو فقد . الدراسة كالتي تبيف أنيا جد كاسعة كفييا مف التبايف ما صى

قيسـ ىذا الجانب بدكره إلى عدة محاكر أساسية تمثمت في الفصؿ التمييدم الذم حاكلنا مف خبللو التمييد 
لممكضكع مف خبلؿ عرض تساؤالت الدراسة كفرضيتيا، كاألىداؼ المتكخاة مف ىذه المحاكلة العممية، 

 .باإلضافة إلى تحديد المفاىيـ التي اعتبرناىا منطمقات لمدراسة األساسية كالميدانية
كأردفناه بالفصؿ األكؿ كالخاص بسيككلكجية اتخاذ القرار كيتضمف مجمكعة مف العناصر التي 
حاكلنا ترتيبيا كفؽ ما جاد بو الباحثيف كحسب رؤاىـ المختمفة حينا كالمتداخمة حينا آخر، ففي البداية 
عرضنا مفيـك اتخاذ القرار كحاكلنا تكضيح المشكؿ المفاىيمي كعبلقتو بمفاىيـ أخرل، ثـ مراحؿ اتخاذ 

.



  د

القرار كالعكامؿ المؤثرة فيو كما عرضنا بعض العناصر المكضحة لنظـ دعـ القرار كفي األخير حاكلنا 
 .كضع تصكر نظرم لمكقع اتخاذ القرار بالنسبة لمجمكعة مف العمميات المعرفية

الفصؿ الثاني خصص لمتغير أساليب التفكير كالذم عرضت فيو سيككلكجية أساليب التفكير بعد 
عرض مكسع لمتفكير كماىيتو ككذا أنكاع كاستراتيجيات التفكير، ثـ عرض النظريات التي حاكلت فيـ 

ستراتيجية حتى نتمكف مف الدخكؿ لممفيكـ األساسي كىك أساليب التفكير كحتى  كتفسير التفكير كعممية كا 
بعدىا تـ ذكر أىـ التصنيفات التي تكصؿ . يستطيع القارئ أف يفرؽ بيف التفكير كقدرة كالتفكير كأسمكب

ككذا عرض مختصر لعبلقة . إلييا العمماء كالباحثيف بالنسبة ألساليب التفكير كالنظريات المفسرة ليا
كفي األخير استنتاج مبدئي لعبلقة أساليب التفكير باتخاذ القرار . أساليب التفكير بالشخصية كمدل تكافقيا

 .كبعض العمميات المعرفية
كبحثنا في الفصؿ الثالث في مفيـك مستكل الطمكح الذم اشتققناه مف مفيـك الشخصية باعتباره 

كما عرجنا عمى مستكيات كأنكاع الطمكح، كتمت اإلشارة إلى أىـ العكامؿ المؤثرة فيو . مف أىـ سماتيا
كالنظريات المفسرة لو، كفي األخير تعرضنا ألساليب قياس مستكل الطمكح خاصة أف ىذا لو عبلقة 

 .بأىداؼ الدراسة السيككمترية
ثـ أتبعنا الباب النظرم بباب ميداني، عرضنا فيو الدراسة االستطبلعية ثـ الخطكات التفصيمية 

إلجراءات الدراسة األساسية كىذا بالتطرؽ إلى العينة كاألدكات المستخدمة في جمع البيانات، كفي األخير 
عرض مفصؿ لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية كمناقشة ىذه النتائج في ضكء كؿ مف التراث 

تـ؛ بخاتمة عامة كتيتبع . النظرم المعركض كالدراسات السابقة كأيضا عمى ضكء الفرضيات كككؿ بحث خي
 . بقائمة المراجع المعتمدة النجاز ىذه الدراسة كالمبلحؽ باإلضافة إلى ممخص الدراسة
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I. إشكالية الدراسة    
يعتبر الكظيؼ العمكمي العصب اإلدارم في الدكلة، لتحكمو بتسيير جانب كاسع مف اقتصاد 

ك مع التزايد المعتبر . الببلد كباعتباره المسؤكؿ عف التخطيط كالتسيير كمتابعة المشاريع الصغيرة كالكبيرة
في عدد مكظفي القطاع العمكمي تتزايد معاناتو مف مشكبلت عدة، تتمثؿ أىميا في مشكؿ البطالة، 

 .اإلحالة عمى التقاعد، كىجرة األدمغة، مما أدل إلى تأخر التنمية كعرقمتيا
كمف أىـ إفرازات التحكالت العالمية االقتصادية، التي ظىير ضعؼ القطاع العمكمي مف خبلليا، 

، كميما  تعددت 1996 مؤسسة عمكمية لمخكصصة سنة 130حيث تعرضت "ظاىرة الخكصصة 
الخكصصة في الجزائر تـ تطبيقيا دكف إستراتيجية، كىذا ما يدفع لممخاطرة  في إمكانية "المبررات فإف 

كيكحي بكجكد صعكبات تتمثؿ خاصة في كجكد -  حسب رئيس الحككمة السابؽ أحمد بف بيتكر–نجاحيا 
 فيؿ اتخاذ قرارات ميمة مثؿ (187: 2006قروي، رفيق، )" جماعات المصالح النافذة كالرشكة كالفكضكية

 قرار الخكصصة تـ بشكؿ مدركس أـ باتخاذ المخاطرة؟ 

مف خبلؿ ىذه الكضعية يتبيف لنا أف المشكبلت االقتصادية قد يككف مردىا سياسة التسيير 
المتبعة كالتي يخططيا كينفذىا أفراد مف المفركض أنيـ مؤىميف لذلؾ، مف خبلؿ تمتعيـ بشخصية تككف 

  .قادرة عمى اتخاذ القرارات المناسبة كتنفيذىا كمتابعتيا
أثر كبيرا في حياة المنظمات حيث يرتبط مكضكع "كعميو فإف أىمية اتخاذ القرار تتمثؿ في أف ليا 

اتخاذ القرارات بأجزاء العممية اإلدارية مف تخطيط كتنظيـ كقيادة كاتصاالت، كغيرىا مف النشاطات 
اإلدارية األخرل، كما أنيا ترتبط بالسمكؾ اإلدارم، حيث يتناكؿ اتخاذ القرارات الجكانب السمككية لعمؿ 

 (2: 1993المنصور ياسر، )" اتخاذ القرارات كالعبلقات الشخصية كالتنظيمية المؤثرة في القرار

إف عدـ تكفر معمكمات كافية عف سمكؾ المكظؼ داخؿ اإلدارة كاف سببا في تفاقـ العديد مف 
مكاناتو كما يجب حيث عانت اإلدارة كالمجتمع بأكممو مف . المشاكؿ، كعدـ القدرة عمى استغبلؿ طاقتو كا 

مشكبلت عمالية مستمرة تمثمت في مكجات مف اإلضرابات أك حاالت مف التمرد  : "مشكبلت عديدة منيا
كعدـ اإلسياـ الجدم في تحقيؽ أىداؼ اإلنتاج كصكر مف اإلىماؿ كالضياع، تنشأ كميا بسبب فقداف 
الثقة بيف اإلدارة كبيف جماىير العامميف كبالتالي ضياع لفرص التسكيؽ الفعاؿ بسبب عدـ فيـ اإلدارة 

 (16: (ت.د)السممي، عمي،)" لمسمكؾ االستيبلكي

 إلى اقتصاد السكؽ، فإف اإلدارة الجزائرية مازلت تسير االنتقاؿتمر بمرحمة "كرغـ أف الجزائر
، كما أف خدماتيا تبقى بعيدة عف النكعية المرجكة مف طرؼ المكاطنيف، فاإلدارة العصرية كبلسيكية طرؽب

.
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، في حيف ق ك تطكيرهلممكظؼ مف خبلؿ تحفيز  كاالجتماعي ك السيككلكجيأصبحت تيتـ بالبعد اإلنساني
 .يحتاج إلى نقبلت نكعية تساير متطمبات العكلمةيبقى الكظيؼ العمكمي في الجزائر 

استمرار نفس اإلطارات "كيشير الباحثيف إلى أنو مف أىـ معكقات االنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ، 
البشرية التي ككنت ثقافة إدارية ال تتفؽ مع اقتصاد السكؽ، كخضكع عناصر اإلنتاج لمتكجو المركزم، 

كما أف اإلدارة تميزت . باإلضافة إلى عامؿ االتكاؿ كالتياكف كحتى التبذير الذم مازاؿ يطبع أغمب العماؿ
في المراحؿ األخيرة لممسيرة التنمكية باحتكار المسئكؿ لمسمطة، رغـ أف فعالية التسيير اإلدارم ال تخضع 

نما تخضع لمعبلقات الشخصية  ( 103: 2002بوخاوة و دومي، )..." لمقكاعد اإلدارية إال نادرا، كا 
كقد اتضح مف الدراسات كالبحكث التي تناكلت اتخاذ القرار، كجكد عبلقات تربطو بكثير مف  

 كمصدر الضبط، كالدافعيةالسيطرة، / االنطكاء كالخضكع/ االنبساط: األبعاد اليامة في الشخصية مثؿ
 كىشاـ الخكلي Berkland (1992)ك  Ingran et al (1985)كدراسة (1985)منيا دراسة فرحاف نصر

إلى كجكد  (2005)كالرحاحمة عبد الرزاؽ  (2003)كما تكصمت نتائج دراسة كؿ مف الحرارشة . (2001)
 . عبلقة بيف التفكير كاتخاذ القرار

كتعتبر المشاركة في اتخاذ القرار بالنسبة لمعامميف مف أىـ عكامؿ استقرار كتطكير المؤسسات 
اإلنساف ميما كاف مكقعو في السمـ اإلدارم، يميؿ في الغالب إلى تنفيذ القرار الذم شارؾ في "حيث أف 

صنعو كيدافع عنو، كبالمقابؿ فإنو يحاكؿ مقاكمة القرار الذم يممى عميو دكف استشارتو، أك عمى األقؿ ال 
يجد دافعا ذاتيا لتنفيذه، ذلؾ أف مف أىـ الحاجات اإلنسانية لئلنساف أف ييعترؼ بكجكده كيعطى أىميتو، 
كأف يؤخذ برأيو فيما يتعمؽ بأمر الجماعة التي ىك عضك فييا، كأف تترؾ لو حرية مشاركة زمبلئو كأفراد 

كىذا ما أكدتو نتائج الدراسات التي قاـ بيا كؿ ( 19-18: 1994الصبيحات، ابراىيم، )" منظمتو كالتفاعؿ معيـ
ككذا دراسة اليدىكد  (1994)كالصبيحات إبراىيـ  (1993)، كالمنصكر ياسر (1990)مف عميمات صالح 

حيث أشارت إلى ضعؼ المشاركة في اتخاذ القرار داخؿ المؤسسات العمكمية، كعدـ رضا  (1996)دالؿ 
 .المكظفيف عمى القرارات اإلدارية في المؤسسات العامة

باالعتماد عمى نتائج دراستو، أنو كلزيادة رضا المديريف عمى  (2003)كقد أكصى المنصكر ياسر 
زيادة تفكيض الصبلحيات كالتركيز عمى العكامؿ البيئية كتعزيز عكامؿ "عممية اتخاذ القرارات ال بد مف 

الرضى كالتقميؿ مف الصراع كزيادة قاعدة المشاركة لممديريف كالمرؤكسيف كتقميؿ أثر ضغكط الرؤساء في 
 (. 12: 1993المنصور ياسر، )" العمؿ

لزيادة رضا المكظفيف يجب السماح ليـ بالمشاركة في اتخاذ القرار كزيادة األجكر حيث  ك كما كأنو
 إلى كجكد ارتباط قكم بيف Marshall Alfred et Leibensreinألفريد مارشاؿ كليبنزيف "أشار كؿ مف 

.
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مستكل األجكر كمستكل المعيشة كاإلنتاجية، السيما إذا ما صاحب ذلؾ المساكاة بيف العماؿ كتحفيزىـ 
 ( 13: 2008محفوظ، جبار، ) "كالرقابة عمييـ كالحصكؿ عمى كفائيـ

ككمثاؿ عف المؤسسات العمكمية نذكر المؤسسة التربكية كالجامعية كىي مف المؤسسات التي 
تستكعب عددا كبيرا مف مكظفي الكظيؼ العمكمي، كبالتالي فإنيا تعاني مما يعاني منو القطاع برمتو مف 

إف العممية التعميمة الجامعية الحالية تعجز عف المحاؽ بالمتغيرات المحمية كالعالمية، كال "مشاكؿ، حيث 
كلتحقيؽ ىذه  (12: 1995حبيب،مجدي، ) "شؾ أف مشكمة البطالة ىي نتاج تعميـ ال يفي باالحتياجات

االحتياجات فبلبد مف اتخاذ قرارات مصيرية كليس التبلعب بمصير اآلخريف، كما قرار تغيير نظاـ التعميـ 
 .مف حيف آلخر إال دليؿ عمى عدـ مناسبة ىذه القرارات كاألساليب التي طبقت بيا

شغمت كال تزاؿ تشغؿ الفكر اإلدارم، فيي تمثؿ عصب "كقد تبيف لمباحثة أف عممية اتخاذ القرار 
العممية اإلدارية برمتيا، حيث ترتبط بالدرجة األكلى بأىداؼ المؤسسة التي يتعمؽ معظميا بكضع 

: 2009مقاويب، منصف ،)" االستراتيجيات كالسياسات المفيدة، خاصة في مجاؿ المنافسة كالتكسع السكقي

 في ميداف التسيير اإلدارم كالذم لو عبلقة مباشرة بشخصية متخذ القرار، كما تبيف أنو لـ يمقى (159
اإلدارة )التربكم : االىتماـ الكافي في الميداف السيككلكجي، كأف أغمب الكتابات كانت في المجاليف

 .كاإلدارة اإلستراتيجية (التربكية
إف عدـ تمكف الباحثة مف الحصكؿ عمى دراسات سابقة تدرس العبلقة بشكؿ مباشر بيف أساليب 
التفكير كمستكل الطمكح كتأثيرىما عمى اتخاذ القرار؛ دفعيا إلى االعتماد عمى بعض الدراسات التي ترتبط 

كقد بينت ىذه الدراسات أف لمستكل الطمكح أثر غير مباشر في اتخاذ . بشكؿ أك بأخر بمتغيرات الدراسة
.  إلى كجكد عبلقة بيف مستكل الطمكح كالرضا الكظيفيweinroth (1977)القرار حيث أشارت دراسة 

. إلى كجكد ارتباط بيف مستكل الطمكح كالميكالت المينية (1985)كفي نفس السياؽ أشار الكيبلني إبراىيـ 
 ( 1978)كأنو يرتبط إيجابا بالقدرة عمى التفكير االبتكارم حسب ما تكصؿ إليو صابر حجازم 

 كتقدير أشارت مجمكعة أخرل مف الدراسات إلى أف أساليب التفكير تؤثر كتتأثر بأنماط الشخصية
، كما أنيا ارتبطت بمفيـك الذات كنكع العمؿ حسب دراسة zhang (2000/2001) حسب دراسة الذات

Chen (2002) . فقد تكصؿ إلى أف الطمبة يمتمككف بركفيؿ مف أساليب  (2003)أما الدردير عبد المنعـ
 .كمف ثـ يتضح لنا أىمية الدكر الذم تمعبو ىذه المتغيرات في اتخاذ القرار. التفكير كليس أسمكبا كاحدا

تعرض ليا مف شخصية كأخرل مينية معدة قرارات تخص مسائؿ إف الفرد يتخذ في حياتو اليكمية 
أك  ليذا القرار قفكر في كيفية اتخاذمعكد لمكراء كم نادرا ما ، في أغمب األحيافق لكف،خبلؿ مكاقؼ متباينة

محصمة تكاجدنا  قفإ ؼ؛كميما كاف نكع المكقؼ .المكاقؼ عادية مألكفة أك نادرة مصيرية سكاء كانت ،ذاؾ

.
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نستغرقيا في اتخاذ ىذا سبيف بديميف أك أكثر، أيف يجب عمينا أف نختار بينيما ميما طالت المدة التي 
قد تككف لدينا طريقة مثالية . فعندما تتككف لدينا عدة بدائؿ، نختار أفضميا كالذم يكافؽ احتياجاتنا ".القرار

كعميو، نبدأ بالبحث عف طريقة . كلكف ذلؾ ال يعني أنو تكجد طريقة أفضؿ. كمناسبة تماما لعمؿ شيء ما
 "كىذا ىك األساس ألم عممية تطكير تعتمد عمى تصحيح األخطاء أك حؿ المشاكؿ. بديمة

 (210: 2001 دي بونو، إدوارد، )
التي تتطمب إعماؿ . ف اتخاذ القرار يعتبر كأسمكب مف أساليب حؿ المشكبلتإكبصيغة معرفية ؼ
ال تعتمد بالضركرة عمى  التي  التفكيرعمميات كبالتالي فيك ذك صمة كثيقة ب.الفكر كمعالجة المعمكمات

 .الذكاء بؿ ىناؾ عدة عمميات معرفية أخرل تتفاعؿ لتعطي أسمكب تفكير معيف
 ةمعتمدسمسة مف أنماط  الشخصية إلى  Myers  Isabel Briggs ة ماير الباحثتأشار" كقد 

 نمط لمشخصية يمكف 16 ىناؾ  Myersسب حؼ. (نظرية األنماط)  Carl Youngفي ذلؾ عمى أعماؿ
 [الشعكر/ التفكير]طريقتيف لمحكـ  (ب)، [الحدس/الحس]طرقتيف لئلدراؾ  (أ): اف تككف نتيجة مزيج مف

طريقتيف لمتعامؿ مع العالـ  (د)، ك[اإلنطكاء /اإلنبساط]طريقتيف لمتعامؿ مع الذات كاآلخريف  (ج)ك
 (.Zhang, l.& Sternberg, R, 2000 : 470 ) [اإلدراؾ/الحكـ]الخارجي  

ففييا  يميؿ . تحدد طريقة تعامؿ الفرد مع العالـ الخارجي كمع مكاقؼ الحياة اليكميةبعاد إف ىذه األ
الفرد إلى طرؼ عمى حساب األخر، فقد يتأثر اتخاذ القرار إما بالجانب العقمي لمفرد كما قد يتأثر بالجانب 

نو يميؿ إلى ككف إ كالحكـ ؼكاالنبساطالتفكير،  كفمثبل لك أف الفرد كاف أكثر ميبل إلى الحس. العاطفي
كىذا يدؿ  . النقدم كالمكضكعي النفعي، التحميمي،اتخاذ قراره أك أسمكب اتخاذ قراراتو مف النكع المنطقي

.  ككؿأف اتخاذ القرار لو صمة بأسمكب تفكير الفرد كبشخصيتوعمى 
فأسمكب التفكير في كاقع األمر ليس قدرة عقمية في حد ذاتيا بقدر ما ىك قدرة أك ممكة تكضح 

ليذا نجد األفراد يتخذكف نفس القرارات لكف . كيفية استخداـ الفرد لما يتمتع بو أك يمتمكو مف قدرات عقمية
 (1994)خركف آ كممفكرد "كتشير الدراسات الحديثة في عمـ النفس المعرفي كالتي قاـ بيا. بطرؽ مختمفة

umford et al    إلى أف ىناؾ عكامؿ ذات تأثير فعاؿ في اتخاذ القرارات الحياتية المستقبمية، كتشمؿ
 Générative، كالميارات التكليديةCognitive Capacitiesالحؿ االبتكارم لممشكمة، السعات المعرفية 

skills كالقابمية لمتكيؼ، كأكدت الدراسة أف ىذه العكامؿ تعتبر الخصائص النيائية التخاذ القرار  ". 
 (179: 2007حبيب مجدي، )

كجكد ارتباط قكم بيف اإلبداع  Hammer shmidlth (1996)ىامر شميدلث دراسة "كقد أكدت 
 مف المديريف مف ثماني فئات مختمفة، 952التكيفي كاتخاذ القرار الجماعي الناجح، كذلؾ عمى عينة بمغت 

.



  لمدراسة ـاإلطار العا:                                                                الفصؿ التمييدم

5 

  ".كأثبتت الدراسة أف المديريف ذكم األساليب غير اإلبداعية يتخذكف قرارات جماعية أقؿ نجاحا
  (180: 2007حبيب مجدي، )                                                                                

يتضح لدينا إذا؛ أف اتخاذ القرار ال يتأثر فقط بالجكانب المعرفية، بؿ إف لمعكامؿ االجتماعية 
كاالقتصادية كعبر الثقافية تتدخؿ ىي األخرل في عممية اتخاذ القرارات، باإلضافة إلى الخصائص 

الشخصية مثؿ السمات اإلبتكارية كتحقيؽ الذات كحب االستطبلع كالمغامرة كمستكل الطمكح، كما يمكف 
 .أف تككف لمخصائص الديمكغرافية دخؿ في عممية اتخاذ القرار كالجنس مثبل أك السف كالمستكل الدراسي
يمانان منا بأف قرار الفرد العادم يشبو قرار الرئيس كالمسؤكؿ، في كثير مف الجكانب فإننا نتبنى  كا 

، حيث تحاكؿ ىذه النظرية محاكاة عمؿ أساليب تفكير لستيرنبرج ككجنركجية نظرية حككمة الذات العقمية 
كىذا مف خبلؿ دراسة مجمكعة التصنيفات التي اعتمدتيا ىذه النظرية ميحاكلة . الفرد بعمؿ حككمات العالـ

 . فيـ حككمة الفرد في تسيير قضاياه المينية كاألكاديمية كاليكمية
ىناؾ مف يعتبر المخاطرة قرار يتخذه الفرد بناءان عمى عكامؿ نفسية أك اجتماعية "كحيث أف 

: 2002عبد الحميد محمد، ).كيحقؽ بو مف المكاسب المادية كاالجتماعية ما ال يمكف لقرار أخر أف يحققو

 فإف مستكل الطمكح مف اىـ السمات التي قد تؤثر في اتخاذ القرار، إذ أف كؿ فرد يطمح إلى (133
 . النجاح كالحصكؿ عمى مكاسب أكثر كىذا مف خبلؿ اتخاذ قرارات أكثر مبلئمة

أىداؼ الشخص أك غاياتو أك ما ينتظر " أكؿ مف عرؼ مستكل الطمكح بقكلو أنيا ىكبيكيعتبر 
فيي سمة ثابتة ثباتا نسبيا تفرؽ بيف األفراد في  (70: 1989مرحاب صالح، )." منو القياـ بو في ميمة معينة

طاره المرجعي، كيتحدد حسب مرات النجاح  الكصكؿ إلى مستكل معيف يتفؽ كالتككيف النفسي لمفرد كا 
 . كبالتالي فيي ليا عبلقة مباشرة باتخاذ القرار الصائب أك الخاطئ .كالفشؿ التي مر بيا

الشعكر بالمسؤكلية كالقدرة  مثؿ الناحية العقمية عمى أف"OMS كتؤكد منظمة الصحة العالمية 
تؤثر عمى الصحة النفسية  (www.geocities.com, 31.8.2006) ."عمى اتخاذ القرارات المناسبة دكف تردد

كما . صحة الفرد النفسية كنضجو العقمي محدداف ىاماف لقدرتو عمى اتخاذ القرار الصائب أم أف ،لمفرد
كقد ال . يؤثراف عمى مدل تحممو مسؤكلية اتخاذ القرار خاصة إف كاف خاطئا، فميست جميع قراراتنا صائبة

الذم يككف . يكجد عامؿ يمكف أف يؤثر في تحمؿ نتائج القرار خاصة السيئة؛ مثؿ مستكل طمكح الفرد
 .أحيانا مرتفعا أك منخفضا، كأحيانا معقكال يناسب القدرة عمى اتخاذ كتنفيذ القرار

اتخاذ القرار الحالي عمى محاكلة الكشؼ عف عبلقة  مكضكع البحث ينصب عمى ضكء ما تقدـك
 المكظفيف بالمؤسسات العمكمية، كمدل قدرة ىذه ساليب التفكير كمستكل الطمكح لدل عينة مفبكؿ مف أ

كما ييدؼ إلى معرفة الفركؽ بيف المكظفيف في . المتغيرات عمى التنبؤ بمستكل المكظفيف في اتخاذ القرار

.
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المستكل اإلدارم، نكع المؤسسة كالجنس، السف، الخبرة كالمستكل : المتغيرات الثبلث حسب كؿ مف متغير
 .الدراسي

 :كسنحاكؿ تمخيص ىذا الطرح مف خبلؿ الشكؿ التالي
 
 

 أساليب التفكير                                                  مستكل الطمكح
 
 
 الدراسة الحالية أكثر كضكحا صيغت في شكميا االستفيامي، كالذم تمثؿ في إشكاليةحتى تككف ك

 : نكردىا كالتالياألسئمةمجمكعة مف 
 :تساؤالت الدراسة*- 
 ىؿ تتبايف أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في المؤسسات الجزائرية؟-
ىؿ تكجد عبلقة بيف درجة مستكل الطمكح كدرجة اتخاذ القرار لدل المكظؼ الجزائرم في -

 المؤسسات العمكمية؟
ىؿ تكجد عبلقة بيف درجات أساليب التفكير كدرجة المكظؼ عمى  مقياس اتخاذ القرار كأبعاده  -

 الثمانية في المؤسسات العمكمية الجزائرية؟
 ىؿ تكجد عبلقة بيف درجات اتخاذ القرار، كمستكل الطمكح كأساليب التفكير؟- 
ىؿ تكجد عبلقة بيف درجات أساليب التفكير كدرجة مستكل الطمكح لدل المكظؼ الجزائرم في - 

 المؤسسات العمكمية؟
ىؿ يكجد تأثير لكؿ مف متغيرات مستكل الطمكح كأساليب التفكير كؿ عمى حده عمى اتخاذ - 

 القرار لدل المكظؼ في المؤسسات العمكمية؟
  ىؿ يكجد أثر لمتغيرات الجنس كالمستكل اإلدارم كبقية المتغيرات عمى مستكل الطمكح؟  - 
 ىؿ يكجد أثر لمتغيرات الجنس كالمستكل اإلدارم كبقية المتغيرات عمى اتخاذ القرار؟- 
  ىؿ يكجد أثر لمتغيرات الجنس كالمستكل اإلدارم كبقية المتغيرات عمى أساليب التفكير؟-
 كبقية المتغيرات عمى كؿ مف مستكل دارميكجد تأثير لمتغيرات الجنس كالمستكل اإلىؿ - 

 ؟التفكير الطمكح كاتخاذ القرار كأساليب
 

 ارخبر انمشاس

.
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II. أىمية الموضوع: 
يعمـ السيككلكجيف كالباحثيف مدل األىمية التي احتميا تخصص عمـ النفس المعرفي في العصر 

خاصة بعد أفكؿ نجـ المدرسة السمككية كالتقدـ التكنكلكجي اليائؿ في مجاؿ االتصاالت . الحديث
كالحاسكب اإللكتركني، حيث بات مف الضركرم دراسة العمميات العقمية كأثرىا عمى سمكؾ كشخصية 

؛ نجد (المؤسسات المحمية كالدكلية)كالجماعية  (الشخصية)كمف أىـ ىذه السمككات اليكمية الفردية . الفرد
عممية اتخاذ القرار التي تككف عادة ناتجة عف تسمسؿ عدة عمميات عقمية أخرل منيا ميارات التفكير التي 

 .تميز األفراد عف بعضيـ البعض
كأصبح مكضكع اتخاذ القرار يشغؿ فكر كاىتماـ الجميع، كتكليو أغمب الجيات الرسمية كغير 

الرسمية في يكمنا ىذا األىمية البالغة لما لو مف دكر كبير كمصيرم في أحياف كثيرة، في نجاح أك فشؿ 
كىذا راجع لمدل . خطط التنمية لدل األفراد كالشعكب، ككذا حدكث الحركب أك إجراء اتفاقيات سبلـ

كيبدك أف المسؤكؿ األكؿ في . أىميتو في نجاح عممية التنمية التي يطمح إلييا المجتمع الدكلي عمكما
اتخاذ القرار ىك الفرد سكاء كاف قرار شخصي، أك ميني جماعي داخؿ المؤسسة التي يعمؿ بيا كعادة ما 

 .يككف ىك المسؤكؿ عنيا
مف جية أخرل فإف اتخاذ القرار ال يتأثر فقط بالعمميات العقمية بؿ أيضا بسمات الشخصية كمف 

كعمى ىذا األساس فإف ىناؾ عدة نقاط ميمة تمخص أىمية اختيار ىذا . أىـ ىذه السمات مستكل الطمكح
 :المكضكع باإلضافة الى حداثة كأىمية المكضكع المدركس؛ نذكر منيا

خطكرة اتخاذ القرار كخاصة القرارات الخاطئة التي أصبحت تثقؿ كاىؿ األفراد كالدكؿ لما - 
حيث عشنا بعض . تسببو مف خسائر جسيمة كعمى جميع المستكيات، كأحيانا تقضي عمى مستقبميـ

القرارات المصيرية التي أدت إلى غمؽ العديد مف المؤسسات الكبيرة كالتي تمثؿ عصب االقتصاد الكطني، 
 .كالتي نتج عنيا مشكبلت اجتماعية كأزمات اقتصادية في مقدمتيا البطالة كالحراؾ االجتماعي الميني

كالنقطة الميمة األخرل التي يمكف أف نشير إلييا في ىذه الدراسة ىي سمكؾ الفرد في حد - 
ذاتو، حيث يعتبر أنو مصدر التغيير لؤلحسف أك األسكأ، كعممية الربط بيف اتخاذ القرار كأساليب التفكير 

 .كمستكل الطمكح ميمة جدا في فيـ عممية اتخاذ القرار كتحسينيا مستقببل

اختبلؼ مفيـك اتخاذ القرار حسب بعض التخصصات منيا التربكم كالمعرفي كاالقتصادم - 
الخ رغـ أنو يعتبر عممية اختيار في كؿ الحاالت، إال أنو يختمؼ في كيفية حدكثو ...كالسياسي كاإلدارم

 .كدكافعو، باختبلؼ الكضعيات كالمكاقؼ؛ كىذا ما يطرح مشكؿ التعريؼ الدقيؽ ليذا المفيكـ

.
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معظـ الدراسات السابقة تركز عمى اتخاذ القرار مف باب أنو عممية تربكية أك إدارية كال تتناكلو - 
كىذا قد يعكد إلى تطكر المفيـك في  .مف منظكر سيككلكجي معرفي، أم كسمكؾ معرفي فردم معمؽ

 . المعرفي أحضاف ىذه التخصصات بعيدا عف عمـ النفس
قمة المحاكالت التي بذلت لربط مفيـك اتخاذ القرار بالقدرات العقمية كأساليب التفكير، كربط - 

كىذا - المفيكميف بنظرية الشخصية في عمـ النفس، كبصكرة أكضح بسمات الشخصية كمستكل الطمكح
 -في حدكد ما تـ اإلطبلع عميو

غير . عدة أسس اختبلؼ الباحثيف في تحديد أساليب تفكير مكحدة فيناؾ عدة تقسيمات كعمى- 
أننا سنعتمد عمى أشيرىا كاألكثر تداكال بيف العمماء في السنكات العشر األخيرة، كالتي تتبلئـ مع منطمقاتنا 

 .االفتراضية كتكقعتنا البحثية، كنقصد ىنا نظرية حككمة الذات العقمية
إال أف ىناؾ  . رغـ التقدـ الكبير الذم أحرزه عمـ النفس عمكما كعمـ النفس المعرفي خصكصا- 

مف يدعك إلى التشكيؾ في قدرة المفاىيـ السيككلكجية كتككينات فرضية عمى تفسير السمكؾ اإلنساني، 
 .كمرد ىذا حسب كجية نظرنا إلى أحادية التفسير السيككلكجي لمظكاىر كالمفاىيـ

التقدـ اليائؿ في دراسة الذكاء االصطناعي بالمكازاة مع التقدـ في عمـ النفس المعرفي كالتطكر - 
 .التكنكلكجي السريع

ىؿ قبؿ أك عند أك . صعكبة تحديد الكقت المناسب لمقكؿ أف ىذا القرار مناسب أك غير مناسب- 
 بعد اتخاذ القرار؟

حسب ما تـ االطبلع ) ككنيا مف الدراسات العربية األكلىيمكف القكؿ أف أىمية ىذه الدراسة - 
. حيث أننا لـ نجد دراسة تحتكم نفس المتغيرات أك حتى متغيرات مماثمة ليا، كليا نفس المنطمقات (عميو

باإلضافة إلى تسميطيا الضكء عمى نظرية نعتبرىا ذات أىمية كبيرة في ميداف دراسة أساليب التفكير كىي 
 .نظرية ستيرنبرغ، ككذا في دراسة ىذه المتغيرات مجتمعة لدل المكظفيف

تنبع أىمية الدراسة الحالية كذلؾ ككنيا تحاكؿ تكفير أدكات قياس يمكف تطكيرىا في المستقبؿ - 
كما أنيا ستكفر معرفة متكاضعة كبطريقة منظمة خاصة كمحاكلة . كاألىـ أنيا تناسب المجتمع الجزائرم

لدراسة اتخاذ القرار كبقية المتغيرات مف منظكر معرفي الذم مازاؿ ال بد لو مف قطع طريؽ طكيؿ حتى 
ألننا الحظنا أف كثرة المصطمحات في ىذا التخصص أكثر . يصؿ إلى مستكل مف سبقو مف التخصصات

 .مف الحقائؽ المعرفية
نعتبر أف ىذه الدراسة ميمة أيضا ككنيا أجريت عمى شريحة ميمة مف المجتمع كىي شريحة - 

حيث أف عدد المكظفيف "المكظؼ الجزائرم الذم تعتمد عميو الكثير مف المؤسسات في الكظيؼ العمكمي، 

.
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إذ  يمكف اعتبار أف التنمية تتكقؼ عمى عدة ". 1.913.2547( 2012)في تزايد مستمر إذ بمغ سنة 
 .عكامؿ مف أىميا المكارد البشرية كالتي تتمثؿ غالبيتيا في المكظفيف كالعماؿ في مختمؼ المؤسسات

III. أىداف الدراسة : 
تيدؼ الدراسة الراىنة إلى تحقيؽ عدة أىداؼ كالتي تـ تقسيميا إلى عدة محاكر نمخصيا في 

 :النقاط التالية
 :أىداف نظرية -1

محاكلة تجميع أكبر قدر ممكف مف التراث السيككلكجي المعرفي المكتكب حكؿ متغيرات - 
 .الدراسة كالمتمثمة في اتخاذ القرار كأساليب التفكير كمستكل الطمكح

تقديـ كمناقشة التعريفات الخاصة بمتغيرات الدراسة، كمحاكلة كضع تعريفات إجرائية كنظرية - 
لممتغيرات مف منظكر معرفي، مف شأنيا تكضيح الفرؽ بينيا كبيف المصطمحات األخرل، كالتي قد تككف 

 .قريبة منيا كمتداخمة معيا لكنيا ال تخدـ الدراسة الحالية خاصة مف كجية النظر المعرفية
 لمتفاعؿ الحاصؿ بيف سمكؾ الفرد المتمثؿ في اتخاذ القرار كبقية ممحاكلة كضع تصكر مبدئ- 
 .المتغيرات
لفت االنتباه إلى أف تخصص عممي معيف ال يمكنو أف يفسر الظاىرة المدركسة لكحدىا كأف - 

تضافر جيكد العمماء مف مختمؼ التخصصات سيككف أكثر فائدة ككاقعية، حيث نتمكف مف كضع تصكر 
 .أكثر شمكلية كمتعدد الزكايا لمظكاىر المدركسة

 :أىداف إجرائية -2

 :كتتمثؿ في اختبار صحة الفركض المصاغة في بداية الدراسة، كالتي تتمحكر حكؿ
محاكلة التعرؼ عمى أىـ أساليب التفكير السائدة بالنسبة لممكظفيف في بعض المؤسسات - 

 .العمكمية بكالية سطيؼ
 .بيف اتخاذ القرار كأساليب التفكير كمستكل الطمكح-  إف كجدت–الكشؼ عف نكع كقكة العبلقة - 

محاكلة التعرؼ؛ ما إذا كاف فعبل االختبلؼ في أساليب التفكير كمستكل الطمكح لو أثر فعمي - 
 .كىؿ يمكف أف يككنا مف المؤشرات المنبئة باتخاذ القرار. عمى عممية اتخاذ القرار

 : أىداف سيكومترية -3
تتثمؿ في تصميـ مقاييس تساعد في اختبار صحة الفركض بما يتناسب كاإلطار المرجعي 

 :النظرم لمبحث، كىي

.
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 .تصميـ مقياس حكؿ عممية اتخاذ القرار*

 .تصميـ مقياس مستكل الطمكح*

 .ترجمة مقياس أساليب التفكير لستيرنبرج ككاجنر * 
 :اليدف التطبيقي -4

كيختص اليدؼ التطبيقي بتحقيؽ ىدؼ عممي كىك محاكلة كضع أرضية لتصكر عممي ألىـ 
أساليب التفكير التي يجب أف يتمتع بيا متخذ القرار في المؤسسة، كتماشي ىذا التفضيؿ مع كاقع تفضيؿ 

ككذا مستكل الطمكح لديو، كعامؿ ميـ في اختيار أصحاب القرار فيما بعد . المكظؼ ألساليب التفكير
كىذا ما قد ييسيـ في تطكير المقاييس التي صممت بغرض الدراسة كلما ال تصميـ اختبار سيككلكجي  

أك كضع برامج تدريبية . لقياس مثؿ ىذه العمميات المعرفية الميمة أال كىي اتخاذ القرار كأساليب التفكير
فيما يخص متغيرات الدراسة خاصة بالمكظفيف في المؤسسات العمكمية، يتـ استخداميا عند اختيار 

 .أصحاب القرار في مختمؼ المستكيات اإلدارية
IV. الدراسات السابقة:  

سنعرض جممة مف الدراسات السابقة، إال أنو كلعدـ تكفر دراسات مماثمة تتضمف نفس  فيما يمي
متغيرات الدراسة ارتأينا عرضيا بشكؿ منفصؿ مف حيث كؿ متغير تناكلتو بعض الدراسات التي انتقيناىا 

 .مف جانب المتغيرات األساسية أك الثانكية-  كحسب ما تكفر–بحسب ما يبلئـ متغيرات الدراسة الحالية 
 :الدراسات السابقة الخاصة بمتغير أساليب التفكير: أوال
 عرض بعض الدراسات السابقة لمتغير أساليب التفكير حسب نظرية ستيرنبرج (1)الجدكؿ رقـ

 
 أىم النتائج األدوات  العينة اليدف من البحث السنة الباحث

Sternberg  & 

wagner 

التعرف عمى طبيعة  1991
العالقة بين أساليب 

التفكير و كل من نسبة 
الذكاء و القدرة عمى 

 االستدالل الفظي

  تمميذ 230
و طالب 

 /اعدادي)
 /ثانوي
 (جامعي

قائمة أساليب -
التفكير  لستيرنبرج و 

 واجنر
اختبار االستدالل -

 (جامعي)المفظي 

وجود ارتباط بين بعض أساليب التفكير ونسبة -
 .تختمف من مرحمة اعدادية ألخرى. الذكاء

ال يوجد ارتباط بين أساليب التفكير و القدرة عمى -
 االستدالل المفظي لدى الجامعيين

Sternberg  & 

Grigorenko 

الكشف عن تأثير  1993
أساليب التفكير عمى 

 الموىبة

 طالب 75
 جامعي

قائمة أساليب التفكير  
 لستيرنبرج و واجنر

: أساليب التفكير السائدة لدى الموىوبين ىي
و اقميا سيادة . التشريعي، القضائي، المتححر

 التنفيذي

Grigorenko 

& Sternberg 

الكشف عن أساليب  1995
 التفكير لدى الموىبة

الكشف عن العالقة بين 
األساليب و االنجاز 

 .االكاديمي

قائمة أساليب التفكير    تمميذ124
 لستيرنبرج و واجنر

العالمي، : األساليب السائدة لدى الموىوبين ىي-
 .محمي، متحرر، محافظ

ارتباط دال بين اساليب التفكير و االنجاز -
 األكاديمي

.
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Sternberg  & 

Grigorenko 

الكشف عن العالقة بين  1995
أساليب التفكير  و نوع 
المدرسة، و الكشف 

العمر، )عن تأثير 
الخبرة ، نوع المادة، 

عمى  (مستوى الصف
 أساليب التفكير

  معممة56
  معمم28
 4من 

 مدارس

قائمة أساليب التفكير  
 لستيرنبرج و واجنر

معممي المدارس الخاصة أكثر تشريعية يمييم -
 .مدارس كاثوليكية ثم الثانوية خاصة ثم ثانوية عامة

 .معممي المدرسة االبتدائية الكاثوليكية أكثر تنفيذية-
ارتباط دال بين بين مستوى الصف والدراسي و -

 .االسموب العالمي
ارتباط دال بين الخبرة و االسموب -
 (التنفيذي،قضائي، محمي،محافظ)
 ارتباط الجنس باالسموب القضائي لصالح الذكور-
ال يوجد ارتباط بين أساليب التفكير و نوع المادة -

 المدرسة

Sternberg  & 

Grigorenko 

التعرف عمى طبيعة  1997
العالقة بين أساليب 

التفكير و بعض القدرات 
 العقمية

قائمة أساليب -  تمميذ199
التفكير  لستيرنبرج و 

 واجنر
اختبار القدرات -

 العقمية

ارتباط دال بين التفكير االبتكاري و اساليب -
 (ىرمي/قضائي/تحميمي/تنفيذي/ تشريعي)التفكير

ارتباط بين االسموب التشريعي و القضائي - 
 .بالتحصيل الدراسي

 عبد العال عجوة

بحث طبيعة العالقة بين   1998
بين أساليب التفكير و 

بعض القدرات 
المفظية المكانية )العقمية

و العددية و 
في ضوء  (االستداللية 

الجنس و التخصص و 
 التحصيل الدراسي

قائمة أساليب -  طالب132
التفكير  لستيرنبرج و 

 واجنر المطولة
استفتاء تورانس -

ألنماط معالجة 
 المعمومات

ال توجد عالقة بين بعض اساليب التفكير و القدرات -
 العقمية

 ارتباط بين القضائي و القدرة الفظية و االستداللية-
ال يوجد ارتباط بين االساليب و أنماط المعالجة -

 لمسيادة النصفية
 ارتباط االسموب القضائي و المتحرر بالنمط االيسر-
 ارتباط اليرمي و التنفيذي بالنمط االيمن- 
 أسموب حسب الجنس و 11ال يوجد فرق في -

 التخصص
توجد فروق لصالح التخصص األدبي في االسموب - 

 القضائي و العالمي
 

Zhang 

 زىانج

العالقة بين اساليب  1999
التفكير و بعض 

المتغيرات 
العمر، )الديموغرافية

الجنس، المرحمة 
الدراسية،  خبرات العمل 

المدرسي،خبرات 
 (الرحالت

 طالب 151
 جامعي

قائمة أساليب التفكير  
 لستيرنبرج و واجنر

العمر يتأثر باألسموب الخارجي، ثم األسموب - 
 اليرمي

خبرة العمل المدرسي تتأثر باألسموب اليرمي و -
 الخارجي

 خبرة الرحالت تتاثر باالسموب التشريعي و المتحرر-

Zhang 

التعرف عمى طبيعة  2000
العالقة بين أساليب 

التفكير و أنماط الشخصية 
 /الفنية/االجتماعية)

 /االستقصائية/الحقيقية
 (الحديثة/ التقميدية

 طالب 600
 جامعي

قائمة أساليب -
التفكير  لستيرنبرج و 

 واجنر
مقياس البحث - 

 نحو الذات لمباحث

ارتباط سالب بين أساليب التفكير القضائي و -
 الخارجي و انماط الشخصية االجتماعية و الحديثة

ارتباط موجب بين االسموب التنفيذي و المحمي و -
 المحافظ و نمط الشخصية الفنية

ارتباط  الشخصية الحقيقية و االستقصائية و - 
  االساليب المتبقية8التقميدية ب 

.
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Zhang& 

Sternberg 

التأكد من صالحية -  2000
 االدوات 

فحص طبيعة العالقة -
بين أساليب التفكير و 

 اتجاىات التعمم

قائمة أساليب -  طالب 854
التفكير  لستيرنبرج و 

 واجنر 
 مقياس بيجز –

 التجاىات التعمم 
 

المقياسين يتمتعان بخصائص سيكومترية من - 
 .صدق و ثبات

توجد عالقة بين أساليب التفكير و أتجاىات - 
ويرتط االتجاه السطحي لمتعمم سمبا باالسموب : التعمم

أما ذوي . القضائي و المتحرر و التشريعي و اليرمي
االتجاه العميق في التعمم فيرتبط سمبا مع االسموب 

 .التنفيذي و المحافظ و المحمي و اليرمي

Zhang et al 

2001a  العالقة بين أساليب
التفكير و أساليب القيادة 
 لدى المديرين و المدرسين

 مدير 243
 450و 

مشرف و 
 معمم  261

بمتوسط 
 عمر 

(25-50) 

قائمة أساليب التفكير  
 لستيرنبرج وشينج
و استبيان اساليب 

 ...القيادة 

اليرمي، : االساليب السائدة لدييم بالترتيب-
 التنفيذي، العالمي، الخارجي، المتحرر

 مبدأ اختيار المدرس أن يكون ذو أسموب تنفيذي-
 المدير المتميز ذو أسموب تنفيذي - 
 توجد فروق في المستوى المحمي لصالح المدييرين-

Zhang 

2001b  العالقة بين اساليب
التفكير وتقدير الذات، و 
الخبرات خارج المنيج 

 المدرسي

  مراىق794
بمتوسط 

 عمر
  سنة19

قائمة أساليب التفكير  
 لستيرنبرج و واجنر

قائمة كوبر سميث -
 لتقدير الذات

توجد عالقة ارتباطية بين اساليب التفكير و تقدير - 
 الذات
الخبرات خارج المنياج مرتبطة أكثر باالسموب -

 اليرمي و الخارجي

Zhang 

2001c  العالقة بين اساليب
التفكير و الخبرة 

 التدريسية و الجنس

قائمة أساليب التفكير    معمم76
 لستيرنبرج و واجنر

قائمة االتجاىات -
 -نحو التدريس

تتأثر اساليب التفكير و االتجاىات نحو التدريس -
 واختمفت حسب متغير الخبرة التدريسية

لم تتأثر اساليب التفكير و االتجاىات نحو - 
 .التدريس بمتغير الجنس

CHen 

العالقة بين أساليب  2002
التفكير و مفيوم الذات و 

 نوع العمل

قائمة أساليب التفكير    معمم19
 لستيرنبرج و واجنر

مقياس مفيوم -
 الذات

يوجد ارتباط بين أساليب تفكير المدرس و مفيوم 
 الذات و نوع العمل

Zhang 

العالقة بين اساليب  2002
 التفكير

 و النمو المعرفي

 طالب 82
متوسط 
 العمر

  سنة20 

قائمة أساليب التفكير  
 لستيرنبرج و واجنر

قائمة النمو -
 المعرفي

 بين اساليب التفكير و النمو عالقة ارتباطية بين - 
 المعرفي

الطمبة ذوي النمو المعرفي االعمى لدييم اساليب تفكير - 
 أكثر أي تنوع أكبر

Cilliers,CD &

; Sternberg 

R.J. 

التعرف عمى أساليب  2001
التفكير السائدة لدى طالب 
المرحمة االولة جامعي، و 

معرفة ان كانت ىناك 
 فرالوق حسب 

 طالب 223
جامعي من 
كمية الفنون 
و العموم و 
 كمية التربية 

قائمة ستيرنبرج 
 وواجنر

 

 

التنفيذي، : االساليب المفضمة لدى الطمبة ىي- 
 .التشريعي، اليرمي، الداخمي، المحافظ

الكمية و المغة كانت سببا في احداث فروق في - 
تفضيل اسموب التفكير لدى الطمبة، في حين ان 

 الجنس لم يحدث فروق جوىرية

Zhang & 

sternberg 

ىدفت إلى التحقق من  2002
صدق نظرية التحكم 
الذاتي، عبر ثقافات 

 مشتركة 

  معمم193
 معمما 65)
 128و 

 (معممة

قائمة اسميب التفكير 
 لستيرنبرج و واجنر

 االداة المصممة الساليب التفكير لممعممين صادقة
 ىناك ارتباط دال  بين خصائص المعممين-
كالعمر، الخبرة، و الميل الستخدام المشروعات  )

 .و اساليب التفكير (.........الجديدة، 
 مراعاة أساليب التفكير  لتحسين عممية التدريس -
 

.
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عبد المنعم 
 الدردير

العالقة بين اساليب - 2003
التفكير و اساليب التعمم 

 لبينجز
التعرف عمى اساليب -

التفكير المفضمة لدى 
 طمبة كمية التربية

العالقة بين اساليب -
التفكير و سمات 

 /العصابية)الشخصية
/ االنفتاح/ االنبساطية

 (المقبولية/ الضمير الحي

قائمة أساليب التفكير    طالب176
 لستيرنبرج و واجنر

استبانة عمميات - 
الدراسة المعدلة ذات 

 العاممين
قائمة العوامل -

الخمسة الكبرى في 
 الشخصية

لمطمبة بروفيل من اساليب التفكير و ليس أسموبا - 
 واحدا
/ خارجي/ اليرمي: االساليب االكثر تفضيل ىي-

 و ىي اساليب بسيطة. اقمي
 بين اساليب التفكير و اساليب التعمم توجد عالقة-

 لبينجز
سالبة بين بعض اساليب التفكير و /توجد عالقات موحبة-

 بعض سمات الشخصية
التشريعي، القضائي، )ال توجد عالقة بين االسموب -

و سمة  (العالمي، المتحرر، اليرمي االقمين الفوضوي
 .العصابية

عبد المنعم 
 الدردير

العالقة بين اساليب  2004
التفكير لدى المعممين و 

التالميذ و تأثير ذالك عمى 
 تحصيميم الدراسي

  معمم40
  تمميذ200

قائمة أساليب التفكير  
 لستيرنبرج و واجنر

مقياس المستوى -
االجتماعي و الثقافي 

 و االقتصادي

التشريعي، المتحرر، المحافظ، )يؤثر أسموب المعمم-
عمى أساليب التالميذ المناظرة ليا وكذا  (العالمي

 .عمى التحصيل الدراسي لمتالميذ

 يدك صفاء

 تحديد أساليب التفكير  2006
السائدة لدى طمبة التعميم 

الميني  وعالقتيا 
باتجاىاتيم نحوى 

تخصصاتيم و تحصيميم 
 االكاديمي

 طالب 361
سنة أولى 

 ثانوي
 

 

مقياس اساليب -
 مقياس –التفكير 

اتجاىات الطمبة نحو 
 التعميم

 

 

 

 

عدم وجود فروق بين  اساليب التفكير السائدة لدى -
الطمبة  حسب الجنس و التخصص و التحصيل و اتجاىات 

 الطمبة
يرتبط متغير التحصيل ايجابا مع االسموب التحرري و - 

 التشريعي و سمبا مع االسموب المحافظ
يرتبط متغير االتجاه ايجابا مع التحرري و اليرمي و - 

 التنفيذي و سمبا مع المحافظ

 وقاد إليام

التعرف عمى أساليب - 2007
التفكير المفضمة لدى 

 الطمبات
عالقة اساليب التفكير -

باساليب التعمم و توجيات 
الفروق - ىدف االنجاز

بين الطالبات في 
المتغيرات تبعا لمتغير 

المستوى الدراسي، العمر، 
 التخصص

 طالبة 1760
 جامعية

قائمة اساليب التفكير -
مقياس -لستيرنبرج

أساليب التعمم اعداد 
 الباحثة

مقياس توجيات  - 
اىداف  االنجاز إعداد 

 رشوان

أكثر االساليب شيوعا االسموب العالمي مع اختالف بين - 
 .الطالبات في قوة تفضيميم في بقية أساليب التفكير

 توجد عالقة ارتباطية بين المتغيرات الثالث - 
توجد فروق في اساليب التفكير القضائي و األقمي و - 

اليرمي و المحمي لصالح التخصصات العممية و في 
 االسموب الممكي و المحافظ لصالح التخصصات االدبية

 توجد فروق في اساليب التفكير األقمي حسب العمر- 
ال توجد فروق في أساليب التفكير حسب المستوى -

 .الدراسي
 

 العنزي فرحان

تحديد أساليب التفكير - 2008
ومعايير  وطرق اختيار 
شريك الحياة وبعض 
المتغيرات الديموغرافية 
التي ليا أىمية في 

 مستوى التوافق الزواجي
 

 من 372
 المتزوجين

 (الذكور)

قائمة أساليب التفكير -
 لستيرنبرج

مقياس التوافق -
 استبانة –الزواجي و 

المتغيراات الشخصية و 
الديموغرافية من اعداد 

 الباحث

من عينة الدراسة تصنف في المستوى  % 16.9- 
في المستوى % 15.3المنخفض من التوافق الزواجي و 

 في المستوى المتوسط% 67.8المرتفع و 
وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي التوافق الزواجي في -

 (الخارجي/ االقمي/ اليرمي/ المحمي)أساليب التفكير 
 .لصالح مرتفعي التوافق الزواجي

.
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 :التعميق عمى الدراسات السابقة الخاصة بمتغير أساليب التفكير*- 
تـ عرض في الجدكؿ السابؽ عينة مف الدراسات السابقة تتضمف أحد متغيرات الدراسة الحالية 

كىك متغير أساليب التفكير، كلقد تقصدنا اختيار نماذج مف الدراسات التي اعتمدت نظرية التحكـ العقمي 
 .كإطار سيككمترم

يمكف أف  (كالمتكفر لدينا)حيث أف المطمع عمى التراث النظرم المكتكب حكؿ أساليب التفكير 
يبلحظ أف أغمب الدراسات في البداية اعتمدت عمى نظرية أساليب التفكير لياريسكف مف حيث سيكلتيا 

ىذا مف جية؛ . كمقاربتيا ألنكاع كأشكاؿ التفكير المعركفة كبالتالي تكافر المعمكمات حكليا بشكؿ أفضؿ
مف جية أخرل كألنو لـ تتكفر دراسات سابقة ترتبط بمتغيريف أك أكثر مف متغير لمدراسة الحالية، تـ 

عرضيا عمى أساس تاريخي، كعمى أساس أىـ الدراسات التي ارتكزت عمييا جؿ الدراسات التي جاءت 
بعدىا حيث أنيا اعتمدت نفس أدكات القياس لمتغير أساليب التفكير كىي قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج 

 .ككاجنر
ككنو صاحب نظرية حككمة الذات؛ ستيرنبرج كارتأينا أف نككف حرصيف عمى عرض دراسات 

كقد كاف ليا . كحيث تعتبر الدراسات التي قاـ بيا بحكث تأسيسية لمتغير أساليب التفكير مف ىذا المنظكر
دكر كبير في انطبلؽ دراسات مماثمة حكؿ نفس المتغير، كما تعكد أىمية ىذه النظرية ككنيا طرحت 
كما . كعالجت أساليب التفكير مف منظكر جديد كبدأ انتشارىا في التسعينات ليتسع أكثر في األلفية الثانية

ييعزل ليا الفضؿ في تفسير كفيـ أساليب التفكير بطريقة تقرب األفراد مف فيـ سياسة حككماتيـ بفيـ 
، أيف لـ 2005 إلى غاية 1997 دراسة تقريبا مف 55حيث بمغ عدد الدراسات حكليا . سياستيـ الخاصة

 دراسات قاـ بيا المؤلؼ في حد 8 سكل 1997يبمغ عدد ىذه الدراسات قبؿ ظيكر كتاب ستيرنبرج في 
 .ذاتو أك كاف عضكا فييا

لى جانبيا دراسات أخرل  كمف ىذه الدراسات التي قاـ بيا المؤلؼ المعركضة في الجدكؿ أعبله، كا 
أثبتت صدؽ قائمة أساليب التفكير كتمتعيا بالخصائص السيككمترية البلزمة كالتي تجعؿ مف ىذه األداة 

منيا دراسة طبعا . صالحة لمتطبيؽ ككسيمة يمكف اعتمادىا مف طرؼ الباحثيف كبشكؿ عبر ثقافي
التي أكدت صدؽ األداة كبعدىا دراسة دام كفيمدىكزف              . (1993)ستيرنبرج كجريجكرنكك 

Dai & Feldhusen,1999) )  كالتي أكدت ىي األخرل أف األداة تتمتع بصدؽ عاؿو . 
التي بيف التحميؿ العاممي فييا أف نسبة التبايف بيف  Zhang ( 1999)باإلضافة إلى دراسة

كدراسة               . كىك ما يؤكد صبلحية األداة% 75العكامؿ الخمسة المستخمصة تصؿ إلى 
Zhang & Sternberg ( 2000) . كمنيا أيضا مجمكعة مف الترجمات التي قاـ بيا الباحثيف بغرض

.
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، (1999)ترجمة عبد العاؿ عجكة كرضا أبك سريع : ىذه األداة لمجتمعاتيـ منيا التأكد مف صبلحية
كالتي . عف طريؽ التحميؿ العاممي (2004)، عبد المنعـ الدردير كعصاـ الطيب (2002)صابر حسيف

 .أثبتت جميعيا صدؽ كثبات األداة كصبلحيتيا لمتطبيؽ بمغتيا األصمية اإلنجميزية كالعربية
كرغـ البحث المستمر عف الدراسات حكؿ أساليب التفكير إال أنو عمى حد عمـ الباحثة ال تكجد 

يتضح لنا إذا مف العينة . دراسات اىتمت بالعبلقة بيف مستكل الطمكح كاتخاذ القرار بأساليب التفكير
المعركضة مف الدراسات السابقة أنيا قد تناكلت متغير أساليب التفكير مف خبلؿ عبلقتو بعدة متغيرات 

كدراسة  Sternberg  & wagner( 1991)منيا متغير الذكاء كالقدرات العقمية كاالبتكارية مثاؿ دراسة 
Sternberg & Grigorenko ( 19971993,)  ككذا دراسة . (1998)كدراسة عبد العاؿ عجكة

Zhang (2002) التي حاكؿ مف خبلليا معرفة عبلقة أساليب التفكير بالنمك المعرفي. 
   Zhangكما حاكلكا أيضا فيـ عبلقة أساليب التفكير بسمات كأنماط الشخصية، مثؿ دراسة 

كما حاكؿ بعض الباحثيف معرفة طبيعة العبلقة بيف أساليب . ، كدراسة عبد المنعـ الدردير(2000)
باإلضافة إلى . Chen( 2002)، كدراسة Zhang( 2001)التفكير كالمفاىيـ المصاحبة لمذات كدراسة 

مجمكعة مف الدراسات األخرل التي ركزت عمى التحصيؿ الدراسي كعبلقتو بأساليب التفكير كأساليب 
إلى أنو تجدر اإلشارة إلى أف مجاؿ ... التعمـ كالقيادة، ككذا في ضكء بعض المتغيرات الديمكغرافية

كعميو يمكف . استخداـ ىذه النظرية مازاؿ ضيقا في نطاؽ العمكـ االجتماعية كالسيككلكجية عمى حد سكاء
 :تمخيص أىـ النقاط بالنسبة لمدراسات السابقة فيما يمي

مف أىـ المتغيرات التي اىتـ العمماء بدراسة عبلقتيا أك تأثيرىا أك : من حيث المتغيرات- 1
القدرات العقمية، المكىبة كاالبتكار، خصائص الشخصية، : تأثرىا، كتفاعميا مع أساليب التفكير ىي

كالتحصيؿ الدراسي، أساليب التعمـ، اإلنجاز األكاديمي، مفيـك كتقدير الذات، دراسة أساليب التفكير حسب 
الجنس كالسف كالخصائص الديمغرافية، الحالة المدنية، المنطقة التعميمية، كحسب بعض الخبرات 

التدريسية، كالتخصص الدراسي، كلكف  اليدؼ األساسي مف كؿ الدراسات ىك معرفة األساليب المفضمة 
 .لدل أفراد العينة

كلعؿ أىـ دراستيف يمكف أف تككف ليما عبلقة مباشرة نكعا ما بالدراسة الحالية نذكر دراسة 
(Sternberg & Grigorenko, 1995) معممي المدارس الخاصة أكثر تشريعية  :كالتي تكصمت إلى أف

في حيف معممي المدرسة االبتدائية . يمييـ المدارس الكاثكليكية ثـ الثانكية خاصة ثـ ثانكية عامة
كما تكصمت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ ارتباط داؿ بيف الخبرة كاألسمكب . الكاثكليكية أكثر تنفيذية

في حيف ال يكجد . ، كارتباط الجنس باألسمكب القضائي لصالح الذككر(التنفيذم، قضائي، محمي، محافظ)

.
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كما تجدر اإلشارة إلى أف أساليب التفكير كاف في الغالب . ارتباط بيف أساليب التفكير كنكع المادة المدرسة
 .كمتغير مستقؿ في الدراسة

ىدفت أغمب الدراسات التي؛ كالتي لـ يتـ عرضيا إلى معرفة أساليب : من حيث اليدف- 2
التفكير السائدة لدل مفردات العينة كقياس االرتباط بيف متغير أساليب التفكير كباقي المتغيرات األخرل 

حسب كؿ دراسة، كما حاكلت معرفة إف كاف ىناؾ فركؽ في ىذه العبلقة أم بيف أساليب التفكير كالمتغير 
اآلخر حسب بعض المتغيرات الديمكغرافية كمتغيرات الجنس، المرحمة العمرية، كالحالة االجتماعية، 

كما ىدفت الدراسات التي أجريت في بداية التسعينات إلى محاكلة التحقؽ . الخ...كاالقتصادية كالتخصص
مف طبيعة أساليب التفكير، كالتحقؽ مف مدل مبلئمة قائمة أساليب التفكير لمدراسات العممية مف حيث 

 .خصائصيا السيككمترية
أىـ فئة تمحكرت حكليا الدراسات التي كاف أحد متغيراتيا أساليب التفكير : من حيث العينة- 3

، كدراسات (الثانكم/ اإلعدادم/االبتدائي)ىي عينة الطمبة كالتبلميذ مف كؿ المراحؿ العمرية كالدراسية 
 . أخرل تناكلت المدرسيف كالمدراء في المجاؿ التربكم

كىذا مف األسباب التي جعمت الباحثيف )أما مف حيث العدد فمما كانت عينة الطمبة سيمة المناؿ 
فإف العدد يككف كبير كيقدر  (يتخذكنيا عينة لدراستيـ، باإلضافة إلى أنيا تمثؿ مختمؼ طبقات المجتمع

 .  فرد لكؿ دراسة بالتقريب حسب الدراسات المعركضة204بمتكسط 
 .من حيث األدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة- 4

الدراسات المعركضة كالتي اختيرت عف قصد استخدمت كميا قائمة أساليب التفكير المختصرة 
كما . كالقميؿ منيا القائمة الطكيمة، باإلضافة إلى القكائـ التي كيفت لتناسب أفراد العينة حسب كؿ دراسة

استخدمت النسب المئكية كالتكرارات ككا مربع لمعرفة سيادة األساليب كالفركؽ بيف أفراد العينة في ىذه 
 ...التفضيبلت، ككذا معامؿ االرتباط كاختبار ت لمفركؽ ككذا تحميؿ التبايف األحادم كالثنائي

 : من حيث النتائج -1

أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسات السابقة حكؿ أساليب التفكير، ىي أف المجمكعات محؿ 
غير أف ىذه التفضيبلت تختمؼ مف . الدراسة تتبايف في تفضيبلتيا لبعض أساليب التفكير دكف أخرل

كما تكصمت إلى كجكد ارتباطات مكجبة كأحيانا سالبة دالة بيف متغير أساليب التفكير . دراسة إلى أخرل
بأنماط الشخصية كالقدرات العقمية كاالبتكارية، كالتحصيؿ الدراسي كاالنجاز األكاديمي كمفيـك الذات 

كقد كجد . لمفرد، كما أشارت بعض الدراسات إلى ارتباط بعض أساليب تفكير المعمميف بأساليب تبلميذىـ

.
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غير أنو . أيضا أف ىناؾ فركؽ في أساليب التفكير حسب العمر كالخبرة كنكع العمؿ كالجنس كالتخصص
 .  بؿ تتعمؽ بيا بشكؿ جزئي فقط13يجب التكضيح بأف ىذه الفركؽ ال تعني جميع األساليب 

كتتناكؿ الدراسة الحالية متغير أساليب التفكير مف حيث تأثيره عمى اتخاذ القرار لدل الفرد داخؿ 
المؤسسات العمكمية كحسب المراتب الكظيفية التي يشغمكنيا، كذلؾ مف خبلؿ ترجمة قائمة أساليب 

 .التفكير المختصرة لستيرنبرج ككاجنر
 الدراسات السابقة الخاصة بمتغير مستوى الطموح: ثانيا
 عرض بعض الدراسات السابقة لمتغير مستكل الطمكح حسب السنكات (2)الجدكؿ رقـ

 أىم النتائج األدوات  العينة اليدف من البحث السنة الباحث
 كاميميا

 عبد الفتاح
 

االتزاف االنفعالي كعبلقتو  1961
بمستكل الطمكح مقارنة بيف 

 (العصابييف/ األسكياء)

60 
 حالة
30 

 أسكياء
30 

عصابي
 يف

استبياف الطمكح -
 .إعداد الباحثة

مقياس االتزاف -
 االنفعالي 

 مقاييس معممية-

تكجد فركؽ بيف األسكياء كالعصابييف 
 في مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي

محمكد 
 الزيادم 

 

التحقؽ مف أف مستكل الطمكح   1961
 سمة عامة

التحقؽ مف أف ىناؾ فركؽ 
حسب الجنس في مستكل 

 الطمكح

100 
طالب 
 كطالبة

 اختبارات 3
 مكقفية

مستكل طمكح الذككر أعمى مف 
 اإلناث

مستكل طمكح سمة عامة مف سمات 
 الشخصية

كركنباخ 
Corn-

Back 
 
 

 

بياف العبلقة بيف مستكل  1963
الطمكح كالثقة بالنفس كسمات 

 الشخصية

عينة مف 
 الطمبة

ىناؾ عبلقة مكجبة بيف الثقة بالنفس  
 كارتفاع مستكل الطمكح

ذكك الطمكح العاؿ مضطربكف غير 
مرنيف في التفكير عدـ التكافؽ 
 االجتماعي، االنقباض التخكؼ

محمكد 
 الزيادم

 
 

دراسة العبلقة بيف التكافؽ  1964
الدراسي كمستكل الطمكح 

 (سمات الشخصية)

عينة مف 
 الطبلب

اختبار التكافؽ - 
 الدراسي

اختبارات - 
 باثكلكجية

فركؽ بيف الجنسيف في مستكل - 
 الطمكح

ارتباط مكجب بيف مستكل الطمكح - 
 كالتحصيؿ الدراسي

بكيؿ 
Boyle    

كشؼ العبلقة بيف مستكل   1967
 الطمكح كالتحصيؿ الدراسي

عينة مف 
الطالبات 
 بالثانكية

عبلقة إيجابية دالة إحصائيا بيف  
 مستكل الطمكح كالتحصيؿ الدراسي

كاميميا عبد 
 الفتاح

 

معرفة العبلقة بيف مستكل  1971
 الطمكح كالعبلقات االجتماعية

21 
 طالبا

استبياف مستكل - 
الطمكح لمراشد 
 إعداد الباحثة

ليس ىناؾ عبلقة خطية بيف - 
مستكل الطمكح كمكانة الفرد 

االجتماعية في مكاف العمؿ أك في 

.
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اختبار القياس - 
 االجتماعي

 مجاؿ العبلقات الخاصة
التطرؼ في مستكل الطمكح - 

بالزيادة اك النقصاف يصاحبو 
 انخفاض  في المكانة االجتماعية

كاميميا عبد 
 الفتاح 

معرفة إف كاف ىناؾ فرؽ بيف  1971
 الجنسيف في مستكل الطمكح

132 
طالب 

94 
 طالبة

استبياف مستكل - 
 الطمكح

مستكل طمكح الطمبة أعمى مف - 
 مستكل طمكح الطالبات

عباس 
محمكد 
 عكض 

ال تكجد عبلقة بيف مستكل الطمكح     1972
 كالرضا الكظيفي

 اإلناث أكثر رضا كأقؿ طمكحا
ستيتز 
Stetz  

 

الفركؽ في مستكل الطمكح  1975
 حسب الجنس

200 
طالب 
 كطالبة

مقياس مستكل 
 الطمكح الميني
مقياس نظاـ 

 العمؿ 

ال تكجد فركؽ في مستكل الطمكح 
 الميني حسب الجنس

ال تكجد فركؽ حسب الجنس في 
الناحية االبتكارية لدل المبتكريف 
 كىناؾ فركؽ لدل غير المبتكريف

إبراىيـ 
 قشقكش

 
 
 

الطمكح كعبلقتو )مستكل التطمع  1975
 بمفيـك الذات كمتغيرات أخرل

200 
 طالب

مستكل : مقاييس
الطمكح الميني، 

 األكاديمي
مقاييس الدافع 

لئلنجاز 
كالستبصار بالذات 

كاختبار مفيـك 
 الذات لمكبار

الطبلب ذكم مستكيات الطمكح - 
المرتفعة أقؿ تقببل لمذات، أقؿ تقبؿ 
لآلخريف، أكثر إحساس بالتباعد عف 
الشخص العادم، مقارنتو مع ذكم 

 .الطمكح المنخفض

كينركث 
Weinrot

h 
 
 
 

تكجد عبلقة دالة بيف مستكل الطمكح     1977
 .كالرضا الكظيفي

كمما زادت سنكات الخبرة  لممدرسات  
انخفض مستكل الطمكح كالدافعية لكف 

 يزيد رضاىـ عف المينة إيجابيا

صابر 
 حجازم

 
 
 

دراسة العبلقة بيف بعض أنكاع  1978
التفكؽ العقمي كبيف الحاجة إلى 

 اإلنجاز كمستكل الطمكح

500 
 طالب

تكجد فركؽ ذات داللة في مستكل -   
الطمكح كالحاجة لبلنجاز بيف 
 المتفكقيف كالعادييف في الذكاء

تكجد فركؽ بيف المتفكقيف - 
كالعادييف في القدرة عمى التفكير 

 االبتكارم لصالح المتفكقيف
عدـ كجكد فركؽ في مستكل الطمكح مقياس مستكل  390العبلقة بيف الطمكح كمفيـك  1984سناء محمد 

.
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 سميماف
 

طالبة  الذات كمستكل األداء
 جامعية 

الطمكح لدل 
 الطالبة

بيف طالبات الكميات العممية كطالبات 
 .الكميات النظرية

ىناء أبك 
 شيبة

 
 

الفركؽ في درجات مستكل  1984
الطمكح لدل طالبات كمية 

التربية العالية كالمتكسطة حب 
 التحصيؿ، السف، الزكاج

200 
طالبة 
مف 

كميات 
 التربية

قائمة أيزنؾ - 
 لمشخصية

استبياف مستكل - 
الطمكح لكاميميا 

 عبد الفتاح

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية - 
في مستكل الطمكح بيف الطالبات 

حسب درجة التحصيؿ كحسب الحالة 
المدنية لكف ال تكجد فركؽ حسب 

 .العمر
صبلح 
أحمد 
 مرحاب

 
 
 

تحديد نكع العبلقة بيف -  1984
التكافؽ النفسي كابعاده المختمفة 

 .لدل المراىقيف
تحديد الفركؽ في مستكل - 

 الطمكح حسب الجنس

432 
 مراىؽ

استبياف مستكل - 
الطمكح لكاميميا 

 .عبد الفتاح
اختبار التكافؽ - 

 لػ ىيـك كبؿ

ىناؾ عبلقة مكجبة بيف التكافؽ - 
 النفسي كمستكل الطمكح 

ىناؾ عبلقة بيف مستكل الطمكح - 
 كأبعاد التكافؽ

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية - 
في مستكل الطمكح لدل الجنسيف فيما 

 يتعمؽ بالتكافؽ العاـ
الكيبلني 
 ابراىيـ

التعرؼ عمى العبلقة بيف  1985
مستكل الطمكح ك الميكؿ 
 المينية لدل طبلب الثانكية

356 
 طالب

استيباف مستكل 
الطمكح لكامميا 
عبد الفتاح ك 

استبياف الميكالت 
المينية ترجمة 

 أحمد زكي

كجكد عبلقة بيف مستكل الطمكح ك - 
الميؿ : بعض الميكؿ المينية مثؿ

الميكانيكي ك العممي، األدبي، 
كعدـ كجكد - الكتابي لصالح الذككر

عبلقة بيف مستكل الطمكح ك الميؿ 
الميني الحسابي ك الفني، المكسيقى، 

 .الميؿ لمخدمة االجتماعية
رجاء عبد 
الرحمف 
 خطيب

 

الفركؽ في مستكل الطمكح -  1990
الميني كاألكاديمي لدل الطمبة 
باختبلؼ الجنس كالتخصص 

 الدراسي

280 
طالب 
 كطالبة

مقياس مستكل - 
الطمكح 
 .األكاديمي

مقياس مستكل - 
 الطمكح الميني

تكجد فركؽ دالة إحصائيا في - 
 درجات الطمكح الميني حسب الجنس

ال تكجد فركؽ جكىرية في درجات - 
الطمكح حسب نكع التخصص 

 (تخصصات أخرل/ شريعة)
فتيحة 
حسيف 
 حمادل

 
 
 

العبلقة بيف مستكل الطمكح  1993
التكيؼ / كالميكؿ العصابية 

 التكيؼ العائمي/ النفسي 

520 
 طالب

استبياف مستكل 
الطمكح لمراشديف 

لكاميميا عبد 
 الفتاح 

استمارة لبيانات 
 شخصية

 1ال تكجد فركؽ بيف طمبة سنة - 
 4كسنة
ال تكجد فركؽ بيف طمبة كبار - 

 السف كصغار السف
يكجد فرؽ بيف طمبة الكميات - 

 العممية كالنظرية
نظيمة 
أحمد 
 سرحاف

 

معرفة طبيعة العبلقة بيف  1993
مستكل الطمكح كالرضا الميني 

لؤلخصائييف االجتماعييف 
 حسب الجنس كمجاؿ العمؿ

81 
أخصائي 
اجتماع

 م

مقياس الطمكح - 
 الميني

مقياس الرضا - 
 الميني

ال يكجد ارتباط بيف مستكل الطمكح - 
 ك الرضا الميني

يكجد اختبلؼ في مستكل الطمكح - 
لؤلخصائييف حسب مجاؿ العمؿ 

.
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 .لصالح المجاؿ الطبي
الذككر أكثر طمكحا كاإلناث أكثر - 

 .رضا ميني
رأفت السيد 

 إبراىيـ
 

معرفة الفركؽ بيف الجنسيف  1997
/ عمى متغير مستكل الطمكح

 تقدير الذات/ كجية الضبط

160 
طالب 
 كطالبة

مقياس الطمكح -
 لكاميميا

مقياس تقدير - 
 الذات
مقياس كجية - 

 الضبط
 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
 الجنسيف عمى المتغيرات الثبلث

سميـ محمد 
 الشايب

 
 

 

تحديد الفركؽ في مستكل -  1999
 الطمكح حسب الجنس

تحديد أثر محتكل المفردات - 
الدراسية في التعميـ الثانكم 

 بأنكاعو في نمك مفيـك الطمكح

300 
طالب 
 ثانكم

استبياف مستكل - 
 الطمكح لكاميميا

تكجد فركؽ لصالح الطمبة الذككر - 
 في مستكل الطمكح 

كجكد فركؽ في مستكل الطمكح - 
 حسب التخصص

محمد 
األصمعي 

 سميـ

التعرؼ عمى العبلقة بيف تعميـ  1999
الكبار بطمكحات الحراؾ 

 الميني

226 
 فرد

استمارة بحثية 
غطت متغيرات 

 البحث

الخمفية االجتماعية كاالقتصادية - 
 ليا تأثير في الحراؾ الميني

عبد 
الرحمف 
 غسيرم

 
 
 
 

معرفة الطمكحات المينية لدل  2000
/ الريفية)األطفاؿ مف المناطؽ 

 (حضرية

277 
 طفؿ

استبياف الستطبلع 
 المقابمة+الرأم 

كجكد بعض االختبلؼ في - 
الطمكحات المينية لدل األطفاؿ 

المنطقة / تعميـ األب/حسب الجنس
 السكنية

عدـ كجكد اختبلؼ في الطمكحات - 
المينية بيف األطفاؿ حسب مينة 

 األبكيف أك تعميـ األـ
عبد اهلل 
 الصافي 

معرفة الفركؽ بيف الطبلب  2002
التحصيؿ  (منخفض/ مرتفع)

الدراسي حسب القابمية لمتعمـ 
قمؽ االختبار كمستكل / الذاتي
 الطمكح

298 
 طالب

مقياس مستكل - 
 الطمكح

مقياس االتجاه - 
 نحك التعميـ الذاتي

مقياس االتجاه - 
 نحك االمتحاف

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية - 
التحصيؿ  (مرتفعي كمنخفضي)بيف 

حسب المتغيرات الثبلث ما عدا قمؽ 
 االمتحاف لصالح منخفضي التحصيؿ

.
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 :التعميق عمى الدراسات السابقة الخاصة بمتغير مستوى الطموح*- 
لقد حاكلنا عرض عينة مف الدراسات السابقة التي تتضمف أحد متغيرات الدراسة الحالية كىك 

إال أنو كلعدـ كجكد دراسات ترتبط بمتغيريف أك أكثر مف متغير لمدراسة الحالية تـ . متغير مستكل الطمكح
عرضيا عمى أساس تاريخي كعمى أساس أىـ الدراسات التي ارتكزت عمييا جؿ الدراسات التي جاءت 

 .بعدىا حيث أنيا اعتمدت عمييا في نقاط كثيرة كما أنيا لـ تختمؼ عنيا في النتائج إال نادرا
 لما كاف ليا مف دكر أساسي كاميميا عبد الفتاحكارتأينا أف نككف حرصيف عمى عرض دراسات 

حيث يعتبرىا أغمب الباحثيف أنيا أكؿ باحثة في العالـ العربي اىتمت بدراسة . في دراسة ىذا المتغير
مستكل الطمكح بصكرة دقيقة، كما ييعزل ليا الفضؿ في استخداـ الطريقة الكمية كالمتمثمة في االستبياف 

 الذم محمكد الزيادملقياس مستكل الطمكح بالمكازاة مع التجارب المعممية، باإلضافة إلى دراسات الباحث 
أثبت ىك اآلخر أف مستكل الطمكح مف سمات الشخصية األساسية ككانت بحكثو ىك أيضا مف البحكث 

 .الرائدة في مجاؿ دراسة متغير مستكل الطمكح

الجميؿ 
 محمد شعمة

 

التعرؼ عمى العبلقة بيف  2004
اإلنجاز األكاديمي ككؿ مف 

مستكل الطمكح كمفيـك الذات 
التفاعؿ )كالحاجة لممعرفة 

 (بينيـ

62 
 طالب

مقياس مفيـك - 
 الذات
مقياس الحاجة - 

 لممعرفة 
استبياف مستكل - 

 الطمكح

تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف - 
اإلنجاز األكاديمي كمستكل الطمكح 

 كمفيـك الذات كالحاجة لئلنجاز

الخالدم 
 محمد

بناء برنامج ارشادم لمستكل  2008
الطمكح ك قياس أثره في زيادة 
 التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة

36 
طالب 

قسـ إلى 
 مجموعتين

برنامج ارشادم 
لرفع مستكل 

 الطمكح
 

كجكد أثر لمبرنامج االرشادم عمى 
مستكل الطمكح ك التحصيؿ الدراسي 

 لدل أفراد المجمكعة التجريبية

المشيخي 
 غالب

معرفة  الفركؽ ك العبلقة بيف  2009
قمؽ المستقبؿ ك  فاعمية الذات 
ك مستكل الطمكح لدل عينة 

 .مف الطبلب

  طالب720
 
 
 
 

مقياس قمؽ 
مقياس /المكت

/ فاعمية الذات
مقياس مستكل 

الطمكح لمعكض 
 كعبد العظيـ

تكجد عبلقة ثانئة دالة بيف -
 المتغيرات الثبلث

تكجد فركؽ لصالح طمبة كمية العمـك -
 في مستكل الطمكح

مستكل الطمكح ك فاعمية الذات - 
 .مف المؤشرات المنبئة بقمؽ المستقبؿ

.
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كرغـ تكفر مجمكعة كبيرة مف الدراسات حكؿ مستكل الطمكح إال أنو عمى حسب عمـ الباحثة ال 
تكجد دراسات اىتمت بالعبلقة بيف مستكل الطمكح كاتخاذ القرار أك بأساليب التفكير أك بدراسات جمعت 

 .المتغيرات الثبلث
يتضح لنا إذا مف العينة المعركضة مف الدراسات السابقة حكؿ مستكل الطمكح قد تناكلت متغير 

كفرانؾ  (Hoppe, 1930)مستكل الطمكح مف خبلؿ عبلقتو بخبرات النجاح كالفشؿ أمثاؿ دراسة ىكب 
(Frank, 1935)  كدريفر(Driver, 1952)  كبميؾ ككايزر(Blake & Kaiser, 1955)  كدانيمسكف
(Danilson, 1976) 

ثـ حاكلكا فيـ عبلقة مستكل الطمكح بالشخصية، كىؿ ىك سمة أك استعداد نفسي كىذا مف خبلؿ 
كككرنباخ  (Stesel, 1957)كستيسؿ  (Mc clelland, 1953)ماكميبل : الدراسات التي قاـ بيا كؿ مف

(Corn-Back, 1963)  (1964)كمحمكد الزيادم  (1961)ككاميميا عبد الفتاح 
كبعد شيكع استخداـ االستبيانات الخاصة بقياس مستكل الطمكح انتشرت الدراسات التي حاكلت 

 كدراسة 1967معرفة عبلقة مستكل الطمكح بمتغيرات أخرل كالتحصيؿ الدراسي، مثاؿ ذلؾ دراسة بكيؿ 
 ,Kogler)كككجمر  (Stake, 1973)كستاؾ  (Harrison, 1969)كىاريزكف  (1984)أك شيبة ىناء 

كمحمكد عطا محمكد  (1983)كدراسة مصطفى الصفطي  (2002)كدراسة عبد اهلل الصافي  (1974
كاإلنجاز األكاديمي كالدافعية لئلنجاز كدراسة  (Rosen & Andard, 1959)كركزيف كاندارد  (1978)

كدراسة ىاريزكف  (crandall)ككرانداؿ  (Haggard)كدراسة ىيجارد  (1974)مصطفى تركي 
(Harrison, 1969)  الذم درس المطامح المينية كالتعميمية، كدراسة بيترككرث(Haller & 

Butterworth, 1960)  ريسماف(Reisman, 1953) كغيرىا كثير . 
مجمكعة أخرل مف البحكث تناكلت عبلقة التكافؽ النفسي بمستكل الطمكح منيا بحث محمكد 

كبحث عبد الكىاب العيسى كدراسة ماؾ كميندكف  (Smith, 1965)كدراسة سميث  (1964)الزيادم 
(Mc Clendon, 1977) . كدراسات أخرل اىتمت بالطمكح الميني منيا دراسة عبد الرحمف عسيرم
 (.1990)كرجاء عبد الرحمف خطيب  (200)

كمجمكعة متنكعة مف البحكث ليس المقاـ مناسبا لذكرىا، إذ يمكف تمخيص أىـ النقاط عف 
 :الدراسات السابقة حكؿ متغير مستكل الطمكح  فيما يمي

مف أىـ المتغيرات التي اىتـ العمماء بدراسة عبلقتيا أك تفاعميا مع : من حيث المتغيرات- 1
سمات الشخصية كالتحصيؿ الدراسي، التكافؽ بأنكاعو المختمفة، اإلنجاز : مستكل الطمكح تمثمت في

األكاديمي ،الدافعية، الطمكح الميني، مفيـك الذات كتقدير الذات، دراسة مستكل الطمكح حسب الجنس 

.
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حسب درجات الذكاء،  (حضر/ ريؼ)كالسف كالخصائص الديمغرافية، الحالة المدنية، المنطقة السكنية 
كالتخصص الدراسي، الحاجة لمعرفة، كمتغيرات أخرل، كلعؿ أىـ دراستيف يمكف أف تككف ليا عبلقة غير 

الذم تكصؿ إلى أنو ال تكجد فركؽ في  (Stetz, 1975)مباشرة بالدراسة الحالية نذكر دراسة ستيتز 
الذم  (1978)مستكل الطمكح حسب الجنس لدل المبتكريف عكس غير المبتكريف، كدراسة صابر حجازم 

كجد أف ىناؾ فركؽ بيف المتفكقيف كالعادييف في القدرة عمى التفكير االبتكارم لصالح المتفكقيف، كما نشير 
 .إلى أف مستكل الطمكح كاف في الغالب كمتغير مستقؿ في الدراسة

ىدفت أغمب الدراسات التي، كالتي لـ يتـ عرضيا قياس االرتباط بيف : من حيث اليدف- 2
كدراسة رزؽ  (1981)متغير مستكل الطمكح كمتغيرات أخرل كالتحصيؿ الدراسي في دراسة إبراىيـ صبر 

اإلنجاز األكاديمي كأنماط الشخصية، كالتكافؽ بكؿ جكانبو كمفيـك الذات، كغيرىا مف  (1996)ليمو 
المتغيرات كما حاكلت معرفة إف كاف ىناؾ فركؽ في ىذه العبلقة أم بيف مستكل الطمكح كالمتغير اآلخر 

 الخ...حسب متغيرات الجنس، المرحمة العمرية، كالحالة االجتماعية، كاالقتصادية كالسكنية
كما ىدفت الدراسات التي أجريت في الستينات إلى محاكلة التحقؽ مف طبيعة مستكل الطمكح ىؿ 

ىك سمة عامة أك سمة نكعية أك ىك دافع، كيعكد ىذا االختبلؼ إلى األدكات المتكفرة آنذاؾ ككذا إلى 
تطكر االىتماـ بيذا المتغير مف قبؿ العمماء حيث أف االىتماـ العممي بو لـ يظير إال في الثبلثينيات مف 

 .القرف العشريف
أىـ فئة تمحكرت حكليا الدراسات التي كاف أحد متغيراتيا مستكل الطمكح : من حيث العينة- 3

كالقميؿ منيا اعتمد عمى عينة مف  (المرحمة الكسطى كالمتأخرة)ىي عينة الطمبة كبالضبط المراىقيف 
كالبعض اآلخر اعتمد عمى عينة مف الراشديف  (لقياس الطمكح الميني حسب بعض المتغيرات)األطفاؿ 

 .كىذا ىك التكجو الحالي
كىذا مف األسباب التي جعمت الباحثيف )أما مف حيث العدد فمما كانت عينة الطمبة سيمة المناؿ 

فإف العدد يككف كبير كيقدر  (يتخذكنيا عينة لدراستيـ، باإلضافة إلى أنيا تمثؿ مختمؼ طبقات المجتمع
 فرد لكؿ دراسة بالتقريب، كما كاف ىناؾ اىتماـ آخر حكؿ مدل إمكانية نمك مستكل 150بمتكسط 

 .الطمكح كتنميتو كتأثير العكامؿ األسرية لربما كاف ذلؾ دافعا آخر الختيار عينة المراىقيف مف الطمبة
 .من حيث األدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة- 4

فيما عدا الدراسات التي أجريت في الثبلثينات كالستينات  كدراسة كاميميا عبد الفتاح كمحمكد 
الزيادم كفرانؾ كىكب، ليفف كغيرىـ مف الذيف استخدمكا القياس العممي لقياس مستكل الطمكح عف طريؽ 

تجارب مختمفة كمصطنعة كنادرا طبيعية، كخاصة إذا ما تعمؽ األمر بأنماط الشخصية، فإف باقي 

.
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الدراسات السابقة استخدمت القياس الكمي عف طريؽ االستمارات كاالستبيانات الخاصة بقياس مستكل 
الطمكح عمى اعتبار أنيا األكثر قربا مف المكاقؼ الحياتية اليكمية الكاقعية؛ مف المكاقؼ المعممية 

. المصطنعة، كالتي أيخذت عمييا ذاتيتيا في القياس كعجزىا عف الكصكؿ إلى المستكل الحقيقي لمطمكح
مع اإلشارة إلى مقياس كاميميا عبد الفتاح الذم ييعد أكثر المقاييس اعتمادا مف طرؼ الباحثيف، ىذا 

 .باإلضافة إلى مجمكعة أخرل مف االستبيانات كاالختبارات لقياس المتغيرات األخرل لمدراسة
كما استخدمت مجمكعة مف األساليب اإلحصائية كتمثمت في النسب المئكية كالتكرارات ككا مربع 

 .كمعامؿ االرتباط كاختبار ت لمفركؽ ككذا تحميؿ التبايف
أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسات السابقة حكؿ مستكل الطمكح، أنو : من حيث النتائج- 5

سمة رئيسية مف سمات الشخصية كلو عبلقة كطيدة بأنماط الشخصية كالصحة النفسية لمفرد، فقد كجد أف 
كما أف لمستكل الطمكح ارتباط إيجابي بالثقة . ىناؾ فركؽ في مستكل الطمكح بيف األسكياء كالعصابييف

بالنفس كالتحصيؿ الدراسي كاإلنجاز األكاديمي كالميني، كأف التطرؼ في مستكل الطمكح باالرتفاع أك 
 .االنخفاض يصاحبو انخفاض في المكانة االجتماعية حسب الباحثة كاميميا عبد الفتاح

كما أشارت أغمب الدراسات إلى كجكد فركؽ في مستكل الطمكح حسب الجنس كأف الذككر أكثر 
طمكحا مف اإلناث، كقد أرجع الباحثكف ذلؾ إلى األسرة كأساليب التنشئة االجتماعية كالعكامؿ الثقافية 

 .كالحضارية التي تفرؽ في التعامؿ مع الجنس كبالتالي في تنمية الطمكح لدييـ
أشارت إلى نتيجة مخالفة لذلؾ كىي أنو ال تكجد فركؽ بيف  (Stetz)غير أف دراسة ستيتز 

مستكل الطمكح الميني بيف الجنسيف كربما مرد ذلؾ إلى المجتمع الذم تنتمي إليو عينة الدراسة كالذم 
 .يعطي فرصا متساكية لمجنسيف

دراسات أخرل تكصمت إلى نتائج متناقضة مع التراث السيككلكجي كالمنطؽ العممي، فمثبل نجد 
الباحثة فتيحة حسيف حمادل كىناء أبك شيبو تكصمتا إلى أنو ال تكجد فركؽ في مستكل الطمكح حسب 

كىذا ما يعاكس ما جاء في عمـ نفس النمك مف أف الفرد تنمك لديو القدرات كتبرز  (مرحمة النمك)العمر 
متقاربة في )السمات الشخصية إما باإليجاب أك السمب عبر مراحؿ النمك كقد يعكد ىذا إلى نكع العينة 

 .أك األدكات المستخدمة (السف
مف جية أخرل أشارت دراسات مماثمة إلى نتائج متعارضة كمنيا دراسة كؿ مف فتيحة حسيف 

حمادل كدراسة سميـ محمد الشايب إلى أف ىناؾ فركؽ بيف الطمبة في مستكل الطمكح حسب التخصص 
العممي الذيف يدرسكنو، في حيف أف كؿ مف سناء محمد سمماف كرجاء عبد الرحمف خطيب أشارتا إلى أنو 

 .ال تكجد فركؽ في مستكل الطمكح لدل الطمبة حسب التخصص المدركس

.
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أشارت الدراسات أيضا إلى كجكد عبلقة جكىرية بيف مستكل الطمكح ككؿ مف الذكاء كالتفكير 
كما أف ىناؾ تكجو قكم لدراسة مستكل الطمكح لدل ذكم . االبتكارم كالقدرات العقمية بصفة عامة

 .االحتياجات الخاصة كالتي بينت أنو لدييـ طمكحات ميمة كأكاديمية
كتتناكؿ الدراسة الحالية متغير مستكل الطمكح مف حيث تأثيره عمى اتخاذ القرار لدل الفرد داخؿ 
المؤسسات بمختمؼ طبيعتيا كحسب المراتب الكظيفية التي يشغمكنيا ككذا حسب نكع العمؿ، كذلؾ مف 

 .خبلؿ استبياف أيعد خصيصا ليبلئـ عينة الدراسة مف الراشديف
 الدراسات السابقة الخاصة بمتغير اتخاذ القرار: ثالثا
 عرض بعض الدراسات السابقة لمتغير اتخاذ القرار حسب السنكات (3)الجدكؿ رقـ

 أىم النتائج األدوات  العينة اليدف من البحث السنة الباحث
Harrison 

& 

Bramson 
1982 

/ التحميمي/العممي / المثالي/االسموب التركيبي   تصنيف أساليب صنع القرار
ىي نفسيا اساليب التفكير لدى )/الواقعي

 (ىاريسون

 1985 فرحان ناصر

معرفة العالقة بين اتخاذ القرار و 
بعض سمات الشخصية لدى 
مديرات و مدرسات  المدارس 

 االعدادية

  مديرة33
330 
 مدرسة

اداة لتقدير اتخاذ 
 القرار
اختبار برونر -

وبيتر لقياس 
 سمات الشخصية

ال توجد فروق في اتخاذ القرار تبعا لمتغيري العمر 
 و الخبرة في االدارة المدرسية

خضوع / االنطواء و السيطرة/سمتي االنبساط -
تسيمان في التنبؤ باتخاذ القرار عند تفاعميما مع 

 سمات اخرى

Ingran 

et al 
1985 

الكشف عن العوامل الشخصية 
 المعيقة التخاذ القرار المناسب

  MMPI اختبار 
متعدد االوجو 

 لمشخصية

أكدت الدراسة  عمى فاعمية الشخصية السمبية في 
 كونيا من معوقات اتخاذ القرار المناسب

 عماد
 1986 عبد اهلل

التعرف عمى السمات العامة التخاذ 
 القرار الشرطي

 مدى استخدام االساليب العممية-
تحديد العوامل المؤثرة عمى اتخاذ -

 القرار الشرطي

 مديرو االمن
قيادات 
 وسطى

 قيادات أولى

استمارة استقصاء 
لعممية اتخاذ القرار 

 الشرطي

 مفيوم غير واضح التخاذ القرار الشرطي
القرار الشرطي يؤخذ بطريقة ارتجالية أكثر منيا -

عممية بسبب نقص المعمومات والتدريب واالعتماد 
 عمى الخبرة أكثر

العوامل المؤثرة ىي االقتصادية واالجتماعية -
 والسياسية

 1987 حامد بدر

معرفة الفعالية الحالية التخاذ 
القرار بواسطة مجموعات رجال 
اإلدارة العميا و الوسطى في 
 الشركات المساىمة الكويتية

  شركة30
  مفردة152

استمارة استقصاء 
 حول الموضوع

ضرورة اتخاذ قرارات غير : -عوامل الفعالية
 روتينية

اشراك االفراد من الخارج لتخفيف ضغط -
 حجم المجموعة المناسب من -المجموعة

 تحديد مكان ووقت وغرفة االجتماع – ( افراد5-7)
صالح المجموعة - النقاش-كفاءة القائد%- 100

 و المنظمة أولى من أي شيئ
العبيدي 

 1987 خمف
 /المجازفة/ الوقت/معرفة أثر الخبرة
 عمى اتخاذ القرار

 خريج 180
 جامعي

أداة لقياس اتخاذ 
 القرار

 القرار يتحسن بزيادة المعمومات و الوقت المتاح- 
 القرار ال يتحسن بالمجازفة-

.
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Taylor & 

Pompa 
1990 

دراسة العالقة بين اتخاذ القرار 
الميني و فعالية الذات وتمايزىا 

في مجال العمل و موضوع الضبط 
 الميني

مقياس فعالية   طالب407
الذات في اتخاذ 
القرار الميني 

وموضع الضبط و 
التردد في مجال 

 العمل

فعالية اتخاذ القرار الميني ىو المنبئ الوحيد ذو -
 .الداللة في التردد في اتخاذ القرار الميني

عدم وجود فروق في متغيرات الدراسة حسب - 
 .الجنس

عميمات 
 صالح

1990 

التعرف عمى أثر مشاركة أعضاء 
ىيئة التدريس لكميات المجتمع 

األردنية في اتخاذ القرارات اإلدارية 
 عمى روحيم المعنوية

 مدرس 401
 و مدرسة

أداة لقياس -
المشاركة في اتخاذ 

 .القرار
مقياس الروح - 

 المعنوية 
 
 

 مستوى متدني من المشاركة في اتخاذ القرار- 
توجد فروق في مستوى الروح المعنوية حسب - 

 مستويات المشاركة في اتخاذ القرار
/ المؤىل العممي/وجود أثر لتفاعل الجنس- 

نوع الكمية و المشاركة في اتخاذ القرار / الخبرة
 عمى الروح المعنوية

- 

عبد السالم 
 [1990] ابو قحف

التعرف عمى عالقة المركز 
الوظيفي  بعممية المشاركة في 
اتخاذ القرارات و الرضا الوظيفي 

 في بعض االجيزة الحكومية

مديريات 
التربية، االسكان، 

ىيئات الكيرباء و 
المياه و الصرف 
  الصحي و النقل

استبيان يقيس 
درجة المشاركة في 

 اتخاذ القرار

جميع افراد العينة يشاركون في اتخاذ القرار و - 
 حل المشكالت

عدم اىتمام الرؤوساء بآراء المرؤوسين يؤدي - 
 .إلى ارتفاع درجة النزعة نحو السمبية

Berkland 1992 

التعرف عمى عالقة موضع الضبط  
و صنع القرار و مشاركة في 

 الجماعة

وجود فروق في صنع القرار حسب مصدر - مقاييس معيارية  شاب545
 الضبط

 كانوا أكثر مشاركة في التخطيط و اتخاذ القرار-

Dean& 

Sharfman 
in  Eisenhardt 

1992 
استخدام المؤسسات  لمقرارات 

 العقالنية
تستخدم المؤسسة القرار العقالني في حالة تيديد  دراسة ميدانية  مؤسسة24

 . أقل و  معالجة مشاكل أكثر وضوح و فيما

 1993 أحمد غنيم

المقارنة بين مصادر المعمومات 
المستخدمة في اتخاذ القرارات 

الشرائية في المنظمات المصرية و 
 االمريكية

 من 36
مشتري من 
مراكز الشراء 
الصناعي من 

 شركة 12
صناعية قطاع 

 عام

قائمة استقصاء 
لمصادر المعمومت 

 مقابالت –

ال توجد فروق بينيما في اختيار مصادر -
المشتري االمريكي : بالنسبة لمتفضيل-  المعمومات

يفضا االعتماد عمى المقاالت العممية كمصدر 
لممعمومات في حين المصري يفضل مصادر 

ال يختمفان في تقديراتيم ألىمية - المعمومات الفنية
 . المصدر

المنصور 
 1993 ياسر

تحديد العالقة بين رضا المديرين -
في الوزرات األردنية عن عممية 
اتخاذ القرارات اإلدارية و بين 

 العوامل التي تؤثر في ىذه العممية

 من 151
 24مديري 

وزارة في االردن 
ما عدا و زارة 

 الدفاع
 

استبانة حول 
 عممية اتخاذ القرار

ىناك شعور عام بالرضا عن عممية اتخاذ - 
 لدى المديرين% 72القرارات االدارية بمغ 

قدرة متخذ القرار عمى التوقع )العوامل االنسانية - 
االلتزام /و تحمل المسؤولية و ضبط النفس

تأثير المسؤولين و المرؤوسين / بالقرارات المتخذة
أكثر تأثيرا عمى عممية  (في عممية اتخاذ القرار

اتخاذ القرارات ثم تمييا العوامل التنظيمية فالبيئية 
 .و أخيرا عوامل ضغوط المديرين

الصبيحات 
 ابراىيم

 
1994 

تيدف إلى الكشف عن مدى 
مشاركة العاممين في الشركات 
المساىمة العامة المختمطة 

 االردنية في صنع القرارات االدارية

 من 300
 4العاممين من 

المدير )شركات 
و مساعده و 

رؤساء 
 (االقسام

استبانة حول 
المشاركة في اتخاذ 

 القرار

تدني مشاركة العاممين في صنع القرار، و - 
ضعف رغبة الرؤوساء في اشراك مرؤوسييم في 

 .صنع القرار رغم الرغبة الكبيرة لممرؤوسين
عدم استخدام االساليب الحديثة في اشراك - 

العاممين في ىذا المجال، و أن أكثر الفئات اشاركا 

.
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 سنوات و أكثر، 10في ذلك ىي ذات الخبرة الكبيرة 
و يمييم رؤساء االقسام الذين تجاوزت أعمارىم 

 سنة ثم حامميي المؤىالت العممية و اخيرا فإن 30
 .اإلناث كن أقل مشاركة في صنع القرار

ال توجد فروق فيما يتعمق بصنع القرار لدى - 
المستوى اإلداري، الجنس و : أفراد العينة تعزى ل

 . السن  و الخبرة المؤىل العممي

Mumford 
et al 

1994 
الكشف عن العوامل ذات التأثير 

 الفعال في اتخاذ القرار
 cognitive الحل االبتكاري، السعة المعرفية : ىي  

capacities الميارات التوليدية ،generative 

skills 

 1994 صابر نامق

معرفة القدرة عمى اتخاذ القرار لدى 
رؤوساء االقسام العممية في كميات 

 بغداد
معرفة الفروق في اتخاذ القرار -

الخدمة االدارية و التخصص : وفق
 و المرتبة العممية

 رئيس 124
 قسم

 38اداة تتضمن 
موقف لقياس 
 اتخاذ القرار

توجد فروق في مستوى القدرة عمى اتخاذ القرار -
 لصالح رؤوساء االقسام التخصصات العممية

ال توجد  فروق في مستوى القدرة عمى اتخاذ -
القرار  وفقا لمتغير الخدمة االدارية و المرتبة 

 العممية

Sureshand 

& 
Rajendram 

1995 

معرفة العالقة بين موضع الضبط 
و تفضيل المخاطرة باساليب صنع 

 القرار

 مدير 99
تنفيذي 
بالقطاع 

 العام

يرتبط موضع الضبط و اتخاذ المخاطرة ايجابا في  مقاييس معيارية
العمل االداري، كما يرتبطان ايجابا مع االسموب 

 اليقظ في اتخاذ القرار

 1996 اليدىد دالل

وصف واقع اتخاذ القرار و الفروق 
لدى المدراء و المدرسين حسب 

 المناطق و المراحل التعميمية

  مدير60
  معمم600

استبيانين لممدراء 
و المعممين لقياس 
 واقع اتخاذ القرار

 ضعف مشاركة المعممين في اتخاذ القرار- 
توجد فروق بين استجابات المعممين و المدراء -

 حسب المناطق و المراحل التعميمية
 

Iwanaga 1997 
دراسة تاثير موضع الضبط ومدى 
حرية اتخاذ القرار عمى تخفيض 

 الضغط النفسي

الحرية في اتخاذ القرار لم يكن ليا تأثير عمى   
 تخفيض الضغط النفسي

بطاح أحمد 
و السعود 

 راتب
1997 

استكشاف قدرة مديري  المدارس 
 عمى اتخاذ القرار 

 مدير 215
مدرسة 

اساسية و 
 ثانوية

استبانة تتضمن 
 فقرة حول 20

 اتخاذ القرار

ال توجد فروق في القدرة عمى اتخاذ القرار بين 
المدراء تعود لمجنس أو المؤىل العممي أو الخبرة 

 التعميمية

 1998 نبيل فضل

معرفة العوامل المؤثرة في اتخاذ 
القرار التدريس المرتبط بتنمية 

 الثقافة العممية بواسطة معمم العموم

بطاقة تحميل كتاب  المعممين
 العموم
بطاقة تقويم - 

التخطيط في 
 تدريس العموم

و عوامل  (التخطيط)ىناك عوامل معيارية 
دور ادارة )، و إدارية(تنفيذ الخطة)وظيفية
، (برامج تدريب المعممبن)، تدريبية(المدرسة
اخالقيات المينة و السياق االجتماعي و )مينية

 (الثقافي و البيئي
 

 1998 ثابت أدريس

معرفة مدى انتشار ظاىرة التأخر 
لفترة زمنية طويمة في عممية اتخاذ 
القرار لشراء السمع الغالية حسب 

 مراحل القرار
 تفسير الظاىرة-
التنبؤ بالظاىرة عمى أساس -

 من 587
 المستيمكين

قائمة استقصاء 
 لمظاىرة

سجل الوقت في التاخيرفي الشراء السمع الغالية - 
  شير6.03إلى 
من وقت التاخير يستغرق في مرحمة % 21-

 الشعور بالمشكمة
 في البحث عن المعمومة% 25-
ضغوط الوقت، المخاطرة المالية، : االسباب ىي- 

.
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 ...عدم الخبرة، صعوبة االختيار الخصائص الديموغرافية لممستيمك
توجد عالقة بين التأخر في اتخاذ القرار لمشراء و -

 الخصائص الديموغرافية لممستيمك

ىشام 
 2001 الخولي

معرفة الفروق في تفضيل المخاطرة 
و القدرة عمى اتخاذ القرار حسب 

 الجنس و الدافعية

 استبيان الدافعية  طالب270
اختبار تفضيل - 

 المخاطرة
اختبار القدرة - 

 عمى اتخاذ القرار

ال توجد فروق بين الجنسين في تفضيل - 
 المخاطرة و  القدرة عمى اتخاذ القرار

توجد فروق بين ذوي الدافعية المنخفظة و - 
 الدافعية المرتفعة في  القدرة عمى اتخاذ القرار

شيرزاد 
 2001 موسى

معرفة مستوى القدرة عمى اتخاذ -
القرار لدى مديري المدارس 

معرفة العالقة بيت - المتوسطة
القدرة عمى اتخاذ القرار و مركز 

معرفة الفروق في - الضبط لدييم
القدرة عمى اتخاذ القرار حسب 

 الجنس

 مدير 51
 ومديرة

اداة لقياس  القدرة 
 عمى اتخاذ القرار

اداة لقياس - 
 مركز الضبط

مديري المدارس المتوسط يتميزون بقدرة فوق -
 المتوسط في اتخاذ القرارات المدرسية

توجد عالقة ارتباطية سمبية دالة بين القدرة عمى -
 اتخاذ القرار ومركز الضبط

المديرين اكثر قدرة عمى اتخاذ القرار من - 
 المديرات

 2002 محمد طارق

معرفة العوامل الرئيسية التي تشكل 
أنماط التفكير االستراتيجي  و 

التعرف عمى - مداخل اتخاذ القرار
 أوحو االختالف في أنماط التفكير

 مسؤول 83
 ومدير

مقياس اتخاذ -
القرارات 

 االستراتيجية
مقياس أنماط -

التفكير 
 االستراتيجي

عقالني )القطاع الخاص المدخل المعياري-
مدخل % 10و % 40التخاذ القرار  (تراكمي/

% 48، القطاع المختمط (ريادي/ حدسي)وصفي 
 .مدخل وصفي% 2مدخل معياري و 

و % 53نمط التفكير التركيبي : القطاع الخاص- 
، القطاع المختمط % 47نمط التفكير التحميمي 

 . تحميمي61تركيبي و % 39
ال توجد فروق بين  أنماط التفكير االستراتيجي  - 

 .و مداخل اتخاذ القرار االستراتيجي بين القطاعين

 2002 محمد نجيب

التعرف عمى الفروق بين -
المرؤوسين في الرضا عن العمل 

حسب المشرفين من حيث 
 المشاركة في صنع القرار

التعرف عمى الفرق بين -
المرؤوسين من حيث المشاركة في 

 صنع القرار

  مشرف60
 مرؤوس 60

يعمل مع 
 المشرف

 مقياس صنع القرار
استبيان مشاركة -

المرؤوس في صنع 
 القرار
مقياس الرضا -

 عن العمل
مقياس وجية -

 الضبط

توجد فروق بين المرؤوسين في الرضا عن -
العمل لصالح المرؤوسين الذين يعممون مع 

 مشرفين يسمحون ليم بالمشاركة في صنع القرار
التفوق لصالح االناث في المشاركة في صنع -

 القرار
 
 

الحرارشة 
 محمد

 

2003 
 
 

التعرف عمى أنواع التفكير -
االستراتيجي لدى القيادات اإلدارية 

 في وزارة التربية
معرفة أثر كل من المركز - 

الوظيفي  و الخبرة و المؤىل 
العممي في مستوى أنواع التفكير 
االستراتيجي و درجة أنماط اتخاذ 

 القرار
 
 

 فرد 365
من القيادات 
اإلدارية في 
وزارة التربية 
و التعميم 
 األردنية

 
 

استبانة قياس -
أنواع التفكير 
 االستراتيجي

استبانة أنماط -
 اتخاذ القرار

 
 

جميع أنواع التفكير االستراتيجي جاءت - 
 منخفضة لدى القيادات

درجة ممارسة اتخاذ القرار لدى القيادات اإلدارية -
جاءت بدرجة ممارسة عالية عمى النمط الرسمي 
التخاذ القرار، و بدرجة ممارسة منخفظة عمى 

 .النمط الحدسي و التراكمي و المشارك
وجود عالقة ايجابية بين نوع التفكير - 

االستراتيجي الشمولي و كل من أنماط اتخاذ القرار 
 الحدسي و المشارك و التراكمي

وجود عالقة سمبية قوية بين نوع التفكير -  
االستراتيجي التجريدي و التشخيصي و التخطيطي 

.
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 .ونمط اتخاذ القرار الرسمي
توجد فروق في مستوى أنواع التفكير -

االستراتيجي و كذا  درجة ممارسة أنماط اتخاذ 
القرار تعزى لمتغير المركز الوظيفي لصالح 

 .المدييرين العامين و مديري التربية
ال توجد فروق في درجة ممارسة أنماط اتخاذ - 

القرار و أنواع التفكير االستراتيجي تعزى لمتغير 
 .الخبرة و المؤىل العممي لدى القيادات اإلدارية

عبد القادر 
 صابر

2003 
 
 

التعرف عمى طبيعة العالقة بين 
فاعمية الذات و اتخاذ القرار لدى 

 المراىقين من الجنسين

طالب 160
 وطالبة

مقياس فاعمية - 
مقياس -الذات

اساليب التفكير 
المستخدمة في 
صنع القرار لدى 

مقياس - المراىقين
سموك اتخاذ 
المخاطرة لدى 

المراىقين و كميا 
 من اعداد الباحث

عالقة موجبة بين فاعمية الذات و اتخاذ القرار -
 .بالمخاطرة

عالقة موجبة بين فاعمية الذات و أساليب -
 التفكير الخمسة المستخدمة في صنع القرار

وجود فروق في المتغيرات السابقة لصالح - 
الذكور و توجد فروق بينيم حسب المراحل 

 .(االعدادي و الثانوي )التعميمية 

الرحاحمة 
 2005 عبد الرزاق

التعرف عمى المتغيرات التي تؤثر 
عمى السموك االبداعي في صنع 

القرار االداري لممسؤول في 
 المؤسسة العامة

254 
مسؤول في 
القطاع العام 

 األردني

استبانة لقياس 
 صنع القرار

المؤىل )توجد عالقة طردية بين العوامل الذاتية -
 (العممي، المستوى الوظيفي، الخبرة، العمر

لممسؤولين عن اتخاذ القرا و بين الميارات 
 االبداعية

يؤثر العمر عمى ممارسة الميارات االبداعية في - 
 اتخاذ القرار، حيث االصغر سنا أكبر مخاطرة

زيادة القدرة عمى التفكير تزيد من القدرة عمى و -
 التخطيط و الرؤية المستقبمية المخاطرة و التواصل

الخبرة الوظيفية تؤثر ايجابا عمى استغالل -
 المعمومة

المستوى الوظيفي يؤثر عمى قدرة ممارسة -
الميارات من خالل امكانية توفير االمكانات المزمة 

 بحكم المنصب
تؤثر أنشطة البحث و التطوير عمى الميارات -

 االبداعية لصنع القرار

 2005 ناجي بسام

التعرف عمى درجة فيم و ممارسة  
اإلداريين لتفويض السمطة و 
 عالقتيا بكفاءة اتخاذ القرار

 إداري 337
يعممون في 
وزارة التربية 

 األردنية

استبانة تفويض -
 السمطة

استبانة كفاءة - 
 .اتخاذ القرار

درجة فيم و ممارسة االداريين لتفويض السمطة -
 كان عاليا

ىناك مستوى عال من كفاءة القرار اإلداري -
 المتخذ

ىناك عالقة ارتباطية بين فيم وممارسة -
 .اإلداريين لمسمطة و كفاءة اتخاذ القرار

ال توجد فروق في فيم تفويض السمطة و كفاءة -
اتخاذ القرار تعزىى لمكان العمل في حين توجد 
فروق في ممارسة تفويض السمطة تعزى لمكان 

.
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 :التعميق عمى الدراسات السابقة الخاصة بمتغير اتخاذ القرار*- 
قامت الباحثة في الجدكؿ أعبله بعرض عينة مف الدراسات السابقة كالتي تناكلت أحد متغيرات 

إال أنو كلعدـ كجكد دراسات ترتبط بمتغيريف أك أكثر مف متغير . الدراسة الحالية كىك متغير اتخاذ القرار

 .العمل

الحميضي 
 عبد العزيز

 

2007 
 

التعرف عمى طبيعة عممية صنع 
القرارات بمجمس الشورى وعالقتيا 

 بمستوى الرضا الوظيفي
التعرف عمى الفروق بين -

الموظفين نحو طبيعة صنع القرار 
 تبعا لخصائص ديموغرافية

 

685 
 موظف

استبانة لمتعرف 
عمى طبيعة صنع 
القرار و عالقتيا 
 بالرضا الوظيفي

 

أفراد العينة موافقون إلى حد ما عمى مشاركتيم في 
و أن عممية صنع القرارات تتمس بالمركزية . صنع القرار

كما أنيم موافقون عمى . أحيانا و ال مركزية أحيانا أخرى
 . بعض المراحل التي تتم بيا عممية صنع القرار

كمما زادت مشاركة الموظفين في صنع القرار كمما زاد - 
 .رضاىم الوظيفي

المتغيرات الديمغرافية كالعمر و الخبرة و الدورات - 
التدريبية أحدث فروق عمى مستوى بعض محاور 

 .االستبانة و لم تحدث فروقا عمى مستوى محاور أخرى

 2007 العتيبي بندر

 التعرف عمى عالقة اتخاذ القرار 
بفعالية الذات و المساندة 
االجتماعية  لدى عينة من 

 المرشديين الطالبيين

اختبار اتخاذ القرار   مرشد242
مقياس - لعبدون

فاعمية الذات ل 
مقياس - العدل

المساندة 
االجتماعية اعداد 

 الباحث

توجد عالقة  ارتباطية موجبة بين القدرة عمى - 
اتخاذ القرار و فاعمية الذات و المساندة 

 .االجتماعية
ال توجد فروق في درجات المتغيرات الثالث - 

 .تعزى لكل من الخبرة و مكان العمل و الراتب
يمكن التنبؤ بالقدرة عمى اتخاذ القرار باالعتماد -

 عمى كل من فاعمية الذات و المساندة االجتماعية

 2007 مجدي حبيب

الكشف عن أنماط تعمم صنع القرار 
و ىل ىناك اسموب سائد لصنع 

 القرار
الكشف عن العوائق الداخمية - 

 .الحاسمة لصنع القرا الفعال

  طالب280
 /ثانوي)

 /جامعي
دراسات 

 (عميا

 اختبار صنع القرار
اختبار تحقيق -

 الذات

ال توجد فروق بين المجموعات عمى االسموب 
 التحميمي و العممي لصنع القرار

توجد فروق بين المجموعات في االسموب -
 التركيبي و المثالي

دراسات /جامعي)توجد فروق بين المجموعتين- 
 في االسموب الواقعي (عميا

 :تتمثل العوامل المؤثرة في فعالية صنع القرار في
مركز /مثل حب المغامرة)عوامل ابتكارية-

التوافق : و عوامل اجتماعية(الكفاءة العقمية/التحكم
: القابمية لمتكيف وعوامل نفسية/االجتماعي

 .المرونة واالستقاللية و تحقيق الذات

 2008 السواط وصل

بناء و اختبار فاعمية برنامج ارشادي -
تحسين : معرفي سموكي الغرض منو

مستوى النضج الميني و تنمية اتخاذ 
 القرار الميني لدى افراد العينة

 طالب 28
في الصف 
 األول ثانوي

- البرنامج االرشادي-
مقياس مستوى النضج 

 لميني االميني والقرار

توجد فروق لصالح المجموعة التجريبية في 
القياس البعدي عمى مقياس اتخاذ القرار الميني و 

 .مقياس مستوى النضج الميني

 الشويقي
 2008 أبو زيد

الكشف عن العالقة بما وراء 
 الميزاج و اتخاذ القرار

 مدير 144
 مدرسة

 مقياس اتخاذ القرار
مقياس ما وراء -

 المزاج

وجود معامالت ارتباط دالة بين درجات مدراء 
المدارس في مقياس اتخاذ القرار و درجاتيم عمى 

 (الوعي بالمشاعر والعواطف)مقياس ماوراء المزاج

.
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كرغـ تكفر مجمكعة ال بأس بيا مف الدراسات . لمدراسة الحالية تـ عرضيا عمى أساس تاريخ نشرىا
السابقة حكؿ اتخاذ القرار كصنع القرار إال أنو عمى حسب عمـ الباحثة ال تكجد دراسات اىتمت بدراسة 

 .العبلقة بيف المتغيرات الثبلث
يتضح لنا إذا مف العينة المعركضة مف الدراسات السابقة قد تناكلت متغير اتخاذ القرار مف خبلؿ 

عبلقتو بعدة متغيرات أخرل ليا عبلقة بسمات شخصية الفرد منيا مركز الضبط، مثؿ دراسة شيرزاد 
دراسة  (2002)كما حاكؿ محمد طارؽ Rajendran  Sureshand &( 1995)، دراسة(2001)مكسى 

دراسات أخرل اىتمت بكشؼ العبلقة بيف الدافعية . عبلقة  التفكير االستراتيجي بمداخؿ اتخاذ القرار
، كدراسة  (2001)، كدراسة ىشاـ الخكلي (1987)كالمخاطرة كاتخاذ القرار مثؿ دراسة العبيدم خمؼ 

Rajendran  Sureshand &( 1995) دراسة ،Iwanaga( 1997) . ( 2002)مف جيتو محمد نجيب
 . قاـ بدراسة ىىدؼ مف خبلليا إلى معرفة الفركؽ بيف المرؤكسيف في الرضا عف العمؿ

مجمكعة أخرل مف الدراسات حاكلت فيـ طبيعة العبلقة بيف السمكؾ اإلبداعي كاتخاذ القرار مثؿ 
، كمعرفة أسباب ظاىرة التأخر في اتخاذ القرار لشراء السمع الغالية (2005)دراسة الرحاحمة عبد الرزاؽ 
تكجو أخر مف الدراسات حاكؿ معرفة حقيقة مفيـك اتخاذ كصنع . (1998)كدراسة عبد الرحمف إدريس 

، كمصادر (1986)القرار كمدل استخداـ الكسائؿ العممية في اتخاذ القرار كدراسة عبد اهلل عماد 
 (.1993)المعمكمات المستخدمة مثؿ دراسة أحمد غنيـ 

( 1996)اليدىكد دالؿ: الخصائص الديمكغرافية ىي األخرل كانت محط اىتماـ الباحثيف كدراسة
كدراسة صابر نامؽ . أيف تكصمت إلى كجكد فركؽ في اتخاذ القرار حسب المنطقة كالمراحؿ التعميمية

التي درست الفركؽ بيف مستكل القدرة عمى اتخاذ القرار لدل رؤساء األقساـ حسب متغير  (1994)
 .الخدمة كالتخصص كالرتبة العممية

 :إذا يمكف تمخيص أىـ النقاط عف الدراسات السابقة فيما يمي
مف أىـ المتغيرات التي اىتـ العمماء بدراسة عبلقتيا، كتفاعميا مع اتخاذ : من حيث المتغيرات- 1

سمات الشخصية كمركز الضبط ،الدافعية، اتخاذ المخاطرة، كمفيـك الذات، كدراسة : القرار نذكر منيا
اتخاذ القرار حسب الجنس كالسف كالتخصص الدراسي، كلعؿ أىـ دراستيف يمكف أف تككف ليما عبلقة 

الذم تكصؿ إلى أنو ال تكجد فركؽ بيف  (1990)بالدراسة الحالية نذكر دراسة عبد السبلـ أبك قحؼ 
كأف عدـ اىتماـ الرؤساء بآراء . المكظفيف بمختمؼ مراكزىـ الكظيفية في المشاركة في اتخاذ القرار

( 2002)كالدراسة الثانية ىي دراسة محمد طارؽ . المرؤكسيف يؤدم إلى ارتفاع درجة النزعة نحك السمبية
التي تكصؿ مف خبلليا إلى أف مداخؿ اتخاذ القرار بالنسبة لمقطاع الخاص ىي مداخؿ معيارية بينما في 

.
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كما كجد أنو ال تكجد فركؽ في أنماط التفكير االستراتيجي . القطاع المختمط ىي مداخؿ معيارية أيضا
 .كمداخؿ اتخاذ القرار االستراتيجي بيف أفراد العينة

ىدفت أغمب الدراسات التي تـ عرضيا إلى معرفة كاقع اتخاذ القرار في : من حيث اليدف- 2
عاقة عممية اتخاذ القرار كما ىدفت إلى معرفة طبيعة . مكاقؼ مختمفة، كالعكامؿ التي تسيـ في فاعمية كا 

كما حاكلت ىذه . العبلقة بيف أنماط التفكير كاتخاذ القرار، ككذا عبلقتو بمركز الضبط كاتخاذ المخاطرة
الدراسات معرفة الفركؽ في القدرة عمى اتخاذ القرار حسب الجنس كالمركز الكظيفي، كنكع القطاع ككذا 

 .المراحؿ التعميمية
أىـ فئة تمحكرت حكليا الدراسات التي كاف أحد متغيراتيا اتخاذ القرار ىي : من حيث العينة- 3

أما مف حيث . عينة المدراء كالمعمميف كالمسؤكليف كعينة مف الطمبة كالشباب، المؤسسات العامة كالخاصة
العدد فقد كاف كبيرا مقارنة بالدراسات الخاصة بالمتغيرات األخرل ربما ألىمية المتغير أك الستخدامو 

 .الستبيانات متنكعة حسب كؿ دراسة
 
 .من حيث األدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة- 4

استخدـ قائمة استقصاء أك - تقريبا-فيما يخص متغير اتخاذ القرار فإنو يبلحظ أف كؿ باحث 
كبالتالي فإننا . استبياف يحاكؿ مف خبللو قياس اتخاذ القرار كقدرة أك عممية أك تكجو لدل أفراد العينة

نشعر بأف ىناؾ مشكؿ فيما يخص طرؽ قياس اتخاذ القرار، زد عمى ذلؾ أف ىذه االستقصاءات تقيس 
كما استخدمت مجمكعة مف األساليب اإلحصائية كتمثمت في النسب . مرة اتخاذ القرار كمرة صنع القرار

 .المئكية كالتكرارات كالمتكسطات كا مربع كمعامؿ االرتباط كاختبار ت لمفركؽ ككذا تحميؿ التبايف
أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسات السابقة التي تناكلت متغير اتخاذ : من حيث النتائج- 5
أف ىناؾ عكامؿ معيقة التخاذ القرار تتمثؿ في ضغكط الكقت، كالمخاطرة المالية كصعكبة : القرار ىي

كعكامؿ تزيد مف فعالية اتخاذ القرار السف كالقدرة عمى . االختيار، كحتى بعض الخصائص الديمكغرافية
كما كجد الباحثيف أف ضعؼ المشاركة مف األسباب التي تعيؽ . التفكير كالمركنة كالقدرة عمى التخطيط

كأف ىناؾ ارتباطات كاضحة بيف العكامؿ الذاتية كبيف القدرة عمى اتخاذ القرار . فعالية اتخاذ القرار
 . المناسب كمركز الضبط كما كراء المزاج

في حيف أف أحد الدراسات أثبتت أنو ال تكجد عبلقة بيف الحرية في اتخاذ القرار كتخفيض الضغط 
كقد كجد أيضا أف ىناؾ فركؽ في اتخاذ القرار حسب المناطؽ كالمراحؿ التعميمية بيف المعمميف . النفسي
كتؤثر الخبرة كالمستكل الكظيفي كاألنشطة العممية في البحث عف المعمكمات في تفعيؿ عمى . كالمدراء

.
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كيؤثر العمر مف جيتو الرتباطو بالقدرات العقمية كسمات الشخصية . األقؿ مرحمة مف مراحؿ اتخاذ القرار
التي تؤثر بدكرىا في اتخاذ القرار كبالطبع كلعبلقة العمر بالخبرة فإنيا ىي األخرل تؤثر في عممية اتخاذ 

كباختصار فإف . طبيعة كنكع العمؿ كالجنس كالتخصص ىي األخرل تؤثر عمى اتخاذ القرار. القرار
المحيطة بالفرد كميا عكامؿ مؤثرة في اتخاذ ...العكامؿ الذاتية كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية كالبيئية 

 .القرار
. كتتناكؿ الدراسة الحالية متغير اتخاذ القرار مف حيث تأثره بأساليب التفكير كمستكل الطمكح

كالفركؽ بيف المكظفيف بالمؤسسات العمكمية عمى مقياس اتخاذ القرار المعد مف طرؼ الباحثة كىذا حسب 
 .المراتب الكظيفية التي يشغمكنيا كالسف، الجنس، المستكل التعميمي، نكع المؤسسة كمدة الخبرة

 :تموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: رابعا
 :مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة يتبيف لنا

أف أغمب الدراسات اىتمت بدراسة متغيرات ليا عبلقة بالجانب المعرفي خاصة فيما يخص - 
باإلضافة إلى تناكليا لمجمكعة ال بأس بيا متغيرات الشخصية خاصة بالنسبة لمتغير . متغير اتخاذ القرار

أما الدراسة الحالية فحاكلت الجمع بيف . مستكل الطمكح، في حيف تمكقع متغير أساليب التفكير بينيما
متغيرات معرفية كأخرل شخصية لقناعتنا أنيا كميا مككنات لممح الفرد الشخصي، حيث حاكلنا أف نعرؼ 

طبيعة التفاعؿ بيف اتخاذ القرار كأساليب التفكير كمستكل الطمكح كىذا ما لـ يتكفر في الدراسات 
 .المعركضة
حاكلت معظـ الدراسات أف تدرس العبلقات االرتباطية كليست بالضركرة السببية خاصة بالنسبة - 

لمتغير أساليب التفكير كمستكل الطمكح، أما بالنسبة لمتغير اتخاذ القرار فإنو باإلضافة إلى دراسة طبيعة  
كقكة العبلقات االرتباطية فقد ىدفت أيضا إلى دراسة العبلقات السببية مف خبلؿ محاكلة التعرؼ كالتأكد 

في حيف أف الدراسة الحالية لـ يكف . مف العكامؿ التي يمكف أف تعيؽ أك تساعد في اتخاذ القرار المناسب
ىدفيا األساسي ىك معرفة العبلقات السببية بقدر ما كاف في البداية ىك كضع تصكرات نظرية كميدانية 
عف متغيرات الدراسة خاصة منيا اتخاذ القرار، كمعرفة كاقع اتخاذ القرار لدل المكظفيف في المؤسسات 

 . العمكمية
باإلضافة إلى معرفة قكة كطبيعة االرتباطات بيف متغير اتخاذ القرار كمتغير أساليب التفكير 

كالكشؼ عف الفركؽ بيف أفراد عينة الدراسة بالنسبة لممتغيرات الثبلث حسب مجمكعة . كمستكل الطمكح
 .مف المتغيرات المستقمة الثانكية

.
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عينة الدراسة الحالية تختمؼ عف عينات الدراسات السابقة، التي ركزت أكثر شيء عمى عينة - 
، في حيف أف عينة الدراسة الحالية (ماعدا دراسات قميمة كانت حكؿ المدراء كالمسؤكليف)الطمبة كالتبلميذ 

كىي تختمؼ عف عينة . كانت عبارة عف مكظفيف مف مستكيات كظيفية مختمفة بالمؤسسات العمكمية
الطمبة كالتبلميذ مف حيث السف كالخبرة كحتى الدكر في الحياة، كتحمؿ المسؤكلية اتجاه التنمية الشاممة 

 .لمببلد
بدا مشكؿ القياس النفسي كاضحا فيما يخص متغيرات الدراسة، حيث أنو بالنسبة لمتغير اتخاذ - 

القرار تبيف أنو ال تتكفر أداة أك أدكات تتمتع بقبكؿ كاتفاؽ غالبية الباحثيف، ليذا الحظنا أف كؿ دراسة 
قامت بكضع أداة خاصة لجمع المعمكمات كتحقيؽ األغراض الخاصة بيا، كحيث أننا نيدؼ إلى  (تقريبا)

المساىمة في تكضيح مفيـك اتخاذ القرار قمنا ببناء مقياس اتخاذ القرار كالذم يخدـ أىداؼ الدراسة ىك 
 .األخر لكف بعد االطبلع عمى ما تكفر مف مقاييس كاستبيانات في ىذا الصدد

اعتمدت عمى - كنقصد العربية منيا- أما بالنسبة لمتغير مستكل الطمكح  فإف أغمب الدراسات 
مقياس كاميميا عبد الفتاح كحيث أنو مقياس صمـ في الستينات ارتأينا محاكلة تطكير مقياس يقيس 

فيما يخص متغير أساليب . مستكل الطمكح باالعتماد عميو، ككذا عمى المحاكالت التي كانت مف بعده
 التي استخدمت قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج ك كاجنر كالتي تالتفكير فإننا تعمدنا اختيار الدراسا

غير أننا قمنا بترجمتيا قبؿ االطبلع عمى بقية الترجمات ثـ اعتمدنا النسخة . تحصمنا عمييا مف صاحبيا
 . النيائية

تضارب نتائج الدراسات السابقة الخاصة بالفركؽ حسب الجنس كالمستكل الدراسي فيما يخص - 
 .تفضيؿ أساليب التفكير كمستكل الطمكح

كما تجدر اإلشارة إلى أنو لـ نتمكف مف الحصكؿ عمى دراسات سابقة جزائرية أك عربية أك - 
 .أجنبية تعالج متغيرات الدراسة الثبلث كىذا ما زاد مف صعكبة البحث

كبالتالي فإف الدراسة الحالية تحاكؿ الجمع بيف متغيرات أساسية تساىـ في فيـ الشخصية بطريقة 
. كىذا ما لـ يظير في الدراسات السابقة حيث أف المستكل الكصفي كاف الغالب. سيككلكجية معرفية

باإلضافة إلى أف مجاؿ الدراسة كاف سيككلكجيا إداريا كىذا ما تفتقر إليو الساحة العممية حسب اطبلع 
كىذا لصعكبة البحث . الباحثة حيث أف غالبية الدراسات التي تـ عرضيا ركزت عمى المجاؿ التربكم

باإلضافة إلى أف عينة الدراسة تعتبر ميمة خاصة ككنيا تنتمي إلى مرحمة . العممي في المياديف األخرل
 .الرشد ك ىذا ما لـ تيتـ بو أغمب الدراسات السابقة

V. فرضيات الدراسة: 

.
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. لئلجابة عف التساؤالت السابقة صيغت في شكؿ إجابات مؤقتة لمسيكلة التأكد مف صحتيا
 :كتمثمت ىذه الفرضيات في
 :الفرضية األولى

 -في ضكء مقياس أساليب التفكير لستيرنبرغ ك كينجر-تتبايف أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف - 
 .بتبياف المستكيات اإلدارية التي ينتمكف إلييا

 : الفرضيات الفرعية*
التشريعي، العالمي، ): أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة العميا ىي -1
 .(اليرمي، الخارجي المتحرر،
القضائي، المحمي، ): أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة الكسطى ىي -2

 .(المحافظ، األقمي، الداخمي
التنفيذم، المحمي، ): أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة الدنيا ىي -3

 .(المحافظ، اليرمي، الخارجي
 :الفرضية الثانية

تكجد عبلقة ارتباطيو بيف درجة مستكل الطمكح كدرجة اتخاذ القرار لدل المكظؼ الجزائرم - 1
 . في المؤسسات العمكمية

كدرجة اتخاذ  (الشخصي/الميني)تكجد عبلقة ارتباطيو بيف درجة بعدم مستكل الطمكح   - 2
 .القرار لدل المكظؼ الجزائرم في المؤسسات العمكمية

كدرجة  (الشخصي/الميني)تكجد عبلقة ارتباطيو بيف درجة مستكل الطمكح الكمي كبعديو  - 3
 .المكظؼ عمى األبعاد الثمانية لمقياس اتخاذ القرار في المؤسسات الجزائرية

 :الفرضية الثالثة
تكجد عبلقة ارتباطيو قكية بيف أسمكب التفكير كدرجة المكظؼ عمى مقياس اتخاذ القرار كأبعاده - 

 .الثمانية في المؤسسات العمكمية الجزائرية
 :الفرضية الرابعة

تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة كدالة إحصائيا بيف درجات اتخاذ القرار كمستكل الطمكح، كأساليب - 
 .التفكير

 :الفرضية الخامسة

.
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تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة كدالة إحصائيا بيف درجات أساليب التفكير كدرجة مستكل الطمكح - 
 .كبعديو لدل المكظؼ الجزائرم في المؤسسات العمكمية

 :الفرضية السادسة
يكجد تأثير داؿ إحصائيا لكؿ مف متغيرات مستكل الطمكح كأساليب التفكير عمى اتخاذ القرار - 

 . لدل المكظؼ في المؤسسات العمكمية
 :الفرضية السابعة

يكجد  تأثير داؿ إحصائيا لكؿ مف متغيرات مستكل الطمكح كأبعاد أساليب التفكير كؿ عمى - 
 .حده، عمى اتخاذ القرار لدل المكظؼ في المؤسسات العمكمية

 : الثامنةالفرضية
يكجد أثر داؿ إحصائيا لمتغيرات الجنس كالمستكل اإلدارم كالمستكل الدراسي كبقية المتغيرات - 

  .  عمى مستكل الطمكح
 
 

 : التاسعةالفرضية
يكجد أثر داؿ إحصائيا لمتغيرات الجنس كنكع المستكل اإلدارم كالمستكل الدراسي كبقية - 

 .المتغيرات عمى درجة اتخاذ القرار
 :الفرضية العاشرة

 يكجد أثر داؿ إحصائيا لمتغيرات الجنس ك نكع المستكل اإلدارم ك المستكل الدراسي ك بقية -
 .( أسمكب13)المتغيرات عمى أساليب التفكير

 :الحاديةعشر الفرضية
 لمتغيرات الجنس كالمستكل الدراسي كبقية المتغيرات عمى كؿ مف إحصائيايكجد تأثير داؿ - 

 .التفكير مستكل الطمكح كاتخاذ القرار كأساليب
VI. التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة: 

يندرج مكضكع البحث في إطار المكضكعات العممية الحديثة في التخصص السيككلكجي المعرفي 
كتعتبر عممية تحديد المفاىيـ إجرائيا مف .  مف المفاىيـ األساسية في المنحى المعرفيقكتعد مصطمحات

الخطكات اليامة في أم بحث، ألنيا تساعد عمى حصر المعاني كتحديد التعريفات التي يقصدىا الباحث 
 :  كاآلتي التي يجب إيضاحيا في ىذا البحث ىي كالمفاىيـأىـ المصطمحاتك. كيعتمد عمييا في بحثو

.
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 اتخاذ القرار: 

عممية معرفية معقدة، اليدؼ منيا ليس فقط تفضيؿ بديؿ مف مجمكعة بدائؿ متكفرة أماـ صاحب 
يعتمد عمى  إذا القرار القرار في مكقؼ معيف، بؿ ىي تمر بعدة مراحؿ اليدؼ منيا التحضير ليذا القرار،

عدة عمميات معرفية أخرل كالتفكير كاإلبداع كاالبتكارية، كما يعتمد عمى سمات شخصية الفرد كمستكل 
، لكف في ظاىر لغكم في شكؿ سمكؾىذه القرارات قد تبدك لنا ك. الطمكح كاتخاذ المخاطرة كمركز الضبط

، ككذا يمكف اعتباره مرحمة مف مراحؿ صنع الحقيقة ىك بناء معرفي معقد يحتاج إلى دراسات أعمؽ لفيمو
التي يتحصؿ عميو  (كالدرجات الفرعية)كىك الدرجة الكمية . القرار، أك خطكة مف خطكات حؿ المشكبلت

 . المكظؼ عمى مقياس اتخاذ القرار بأبعاده الثمانية كالمطبؽ في الدراسة الحالية
 أساليب التفكير: 

ىي الطرؽ المفضمة التي يستخدميا المكظؼ في أداء ميامو، كيكظؼ مف خبلليا قدراتو كذكاءه، 
فيي الكسيط بيف . كما يدرؾ ما يدكر في ذىنو، كيقدر مف خبلليا دكره في المؤسسة كدكر اآلخريف

: كأساليب التفكير في ضكء نظرية ستيرنبرج ألساليب التفكير ىي األسمكب. شخصيتو كطريقة أداءه
التشريعي، التنفيذم، الحكمي، الممكي، اليرمي كاألقمي، كاألسمكب الفكضكم، العالمي، المحمي، الداخمي، 

التي يتحصؿ  (كالدرجات الفرعية)الدرجة  الكمية  كسيتـ قياسيا مف خبلؿ. الخارجي، المحافظ كالمتحرر
ميترجما مف طرؼ )عميو المكظؼ عمى مقياس أساليب التفكير لستيرنبرج بأبعاده الثبلثة عشر كالمطبؽ 

 .في الدراسة الحالية (الباحثة

 مستوى الطموح: 

 في تحقيؽ األىداؼ كغالبا  عادة ما تككف مستمرة،رغبةك. سمة أساسية مف سمات الشخصيةىك 
ما تتمثؿ عمى المستكل األكاديمي كالميني، كعمى المستكل الشخصي كاألسرم ككذا االجتماعي كعمى 

كىك في الدراسة الحالية الدرجة  . المستكل المستقبمي لمفرد حيث تطبع سمككو في أغمب مكاقؼ حياتو
التي يتحصؿ عميو المكظؼ عمى مقياس مستكل الطمكح ببعديو كالمطبؽ في  (كالدرجات الفرعية)الكمية 

 .الدراسة الحالية

 المؤسسة العمومية : 
ىي كؿ مؤسسة تابعة لمدكلة مف حيث التسيير كالمكارد المالية كالبشرية، : المؤسسة العمومية

 .ميما تكف طبيعة الخدمات التي تقدميا
 تعريف المستويات اإلدارية في المؤسسات العمومية: 

.
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 .المدير كنائب المدير ىك: (اإلستراتيجية)الموظف في اإلدارة العميا -2
 .ىك رئيس المصمحة كرئيس الدائرة، كرئيس الفرع:(التكتيكية)الموظف في اإلدارة الوسطى -3
ىك كؿ مكظؼ ال ينتمي إلى ىيكؿ اإلدارة العميا أك : (التنفيذية)الموظف في اإلدارة الدنيا -4

 .الكسطى، كينتمي إلى المستكل التنفيذم مف الييكؿ العاـ لئلدارة
 
 
 
 
 
 
 

 
VII. مجاالت الدراسة: 

حتى تككف لنتائج ىذه الدراسة داللة عممية مقبكلة يجب أف نكضح أبعاد كحدكد إجراء ىذه 
 :الدراسة، كأىـ ىذه المجاالت نذكر ما يمي

 :المجال الجغرافي .1

تمت ىذه الدراسة في كالية سطيؼ عمى اعتبار أنيا مدينة تأتي في المرتبة الثانية مف حيث 
كقد . الكثافة السكانية بعد العاصمة كتتكفر عمى مجمكعة كبيرة مف المؤسسات العمكمية مختمفة الخدمات

 .تحصمت عمى عدة برامج تنمكية ضمف برنامج إنعاش كتطكير كتنمية اليضاب العميا
 :المجال البشري .2

فيما يخص ىذا المجاؿ فإف عينة الدراسة األساسية تتمثؿ في المكظؼ الجزائرم الذم يشغؿ 
كالتي . (الدنيا/ الكسطى/ العميا)منصب ثابت في المؤسسة العمكمية كعمى جميع المستكيات اإلدارية 

 . مكظؼ232بمغت 

 :المجال الزمني .3

 .2012-2006تمت ىذه الدراسة في غضكف الفترة الممتد مابيف 

 :المجال المنيجي .4

.
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تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي المقارف، كبناء كترجمة ثبلث مقاييس لكؿ مف 
كباستخداـ المعمكمات ذات الصمة بالدراسة . اتخاذ القرار كأساليب التفكير كمستكل الطمكح: المتغيرات

 .كالمتحصؿ عمييا فعميا مف المراجع المكتكبة أك مف المكاقع عمى شبكة االنترنت
 

.



 

 

 
 

: الفصل األول  
 سيكولوجية اتخاذ القرار

 تمييد
  اتخاذ القرار: المبحث األ ل
 .مراحل اتخاذ القرار والعوامل المؤثرة فيو: المبحث الثاني

 نظريات ونظم دعم القرار : ثالثالمبحث ال
 ممخص

.
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 :تمييـد
 مف المكضكعات الميمة التي شغمت الباحثيف Decision takingمكضكع إتخاذ القرار  يعتبر

في جميع مياديف البحث العممي، كعمـ اإلجتماع كاإلدارة، كالسياسة كاإلقتصاد ككذا عمـ النفس بكؿ فركعو 
خاصة عمـ النفس المعرفي، الذم يحاكؿ دراسة ىذا المكضكع مف زاكية قد تختمؼ مع الكثير مف 

التخصصات التي حاكلت دراسة إتخاذ القرار كعممية تربكية، أك كعممية إدارية، أك حتى كدكر أك كظيفة 
 . سياسية

أما عمـ النفس المعرفي فيحاكؿ دراستيا كعممية عقمية معرفية بجميع أبعادىا السيككلكجية 
ليذا فيي تعتبر عممية معقدة تمر بعدة مراحؿ متشابكة، يتعامؿ الفرد مف  (سمككية، كجدانية، عقمية)

فيناؾ مكاقؼ عادية كالمشكبلت اليكمية التي . خبلليا مع عدة مسائؿ شخصية، أك مينية، أك إدارية
تتطمب إستجابة سمككية أك القياـ بإجراء معتاد لحميا، كىناؾ أيضا مسائؿ مصيرية كالمكاقؼ المعقدة 

 .كالتي تتطمب إتخاذ القرار المناسب لحميا
كتتحدد أىمية إتخاذ القرار كتصبح أكثر كضكحا إذا ما عممنا أنو ىك مف سيحدد اإلستجابات 
البلحقة، كستبنى عميو اإلجراءات البعدية كالتي تككف في غالب األحياف خطيرة كمصيرية، أم تحدد 

 .مصير كمستقبؿ األفراد كالشعكب عمى المستكييف المحمي كالعالمي
 كحرب المعمكمات المتسارعة، حيث لـ يقتصر األمر عمى االقتصاديةباإلضافة إلى المنافسة 

كضع كتنمية مداخؿ نظرية متعددة لفيـ اتخاذ القرار، ليتعداه إلى كضع نظـ كبرامج كمية متطكرة لدعـ 
 . القراراتخاذعمميات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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  اتخاذ القرار: المبحث األ ل
I. تعريف اتخاذ القرار: 

 :تعريف اتخاذ القرار لغة- 1
اذان :  أخػذ  .تناكؿ، أمسكو، قص،  تعمـ ك نقؿ عنو، تعيد: أخذان كتىٍأخى
 .استكاف: ًإتَّتخػذى 

 (5-4: 1960المنجد في المغة واألدب والعموم، )                                                      

كران كقىراًّ كتىٍقراران كتىًقرَّتةن في المكاف أك عمى األمر:  قػىرَّت   .ثبت كسكف: ٌقرىاران ك قيري
  .أم انتيى كثبت: يقاؿ صار األمر إلى قىرىاره. ما قرَّت عميو الرأم مف الحكـ في مسألة:  القىػرىار

 (616: 1960المنجد في المغة واألدب والعموم، )                                                 

 .تعييف مسار سمكؾ أك أداة أك تصرؼ بقصد تنفيذه: يعنيقرار 
 (41: 1.، ج1984 التربية، و معجم عمم النفس)   

نبلحظ مف خبلؿ التعريؼ المغكم أف اتخاذ القرار يعني اإلستقرار كالثبات عمى الرأم مف اإلختيار 
كىذا ما نفيمو أيضا مف خبلؿ . بدؿ اإلستمرار في التقمب بيف األراء المتعددة- كلكمؤقتا - بشكؿ نيائي
:  قكلو عز كجؿ
نٌن  َواوَّمبَوعَو  ِدلَّمةَو  إِدبْنكَواىِديمَو حَونِديي اًا  "   بْنكَواىِديمًا خَولِديعًا  َو َونْن أَوحْنلَونُن دِددناًا  ِّممَّمنْن أَوسْنلَومَو  َو ْنيَووُن للَّمو  َو ىُنوَو  ُنحْنلِد   " َواوَّم َوذَو اهللُن إِد ِد

مىؿ فيياأىم( 125)سورة النلاء األدة  . أىحبو محبة تامَّتة ال خى
المغكم الخميؿ الصاحب   حسب أغمب أىؿ التفسير جاءت بمعناىا " َواوَّم َوذَو اللَّموُن إِدبْنكَواىِديمَو خَولِديعًا - " 

التفاسير في المصطمح كفي فيـ لغة األية  فجاءت؟ كلكف ىؿ أهلل عز كجؿ بحاجة لخميؿ، كالرفيؽ كالمحب
 . مبلزما هلل بالذكرأم" إبراىيـ إتخذ اهلل خميبل حسب فيـ كلغة قريش أنذاؾ بأف سيدنا

(http://vb.arabsgate.com/showthread, 20.6.2010) ( دكف غيره أم استقر بأف اهلل كحده يستحؽ
 (الذكر كالمبلزمة كالعبادة كاستكاف لو

 .صفياًّ خالص المحبة لو ":  َواوَّم َوذَو اللَّموُن إِدبْنكَواىِديمَو خَولِديعًا -  " 
 (98: ه1416المحمي؛ السيوطي،: تفسير الجاللين)                                              

 كىذا مف باب الترغيب في اتباعو، ألنو إماـ ييقتدل بو حيث كصئللى ": َواوَّم َوذَو اللَّموُن إِدبْنكَواىِديمَو خَولِديعًا - " 
غاية ما يتقرب بو العباد لو فإنو انتيى إلى درجة الخمة التي ىي أرفع مقامات المحبة، كما ذاؾ إال لكثرة 

 (442: [ت.د]مختصر تفسير ابن كثير، ).طاعتو لربو
 (23)  األدةالجاثيةسورة  ..." فَوكَوأَودْن َو  َونِد اوَّم َوذَو إِدلَويَووُن ىَووَواهُن أَو  ": أيضاقاؿ تعالىك

.
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، تركو أم إنما يأتمر بيكاه فميما رآه حسنا فعمو كميما رآه قبيحا  كثير في تفسيره قاؿ اإلماـ ابف 
 (311: [ت.د]مختصر تفسير ابن كثير، ). ال ييكل شيئا إال عبده

 .ما ييكاه مف حجر بعد حجر يراه أحسف...": فَوكَوأَودْن َو  َونِد اوَّم َوذَو إِدلَويَووُن ىَووَواهُن أَو -" 
 (98: ه1416المحمي؛ السيوطي، : تفسير الجاللين)                                                

 فقاؿ التأكيؿ اختمؼ أىؿ ،كقاؿ اإلماـ الطبرم رحمو اهلل في تفسيره..." فَوكَوأَودْن َو  َونِد اوَّم َوذَو إِدلَويَووُن ىَووَواهُن أَو -" 

 كال يحـر ما ،يؤمف باهلل  ألنو ال، فبل ييكل شيئا إال ركبو،أفرأيت مف اتخذ دينو بيكاه: معنى ذلؾ: بعضيـ
:  ذكر مف قاؿ ذلؾك.  إنما دينو ما ىكتو نفسو يعمؿ بو،كال يحمؿ ما حمؿ, حـر 

: في قكلو، عف ابف عباس، عف عمي، ثني معاكية: قاؿ، ثنا أبك صالح: قاؿ، حدثني عمي- 
  .اتخذ دينو بغير ىدل مف اهلل كال برىاف ذلؾ الكافر:  قاؿ"أفكأد   ن او ذ إليو ىواه"

، كانت قريش تعبد العزل: قاؿ ، عف سعيد، عف جعفر، ثنا يعقكبحد: قاؿ، حدثنا ابف حميد - 
  فأنزؿ اهلل،أحسف منو طرحكا األكؿ كعبدكا اآلخر  فإذا كجدكا ما ىك،حينا مف الدىر، كىك حجر أبيض

أفرأيت يا محمد : معنى ذلؾ: التأكيميف في ذلؾ بالصكاب قكؿ مف قاؿ كأكلى "أَوفَوكَوأَودْن َو  َونِد اوَّم َوذَو إِدلَويَووُن ىَووَواهُن "
  ألف ذلؾ ىك؛ فيعبد ما ىكم مف شيء دكف إلو الحؽ الذم لو األلكىة مف كؿ شيء،ىكاه مف اتخذ معبكده

 . غيرهالظاىر مف معناه دكف
                                           ( http://vb.arabsgate.com/showthread, 20.6.2010)  

نبلحظ أف معنى ىذه األيات يتضمف داللة اإلختيار بيف عبادة اهلل عز كجؿ كبيف اليكل أك 
الحجارة كغيرىا، كأنو البد لمفرد أف يختار كسيتقر عمى رأم، أييا يعبد كيتبع أم يثبت عمى رأم كيستكيف 

 . لو بعد المفاضمة بيف ىذه اإلختيارات
البت النيائي أك اإلرادة المحددة " أم قرار يعني Decisionكاألصؿ البلتيني لمكممة األنجميزية 

 " لمتخذ القرار بشأف ما يجب كما ال يجب فعمو لمكصكؿ بكضع معيف إلى نتيجة محددة كنيائية
 (314:2003الزغمول رافع، الزغمول عماد، )                                                  

القرار التربكم بيف " في كتابو  (1980 ) (E.F.H Shenouda)إميؿ فيمي حنا شنكدة" كيذكر 
 كممة التينية معناىا القطع أك الفصؿ، Décisionأف كممة قرار:  دراسة مستقبمية: المركزية كاالمركزية

فاتخاذ القرار نكع مف السمكؾ يتـ اختياره بطريقة معينة تقطع أك . بمعنى تغميب أحد الجانبيف عمى األخر
 (59: 2007حبيب مجدي،) "كينيي النظر في اإلحتماالت األخرل. تكقؼ عممية التفكير

عممية الحكـ بترجيح  جانب عمى جانب أك إيجاد حؿ "كتيعرؼ عممية اتخاذ القرار لفظيا بأنيا 
 (45:1986عبد اهلل عماد، )" لمشكمة أك التكصؿ إلى إقرار شيئ أك استقراره

.
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 :تعريف اتخاذ القرار اصطالحا- 2
 عمكما كميمة يختار مف خبلليا الفرد بديؿ مف  la prise de decisionيكصؼ اتخاذ القرار "

كعمى الفرد عند اتخاذه لمقرار أف يككف كاعيا بكؿ . بيف عدة بدائؿ أك إمكانيات في فترة زمنية معينة
اختيار كالنتائج التي تنجر عنو، ك قادرا عمى تمييز خصائص ك تفاصيؿ كؿ خيار مف الخيارات، كأف 

 (Chanquoy,L., 2007 : 223-224)". يختار البديؿ االكثر فائدة بالنسبة لو

يعتقد الكثير أف عممية اتخاذ القرار ىي مفيـك تختص بو اإلدارة أكثر مف غيرىا، باعتبارىا سمكؾ 
ليذا فيي تعد مف المسؤكليات الرئيسية  ...كميارة تخص كؿ مسؤكؿ في مؤسسة اقتصادية أك تربكية

 .المنكطة بمدير المؤسسة باعتبارىا مف أىـ النشاطات اإلدارية
صنع القرار مكضكع  درس في الكثير مف التخصصات عمى غرار عمـ النفس،  مثؿ "غير أف 

فيناؾ كتاب . الطب، االقتصاد، التربية، العمـك السياسية، اليندسة الجيكغرافية، التسكيؽ، ك عمـك التسيير
عكس أغمبية المقاربات العممية قاـ بكتابتو اثناف مف االخصائييف النفسانييف  (صنع القرار)مكسـك بػ 

 "كالفبلسفة، كميندسيف كمختصيف في العمـك السياسية، كطبيبيف كاثناف مف المختصيف في االقتصاد
                                                                  (Matlin,M. 1994 : 290)     

كترجع بداية الدراسة العممية لعممية اتخاذ القرار في اإلدارة إلى الخمسينات عمى يد عمماء اإلدارة 
كقد . عمى أف اتخاذ القرار يعتبر لب العممية اإلدارية كمحكرىاجريفت كقد أكد .  كغيرهجريفتمف أمثاؿ 

استعار ىذا التأكيد مف درسات سابقة في اإلدارة كفي مجاالت أخرل كصناعة ك إدارة األعماؿ، مثؿ 
 إلى رجاؿ األعماؿ عمى أنيـ ميكجيكف جريفتكقد نظر .  (Luther Gulick,1937)جاليؾ كتابات 

كما نظر إلى عممية اتخاذ القرار عمى أنيا تتككف مف خطكات . كميتحكمكف في عممية اتخاذ القرار
 (42:2001مرسي محمد،). متسمسمة تتخذ فييا قرارات ترتبط فيما بينيا لمكصكؿ إلى القرار النيائي

 أف عمماء النفس لـ ييتمكا باتخاذ القرار، عمى غرار زمبلئيـ  (Sternberg,20007)كيشير  
 Economicusكأف مف أكائؿ النماذج التي اىتمت بدراسة اتخاذ القرار في القرف العشريف ىك نمكذج 

Homoأف يككف عمى عمـ بجميع الخيارات الخاصة بقراره، كبكؿ :  الذم يفترض أف الفرد يتخذ قرارا
كأخيرا اف . المسائؿ كالمشكبلت التي ليا عبلقة بيذا القرار، كأف يككف جد حساس لمتفرقة بيف الخيارات

 .يككف عقبلنيا في البديؿ المختار
الكسيمة المستخدمة مف "فنجد مثبل المختصيف في العمكـ اإلدارية ييعرفكف اتخاذ القرار عمى أنو 

كتتـ . جانب المختصيف في المنظمة المعنية لتيسير العمؿ فييا بعبلقاتو الداخمية كالخارجية عمى السكاء
صناعتو بصكرة مبلئمة كمحددة في ضكء ما سبؽ صدكره مف خطكات تحضيرية مميدة لو تستند الى 

.
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المعمكمات الدقيقة المحددة كالمبينة بدكرىا عمى البيانات المتعمقة بمكضكع ذلؾ القرار، التي ركعى 
الكضكح كالدقة في الحصكؿ عمييا كجمعيا، بحيث يصدر مبلئما لتحقيؽ أىدافو كقاببل لمتطبيؽ العممي 

 (60-59 : 2007حبيب مجدي، ) "بصكر مؤكدة 
كعمى ىذا . فالعبلقة الكطيدة بيف العمؿ كالقرار جعمو مف المظاىر المنيجية المبلزمة لئلدارة

ىك إمضاء الرأم لمف يممؾ الحؽ : األساس فإف المختصيف في العمـك اإلدارية يعرفكنو أيضا عمى أنو
 Robert A.Peterson & Roger)نكرد ىافف  إبراىيـ الغمرم ك بترسف ككريف ككيتفؽ كؿ مف . فيو

A.Kerin & Niels G. Noorderhaven)عممية اختيار مكجو نحك ىدؼ :  إذ يعتبركف أف القرار ىك
ىدؼ مرتبط : مجرد كسيمة حيث يعرفو عمى أنوعاصـ األغرجي كيعتبره . معيف، ينبثؽ بعد تحميؿ المكقؼ

 .بكسيمة تنفيذ مناسبة
نقطة تتكازف عندىا مصالح المنظمة : كيضيؼ عمماء اإلدارة اإلستراتيجية إلى مفيـك القرار ككنو

كما فعؿ عمماء المنيج حيف ربطكا القرار بالتكجو الذم تتبناه المنظمات مف . مع األطراؼ المستفيدة منيا
 .خبلؿ السمكؾ المنظمي

 ( 7-5:2002محمد طارق، )                                                                                     

مسمؾ محدد يتـ اختياره مف بيف بدائؿ عديدة لمكاجية "كما ييعرؼ القرار اإلدارم عمى أنو 
تضمنت سبلمة اإلختيار كمركنتو كقدرتو  (نظرية كعممية)المشاكؿ اإلدارية، كذلؾ في ضكء معايير معينة
  (60 : 2007حبيب مجدي، )" عمى مكاكبة التغيرات المستقبمية لنشاط المنظمة

كيذىب . كيرل البعض أف اتخاذ القرار في مختمؼ المكاقؼ ىك العمؿ الحقيقي لممدير بالمنظمة
عممية اتخاذ القرار ليست عممية فكرية مف نتاج ذىف، كلكنيا عممية : البعض األخر إلى حد القكؿ بأف

منظمة كىي مف النتاج النيائي لحصيمة مجيكد متكامؿ مف األراء كاألفكار كاإلتصبلت كالجدؿ كالدراسة 
لذا فالقرارات التي تتخذ ىي نتاج جماعي . التي تمت في مستكيات مختمفة بالمنظمة بمعرفة أفراد عديديف

 ( 44:1986عبد اهلل عماد، ). كليس نتيجة أك رأم أم شخص
ذلؾ :  القرار بأنو (C.I. Barnard)برناركبالنظر ألىمية القرار في الفكر اإلدارم فقد عرؼ 

يكنغ كسيمكف في حيف يذىب كؿ مف . التصرؼ العقبلني الذم  يأتي نتيجتان لمتدابير كالحساب كالتفكير
(Young & Herbert. Simon )بأنويكنغحيث يعرفو .  في اتجاه تكفر البدائؿ كأساس لمقرار  :

. اإلستجابة الفعالة التي تكفر النتائج المرغكبة لحالة معينة، أك مجمكعة مف حاالت محتممة في المنظمة
عممية اختيار البديؿ األفضؿ مف بيف البدائؿ المتاحة إليجاد الحؿ المناسب :  بأنوسيمكففي حيف يعرفو 

 .حيث تمثؿ ىذه العممية جكىرة النشاط التنفيذم في األعماؿ. لمشكمة جدية ناتجة عف عالـ متغير
 (15:2007،النعيمي، محمد  والفضل، مؤيد)                                                      

.
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أف  (Max Weber)ماكس كيبر كىك مف تبلميذ  (H. Simon)سيمكف ىربرت كيذكر 
التنظيمات اإلدارية تقـك أساسا عمى عممية اتخاذ القرار، فالمديركف كالمفتشكف كالنظار كالمعممكف كغيرىـ 

 . مف اإلدارة التعميمية يقكمكف بحكـ كظائفيـ باتخاذ قرارات ليا أثرىا عمى العممية التربكية
 (43:2010موسى شيرزاد، )

، أف عممية اتخاذ القرارات ىي ألة تستقبؿ المعمكمات كتصدر تكصيات ليركيف بركسكيرل 
 (43:1986عبد اهلل عماد، ).بالقرارات

أف القرارات ليست فقط ىي مخرجات المنظكمة  (1989)طاىر عبد الرزاؽ، ضياء زاىركيقرر 
 (61 : 2007حبيب مجدي، ).  اإلدارية، بؿ إف كؿ اإلدارة أصبحت قرارات

 : أف القرارات تقـك عمى أساسيف ىما (H. Simon)سايمكفك يذكر  
 .مجمكعة الحقائؽ كالمعمكمات كىذه يجب أف تخضع الختبار لبياف صدقيا -1
 .مجمكعة القيـ كىي ال تخضع الختبار ألنيا تتعمؽ بعممية االختيار األفضؿ -2

 (43:2010موسى شيرزاد،)                                                               

  (45: 1995 محمد،العديمي) "عممية بحث عف حؿ كسط" بأنو ىربرت سيمكفكيعرفو 
نبلحظ مف خبلؿ التعاريؼ السابقة أف عمماء اإلدارة ركزكا عمى عدة نقاط لتعريؼ عممية اتخاذ 

 :القرار نمخصيا فيما يمي
 .أف اتخاذ القرار ىك حمقة مف سمسمة العمميات اإلدارية كمككناتيا -1
 . أف اتخاذ القرار ييتـ بيدؼ المنظمة أكثر مف أم شيء آخر -2

 ىك سمسمة مف اإلجراءات المنظمة يقكـ بيا المسؤكلكف عف المؤسسة لحؿ  -3
 .مشكبلتيا

 .متخذ القرار أقؿ شأنا مف المنظمة، كليذا ال يتـ التركيز عميو في التعاريؼ -4

 .أف اتخاذ القرار مجرد عممية ركتينية مفركضة عمى المسؤكؿ عف المنظمة -5

 . ميؿ ىذا االتجاه إلى ككف المسؤكؿ عف اتخاذ القرار ىي الجماعة كليس الفرد -6

 . خصائص متخذ القرار ليست ميمة  كغير بارزة مف خبلؿ ىذه التعاريؼ -7

تتفؽ أغمب التعاريؼ عمى أف اتخاذ القرار ليس عممية عقمية بؿ ىي عممية  -8
 .إدارية بحتة

 .عممية اتخاذ القرار مجرد كسيمة أك ألة لتسيير العمؿ في المؤسسة -9

.
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العممية التي يتـ مف خبلليا تحديد المشكبلت " في قامكس العمـك السياسية أنو  القرراركيعرؼ
 .كالكصكؿ إلى بدائؿ لمفعؿ كاختيار ىذه البدائؿ

 (.46: 1999د، عبد المطيف رشا) 

كال يختمؼ العامميف في المجاؿ التربكم كثيرا عف العامميف في اإلدارة باعتبار أف اإلدارة التربكية 
ىي جزء ال ينفصؿ عف التسيير اإلدارم بصكرة عامة فيما عدا بعض الخصكصية التربكية التي تتعامؿ 
مع المنتكج الفكرم بدؿ المنتكج المادم، ككذا تعتمد عمى المكارد البشرية في كؿ عممية مف عممياتيا أكثر 

 .مف أم شيء آخر
تتبع فييا عدة مراحؿ في سيركرة  (تحميمية)كؿ قرار ىاـ يتطمب مقاربة منظكمية "فيي تعتبر 

فالمفيـك الحديث لمقيادة التربكية يرل . تدريجية يمكف أف تقتضي الرجكع إلى الكراء عند  كجكد عراقيؿ
بأنيا استراتيجية منظمة تقكـ عمى أساس اعتبار المؤسسة التربكية نظاما لو أىداؼ يمكف تحديدىا 

يجاد الحكافز . بكضكح كيمكف متاعبة تحقيؽ ىذه األىداؼ خبلؿ فترة زمنية معينة عف طريؽ التنسيؽ كا 
 " لدل العناصر المختمفة التي يتككف منيا ىذا النظاـ

(http://www.educdz.com/montada,17.8.2010:5)   
كتكجد العديد مف األساليب الحديثة في صنع القرار التربكم منيا أسمكب شجرة القرارات كأسمكب 

باإلضافة إلى . مصفكفة العائد، العصؼ الذىني، أسمكب دلفر، نظرية المباريات، كأسمكب التحميؿ الشبكي
قرارات النشاط كالتي تتعمؽ بالمكارد البشرية كالمادية، : أف ىناؾ عدة أنكاع مف القرارات التعميمية ذكر منيا

أك مبرمجة كنعني بيا القرارات الركتينية، كالقرارات غير : قرارات التخطيط كتنقسـ إلى قرارات مخططة
 (49: 2008صالح محمد، ). المخططة كىي القرارات األساسية أك المتفردة

كيعتبر المدير في العممية التربكية ىك المسؤكؿ عف اتخاذ القرار النيائي فيما يخص تسيير 
القائد التربكم يعمؿ ككسيط بيف " ترل أف (Egon G. Guba)حيث أف نظرية . المؤسسة التربكية

مجمكعتيف مف القكل المكجية لمسمكؾ، القكل التنظيمية مف جية كالقكل الشخصية مف جية أخرل 
 .إلحداث سمكؾ مفيد مف الناحية التنظيمية، كفي نفس الكقتى محقؽ لمرضا النفسي

أم : السمطة:  إلى القائد التربكم عمى أنو يمارس قكة دينامية يخكليا لو مصدراف جكباكينظر
كلكمتا . أم المكانة الشخصية التي يتمتع بيا: المركز الذم يشغمة كارتباطو بالدكر الذم يمارسو، كالقكة

كما يشير إلى أف بعض التعارض بيف القكتيف أمر ال يمكف تجنبو . القكتيف دكر في تسيير المكارد البشرية
 لكف في نفس الكقت تكجد قكة إيجابية تعمؿ .كىك يمثؿ قكة طرد سمبية تعمؿ ضد النظاـ كتميؿ إلى تفكيكو

 ".كمف القيـ التي تسكد المؤسسة التربكية عمى  تكامؿ النظاـ  كىي تنبع مف اإلتفاؽ عمى اليدؼ
 ( http://www.educdz.com/montada,17.8.2010:6) 

.

file:///C:\Users\PC%20NET\Downloads\(http:\www.educdz.com\montada,17.8.2010:5)
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أما المختصيف في المجاؿ الفيزيكعصبي فيركف أف االختبلؼ الذم تصفح عنو الرؤية 
الفيزيكعصبية في سيادة انصاؼ الدماغ عمى أنماط التفكير، إذ يعتبر الفص األيسر مسؤكال عف كظيفة 

 (Mintzberg Henry)التفكير المنطقي كالفص األيمف مسؤكال عف كظيفة التفكير الشمكلي حسب 
كيترتب عميو اختبلؼ في  عممية تحديد كحؿ المشكبلت، كتمثؿ ىذه العممية بمجمميا الحالة التي يتركز 
عمييا اتخاذ القرار إذ أف الشؽ األكؿ مف ىذه العممية يتضمف تحديد البنية المعمكماتية التي يستشعرىا 

 . متخذ القرار
كتشكؿ ىذه البنية مصدرا ميما في تحديد متغيرات المشكمة كتطبيقيا، في حيف يتمحكر الشؽ 
الثاني في عممية اتخاذ القرار بحؿ المشكمة بعد كضكح أبعادىا كبما يستكجب التفكير بالبديؿ أك الخيار 

كمف ىنا فإف . المناسب فضبل عف اختيار األسمكب كسبؿ المعالجة كاألسباب التي تقؼ كراء المشكمة
الفص األيمف مف الدماغ يككف فاعبل في التعامؿ مع المشكبلت المعنكية كما يتبعيا مف مستمزمات 

إذ يتجو الفص األيمف نحك . القرار، كأف الفص األيسر يككف فاعبل في التعامؿ مع المشكبلت المادية
إصدار حكـ ذاتي بخصكص اختيار بديؿ معيف، في حيف يتجو الفص األيسر نحك التحميؿ النتأني 

 (73-72: 2002محمد طارق، ).لممشكمة كمف ثـ يتـ اختيار بديؿ دكف غيره مف البدائؿ

 :في حيف الباحثيف في العمـك السيككلكجية المعرفية يعرفكنو عمى أنو
نشاط ذىني عقبلني لبلختيار بيف مجمكعة مف البدائؿ المتاحة كبالتالي فيي تعتمد بشكؿ كبير 

عمى خصائص متخذ القرار، سكاء مف جانب القدرات المعرفية كالعقمية ككذا مف جانب الخصائص 
ألنيا في أغمب المكاقؼ تنطكم عمى نكع مف المغامرة مف طرؼ صاحب القرار، . كسمات الشخصية

 .خاصة إذا كاف الكقت ال يكفي لمتفكير في نتائج ىذا القرار كعكاقبو
كما ينظركف إلييا أم عممية اتخاذ القرار، عمى أنيا عممية عقمية كاعية كمركبة يتـ خبلليا، 

اختيار أحد البدائؿ بيدؼ الكصكؿ إلى حؿ لمشكمة ما، كيبدكأاف عممية اتخاذ القرار تتشابو مع عممية حؿ 
إختيار : بأنو (1998 )ياغي عبد الفتاح محمدكيعرفو . المشكبلت لدرجة أف بعض الباحثيف دمج بينيما

 (.314:2003الزغمول رافع، الزغمول عماد،) .ألحد البدائؿ المتكفرة لمكصكؿ إلى ىدؼ أك معالجة مشكمة
،التي يمارسيا العقؿ البشرم تنتمي أصبل إلى عمـ 1العمميات الذىنية دراسة األنشطة، كرغـ أف

 .كدراسات صنع القرارات في أكاخر الخمسينيات إال أف تزاكجا قد حدث بيف ىذيف الميدانيف، النفس،
اإلفراط في التركيز عمى متغيرات الييكؿ  فنتيجة لمعقـ الذم أصاب النظريات التقميدية في التنظيـ نتيجة

                                                 
 .18-16 :1997أحمد صقر عاشكر ، أَظش، -  1
 

.
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يركز عمى   بالتفكير في منيج جديد لدراسة السمكؾ اإلدارم كالتنظيـ،ىربرت سيمكف قاـ .الرسمي لمتنظيـ
 .عمميات صنع القرارات

إال أف دراسة العمميات .  قدـ ىذا المنيج في أكاخر الثبلثينات(Schuster) شكستك برنارد أف إفك
الذىنية المرتبطة بصنع القرارات لـ تتأكد كاتجاه متميز في دراسة السمكؾ اإلنساني في المنظمات إال عمى 

. سيمكفيد 
قد فتح الباب كاسعا عمى مياديف كانت بعيدة تماـ " العمميات الذىنية"كال شؾ أف اإلىتماـ بدراسة 

فمحاكالت . البعد عف إىتمامات الدارسيف كالباحثيف في ميداف التنظيـ كاإلدارة حتى نياية الخمسينيات
دراسة العكامؿ التي تؤثر عمى المراحؿ المختمفة التي يمر بيا صنع القرار، ككذلؾ اآلثار النفسية التالية 

كؿ ىذا فتح مياديف جديدة لمبحث كحرؾ اىتمامات الكتاب كالباحثيف ...لمكصكؿ إلى حكـ أك قرار
.     بمكضكعات كانت تنتمي أصبل إلى ميداف عمـ النفس

كلعؿ أىـ المياديف التي اتضحت أىميتيا نتاجا ليذا ىك ميداف العمميات المعرفية كاإلدراكية  
Cognitive and perceptual processes فيذا الميداف الذم ينتمي إلى عمـ النفس، لـ تتجو إليو ،

 أثر العمميات المعرفية كاإلدراكية عمى صنع القرار، كبعد مارش كسايمكفاإلىتمامات إال بعد ما أكضح 
ما ظيرت أىمية العمميات الذىنية في تشكيؿ دكافع كمشاعر األفراد كردكد فعميـ المثيرات المختمفة 

 محدكدية  مف سمط الضكء عمىمف األكائؿ مف بيف العمماء (1955 ) سيمكفحيث يعتبر" .المحيطة بيـ
كىذا ما ييتـ . القدرات المعرفية لمفرد، ىذه الحدكد في بنية دماغ االنساف تؤثر عمى المعمكمات المعالجة

 ."بو عمـ النفس المعرفي حيث يدرس نشاطات الفرد في معالجة ك تجييز المعمكمات
( Vidaillet, B. et al,2005 : 50)  

لقد اعترؼ الكتاب كالباحثكف في ميداف السمكؾ التنظيمي بأىمية العمميات اإلدراكية كالمعرفية في 
كرغـ ىذا اإلىتماـ فإف المتتبع لمبحكث في ميداف السمكؾ التنظيمي، يمحظ بكضكح . تشكيؿ سمكؾ الفرد

الندرة الشديدة في الدراسات التي تعالج العكامؿ اإلدراكية كتقيس أثرىا عمى متغيرات السمكؾ التنظيمي، 
كباستثناء بعض البحكث التي يقـك بيا سايمكف حاليا كمنذ بضعة سنكات عمى كيفية تشغيؿ العقؿ البشرم 

لممعمكمات، ككذلؾ بعض البحكث التي تمت في ميداف اتخاذ قرارات اختيار كتعييف األفراد مف كاقع 
المقابمة الشخصية، كأثر العمميات اإلدراكية عمى قرار اإلختيار، فإف بحكث اإلدراؾ التنظيمي تعتبر تقريبا 

. في حكـ المنعدمة

.

http://www.amazon.fr/B%C3%A9n%C3%A9dicte-Vidaillet/e/B004MT5ULO/ref=ntt_athr_dp_pel_1/280-0145282-3243018
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كبالتالي فإف معظـ نتائج البحكث التي يتـ اإلشارة إلييا حاليا في كتب السمكؾ التنظيمي كالسمكؾ 
اإلنساني في المنظمات يتـ استقاؤىا مف ميداف عمـ النفس بصفة عامة، ككذلؾ فيي تجيىء خالية مف 

.  اإلشارة إلى متغيرات تنظيمية
عممية عقمية تنطكم عمى إصدار :  عمى أنو(Harrison, Allen.F,1974)ىاريسكفكيعرفو 

كما اشار إلى أف عممية اتخاذ القرار تتـ بعد الفحص . حكـ باختيار أنسب السكلككات في مكقؼ معيف
الدقيؽ لمبدائؿ الممكنة التي تقكد إلى إلى تحقيؽ األىداؼ، كيبدك مف ىذا التعريؼ أف جزءا مف عممية 

اتخاذ القرار يمثؿ مفيـك التفكير الناقد الذم ىك في جكىره إصدار حكـ أك إجراء أك تقكيـ لقضية أك حجة 
كلكف قد ال تقتصر تقتصر عممية اتخاذ القرار عمى تقكيـ البدائؿ بؿ تتعدل ذلؾ إلى . أك مكضكع أك فكرة

 .اختيار أنسب ىذه البدائؿ في ظؿ ظركؼ كأكضاع معينة، ثـ كضع ىذا القرار مكضع التنفيذ
 (315-314: 2003الزغمول رافع، الزغمول عماد،)                                               

 كيذىب البعض إلى القكؿ بأف اتخاذ القرار ىك شكؿ مف أشكاؿ اإلستدالؿ اإلستقرائي حيث نأخذ

قراراتنا عمى أساس الخبرات السابقة، كتنطمؽ نتائجيا النيائية مما ندركو كأفضؿ اختيار مف بيف  "
عدد مف اإلختيارات، أك البدائؿ الممكنة، بمعنى الخضكع الحتماالت أخرل، كيحدث ىذا النمط مف اتخاذ 
القرار يكميا بؿ كأصبح في الكقت الحالي مكضكع البحكث التي يجرييا عمماء النفس المعرفي لدراسة ىذه 

 (684-683: 2000سولسو روبرت، )" العممية 
كمف بيف األمثمة عمى ذلؾ المكقؼ الذم عاشو كؿ طالب كىك يحاكؿ اتخاذ قراره بناءا عمى 
اإلستدالؿ اإلستقرائي عند محاكلتو اختيار المعيد أك القسـ الذم سيمتحؽ بو بعد حصكلو عمى شيادة 

قسـ عمـ النفس، قسـ المغات : فإذا افترضنا أنو يمكف أف يسجؿ في ثبلث أقساـ كىي كالتالي. الباكالكريا
 فعمى أم أساس سيتخذ قراره لدراسة تخصص دكف غيره؟. األجنبية، كقسـ العمـك السياسية

كما ىك . مف األساليب التي سيستخدميا ىذ الطالب ىك أسمكب المكازنة بيف ىذه التخصصات
 (:1)مكضح في الجدكؿ رقـ 

 (4)الجدكؿ رقـ 
 2األبعاد التي اعتمدىا الطالب في اختيار التخصص

 
 
 
 

                                                 
2
 انًضبل يٍ الزشاػ انجبؽضخ-  

            األبعػػاد
 التخصصات

 المكانة  الرغبة  الكظيفة
 اإلجتماعية

  السيكلة التكاليؼ

 ×1   ×1   عمـ النفس
 ×1 ×1 ×1    العمـك السياسية
 ×1    × 1  المغات األجنبية

.
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 : سيحاكؿ الطالب في ىذه الحالة اإلختيار عمى أساس عدة أبعاد كىي في ىذا المثاؿ
 .إمكانية الحصكؿ عمى كظيفة- 
 .الرغبة في دراسة تخصص معيف عف حب كقناعة- 
 .المكانة اإلجتماعية التي سيحصؿ عمييا بدراستو ىذا التخصص- 
 .التكاليؼ  البلزمة إلكماؿ الدراسة- 
 . كمدل سيكلة التخصص حتى ال يضيع سنكات مف عمره في إعادة األعكاـ الدراسية- 

: فمثبل لك ناقشنا بعد إمكانية الحصكؿ عمى كظيفة فإف أكؿ شيئ يمكف أف يثير الجدؿ ىك الجنس
حتى بعد التغير اإلجتماعي - فإذا كاف الطالب ذكرا فإف ىذا البعد يعتبر بالنسبة لو أكثر أىمية مف األنثى

ف كاف اىتمامو - الحاصؿ يبقى ىناؾ اختبلؼ كاضح في مدل احتياج الذككر لمعمؿ أكثر مف اإلناث كا 
األكؿ ىك دراسة تخصص يحبو كيتطمع لمتعمؽ فيو فقد يككف االختيار عمى ىذا األساس، لكف ربما يككف 
ىذا اإلختيار أقكل إذا تناقص مع اإلىتماـ بالعمؿ كىذا في حالة ككف الطالب مف األثرياء أك أنثى ال تيتـ 

 ...لمعمؿ
كما قد يككف اإلختيار عمى أساس المكانة اإلجتماعية التي يمنحيا التخصص لدارسيو كنحف نعمـ 
أنو مثبل تخصص الطب يميؿ إليو األغمبية العضمى ليس رغبتا في دراستو كلكف فقط ليقاؿ ىذا طبيب أك 

لما تمنحو ىذه الصفة مف كقار كاحتراـ أماـ األخريف، بحيث تعطيو مكانة .... محامي أك ميندس 
كىنا أيضا في حالة كاف تقدير الطالب لبقية الحاجات أك األبعاد أقؿ . إجتماعية أرقى بيف أفراد المجتمع

بمنعى أنو ال يممؾ رغبة معينة اتجاه تخصص بعينو، أك أف األسرة تفرض عميو ذلؾ أك حتى . أىمية
 .يككف الفرد ممف يحبكف الظيكر

في بعض المكاقؼ المشابية ال يمكف لمطمبة دراسة تخصص معيف ليس بسسب أحد األبعاد 
السابقة كلكف فقط ألنو ال يممؾ الماؿ الكافي لدراستو كتخصص اليندسة مثبل أك التخصصات التكنكلكجية 
التي تتطمب تكاليؼ معينة إلتماـ الدراسة كالتطكر فييا، كىنا إما أف يضحي بأمكر معينة كأف يتـ تعميمو 
رغـ احتياجات األسرة، أك أنو يضحي بيذا التخصص لعجزه عف دفع التكاليؼ خاصة إف كاف المعيد 

 –كأخيرا يمكف أف يككف اختيار تخصص دراسي معيف فقط لسيكلتو، حيث أف الشائع . بعيدا أك خاص
كأكيد أف ىناؾ طمبة أيضا يبحثكف عف ما . بيف الطمبة أف ىناؾ تخصصات سيمة كأخرل صعبة- لؤلسؼ

 .ىك أسيؿ أك الدراسة التي ال تستغرؽ كقتا طكيبل
خبلصة القكؿ أنو حسب أىمية البعد كاحتياجات الطالب الظركؼ المحيطة يمكف أف يتـ 

ككما الحظنا أف المكازنة بيف ىذه األبعاد تزداد صعكبة خاصة إذا ما كاف الطالب يريد اإلعتماد . اإلختيار

.
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في اختياره عمى بعديف مثبل يريد أف يدرس التخصص الذم يحبو كيكفر لو عمؿ في نفس الكقت كىذا قد 
ألف األمر تتدخؿ فيو خصائص الفرد بشكؿ كبير كالطمكح كطريقة التفكير كالقدرات . ال يتكفر دائما

 .العقمية كالنفسية كما تتدخؿ البيئة الخارجية
ف لـ تكف لو رغبة في دراستو ألنو  فقد يختار الطالب التخصص الذم يكفر لو العمؿ حتى كا 

ف لـ يكف متأكد مف  مضطر، كقد يغامر بدراسة تخصص صعب فقط مف أجؿ المكانة اإلجتماعية حتى كا 
 . فيناؾ احتماالت متعددة كعمى الطالب أف يختار في النياية تخصص كاحد... كقد كقد. نجاحو فيو

أكال يجب أف نبلحظ ىنا أف التخصصات متقاربة بمعنى أف األمر سيككف أصعب مثبل لك كاف 
الصيدلة، أكيد أف األمر سيككف -الرياضيات- اإلختيار بيف تخصصات متباعدة مثبل تخصص عمـ النفس

 .أصعب كىذا ما يزيد مف التنافر المعرفي عند محاكلة اإلختيار
ثانيا مف الميـ اإلشارة إلى أننا في ىذا المثاؿ نتحدث عف اتخاذ القرار في كضعية يمتمؾ فييا 
الطالب مدة زمنية كافية لمتفكير كاإلختيار، ألف ىناؾ مكاقؼ عديدة ال يممؾ فييا صاحب القرار الكقت 

 .الكافي لمتفكير
ثالثا يجب أف ننتبو إلى أف اتخاذ القرار ال يخص في كثير مف األحياف الطالب كحده بؿ تتدخؿ 

عكامؿ متعدد كمختمفة في طريقة اختياره كمنيا رغبة الكالديف، اإلمكانات المادية ألسرة الطالب، بعد كقرب 
 .المعيد بالنسبة لو، ككذا دكف أف ننسى اإلمكانات كالقدرات العقمية لمطالب نفسو

رابعا يمكف أف  يقـك الطالب بدراسة تخصص يمنحو فرصة عمؿ كيدرس تخصص أخر في العاـ 
كنذكر أيضا أننا لف نعتمد عمى معدؿ التكجيو كأحد العكامؿ المؤثرة . المقبؿ كالذم كاف يرغب في دراستو

بشكؿ كبير ألف ىذا األمر قد ينقص مف اختيارات الطالب خاصة مف حيث بعد الرغبة كبالتالي تككف 
 .حرية االختيار غير متكفرة في حيف يشترط بعض العمماء ضركرة تكفرىا حتى يككف قراران بمعنى الكممة

فقد ال يتكفر الكقت . لكف ليست كؿ المكاقؼ التي نعيشيا تشبو ىذا المكقؼ الذم مر بو الطالب
الكافي كما ىك الحاؿ في المثاؿ السابؽ، كأيضا قد ال يمكننا أف نستشير األفراد في اتخاذ قرار ما، كىذا 

خاصة .فميست كؿ المكاقؼ قابمة لمخضكع لحسابات رياضية. ما قد يتاح بشكؿ أكبر في الحالة السابقة
 .  المسائؿ العاطفية كالتي ال نممؾ فييا القدرة الكافية عمى االختيار

أنو عند اتخاذ القرارات  (Amos Nathan Tversky ; 1982)يقكؿ فيرسكي كفي ىذا المقاـ 
كتسمى ىذه الفكرة بالحذؼ . تيختار البدائؿ عف طريؽ عزؿ أك حذؼ اإلختيارات األقؿ جاذبية

Eliminationألف الفرد يفكر في حذؼ البدائؿ األقؿ جاذبية بناءا .  عف طريؽ المظاىر أك الييئات
 . عمى تقييمو المستمر ليذه المظاىر

.
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كمف أىـ ميزات تصكر الحذؼ عف طريؽ المظير، ىي أنو ال يتطمب حسابات لئلحتماالت أك 
 كما قد يحدث مع الطالب في مثالنا (685: 2000سولسو روبرت، ). لمظاىر القكة كاإلستعداد (كميا)تقديران 

 الذم كاف يعطي قيمة إجتماعية في الماضي ال يعطي نفس القيمة في )×(السابؽ، إذا أصبح التخصص 
فإنو مف المؤكد ستقؿ احتماالت اختياره إف لـ يحذؼ تماما عمى اعتبار أف ىذا الطالب . ىذا  العصر

 .اختار عمى أساس القيمة االجتماعية كأىـ بعد
عممية تقـك عمى اإلختيار : أف مفيـك القرار ىك (C.I. Barnard) برنارد كمف جية أخرل يرل 

 .المدرؾ لمغايات التي ال تككف في الغالب إستجابات أكتكماتيكية أك رد فعؿ مباشر
 (43:1986عبد اهلل عماد، )                                                             

كىنا فيو إعتراؼ ضمني بكجكد عمميات عقمية تسبؽ عممية اتخاذ القرار في أغمب المكاقؼ التي 
: في تعريفو لمقرار بأنو (F.Nigro)نيجرك كىذا ما يؤكده . نعيشيا طبعا كعمى رأسيا عمميات التفكير

ىذا بالنسبة لمقرار . (44:1986عبد اهلل عماد، ).اإلختيار المدرؾ الكاعي بيف البدائؿ المتاحة في مكقؼ معيف
 .بشكؿ عاـ الذم يتخذه الفرد حياؿ المكاقؼ اليكمية التي يعيشيا

بينما ىناؾ قرارات أخرل تنطمؽ مف كقائع الحياة اليكمية يككف ليا التأثير الشديد ليس فحسب 
كمف أمثمة ىذه القرارات، ما يتخذه . عمى متخذ القرار بؿ عمى أعداد ضخمة مف جميكر الناس أيضا

ىؤكالء الذيف يكجدكف في مكاقع القيادة، كلنتأمؿ بعض ىذه القرارات كما ترتب عمييا مف نتائج بالنسبة 
 . رئيس الكاليات المتحدة األمريكية بضرب الياباف بالقنابؿ الذريةىارم تركمافقرار : لمعالـ كمو

 (703: 2000سولسو روبرت، )                                                                                        

 1948 باإلغارة عمى العراؽ كتدميرىا، قرار بريطانيا بانتداب إسرائيؿ عمى فمسطيف كمينتكفكقرار 
 ...كما نتج عنو طيمة ستة عقكد مف دمار

كؿ ىذه القرارات كغيرىا كاف ليا األثر الكبير في مجرل التاريخ كالجغرافيا حيث تغيرت الحدكد 
. كنشأت دكؿ كطمست معالـ حضارية، كىي تؤثر حتى عمى حياتنا اليكمية برؤية أالؼ القتمى بشكؿ دائـ
 .كال يسعنا المقاـ لذكر األثار النفسية كاإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسة التي خمفتيا ىذه القرارات كمازالت
كعمى الرغـ مف ىذا كمو فإنو تكجد قرارات سميمة كقرار الرئيس بكمديف تأميـ المحركقات كقرار 
 .الشعب الجزائرم الندالع الثكرة كقرار ألمانيا تحطيـ حائط برليف، ككذا الياباف في إعادة البناء كالتطكر

عادة يبدك عمى ىذا النكع مف القرارات أنيا جماعية إال أف القرار النيائي كالمعمف عنو كاف يتخذه 
أك -فمك كاف ىناؾ خبلؼ بيف دكلتيف تجمع بينيما ركابط عديدة، ككانت رغبة ! شخص كاحد كبمفرده

فإف ىذا القرار لف ييتىخذ إذا لـ يظير رئيس كؿ مف . الشعبيف ليذيف البمديف ىي قطع العبلقات- قرار

.
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 .(كىنا ال تظير مظاىر القرار كنتائج كغايات بشكؿ جمي)الدكلتيف مكافقتيما عمى ىذا القرار بشكؿ رسمي
شف حرب عمى الدكلة األخرل كليس - أك كبلىما- غير أف العكس ممكف، فإف قرر أحد الرؤساء

كطبقا لخصائص النفس البشرية . فقط قطع العبلقات فإف الحرب ستندلع حتى كلك رفض الشعب ذلؾ
كالشخصية الفردية كاإلجتماعية لصاحب القرار ككذا الخبرات السابقة فيمكننا أف نتكقع نكع القرار الذم 

سيصدر عنو بالرجكع إلى الميكؿ المعرفية كالتكجيات الثقافية كاألخبلقية كالحضارية لمفرد كالمجتمع الذم 
 .ينتمي إليو

حصيمة تفاعؿ أعضاء الجماعة مع بعضيـ البعض، : إال أف ىناؾ مف يؤكد عمى أف القرار ىك
فعممية صنع القرار، تعني في حد ذاتيا جيدا مشتركا ألكثر مف فرد، حتى كلك كاف القرار في صكرتو 

 كتجدر اإلشارة ىنا أف الكاتب إستخدـ .(193: 2003المميجي إبراىيم، ).النيائية قد صدر مف فرد معيف
مصطمح صنع القرار كليس اتخاذ القرار، مما يعني أف صنع القرار عممية جماعية بينما اتخاذ القرار 

عممية فردية في كاقع األمر كنقصد بيا ىنا النقطة الفاصمة عند اختيار أحد البدائؿ المتاحة كحؿ لئلشكاؿ 
 .المطركح

كيرل البعض أف اتخاذ القرار في أبسط حالتو كسيمة تنشط إستجابة سبؽ تشكيميا، كىي في كضع 
كذلؾ فإنو في أقصى حاالت التعقيد يصبح القرار . استعداد عند ظيكر مكقؼ يتطمب تمؾ اإلستجابة

كسيمة لتحديد معالـ استجابة تمقى قبكال عاما، حيث ال استجابة قائمة مف قبؿ، كمف ثـ يمكف تعريؼ القرار 
مسار فعؿ يختاره المقرر باعتباره أنسب كسيمة متاحة أمامو إلنجاز اليدؼ أك األىداؼ التي يبتغييا : بأنو

 .لحؿ المشكمة التي تشغمو
 (245-244: 2010عبد اليادي فخري، )                                                     

كيتـ إصدار القرارات في كؿ األكقات كغالبا دكف تفكير في الكيفية التي تـ بيا صنع القرار، كقد 
 في المكقؼ مءكيعني ذلؾ كجكد ش" لقد اعتمدت عمى خبرتي السابقة" :يجيب صاحب القرار إذا سيئؿ

كربما يككف اإلستنتاج مف الكقائع كالمقدمات قد سار كما . الحالي يصدر صدل لمكاقؼ مماثمة سابقة
 (س)في مكاقؼ سابقة مماثمة ككاف صائبا، حينئذ يجب أف يككف نفس القرار (س)إذا كنت فعمت : يمي

                 : حك التاليفلى اؿؾ في الجدكؿ عىك الصائب في المكقؼ الحالي كيمكف التعبير عف ذؿ
 (32: 2006زيتون كمال، )                                                                         

 
 
 

.
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( 5) رقـ جدكؿاؿ
 : 3صنع قرار المحترؼ باإلستنتاج مف الكقائع ك المقدمات

الحالة الحالية عناصر مشتركة عامة حاالت سابقة في الذاكرة 
𝐶1  في الحالة الحالية اختر الحؿ صحيحا   ( 1)كاف الحؿ

كطبؽ التحكالت طبقا  (1)
لتغيرات الظركؼ 

𝐶2  كتـ ( س)صحيحا كلكف حدث  (1)كاف الحؿ
 (ص)تحكيؿ الحؿ بكاسطة الخطكات 

Cn صحيحا كلكف مع الحاجة إلى  (1)كاف الحؿ  
تغييرات مف أجؿ ظركؼ معينة 

 ككؿ قرار ،معرفية الختيار بديؿ كاحد مف عدة بدائؿ تعرض أمامنااتخاذ القرار عممية عممية إذا ؼ
إذا القرار ىك عممية تفكير في حد ذاتو قد تبدك لنا في شكؿ سمكؾ . ىك محصمة أك نتيجة عممية اختيار

 .كبالتالي يبقي مجرد بناء نفسي  العقؿ،ل عمى مستكلظاىر كقد ال تبدكا لنا كتبؽ
عممية مفاضمة بيف الحمكؿ البديمة كالمتاحة كاختيار أكثر ىذه : كييعرؼ القرار أيضا عمى أنو

فكجكد البدائؿ . كيرل العمماء أف اتخاذ القرار ىك كجكد البدائؿ. الحمكؿ صبلحية لمتحقؽ مف حؿ المشكمة
 .يخمؽ مشكمة يتطمب حميا اختيار أحد البدائؿ المطركحة

عبارة عف مكقؼ يحتاج إلى قرار، أك تكقع :  إلى أف اتخاذ القرارالقرار النفسيكتشير نظرية "
كتكجد عدة بدائؿ أماـ الفرد، بحيث يختار أحدىا مف خبلؿ جميع البدائؿ المتاحة في ضكء . اجتماعي

اإلحتمالية كاألىمية، كتتعمؽ اإلحتمالية بإمكانية : كأف أم ناتج لو خاصيتاف. النتائج المتكقعة لكؿ بديؿ
 ".حدكثو في المستقبؿ، أما األىمية فتتعمؽ بأىمية الناتج بالنسبة لمتخذ القرار

 (60 :2007حبيب مجدي،)                                                                        

عممية كاعية قائمة عمى افترضات : اتخاذ القرار بأنو (1997)عميمات صبلح ناصر كيعرؼ 
. حقيقية قيمية، تختار نشاطا سمككيا مف بديميف أك أكثر كذلؾ بقصد التحرؾ نحك كضع مرغكب فيو

العممية التي يتـ بمقتضاىا اختيار إحدل البدائؿ المتاحة لمشكمة : بأنو (1998 )شياب إبراىيـ بدركيعرفو 
معينة أك مكاجية مكقؼ يتطمب ذلؾ، بعد دراسة النتائج المتكقعة مف كؿ بديؿ كأثرىا في تحقيؽ األىداؼ 

 (30:2010موسى شيرزاد،).المطمكبة

                                                 
 32: تصميـ البحكث الكيفية، عالـ الكتب، القاىرة ،(2006)كماؿ زيتكف، -   33

.
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 عمى أف القرار ىك اختيار بيف عدة بدائؿ لمتفاعؿ مع المشكمة كالكصكؿ لحؿ (Shermer)كيؤكد 
المكاجية اليكمية المستمرة لممشكبلت التي يتعرض ليا الفرد، كالعمؿ :  بأنومحمد فتحيكما يعرفو . ليا

 . كالحكـ عمى ما يجب أف يفعمو الفرد في مكقؼ معيف بعد دراسة البدائؿ المختمفة. عمى حميا
النقطة التي يتـ عندىا اختيار بديؿ مف بيف مجمكعة :  بأنوعبد الحكيـ الخزاميبينما يعرفو 

:  اتخاذ القرار بأنوزينب حقيكما تعرؼ . اإلختيارات، غالبا ما تككف متنافسة، كاستبعاد البدائؿ األخرل
عممية اإلختيار بيف مجمكعة مف البدائؿ مع التعيد بتنفيذ النشاط أك البديؿ الذم يؤدم إلى ىدؼ كاضح 

 . (81-80 :2005، و محمود عواطفالسيد ىناء).محدد يتناسب كقيـ الفرد
إلى مفيـك اتخاذ القرار عمى أنو اصدار حكـ معيف عما يجب أف  (1983)سمير يكسؼكيشير 

 (.59: 2007حبيب مجدي،) .يفعمو الفرد في مكقؼ ما بعد التمعف في البدائؿ المختمفة التي يتبعيا
أف اتخاذ القرار بأنو نشاط عقمي معقد ييدؼ إلى االستجابة لمكقؼ معيف  (1989) فاطمة حسيف كتعرؼ

يتطمب اختيار أفضؿ السمككيات المتضمنة في المكقؼ كحؿ لو، كيتـ ىذا االختيار مف خبلؿ إعادة التنظيـ 
 (334: 2008، الشويقي، أبو زيد). العقمي المعرفي لممعمكمات

لكف يبقى المشكؿ مطركحا ىؿ اتخاذ القرار عممية معرفية أك استراتيجية تفكير أك ميارة ذىنية أـ 
: في الحقيقة ىك كؿ ىذه األمكر مجتمعة حسب تمكقعيا في مسار معالجتيا ضمف النسؽ العاـ. قدرة عقمية

فقد يككف استراتيجية مف استراتيجيات التفكير، كقد يككف عممية معرفية ضمف عمميات معالجة المعمكمات كقد 
ىي نشاط عقمي معقد :  بأنياالقدرة عمى إتخاذ القراريككف قدرة عقمية تميز األفراد عف بعضيـ، كتيعرؼ 

ييدؼ إلى اإلستجابة لمكقؼ معيف يتطمب اختيار أفضؿ السمككيات المتضمنة في ىذا المكقؼ كحؿ لو، كيتـ 
ىذا االختيار مف خبلؿ إعادة التنظيـ العقمي المعرفي لممعمكمات التي تكجد لدل الفرد  
(  93: 2001الخولي ىشام،)

يظير مما سبؽ ذكره لمختمؼ التعاريؼ أف عممية اتخاذ القرار بجكانبيا السيككلكجية كباألخص 
 :المعرفية تتضمف األفكار كالنقاط التالية

 .يجب أف يككف متخذ القرار في كامؿ كعيو عند اتخاذ القرار -1
 اتخاذ القرار عممية تفكير منطقية تعتمد عمى االستدالؿ الشرطي، فيي تستند إلى  -2

 - لكف ليس في كؿ المكاقؼ–فرضيات محددة، كتخضع لمتفكير الناقد قبؿ اختيار أنسبيا 

خضكع عممية اتخاذ القرار لمبدأ حساب اإلحتماالت ما داـ ىناؾ عدة بدائؿ في المكقؼ  -3
 .الكاحد، فاحتماؿ اختيار بديؿ دكف أخر كارد كبنسب متابينة كىذ حسب جاذبية كؿ بديؿ

.
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تعتبر عممية اتخاذ القرار نتاج لمجمكعة مف الخطكات المتتابعة بشكؿ منطقي كمنظـ،  -4
 .عقمية كنفسية كحركية

 .ال يمكف اعتبارىا عممية سطحية كلكنيا عممية عقمية عميقة كأحيانا معقدة -5

عممية فردية بالدرجة األكلى، حيث أنو في األخير المصدر الكحيد لمقرار ىك الشخص  -6
 .كلك كاف ضمف جماعة

ترتبط عممية اتخاذ القرار إرتباطا كثيقا باليدؼ المراد تحقيقو، كالذم عمى أساسو تحدد  -7
 .خصائص كطريقة اتخاذ القرار

تتداخؿ عممية اتخاذ القرار مع الكثير مف المصطمحات، أيف تعتبر أحيانا مرحمة أساسية  -8
مف مراحميا كصنع القرار، حؿ المشكبلت أك التنافر المعرفي كتستخدـ لنفس الغرض أحيانا 

 .أخرل

عممية اتخاذ القرار تأتي بعد مكقؼ غامض يعيشو الفرد كيحاكؿ فيمو أك مشكمة يعاني  -9
 .منيا كيحاكؿ إيجاد حؿ ليا

 .اتخاذ القرار مبني عمى قيـ كاتجاىات األفراد الذيف يصدركنو- 10
 .يجب أف يتمتع متخذ القرار بحرية اإلختيار، ككذا تحمؿ مسؤكلية قراره- 11
 .قد يبدك اتخاذ القرار سمككا بسيطا كقد يككف مف أخطر كأعقد السمككات اإلنسانية- 12
 .التمتع بالصحة النفسية مؤشر ميـ التخاذ قرار ناجح- 13
 .اتخاذ القرار سمكؾ ضمني تتحدد عمى أساسو تصرفاتنا كردكد افعالنا- 14
اتخاذ القرار عممية معرفية ترتبط بطرؽ التفكير كخصائص الفرد النفسية كتتـ عمى - 15

 .أعمى مستكيات العمميات المعرفية

تعتبر عممية اتخاذ القرار عممية ميمة كخطيرة، كليذا فإف فيميا قصد التحكـ فييا -  16
 .كتحسينيا يعد أكثر مف ضركرة

 :في األخير كعمى ضكء ما سبؽ مف تعريفات نستخمص التعريفات التالية
 عممية معرفية معقدة، تمر بعدة مراحؿ اليدؼ منيا ىك: يمكف القكؿ بأف اتخاذ القرار ىك- 

اختيار البديؿ األنسب مف بيف عدة بدائؿ معركضة أماـ متخذ القرار في مكقؼ معيف، كتختمؼ أىمية 
ككذا يمكف اعتباره مرحمة مف مراحؿ . القرار المتخذ باختبلؼ أىمية المكقؼ الذم يكاجيو صاحب القرار

 .صنع القرار، أك خطكة مف خطكات حؿ المشكبلت

.
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القدرة عمى اختيار بديؿ كاحد مف البدائؿ المتاحة أماـ الفرد في مكقؼ ما، عمى : اتخاذ القرارىك- 
أف يككف ىذا اإلختيار منطقيا كمؤسسا عمى قاعدة معمكماتية كاضحة مسبقا، بغرض الكصكؿ إلى ىدؼ 

 . معيف
إذ يعتبر المبرر األساسي التخاذ القرار ىك كجكد مجمكعة مف البدائؿ، فكجكد بدائؿ مختمفة يخمؽ 

كىذا األمر ليس دائما . مشكمة المكازنة بينيا األمر الذم يتطمب اختيار بديؿ كاحد عمى األقؿ مف بينيا
سيؿ، خاصة عند األخذ بعيف اإلعتبار نكع المكقؼ كدرجة تعقده كمدل تأثير العكامؿ الفردية كالخارجية 

كىذا يعني أف كجكد مشكمة ما ليس كافيا لكحده التخاذ قرار ما، فربما يممؾ الفرد خيارا . عمى متخذ القرار
 .كاحدا في بعض المكاقؼ كىذا ما ال يستدعي المفاضمة أصبل

كأفضؿ تعريؼ يمكف إدراجو لعممية اتخاذ القرار بعد كؿ ما عرضناه مف تعاريؼ كالذم يتناسب 
 :كمنطمقات الدراسة الحالية ىك

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بديؿ مف ىذه البدائؿ لمكصكؿ إلى اليدؼ المرغكب كيتضمف ثبلث  القرار ىك اختيار :خالصة
. ارمالبحث ، المفاضمة ، االخت: مفاىيـ أساسية، ىي

تحميؿ مزيا ك عيكب – البحث عف البدائؿ الممكنة – تحديد اليدؼ : ك يتبع خطكات منطقية 
. كتؤثر فيو عكامؿ ذاتية ك بيئية – اختيار األنسب – البدائؿ 

 
 

ككنو عممية تفكير مركبة، تيدؼ إلى صياغة أفضؿ البدائؿ، أك الحمكؿ المتاحة في مكقؼ معيف،  
كتتضمف إستخداـ العديد مف ميارات التفكير العميا كالتحميؿ كالتقكيـ، كبناء النماذج، كقد يتـ اتخاذ القرارات 

دكف صياغة أك صناعة لمختمؼ البدائؿ التي تستند إلى . بشكؿ اعتباطي، أك لمجرد نزكة أك ىكل شخصي
 .تقييـ مكضكعي لعناصر المكقؼ أك المشكمة

كيتضمف اإللتزاـ بخطكات مدركسة كمتدرجة كتستخدـ فيو معايير كمية كنكعية لمحكـ عمى البدائؿ 
ذا كاف المختصكف ىـ الذيف يصكغكف كيصنعكف القرار . التي قد يككف مف بينيا أكثر مف بديؿ مقبكؿ كا 

 .كبدائمو، إال أف اتخاذ القرار يتـ مف خبلؿ المسؤكليف عمى أعمى  المستكيات اإلدارية، التنفيذية، التشريعية
 (17-16: 2003معجم المصطمحات التربوية والنفسية،)

.
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(  2)الشكؿ رقـ 
 4اذ القراراتػػػػنظاـ اتخ

 
 
 
 
 
 

. مفاىيـ ،خبرات كتجارب، اتجاىات، رغبات، معمكمات مختزنة: المدخبلت
 استكشاؼ البدائؿ، مقارنة البدائؿ، تحميؿ المشكبلت، إحساس بالمشكمة، تحديد أىداؼ،: العمميات

. اختيار البديؿ األنسب
     .قرارات بمختمؼ أنكاعيا: المخرجات

II. القرار الرشيد : 
 القرار، إلى أف يككف القرار معبر عف أفضؿ البدائؿ التي  فيrationalityيشير معنى الرشد 

حيث تفترض النظريات السياسية في الفرد . تتكخى أفضؿ السبؿ لبمكغ اليدؼ الذم مف أجمو أتخذ القرار
أف يككف مدركا، حر اإلختيار، دقيقا في تفضيمو، يستطيع مف خبلؿ المناقشة كالجدؿ كالبحث أف يصؿ 

بينما تفترض النظرية اإلقتصادية، تكافر اإلدراؾ لدل الفرد الذم يتعقؿ في . إلى استنتاجات مقبكلة
 .اإلنفاؽ، كيختار أفضؿ السمع بأقؿ النفقات، كيستطيع التنبؤ في المجاالت اإلقتصادية

 (194: 2003المميجي إبراىيم،  )                                                                              
الذم أشار إلى (H.Simon) سيمكف كقد عارض الكثير مف الكتاب ىذه اإلفتراضات كمف بينيـ 

 ألف الفرد "رشيدة "  كليست قرارات "معقكلة  "أف ما يتطمع إليو الفرد في الكاقع ىك الكصكؿ إلى قرارات
كمف ثـ فإف قراراتو قد تبدك . غالبا ما يتأثر بالقيـ كاإلعتبارات المختمفة فيما يتعمؽ بالقرارات التي يتخدىا

 (195-194: 2003 المميجي إبراىيم، ).غير رشيدة
: أف فاعمية القرار تعتمد عمى ثبلثة مستكيات مف النتائج كىي (N.R.F.Maier) مايركيرل 

 .نكعية القرار كعقبلنيتو، كمدل قبكؿ المرؤكسيف بتنفيذه بفاعمية، ك الكقت البلـز
  (23:2010موسى شيرزاد،) 

                                                 
  فبػهٛخ ثشَبيظ رذسٚجٙ نزًُٛخ يٓبسح ارخبر انمشاس نذٖ ػُٛخ يٍ طهجخ انظف األٔل 241: ، اداسح انغهٕن االَغبَٙ، داس غشٚت، انمبْشح (1997)ػهٙ انغهًٙ ،-  4

 يخشعبد ػًهٛبد يذخالد

 

 انزاكشح 

 انذافؼٛخ االرغبْبد انزؼهى اإلدسان 

.
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ركزت أغمب الدراسات التي اجريت حكؿ الحكـ كالقرار عمى االخطاء التي نرتكبيا، "كقد  
حيث يمكف اف نككف عقبلنيف في  (1981ككىف )العقبلنية البشرية محدكدة، كأيضا البلعبلقنية محدكدة 

الكثيرمف المكاقؼ، مع التمرف عمى صنع القرارات كتحسينيا، كىذا طبعا يتكقؼ عمى التغذية الراجعة التي 
كىناؾ حؿ اخر لتحسيف قراراتنا كالمتمثؿ في . تصمنا مف خبلؿ استرتيجياتنا المتبعة في اتخاذ القرارات

 (Sternberg, R., 2009: 496) "استخداـ االحتماالت

كىكذا فإف القرار الرشيد ال يعني أف يككف صائبا تماما كلكف أف يككف أفضؿ القرارات أك 
االختيارات مف بيف عدة احتماالت كانت متكفرة لصاحب القرار، أم  يجب أف  يتميز القرار بالمعقكلية 

 .كالعقبلنية كالمنطقية حتى يككف قرارا رشيدا
III. مواقف اتخاذ القرار                               : 

 :يمكف تصنيؼ مكاقؼ اتخاذ القرار إلى نكعيف
كىك كثير التكرار في حياة الفرد، كيمارس فيو الفرد عممية اتخاذ القرار بطريقة : النوع األول

تنظيـ أنشطة الفرد اليكمية، تحديد المبلبس : مثؿ. كىك أقرب لمفعؿ المنعكس منو الى اتخاذ القرار. ركتنية
 .التي يرتدييا، تحديد أسمكب التعامؿ مع األخريف

كىك الذم ال يتكرر كثيرا في حياتنا، ألف المكاقؼ المتعمقة بيذا النكع غير مألكفة : النوع الثاني
اختيار شريكة الحياة، اختيار الكمية التي يمتحؽ بيا في المستقبؿ، أك اختيار الحزب الذم : بالنسبة لو مثؿ

كىذه المكاقؼ تحتاج مف الفرد المزيد مف التأمؿ . الخ...ينتمي إليو، أك العمؿ الذم سيقـك بو في المستقبؿ
كالدقة كالفحص حيث يقـك بتجميع معمكماتو مف البدائؿ المتاحة في مكاقؼ القرار، ثـ يقـك بتقكيـ ىذه 

 (61-60 : 2007حبيب مجدي،).البدائؿ المتاحة في ضكء النتائج المرتبطة بكؿ بديؿ

IV. خصائص اتخاذ القرار: 
ييميز عممية اتخاذ القرار عدد مف  الخصائص التي تساعد في تكضيحيا بشكؿ أدؽ، كتمقي عميو 

 :كمف أىـ ىذه الخصائص ما يمي. مزيدا مف الضكء
إتخاذ القرار ىك عممية اختيار بيف بديميف أك أكثر، حيث يؤكد الكثيركف مف مجاؿ الفكر  -1

فكجكد البديؿ يخمؽ مشكمة، فإذا لـ تكف ىناؾ بدائؿ . اإلدارم، أف المبرر مف اتخاذ القرار ىك كجكد البديؿ
 .كذلؾ لعدـ كجكد مجاؿ لئلختيار، كبالتالي ليس ىناؾ حاجة التخاذ القرار. لما كانت ىناؾ مشكمة

إتخاذ القرار ىك اختيار ميدرؾ أك اختيار كاع، كىذا يعني أف كجكد عدد مف البدائؿ  -2
كذلؾ بناء عمى دراسة كفحص البدائؿ المحتممة، كدراسة البدائؿ المحتممة لكؿ . يتطمب المفاضمة بينيا

 .بديؿ مف ىذه البدائؿ، ثـ استبعاد جميع البدائؿ ك اإلبقاء عمى بديؿ كاحد فقط

.
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تتضمف عممية اتخاذ القرار تعييف إجراءات التنفيذ، مف منطمؽ أف قيمة القرار تكمف في  -3
لذلؾ يجب أف يشمؿ القرار جميع األفعاؿ التي تمزمو لكضعو مكضع . تنفيذه كليس في القرار نفسو

 (81 : 2005، محمود، عواطف السيد، ىناء  و).التنفيذ

إف عممية اتخاذ القرار في حد ذاتيا تعتبر خطكة مف خطكات صنع القرار، إذ تسبقيا  -4
 .الكثير مف الخطكات التمييدية التي تشكؿ أسس القرار الرشيد

 : يتككف القرار مف عدة عناصر -5

 .متخ القرار-    أ

 .اليدؼ أك مجمكعة األىداؼ التي يسعى الفرد إلنجازىا-     ب

كقد تمثؿ . الظركؼ كاألكضاع المحيطة بالفرد، قد يككف بعضيا مساندا أك معيقا لو-    ج
 .بعضيا حاجات كدكافع كمطالب

 .مسارات فعؿ أك بدائؿ يمكف لمفرد أف يختار منيا األنسب-    د
 .أثار كتكابع تيبنى عمى تنفيذ القرار الذم تـ اختياره-    ق

إتخاذ القرار عممية عقمية تككف أحيانا عميقة كمعقدة كمركبة خاصة إذا كاف القرار ىاما، -  6
تتضمف تحميؿ المشكمة كاستكشاؼ جكانبيا كالكصكؿ إلى ىدؼ يسعى الفرد إلى تحقيقو، كجمع المعمكمات 

يجابيات كؿ مف البدائؿ  حكؿ المشكمة كطرؽ الحؿ ثـ كضع قائمة بالحمكؿ كالبدائؿ كتحديد سمبيات كا 
كتتطمب ىذه العممية طبلقة فكرية كمركنة تمقائية . المطركحة، كالمفاضمة بيف ىذه البدائؿ كاختيار أنسبيا

كأصالة في التفكير فيي عممية إبداعية تتطمب ممارسة التفكير التباعدم مف أجؿ التكصؿ إلى اتخاذ 
 .قرارات رشيدة

عممية اتخاذ القرار ميارة عقمية يمكف تطكيرىا لدل الفرد، مف خبلؿ تدريبو عمى التفكير -  7
النقدم كالحساسية لممشكبلت كالتخطيط كرسـ األىداؼ كتطكير قدرات البحث كاإلستقصاء كجمع 

المعمكمات، كحرية التفكير كتكليد البدائؿ مف خبلؿ تقنية العصؼ الذىني، كجمسات الحكار الفكرم كغيرىا 
 .مف الميارات التي تتطمبيا ىذه العممية المعقدة

تتصؼ عممية اتخاذ القرار باإلستمرارية، فيي تتصؿ بعكامؿ كأكضاع حصمت في الماضي -  8
كيمتد تأثيرىا إلى المستقبؿ، مف . كتكصؿ إلييا في الحاضر مف خبلؿ عمميات عقمية متسمسمة كمتبلحقة

خبلؿ إستخداـ األثار المستقبمية لممقارنة بيف البدائؿ كالحمكؿ المتاحة كاختيار األنسب الذم يحقؽ أكبر 
 .قدر مف الفكائد، كأقؿ ما يمكف مف الخسائر

ما يميز عممية اتخاذ القرار أيضا أنيا عممية ذات طبيعة تطكرية متغيرة، فالمشكمة تتغير - 9

.
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كما تختمؼ باختبلؼ المعمكمات المتكفرة كالتي يمكف الحصكؿ عمييا في . بتغير مراحؿ اتخاذ القرار
كيمكف أف تتخذ أشكاال جديدة كأعراضا . ليذا فإف المشكمة األصمية قد تتفرع إلى مشاكؿ فرعية. المستقبؿ
كعمى الفرد الكعي بيذه المتغيرات كمراقبتيا حتى يصبح إدراكو لممكقؼ الذم يتعامؿ معو أكثر . مختمفة

  5.كضكحا كتصبح المشكمة أكثر تحديدا
 الخصائص الفردية الالزمة التخاذ القرار الفعال: 

كقد يككف ىذا المكقؼ غير ميـ، فبل يبالي . يمكف لكؿ فرد أف يتخذ قرارا ما في مكقؼ يكاجيو
كقد يككف المكقؼ في غاية األىمية كالخطكرة لما يمتد مف آثاره عؿ مستقبؿ الفرد . بأىمية القرار المتخذ

كالجماعة، ليذا فإنو مف الضركرم أف تتكفر عدة خصائص تميز متخذ القرار حتى يككف قادرا عمى اتخاذ 
 :إلى كجدكد أربعة خصائص ىي كما يمي (1984)(Robers)  ركبركقد أشار. قرارات فعالة
 : الخبرة -1

العمؿ في اتخاذ القرار لمدة طكيمة تجعؿ الفرد يتعرض إلى سمسمة طكيمة مف خبرات النجاح 
كفي كؿ مرة يتعرض . كالفشؿ فيكتسب قدرا كبيرا مف األنماط السمككية المبلئمة كالضركرية االتخاذ القرار

فييا إلى مكقؼ ما يسترجع ىذه الخبرات، كيستفيد مف خبرات النجاح كالفشؿ معان، أضؼ إلى ذلؾ، 
فممخبرة . إكتساب الفرد لممركنة كتمقائية السمكؾ مف خبلؿ الكـ اليائؿ مف المشاكؿ التي كاجييا مف قبؿ

دكر بارز في اتخاذ القرارات الفعالة، حيث يصبح الفرد مبرمجا عمى أداء ىذه السمككات دكنما تفكير 
 .عميؽ

غير أف األمر لف يككف مفيدا في كؿ المكاقؼ خاصة منيا تمؾ التي تككف غير إعتيادية كيكتنفيا 
بمعنى أنيا ال تحتاج إلى سمكؾ تقميدم أك أنماط سمككية مقكلبة التخاذ . الغمكض كغير محددة المعالـ

 .كربما تككف معيقا في اتخاذ القرار الفعاؿ. القرار

 : القدرة عمى تقييم المعمومات بحكمة -2

صدار األحكاـ العقبلنية كمف الممكف  كتعتمد ىذه السمة عمى نضج الفرد كقدرتو عمى التفسير كا 
أف تتطكر ىذه الخصائص مع تقدـ العمر باعتبارىا مف المظاىر المعرفية التي ترافؽ النمك الفيزيكلكجي 

كتبدك مظاىر ىذه الميارة في حكمة الفرد في اختيار المعمكمات الحرجة كالضركرية كتحديد . كالعقمي لمفرد
أىميتيا كتقييميا، كذلؾ مف خبلؿ كضع جميع اإلحتماالت كتقدير جميع العكامؿ التي قد تتدخؿ كتتفاعؿ 

كتتضح أىمية الحكمة في تقييـ المعمكمات في تقدير نتائج القرار كأثاره ليس . مع المكقؼ الذم يكاجيو
عمى المدل القريب كالمتكسط فقط بؿ عمى المدل البعيد أيضا، بمعنى عمى متخذ القرار أف يتمتع ببعد 

 .البصيرة

                                                 
 247-246.: ت.، عماف، دار أسامة ف(1.ط)،عمـ النفس المعرفي، (2010)فخرم عبد اليادم، :  أنظر -  5

.
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 : اإلبداع -3

المقصكد باإلبداع ىنا ىك قدرة صاحب القرار في جمع المعمكمات كاألفكار، كرؤية المشكمة مف 
كيستخدـ متخذ . جكانب مختمفة عف تمؾ  التي يراىا األخركف مف أجؿ الكصكؿ إلى قرارات جديدة كفعالة

كتتجمى . القرار قدرتو عمى التخيؿ الكاسع باإلضافة إلى خبراتو السابقة كخبرات مف سبقكه في ىذا الميداف
قدرتو عمى التخيؿ المبدع في إمكانية تكليد بدائؿ متنكعة غير تمؾ المتكفرة ضمف المكقؼ ككذا إمكانية أف 

كىنا قد ال يتطمب األمر في بعض المكاقؼ خبرة طكيمة، كالمشكبلت التي . يستشؼ األثار البعيدة لمقرار
 .تتطمب حمكال جديدة غير ركتينية بقدر ما تككف الحمكؿ اإلبداعية ضركرية

 :الميارات العددية -4

مف الميارات التي ال يمكف أف يستغني عنيا الفرد في عممية اتخاذ القرار الحديث نجد الميارات 
العددية، كنقصد بيا قدرة الفرد عمى استخداـ األساليب اإلحصائية كالتحميبلت الضركرية خاصة منيا 

القدرة عمى حساب كتكقع اإلحتماالت الخاصة بكؿ بديؿ مف البدائؿ في حالة اختياره، أك تكقع اإلحتماالت 
لكحده ليس  (البيانات)حيث أف تكفر المعمكمات الخاـ . الخاصة باألثار الناجمة عف اتخاذ قرار معيف

كافيا التخاذ قرار فعاؿ بؿ يجب الربط بيف ىذه المعمكمات كتصنيفيا كالمقارنة بينيا إحصائيا حتى تككف 
كعمى قدر أىمية تقييـ البدائؿ إحصائيا كبشكؿ مكضكعي فإنيا تبقى مجرد كسائؿ كتقنيات . األمكر أكضح

 .تساعد الفرد عمى اتخاذ القرار المناسب كال تيغني أبدا عف بقية مراحؿ اتخاذ القرار
 (319-318: 2003لممزيد من التفاصيل أنظر الزغمول رافع و الزغمول عماد، )                        

كعمى الرغـ مف التأثير الكبير الذم تتركو عممية اتخاذ القرار في حياتنا إال أننا نممح لدل الكثير "
أك نممس عدـ ثقتيـ بأنفسيـ كعجزىـ عف اتخاذىا، كميميـ . مف األفراد تيكرا أك تكاكبل في اتخاذ قراراتيـ

  "في المقابؿ إلى االعتماد عمى األخريف أك عمى الظركؼ في تسيير قرارتيـ
 (5: 2006المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، )                                                       

V. عناصر اتخاذ القرار : 
تحتاج عممية اتخاذ القرار لكجكد عدة عناصر أساسية إذا ما تكفرت أمكف البدء في ىذه العممية، 

ذا ما نقص أحد عناصرىا أصبحت إمكانية اتخاذ القرار أكثر صعكبة كغير مفيدة، كيرل بعض  كا 
 :الميتميف بيذا الشأف أف العناصر األساسية لمقرار ىي

 .اإلستراتيجيات أك التخطيط الميككف مف متغيرات يمكف التحكـ فييا -
الحاالت الطبيعية المككنة مف متغيرات غير مراقبة كيصعب التحكـ فييا، أم  -

 .العكامؿ التي تقع خارج سيطرة صاحب القرار كتؤثر عمى المكقؼ

.
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النتائج التي تعتبر نتاج مبلحظة المخرجات الناتجة عف تطبيؽ إستراتيجية  -
 .معينة

 .التنبؤ باحتماؿ حدكث كؿ حالة مف الحاالت الطبيعية -

 .نمط اتخاذ القرار الذم يتناسب مع المعمكمات المتاحة -

كيرل البعض أف عممية اتخاذ القرار تتككف مف أربعة عناصر تبدأ بمشكمة التعريؼ بالمشكؿ إلى 
 .التحميؿ ثـ خمؽ الحمكؿ البديمة كتنتيي باختيار أفضميا

 (44:1986عبد اهلل عماد، )                                                                   

 ست عناصر مككنة لمقرار كىي (Wilson & Alescis) كيمسكف كأليكسيسكحدد كؿ مف 
اختيار - ترتيب البدائؿ- بدائؿ مبلئمة التخاذ القرار- بيئة القرار- أىداؼ القرار- متخذ القرار: كالتالي

  (189-188: 2006ربيع ىادي، ). بيف البدائؿ

 :كيتفؽ الغالبية مف الكتاب عمى القكؿ بأف العناصر األساسية لمقرار تشتمؿ عمى
ال يحتاج الفرد لمتفكير في اتخاذ القرار ما لـ يكف قد تعرض لمشكمة : وجود مشكمة محددة -1

فإرادة اإلنساف عمى اتخاذ القرار ال يحركيا إال دافع، كىذا الدافع يككف ممثبل . صعبة أك مكقؼ غامض
 .في مكقؼ أك مشكمة محددة تدفع الشخص لمتفكير في إيجاد حؿ ليا

يجب عمى الفرد أف يتأكد مف كجكد مشكمة، كأف ىناؾ حمكال - اك اتخاذه- فقبؿ  صنع القرار"
 (Halpern, D. 1984: 211)" عديدة ليذه المشكمة، فتحديد كمعرفة المشكمة تعتبر أكؿ خطكة التخاذ القرار

كقد تككف ىذه المشكمة حالة ركتينية أك دكرية بمعنى، . تجعؿ الفرد يفكر في ايجاد اك اختيار حؿ ليا
حاالت تحتاج إلى اتخاذ القرارات المعتادة كالنمطية لتسيير أمكر الشركات كاإلدارات كالحياة اليكمية بشكؿ 

كقد تككف ىذه المشكمة حالة إستثنائية غير متكقعة كظيكر منافس قكم في السكؽ أك انيداـ بناية . عاـ
 ...ميمة

 المنطؽ يفرض أف يككف القرار كليدا لعممية المفاضمة الفعالة بيف عدد :وجود أكثر من بديل -2
عمى أف تككف ىذه . مف البدائؿ المتكفرة، بحيث يمكف اختيار إحداىا ليتـ إصدار القرار النيائي كفقا ليا

بالتالي فإف تعدد الحمكؿ . البدائؿ قابمة لمتنفيذ، كالمختار منيا أكثر مبلئمة لمكصكؿ لميدؼ المنشكد
 .كاإلختيارات المتاحة في مكقؼ معيف تعد شرطا أساسيا التخاذ القرار

 الفكرة األساسية التي تتضمنيا عممية اتخاذ القرار ىي :حرية اإلختيار ألحد البدائل المتاحة -3
أنو إذا ما تـ فرض إختيار معيف عمى شخص كحضر : إمكانية اإلختيار بحرية، حيث أف المقصكد ىنا

كبيذا يصبح مجرد ناقؿ لصيغة القرار أم . حرية اختياره فبل يعتبر ىك صاحب القرار أك مف اتخذ القرار

.
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 .           منفذا ليا فيما بعد ىذا مف جية

الختيار البديؿ - إف أمكف- مف جية أخرل المقصكد بحرية اإلختيار أف يأخذ الفرد كقتو الكافي
المناسب بتأني إذا ما تطمب المكقؼ ذلؾ بدؿ أف يككف مضغكطا عميو بعكامؿ خارجية أك حتى داخمية 

 .فيمجأ إلى اتخاذ قرار متسرع قد تككف نتائجو أخطر مف القرار ذاتو أم مف عدـ اتخاذ

كتعني قابمية القرار لمبقاء كاإلستمرارية، كحتي يككف ذلؾ يجب أف يككف : إستمرارية القرار -4
كبما يحقؽ اليدؼ أك . القرار قاببل لمتعديؿ كالتطكير بما يتفؽ كالعناصر المككنة لممكقؼ الذم اتخذ فيو

 .األىداؼ التي اتخذ مف أجميا

 تصكرا لبعض العناصر التي تسيـ في تحديد اإلطار العاـ لعممية اتخاذ عمي السممىكقد عرض 
 :   القرارات كىي

 :المناخ الذي يتم فيو اتخاذ القرار - أ

رغـ أف عممية اتخاذ القرار ليا مراحؿ إتيفؽ عمييا مف طرؼ الميتميف بيذا المكضكع كفي جؿ 
المجاالت، إال أف ىذا ال يعني أبدا أنيا عممية سيمة ليا أسمكب نمطي مكحد يمكف اتباعو ميما اختمفت 
المكاقؼ، ىذا األخير يشتمؿ عمى العديد مف المتغيرات البيئية كالفيزيقية كاإلنسانية، كقد ال يستطيع متخذ 

باإلضافة إلى كجكد قرارات سابقة كأخرل مكازية ليا كما قد يككف بينيا . القرار التحكـ فييا في كؿ األحكاؿ
 .كتتخذ القرارات عمكما في أحد أنكاع المناخ األتية. مف تداخؿ أك تناقض

 .مناخ يتسـ بالمخاطرة –
 . مناخ يتسـ بالديمقراطية –

 . مناخ يتسـ بالتأكد –

 . مناخ يتسـ بالصراع –
 : اليدف من اتخاذ القرار - ب

يعتبر تحقيؽ اليدؼ مف اتخاذ القرار ىك أخر مرحمة مف مراحؿ اتخاذه، كمع ىذا فيك الدافع 
ليذا فإف . عممية اتخاذ القرار، كما يتحكـ في تكجيو متخذ القرار (ييسرع كييبطئ)األساسي الذم يكجو 

األىداؼ غير الكاضحة تزيد مف صعكبة العممية، كما أف األىداؼ الفرعية المتعددة تزيد ىي األخرل 
فبل بد إذا مف التفريؽ بيف . أحيانا في تعقيد اتخاذ القرار المناسب خاصة إذا ما بدت متناقضة كمتعارضة

فعادة ما تككف األىداؼ الخاصة مرشدا . األىداؼ العامة كاألىداؼ الخاصة كطبيعة العبلقة بينيا
 .لصاحب القرار في تحقيؽ األىداؼ العامة

 

.



  القرارسيككلكجية اتخاذ:                                                                  الفصؿ األكؿ

65 

 :  تعدد اإلستراتيجيات البديمة - ت

تكفر بديميف أك حميف لمشكمة معينة كاؼ التخاذ القرار، كىذا يككف مبلئما أكثر في المكاقؼ 
الركتينية اإلعتيادية كغير المصيرية، في حيف أنو في المكاقؼ الجادة يتطمب األمر تكفر أكثر مف بديميف 

حتى تصبح إمكانية المفاضمة أكثر سيكلة باختيار البديؿ األفضؿ كالذم يحقؽ اليدؼ المطمكب بأقؿ 
ذا كاف ىناؾ نقص في المعمكمات كالخبرة فإف تعدد البدائؿ قد يصعب عممية . جيد كبأكبر كفاءة ممكنة كا 

 .المفاضمة بيف ىذه البدائؿ فيزيد األمر تعيقدا بدؿ تسييمو

 : النتائج  المحددة واإلحتمالية لمقرار - ث

يقصد بالنتائج المحددة، تحديد العائد المتكقع مف كؿ بديؿ أك النتيجة التي يمكف الحصكؿ عمييا 
ىذا كيجب مراعاة أف أم بديؿ قد يترتب عميو عشرات مف النتائج . عند تطبيؽ كؿ مف تمؾ الحمكؿ البديمة

أما . ال نتيجة كاحدة، ليذا ينبغي أف تككف النتائج المتكقعة مف البديؿ عند التنفيذ كاضحة كؿ الكضكح
النتائج اإلحتمالية لمقرار فيقصد بيا التعرؼ عمى احتماؿ تحقيؽ العائد، أم النتيجة المتكقعة مف كجية 

 .نظر متخذ القرار إذا تـ تنفيذ بديؿ معيف
كؿ ما سبؽ ذكره مف عناصر يتسـ يالمكضكعية، غير أف ىناؾ عكامؿ غير مكضكعية يمكف اف 
تؤثر في اتخاذ القرار، كىي عكامؿ فردية ترتبط بشخصية متخذ القرار كتعكس أفكاره كقدراتو عمى التعامؿ 

 :مع المكاقؼ المختمفة كأىميا نذكر
 .التككيف النفسي لمتخذ القرار كخاصة عكامؿ اإلدراؾ كالدكافع كاإلتجاىات -
 .التفاعؿ اإلجتماعي بيف متخذ القرار كأفراد الجماعة أك المنظمة التي ينتمي إلييا -

  .القيـ كالمعتقدات كالعادات كالتقاليد المميزة لبيئة متخذ القرار -

 (65-64: 2007حبيب مجدي، )                                                        

 إلى اف األفراد يميمكف إلى االعتقاد بأف مياراتو ىي المسؤكلة عف Langer,1975كتشير " 
                  "نتائج قراراتيـ ام مف المقرر أف يككف الحظ ىك المسؤكؿ عف ما يحصؿ ليـ

(Wood, G., 1983:208)   كلكف ىذا ال يحصؿ دائما، حيث أنو يمكف أف تتكفر الخيارات كالكفاءة
. لكف يفشؿ في اتخاذ القرار الجيد ك تككف نتائجو محض الصدفة

مما سبؽ عرضو أف ىناؾ اختبلؼ بيف الميتميف بمكضكع اتخاذ القرار في تحديد  نبلحظ
العناصر األساسية ليذه العممية، حيث يؤكد البعض عمى المشكمة كتعدد اإلختيارات، في حيف يؤكد 

باإلضافة إلى بعض العناصر . آخريف عمى المناخ الذم ييتخذ ضمنو القرار كالنتائج المتكقعة بعد اتخاذه
كباإلعتماد عمى ما ذكرناه مف كجيات نظر متباينة في تحديد العناصر الرئيسية . األخرل المتفؽ عمييا

 :لعممية اتخاذ القرار، فإنو يمكف تحديد أىـ ىذه العناصر كالتالي

.
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 :  المشكمة -1

فإذا لـ يكف . مالـ تكف ىناؾ مشكمة تستدعي حبل فبل ضركرة التخاذ أم قرار ىذا ىك المنطؽ
ىناؾ مشكؿ يدفع الفرد لمتفكير كالبحث إليجاد حؿ لو باختيار أحد كأفضؿ الحمكؿ الممكنة فإنو ال داعي 

 . التخاذ أم قرار
 : تحميل المشكمة -2

عدـ فؾ مككنات المشكمة التي يكاجييا الفرد تزيد مف صعكبة اتخاذ القرار ليذا البد مف استقراء 
المكقؼ المراد اتخاذ القرار حيالو، كذلؾ بالتعرؼ عمى حقيقة المشكمة كأبعادىا كتحديد اإلمكانات المتاحة 

كىذا بعد التعرؼ عمى األسباب الكامنة كراء . ماديا كبشريا لمتعامؿ معيا، أك التعاطي مع ىذا المكقؼ
كمف الضركرم تحميؿ ىذه المشكمة لمتأكد إف كانت تتضمف عدة مشاكؿ فرعية، أك . ظيكر ىذه المشكمة

ترتبط بأخرل مماثمة ليا، كال يتأتى ىذا إال باتباع أسمكب تفكير تحميمي منيجي كعميؽ مما يتطمب قدرات 
 .عقمية عميا يجب أف يتحمى بيا صاحب القرار

  :متخذ القرار -3

كىك الشخص المسؤكؿ عف اتخاذ القرار النيائي سكاء تعمؽ األمر بمسائمو الخاصة أك بالمسائؿ 
المتعمقة بالجماعة أك التنظيـ الذم ينتمي إليو، فيك مف يقـك بتحميؿ المشكمة التي يكاجييا، كىك مف يقـك 

عمى أف يككف ىذا الشخص ممتمكا لنظاـ مف . باختيار الحؿ األنسب كتنفيذه أك يككف مسؤكال عف تنفيذه
القيـ كاإلتجاىات كالدكافع كأف يتمتع بمستكل طمكح عاؿ كرغبة كبيرة في تحقيؽ األفضؿ، كخبرة تأىمو 

كأىـ ما في األمر أف يتميز . لمكصكؿ إلى مصادر المعمكمات كالمعارؼ التي يحتاجيا في اتخاذ قراره
 .بقدرات عقمية كميارات تفكير محددة سيتـ ذكرىا في مكانيا المناسب

  :تعدد البدائل المتاحة -4

فعدـ تكفر ىذه الخاصية . يمكف القكؿ أف مبدأ المفاضمة ىك محكر عممية اتخاذ القرار دكف تردد
ال يفتح مجاال لمتفكير في اتخاذ القرار ماداـ أف البدائؿ غير متكفرة، كليذا نجد أف أغمب التعاريؼ ليذه 

 . العممية تأكد أنيا تعتمد عمى مبدأ إختيار البديؿ األفضؿ مف بيف عدة بدائؿ

كتجدر اإلشارة إلى أنو في بعض المكاقؼ ال ينبغي عمى متخذ القرار أف يختار أمو مف البدائؿ 
كأفضؿ إختيار لحؿ المشكمة التي  (كبديؿ أخر متاح)المتاحة أمامو، بمعنى أنو سيختار عدـ اإلختيار 

 négativeبالقرارات السمبية " أم أف القرار يككف بعد اختيار البدائؿ المتكفرة كىذا مايعرؼ . تكاجيو

décision بعض المكاقؼ التي تقضي عدـ اتخاذ قرار كالتي يمكف تمخيصيا فيما يميبرنارد كقد ذكر :  
 .قرارات ال يفضؿ اتخاذىا في أكقات معينة، كقرار الطبلؽ كقت الشجار -

.
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 .عدـ اتخاذ قرار في حالة عدـ كجكد معمكمات كافية كال تستمـز اتخاذ قرار إرتجالي بصددىا -

 .عدـ اتخاذ قرارات غير قابمة لمتنفيذ أك عديمة الجدكل في حالة تنفيذىا -

 . عدـ اتخاذ قرارات مف اختصاص أخريف لدييـ الخبرة الكافية التخاذىا -

  (51: 1986عبد اهلل عماد، )                                                              

 .عدـ اتخاذ قرارات متسرعة كمف األفضؿ أف تتخذ في كقت أخر -

باإلضافة إلى . كىذا يعني أف عدـ اتخاذ قرار اتجاه مشكمة أك مكقؼ معيف يعد في حد ذاتو قرارا
أف تكفر البدائؿ المتعددة كحده ال يكفي التخاذ القرار المناسب، بؿ يجب أف تككف ىناؾ حرية مسؤكلة 

لمتخذ القرار الختيار البديؿ األفضؿ عمى أف يككف ىذا اإلختيار إراديا بمعنى أنو، إذا كاف ىذا اإلختيار 
 .غير حر فإنو ال يعتبر قرارأ أصبل

 :كمف المكاقؼ التي ال يمكف أف تسمى فييا عممية اإلختيار غير الحر ليست قرارا ىي
اإلختيار الذم يككف ال إرادم أك ال شعكرم ال يمكف أف يعد اختيارا كبالتالي ال يعد اتخاذ  -

فالفرد الذم تككف لديو ردة فعؿ ال شعكرية في اختيار عمؿ ما، أك لباس، أك سيارة بعينيا، . قرار
كباختبلؼ األسباب كراء ذلؾ ال يمكف أف يككف قد اتخذ قرارا إعتمد فيو عمى العقؿ، ألف كعيو غائب 

 .كبالتالي يفتقد ألىـ مؤىبلت متخذ القرار كىي القدرات العقمية
اإلختيار الذم يتـ باإلكراه ىك األخر ال يمكف تسميتو بالقرار ألنو يفتقد لحرية اإلختيار  -

تحت الضعط ال يعد - أك بديؿ ما- التي تعتبر مف الركائز المشركطة في اتخاذ القرار، فاختيار تصرؼ 
قرارا ألنو عادة ما يؤدم إلى نتائج سمبية كىذا الضغط يدفع الفرد دفعا الختيار دكف أخر كبشكؿ ألي 

كمنيا القرارات التي تتخذ في المناخ الذم يتسـ بالديكتاتكرية، حيث ال يككف الفرد قد قاـ . كليس اختيارم
 .بعممية اختيار صحيحة بؿ فرضت عميو

 : الظروف المحيطة باتخاذ القرار -5
عممية اتخاذ القرار ال يمكف فيميا إال في إطار المناخ كالسياؽ العاـ الذم اتخذ فيو القرار، كنعني 

أحيانا تككف ىذه . بو الظركؼ كاألكضاع التي أحاطت بعممية اتخاذ القرار مف بدايتيا إلى نيايتيا
فالمناخ الذم يتكفر عمى . الظركؼ معينة كمساندة التخاذ قرار فعاؿ، كأحيانا تككف معيقة كمعرقمة لمقرار
في حيف المناخ الذم . الحكار كتبادؿ المعمكمات يسيؿ كثيرا اتخاذ القرار المناسب لؤلفراد كالجماعات

يككف مشحكنا بالصرعات المستمرة يعرقؿ العممية كقد يؤجميا أك يقصييا تماما، بمعنى يتخذ القرار بعدـ 
 .اتخاذ أم قرار

 

.
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 :أىداف القرار -6
كطبعا ىك حؿ المشكمة التي يكاجييا . تحقيؽ ىدؼ معيف ىك الدافع الحقيقي كراء اتخاذ القرارات

الفرد أك المنظمة، ليذا البد أف تككف ىذه األىداؼ كاضحة بشكؿ جمي حتى تساعد عمى اتخاذ القرار 
 .الفعاؿ كتسيؿ عممية تنفيذه

 :توابع اتخاذ القرار -7

فإف . لكؿ قرار يتخذ أثار كنتائج تعقبو، كتككف طبيعة ىذه النتائج مف طبيعة كنكع القرار المتخذ
ف كاف القرار في غير محمو، طبعا عادت  يجابية عمى أصحابيا، كا  كاف القرار صائبا كانت النتائج جيدة كا 

لذا يجب أف تككف ىناؾ عمميات حساسة . عمى أصحابو بنتائج كخيمة كتزيد خطكرتيا بزيادة أىمية القرار
كىنا يعتمد صاحب القرار عمى . كدقيقة لمعرفة اإلحتماالت الممكنة لتحقيؽ نتيجة معينة مقارنة بأخرل

 .نظـ إحصائية متطكرة في أشكاؿ مختمفة تسمى بنظـ دعـ القرار الحديث
مجمؿ القكؿ أف عممية اتخاذ القرار تتككف مف عدة عناصر أساسية أىميا العنصر البشرم، حيث 

باإلضافة . أنيا تتأثر بشخصية الفرد صاحب القرار كبخصائصو السيككلكجية كالعقمية كحتى اإلجتماعية
إلى أنيا تخضع لممنطؽ كاإلستقراء العممي، كالعمميات الحسابية الدقيقة ككؿ ما يتطمبو المناخ العاـ 
 . لممكقؼ المراد اتخاذ القرار بشأنو، فيي مزيج بيف العكامؿ كالعناصر المكضكعية كغير المكضكعية

VI. بثبلث مظاىر  سيمكفتتميز عممية اتخاذ القرار حسب العالـ : مظاىر اتخاذ القرار 
 :رئيسية تتضح فيما يمي

 كيتمثؿ في البحث عف الجكانب التي تحتاج إلى قرارات في intelligence: الذكاء -1
 .العمؿ، ثـ تجميع المعمكمات عنيا، ثـ التعرؼ عمى المشكمة كأبعادىا  كحقيقة معناىا

يجاد الطرؽ المحتممة لمحمكؿ كتحميميا desing: التصميـ -2  كىك عبارة عف اإلبتكار، كا 
 .كتقييميا

 كىك عبارة عف إختيار البديؿ األفضؿ مف بيف الحمكؿ المتاحة، ثـ choice: إلختيار  -3
 :كتتـ ىذه العممية كفؽ الشكؿ التالي. كضع ىذا البديؿ مكضع التنفيذ باعتباره أكثر الحمكؿ إحتماال لمنجاح

 

 

 

 

 

 

 

.
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 (3)الشكؿ رقـ
  مظاىر اتخاذ القرار 

 
كيبلحظ أف المظاىر الرئيسية الثبلث الي تمر بيا عممية اتخاذ القرار عمميات متداخمة كال يمكف 

فعمى سبيؿ المثاؿ قد يككف اإلختيار ىك أفضؿ جميع الحمكؿ . الفصؿ بينيا ألنيا عناصر لعممية مستمرة
 .المقدمة، كالعكدة مف جديد إلى تصميـ المزيد مف الحمكؿ
 (70-69 : 2007حبيب مجدي، )                                                               

ما يمكف أف نستشفو مف ىذه المظاىر التي تتميز بيا عممية اتخاذ القرار أنيا ترتكز بشكؿ كبير 
عمى مجمكعة مف القدرات العقمية الميمة كالذكاء الذم يسمح لصاحب القرار بفيـ المكاقؼ التي مف 

كىذا ما يسمح بكضع .  الضركرم أف تبث فييا القرارات، كالمشاكؿ التي يمكف تأجيميا أك عدـ البت فييا
 .تصكر مسبؽ لممكاقؼ التي ستتخذ بشأنيا قرارات معينة بالتعرؼ عمييا أكثر كتحميؿ أبعادىا بدقة

كحيث أف الذكاء ال يكفي كحده في جميع المكاقؼ، فإف القدرة عمى اإلبداع كابتكار حمكؿ مختمفة 
تعد ىي األخرل مف المظاىر الميمة التي عمى متخذ القرار - تمكف مف فيـ المكقؼ كحؿ اإلشكاؿ- 

كتأتي في األخير القدرة كالشجاعة عمى اختيار بديؿ كاحد مف . التمتع بيا مف أجؿ كضع تصميـ محكـ
بيف كؿ الحمكؿ المعركضة، باإلعتماد عمى عدة طرؽ مف أىميا حساب احتماؿ أف يككف ىذا البديؿ أكثر 

 .  البدائؿ قابمية لمنجاح في الكصكؿ إلى تحقيؽ اليدؼ بعد تنفيذه
VII. طبيعة عممية اتخاذ القرار: 

يتفؽ الباحثكف عمى أف عممية اتخاذ القرار ىي مسألة اختيار بديؿ مف بيف عدة بدائؿ كىذا بعد 
يعني بعد محاكلة تحميؿ - معمقة-عدة مراحؿ تمر بيا العممية، كيككف ىذا اإلختيار بعد تفكير كدراسة 

كتصنيؼ كتحديد نكع العبلقات كمدل اإلرتباط الحاصؿ بيف العناصر المككنة لممكقؼ الذم يحتاج التخاذ 

Desing

التصميـ  

Choice

اإلختيار

intelligence

الذكػػاء   

.
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ف لـ تتكفر ىذه البدائؿ فبل حاجة التخاذ قرار في ىذه الحالة بسبب عدـ إمكانية . قرار معيف بخصكصو كا 
 .اإلختيار أصبل

كنشير ىنا إلى أف العرض السابؽ يمكف فيمو كببساطة شديدة مف قبؿ غالبية األفراد بحكـ أنيـ 
فقد يتخذ الفرد قرارا بسيطا في شراء لعبة ما . يمارسكنو في حياتيـ اليكمية كفي مختمؼ المكاقؼ كالكقائع

بعد مقارنتيا بعدة ألعاب أخرل، كقد يتخذ قرار بتحضير أكمة معينة في البيت كقت الغذاء، كقد يتخذ قرارا 
يتعمؽ بالتسجيؿ في إحدل التخصصات الجامعية أك في الثانكية، كقد يتخذ قرار باتماـ إجراءات الطبلؽ 

بيف زكجيف، كقد يتخذ قرار بتعييف فبلف في منصب معيف أك انتخاب رئيس الببلد، كما تتخذ قرارات 
أخرل كإعبلف الحرب عمى دكلة، أك قرارا تنمية الزراعة في دكلة أخرل، كغيرىا مف القرارات الكثير مف 

 .البسيطة إلى األكثر تعقيد
يصمح لكؿ األحداث -  ككنو عممية اختيار–فيؿ ىذا يعني أف ىذا المفيـك المبسط التخاذ القرار 

سابقة الذكر؟ ميما كانت درجة أىميتيا كتعقيدىا، كما يترتب عمييا مف نتائج قد تؤدم إلى تغيير إيجابي 
 .أك تدمير العالـ بأسره

طبعا ال يمكف الحكـ عمى أىمية ىذه العممية بيذه البساطة، خاصة إذا ما ركزنا عمى الكقت 
فقبؿ الكصكؿ إلى لحظة إصدار كاإلعبلف . القصير جدا الذم يستغرقو متخذ القرار إلصدار أك نطؽ قراره

عف القرار مف المفركض أف ىناؾ مجيكد فكرم معتبر قد بذؿ في سبيؿ الكصكؿ إلى إصدار ىذا الحكـ 
. أك القرار األخير، باإلضافة إلى التصميـ كالتخطيط المدركس بعد جمع أك إسترجاع المعطيات البلزمة

 .كىنا قد يككف األمر  إستغرؽ ثاكفو أك دقائؽ، كشيكر كحتى سنكات، حسب أىمية كبساطة القرار
عممية اتخاذ القرار تشبو في تكجييا الزمني المنيج التجريبي الذم يستمد مبادئو كأفكاره مف 

كبالمقابؿ متخذ القرار يبقى معتمدا عمى المشكمة التي . الماضي كيجربيا في الحاضر ليتنبأ بالمستقبؿ
حدثت في الماضي ليحمميا كيختار أحد الحمكؿ المناسبة في الحاضر كيبقى متتبعا لنتائجيا في المستقبؿ 

 .القريب كالبعيد بعد أف كاف قد تنبأ بأف ىذا الحؿ ىك األفضؿ
. كىذا ما يدفعنا لمقكؿ بأف اتخاذ القرار يككف بعد دراسة كاضحة المعالـ كليس مف قبيؿ الصدفة
فبل بد أف تككف الظركؼ المحيطة بالمكقؼ كاضحة ال لبس فييا، كالكسائؿ متاحة عند الحاجة إلنجاح 
القرار المتخذ، حتى يككف صاحب القرار مسؤكال عف نتائج القرار الذم اتخذه، أم أنو يتضمف اإللتزاـ 

مثاؿ ذلؾ أف أغمب الشركات . بتحمؿ مسؤكليتو اتجاه تبعات ىذا القرار ميما كانت ىذه التبعات
رغـ إمكانية بعث أحد مكظفييا . كالمؤسسات تميؿ إلى فكرة جمب الخبراء مف الخارج لتككيف مكظفييا

 .لمخارج لمتككيف، كفي بعض األحياف كجكد أحد المكظفيف المتككنيف في الخارج داخؿ المؤسسة

.
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كرغـ ىذا يتحمؿ المدير تبعات قراره كما ينتج عنو مف  صرؼ لمجيكد كاألمكاؿ بطريقة كاف يمكف 
في ىذه الحالة، إلتزاـ المدير كاضح لكنو غير نافع في بعض المناسبات أك . تجنبيا لكال ىذا القرار

 .القرارات، إذ مف الممكف أف يعكد ىذا القرار بالسمب عمى المؤسسة بدؿ أف يساعد في تطكيرىا
فإف  (1981) (Daniel Kahneman & Amos Tversky)فيرسكي ككينمافككفقا لكؿ مف 

تصكر صانع القرار لؤلحداث كاألفعاؿ، كالنتائج، كاإلحتماالت : صنع أك صياغة القرار ىي عبارة عف
المرتبطة باختيار بديؿ معيف يتقيد أك يحكـ الصياغة أك اإلطار الذم يتبناه فرد ما التخاذ قراره، عممية 

صياغة المشكمة شأنو في ذلؾ شأف التقييد بالمعايير كالعادات كخصاؿ الفرد الشخصية، كتظير قكة إطار 
أك صياغة ما في القدرة عمى تحديد النتيجة النيائية التي تكصؿ إلييا األفراد الذيف أعطكا نفس الكقائع 

 .كالحقائؽ بشكؿ أساسي، كلكنيـ أعطكىا في ظؿ سياقات مختمفة
 (688: 2000سولسو روبرت، ) 

كىذا ما يعرؼ بالمنطؽ، رغـ أف فرديف يمكف أف يفكرا في الشيئ نفسو، إال أف ما يصؿ إليو كؿ 
منيما مف نتائج نيائية مف خبلؿ عممية التفكير يختمؼ مف شخص إلى أخر، فالنتائج التي تكصؿ إلييا 

مما يعني أف المنطؽ ىك عمـ التفكير، . أحدىما تككف نتائج منطقية، بينما تككف لدل األخر غير منطقية
أم أف األفراد قد تمر عمييـ نفس المكاقؼ إال أف القرار النيائي الذم يتخذكنو يختمؼ مف شخص ألخر، 
كمرد ذلؾ عمميات التفكير التي يعتمد عمييا كؿ شخص في ربط األحداث كالمعمكمات التي تساعد في 

 .اتخاذ القرار ككذا األىمية التي يعطييا لما سيككف مف نتائج بعد تنفيذه
ألف المسؤكؿ الذم يفكر . كتتدخؿ ىنا ميكؿ كاتجاىات الشخص بشكؿ كبير في ىذا اإلختبلؼ

في مصمحة المؤسسة كيرل أف إستقالتو أحسف مف بقائو عمى رأسيا، يختمؼ عف المسؤكؿ الذم يبقى 
 .متمسكا بمنصبو لمصمحتو الشخصية

فيي ليست بالبساطة التي تختصر . إذا فطبيعة مفيـك اتخاذ القرار أعقد بكثير مما يظف البعض
في عممية اختيار تبدك سيمة لمكىمة األكلى، كلكف تكمف طبيعتيا المعقدة في ما قبؿ عممية اإلختيار في 

منيا التكجو الزمني، كتحمؿ . حد ذاتيا، إذ أف عناصر كثيرة تتدخؿ قبؿ الكصكؿ أك القياـ بعممية اإلختيار
المسؤكلية كالشعكر بالحرية، كاتباع طريقة تفكير معينة، كاستخداـ المنطؽ الذم يبلئـ المكقؼ المراد 

 .معالجتو
باختصار اتخاذ القرار مف العمميات العقمية التي يمكف أف تصنؼ كعممية معرفية ماكرائية 

Métacognition كالتخطيط (عمـ التفكير) العتمادىا عمى المنطؽplanning  (تحديد األىداؼ)  كالقدرة

.
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كمف ثـ القدرة عمى التقكيـ بعد تقييـ  (اإلستراتيجيات المعدة في مرحمة التخطيط)كالمراقبة عمى التحكـ 
 .النتائج المترتبة عف اتخاذ القرار

VIII. طبيعة متخذ القرار: 
يختمؼ األفراد في طبائعيـ كقيميـ كاتجاىاتيـ، كميكالتيـ الشخصية، كعاداتيـ اإلجتماعية كخاصة 

دراكيـ لؤلمكر كىذا ما يؤثر عمى طبيعة القرار بشكؿ كبير، خاصة في مرحمتي . في طرؽ تفكيرىـ كا 
 . إدراؾ كفيـ المشكمة كتقييـ البدائؿ

 : كيدرؾ األفراد عادة العالـ المحيط بيـ بطريقتيف ىما
  sensation: الحكاس -1
 intuition: الحدس كالبداىة -2

 : كما يقيمكف ما يدرككنو بطريقتيف كىما
 thinking: التفكير -1
 feeling: العاطفة أك الشعكر -2

 .ك الجدكؿ التالي يكضح الطرؽ األربعة لئلدراؾ كالتقييـ كعبلقتيا بنمط شخصية متخذ القرار
 (6)الجدكؿ رقـ

 6طرؽ اإلدراؾ التي يستخدميا متخذ القرار
                 اإلدراؾ           

 التقييـ
 الحدس الحكاس

 ػػػػػػػػػػػػ - أ –نمط  التفكير
 - ب –نمط  ػػػػػػػػػػػ العاطفة

    
ىك متخذ القرار الذم يعتمد عمى حكاسو في إدراؾ ( أ)أـ النمط  (2)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

ىك متخذ القرار الذم يعتمد عمى الحدس كالبديية  (ب)المشكمة كعمى التفكير في تقييمو لمبدائؿ، كالنمط 
 .في إدراكو لممشكمة، كعمى العاطفة كالشعكر في تقييمو لمبدائؿ

يشخصكف المشكمة بطريقة عممية كبعيدا عف الذاتية، باإلعتماد عمى  (أ)فاألفراد مف النمط 
في حيف أف عممية تقييـ . مع إعطاء أىمية كبيرة لمتفاصيؿ. المعمكمات الكاقعية كالتي يستقبمكنيا بحكاسيـ

البدائؿ بالنسبة ليـ تعتمد عمى التقنيات اإلحصائية كالتجارب العممية، فيطغى عمى معالجتو لممعمكمات 
                                                 

92: ، مكتبة النيضة المصرية[ـ.د]، (2.ط)، سيككلكجية صنع القرار، (2007)راجع مجدم عبد الكريـ حبيب، -  6  

.
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يدرؾ مف خبلؿ حكاسو كيقيـ باإلعتماد عمى طريقة  (أ)فمتخذ القرار في النمط . األسمكب المنطقي المجرد
 : كيتميز ىذا النمط بالتاليAnalyticتفكيره كليذا يسمى بالنمط التحميمي 

 .البحث بطريقة منظمة، كالتخطيط لحؿ المشكبلت -
 .كشؼ العكائؽ التي قد تعرقؿ تنفيذ الحؿ -

 .اإلعتماد عمى التفكير العممي كالتحميؿ المنطقي لمكاقع -

 .البحث المستمر كالمنظـ عف معمكمات إضافية قد تغير أك تعدؿ مف القرار المتخذ -

مف متخذم القرارات فيدرككف العالـ مف حكليـ بطريقتيـ الخاصة،  (ب)أما األفراد مف النمط 
فتجدىـ يعتمدكف عمى قدراتيـ في اإلستنتاج كاستبصار ما كراء الحقائؽ المجردة كىـ بذلؾ ال يعطكف قيمة 

لذلؾ نجد أف الفرد مف ىذا النمط يعتمد عمى شعكره كعاطفتو عند تقييمو . معتبرة لممعمكمات كطرؽ جمعيا
فالمبلئـ كغير المبلئـ مف البدائؿ بالنسبة لو ال يخضع لممنطؽ أك الكاقع كمدل تكفر المعمكمات، . لمبدائؿ

 .بؿ يخضع التجاىو كميمو نحك ىذا البديؿ، كالخبرات التي تصاحبو في مكقؼ معيف
يدرؾ المشكمة مف خبلؿ الحدس كالبديية كيقييـ البدائؿ مف خبلؿ  (ب)فمتخذ القرار في النمط 

 : كيتميز بالخصائص التاليةintuitiveشعكره كعاطفتو كليذا يسمى بالنمط الحدسي 
 .المشكمة تشغؿ فكر الفرد بصكرة مستمرة -
 .مركنة كبيرة في القدرة عمى تغيير جكانب المشكمة كبصفة متكررة -

 .اإلعتماد عمى خبراتو الخاصة في التقييـ كاإلبتعاد عف المبررات المكتكبة كالمفظية -

األكيد أنو ال يمكف الجـز بأف متخذكا القرار يعتمدكف فقط عمى ىذيف األسمكبيف أم التحميمي 
كىذا حسب . كالحدسي، بؿ ىناؾ العديد مف األنماط، كالنمط الناقد مثبل كالمتحفظ كغيرىا مف األنماط

شخصية الفرد ككذا حسب الظركؼ كالمكاقؼ المختمفة، فيناؾ بعض المكاقؼ التي ال تتحمؿ أكثر مف 
 .نمط كاحد كغيرىا مف المكاقؼ يستكجب أف تستخدـ فيو عدة أنماط، إبتعادا عف الجمكد كالتقميد

 

 
 
 
 
 

.
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 .مراحل اتخاذ القرار والعوامل المؤثرة فيو: المبحث الثاني
I. مراحل اتخاذ القرار: 

ىربرت سيمكف كسنحاكؿ ىنا عرض رأم أىـ العمماء الذيف خاضكا في ىذا المجاؿ كمف أشيرىـ 
(Simon Herbert) الذم يرل أف عممية اتخاذ القرار تمر بمراحؿ ثبلث ىي: 

كىي عبارة عف بحث في البيئة : مرحمة جمع المعمكمات كتسمى بمرحمة البحث كاإلستطبلع -1
المحيطة الكتشاؼ الظركؼ التي تتطمب عممية اتخاذ قرار ما، في ىذه المرحمة يتـ الحصكؿ عمى 

عدادىا، ثـ فحصيا لمكصكؿ إلى مفاتيح تدؿ عمى طبيعة المشكمة المكجكدة أك الفرص  البيانات، تشغيميا كا 
 .المتاحة

كتشمؿ ىذه .  كىي اختراع، كتنمية، كتحميؿ كؿ كسائؿ التعرؼ الممكنةdesing: مرحمة التصميـ -2
العممية فيـ طبيعة المشكمة، ككضع الحمكؿ العامة، كاختبار ىذه الحمكؿ لمعرفة مدل إمكانية تطبيقيا 

 .كاستخداميا

 ىي عممية اختيار البديؿ األمثؿ أك أفضؿ كسيمة تصرؼ مف بيف choice: مرحمة اإلختيار -3
 .كتشمؿ ىذه المرحمة عممية اإلختيار كالتطبيؽ ليذا البديؿ. الكسائؿ البديمة المتاحة

 (215: [ت.د]السيد اسماعيل، )

 في تقسيمو لمراحؿ اتخاذ القرار عمى ثبلث خطكات أساسية فقط كىي مرحمة البحث  سيمكفإعتمد
كاإلستطبلع قصد جمع المعمكمات لمتأكد أف المكقؼ يحتاج فعبل إلى قرار، ثـ تأتي مرحمة التصميـ كيتـ 

كأخيرا مرحمة اإلختيار كىي الكقكؼ عند أحد البدائؿ . فييا تنمية البدائؿ الممكنة، كالبحث عف بدائؿ أخرل
 . كحذؼ البقية منيا

مف المبلحظ عمى ىذا التقسيـ أنو ركز عمى ثبلث مراحؿ فقط دكف التطرؽ إلى خطكات ميمة 
أخرل، كخطكة التنفيذ التي لـ يعطييا أىمية كبيرة ككذا مرحمة متابعة تبعات القرار لمتأكد مف تحقؽ 

كىك بيذا يؤكد عمى الخطكات ماقبؿ عممية اتخاذ القرار، أك بصكرة . األىداؼ التي مف أجميا إتخذ القرار
 أف لسيمكفكىذا يعني أنو بالنسبة . أدؽ لحظة األختيار كلـ يركز عمى الخطكات التي تمي عممية اإلختيار
 .مراحؿ اتخاذ القرار ىي نفسيا المظاىر التي تميز عممية اتخاذ القرار

أف ىناؾ ستة خطكات يجب أف تسترشد بيا الجماعة في  (John Dewey) جكف ديكمكيرل 
 :عممية اتخاذ القرار كىي

 .أف تككف المشكمة أك المسألة المطمكب اتخاذ قرار بشأنيامممكسة ككاضحة -1
 .أف تحدد طبيعة المشكمة تحديدا دقيقا -2

.
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 .تحميؿ طبيعة المشكمة -3

 .إقتراح الحمكؿ الممكنة لحؿ المشكمة -4

 .مقارنة الحمكؿ عف طريؽ إختبار كؿ منيا عمى معيار معيف، كاختيار أفضؿ ىذه الحمكؿ -5

 .تنفيذ أفضؿ الحمكؿ -6

 (200-199: 2003المميجي إبراىيم، )                                            

رغـ أنو أضاؼ مرحمة تنفيذ الحؿ المختار، إال أنو لـ يعطي األىمية ىك لجكف ديكم بالنسبة 
األخر لمرحمة المتابعة كالتقييـ، كما أنو قاـ بتحميؿ الخطكة األكلى التي ذكرىا سيمكف إلى ثبلث خطكات 

 .فرعية
 (.Albert H.Rubenstein & Chadwick Jركبنستيف كىابرستركإقترح كؿ مف 

Haberstroh (خاص بيما يتضمف خمسة مراحؿ لعممية اتخاذ القرار كىي كاألتي  نمكذج: 
 .إكتشاؼ أك تمييز المشكمة، أك الحاجة إلى قرار -1
 .كضع كتحميؿ البدائؿ -2

 .اختيار مف بيف البدائؿ -3

 .إيصاؿ كتطبيؽ القرار المتخذ -4

 .المتابعة كاستخداـ المعمكمات المرتدة الخاصة بنتائج القرار في عممية المتابعة -5

 (317: [ت.د]السيد اسماعيل،                                                                 )

كزميمو بذكر كؿ المراحؿ الرئيسية في عممية اتخاذ القرار بداية مف تحديد المشكمة  ركبنستيف قاـ
كبالتالي التأكد مف ضركرة اتخاذ القرار ككضع البدائؿ الممكنة الختبار أنسبيا، ثـ تطبيؽ أك تنفيذ ىذا 

 .(Gross)جركس اإلختيار كمتابعة نتائجيا كما قدـ 
 في محاكلتو تحديد المراحؿ التي تمر بيا عممية اتخاذ القرار إلى ذكر (F.Nigro ) نجرككذىب 

 :تسع خطكات كىي
 .اإلعتراؼ بالمشكمة، مف حيث تحديدىا كتكييفيا التكييؼ المناسب -1
 .جمع المعمكمات  -2

 .تصنيؼ المعمكمات كتحميميا -3

 . البحث عف كسائؿ -4

 .تحديد البدائؿ -5

 .تقكيـ البدائؿ -6

.
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 .القرار -7

 .التنفيذ -8

 .التقكيـ -9

 : إلى أف ىناؾ ثبلث مشاكؿ رئيسة قد تكاجو عممية اتخاذ القرار كىي(F.Nigro)كانتيى 
 .التكصؿ إلى البدائؿ السمككية الممكنة -1
 .تحميؿ البدائؿ التي يمكف تنفيذىا -2

 .اتخاذ القرار الذم يعد أفضؿ البدائؿ المتاحة -3

 (188-187: 1986عبد اهلل عماد،                                                  )

اإللماـ بكؿ الخطكات البلزمة لعممية اخاذ القرار كقد كفؽ إلى ذلؾ مقارنة بمف (F.Nigro) حاكؿ 
 .سبقكه مف العمماء كالباحثيف

ىك األخر إقترح خمس خطكات التخاذ القرار مؤكدا عمى كجكد اتفاؽ معقكؿ   (Gross)جركس 
 :عمى ثبلثة منيا، بينما ال يشترط دائما كجكد الخطكة األكلى كالخامسة، ىذه الخطكات ىي

تعريؼ المشكمة بالشكؿ الذم يجعميا كاضحة لكؿ المشاركيف في البحث عف حؿ  -1
 .ليا

البحث عف حمكؿ بديمة، كذلؾ مف خبلؿ جمع المعمكمات ك البيانات المختمفة  -2
 .كالمتعمقة بالمشكمة، كالتي تساعد عمى استنباط كافة الحمكؿ الممكنة

 ،التفكير في ىذه البدائؿ، كذلؾ مف خبلؿ التنبؤ بالنتائج المترتبة عمى كؿ بديؿ -3
 .كمدل قدرتو عمى حؿ المشكمة القائمة

 .اختيار أحد البدائؿ كىك الحؿ األفضؿ، مف بيف الحمكؿ المعركضة -4

 .قبكؿ المسؤكلية المترتبة عف القرار -5

 (200: 2003المميجي إبراىيم، )                                                            

 :أف خطكات اتخاذ القرار تتمثؿ في (Greffith)جريفت كيرل 
 . تحديد كحصر المشكمة -1

 .تحميؿ كتقديـ المشكمة -2

 كضع المعايير أك المقاييس التي بيا سكؼ يتـ تقكيـ الحؿ أك كزنو كحؿ مقبكؿ  -3
 .لمحاجة

 .جمع المعمكمات -4

.
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 .المفضؿ كاختباره مقدما (أك الحمكؿ)صياغة كاختيار الحؿ -5

 (200: 2006ربيع ىادي، )   

كىي خمسة حطكات إال أنو ركبنستيف كجركس كؿ مف   في عدد الخطكات معرغـ أنو اتفؽ
اختمؼ معيما باىتمامو بالمشكمة أكثر منيما كجمع المعمكمات، كلـ ييتـ بمتابعة القرار كما فعؿ 

 .جركس، كما أنو لـ يشر إلى عممية التنفيذ كتحمؿ مسؤكلية ىذا القرار كما فعؿ ركبنستيف

أكد عمى عممية تنمية البدائؿ كاختيار أفضميا إال أنو لـ ييتـ بالخطكة   (Gross) جركسرغـ أف 
تحديد المشكمة كتحمؿ مسؤكلية اإلختيار بقكلو أنيما ليستا ضركريتاف : األكلى كالخامسة بنفس القدر كىما

 .دائما، باإلضافة إلى عدـ ذكره لخطكتي المتابعة كالتقكيـ
كالحقيقة أنو عند قرائتنا لما تعنيو كؿ مرحمة مف المراحؿ المذككرة نجدىا ضمنيا تحتكم عمى 

 . سابؽ الذكر(Nigro) نجركمراحؿ فرعية أخرل كىي بذلؾ تشبو تقسيـ 
 :  فيرل أف ىذه الخطكات تنقسـ إلى (Lunderg)  لندرج أما 

 . تعريؼ القضية -1

 . تحميؿ المكقؼ القائـ -2

 .حساب كتحديد البدائؿ -3

 .المداكلة -4

 .االختبار -5

 (200: 2006ربيع ىادي، )

 كثيرا في حصر خطكات اتخاذ القرار ال في العدد (Greffith)ىذه األخير لـ يختمؼ عف زميمو 
 .كال في نكع  كطبيعة الخطكات المحددة، فتقريبا ىناؾ اتفاؽ كبير بينيما

يمكف القكؿ أف الميتميف بعممية اتخاذ القرار اتفقكا حكؿ بعض المراحؿ خاصة المتعمقة بتحديد 
إال أنيـ إختمفكا في بقية المراحؿ، خاصة مرحمة التنفيذ . المشكمة كتحديد البدائؿ الممكنة الختيار أفضميا

كالمتابعة، إذ يعتبرىا البعض ميمة كيعتبرىا البعض األخر غير ميمة كثيرا، ضؼ إلى ذلؾ اختبلفيـ في 
 .كضع مراحؿ تعتبر فرعية بالنسبة لثمة منيـ كىي رئيسة عند دارسيف أخريف

في حيف أشار  (سيمكف)فقد أشار بعضيـ إلى أف عممية اتخاذ القرار تتككف مف ثبلث خطكات 
ست خطكات   (J.Dewey)كتبنى (ركبنستيف كأخركف/ جركس)أخركف إلى أنيا تتككف مف خمس خطكات 

 . تسع خطكات كاممة تمر بيا عممية اتخاذ القرار(Nigro) نجركفي حيف اقترح 

.
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ذا أمعنا النظر في كجيات النظر المختمفة التي حاكلت تحديد مراحؿ عممية اتخاذ القرار، نجد  كا 
 بمعنى أنو كمف خبلؿ محاكلة .أف األمر يكاد ال يتعدل اإلختبلؼ الشكمي أكثر منو إختبلفا مكضكعيا

شرح خطكة معينة نجدىا تحتكم ضمنيا عمى خطكات فرعية أخرل تـ ذكرىا - بيذه المسألة- الميتميف 
 .كخطكة أساسية بالنسبة لنمكذج أخر، ىذا مف جية

كما أشرنا - نبلحظ أف عممية اتخاذ القرار تتسـ بديناميكية كمركنة شديدة كحساسة مف جية أخرل
أم أف ىناؾ . حيث أنو ال يمكف اإلنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل إال بعد تكضيح سابقتيا- إلى ذلؾ سابقا

 .إندماج كبير بيف المرحمة كالتي تمييا لدرجة يصعب األمر في بعض المكاقؼ الفصؿ بينيا
في حالة مكاجية غمكض أك صعكبة : ىذه المركنة تتيح إمكانية العكدة إلى الخطكة األكلى، مثبل

فقد يضطر صاحب القرار لمعكدة إلى الخطكة الخاصة بتنمية البدائؿ . في إحدل الخطكات التي تمييا
إلضافة بدائؿ جديدة إذا تأكد بأنو ال يمكف اختيار أحد البدائؿ القديمة في مرحمة اإلختيار، أك تعديمو إف 

كما يمكف العكدة إلى الخطكة األكلى التي تتعمؽ بتحديد المشكمة ضمف إطارىا اإلجتماعي  .لـز األمر
 . كالسياسي كاإلقتصادم بعد عممية تقييـ تبعات القرار المتخذ

إذ أف المكاقؼ التي نحتاج فييا إلى اتخاذ قرار ليست بمعزؿ عف الظركؼ المختمفة التي حدثت 
كالقرار الذم يتخذه . ضمنيا، خاصة إذا ما تعمؽ األمر بقرارات عممية ليا صمة مباشرة بالكاقع المعاش

الطبيب لمقياـ بعممية جراحية لمريض في حالة حرجة، أك القرار الذم يجد الشرطي نفسو مضطرا ألخذه 
 .إلطبلؽ النار كىك يطارد أفراد العصابة

لذلؾ نرل أنو مف المفيد عرض المراحؿ أك الخطكات التي تمر بيا عممية اتخاذ القرار بشكؿ 
 :مفصؿ كحسب ما تبنتو أغمب الكتابات التي تـ اإلطبلع عمييا، كىي كالتالي

  كتسمى أيضا مرحمة التعرؼ عمى المشكمة مف خبلؿ الحادث المنبو الذم :الحادث المنبو- 1
كتبدأ ىذه العممية باإلحساس بكجكد مشكمة ضمف مكقؼ . يككف دافعا لمفرد لمدخكؿ في عممية اتخاذ القرار
كقد يككف المنبو عبارة عف خسارة منيت بيا مؤسسة ما، . معيف، بعد استقباؿ المنبو أك مجمكعة المنبيات

كجكد مثؿ ىذه المنبيات ...أك خمؿ في تسيير المنظمة، أك تحسف كنجاح ممفت لئلنتباه داخؿ اإلدارة
يجعؿ الفرد أك المنظمة في حالة مف عدـ التكازف، أيف يككف مف الضركرم الخركج مف ىذا الكضع المقمؽ 

 .إلى كضع أقؿ قمقا أك إعادتو إلى كضع التكازف المقبكؿ
مشكبلت شخصية تتعمؽ ببعض جكانب حياة الفرد، سكاء كانت : كتصنؼ المشكبلت إلى

طمكحات يسعى إلى تحقيقيا أك حاجات لو كلمف ييمو أمره يسعى إلى إشباعيا، أك متطمبات يسعى إلى 
كمف األمثمة عمى ذلؾ حاجة الفرد إلى شراء سيارة، أك بناء منزؿ، أك اختيار تخصص، أك . تحقيقيا

.
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كيمكف أف تككف المشكبلت في مجاؿ ... اختيار شريؾ حياة، رغبة في شراء مبلبس أك الذىاب في رحمة 
العمؿ كبخاصة عندما يككف الفرد إداريا كيتطمب عممو اتخاذ قرارت تتعمؽ بالمؤسسة التي يعمؿ بيا أك 
بالعامميف معو كتتصؼ بعض المشكبلت بالكضكح، فتعمف عف نفسيا أك يمكف اإلستدالؿ عمى كجكدىا 

مف خبلؿ بعض المؤشرات كأحيانا يمفت نظرنا إلى كجكدىا أناس أخركف، إذ يتصؼ بعض األفراد 
 (324: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد، ) بميارتيـ العالية في استقصاء المشكبلت كترقبيا

تعد مرحمة تشخيص المشكمة مف أىـ مراحؿ عممية اتخاذ القرار بيدؼ : تشخيص المشكمة- 2
الكصكؿ لحميا، كيتـ ذلؾ غالبا مف خبلؿ الكقكؼ عمى مظاىر كأعراض المشكمة ثـ بالتحميؿ كالتدقيؽ 
يمكف مف بياف األسباب األساسية التي أدت إلى حدكث ىذه المظاىر، كليذا السبب ينبغي التفرقة بيف 

 . التي تمثؿ أساس المشكمة causes كاألسباب  symptômeمظاىر المشكمة 
إف تحديد مظاىرىا كأسبابيا كالفصؿ بينيما كتحميميا بدقة ىما السبيؿ الحقيقي أماـ المديريف لحؿ 

ذا تكىـ المدير في الفصؿ بينيما كاختمط عميو األمر في التفرقة بيف المظاىر.المشكبلت التي تمثؿ ) كا 
، (التي تعد العمة الحقيقية التي أدت إلى حدكث المشكمة)كاألسباب  (شكاىد كمبلحظات متكررة لممشكمة

 .فبل شؾ سيككف ىناؾ قرار خاطئا كال يعالج المشكمة
 (22- 21: 2010طعمو حسن، )

 :كمف المظاىر الشائعة لممشكبلت التي تكاجو المنظمات كأصحاب القرار، ما يأتي
مثبل الصراع بيف العامميف في المنظمة أك المؤسسة، إنخفاض جكدة المنتكج، كثرة األخطاء مف 

طرؼ العامميف، كثرة اإلصابات في المصنع، انخفاض الطمب كزيادة العرض، قمة األرباح، خسارة الشركة 
 .كغيرىا مف المشكبلت كثير

مدل تكرار ىذه : فعمى متخذ القرار في ىذه الحالة أف يحاكؿ تحديد جميع مظاىر المشكمة، مثبل
المظاىر ككيؼ تأثر عمى كضعية الشركة كمتى ظيرت بدقة، كما حجـ الخسائر كاألرباح، كأيضا يحاكؿ 
معرفة ما ىي األسباب الممكنة التي كانت كراء ىذا المشكؿ، كعدـ الرضا الكظيفي، انخفاض الدافعية، 

ألف فاعمية اتخاذ القرار تعتمد بشكؿ كبير عمى كضكح المشكمة، أم ... تكتبلت داخمية في المؤسسة
 .بمدل إمكانية كضع تشخيص دقيؽ ليا

ال يكتفي متخذ القرار بمجرد تشخيص المشكمة، بؿ مف الضركرم : دراسة وتحميل المشكمة- 3
دراسة المشكمة بصكرة أعمؽ قصد تحميؿ مككناتيا كتحديد أبعادىا حتى يككف القرار المراد إتخاذه أكثر 

 :كيمكف أف تقسـ ىذه المرحمة إلى عدة مراحؿ أساسية ىي. تأسيسا

.
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ال يمكف لممشكمة أف تتكاجد بشكؿ منفصؿ عف الظركؼ أك : تحميل البيئة المحيطة بالمشكمة- أ
فقد . البيئة التي ظيرت فييا، دائما ىناؾ مكاقؼ يمكف أف نفسر كنفيـ المشاكؿ مف خبلؿ تحميميا كفيميا
ال تككف األسباب التي أدت إلى ربح أك خسارة مؤسسة معينة مف داخؿ المؤسسة، إذ يمكف أف يككف 

لمعكامؿ الخارجية البشرية أك الفيزيقية، أك كضعية السكؽ اإلقتصادية مثبل دكر كبير في خمؽ كظيكر ىذه 
كخاصة في حالة عدـ قدرة ىذه المؤسسات التدخؿ أك السيطرة عمييا مثؿ ما ىك الحاؿ بالنسبة . المشاكؿ

 .لممنافسة في السكؽ
كيجب عمى متخذ القرار في ىذه الحالة أف يتعرض بالدراسة التحميمية لكافة القيكد كالمؤثرات "

فالتغيرات السياسية . الداخمية كالخارجية التي تمثؿ حدكدا ينبغي اإللتزاـ بيا عند تشخيصو لممشكمة
كالتسكيقية، كالتغيرات اإلقتصادية، كطمبات العمبلء كحاجاتيـ، كالمنافسة الخارجية، كاتفاقات التجارة 

الجديدة كغيرىا مف العكامؿ األخرل تؤثر بشكؿ جكىرم سكاء في تشخيص المشكمة أك اتخاذ القرار بصدد 
  (23: 2010طعمة حسن، ) "معالجتيا

 بعد تحميؿ البيئة أك المكقؼ الذم حدثت فيو المشكمة :جمع البيانات واإلحصائيات وتحميميا- ب
المراد اتخاذ قرار حياليا، يقكـ صاحب القرار بجمع المعمكمات كالمعطيات التي ليا عبلقة بالمشكمة، كال 

التعرؼ "يكتفي بالمعمكمات الكيفية فقط، بؿ عميو تجميع البيانات الكمية في شكؿ إحصائيات اليدؼ منيا 
عمى العبلقة بيف العكامؿ التي أدت إلى حدكثيا، كتحميميا، كال بد مف تحديد مصادر المعمكمات كالبيانات 
كاإلحصاءات بشرط أف تككف ىذه البيانات كاإلحصاءات متكاممة كدقيقة ككاضحة كحقيقية حتى يمكف 

 (54: 2010موسى شيرزاد، )" تنسيقيا كتحميميا كتبكيبيا كاستخبلص النتائج
ليذا مف الضركرم . فالمعمكمات الكصفية ليست مقنعة في غالب األحياف بالنسبة لصاحب القرار

جمع المعمكمات الكمية كالتي تككف في شكؿ أرقاـ تترجـ حجـ المشكمة الكاقعي كنسبة اتساعيا أك 
انتشارىا، ككذا تقيس العبلقات بيف العكامؿ المؤثرة في المشكمة كبيف المشكمة كأسبابيا، كمدل ارتباط 

 .ظيكر المشاكؿ بمنبيات كمتغيرات بعينيا
مف النادر إف لـ يكف مف المستحيؿ القكؿ بأف ىناؾ مشكمة أساسية دكف : تقسيم المشكمة- ج

كجكد مشاكؿ فرعية تدخؿ في تككينيا أك تنشأ بسببيا كخاصة في العمـك اإلنسانية، كىذا ألنو قد يككف 
 .ىناؾ سبب رئيسي في ظيكر مشكمة بعينيا إال أنو مف المؤكد كجكد أسباب ثانكية أك مييأة لحدكثيا
كلتبسيط المشكمة كجعميا أكثر كضكحا يفترض أف تقسـ المشكمة األساسية إلى مجمكعة مف 

المشاكؿ الفرعية يسيؿ التعامؿ معيا كتحدد متطمبات نجاح القرار بشكؿ أكثر فاعمية ككاقعية، باإلضافة 
إلى ككف أف إمكانية التحكـ في المشاكؿ الفرعية يتطمب أقؿ الجيكد إذا ما قكرف بمحاكلة السيطرة عمى 

.
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المشكبلت الكبرل، إذ يمكف تكزيع الجيد عمى األطراؼ المعنية بحكـ الصبلحية كالخصكصية، ككذا 
 .تحديد األطراؼ المعنية بالمشكبلت الفرعية فقط دكف تدخؿ أطراؼ أخرل قد تزيد مف تعقدىا

األىداؼ ىي الغايات التي يسعى صاحب القرار لمكصكؿ إلييا، كيعد تحديد : "تحديد األىداف- د
األىداؼ أمرا في غاية األىمية ألنو مؤشر قكم عمى طريقة الحؿ المبلئمة، فيساعد عمى اختيار المساؽ 

" السمككي المبلئـ لحؿ المشكمة، كىك المحؾ الذم يستخدـ في الحكـ عمى مدل مبلءمة القرار كنجاحو
كيمكف لصاحب القرار أف يحدد ىدفا أساسيا كمجمكعة مف  (325: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد، )

 .األىداؼ الفرعية عمى أساس المشكمة األساسية كالمشاكؿ الثانكية المتفرعة منيا
مف الضركرم أف يتكقع صاحب القرار الكضعية التي : تنمية التوقعات ودراسة اإلحتماالت- ػق

ستصبح عمييا مؤسستو بعد اتخاذه لقرار معيف، إذ يتكقع أنو قد تتحسف األمكر داخميا أك قد تسكء، كىذا 
 بتحديد أربعة نماذج يمكف (Pound)باكند كقد قاـ . عمى أساس مدل نجاحو في تخطي المراحؿ السابقة

 :إستخداميا لخمؽ التكقعات المرغكبة كالتي يتـ قياس ما يكجد في الكاقع عمييا
كفيو يمكف تنمية التكقعات بناءا عمى الخبرة  : historical modelالنمكذج التاريخي* 

 .السابقة
 .كفيو تككف الخطة مجمكعة مف التكقعات: planning modelالنمكذج التخطيطي * 
النمكذج المبني عمى أفراد أك قطاعات أخرل في التنظيـ مثؿ المشرفيف، المرؤكسيف كأقساـ *

 .أخرل
نماذج تستمد مف خارج التنظيـ مثؿ المنافسيف، المستيمكيف، كبعض المنظمات * 

 .المتخصصة في تنمية التكقعات
 أف متخذ القرار أك الفرد المكمؼ باكندكمف المفاىيـ اليامة التي يمكف استخبلصيا مف أفكار 

باكتشاؼ كتحديد المشكمة ينبغي أف يككف في ذىنو نمكذجا يمكنو مف اإلكتشاؼ كالتحديد، كمع أم تغير 
 كليس لمتخذ (219-218: [ت.د]السيد إسماعيل، )في ىذا النمكذج فإف أبعاد المشكمة كتحديدىا سكؼ يتغير

القرار اإلكتفاء فقط بتصكر ككضع التكقعات بؿ مف المفيد حساب كدراسة إحتماؿ نجاح نمكذج معيف دكف 
 .كراء ذلؾ-المسيمة كالمعرقمة-أخر، أم حظكظ تحقؽ تكقعات دكف أخرل، كتحديد األسباب 

 لمتأكد مف صدؽ التكقعات كزيادة إحتماؿ نجاحيا عمى :تصنيف المشكمة ومقارنتيا بمثيالتيا- ك
متخذ القرار أف يقـك بمقارنتيا مع مشكبلت شبيية أك مثيمة لمشكمتو، كخاصة تمؾ التي تـ التعامؿ معيا 

كىذه المقارنة تككف أكثر . في نفس المؤسسة أك المؤسسات القريبة منيا، مف حيث الظركؼ كالنشاطات
نفعا إذا ما تمت كفؽ تصنيؼ دقيؽ لممشكمة، بمعنى تحديد طبيعتيا كنكعيا ليسيؿ األمر أكثر عمى 

.
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التعامؿ معيا كمقارنتيا بنفس الصنؼ مف المشاكؿ، فمثبل التعامؿ مع مشكؿ تصنؼ ضمف المشاكؿ 
باختصار . اإلستيبلكية التي ليا عبلقة برغبات المستيمكيف أكضح مف التعامؿ معيا كمشكمة تسكيؽ عاـ

 .تكضيح ىكية المشكمة ميـ جدا كيسيؿ إيجاد حؿ ليا
بعد أف تقرر التعامؿ مع المشكمة كتحدد أىدافؾ، فمف الميـ أف تفكر بأكبر : تنمية البدائل- 4

. فكمما زاد عدد ىذه البدائؿ، زاد إحتماؿ الكصكؿ إلى بديؿ مناسب. قدر ممكف مف الحمكؿ أك سبؿ العمؿ
إضافة إلى ذلؾ، فإف كثرة عدد البدائؿ تجعؿ عممية اتخاذ القرار نشاطا عقميا راقيا كلو معنى، كقد يتطمب 

كما أف مف العكامؿ . تكليد البدائؿ إمتبلؾ متخذ القرارات قدرا كبيرا مف التجديد كاإلبداع كالمركنة العقمية
: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد ، )التي تساعد عمى اشتقاؽ البدائؿ، معرفة أسباب الظاىرة أك المكقؼ 

 : كيتأثر عدد البدائؿ أيضا بعدد مف العكامؿ نذكر منيا(326
 . طبيعة المشكمة التي يتـ دراستيا-أ
 .إمكانية التطبيؽ في الكاقع العممي- ب
 .الكقت المتاح أماـ متخذ القرار- ج
 .التكمفة البلزمة لمبحث عف البدائؿ- د
 .الرغبة كالجدية في حؿ المشكمة- ق
 .اإلمكانات البشرية كالمادية المتاحة أماـ متخذ القرار- ك
 (24: 2010طعمة حسن، ). البيئة كالمناخ المحيط بمتخذ القرار- ز

تعد مرحمة تنمية البدائؿ صعبة كشاقة كتتطمب مف المدير اإلستعانة بأراء األخريف، ثـ دراسة كؿ 
كالصعكبة التي يمكف  (55: 2010موسى شيرزاد، )حؿ مف الحمكؿ عف طريؽ تحميمو كمعرفة مزاياه كعيكبو 

أف تكاجو متخذك القرارات ىي عجزىـ عف تكليد المزيد مف البدائؿ بمجرد الحصكؿ عمى خيار يبدكا مقبكال 
 .لدييـ

مع أف المنطؽ يفرض اإلستمرار في التفكير لتكليد أكبر قدر ممكف مف الخيارات حتى يصؿ إلى 
كلمتغمب عمى ىذه الصعكبة ىناؾ أساليب يمكف اإلعتماد . مرحمة يتعذر عميو فييا تكليد خيارات ميمة

 :عمييا لتكليد أكبر عدد ممكف مف األفكار كمنيا
 يفضؿ تشكيؿ مجمكعة عمؿ مف الخبراء كالعامميف Brainstorming: العصف الذىني -1

حكؿ الحمكؿ المقترحة لحؿ المشكمة، ستساىـ مناقشات ىذه المجمكعة " عصؼ ذىني"مع المدير إلجراء 
في تكفير حمكؿ مبتكرة، كما أنيا ستمكف مف الكصكؿ إلى الحمكؿ الجديدة مف خبلؿ تكفير أكبر قدر مف 

 :كيمر العصؼ الذىني بمرحمتيف. الحمكؿ المحتممة

.
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ال تقيـ أم مف الحمكؿ المقترحة ميما كانت سيئة أك جيدة، كاقعية أك : المرحمة األكلى -
 .فقط قـ بتجميع أكبر قدر ممكف مف الحمكؿ المقترحة لممشكمة المطركحة كقـ بتسجيميا... غير كاقعية
تقـك المجمكعة بدراسة كؿ الحمكؿ المقترحة كالتعرؼ عمييا، كربط كؿ : المرحمة الثانية -

 كاحد منيا بالمشكمة 

 ( 259: 2009عبد اليادي فخري، )

 Nominal Groups Technique: 7المجموعات األسمية -2

 تستخدـ ضمف المجمكعات مختمفة األحجاـ كالتي تريد اتخاذ NGTتقنية المجمكعات اإلسمية 
عكس الطريقة التقميدية )القرار عمى كجو السرعة، كالتصكيت مع األخذ بعيف اإلعتبار اراء كؿ الجماعة 

أكال كؿ فرد مف المجمكعة يعطي كجية . طريقة فرز االصكات تختمؼ. (التي تأخذ برآم األغمبية فقط
ثـ يتـ التخمص مف الحمكؿ المكررة مف قائمة الحمكؿ المقترحة، ثـ يشرع . نظره في حؿ، مع شرح مختصر

 .  كىكذا1.2.3األعضاء في تصنيؼ كترتيب الحمكؿ 
ثـ يحاكؿ بعض األعضاء لعب دكر كسيط إليجاد أرضية مشتركة بيف األعضاء بمناقشة الحمكؿ 

كتكفير عدد كافي مف األفكار كالمقاربات، كىذا التنكيع في األراء يسمح في . المقترحة مف قبؿ األعضاء
، (الجمع أك الخمط بيف فكرتيف أك أكثر كجمع أجزاء منيا)كثير مف األحياف بخمؽ مفيكـ ىجيدف أم جديد 

 .غالبا ما تككف ىذه األفكار أفضؿ مف تمؾ التي إقترحت في البداية
أنو يتـ تصنيؼ الحمكؿ حسب ترتيبيا الرقمي كاختيار القرار : القاعدة األساسية في ىذه التقنية ىي

ىناؾ اختبلؼ في كيفية تطبيؽ ىذه . حيث يككف الحؿ األقؿ تعرضا لمنقاش كالنقد. النيائي مف بينيا
التقنية، مثبل يمكننا تحديد نقاط القكة بالنسبة لممجاالت التي تحتاج التطكير كالتنمية، بدؿ استخداميا 

كبديؿ لقرارات التصكيت، باإلضافة إلى أف الخيارات ال يجب أف تصنؼ دائما بؿ يمكف تقييميا بشكؿ 
في  (Vedros K.R)كطبقيا    (Delbecq A.L & Vandeven A.H)كقد كضعيا. أكثر مكضكعية

 .التخطيط لبرامج تعميـ الكبار

كقد أثبتت ىذه الطريقة نجاعتيا فيما يخص فعالية صنع قرار المجمكعات عمى عدة أبعاد، كما 
أنيا تساعد االشخاص الذيف يفضمكف التفكير ككتابة مقترحاتيـ بصمت، كتساعد في تكليد عدد كبير مف 
الحمكؿ تبعا لعدد المجمكعات المككنة أثناء النقاش، تعزز المشاركة في اتخاذ القرار بالتساكم بيف أفراد 
المجمكعة كبالتالي عدد كبير كمتزايد مف المداخبلت كلك كانت غير متجانسة إال أنيا تؤدم إلى قرارات 

 .ذات جكدة عالية

                                                 
7 - voir, Nominal Groups Techniqu,18.8.2010,http://en.wikipedia.org/wiki/Nominal_group_technique#cite_note-Delbecq1-1 

.
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 يقدـ أفكار فريدة NGT بالمقارنة مع تفاعؿ المجمكعات األخرل فإف تفاعؿ المجمكعة في تقنية 
مف نكعيا، كمشاركة أكثر تكازف مف نكعيا بيف أعضاء المجمكعة، كزيادة الشعكر باإلنجاز، كالرضا عف 

 .جكدة ككفاءة فكرة المجمكعة

 Delphi technique: أسموب دلفي -3

سميت بيذا اإلسـ نسبة إلى معبد دلفي اليكناني الذم كاف يقصده الناس  لمعرفة أخبار األرض، 
أثارت ىذه التسمية جدال في أكساط الكتاب  كقد. كبحثا عف المعمكمات في المستقبؿ بعبادة إالىيـ أبكلك
 كيستند أسمكب دلفي عمى افتراض أف ،Delphiألنيا مستمدة مف إسـ كاىف أك كسيط ركحي أك عراؼ 

كقد تـ تطكيرىا خبلؿ الحرب الباردة، كىذا بسبب . أحكاـ المجمكعة ىي أكثر صحة مف أحكاـ األفراد
التطكر التكنكلكجي، حيث أمر الجنراؿ ىنرم أرنكلد بإنشاء تقرير لمسبلح الجكم األمريكي كالقدرات 

 .التكنكلكجية التي يمكف أف يطكرىا مستقببل
فقد استخدمت عدة طرؽ في الحرب إال أف قصكر الطرؽ التقميدية في التنبؤ باألحداث، مثؿ 

أم لـ تكف ىناؾ قكانيف عممية محددة، جاءت طريقة دلفي لمحاربة ...المنيج النظرم كاالستقرائي كالكمي
Project   RANDأكجو القصكر كالتي كضعت مف قبؿ 

 مف قبؿ ىيممر أكالؼ 1960-1950خبلؿ   8
Olaf Helmer)  & (N. Dalkey & N.Rescher  . كقد طمب منيـ الجينراؿ رأم الخبراء بشأف

احتماؿ تردد كشدة ىجمات العدك الممكنة، كتكررت ىذه العممية عدة مرات حتى ظير تكافؽ في األراء 
   .بينيـ

إذا فيذه الطريقة ىي إسقاطات منيجية تعتمد عمى تفاعؿ العديد مف الخبراء، كىذا مف خبلؿ 
إجاباتيـ عمى اإلستبيانات ألكثر مف مرة، كخبلؿ كؿ جكلة تجمع أراء الخبراء ك يقـك الكسيط بتقييـ مكجز 

كتشير . ألرائيـ كمبررا تيا، كىـ مطالبكف بالرد عمى أراء المجمكعات األخرل إذا كاف ىناؾ اختبلؼ
سينخفض عدد الردكد كتقترب مجمكعة الخبراء إلى اتفاؽ كىك الحؿ التقديرات إلى أنو خبلؿ ىذه العممية، 

األمثؿ لممشكمة المطركحة، كأخيرا يتـ إيقاؼ ىذه العممية عمى أساس معيار محدد مسبقا مثؿ التكصؿ إلى 
كىي طريقة مستعممة عمى نطاؽ كاسع خاصة لدل رجاؿ األعماؿ لمتنبؤ . اتفاؽ أك بتحديد عدد الدكرات

 9.بتغيرات األسكاؽ التجارية
كىذ األسمكب يعتمد عمى تحديد كمناقشة البدائؿ غيابيا في اجتماع أعضاؤه غير مكجكديف كجيا 

 :كتتمثؿ خطكات ىذا األسمكب في اآلتي. لكجو

                                                 
8 - RAND Corporation: Research ANd Development 
9 -voir, Delphi technique, 17.8.2010,  http://en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method 

.
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تصميـ قائمة أسئمة تحتكم عمى تساؤالت عف بدائؿ الحؿ، أك سمكؾ المشكمة كتأثير بدائؿ  -
 .الحؿ عمييا

إرساؿ قائمة األسئمة إلى الخبراء كؿ قضية عمى حدل طمبا لرأييـ، ثـ تحميؿ اإلجابات  -
 .كاختصارىا كتجمعييا في مجمكعات متشابية

كتابة تقرير مختصر باإلجابات، إرساؿ التقرير إلى الخبراء مرة ثانية طمبا لمعرفة رد  -
 .فعميـ بالنسبة لتكقعاتيـ عف الحمكؿ كالمشكمة

تعاد الخطكات األكلى كالثانية كالثالثة مرة أخرل، كبعدىا يتـ جمع األراء النيائية ككضعيا  -
 .في شكؿ تقرير نيائي عف أسمكب حؿ المشكمة المفضؿ

ف كانت تأخذ فترة طكيمة انتظارا لمعرفة آراء كردكد افعاؿ الخبراء ككتابة التقرير،  ىذه الطريقة كا 
 .إال أنيا تناسب المشاكؿ المعقدة التي يمكف أف تحتمؿ اإلنتظار أك التخطيط طكيؿ األجؿ

 ( 46-45: 2008صالح محمد، )                                                           

كرغـ ذلؾ ال يحسنكف . قد يمتمؾ معظـ متخذك القرار القدرات العقمية الضركرية التخاذ القرار
تكظيفيا، كىـ بذلؾ بحاجة إلى تدريب مستمر لتنمية ىذه القدرات كاستثمارىا بشكؿ الئؽ لمحصكؿ عمى 
أكبر قدر ممكف مف الحمكؿ البديمة لممشكمة المدركسة كىذا يعني، أف التفكير التقميدم النمطي يمكف أف 
يككف ضركريا في بعض المكاقؼ التي تتكرر بشكؿ دائـ كفي نفس الظركؼ لتكليد البدائؿ الممكنة لحؿ 

 .مشكمة ما
 كما سبقت اإلشارة إلى أنو مف الضركرم تقييـ كؿ الحمكؿ :تقييم البدائل والمفاضمة بينيا -4

المقترحة مف حيث تحديد ما يكتنؼ إختيار البديؿ مف مخاطر، كالكقت البلـز لتنفيذ الخيار، كالفعالية في 
كبشكؿ عاـ، . الكصكؿ إلى اليدؼ، كتكفر اإلمكانات كالمصادر، كما يعترض الخيار مف عقبات كعكائؽ

رافع والزغمول  الزغمول). يجب أف تأخذ بعيف اإلعتبار جميع العكامؿ الكمية كالنكعية قبؿ أف يتـ إتخاذ القرار
 ( 226: 2003عماد، 

تتطمب ىذه المرحمة مف المديريف، اإلدراؾ الكاعي كالرؤية الثاقبة لؤلمكر المستقبمية، فتطبيؽ الحؿ 
سيككف في المستقبؿ كستجني المنظمة المزيا كالعكائد، أك تتحمؿ العيكب كاألعباء مستقببل، كمف ثـ 

كىناؾ عدة معايير . فاألمر يتطمب قدرا دقيقا مف التنبؤ كالتكقع لما في ىذا المستقبؿ مف عكامؿ كمتغيرات
مف الكاجب اإللتزاـ بيا عند إجراء عممية المفاضمة بيف البدائؿ المطركحة في الخطكة السابقة، مف أىميا 

 :ما يأتي
 

.
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 .يتسـ البديؿ بالكفاءة إذ بإمكانو إحتكاء المشكمة أك انتياز الفرصة المتاحة: sufficiencyالكفاءة  - أ
كيشير ىذا المعيار لمعكائد كالمكاسب التي يمكف أف تتحقؽ إذا تـ تبني ىذا : feasibilityالجدكل -ب

 .البديؿ
كيمثؿ ىذا المعيار القدرة عمى تطبيؽ البديؿ في ظؿ المكارد : Realismإمكانية التطبيؽ أك الكاقعية - ج

 .كاإلمكانات المتاحة لممنظمة ككذلؾ القيكد المفركضة عمييا بالداخؿ كالخارج
تتضمف معظـ البدائؿ عنصرالمخاطرة المتعمؽ ببذؿ الجيكد كاإلستثمارات : riskالمخاطرة - د

 .كاألفكار في ظؿ ظركؼ معينة كانتظار نتائجيا
 . يمثؿ الكقت أحد المعايير اليامة لممفاضمة فيما بيف البدائؿ المطركحة: timeالكقت -ق
يشير ىذا المعيار إلى ما يتحممو متخذ القرار مف أعباء مختمفة خاصة ما :  costsالتكاليؼ-ك

 .يرتبط بالتكاليؼ المالية كتكزيعيا الزمني
. كتشير إلى القيـ كالمعتقدات كاإلتجاىات الشخصية لمتخذ القرار: valuesالقيـ الشخصية - ز

 .كالقيـ اإلجتماعية اإلقتصادية كالفكرية كالسياسية كغيرىا كثير
 (26-25: 2010طعمة حسن، )                                                        

غير أف التكقع ىنا -يتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف النشاط السائد في ىذه المرحمة ىك نشاط تكقعي
ألف إيجابيات البدائؿ كسمبياتيا ال تتحؽ إال في - يختص بكؿ بديؿ عمى حدل، كليس بالمشكمة ككؿ

كربما يتـ ذلؾ بعد البدأ بتنفيذ القرار أك بعد إنتيائو كيمكف تسييؿ عممية التكقع مف خبلؿ . مراحؿ الحقة
كقد أدت التطكرات التكنكلكجية الحديثة كما تكفره مف معمكمات كقكاعد .البحث كاإلستقصاء كتكفير البيانات

 .بيانات إلى تسييؿ عممية تقييـ كتقكيـ البدائؿ كالخيارات في مجاالت الحياة المختمفة

 (327: 2003رافع و  الزغمول عماد،  الزغمول)                                                                   

تعد ىذه الخطكة قمة عممية اتخاذ القرار، حيث يمارس  (لقرارا): إختيار أفضل البدائل -5
فييا متخذ القرار حكمو، كىي تقكـ عمى أساس المفاضمة بيف البدائؿ في ضكء نتائجيا المتكقعة كمقارنتيا 

خبراتو : كيستند متخذ القرار في اختياره لمبديؿ األفضؿ عمى كؿ مف. مع األىداؼ كالمعايير المنبثقة عنيا
فعندما يقع الخيار بيف محفزات ذات  (55 : 2010موسى شيرزاد،). السابقة كالتجريب، البحث كالتحميؿ

مكافأت محتممة كمختمفة فإف االختيار يقع عمى البديؿ الذم يمكف أف نحصؿ عمى مكافأتو المحتممة، كفي 
المكافأة التي تظير في × االحتماؿ: ىذه الحالة صنع القرار، يمكف أف نحدد القيمة المتكقعة، مف خبلؿ

     (Dreher,J-C., Tremblay, L, 2009: 116)" أقصر مدة زمنية

.
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ككذلؾ األمر . كما أف النظاـ القيمي كالدافعي لمتخذ القرار يسيـ في عممية اإلختيار التي يقـك بيا
                                                                          (327: 2003رافع والزغمول عماد،  الزغمول)بالنسبة لقكانيف المجتمع كعاداتو كتقاليده كثقافتو 

 :بالسمات األتية- اختيار أحد البدائؿ -كينبغي أف يتسـ القرار
 .تحقيؽ األىداؼ الجكىرية لممنظمة- أ
 .المبلءمة كاإلمكانات المتاحة- ب
 .تقميؿ األثار السمبية عند التطبيؽ- ج
 .اإلىتماـ بدراسة عنصر المخاطرة في مراحؿ التنفيذ المختمفة مستقببل- د
 .تكفير الكقت كالجيد بالمقارنة مع الخيارات األخرل- ق

 (26: 2010طعمة حسن، )                                                              

كباعتبار عممية اختيار البديؿ المناسب ىي نياية عممية اتخاذ القرار بالنسبة لمبعض كبالتالي 
المرحمة األخيرة في العممية ككؿ، غير أف البعض األخر يؤكد عمى مراحؿ ال تقؿ أىمية عف عممية 

 .اإلختيار تأتي بعدىا إما لتأكيد حسف اإلختيار أك الدفع إلعادة النظر فيو
بعد أف يستقر المدير عمى الحؿ األنسب لممشكمة، كلكي يتأكد مف صحة : إختبار الحل- 7

 Newman  and) كآخركف نيكمفاختياره أك إكتشاؼ عيكبو أك أخطائو، يتبع عدة خطكات لخصيا 

others)في سبع طرائؽ ىي  : 
 .فحص الجكانب السمبية لمحؿ باإلستعانة بأحد الناقديف- أ
 .كضع البديؿ في خطكات تفصيمية لمكشؼ عف عيكبو ليتمكف مف تعديمو- ب
 .إعادة النظر في اإلفتراضات كاألسس التي يقـك عمييا الحؿ كتعديميا- ج
 .إعادة تقكيـ البدائؿ التي ألغيت- د

 .مناقشة البديؿ مع األخريف لمتعرؼ عمى نكاحي اإلتفاؽ حكلو أك اإلعتراض عميو- ق
 .تجربة البديؿ أم كضعو مكضع التنفيذ لمتحقؽ مف نتائجو- ك
 .تنفيذ البديؿ مرحميا أك جزئيا- ز

بعد اجتياز ىذا اإلختبار يصبح البديؿ األنسب ىك القرار النيائي في ظؿ الظركؼ المحيطة بو 
 (56-55: 2010موسى شيرزاد، ).كالمكارد المتاحة لو كاألىداؼ المحددة لو
الختيار البديؿ المناسب أنيا تتضمف المرحمة السابقة " نيومان" نستقرأ مف الخطكات التي حددىا 

كالخاصة بالمفاضمة بيف البدائؿ، ككذلؾ ذكر لممرحمة البلحقة كالخاصة بتنفيذ القرار أك الحؿ المختار 
 .كىذا ما يؤكد صعكبة تكضيح كفصؿ مراحؿ اتخاذ القرار بطريقة دقيقة ال لبس فييا

.
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  :تنفيذ القرار ومتابعتو- 8
بعد اختبار الحؿ المناسب كاختباره يكضع مكضع التنفيذ، أم يحكؿ الفكرة إلى عمؿ، كلف يتـ 

نما يستثمر بكساطة المنفذيف كيشعرىـ أف القرار مستمد منيـ كليـ، كسكؼ  التنفيذ بكاسطة صانع القرار كا 
 :يساعد في تسييؿ أدائيـ ألعماليـ كتتضمف ىذه المرحمة خطكات ىي

 .صياغة القرار بصكرة بسيطة ككاضحة تساعد عمى فيـ مضمكنة -
 .إعبلف القرار أم إببلغو لممنفذيف مع اختيار الكقت كاألسمكب المناسبيف -

اتخاذ الخطكات البلزمة لتنفيذ القرار كيتضمف الكقت كمراحؿ التنفيذ كالمنفذيف، كطرائؽ  -
 .التنفيذ، ككسائمو كالمكارد البشرية كالمادية البلزمة

كبعد تنفيذ القرار ينبغي . متابعة تنفيذ القرار كالتحقؽ مف ككنو ينفذ كفؽ الخطة المرسكمة -
 .المراقبة لتحديد مدل إسيامو في حؿ المشكمة ما يؤدم إلى بمكغو ليدفو بشكؿ أفضؿ

 (56: 2010موسى شيرزاد،)

يتأكد مما تقدـ لمقارئ أف عممية اتخاذ القرار ليست بالعممية البسيطة السيمة التي يمكف لمجميع 
القياـ بيا، كالنجاح فييا خاصة كمما زادت درجة أىمية المكقؼ الذم كجب اتخاذ القرار داخمو، كما يتبيف 

أنيا عممية متداخمة ليا جانبيا العقمي المعقد مف تفكير كمنطؽ كاستقرار ككذا حساسية شديدة لكجكد 
كتحديد المشكمة، باإلضافة إلى قكة الشخصية التي يجب أف يتمتع بيا متخذ القرار كغيرىا مف سمات 

 . التطمع كالطمكح كالخبرة كالصبر عمى المتابعة كالقدرة عمى اإلبداع كاإلبتكار في أحياف كثيرة
ىذا كلنجاح القرار كبمكغ أىدافو ال يجب إقصاء البيئة كالظركؼ التي حدثت ضمنيا المشكمة 

 .أساسا، كالتي دفعت إلى ضركرة اتخاذ القرار
يستحسف القكؿ أف كؿ المراحؿ ميمة كال يجب اإلستغناء عف أم كاحدة منيا، رغـ أف لب 

المكضكع  يكمف في عممية اإلختيار في حد ذاتيا، إال أف ىذه العممية بالذات لف تككف ناجحة إذ لـ تكف 
كما كأف ىذا اإلختيار بالذات لف تككف لو فائدة إذ لـ يتـ . العمميات كالمراحؿ السابقة كاضحة كمكثكؽ منيا

التأكد مف صبلحيتو باختباره، ككذا تنفيذه كمتابعة ىذا التنفيذ لمكقكؼ عمى مدل ككف أف ىذا اإلختيار 
 .صحيح أك بمعرفة تحقيقو لؤلىداؼ كالتكقعات التي كضعت في بداية التفكير في عممية اتخاذ القرار

.  كىذا ما يؤدم بصاحب القرار إلى الرجكع إلى المراحؿ السابقة لتعديميا كالتحكـ فييا بثقة أكبر
كىذا قد يككف غير . فقد يعكد لمرحمة تكليد البدائؿ أك حتى إلى خطكة تحديد المشكمة كغيرىا مف الخطكات

إذ أف مف المكاقؼ ما ال يمكف العكدة في مراحمو لعدـ . مناسب لكؿ المكاقؼ التي تتطمب حبل أك قرارا
ليذا فإف . تكفر الكقت أك السرعة المطمكبة أك لتعقد المكقؼ في حد ذاتو، أك خطكرتو في بعض األحياف

.
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األمر يككف أصعب كال بد مف فحص المكقؼ بحذر شديد ك دقة كبيرة مع ضركرة اإلستشارة إف سمحت 
 .الظركؼ

باإلضافة إلى كجكب تكفر قكاعد معمكماتية متاحة أماـ متخذ القرار بشكؿ دائـ، ككذا التصكرات 
بمعنى تكفير الدراسات كالنماذج المستقبمية لكيفية . كالتكقعات المستقبمية ككيفية حميا إذا ما حدثت فعبل

كىذا ما قد يكفر الكقت . حؿ المشاكؿ كاتخاذ القرارات الخاصة بيا كتحت ظركؼ مختمفة بشكؿ فعمي
 .كأيضا الخسائر الممكف حدكثيا إذ لـ تتكفر مثؿ ىذه النماذج كالمعطيات

كمرد كؿ ىذا إلى ما يستمتع بو األفراد مف قدرات عقمية كخاصة مف حيث القدرة عمى التخيؿ 
. كاإلبداع لمكصكؿ إلى مستكل التحكـ في المشاكؿ كالظكاىر كىي مف أىـ كأرقى أىداؼ البحث العممي

الشيء الذم يؤكد أف خطكات عممية اتخاذ القرار تشبو إلى حد كبير خطكات البحث العممي إذا ما مرت 
بكؿ المراحؿ الضركرية كاالزمة، بدءا مف اإلحساس بالمشكمة إلى غاية تحقؽ األىداؼ المكضكعة في 

 .البداية
ذا كاف ىذا القرار معقكؿ أم عقبلني ككانت مراحؿ تطبيقو كاضحة كمكثقة قد يصبح كنمكذج  كا 

 .يمكف اإلعتماد عميو لحؿ مشاكؿ مماثمة في المستقبؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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 مراحؿ عممية اتخاذ القرار (4)الشكؿ رقـ 

 
             

      
                                                                            جمع المعمكمات

 الحدث المنبو                                                         
 

 

المفاضمة بيف 
 البدائؿ

 تكليد البدائؿ

 رؾذٚذ األْذاف

 متابعة التنفيذ تنفيذ القرار

 اختيار أفضؿ بديؿ
-القػػرار -  

نمكذج لحؿ 
 المشكبلت
 مستقببل

 

اإلؽغبط ثٕعٕد 

  يشكهخ

 رشخٛض انًشكهخ

.
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ΙΙΙ   .طرق اتخاذ القرار:  
 : أربع طرؽ رئيسية التخاذ القرار ىي,R (Gorden  (.جكردفحدد 

كىي تعتمد عمى الجماعة في اتخاذ القرار النيائي، حيث يتـ إقتراح : طريقة اإلجماع -1
بعض البدائؿ مف طرؼ األعضاء لتدكر حكليا المناقشة كبشكؿ كاسع، أيف يتـ تقييـ ىذه البدائؿ بطريقة 
مكضكعية حتى يتـ التكصؿ كبالتراضي بيف جميع األطراؼ عمى اختيار بديؿ كاحد كالذم يعتبر القرار 

 .عمى أف تككف مسؤكلية تنفيذ القرار كاقعة عمى الجميع. النيائي لمجماعة كباإلجماع

كتجدر اإلشارة إلى أف كجكد  مثؿ ىذا اإلجماع عمى خيار كاحد شيء صعب كنادر، كمرد ىذا 
طبيعة شخصية كؿ فرد مف أفراد المجمكعة، ضؼ إلى ذلؾ الضغكطات الداخمية كالخارجية التي تمارس 

لذلؾ فإف أغمب القرارات التي . عمى أعضاء الجماعة كاختبلؼ تكجياتيـ كمصالحيـ الشخصية كالعامة
 .تتصؼ باإلجماع تككف مضممة كغير حقيقية تماما ألنيا ال تنبع مف اقتناع كمي لكؿ األعضاء

تشيع ىذه الطريقة داخؿ الجماعات الديمقراطية، كتستخدـ عند عجز : طريقة التصويت -2
أعضاء الجماعة عمى اتخاذ قرار باإلجماع أيف تبدك الخبلفات كاضحة، كينقسـ األعضاء المسؤكليف عمى 

كلتفادم ىذا التناقض أك الصراع الذم قد ينتج عدـ . اتخاذ القرار إلى طرفيف أك أكثر، كألسباب مختمفة
التفاىـ حكؿ حؿ معيف مف الحمكؿ المقترحة، تمجأ الجماعة إلى طريقة التصكيت كتعني إختيار الحؿ الذم 

تكافؽ عميو أغمبية الجماعة كترؾ بقية الحمكؿ، ليصبح ىذا الحؿ ىك القرار الذم تخرج بو الجماعة أك 
 . المؤسسة

كما يأخذ عمى ىذه الطريقة أف . كىنا عمى األقمية التي كانت تعارض ىذا الحؿ أف تمتـز يتنفيذه
الصراع فييا يككف أكثر شدة، كعدـ اإلقتناع أكثر كضكحا مقارنة بالطريقة السابقة كىذا ما قد يؤثر في 

 .عممية تنفيذ القرار بشكؿ كبير

عكس الطريقة األكلى التي تعتمد عمى إجماع كؿ أعضاء : طريقة تفويض السمطة -3
الجماعة التخاذ القرار، تعتمد عمى فرد كاحد فقط أك جزء صغير مف الجماعة في اتخاذ القرار المناسب 
كىذا ما يعرؼ بتفكيض السمطة، أك إعطاء الفرد المختار أك المجنة كامؿ الصبلحيات في اختيار أفضؿ 

 .بديؿ لحؿ المشكمة

سرعة اتخاذ القرار، أك أف يككف ىذا الكضع قادرا عمى : كتستخدـ ىذه الطريقة لعدة اعتبارات منيا
تقميص دائرة اإلختبلفات التي تظير في حالة الجماعات الكبيرة، كقد يككف المكقؼ كاضحا كال يحتاج 

تدخبل لكؿ أفراد الجماعة، كبالتالي يكفي كجكد ممثؿ عنيا تتكفر فيو الخصائص اإليجابية التي تسمح لو 

.
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يمكف أف يككف ىذا التفكيض بشكؿ مطمؽ، أك مع فرض بعض القيكد عمى متخذ . باتخاذ القرار المناسب
 .القرار

يمخص ىذا المثؿ طريقة " عمى أف ال يتفقكا.....إتفؽ "يقكؿ المثؿ : تأجيل اتخاذ القرار -4
فقد يعجز أعضاء الجماعة أك الفرد في حد ذاتو عمى اتخاذ القرار كألسباب عديدة . تأجيؿ اتخاذ القرار

عدـ مناسبة الكقت أك عدـ تكفر المعمكمات الكافية، الصراعات الشديدة بيف أعضاء الجماعة : منيا
 .كأحيانا بسبب الخكؼ مف اتخاذ القرار في حد ذاتو لعدـ كضكح الرؤية المستقبمية ألثاره

كعادة ما تعجز الطرؽ السابقة في حؿ مثؿ ىذه األكضاع، فيككف المسؤكؿ مضطرا لترؾ 
أمبل في تقارب كجيات - ىذا في حالة عدـ كجكد ضغكط زمنية–األعضاء يفكركف في الحؿ لكقت أطكؿ 

كتجدر اإلشارة إلى أنو في بعض المكاقؼ يككف التركم في اتخاذ القرار أكثر فعالية . النظر بيف األعضاء
مف اتخاذه بشكؿ متسرع، لكف ال تنفع ىذه الطريقة إذا كاف المكقؼ ممحا أك ضركريا التخاذ القرار 

بسرعة، كقد يعقد التأجيؿ المسألة أكثر، كفي بعض الحاالت التخمي عف اتخاذ القرار يككف ىك الحؿ 
 .األمثؿ

IV. مستويات اتخاذ القرار: 
 :لفيـ طريقة اتخاذ القرارات اإلدارية في المنظمات ىناؾ ثبلث مستكيات ىامة

يعتبر التخطيط اإلستراتيجي مف أكلكيات المستكيات العميا لئلدارة، : التخطيط اإلستراتيجي -1
فمثبل . كيختص بالتخطيط لتطكر كتنمية نشاطات المنظمة كعمى جميع المستكيات عمى المدل البعيد

اتخاذ قرار بزيادة نشاط المنظمة بفتح فركع أخرل لمتركيج لمسمع، أك إعادة النظر في األسكاؽ التي يتـ 
التعامؿ معيا، زيادة مصادر التكريد المالي، ككذا التخطيط لزيادة اإلستثمارت كالدخكؿ في مشاريع جديدة، 

 .كؿ ىذا ضمف تحديد أىداؼ المنظمة طكيمة المدل

كلما كاف ىذا النكع مف التخطيط يختص باألىداؼ بعيدة المدل فإنو بحاجة إلى معمكمات تيتـ 
كال . بمستقبؿ المنظمة، أم التكقعات كالتصكرات المستقبمية لكضعية المنظمة أك المؤسسة في المستقبؿ
يتأتى ىذا النكع مف المعمكمات إال بمتابعة لمدراسات التنبئية التي تيجرل عف تطكر السكؽ كرغبات 

المستيمؾ كحاجاتو، كزيادة النمك الديمكغرافي، كالتي يمكف أف تقكـ بيا المنظمة بحد ذاتيا أك تتحصؿ 
 . عمييا مف الخارج

غير أف المشكؿ الذم قد يكاجيو المسؤكلكف عف ىذا النكع مف التخطيط ككف المعمكمات 
إما أف تككف غير كافية، غير مفصمة، كقد تككف منعدمة تماما، ليذا البد مف كجكد كحدات : المطمكبة

 .إلجراء ىذا النكع مف الدراسات المتخصصة- خاصة الكبيرة منيا- خاصة داخؿ المنظمات

.
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تختص اإلدارات الكسطى بيذا النكع مف : التخطيط والرقابة عمى المستوى التكتيكي -2
 التخطيط لمميزانية الخاصة بالمنظمة ككؿ كبكؿ كحدة مف كحداتيا :النشاطات، كمف أىـ ىذه النشاطات

 .كأقساميا، جدكلة األعماؿ كالتكقعات الخاصة بيا عمى المدل المتكسط، مراقبة اإلنتاج كطريقة اإلنفاؽ

لى غاية سنة تقريبا مف عمر المؤسسة،  كيحتاج ىذا النكع مف التخطيط إلى المعمكمات حالية كا 
كجميا مف داخؿ المؤسسة، حيث أنو ال تحتاج المنظمات إلى معمكمات خارجية كثيرة ماعدا في بعض 
الحاالت، كعدـ استقرار ثمف سمعة معينة ألنو يؤثر في التخطيط لميزانية المؤسسة ككؿ، كليذا فيي أقؿ 

 .تغيران مف المعمكمات التي يحتاجيا متخذ القرار في التخطيط اإلستراتيجي

يختص التخطيط التشغيمي بالشؤكف الداخمية : التخطيط والرقابة عمى المستوى التشغيمي -3
لئلدارة، كيتعمؽ األمر بسير العمؿ اليكمي لمعماؿ، تكظيفيـ أك اإلستغناء عنيـ، مراقبة نكع اإلنتاج 

ككمياتو، السيكلة النقدية كغيرىا مف النشاطات الركتينية التي تجرم في المؤسسة بشكؿ عادم كيكمي، 
ليذا فإف ىذا النكع مف التخطيط يقتصر عمى . كىذا باإلعتماد عمى اإلمكانات المتكفرة في الكقت الحاضر

كىي أسيؿ مف حيث الكصكؿ إلييا مقارنة بالمستكييف السابقيف . المعمكمات المتكفرة داخؿ المنظمة فقط
 .كبالتالي يككف اتخاذ القرار أسيؿ. حيث أنيا تككف متكفرة بشكؿ دائـ كمباشر

كيمكف تمخيص خصائص المعمكمات المطمكبة في كؿ مستكل مف مستكيات اتخاذ القرار اإلدارم 
 :في الجدكؿ التالي

 (7)الجدكؿ رقـ 
 10خصائص المعمكمات لمختمؼ مستكيات اتخاذ القرار اإلدارم

            خصائص 
 المعمكمات

 مستكل اتخاذ القرار
 المصػػدر المػدل الزمنػي

مستكل الدقة 
 كالتفصيػؿ

 درجػػة
 التأكيػد

 درجػػة
 تغيرىػا

 طكيػؿ التخطيػػط اإلستراتيجػي
 المستقبػؿ

 غيػر مفصمػة خارجػي غالبػػا
 غيػر
 مؤكػدة

متغيرة بشكؿ 
 مستمر

تخطيط كراقابة عمى 
 المستكل التكتيكي

 حاضػر
 مستقبػؿ

 حسػب الحاجػة
 حسػب
 مصدرىػا

 تتمتع بالثقة
 حسب المصدر

متغيرة إلى حد 
 كبير

تخطيط كرقابة عمى 
 المستكل التشغيمي

 أنػي
 حاضػر

 ثابػة نسبيػا مؤكػدة مفصمػة بدقػػة داخمػي

                                                 
مكتبة : مكتبة عبلء الديف، دمشؽ: ، االسكندرية(1.ط)، تحميؿ كتصميـ نظـ المعمكمات، (1998)جراىـ ككرتيس، ؛ ترجمة عمي يكسؼ عمي، : لممزيد مف المعمكمات أنظر- 10

  11:الصفدم
 

.
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V   .العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار: 
تتأثر سيركرة اتخاذ القرار بعدة متغيرات كقد يككف ىذا التأثير بالسمب، أم يعرقؿ سير العممية كقد 

ليا عبلقة مباشرة : يككف باإليجاب، أم يسيؿ عممية اتخاذ قرار رشيد كتتنكع ىذه العكامؿ بيف الفردية
كأخرل تتعمؽ بالمشكمة في حد ذاتيا، باإلضافة إلى العكامؿ البيئية . بسمككات متخذ القرار كمساعديو

 :كاإلجتماعية، كقد حاكؿ العديد مف الباحثيف تصنيؼ ىذه العكامؿ كالتالي
 : أف ىناؾ عكامؿ تؤثر بصكرة كبيرة عمى نكع القرار المتخذ منياإبراىيـ عصمت مطاكعيرل 

 .األساس الذم يقكـ عميو القرار الجيد -1
 .الكسط المحيط باتخاذ القرار -2

 .النكاحي السيككلكجية لمتخذ القرار -3

 .تكقيت القرار -4

 .الطريقة التي بيا تـ التكصؿ إلى القرار -5

 .إشتراؾ المعنييف بالقرار أك مف يشمميـ -6

 (75: 2007حبيب مجدي، )                                                               

 : ىذه العكامؿ في ثبلث فئات رئيسية ىيالسممي عميكقد صنؼ 
 .العكامؿ المتعمقة بالفرد كخصائصو العقمية كجكانب شخصيتو النفسية كخبراتو -1
 .كالتي تخص البيئة اإلجتماعية التي يتـ القرار في سياقيا: العكامؿ اإلجتماعية -2

التي تتضمف العادات كالتقاليد اإلجتماعية كمنظكمة القيـ السائدة كالمعايير التي : العكامؿ الثقافية -3
 (320: 2003رافع و الزغمول عماد،  الزغمول)تنظـ عبلقات األفراد

 : العكامؿ التي تؤثر في صنع القرار كما يميعبد اليادم الجكىرمفي حيف حدد 
 .أىداؼ المنظمة -1

 .الثقافة السائدة في المجتمع -2

 .الكاقع كمككناتو مف الحقائؽ كالمعمكمات المتاحة -3

 .العكامؿ السمككية -4

 (76: 2007حبيب مجدي، )                                                                    

 :فقد ذكر بأف القرار يتأثر بالعكامؿ التالية (2000)المنصكرأما 
 .كتتمثؿ بنظاـ الحكافز كالعقكبات، كما تشمؿ اإلمكانات كالمستمزمات: عكامؿ خاصة بالبيئة -1

.
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، عقمية مثؿ القدرات ومستوى الطموحسكاء كانت نفسية مثؿ الدافعية : عكامؿ خاصة بالفرد -2
 .كالكفاءات التي يمتمكيا

قد يتعمؽ القرار بالمستقبؿ، كيككف أحيانا غير محدد المبلمح، كقد يتضمف درجة مف : طبيعة القرار -3
 .المخاطرة أك يخمك منيا

يشكؿ عنصر الزمف عامبل أساسيا في بمكرة القرار، فإذا أتيح لمفرد كقت : الزمف المتاح التخاذ القرار -4
                                                   .كاؼ التخاذ القرار، فإف قراره عمى األغمب سيككف أكثر رشدان 

 (321: 2003رافع والزغمول عماد،  الزغمول)                                                               

إف اتخاذ القرار بصفة عامة ىك نتاج تفاعؿ عميؽ بيف عدة عكامؿ مجتمعة، حيث ال يمكف 
كرغـ اختبلؼ الباحثيف في تصنيؼ ىذه العكامؿ إال أنيـ ال يختمفكف . إىماؿ إحدىا عمى حساب األخرل

حكؿ أىميا، كالمتمثمة في المتغيرات التي تخص متخذ القرار، كالظركؼ البيئية المحيطة -عمى األقؿ-
 .بالمشكمة كبكؿ أنكاعيا

سنحاكؿ التفصيؿ في العكامؿ المؤثرة عمى عممية اتخاذ القرار بما يسمح كتكضيح سيركرتيا كبما 
فمقد حاكؿ الكثير مف الباحثيف كالكتاب . يخدـ أىداؼ البحث، خاصة بالتركيز عمى شخصية متخذ القرار

في ميداف اتخاذ القرار بكؿ أنكاعو اإلدارم كالتربكم تصنيؼ العكامؿ المؤثرة عمى عممية اتخاذ القرار كفقا 
 :لعدة اعتبارات كالتي سنعرضيا في ىذه الدراسة حسب أىـ المراحؿ المككنة ليا، فنجد

 :عوامل تتعمق بالمشكمة: أوال
نكع المشكمة كاألثار المترتبة عمييا، : تؤثر المشكمة عمى عممية اتخاذ القرارات كذلؾ مف حيث

 .كاألطراؼ المؤثرة ك المتأثرة بيا، عبلقتيا بغيرىا مف المشكبلت التي يعاني منيا التنظيـ

 (28: 2010طعمو حسن، )                                                                                  

صعكبة أك سيكلة المشكمة، فمكما زادت المشكمة تعيقدا كمما : تؤثر في المشكمة كمف العكامؿ التي
كما أف طبيعة المشكمة مف حيث ككنيا أك غير مألكفة تؤثر عمى طريقة . احتاجات إلى نشاط فكرم أكبر

حؿ الفرد ليا، كما تتأثر بمحظة حدكثيا، كبسرعة كبداىة متخذ القرار، كاألدكات المتاحة أماـ الفرد عندما 
  (85: 2005السيد ىناء و محمود عواطف، ). يكاجو المشكمة

فاإلحساس بكجكد مشكمة في الكقت المناسب، كالقدرة عمى تحديدىا بكضكح كتقسيميا إلى عناصر 
فرعية ييمكف مف اتخاذ  قرار رشيد قبؿ فكات األكاف باإلضافة إلى الخبرة في التعامؿ مع نكع معيف مف 

 .المشكبلت، كتكفر التكقعات البلزمة كالمتعمقة بيا
 

.
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 :عوامل متعمقة بشخصية متخذ القرار: ثانيا
ىنالؾ العديد مف العكامؿ الخاصة بشخصية متخذ القرار، منيا ما يتصؿ بالنكاحي النفسية، 

كاإلدراؾ كاإلتجاىات كالدكافع، كعكامؿ أخرل تتصؿ بالنكاحي الفيسيكلكجية، كالقدرات الجسمانية كالقدرات 
                                                          (28: 2010طعمو حسن، ) .العقمية كعمر متخذ القرار

كما تتمثؿ في مجاؿ الشخصية، مثؿ أسمكب الفرد المعرفي كطريقتو في اتخاذ القرار كمعالجة 
كما أف الصحة النفسية لمفرد تعد عامبل مؤثرا . المعمكمات كتفسيرىا كتحميميا كتصنيفيا كاإلستفادة منيا

كىاما في قراراتو، إذ يميؿ الفرد الذم يتمتع بالصحة النفسية إلى اتخاذ قرارات سميمة كرشيدة، في حيف 
إضافة . يميؿ الفرد الذم يعاني مف سكء التكيؼ النفسي إلى اتخاذ قرارات يشكبيا النقص كالخمؿ كالخطأ

 . إلى ذلؾ، فإف التردد في اتخاذ القرارات يعد إحدل أعراض اإلكتئاب كالضغكط النفسية
 (321: 2003رافع والزغمول عماد،  الزغمول)                                                    

كمف العكامؿ النابعة مف شخصية المدير متخذ القرار ىي قدراتو كمعرفتو، ككف أف المكقؼ 
يتطمب أف تككف لديو القدرة عمى التكقع مف خبلؿ المنيج اإلستقرائي، كالقدرة عمى إبداع كابتكار الكسائؿ 

الكفيمة التي مف خبلليا يمكف تكفير بدائؿ متعددة لحؿ المشكمة قيد البحث، كالقدرة عمى التكامؿ في 
التعامؿ مع المعمكمات كعمى تحمؿ المسؤكلية، كتؤثر بطريقة مباشرة في أسمكب اتخاذه لمقرار كفي نكعية 

 .القرارات التي يتخذىا كاتجاىات المدير كقيمو كحتى أخبلقياتو
كقدرتو عمى ضبط النفس في المكاقؼ الحرجة كالخطرة، كتكفر ىذه القدرة لدل متخذ القرار تمكنو 

 .مف مقابمة األزمات متى ظيرت بيدكء، كمدل قدرتو عمى اإلستفادة مف المعمكمات المتكفرة لديو
 (109: 2005الرحاحمة عبد الرزاق، )                                                      

إف العكامؿ المتعمقة بالفرد متشعبة بشكؿ كبير حيث يصعب حصرىا بدقة، كسنحاكؿ مف خبلؿ 
 :ما تـ ذكره أف نمخصيا في النقاط التالية

أثبتت الكثير مف الدراسات المختمفة أف الشعكب العربية ال زالت تعطي الذككر : الجنس -1
كأف األسرة قد تستمر في اإلنجاب رغـ كثرة عدد األكالد، حتى تستطيع . مكانة إجتماعية تفكؽ اإلناث

أف -  دكف استثناء– أف السائد في جميع المجتمعات كلياـ جكد نقبل عف محمد بركاتإنجاب ذكرا، كيقكؿ 
 .اتخاذ القرارات، كالسمطة بمعناىا القائـ ، في يد الرجؿ، كما المرأة إال مينفذ ليذه القرارات

                                                        (83: 2005السيد ىناء ومحمود عواطف،  )                                                      

.
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ففي الديانة اإلسبلمية القكامة لمرجؿ، كىذا يعني أف القرارات األساسية كالتي تككف عمى أعمى 
المستكيات بيد الرجؿ، كمرد ذلؾ إلى ما يتمتع بو الرجؿ مف قكة بدنية كالقدرة عمى تحمؿ الصعاب خاصة 

 .المشاكؿ الخارجية
 أنو كمما كاف عمر الفرد صغيرا،  أرتفضبل عف (1979)بدرية شكقي أكضحت : السن -2

 غير أف (83: 2005السيد ىناء و محمود عواطف،)كمما سيؿ ذلؾ مف تبني األفكار الجديدة في كقت أسرع 
ىذا الرأم ليس صحيحا دائما، فالسف لو عبلقة كطيدة بالخبرة، حيث أنو مف المتعارؼ عميو أف األفراد 

األشخاص ذكم الخبرة مف . األكبر سنا أكثر خبرة كىي متغير أساسي يساعد عمى اتخاذ القرارات الصائبة
المفركض أنيـ عايشكا مكاقؼ عديدة تعممكا منيا الكثير مف الحكمة، كطرؽ المكاجية ككيفية التعامؿ مع 

 . المشاكؿ خاصة تمؾ التي عيدكىا خبلؿ مراحؿ حياتيـ المختمفة

غير أف حداثة السف يمكف أف تؤثر مف حيث القكة الجسمية كالحركية الدائمة كالقدرة عمى اإلبتكار 
كاإلبداع كالتطمعات الكبيرة التي ال تنتيي عند الشباب، كفي بعض األحياف تصؿ إلى درجة اتخاذ القرارات 
عف طريؽ المخاطرة لشدة الحماسة كالتسرع، عكس الكبار في السف الذيف يتميزكف بتحفظ كتريث أكبر مف 

فالسف لو ارتباط كاضح بدرجة اإلستعداد كالقدرة عمى اتخاذ القرارات، إذ ال بد  لمفرد أف يككف . الشباب
 .ناضجا حتى يككف قادرا عمى اتخاذ قرارات ميمة في حياتو كفي عممو

عمر مجمكعة مف األشخاص لو تأثير مباشر عمى  كيشير بعض الباحثيف إلى أف عمر الفرد أك" 
فقرارات شخص مف ليس لو ذرية تككف في الغالب قصيرة . المجاؿ الزمني الذم يتـ اختياره التخاذ القرار

يمكننا  .عقديف أىداؼ رب األسرة فيي ترتبط بمستقبؿ أسرتو لجيؿ كاحد عمى األقؿ أم نحك أما. المدل
أيضا أف نبلحظ أف األسمكب الذم تتبعو الحككمات في اتخاذ القرارات يؤكد أىمية اإلستقرار بينما يككف 

أسمكب إتخاذ القرارات ألغمب الشركات الناجحة اقتصاديا قائـ عمى قبكؿ نكع مف المخاطرة البلزمة لتحقيؽ 
 (65: 2000الرسول موسى، حسب)."األرباح

تدؿ عمى التككيف النفسي لمتخذ القرار مثؿ الدافعية كالتي تساعد : الخصائص النفسية -3
إذ يختمؼ الناس في فيـ كتفسير " عمى تكجيو سمكؾ الفرد كتدفعو لمتعامؿ مع المشكمة بطريقتو الخاصة

لما يحيط بيـ مف معمكمات كظكاىر كمشكبلت، كبالتالي فإف تشخيص المشكبلت كتحديد البدائؿ قد 
 (46: 2010موسى شيرزاد، )" يختمؼ بيف مدير كأخر مع أثر كاضح لمخبرة السابقة

فعمى متخذ القرار أف يككف كاثقا مف نفسو عند اختيار البديؿ األفضؿ، غير متردد في ذلؾ، كىذا 
في اإلحساس بالمشكمة كأخذ المبادرة لحميا كتحمؿ  (كأحيانا الجماعية)باإلعتماد عمى قدراتو الشخصية 

جب أف تككف ليـ  ماألفراد، أك فاألمـ المتكازنة كاألسر المتكازنة،". مسؤكليتو الكاممة إزاء نتائج اختيارتو

.
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ضؼ إلى  (66: 2000الرسول موسى،حسب )"حرية اإلختبلؼ في النيج الذم يتبعكنو الختيار مجاؿ القرار
 .ذلؾ مستكل طمكح المدير لمكصكؿ إلى أحسف الظركؼ دكف تخاذؿ

 في دراساتو مركزا عمى Zakayحيث أشار " غير أف الثقة ليست دائما في صالح متخذ القرار، 
مشاعر الثقة ىي ميمة التخاذ . كاف صحيحاأك فعمو  قبأف ما يفعؿالفرد ، شعكر ىي الثقة، كعامؿ

 كما يضيؼ الباحث أف .ة الماضييات تقييـ القرارات كالسمكؾكأيضا ميمة في  الحالية ياتالقرارات كالسمكؾ
 عمى سبيؿ المثاؿ، في حالة صانع ك، الثقة بالنفس أيضا قد تؤدم إلى سمككيات دكف المستكل المطمكب

 .يتجاىؿ المعمكمات التي مف شأنيا أف تغير ىذا القرار  ك جدا في اختياره األكلي يثؽ القرار الذم 

في مرحمة ما بعد القرار، ال تظير فقط في مرحمة اتخاذ القرار، كلكف تظير حتى في كالثقة 
 " . في قرارتوأكثر ثقة عمى القاضي بأنو الشخص الذم يعتبر مثاؿ  يقدـZakayكأخيرا، .   بوكالتنبؤ

(Ranyard, R. et al, 2002 :166) 

كتؤثر اتجاىات الفرد كميكلو ىي األخرل عمى عممية اتخاذ القرار، فمثبل نجد أف الفرد الذم 
يطمح أف تصؿ منتجاتو لمسكؽ العالمية تتككف لديو اتجاىات إيجابية نحك السكؽ الحرة، كطرؽ العمؿ 

فييا، في حيف أف الفرد الذم يميؿ إلى اإلكتفاء ببيع منتجاتو داخؿ الكطف يككف لديو اتجاه سمبي  
 .كمتحفظ نحك عدـ تشجيع الدخكؿ في السكؽ العالمية

باإلضافة إلى مجمكعة مف سمات الشخصية التي يجب أف تتكفر في متخذ القرار كالمتمثمة في 
القدرة عمى اإلبتكار كالتجديد كالصبر عمى الصعكبات كالعكائؽ التي قد تكاجيو أثناء مراحؿ إتخاذ القرار، 

كالقدرة عمى سماع كاحتراـ أراء األخريف خاصة المختصيف منيـ، كعدـ احتكار كفرض اختياره عمى 
 .الجميع

ناىيؾ عف المركنة كالتفتح عمى العالـ الخارجي خاصة إذا ما كاف أىـ مصدر لممعمكمات التي 
يحتاجيا في كضعو، كخبلصة القكؿ أنو التخاذ القرار رشيد عمى متخذ القرار أف يتمتع بمستكل عمى 

 . األقؿ مقبكؿ مف الصحة النفسية التي تؤىمو لذلؾ
كبأف يككف قادرا عمى التكيؼ مع الظركؼ التي أدت إلى إيجاد مشكمة ما، فالشخص األكثر 

 .تكافقا نفسيا ىك األقرب إلى التكفيؽ بيف عناصر القرار كبالتالي الكصكؿ إلى أحسف اختيار
في دراسة نشرت "كفي نفس السياؽ ككمحاكلة لفيـ عبلقة خصائص الشخصية باتخاذ القرار تبيف 

 الناس  لدلاتخاذ القراراتأيف حاكؿ جامعة لندف بم دكالف أ رقاـ بيا الدكتكرفي مجمة عمـ األعصاب 
 (.ASD)الذيف يعانكف مف اضطرابات طيؼ التكحد 

 مئة مفككفقا لمجمعية الكطنية لممصابيف بالتكحد، ىذه االضطرابات تؤثر عمى ما يصؿ إلى كاحد 
ما  في القيمة نفسأف الخيارات المعركضة عمى أفراد الدراسة ليا عمى الرغـ مف ك. بريطانياشخص في 

.
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 كانكا أكثر عرضة ASDيعانكف مف الربح كالخسارة، ككجد الباحثكف أف المشارككف الذيف ال يخص كؿ 
لدييـ  كاف ىذا التأثير أقؿ ASD  أما المصابيف بػ. يكحي بالخسارة بالماؿلممقامرة إذا كاف الخيار األكؿ 

العكاطؼ عمى كانت أقؿ عرضة لتأثير المصابة بالتكحد مف ذلؾ بكثير، مما يشير إلى أف المجمكعة 
 .غير متناسقة أك غير عقبلنيةاتخاذ القرارات أك خيارات 

كاىتماميـ الزائد ، خياراتيـ اتساقا في كقد يرجع ىذا إلى أف التكحدييف يميمكف إلى أف يككنكا أكثر
، كيقكؿ الدكتكر نيؿ ىاريسكف عمى "ساعدىـ عمى تجنب الكقكع تحت تأثير عكاطفيـمالتفاصيؿ ربما ب

الرغـ مف ىذا االىتماـ بالتفاصيؿ كانخفاض تأثير العاطفة أثناء عممية صنع القرار ىك مفيد في بعض 
خبلؿ التفاعبلت أنو كقد يككف عائقا في الحياة اليكمية، كيكضح الدكتكر بينيديتك دم مارتينك ؼالحاالت، 

 الكثير مف المعمكمات في كقت كاحد ، مما يجعؿ ىذه الميمة الحسابية معقدة ةاالجتماعية يجب معالج
نحف نعتمد عمى تبسيط االستدالؿ ؼلحؿ ىذه المشاكؿ المعقدة بالنسبة لمتكحدييف كيضيؼ انو كجدا لمدماغ 

 أحيانا يقكدنا إلى اتخاذ قرارات غير متسقة أك غير  فإف ذلؾبدال مف التفكير المنطقي كاسعة كمع ذلؾ،
 .منطقية

 قد تكمف كراء الصعكبات التي يكاجيكنيا في المكاقؼ ييف التكحد مفتقميؿ االعتماد عمى الغرائزك"
 . " أكثر اتساقاىـعؿ خيارات أف يجاالجتماعية، كلكف أيضا تمكنيـ مف تجنب المعمكمات العاطفية يحتمؿ

قد التكحدييف عف العادييف في اتخاذ القرار  إلى أف اختبلؼ أشارتدراسة بحثية سابقة ىذه النتائج يعزز ك
 ."  تشارؾ في العمميات العاطفيةكمف في المكزة كىي منطقة في المخ 

 (ScienceDaily, Oct. 15, 2008) 
كفي دراسة اخرل أشارت إلى كجكد قكة داخمية تجعؿ مف الفرد قادرا عمى اتخاذ القرار رغـ تعقد 

كتشير ىذه الدراسة الجديدة إلى كجكد قكة قد تؤدم بالفرد إلى التفكير تمقائيا بطريقة معقدة " المشكبلت
 Pamela Smith, Ap Dijksterhuis and Daniëlعمماء النفس. تجعؿ عممية صنع القرار أسيؿ

Wigboldus  قامكا بتحفيز مشاعر العجز كمشاعر القكة  في مجمكعة مف المتطكعيف كىذا مف خبلؿ 
.  سردىـ لبعض المكاقؼ التي شعركا فييا بالعجز أك أحسكا بالقكة اتجاه اآلخريف

ف، ثـ عرضت عمييـ  مشكمة معقدة  كطمب منيـ إيجاد حؿ مكقسمت المجمكعة إلى قسميف فرعي
صممت . ( سمة مختمفة عف البقية12أنيـ اضطركا إلى اختيار بيف أربع سيارات، تختمؼ كؿ منيا بػ ) ليا

 كسمات أكثرايجابية سمات لدييا سيارات اؿ مف ةكاحد أف ىكحؿ كأحد صحيح كىناؾ أف التجربة بحيث 
المجمكعتيف اختارت السيارة كبل مف . عمى الرغـ مف أف الخيار األمثؿ لـ يكف كاضحا ك،سمبية أقؿ

.
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كقتيـ في  بعض الكقت في التفكير بكعي حكؿ المشكمة، بينما صرؼ اآلخريف ىـ استغرقكا كلكفالمطمكبة،
 .التفكير بمغز محير

 المشاكؿ المعقدة بشكؿ أفضؿ إذا يحمكا كقد أظيرت أبحاث سابقة أف معظـ الناس يمكف أف 
المشكمة بشكؿ كاع متعمد كدراسة كؿ خيار عمى  في التفكير البلكاعي، بدال مف محاكلة دراسة كاانخرط
كيغرقو لقياـ بذلؾ يعكؽ العقؿ ة امحاكؿات، كمكافاإلالعقؿ الكاعي غير قادر عمى النظر في كؿ ؼ. حدل

 األفراد يككنكف  األفضؿ في حؿ المشاكؿ المعقدة ألف فالتفكير البلكاعي ىك.التفاصيؿفي الكثير مف 
عمى التفكير المجرد كبسرعة كبيرة تصؿ إلى جكىر المشكمة، فيـ ال ينفقكف الكثير مف الكقت في قادريف 

 .التركيز عمى تفاصيؿ تافية مف المشكمة
 أفضؿ عندما كانكا الذيف يشعركف بالعجز كاف أدائيـأظيرت النتائج أف المتطكعيف في األخير 

 الذيف أداء المشاركيفىك كمف المثير لبلىتماـ أكثر، .  ألنيـ فكركا بطريقة الكاعية في المشكمة،يفمشتت
ىذه  . إف كانكا قد فكركا بطريقة كاعية أك بطريقة الكاعيةبغض النظريشعركف بالقكة الذم كاف متشابيا 

 ".القرارات المعقدةبأفضؿ عندما يتعمؽ األمر  تككف أكثر تجريدا التفكير بطريقة النتائج تشير إلى أف 
(ScienceDaily, Dec. 10, 2008) 

 كنقصد بيا القدرات كالكفاءات كالخبرات المعرفية التي يمتمكيا :الخصائص العقمية -4
الشخص، كالقدرة عمى اإلبتكار خاصة في مرحمة تنمية البدائؿ، كالتفكير بطريقة إيجابية ميما كانت 

صعكبة المشكمة كتعقدىا، ككذا قدرة متخذ القرار عمى استخداـ األسمكب المعرفي المناسب في التعامؿ مع 
القرار، كأف يعتمد أسمكب التركم مع المشاكؿ التي يككف فييا متسع مف الكقت أك المعقدة بشكؿ ييصىعب 

 شرط أف –فيميا، كيعتمد أسمكب المخاطرة كعدـ التحفظ في المسائؿ العاجمة كالتي ال تقبؿ اإلنتظار 
كىذا ما يعرؼ بالمركنة - تككف ىناؾ عمى األقؿ تكقعات كلك صكرية حكؿ المشكؿ لتفادم تعقيدات أكبر

 .الذىنية

أيضا التحمي بالنظاـ في طريقة العمؿ كنعني بيا كجكد إستعددات مسبقة كمدركسة في حالة 
بنظاـ الطكارئ، فتككف المدخبلت كاضحة كطريقة : الكقكع في أم مشاكؿ داخؿ المؤسسة كىك ما يعرؼ

كيؤكد أغمب الكتاب كالباحثيف بطريقة مباشرة أك . متكقعة، كبالتالي تصكر مستقبمي لنتائجيا التعامؿ معيا
غير مباشرة عمى ضركرة أف يفكر صاحب القرار بطريقة عممية، ككأنو يقـك بإنجاز بحث عممي لما تتسـ 

 .بو ىذه الطريقة مف دقة ككضكح، كما تتمتع بو نتائجيا مف ثقة
" كأىـ خاصية يمكف أف نشير إلييا ىي العقبلنية في اتخاذ القرار فبالنسبة لمبعض يعتبر اإلنساف 

فكؿ الكائنات العادية تيكًكف المفاىيـ مستخدمة القكاعد .  rationalأعمى المخمكقات منطقية كعقبلنية

.
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ف كاف لدينا ميؿ ألف  المنطقية العقبلنية، كأف صدؽ البرىاف كالقياس يتجدد بكاسطة قكاعد المنطؽ حتى كا 
 .ننشغؿ بالبنية أك المضمكف الخاص بيذا القياس، أك البرىاف الخاطئ

غير أف في عممية اتخاذ القرار، فإف الجنس البشرم العاقؿ ليس منطقيا بصفة عامة، كذلؾ عندما 
يككف عميو اتخاذ قرار يدكر حكؿ مجمكعة ضخمة مف األحداث، كىذا حسب النتائج التي اتنيى إلييا 

 .باالعتماد عمى البحكث التجريبية كالكاقعية (D. Kahneman & A. Tversky)فيرسكي ككاىنماف 
 الذم يرل أف 1981 (Cohen J.J)ككىف  كلقد اعترض بعض الباحثيف عمى ىذه النتائج كمنيـ 

العقبلنية ينبغي أف تتحد بكاسطة جميكر الناس، كليس بكاسطة التجارب المختبرية المستنبطة التي ال 
تصمـ بشكؿ كاقعي لتكضح اتخاذ القرار اليكمي كال تتصؿ مف قريب أك مف بعيد باألداء أك بالنشاط 

ليس مف المعقكؿ أف نتكقع مف جميكر الناس العادييف أف يككنكا مف المدققيف لقكانيف اإلحتماالت . العقمي
 (                                                                    695: 2000سولسو روبرت، )" كاإلحصاء

ىذا صحيح بالنسبة لمقرارات اليكمية غير أف األمر يختمؼ مع القرارات المكقفية داخؿ المنظمات، 
أك مع القرارات المصيرية فإف القكانيف اإلحتمالية أصبحت مف الضركرات التي ال بد مف تكفرىا قبؿ 

أحد امتدادات البحث في اإلستنتاجات اإلحتمالية، " الخكض في عممية اتخاذ أم قرار، حيث أنو مف أىـ 
تتضمف البحث في عممية اتخاذ القرار، كيتعمؽ البحث في صنع القرار بالطريقة التي يقـك بيا الناس بعمؿ 

 400اإلختيارات كأحيانا ما تككف االختيارات التي يجب عمييـ عمميا إختيارات سيمة، كاالختيار بيف 
 .  دكالر1000أكيد ستختار !  دكالر 1000دكالر ك

 1000 كفرصة الحصكؿ عمى   100% دكالر مؤكدة 400كمع ذلؾ، إذا ما كاجينا اإلختيار بيف 
ككما في مجاالت اإلستنتاج األخرل، فإف صنع القرار ... فقط، مالذم سنختاره؟% 50دكالر مؤكدة بنسبة 

-Moegen) لو نظريتو الكصفية القياسية لمطريقة التي يجب أف يتصرؼ بيا الناس في مثؿ ىذه المكاقؼ

,(Von Neuman) حيث تنص النظرية عمى أنيـ يجب أف يختارك البديؿ بالقيمة األعمى تكقعا 
Highest expected valueكخبلصة القكؿ أف . القيمة×   كالتي يتـ حسابيا عف طريؽ ضرب اإلحتماؿ

  "المنفعة الذاتية كاإلحتماالت الذاتية   في ضكء uncertaintyالناس يصنعكف القرارات تحت عدـ التأكد 

 (451-447: 2007، .أندرسون جون ر)                                                                      

 التي يعتمد عمييا متخذ القرار، تشير بعض أساليب التفكيركأخيرا تجدر اإلشارة إلى أىمية 
كمع ذلؾ . الكتابات إلى أف التفكير الناقد يعتبر مف أكثر أساليب التفكير سيطرة عمى عممية اتخاذ القرار

فإف التفكير التحميمي كغيره مف أنكاع التفكير تعد ىي األخرل ضركرية، كقد تككف أكثر أىمية في مرحمة 

.
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كالشيء المؤكد أف طبيعة المشكمة كالظركؼ المحيطة بيا ليا .  مكزانتا مع أساليب التفكير المختمفةبعينيا
 .تأثير كبير في تحديد أساليب التفكير المسنخدمة التخاذ القرار لمشكمة معينة

كبشكؿ عاـ فإف أبرز العكامؿ التي تتعمؽ باالستعداد الشخصي لمقائد اإلدارم كتؤثر عمى عممية 
 :اتخاذ القرار ىي

 .شخصية متخذ القرار -

 .مستكل اإلدراؾ كالتعمـ لمتخذ القرار -

 .حاجات متخذ القرار كدكافعو -

 .ميؿ متخذ القرار أك عدـ ميمو لممخاطرة -

 .قيـ متخذ القرار كاتجياتو -

 .األنماط السمككية لمتخذ القرار في اتخاذ القرارات -

  (195: 2006،ربيع ىادي)

 :العوامل المتعمقة بالبيئة: ثالثا
تؤثر البيئة المحيطة بكافة متغيراتيا عمى عممية اتخاذ القرارات، فالبيئة المستقرة تختمؼ عف البيئة 
الديناميكية، كظركؼ الكقت مف حيث مدل إتساعو أك مدل ضيقو ليا تأثيرىا الكاضح عمى القرار المتخذ، 

ككذلؾ مدل التأكد أك عدـ التأكد كالبيانات كالمعمكمات المتكافرة في تمؾ البيئة سكاء كانت داخمية أك 
 (28: 2010طعمو حسن، ). خارجية

كيمكف تقسيـ العكامؿ المحيطة باتخاذ القرار بصفة عامة إلى عكامؿ تعكد إلى طبيعة النظاـ 
السياسي كاإلقتصادم، كالقيـ كالتقاليد اإلجتماعية كتتمثؿ خاصة بالضغكط الخارجية التي يترتب عمييا 

فرض بعض القرارات عمى إدارة المنظمة، أك التأثير المتبادؿ بيف متخذ القرار كأفراد المنظمة كالتنظيمات 
  (47: 2010موسى شيرزاد، ). اإلجتماعية األخرل الرسمية منيا كغير الرسمية
قد يؤثر عمى القرار كعمى سمكؾ أفراد المجمكعة مف " حيث أف العمؿ داخؿ المجمكعة الكاحدة 

خبلؿ مجمكعة مف العكامؿ تسمى العكامؿ الييكمية كىي تضـ، طبيعة ك بيئة الييكؿ كالجك السائد داخمو، 
، حجـ المجمكعة، تسيير (متألفة أـ ال)أدكار االفراد داخؿ المجمكعة، كظيفتيـ، تركيبة المجمكعة

فكؿ ىذه العكامؿ تؤثر في كفاءة قرار المجمكعة ككفاءة  (Mckenna, E.,2000: 299)" (المدير)المجمكعة 
 . أفرادىا في اتخاذ ىذا القرار كعمى حرصيـ مف عدمو في تحقيؽ أىداؼ ىذه المجمكعة

العكلمة كالييمنة المطمقة عمى خيرات العالـ حيث يصبح سكقا عالمية : كمف أىـ ىذه العكامؿ نجد
كىذا في . كاحدة، كىذ يعني تغييب القرار الكطني كاستبدالو بقرار عالمي قد ال يخدـ الكثير مف البمداف

.
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إطار المحاكالت المتزايدة لمضغط عمى القرارات الكطنية، حيث تتعرض األمة العربية ككؿ دكؿ العالـ 
الزدياد محاكلة النفكذ الدكلي الضغط عمى قراراتيا، نرل ذلؾ في البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي، 

كمف األمثمة الدالة عمى  (19: 2006الشربيني فوزي و الطناوي عفت، ). كمعاىدة منع انتشار األسمحة النككية
 .ذلؾ، الضغط األمريكي المتزايد عمى إيراف لحمميا عمى تكقيؼ برناماجيا النككم

حتى العنؼ كالتطرؼ كعامؿ خارجي يؤثر بشكؿ سمبي عمى اتخاذ القرارات كيضيؽ مف إمكانية 
تطبيقيا في غالبية األحياف ألنو يؤثر عمى استقرار المجتمع، كبالتالي يحد مف نشاطات المؤسسات بكؿ 

 أثرت بشكؿ كبير عمى مممحو العاـ، فانتقاؿ 21إف التغيرات الكبيرة كالعميقة الحاصمة في القرف . أنكاعيا
العالـ مف مجتمع زراعي إلى صناعي كاألف ما بعد الصناعي يعتمد عمى المعمكماتية، أدل إلى ظيكر 

كىذا ما أدل إلى . تحديات اقتصادية كبرل، حيث أصبح يعتمد في األلفية الثالثة عمى اقتصاد السرعة
المنافسة كاإلحتكارات، كما زاد األمكر تعقيدا النزعات العسكرية المستحدثة عمى مستكل العالـ بسبب 

 .تضارب المصالح
العكامؿ الديمكغرافية ىي األخرل تؤثر بشكؿ أك بأخر عمى القرارات، فأغمب القرارات السياسية 
كالصحية كالتعميمية خاصة، تيبنى عمى أساس التعداد السكاني، حيث ييتكقع أف يبمغكا عشرة ببلييف عاـ 

 .1993 بميكف عاـ 5.57 بعدما كانكا 2050

باإلضافة إلى العكامؿ اإلجتماعية، فإف لمعكامؿ الحضارية كالثقافية دكر كبير في التأثير عمى 
كبذلؾ فإف . كالتي تتضمف القيـ كالعادات كالتقاليد السائدة كالتي تحكـ سمكؾ األفراد كالمجتمع" القرارات

 (47: 2010موسى شيرزاد،  )"متخذ القرار يتأثر بيذه العكامؿ في كصكلو لمقرار أك البديؿ األحسف

 غربية، كجد أف أساليب صنع قرار لدل المدراء  كقد أثبتت الدراسات التي أجريت في أربع دكؿ"
حيث أف المدراء الذيف يقكمكف بأعماؿ مكجية مف خارج المؤسسة التي . تختمؼ باختبلؼ مراكز شغميـ

كالذم يقكمكف بأعماؿ تكجييـ فييا . يككف أكثر قدرة عمى االبتكارية (البيع كالتسكيؽ)يعممكف بيا 
 ( Zhang, li-fang, Sternberg, R, 2005: 27)" المنظمات التي يعممكف بيا يككنكف أكثر تكيفا كنمطية

، باستخداـ التصكير  العمماءأظيرفقد "كالىمية اتخاذ القرار كارتباطو بكؿ ما يتعمؽ بمتخذ القرار 
حرماف مف النـك يؤدم إلى زيادة نشاط مناطؽ الدماغ كاحدة مف اؿكظيفي، أف ليمة اؿبالرنيف المغناطيسي 

  نشاطفي نفس الكقت ىذا الحرماف يؤدم إلى تناقصك، بينما االيجابي لممخرجاتتقيـ اؿ مسؤكلة عفاؿ
  .مناطؽ الدماغ التي تعالج النتائج السمبية

الن ميد، كأقؿ ككسب النؽمؤدية ؿ الخيارات اؿإلىيميؿ األفراد المحركميف مف النـك في الدراسة ك
 فقد ثبت ،دل كؿ افراد العينةفي حيف أف ىذا لـ يكف صحيحان ؿ.  الخسارةتخفض مف نسبةخيارات التي ؿؿ

.
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اثر قدرتنا عمى اتخاذ القرارات، كلكف ىذا غالبان ما يعزل إلى  يؤثر عمى أف االفتقار إلى  كافية النـك 
 عمى نحك فعاؿ القياـ بالتغذية الراجعة االنتباه كالذاكرة، كعدـ القدرة عمى كما يخمفو عمىالنـك الحرماف مف 

الدماغ  بيا غيير الطريقة التي يقيـ م أكؿ دراسة تبيف أف الحرماف مف النكـ يمكف كتعتبر ىذه
  مف النكـ يزيدمف كتبيف الدراسة أيضا أف الحرماف .  االنتباهأثارىا عمىالقيمة االقتصادية، مستقمة عف 

 29 كقد اجريت الدراسة عمى . سمبيةنحك العكاقب اؿناقص الحساسية تيجابية بينما تاإلحساسية لممكافآت اؿ
 سنة تعمـ كيؼ الحرماف مف النـك قد يؤثر عمى عممية 22 ىـ متكسط سفاألصحاءالمتطكعيف البالغيف مف 

تنفيذ سمسمة مف مياـ  كقد طمب مف المتطكعيف القياـ ب. صنع القرار، بشكؿ منفصؿ مف إثارة عمى اليقظة
 بعد باحا ص06 عمىكمرة ،  بعد ليمة عادية مف النكـباحا ص08 عمىصنع القرار االقتصادم مرتيف، مرة 

كىذا يعني أف اتخاذ القرار استراتيجة ميمة كجد  (ScienceDaily Mar. 21, 2011)." ليمة حرماف مف النكـ
كأخيرا مف الميـ عدـ إغفاؿ اإلمكانات المادية كالبشرية  .حساسة كيجب اتخاذ القرارات بكؿ حذر كيقظة
. التي يجب أف تتكفر خاصة عند تنفيذ القرار

 :عوامل متعمقة بطبيعة القرار: رابعا
 العديد مف القرارات في حياتو منيا، القرارات البسيطة اليكمية التي ال تحتاج إلى مجيكد آيتخذ المر

كبير، كتمؾ التي تتخذ بشكؿ ركتيني كىي قرارات ال تؤثر عمى حياة الفرد كمستقبمو بشكؿ كبير، عكس 
القرارات الميمة كالمصيرية في بعض األحياف، كاختيار التخصص الدراسي أك رفيؽ الحياة، أك العمؿ 

 .كغيرىا مف اإلختيارات التي مف المؤكد أنيا ستغير مسار حياة الفرد كترسـ مبلمح مستقبمو، ىذا مف جية
مف جية أخرل فإف القرارات التي تككف نتائجيا آنية، فإف أىدافيا تككف كاضحة كال تحتاج إلى 
المخاطرة، كمنيا، تمؾ التي ال تككف أنية فتككف أىدافيا بعيدة المدل، يكتنفيا الغمكض كىي تستدعي 

 . كىذا حسب طبيعة عمؿ المنظمات كالمؤسسات التي سييتخذ القرار فييا. المخاطرة في كثير مف األحياف
كعمى ىذا األساس فإف عامؿ الزمف المتاح التخاذ القرار ميـ جدا لعبلقتو بطبيعة القرار كتحديد 
. نكعو، فإذا أتيح لمفرد كقت أطكؿ سمح لو بتحديد األىداؼ بشكؿ أكضح كجمع المعمكمات بصكرة أكبر
كيككف بعيدا عف الضغكطات المختمفة، الداخمية منيا كالخارجية، أما إذا لـ يتح لو الكقت الكافي فمف 

 .المؤكد أنو سيككف قرارا متسرعا، ألنو تـ دكف معالجة معمقة
 :عوامل متعمقة بالمعمومات الضرورية التخاذ القرار: خامسا

التي تتصؿ بالمشكمة، "تمت اإلشارة في العديد مف المرات إلى أىمية تكفر المعمكمات كالبيانات 
إذ تتحدد درجة الرشد في القرار عمى مدل تكفر المعمكمات . أك بالمكضكع المطمكب اتخاذ القرار بشأنو

ال يقتصر األمر عند ىذا الحد، بؿ يتعداه إلى أف . التي يمكف الثقة بيا كاإلعتماد عمييا في اتخاذ القرار

.
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ىذه المعمكمات يجب أف تككف متكفرة لدل جميع األفراد المشتركيف في عممية صنع القرار، ىذا باإلضافة 
 (195: 2003المميجي إبراىيم،).إلى مدل قدرة األعضاء العقيمة عمى استيعاب المعمكمات التي تتكفر لدييـ

كتزداد أىمية المعمكمات كطرؽ الحصكؿ عمييا لنجاح عممية اتخاذ قرار صائب، إذا تكممنا عف 
، ال يكاد يفيؽ المرء مف تسمية جديدة لمعصر، حتى يدىمو كابؿ مف " تسارع التحكالت في عالمنا اليـك

 أم التكنكلكجي >التكنتركني <كيطمؽ البعض عمى عصرنا الحالي إسـ العصر . تسميات أخرل
اإللكتركني، أك عصر المكجة الثالثة، أك عصر تحكؿ القكة، عصر المعمكمات كما بعد الحداثة، حيث 
أصبح مف المتكقع إمكانية تخزيف كؿ كتاب أك صحيفة أك مستند تـ إصداره حتى األف عمى شريحة في 

 . حجـ بطاقة ائتماف صغيرة
بما تتحيو مف تبادؿ المعارؼ > عصر المعمكماتية<كيطمؽ البعض عمى عصرنا الحالي اسـ 

كطريقة  تفاعميا سكؼ تجعؿ تسارع اإلكتشافات العممية كالبتكارات التكنكلكجية متزايدا مع بداية . كالخبرات
القرف الحادم كالعشركف، كسكؼ  يككف التغيير تغيرا أساسيا مما يجعؿ الفجكة بيف مف يبدع كمف ال 

 . يستطيع أف يبدع في اتساع مستمر
أف  (1995 )تكلفر ألفف كىايدم أننا ميقبمكف عمى المجتمع ببل كرؽ، كيؤكد النكستركيرل  

اإلنتفاضة الضخمة التي تحدث في قاعدة المعمكمات في العصر الحالي ىي التي تفسر ظيكر إقتصاد 
المكجة الثالثة، فقد أصبحت المعمكمات كالمعرفة ىي المكرد الرئيس ألم اقتصاد متقدـ، ألنيا تقمؿ الحاجة 

 "إلى المكارد الخاـ كالعمالة كالكقت  كالمكاف كرأس الماؿ كبقية المدخبلت 
 (14-12: 2006الشربيني فوزي ،الطناوي عفت، )                                              

كسكاء كاف عصر الثكرة التكنكلكجية أك الثكرة المعمكماتية كغيرىا مف التسميات فإف ما ييمنا في 
كقد اختمؼ العمماء في تعريؼ . ىذا العنصر بالذات ىك أىمية المعمكمات كالبيانات في حد ذاتيا

 : إال أننا سنستخدـ التعريؼ التالي Informationsالمعمكمات
كذلؾ بيدؼ المساعدة في اتخاذ قرار . المعمكمات ىي بيانات تمت معالجتيا لغرض ما<< " 

فمتخذكا القرار لدييـ أىداؼ معينة خاصة . ، فالقرار ال يتـ اتخاذه بمعزؿ عف العكامؿ المحيطة بو>>ما
عبلكة عمى ذلؾ، فيؤكالء األفراد . بالمنظمة، خمفية معينة كطريقة ذىنية خاصة لمعالجة كتقدير المعمكمات

 . لدييـ اىتمامات شخصية قد تؤثر عمى عممية اتخاذ القرار
كمف كجية نظر المنظمة، فإنو يجب تقديـ المعمكمات الكافية لمتخذ القرار، حتى يككف القرار 

كحتى تتضح قيمة  (5: 1998كورتيس جراىم، )"المتخذ ىك األكثر فعالية في ضكء األىداؼ التنظيمية

.
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كالمعرفة كالمعمكمة : المعمكمات في اتخاذ القرار يجب عمى األقؿ تكضيح الكثير مف المصطمحات
 .كالبيانات بشكؿ أكثر دقة

 :والمعرفة في اتخاذ القرار المعمومات- أ -

أكضحت المكسكعة البريطانية بأف المعمكمات مفردىا المعمكمة، كتعني بأنيا الحقائؽ كاألفكار 
التي يتـ الحصكؿ عمييا عبر كسائؿ اإلتصاؿ كجمع البيانات المختمفة كعبر مراكز كنظـ المعمكمات 

كفي تعريؼ أخر لممعمكمات بأنيا عممية تكصيؿ الحقائؽ كالمفاىيـ إلى متخذ القرار أك الباحث . المختمفة
مف أجؿ زيادة معرفتيـ، كمف ىنا ارتبطت المعمكمات بالمعرفة كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ 

 (35: 2007،النعيمي، محمد  و الفضل، مؤيد)التالي 
 
 

 (6)الشكؿ رقـ 
 11العبلقة بيف البيانات كالمعمكمات كالمعرفة

 
      

                                                 
36-35:محمد عبد العاؿ النعيمي، المرجع السابؽ : لمزيد مف التفاصيؿ أنظر-  11  

المعرفة

المعلومات

البيانات تشكل

المادة الخام  

.
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مف خبلؿ ىذا الشكؿ يتضح أنو قبؿ الحصكؿ عمى ما ييصطمح عميو بالمعمكمات البد مف تكفر 
المادة الخاـ كالمتمثمة في البيانات األكلية التي تعالج بطريقة معينة لتصبح معمكمات كمع زيادة ىذه 

 المعمكمات كتربطيا بشكؿ أك بأخر تصبح أكثر استقرار لتعرؼ
كيمكف التعبير عف العبلقة بيف اإلصطبلحات الثبلث مف خبلؿ تكسط أساليب ". بالمعرفة" 

 :ككسائؿ  اإلتصاؿ كاإلحصاء عمى النحك التالي
 (7)الشكؿ رقـ

  كالمعرفة12العبلقة بيف البيانات كالمعمكمات
 مػف خػبلؿ تكسػط األساليػب كالكسائػؿ اإلحصائيػة

                       كسائؿ إحصائية                          كسائؿ إحصائية                          
 حكاسب كبرماجيات                    كسائؿ ك تكنكلكجيا إتصاؿ

 
إف تحكؿ البيانات إلى معمكمات يجب أف يمر بعممية معالجة كتحميؿ كمي دقيؽ لمحصكؿ عمى 

كال . المعمكمات كذلؾ باستخداـ الحكاسيب كالبرامج اإلحصائية المناسبة لكؿ نكع مف أنكاع البيانات الخاـ
يتكقؼ األمر عند ىذا الحد، بؿ تحتاج المعمكمات في بعض األحياف إلى معالجات نكعية كأخرل كمية 

 .حتى تصبح معرفة كتنقؿ عبر كسائؿ اإلتصاؿ التي تبلئميا ليتـ تكظيفيا مف قبؿ متخذ القرار
 التي حاكؿ الكثير مف الباحثيف كالمعرفةكفي كثير مف األحياف يحدث خمط بيف المعمكمات 

أنيا تتككف مف البيانات كالمعمكمات التي يتـ تنظيميا "فمنيـ مف يعرفيا . إعطائيا تعريفات مختمفة
كمعالجتيا لنقؿ الفيـ كالخبرة كالتعمـ المتراكـ، كالتي تطبؽ في المشكمة أك النشاط الراىف أك الخبرة التي 

: كلعمى أنسب تعريؼ لدراستنا، ىك أف المعرفة ىي. يمكف تكصيميا كتقاسميا، أك المعمكمات في النشاط
 (26-25: 2005 نجم، نجم عبود ، )"معمكمات منظمة قابمة لبلستخداـ في حؿ مشكمة معينة

تعتبر المعرفة ىي القاعدة األساسية - سابقة الذكر- كترتبط المعمكمات بثبلث مستكيات إدارية
لؤلنظمة الخبيرة، كنظـ دعـ القرار، حيث أف كؿ مستكل يحتاج إلى نكع متجدد مف المعمكمات يتناسب 

 :كطبيعة أعمالو، كما تتناسب مع القرارات اإلدارية، كىذه المستكيات يمكف حصرىا فيما يمي
كيعرؼ أيضا بالمستكل اإلستراتيجي، كالمعمكمات المطمكبة ىنا : مستوى اإلدارة العميا -

تتعمؽ بالمكاد الضركرية لعمميات المؤسسة، إضافة إلى ضركرة معرفة المؤسسات المنافسة، ككذلؾ 

                                                 
 36 ص:المرجع نفسو-  12

 يؼشفـخ يؼهٕيـبد ثٛبَــبد

.
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القكانيف كاألنظمة، كالقياـ بعمميات كضع الخطط المستقبمية لكؿ أعماؿ التنظيـ، كالعمؿ عمى كضع كرسـ 
 .السياسات العامة

كيعرؼ بالمستكل التكتيكي، كالمعمكمات المطمكبة ىنا ىي : مستوى اإلدارة الوسطى -
 .المتعمقة باألنشطة الكظيفية، كمعمكمات عف سير العمميات، كاألداء الكظيفي

أك مستكل العمميات التشغيمي لئلدارة الدنيا، كىنا يتكجب تكفر : مستوى اإلدارة التنفيذية -
 .تقارير كمعمكمات تفصيمية الزمة التخاذ قرار، ليا عبلقة بالعمميات التشغيمية داخؿ المؤسسة

 (111-110: 2005الرحاحمة عبد الرزاق، )                                             

إذا لنكع المعمكمة أثر كبير في تحديد نكع القرار كطبيعتو باإلضافة إلى تحديد الكقت البلـز 
لمحصكؿ عمى معمكمات ذات طبيعة أك قيمة معينة تبعا لممستكل اإلدارم، ىذا األخير الذم يحتاج إلى 

 .معمكمات مف مصادر مختمفة شرط أف تبلئـ ىذا المستكل كأىدافو، كىذا باتباع عدة طرؽ كمناىج
فعمى متخذ القرار أف يختار المنيجية العممية المناسبة لمحصكؿ عمى المعمكمات المبلئمة 

 .كبالتالي معرفة األساليب اإلحصائية التي تنسجـ معيا أكثر
كالمنيج المسحي أك المنيج الكثائقي، دراسة حالة، كما : كىناؾ عدة مناىج يمكف لو اتباعيا

يمكف أف يستخدـ عند الضركرة منيج تحميؿ المحتكل أك حتى المنيج التجريبي الذم أصبح أكثر 
استخداما في عصر ثكرة المعمكمات كيكضح الجدكؿ التالي أبعاد المعمكمات التي يحتاجيا المدراء في 

 .كؿ مستكل مف مستكيات اإلدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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 (8)الجدكؿ رقـ 
 13خصائص المعمكمات حسب المستكيات اإلدارية التخاذ القرار

 
نوع 
 المعمومة

 المستفيد نوع القرار
مصدر 
 المعمومة

درجة 
 التعقيد

 نوع المعالجة اإلستخدام الزمن

المعمكمات 
 اإلستراتيجية

 إستراتيجي
اإلدارية 

 العميا

البيئة الخارجية 
+ بنسبة كبيرة

 البيئة الداخمية
 معقدة

طكيؿ 
 مستقبمي

التخطيط 
كالرقابة 

 اإلستراتيجية

نظاـ دعـ القرارات 
 DSSاإلعتيادم 
كنظاـ دعـ 

GDSS 

المعمكمات 
 التكتيكية

 تكتيتيكي
اإلدارية 
 الكسطى

البيئة الداخمية 
 بدرجة كبيرة

أقؿ 
 تعقيدا

الحاضر 
أك 

 المستقبؿ

التخطيط 
لؤلنشطة 
 الكظيفية

 MIS نظاـ  
نظـ المعمكمات، 

بيانات التنقيب عف 
 البيانات

المعمكمات 
 التشغيمية

 عممياتي
اإلدارية 

 الدنيا
 بيئة داخمية

غير 
 معقد

 الحاضر
استخداـ 
األنشطة 
 المبرمجة

نظاـ معالجة 
المعامبلت كنظـ 

TPS لممعالجة 
 .التحميمية

 
يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ أنو كمما كانت المعمكمات معقدة كمما استدعى األمر معالجتيا بطرؽ 

 في حيف أف المعمكمات  TPSأعقد، فمثبل المعمكمات التشغيمية تعتمد عمى أنظمة معالجة الصفقات
أما المعمكمات .  كنظـ المعمكمات األخرلMISالتكتيكية تعتمد عمى أنظمة المعمكمات اإلدارية 

اإلستراتيجية فتتـ معالجتيا عمى مستكل أعمى كباستخداـ أحدث التقنيات كأنظمة دعـ القرار اإلعتيادم 
 كىي عبارة عف مجمكعة متكاممة مف البرامج التي تسمح بتزكيد متخذ القرار  GDSSالفردم كالجماعي

 .بالمعمكمات البلزمة كالنماذج المتكفرة لمكصكؿ إلى قرار رشيد

                                                 
13

 38:يؾًذ ػجذ انؼبل انُؼًٛٙ، انًشعغ انغبثك : نًضٚذ يٍ انزفبطٛم ساعغ -  

*DSS = أَظًخ دػى انمشاسDecision support systems      
*GDSS  = ٙأَظًخ دػى انمشاس انغًبػ Group DSS    

*MIS =َظبو انًؼهٕيبد اإلداسٚخ Management Information  system    

*TPS =َظبو يؼبنغخ انظفمخ     Transation  processing system   

.
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نظرا ألىمية ىذا العامؿ أم المعمكمة كالمعمكماتية فإننا سنتعرض ليا بشكؿ مفصؿ في سياؽ 
عرضنا لمنظريات المفسرة لعممية اتخاذ القرار، لذا فإنو مف المناسب اإلكتفاء بتمخيص أىمية المعمكمات 

 .في عممية اتخاذ القرار في العنصر التالي
 :قيمة المعمومات في اتخاذ القرارات- ب -

اتخاذ القرار في حالة مف التأكد أك : مف أبرز أنكاع المداخؿ التي عالجتيا نظرية القرارات ىي
ففي . عدـ التأكد، كفي حالة اإلحاطة بكجد خطر داخمي أك خارجي مما يزيد مف صعكبة اتخاذ القرار

. حالة اتخاذ القرار في ظؿ التأكد يكحي بأف متخذ القرار لديو كـ معمكماتي كاؼ إلصدار الحكـ دكف تردد
في حؿ المشكؿ كبمكغ -  أك بصكرة أقؿ –كبأف ىذه المعمكمات ستساعد بشكؿ كبير ال يراكده شؾ 

 .األىداؼ
أما في حالة  الخطر كعدـ التأكد فيذا يدؿ عمى كجكد نقص كبير مف ناحية المعمكمات التي ال 

 كسكاء كانت المشكمة نمطية أك جديدة. يستطيع صاحب القرار اإلستغناء عنيا، كىذا ما يعرؼ بالمخاطرة
فإف األمر غير مكتمؿ كقد يؤدم اتخاذ القرار في ىكذا كضعية إلى نتائج أكثر كارثية مف عدـ إتخاذه أك 

 .تأجيميو، ىذا إف كاف األمر مفيدا
كفي ظؿ نظرية القرارات فإف قيمة المعمكمات تمثؿ قيمة التغير في القرار كالذم يككف سببو "

بمعنى أخر، إذا كاف ىناؾ عدة بدائؿ . المعمكمات مطركحا منيا تكمفة الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات
فإذا أدل . متاحة أماـ متخذ القرار فإف اختياره إلحدل ىذه البدائؿ يككف بناءن عمى المعمكمات المتكفرة

ضافية إلى اختيار بديؿ أخر  .تكفير معمكمات جيدة كا 
فإف قيمة المعمكمات في ىذه الحالة تمثؿ الفركؽ بيف نتائج القرار األكؿ  (كمف ثمة قرار آخر)

كنتائج القرار الثاني مطركحا منيا تكمفة الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات اإلضافية التي أدت إلى تغيير 
القرار، كلذا يمكف القكؿ أنو إذا لـ تؤدم المعمكمات اإلضافية كالجديدة إلى تغيير القرار المتخذ سابقا فإف 

 ."قيمة ىذه المعمكمات في ىذه الحالة تساكم صفران 
 (111-110: [ت.د]السيد اسماعيل،                                                              )
 :كلتكضيح فكرة قيمة المعمكمة التامة يمكف استخداـ المثاؿ التالي
ذا افترضنا - ب- البديؿ أ: إذا افترضنا أف ىناؾ ثبلثة بدائؿ متاحة أماـ متخذ القرار كىي ج كا 

قاـ يتكقع النتائج   (المعمكمات غير الكاممة)أيضا بأنو بناءن عمى المعمكمات المتاحة أماـ متخذ القرار 
 (ب) دينار جزائرم كالبديؿ 20.000يحقؽ ربحا يقدر ب  (أ)البديؿ : الخاصة بكؿ بديؿ عمى النحك التالي

.
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كبناءن عمى ىذه .  دينار جزائرم15.000 (ج) دينار جزائرم، كالبديؿ 30.000يحقؽ ربحا مقداره 
 .ألنو يحقؽ أعمى ربح (ب)المعطيات فمف المؤكد أف متخذ القرار سكؼ يختار البديؿ 

سيعطي ربحا  (أ)لكف لك تصكرنا أف ىذا الفرد تحصؿ عمى معمكمات إضافية تؤكد أف البديؿ 
 30.000سيعطي ربحا مقداره  (ج)ج فقط، ك. ربحا مقداره د22.000  (ب)ج كالبديؿ . د20.000مقداره 

 في الحالة – (ج)بالبديؿ -  في الحالة األكلى– (ب)ج، فمف الطبيعي أف يغير صاحب القرار البديؿ .د
 دينار كتـ الحصكؿ عمييا بطرح قيمة المعمكمات في 8.000 كىنا تككف قيمة المعمكمات الكاممة –الثانية 

 .القرار األكؿ مف قيمة المعمكمات في القرار الثاني
قيمة المعمكمة ب في القرار ) 22.000- (قيمة المعمكمة ب في القرار األكؿ) 30.000=ـ.أم ؽ

 14  دينار جزائرم8.000= (الثاني
خبلصة القكؿ أف المعمكمة ىي العصب الحيكم لعممية اتخاذ القرار كلكؿ العمميات العقمية 

 فيي تككف في البداية في شكؿ  بيانات خاـ كمدخبلت لتعالج كتصبح معمكمات،  .البسيطة منيا كالمعقدة
 .كينتيي بيا األمر كمخرجات في شكؿ معارؼ عممية

تتمثؿ في القكل الكامنة في المكقؼ اإلدارم الذم خمؽ المشكمة محؿ : عوامل تنظيمية: سادسا
اتخاذ القرار، كاإلتصاالت اإلدارية، كالتفكيض كالبلمركزية اإلدارية، كنطاؽ اإلشراؼ، كمدل كفاءة ما 

يكفر التنظيـ مثؿ اإلتصبلت كالتفكيض لمتخذ القرار في المساعدة عمى تكليد الحمكؿ كالمستكيات 
التنظيمية كقيـ المدير كالعامميف، كمصالحيـ، كمدل تكافقيا أك تعارضيا، ككذلؾ يؤثر حجـ كحدات العمؿ 
كتكزيعيا، كالضغكط الخارجية كالداخمية التي يتعرض ليا المدير كالعاممكف، كطبيعة اإلتصاالت اإلدارية 

بػالتالي فإف سػبلمة  ك .التي يحصؿ المدير مف خبلليا عمى المعمكمات كالبيانات المطمكبة التخاذ القرار
كرشػد القرارات اإلدارية تعػتمد عمى حسف ىذه اإلتصاالت، كسرعتيا كفاعميتيا في أداء ميمتيا، ككذلؾ 

 (110: 2005الرحاحمة عبد الرزاق، .)تؤثر درجة المركزية عند اتخاذ  القرار
فكمما كانت قنكات اإلتصاؿ تسمح كتسيؿ مركر كنقؿ المعمكمات كالبيانات االزمة، كمما أدل ذلؾ 

إلى سيكلة عممية اتخاذ القرار، ككمما كانت قيـ األعضاء المشتركيف في اتخاذ القرارات كاتجاىاتيـ 
  (195: 2003المميجي إبراىيم، .)مختمفة، ساعد ذلؾ عمى اختبلفيـ حكؿ أفضؿ القرارات لتحقيؽ األىداؼ

إف دكر المنظمة في ترشيد القرار ال يتكقؼ عمى طريقة العمؿ كالتسيير كنكع كسيكلة االتصاالت 
كيعني . كتبادؿ المعمكمات فقط، كلكف يعتمد بصكرة أكسع عمى سبؿ التخطيط التي تتبعيا المنظمة

 ". التنبؤ بما سيككف عميو المستقبؿ مع اإلستعداد ليذا المستقبؿفايكؿعند "التخطيط 
 (498: 1986عبد اهلل عماد، )                                                             

                                                 
 .111.ص.ط، انًكزت انؼشثٙ انؾذٚش، اعكُذسٚخ.د، َظى انًؼهٕيبد الرخبر انمشاساد اإلداسٚخ، د.نًضٚذ يٍ األيضهخ ساعغ اعًبػٛم انغٛذ، د-  14

.
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عممية اختيار ألنسب البدائؿ "كالتعريؼ الذم يتناسب مع الدراسة الحالية ىك الذم يعتبر التخطيط 
المتاحة لتحقيؽ ىدؼ متكقع الحدكث في المستقبؿ، كترشيد القرارات اإلدارية الستغبلؿ المكارد المادية 

  (499: 1986عبد اهلل عماد، )" كالبشرية المتاحة أفضؿ استغبلؿ ممكف في اتجاه اليدؼ
ىناؾ عبلقة كطيدة بيف التخطيط كاتخاذ القرار حيث يرل البعض أف التخطيط ىك التفكير كالتأمؿ 

ففي مرحمة تحديد األىداؼ تبدأ المرحمتيف معان، حيث . قبؿ اتخاذ القرار، لكف ىناؾ اتحاد بيف المرحمتيف
تبدأ مرحمة التخطيط كمرحمة اتخاذ القرار بتحديد اليدؼ تفاعبل مع احدل المشكبلت، كنفس الشيء في 

التخطيط كاتخاذ )كفييا يتـ رسـ صكر متعددة لممستقبؿ، كيحدد في المرحمتيف . مرحمة كضع اإلفتراضات
 .ضركرة بناء اإلفتراضات عمى أسس كاقعية قابمة لمتطبيؽ في المستقبؿ (القرار

 (511- 510: 1986عبد اهلل عماد، )                                                         

إف التنظيـ باختصار ىي كحدة اجتماعية كاقتصادية ىادفة تظير في صيغة تجمع لؤلفراد كبشكؿ 
منظـ يسعى إلى تحقيؽ ىدؼ أك مجمكعة مف أىداؼ محددة، كتشترؾ المنظمات بشكؿ عاـ بصفات 

، كجكد أىداؼ تقكـ ألجميا peoplesكجكد األفراد : تميزىا عف بعضيا كتضفي عمييا إسـ المنظمة كىي
                 .structureككجكد ىيكؿ في العبلقات بيف أفراد المنظمة حسب المكقع الكظيفي  purposeالمنظمة 

                                                             (13: 2007 ، النعيمي، محمد  و الفضل، مؤيد                                            )

 .ىذه العناصر تتأثر بالعكامؿ الخارجية المحيطة بالمنظمة كتتأثر ىي األخرل فيما بينيا
VΙΙ .عوائق اتخاذ القرار السميم : 

يمكف القكؿ أف عدـ إتباع االعتبارات المذككرة في العنصر السابؽ كالخاصة باتخاذ قرار سميـ 
يؤدم إلى اتخاذ قرارات خاطئة، كقد حاكؿ الكثير مف الدارسيف تحديد العكائؽ التي تكاجو متخذ القرار 

بعضيا كما  (1994)  (Sternberg Robert Jeffrey) ستيرنبرغلمكصكؿ إلى قرار ناجح، كقد أكرد 
 :يمي

 مف المحبب أف يتمتع الفرد بثقة بنفسو كبمياراتو  Over confidence: الثقة الزائدة -1
. كقدراتو، كلكف ىناؾ مف يبمغ في ىذه الثقة، فيصاب بالغركر، كيعتبر نفسو مقياسا لمعالـ المحيط بو

دراسة قاـ " ففي . فيظف أنو أعرفيـ كأكثرىـ قدرة عمى إصدار األحكاـ الصائبة كأف قراراتو ىي األحسف
 حيث قاما بعرض (Fishhoof ,solvic & Lishintenstein) )1977( عاـفيشيكؼ كليشينتيشتايفبيا 

مع تزكيدىـ ببديميف، الختيار أحدىما - عمى مجمكعة مف األفراد- (أكمؿ الفراغ) جممة مف نكع 200
 .كإجابة ك طمب إلييـ إعطاء اإلجابة الصحيحة، كتقدير إحتمالية أف تككف ىذه اإلجابة صحيحة

.
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أظيرت النتائج أف األفراد لدييـ ثقة زائدة بصحة إجاباتيـ، بحيث قدركا إحتمالية صحة 
 ".فقط% 80، ككانت إجاباتيـ في الكاقع صحيحة بنسبة %100اإلجابة ب 
كغيرىا مف األمثمة التي تبيف الثقة الزائدة لدل  (345: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد،  )

 .  األفراد كىذا ما يدفع بيـ إلى اتخاذ قرارات خاطئة كاستعجالية كال يقبمكف النقد أك التقييـ مف األخريف
 يشتكي أغمب األفراد مف سكء حظيـ في عدـ Gambler’s Fallacy: مغالطة المقامر -2

البعض منيـ يستسمـ ليذا . نجاحيـ في الحصكؿ عمى عمؿ، أك أنيـ غير محبكبيف مف طرؼ اآلخريف
التصكر كىذا خاطئ، كالبعض منيـ يؤمف بالحظ بطريقة مبالغ فييا لدرجة أنو قد يعيد المشاركة في 

 مرة أمبل في الحصكؿ عمى جائزة لكنو يتناسى أف احتماؿ حصكلو عمى الجائزة ىك 1000مسابقة معينة 
نفس احتماؿ عدـ حصكلو عمييا، كالمشكؿ يكمف في الخسارة التي يمنى بيا كؿ مرة، أم ما يشارؾ بو 

 .مف مبمغ مالي عادة، كىذا ىك حاؿ المقامر

 أننا  (Sternberg)ستيرنبرغ أكرد Fallacy of Composition: مغالطة التكوين -3
ففي الغالب أف طريقة . نرتكب ىذا الخطأ عندما نعتقد أف ما يصدؽ عمى األجزاء يصدؽ عمى الكؿ أيضا

تنظيـ الكؿ الذم يتككف مف عدة أجزاء تؤثر نكعيتو بقكة، كمف األمثمة عمى ذلؾ ضعؼ أداء العبي كرة 
القدـ رغـ تميزىـ عمى المستكل الفردم، فقد يظف متخذ القرار أف اختيار العبييف متميزيف يجعمو يحصؿ 

  .عمى فريؽ يمعب لعبا جماعيا مميزا، كقد ال يككف ذلؾ صحيحا

 (345: 2003،، الزغمول عمادالزغمول رافع ) 

 :يمكف أف نجمؿ مشكبلت اتخاذ القرار، عمى النحك التالي 
ىناؾ العديد مف العكائؽ التي تتصؿ بالمشكمة : مشكالت متعمقة بالمشكمة المراد حميا - أ

 :المراد اتخاذ قرار بشأنيا، تبدأ مف اإلحساس بيا إلى غاية تككينيا كتشخيصيا بصكرة دقيقة كمنيا

عندما ال يتمكف متخذ القرار مف اإلدراؾ : اإلخفاؽ في إدراؾ المشكمة كتحديدىا بدقة -
الكاقعي لممشكمة كتحديدىا بشكؿ دقيؽ، قد تتكجو جيكده نحك اتخاذ قرارات تركز عمى المشكبلت الفرعية 

 (29: 2010طعمو حسن،. )دكف أف يؤدم ذلؾ إلى المشكمة الرئيسية
عجز متخذ القرار عف تحديد مدل تعقد أك بساطة المشكمة كطريقة ارتباط عناصرىا،  -

 .كمدل تداخميا مع الظركؼ المحيطة بيا كنكع العبلقة التي تربطيا بغيرىا مف المشكبلت

تعتبر المعمكمات المبنة األساسية التي يبنى عمييا القرار، كمف : مشكالت تتعمق بالمعمومات- ب
 :أىـ المشكبلت التي تكاجو صاحب القرار في ىذه النقطة

 .عدـ القدرة عمى الحصكؿ عمى المعمكمات أك الحصكؿ عمييا مف مصادر ثانكية -

.
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إخفاؽ المسؤكليف في تحديد نكع ىذه المعمكمات، كبالتالي العجز عف اختيار الطرؽ  -
 .اإلحصائية لمعالجتيا، كاختيار الطرؽ التي تناسبيا أكثر مف غيرىا

الفشؿ في الحصكؿ عمى المعمكمات مف البيئة الخارجية بسبب ىشاشة منظكمة اإلتصاؿ  -
 .لممؤسسة أك عدـ كفاءة مكظفييا

إستغراؽ كقت طكيؿ لمحصكؿ عمى المعمكمات الداخمية بسبب عدـ تنظيميا كتبكيبيا  -
 .بطريقة تسيؿ الرجكع إلييا كقت الحاجة

عدـ تكفر البيانات المستقبمية أك التكقعات الممكنة لمتغيرات التي يمكف أف تطرأ عمى  -
 .مستكل المنظمة كبالتالي العجز عف كضع تصكرات مستقبمية لتطكيرىا

مف المتفؽ عميو أنو كمما أمكف تنمية عدد كبير مف البدائؿ كمما : مشكالت تتعمق باالختيارات- ج
 :اقتربنا إلى القرار المناسب، غير أف ىناؾ مجمكعة مف العراقيؿ التي تعطؿ ىذه اإلمكانية منيا

إف إخفاؽ متخذ القرار في تحديد األىداؼ الرئيسية كالفرعية مف : اإلخفاؽ في تحديد األىداؼ- 
 .شأنو أف يصعب عممية تكليد البدائؿ المناسبة كحؿ

العجز عف اإللماـ بمختمؼ الحمكؿ كاإلختيارات الممكنة إما بسبب عنصر الكقت عندما ال - 
ما بسبب الضغكط الداخمية كالخارجية التي يتعرض ليا المدير، أك بسبب  يككف الكقت المناسب متكفرا، كا 

 .نقص خبرتو ك قدرتو عمى اإلبتكار
عندما ال يتكقؼ متخذ القرار عند كؿ خيار : اإلخفاؽ في تقييـ الخيارات بالشكؿ المناسب- " 

. مزياه كمحاذيره فسيككف القرار متسرعا: مطركح كقفة متأنية كمدركسة بعمؽ، كمعرفة نتائج كؿ خيار
 (29: 2010طعمو حسن،)" كالنتيجة تختمؼ عف اليدؼ المرسكـ

يمكف أف يعاني متخذ القرار مف مشكبلت نفسية : مشكالت تتعمق بشخصية متخذ القرار- د
 :متنكعة، تمنعو مف اتخاذ القرار السديد كمف أىـ ىذه المشكبلت نذكر

حيث يصعب أحيانا اتخاذ قرار مكضكعي خاصة إذا تعمؽ األمر بأحد : الذاتية في اتخاذ القرار- 
الجكانب الخاصة بمتخذ القرار في حد ذاتو، فتخرج األمكر عف إرادتو، كىذا تحت تأثير قدراتو العقمية 

 .كحالتو النفسية كحتى الجسمية
ييتخذ القرار في الغالب ًتبعا لمقيـ الفمسفية كاألخبلقية التي يتبناىا المدير، فقد يككف مف الذيف - 

يؤمنكف بأىمية تفضيؿ الجانب المادم عمى األخبلقي في قراراتيـ، كأف يفضؿ فصؿ العماؿ مف المصنع 
كقد تطغى مصالحو الشخصية . حتى يكفر أجكرىـ لتكسيعو دكف اىتمامو بحالتيـ اإلجتماعية بعد الطرد

 .عمى المصمحة العامة التي يعمؿ بيا فيخكنيا لمجرد الحصكؿ عمى منفعة ما

.
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عدـ القدرة عمى التكاصؿ مع األخريف، يعني عجزه في الحصكؿ عمى المعمكمات الضركرية - 
 .بسبب أنو منطكم أك أنو يجيؿ استخداـ األجيزة الحديثة

قمة الخبرة في ميدانو مما يضطره في أغمب األحياف إلى اتخاذ قرارات نمطية غير نافعة، أك - 
الغستعانة بمساعدييف مف خارج المنظمةف قد ال تككف لدييـ المعمكمات الكافية عف سير العمؿ كأىداؼ 

 .المنظمة، كبالتالي فإنو مف المحتمؿ أف تككف القرارات غير صائبة تمامان 
األنانية مف أشد العكامؿ السيككلكجية خطكرة عمى القدرة عمى اتخاذ القرارات الرشيدة، فمف - 

 .الصعب عمى المدير اتخاذ كؿ القرارات كبمختمؼ طبيعتيا، كبمكاقفيا المتابينة
عدـ القدرة عمى اإلبتكار كالتفكير المتفتح عمى أفاؽ التطكر الحاصؿ : اعتماد منظكر ضيؽ- 

عمى مستكل كؿ المجاالت خاصة التي ليا صمة بالمنظمة مف شأنو أف يضيؽ فرص اإلستقرار عمى قرار 
 .سميـ بالنسبة لمتخذ القرار كمسؤكؿ

كمف جممة سمات الشخصية التي مف شأنيا إعاقة متخذ القرار عمى النجاح في اختيار أفضؿ 
التردد خاصة عمى حساب الكقت المتاح، كالشؾ بقدراتو الذاتية أم عدـ أك ضعؼ الثقة بالنفس الذم : ىي

أيضا اإلعتماد عمى األخريف ليفكركا . قد يؤدم إلى التخمي عف القرار في ظركؼ يجب البت في شأنيا
 .مكانو كيقرركا بدلو كيكتفي ىك فقط بإعبلف قرار قد يفتح أبكاب كاسعة لبلستغبلؿ كاتخاذ قرارات مغمكطة

عدـ القدرة عمى : كمف األمكر األخرل التي مف شأنيا التأثير عمى اتخاذ القرار الصائب نجد
إحداث التكازف بيف ما يمكننا فعمو كما نرغب فيو، أك التشبث بأماؿ كاىية كبالتالي التبعية في بعض 

كمف صفات الناجحيف مف القادة أنيـ يتخذكف . " األحياف في اتخاذ قرارات فقط ألف منافسينا قرركا مثميا
، كىذا ىك السبب الرئيسي ككنيـ قادة، كيقـك العالـ عادة  قراراتيـ في كؿ مياديف الحياة بسرعة كحـز

 "بافساح المجاؿ لمرجؿ الذم تيظير كمماتو كأفعالو أنو يعرؼ ماذا يريد؟ ك أيف ىك ذاىب؟
 (392: 2010براون ديك، )                                                               

مف أكثر العكائؽ في اتخاذ القرارات ىي الضغكط النفسية التي يتعرض ليا : الضغوط النفسية- ىػ
 (سمطة عسكرية)متخذ القرار ميما كاف مصدرىا داخمي أك خارجي، كتزداد خطكرتيا بمعرفة مرجعيا 

 .كدرجة تأثر اتخاذ القرار بيا أك تعديمو كحتى إلغائو
فمف خبلؿ حديثنا عف طبيعة عممية اتخاذ القرار كيًجد أنيا عممية منطقية كعقبلنية، تمر بعدة 
مراحؿ بشكؿ كاضح كمتزف، كأف ىناؾ تفاعبل قكيا بيف كؿ مرحمة كأخرل كبيف كؿ عنصر كغيره يتـ 

كتـ التأكيد مف خبلؿ عدة نقاط في ىذه المراجعة أف القرار يمكف أف يتأثر بالذاتية . بيدكء كتناسؽ كبيريف
 .إلى حد كبير

.
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كلتكضيح ذلؾ نتصكر كضع قاضو كىك يصدر قرار بالسجف المؤبد أك اإلعداـ في حؽ إبنو الذم 
قتؿ أحد المكاطنيف أك المسؤكليف كقد فيرض عميو إصدار الحكـ مف المحكمة، الشيء الذم ال يمكف أف 

أف ىذا القاضي تحت كطأة ضغكط نفسية كبيرة ليا عبلقة بحزنو عمى إبنو المتيـ كأب، : نختمؼ عميو ىك
كمف ضغط رىيب أخر مف المؤسسة التي يعمؿ بيا ككنو ىك مف سيصدر القرار النيائي فكيؼ ستككف 

ثـ أنو قد يتعرض . حالو؟؟ ستختمط عميو مف المؤكد مشاعر كعكاطؼ األب مع مسؤكليتو كحـز المسؤكؿ
 .لمطرد إف رفضو، كقد ال يسامح نفسو كال العائمة تسامحو إف ىك اصدر الحكـ بالمكت عمى ابنو

كيؤدم . فيناؾ الكثير مف الجكانب المتعارضة التي يتعرض ليا الفرد عند قيامو باتخاذ القرارات"
ىذا إلى شعكر الفرد بالصراع النفسي الداخمي كحتى مف محيطو، كيزيد مف التنافر المعرفي لديو، كيككف 

كقد يؤدم ىذا الضغط النفسي العصبي . ىذا الصراع مصدرا لمضغط النفسي الذم يتعرض لو متخذ القرار
. إلى منع الفرد مف القياـ باتخاذ القرار، كيعد ىذا المفيـك ىاما جدا عند تصميـ نظـ المعمكمات اإلدارية
حيث أف نظـ تدعيـ القرارات المستخدمة في نظاـ المعمكمات البد كأف تشمؿ تدعيـ تمؾ القرارات التي 

                                                            (236: [ت.د]السيد اسماعيل، )" تيتخذ تحت الضغكط العصبية النفسية 
تزداد شدة الصراع كمما كاف ذا أىمية كتأثير مباشر عمى الفرد كالمنظمة، كبعبارة أخرل، يزداد 

الصراع كمما كانت البدائؿ متقاربة كيصعب الفصؿ بينيا أك اختيار أفضميا لحساسيتيا كميا أك لخطكرتيا 
ما أف تككف كميا سيئة، فيبدأ التشاؤـ يطغى عمى تفكير الفرد مما  بمعنى، إما أف تككف كؿ البدائؿ جيدة كا 

يدفعو إلى التردد كتشتت اإلنتباه، كيحدث مثؿ ىذا الصراع في حالة الطكارئ أيف تقع الككارث كبشكؿ 
 .كظاىرة اإلحتباس الحرارم. مفاجئ، فتمثؿ بالنسبة لو تيديدا لشخصو ك لمنظمتو كربما لمعالـ كمو

كفي العادة فإف الفرد متخذ القرار يكاجو مثؿ ىذه المكاقؼ بمحاكلة اإلجابة عمى أربعة اسئمة "
 :رئيسية

 ىؿ يعتبر الخطر قائما إذا لـ نقـ بأم عممية تغيير؟ -1
 ىؿ سيككف الخطر كبيرا إذا قمنا بالتغيير؟ -2

 ىؿ ييعد أمرا كاقعيا أف نأمؿ في الكصكؿ إلى حؿ جيد؟ -3

 ىؿ ىناؾ كقت كاؼو لمبحث كالتقييـ؟ -4

لك كانت اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ بػ ال فإنو ال حاجة التخاذ أم قرار، أما إذا كانت اإلجابة 
بنعـ فإف السؤاؿ الثاني يصبح ميما، فإذا كانت نتائج التغيير ليست عمى درجة عالية مف الخطكرة فإف 

لكف إذا تـ إدراؾ النتائج عمى أنيا خطيرة فإف . التغيير يمكف إحداثو دكف أم صراع داخؿ متخذ القرار
 . السؤاؿ الثالث ييعد ميما

.
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ذا لـ يستطع متخذ القرار الكصكؿ إلى حؿ أفضؿ فإنو يمجأ إلى ما يسمى بالتفادم الدفاعي  كا 
كحؿ لمصراع، أما إذا تكصؿ إلى حؿ ككاف الكقت كافيا فإف مكاجية الصراع تككف عف طريؽ جمع 

أما إذا لـ يتكفر عنصر . المزيد مف المعمكمات، تقييميا ثـ الكصكؿ إلى خطط بديمة لمكاجية المكقؼ
 كىي  Hypervigilanceفالمكاجية تككف مف خبلؿ اليقظة الزائدة عف الحد  (في حالة حريؽ)الكقت 

 (237: [ت.د]السيد اسماعيل، ) .اإلستجابة التقميدية عند مكاجية مكاقؼ، مثؿ ككارث شديدة األثر
كفي ىذه الحالة يفشؿ الفرد في إدراؾ المعمكمات كما ىي لعدـ قدرتو عمى التركيز، فيككف اختياره 

 .غير دقيؽ ألنو ال يستطيع، كال يمتمؾ الكقت الكافي لحساب كتقدير كؿ اإلحتماالت الممكنة
 عمى ما يبدك ال مفر  أمرا عممية صنع القرارفيلحمكؿ الكسط بيف السرعة كالدقة انجؾش ػٍ ا إذا"

في عممية  حتى .ستغرؽ كقتا طكيبل فبلبد أف األمر سيجمع المعمكماتفي  دقة يتطمب القرارعندما ؼمنو 
 تحديد سياسة بيف افراد المجمكعة يساعد في  تقاسـ المعمكمات قد يبدك أف صنع القرار الجماعي، 

 (Franks, N. R. et al ,2009 :845)" . سكؼ يستغرؽ كقتا طكيبلالمنظمة، غير أف ىذا األمر أيضا 

 فإف متخذ القرار يحاكؿ إبعاد المعمكمات defensive Ovoidenceأما في حالة التفادم الدفاعي 
التي قد تزيد مف حرصو كحدة الصراع لديو، فيفكر بطريقة غير كاقعية لدرجة أف قد يشكه الحقائؽ بما 

يخدمو كيتعامؿ معيا بشكؿ إنتقائي، مف ثمة تبدأ عممية المماطمة كتأجيؿ اتخاذ القرار، أك يككمو إلى فرد 
 .أخر، أم ييقر باليزيمة

لتفادم ىذه الصراعات يحاكؿ الفرد أف ييكف عمى نفسو المسؤكلية كخطكرة المكقؼ كأف ال أحد 
سيحاسبو أك يعاقبو  إذا فشؿ في اتخاذ القرار السميـ، كقد يمجأ إلى اإلنكار كألية دافعية ضد الصراع الذم 

 .يعيشو كيسبب لو ضغطا نفسيا كبيرا
خبلصة القكؿ أف عممية اتخاذ القرار تتأثر بعدة عكامؿ مختمفة، قد يككف التأثير إيجابيا في حالة 

ما إذا اعتمد صاحب القرار عمييا كاستغميا لصالحو كقد تؤثر بشكؿ سمبي إذا أىمميا كلـ ينجح في 
التعامؿ معيا بشكؿ مبلئـ، ىناؾ مف العكامؿ التي يمكف التحكـ فييا كتغييرىا، كتمؾ التي تتعمؽ بشخصية 
متخذ القرار إذا ما خضع لمتدريب المستمر لتعمـ أحسف كأحدث األساليب المتطكرة التخاذ القرار، أك اقتناء 

 .أحدث البرامج اإلحصائية كاستخداميا، كتحسيف طرؽ اإلتصاؿ الداخمي كالخارجي لممنظمة
كىناؾ مف العكامؿ ما ال يمكنو إحداث أم تغيير فييا بشكؿ فردم، أك أف األمر قد يستغرؽ كقتا 

الظركؼ اإلجتماعية : منيا. طكيبل كىذا طبعا لف يككف في صالح متخذ القرار خاصة في حالة الطكارئ
كالسياسية كالعسكرية السائدة بالبيئة المحيطة بالمشكمة كعمى متخذ القرار في ىذه الحالة استغبلليا بالشكؿ 

.
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الذم يسمح لو باتخاذ القرار المناسب كبأقؿ الخسائر، كدراستيا بشكؿ دقيؽ لمكصكؿ إلى الحؿ األنسب 
 : تمخيص أىـ ىذه العكامؿ8-7في ظؿ ظركؼ معينة تحيط بالمشكمة، كسنحاكؿ مف خبلؿ الشكميف 

 (8)الشكؿ رقـ 
 العكامؿ المؤثرة في اتخاذ القرار
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VΙΙΙ . أنواع القرارات: 
يتخذ الفرد قرارات متنكعة في حياتو اليكمية سكاء لمعالجة مسائؿ شخصية أك مينية، كيمكف أف 

كما يمكف . حسب أىمية القرار، إمكانية برمجتيا: تصنؼ ىذه القرارات المختمفة حسب عدة اعتبارات منيا
تصنيفيا حسب المسؤكليف عف اتخاذىا أك الييئة كالطرؼ الذم يمتمؾ صبلحية اتخاذ القرارات، كأيضا 

 : تصنؼ حسب عدد المشاركيف فييا كغيرىا كثير
فعمى طرؼ ىذا التقسيـ تكجد القرارات اإلستراتيجية التي تمس :  القرارات حسب أىميتيا: أوال

مبرر كجكدىا ككيانيا كأىدافيا السياسية كسياستيا الرئيسية، كعمى الطرؼ األخر تكجد القرارات اإلدارية 
 (250-249: 2009فخري عبد اليادي، ). كالتي تتعمؽ باإلجراءات كغيرىا مف المسائؿ التكتيكية محددة األجؿ

 .كتسمى أيضا قرارات إستراتيجية كقرارات تكتيكية
ييتخذ ىذا النكع مف القرارات لمكاجية مشكبلت ىامة كحرجة، كيككف : القرارات اإلستراتيجية- أ 

ليذه القرارات تأثير بالغ في حياة متخذ القرار أك في أكضاع المؤسسة التي يديرىا، كالقرارات اإلستراتيجية 
السكؽ - قرار الزكاج، أك قرارات مزيج  السمعة: يصعب التراجع عنيا بعد اتخاذىا، كمف األمثمة عمييا

Mix product – Market التي تساعد عمى تعظيـ معدؿ العائد عمى اإلستثمار، أك قرارات تخصيص 
المكارد عمى استراتجيتيا البديمة الخاصة بالعرض، المرتبطة بالسمع كالسكؽ أك قرارات التنكيع، كقرارات 

 (252: 2009عبد اليادي فخري، ) .اختيار تكقيت كأزمنة البدء في التكزيع غير المتكرر
 :كتتميز القرارات اإلستراتيجية بالخصائص التالية

أم تيبنى في أعمى المستكيات اإلدارية كالمتمثمة غالبا في : المركزية في المستكيات العميا- 
 .مجمس اإلدارة، أك المدير كذلؾ إللماميـ بإمكانيات ك مكارد المنظمة، كبالظركؼ المحيطة بيا

 .ليس أماـ المنظمة مفر مف اتخاذه قبؿ البدء في عممياتيا اإلدراية كالتشغيمية: قرارا حتميا- 
إذ غالبا ما تمثؿ معالـ رئيسية تسير المنظمة عمى نيجيا دكف تغيير لفترات : عدـ التكرار- 

 .طكيمة
 .القرارات اإلستراتيجية تتسـ بالشمكؿ كليذا فيي ليست تفصيمية: قميمة نسبيا في عددىا- 
عادة ما تخدـ القرارات اإلستراتيجية فترات زمنية طكيمة نسبيا قد : قرارات تتعمؽ بالمدل الطكيؿ- 

 .تمتد لتشمؿ حياة المنظمة بكامميا
 .قرارات تتعمؽ بالمنظمة ككؿ ألنيا تمثؿ نقاط متكاممة في خدمة مختمؼ اإلدارات كاألقساـ- 

.
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ألنيا تحدد مدل استمرار المنظمة : قرارات تنظـ العبلقات بيف المنظمة كالبيئة الخارجية- 
كاستقرارىا بتمؾ البيئة، كذلؾ ففي ىذه البيئة غالبا ما تفرز المنظمة مخرجاتيا، كليذا ترتبط القرارات 

 .اإلستراتيجية بالبيئة الخارجية ارتباطا كثيقا
 (33-32: 2010طعمو حسن،)                                                                            

كقيمة ىذه القرارات كأىميتيا تختمؼ بحسب المستكيات اإلدارية الصادرة منيا، فالمستكيات 
اإلدارية العميا كالكسطى تصدر قرارات استراتيجية عمى قدر عاؿو مف األىمية، كتتطمب جيدا كبيرا كمعقدان، 

 .أما المستكيات المباشرة فيي تتخذ قرارات أقؿ أىمية. كتتصؿ بالسياسة العامة العميا
 (144 : 1986عبد اهلل عماد،)                                                

ىي قرارات يتـ اتخاذىا مف أجؿ تنفيذ القرارات اإلستراتيجية، كربما يتطمب : القرارات التكتيكية-ب
كىي قرارات يمكف تنفيذىا في فترة زمنية قصيرة كال . تنفيذ قرارا استراتيجي كاحد اتخاذ عدة قرارات تكتيكية

جراءات كقكاعد جاىزة مسبقا كىي تشبو  . تتطمب تعمقا فكريا كال إبداعيا، بؿ تستخدـ فييا تكجييات كا 
 .كتشترؾ معيا في كثير مف الخصائص- التي سيتـ عرضيا الحقا- القرارات المبرمجة

 (331: 2003الزغمول رافع ، الزغمول عماد، )                                                

 :كتتصؼ ىذه القرارات بالتكرار إذا ما  قكرنت بالقرارات االستراتيجية، كمف أمثمتيا ما يمي
 .القرارات الخاصة بإجراء تكزيع المكارد عمى استخداماتيا البديمة- 
 .القرارات الخاصة  بتنظيـ كتممؾ كتنمية المكارد- 
القرارات التنظيمية المرتبطة بتدفؽ المعمكمات كتحديد الحريات كالصبلحيات المخكلة لؤلفراد - 

 .ككذلؾ المسئكليف (السمطة)
القرارات الخاصة بخطكات تنفيذ ك تدفؽ األعماؿ كاألنشطة، كتكزيع الخدمات كالتسييبلت بيف - 

 .األقساـ كالكحدات التنظيمية
 ( 253: 2010عبد اليادي فخري، )                                                                  

كتسعى إلى كضع السياسة . كىذا النكع مف القرارات  يتخذىا رؤساء األقساـ أك القيادات الكسطى
كتقـك بتقسيـ . العامة كقرارات اإلدارة العميا مكضع التنفيذ، كتقرير الكسائؿ المناسبة كالخطط المبلئمة لذلؾ

فالقرار االستراتيجي يتعامؿ مع . العمؿ، كالعمؿ عمى تكفير اإلعتمادات المناسبة لتنفيذ قرارات اإلدارة العميا
 .األىداؼ، بينما القرار التكتيكي فيتعامؿ مع كسائؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ

 ( 144: 1986عبد اهلل عماد، )
 :تتميز القرارات التكتيكية أك كما تسمى اإلدارية بالخصائص التالية

.
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يتـ تحديد القرارا اإلدارم داخؿ المنظمة لتسييؿ عمميات اإلنجاز، كبياف إجراءات تنفيذ  -
 . األعماؿ كتحديد كيفية الحصكؿ عمى المكارد

ىي قرارات عامة الستقرار الييكؿ التنظيمي، كتحديد مراكز المسؤكلية، كمدل المركزية كال  -
 .مركزية التي يتـ تطبيقيا بالمنظمة

تيتـ بتدفؽ البايانات كالمعمكمات فيما بيف إدارات كأقساـ المنظمة كتنظيـ عمميات  -
  ( 33: 2010طعمة حسن، ). االستفادة منيا

أك القرارت الركتينية اليكمية كىي قرارات يمكف جدكلتيا، كىي تكاجو : القرارات التشغيمية-ج
مكاقؼ متكررة كمتماثمة، كال تحتاج إلى تركم قبؿ اتخاذىا، مثؿ قرارات الترقية باألقدمية كقرارات صرؼ 

 (144: 1986عبد اهلل عماد، )  العبلكات الدكرية كالتصريح بالخركج قبؿ المكاعيد الرسمية
كلمقارنة عممية اتخاذ ىذه القرارات بنظائرىا السابؽ ذكرىا، نجد أنيا تتصؼ بدرجة عالية مف 

 :البلمركزية، كمف أمثمة ىذه القرارات ما يمي
 .تكزيع المكارد المتاحة عمى األنشطة الكظيفية الرئيسية -
 .جدكلة اإلنتاج كجدكلة استخداماتيا كتشغيؿ المكارد -

 .أساليب اإلشراؼ كالرقابة عمى العمميات -

 .تحديد مستكيات التشغيؿ، أم حجـ اإلنتاج كمستكيات المخزكف كالتخزيف -

 .الخ...القرارات الخاصة بالتسعير كسياية التنمية كالبحكث -

 (253: 2010عبد اليادي فخري، )                                                      

 :كيتميز القرار التشغيمي بالخصائص التالية
تتعمؽ ببياف التحصيص لممكاد عمى العمميات كالعامميف كاألالت كفيما يسمى بجدكلة  -

 .اإلنتاج كالعمميات
 . تكضح مستكيات المخرجات التي تعمؿ المنظمة عمى إنتاجيا كبشكؿ مفصؿ -

 .تعمؿ عمى ترشيد النفقات التي تتحمميا المنظمة كالمتعمقة بعممياتيا االنتاجية -
عادة ما تككف ال مركزية، حيث يتـ اتخاذىا عمى مستكل األقساـ التشغيمية كؿ حسب  -

 .ظركفو

 .تتعمؽ بالمدل القصير، غالبا ما تككف قرارات شيرية أك أسبكعية أك يكمية -

 .تتخذ بصكرة متكررة، كذلؾ لضماف إنتظاـ سير العمميات اإلنتاجية -

  (  34: 2010طعمة حسن، )                                                                     

.
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المنظمات يمكف القكؿ أف ىذا التصنيؼ كاف ىيكميا، بمعنى تبعا لميايكؿ التي تقسـ عمى أساسيا 
حيث تعتبر القرارات . كىذا حسب نكع النشاطات اإلدارية في كؿ مستكل. العميا أك الكسطى فالتنفيذية

اإلستراتيجية ىي أىـ القرارات بالنظر إلى قيمتيا كخطكرتيا كندرة المعمكمات التي تعتمد عمييا، خاصة 
بمعنى أنيا  تحدد طكؿ أك قصر الحياة التي تعيشيا المنظمة، . أنيا تتعمؽ بأىداؼ المؤسسة أم بمستقبميا

ثـ تأتي القرارات التكتيكية التي تعتبر الكسيمة البلزمة لتنفيذ القرارات اإلستراتيجية  بكضع السياسات العامة 
كلنجاح ىذه الخطة العامة البد مف كضع تفاصيؿ دقيقة، كىذه التفاصيؿ ىي مف شأف . كالخطط المناسبة

 .القرارات التشغيمية التنفيذية كالتي تتـ في أدنى مستكل مف مستكيات اإلدارة
 :القرارات حسب إمكانية برمجتيا: ثانيا
القرارات المبرمجة كالقرارات غير :  كزمبلؤه القرارات إالى نكعيف ىما (Koontz)ككنتز قسـ  

 كيعد تصنيؼ القرارات بيذه الطريقة التصنيؼ الرئيسي لمقرارات (251: 2010عبد اليادي فخري،  ).المبرمجة
بينما أطمؽ . سيمكف ىربرتكىك التصنيؼ الذم يتبناه . ألنو يمكف أف يضـ جميع التصنيفات األخرل

 عمى القرارات المبرمجة إسـ القرارات الركتينية أك التكيفيثة، في حيف أطمؽ عمى القرارات غير Goreجكر 
 (328: 2003الزغمول رافع ، الزغمول عماد، ). المبرمجة، القرارات اإلبداعية

كتتكقؼ نكعية القرارات في ىذه الحالة عمى قدرة الفرد عمى كضعو خطة سابقة لمتعامؿ مع 
كالقرارات المبرمجة يمكف تحديدىا مسبقا مف خبلؿ كضع مجمكعة مف القكاعد . خطكات اتخاذ القرار ذاتيا

أك كتب تشرح عممية . كيمكف أف تنعكسى في صكرة جداكؿ لمقرارات. التي تحكـ إجراءات اتخاذ القرار
... كمعظـ القرارات التي يمكف برمجتيا تتخذ في ظؿ ظركؼ التأكد التاـ. كخطكات اتخاذ القرارات المسبقة

فقد تشمؿ قرارات تتخذ . كعمى الكجو األخر فإف القرارات التي ال يمكف برمجتيا ال تكجد ليا قكاعد خاصة
لمرة كاحدة فقط، كقد تشمؿ مكاقؼ تعبر عف أزمة تمر بيا المنظمة، كذكمؾ قد تشمؿ القرارات التي قد 

كيتـ رفع ىذا النكع مف القرارات إلى . تتكرر كلكف ظركؼ اتخاذىا تتغير بصكرة دائمة مف قرارا ألخر
   (225-223: [ت.د]السيد اسماعيل، ) .المستكيات اإلدارية العميا

 :قرارات مبرمجة- أ
كيقصد بالقرارات المبرمجة تمؾ التي يتكر حدكثيا كاتخاذىا يكميا، كال تستدعي جيدا كبيرا  في 
التفكير بيا ألنيا مجدكلة أك ذات طابع ركتيني، كتحديد راتب مكظؼ جديد كمنح اإلجازات اإلعتيادية 

  كىي  structured decisionsكتسمى أيضا بالقرارات الميييكمة.(48: 2010موسى شيرزاد، )كالمرضية
. التي تحكميا قكانيف كاضحة، فيمكف التعبير عف إجراءات القرارا كمجمكعة مف الخطكات الكاجب اتباعيا

 .أك استعراضيا مف خبلؿ خريطة سرياف إجرائية منطقية

.
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: نأخذ حالة منح ائتماف ألحد العمبلء، حيث يتـ ذلؾ عمى أساس عدة نقاط منيا: كمثاؿ ذلؾ
ما إذا كانت . كجكده في كظيفة مستقرة، دخمو، فترة عممو بتمؾ الكظيفة، ما إذا كاف متزكجا كلديو أطفاؿ

كيتـ إعطاء عدد مف النقاط  لكؿ . لديو بطاقة ائتماف أخرل، إلتزاماتو المالية األخر مف قركض كريىكنات
ال فبل. إجابة ثـ تجميعيا آليا  . فإذا كاف مجمكعيا أعمى مف حد معيف يمنح العميؿ االئتماف، كا 

كألف القرارات المييكمة محككمة بقكاعد كاضحة فيي غالبا ما تترؾ لممكظفيف األقؿ درجة، بؿ إنيا 
المبرمجة تمثؿ الحاالت المعركفة  فالقرارات (12: 1998كورتيس جراىم، ) .قد تككف أحيانا ألية تماما

كالمتكررة كالتي بنيت ليا قكاعد في الماضي تيسر تطبيقيا في المستقبؿ، كمف ثـ يتـ اإلعتماد عمييا 
فعندما يتـ تحديد مستكيات . لمكاجية المشكبلت اإلدارية كالتنظيمية التي تمر بنفس ظركفيا كمتغيراتيا

المخزكف كيصؿ المتاح إلى نقطة إعادة الطمب فمف الطبيعي أف يتخذ المسؤكؿ القرار بإعادة إصدار 
 (31-30: 2010طعمة حسن، ) .الطمبية الجديدة ما دامت كافة الظركؼ كالمتغيرات األخرل عمى حاليا

فعندما تككف قكاعد القرارات كاضحة، فإف ذلؾ يشجع المستكيات اإلدارية الدنيا كالمتكسطة عمى 
اتخاذ قراراتيـ بشكؿ مستقؿ، كالمشاركة في تحمؿ المسؤكلية كيكفر الكقت لمقيادات العميا لمتركيز عمى 

كيمكف القكؿ إف القرارات المبرمجة تساعد الفرد عمى مكاجية أحداث الحياة اليكمية أك . القرارات الميمة
كمف خصائص ىذا النكع مف القرارات أنو تمقائي كال يحتاج إلى كقت طكيؿ كال إلى إبداع، . التكيؼ معيا

إضافة إلى . ألف الفرد تككف لديو معمكمات كخبرات سابقة كربما قكاعد قرار، تساعده عمى اتخاذ القرار
  .ذلؾ ، فإف ىذا النكع منو القرارت يبقى متسقان لفترة طكيمة نسبيا

 (329: 2003الزغمول رافع ، الزغمول عماد،)                                                   

 : قرارات غير مبرمجة- ب
كىي تمؾ القرارات التي تحصؿ في فترات زمنية غير متكررة أك في ظركؼ غير متشابية، فيي 
تستدعي جيدا مف التفكير، كقدرا معينا مف المعمكمات كتتحمؿ كمفة إضافية كمف ىذه القرارات إنشاء 

كتتعمؽ ىذه . مشركع جديد أك إجراء تكسعات، أك القياـ بشراء معدات جديدة أك طرح منتكجات جديدة
القرارات باألبعاد اإلستراتيجية لممنظمة، كما تمعب القيادة اإلدارية في المستكيات العميا دكرا كبيرا في 

  (49: 2010موسى شيرزاد، ) .إنضاج ىذه القرارات كاتخاذىا نظرا لعبلقتيا بمستقبؿ المنظمة
 كفي ىذه الحالة تككف unstructured decisionكتسمى أيضا بالقرارات غير المييكمة 

كبعكس القرارات . المعمكمات المطمكبة غير كاضحة، ككذلؾ كيفية تقدير أىميتيا بالنسبة ألىداؼ القرار
 المبني عمى التجربة فالحكـ. المييكمة فميس ىناؾ إجراءات أك قكانيف مكضكعة لمكصكؿ إلى القرار

: العممية كالخبرة كالقكانيف البدييية مف خصائص القرار غير المييكؿ، كمف أمثمة القرار غير المييكؿ

.
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التكظيؼ عمى مستكل اإلدارة المتكسطة أك العميا، لكف كيؼ يمكف مقارنة المؤىبلت الجيدة ألحد 
 ؟.ككيؼ يمكف مكازنة ذلؾ بالذكاء كالتكيفية التي يتمتع بيا متسابؽ ثالث. ؟خرآالمتسابقيف بخبرة متسابؽ 

كلقد طكرت ىذه األفكار لتقديـ طريقة مفيدة لتصنيؼ القرارات، بمقارنة النشاط اإلدارم مع درجة 
كتقع العديد مف القرارات في المجاؿ النصؼ المييكؿ؛ بمعنى أف أغمب القرارات تككف . الييكمة في قرار ما

(  6)كىذا ما يكضحو الجدكؿ رقـ . مييكمة في بعض مراحميا كغير مييكمة في مراحؿ أخرل
(  13-12: 1998كورتيس جراىام، )

( 9)الجدكؿ رقـ 
 15.درجة الييكمة مع طبيعة النشاط اإلدارم في صنع القرار

 
المستوى التشغيمي المستوى التكتيكي المستوى االستراتيجي درجة الييكمة 

التعامؿ مع تساؤالت العمبلء إدارة األفراد إعادة تنظيـ المنشأة غير مييكل 

تحميؿ الكفاءة إدخاؿ منتج جديد نصف مييكل 
تكقيت اإلنتاج عمى المدل 

القصير 

التخطيط المالي مييكل 
تخصيص بنكد 

الصرؼ 
إعادة طمب مخزكف 

مكف أف تككف ىناؾ قرارات مبرمجة كقرارات غير مبرمجة في كؿ مستكل مف منبلحظ أنو 
كتمثؿ القرارات غير المبرمجة استجابة لممكاقؼ . "مستكيات اإلدارة كىذا يؤكد أىمية ىذا النكع مف القرارات

"  كالحاالت غير المتكررة، كالتي تككف غير مييكمة أك محددة األبعاد كتؤثر عمى أنشطة التنظيـ
( 31: 2010طعمة حسن، )                                                              

كىي باإلضافة إلى أنيا تيدؼ إلى مكاجية مشكمة جديدة، البد أف تستجيب لمعكامؿ التي تشكؿ 
  . السياؽ العاـ كالخاص، كقد تحدث تغييرا جذريا في األكضاع ، كربما تغيير مجرل األحداث

أك قرار اإلندماج مع شركة أخرل،  كمف األمثمة عمييا قرار اليجرة أك قرار اإلنتقاؿ إلى بمد جديد
 كتجدر اإلشارة إلى أف معظـ القرارات التي (330 : 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد،)أك قرار الخصخصة 

يتـ إتخاذىا في المستكيات التشغيمية الدنيا ىي قرارات مبرمجة، أما القرارت غير المبرمجة فيي تمثؿ 
 .الصفة السائدة لمقرارات التي يتـ إتخاذىا في المستكيات اإلدارية العميا

  (252 :2010عبد اليادي فخري، )                                                                 

                                                 
13: 1998أَظش عشاْبو كٕسرٛظ، - 

15
  

.
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 ىذه القرارات بأنيا قرارات ابتكارية فيي تكاجو (W :Gore)كقد كصؼ بعض عمماء اإلدارة مثؿ "
 "مكاقؼ كمشكبلت جديدة مثؿ قرار إدخاؿ العنصر النسائي في خدمة الشرطة

 (150: 1986عبداهلل عماد، ) 

 .       كيمثؿ الجدكؿ التالي مقارنة حكؿ أىـ النقاط بيف القرارات المبرمجة كغير البرمجة 
 (10)جدكؿ رقـ 

 16مقارنة بيف القرارات المبرمجة ك القرارات غير المبرمجة

مف خبلؿ الجدكؿ يمكف القكؿ أف كؿ األفراد يمكنيـ إتخاذ قرارات مبرمجة لمكاجية أحداث الحياة 
إلخ في المقابؿ فإف القرارات غير المبرمجة ال يمكف أف ...اليكمية كشراء الحاجيات كبرمجة نفقات الجيب

تكاجو الفرد بكثرة ، فيي قميمة كمعقدة تتـ عمى أعمى مستكل مف التفكير كاإلبداع ألنيا فريدة مف نكعيا 
فقد تغير مجرل حياة الفرد بقرار خاطىء عند اختيار الطرؼ اآلخرفي الزكاج كما يمكف أف نقضي عمى 

      .تطكر دكؿ أك تنشأ دكؿ أخرل كقرار تقسيـ اإلتحاد السكفياتي
 : القرارات حسب طبيعتيا: ثالثا

ىناؾ قرارات نظامية كقرارات شخصية، فعندما يتصرؼ المدير في إطار دكره كمسؤكؿ رسمي 
فغنو يتصرؼ في إطار قكاعد النظاـ الرسمي المعمف كالمعركؼ لممجتمع ،كىذا النكع مف القرارات يمكف 
التفكيض فيو لممستكيات اإلدارية التالية كالتي تأخذ قراراتيا في حدكد أحكاـ النظاـ المقرر، أما القرارات 
الشخصية فإنيا القرارات التي يتخذىا المدير في إطار تقديره كفرد كمف ثـ فيي لصيقة بشخصو كتقديره 

 (250: 2010عبد اليادي فخري،  ).كقيمو الذاتية، كىذا النكع مف القرارات عادة ال يفكض فيو 

                                                 
  16 330: 2003: أَظش سافغ انضغهٕل - 

 قرارات غير مبرمجة  قرارات مبرمجة 
 تيدؼ إلى حؿ مشكبلت ركتينية متكررة-1
 تتخذ لحؿ مشكبلت بسيطة كغير معقدة -2
 تتطمب إجراءات تشغيمية كقكاعد جاىزة -3
 يمكف إنجازىا بصكرة آلية كسريعة -4
 تككف متسقة لفترة طكيمة -5
 تكصؼ بأنيا قرارات تكيفية -6
 تحافظ عمى استمرار السياؽ العاـ لؤلحداث -7

 تيدؼ إلى حؿ مشكبلت فريدة كغير متكررة -1
 تتخذ لحؿ مشكمة صعبة كمعقدة كمتعددة األبعاد -2
 تتطمب خبرة كافرة كميارات إبداعية -3
 تتطب كقتا طكيبل إلنجازىا -4
 التتصؼ باإلتساؽ -5
 تكصؼ بأنيا قرارات إبداعية -6
 تغير مجرل األحداث -7

.
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التي يتمتع بيا كيتمكف عف  التي يتخذىا المدير بحكـ السمطة ىي القرارات:قرارات تنظيمية  -1
طريقيا بتفكيض السمطة لآلخريف، كيؤكد سمطتو كقدرتو عمى القيادة، كتتضمف كضع قكاعد كتعميمات 

 (49: 2010موسى شيرزاد، )شاممة تمتـز بيا األقساـ كقرارات كزارة التعميـ العالي ألسس القبكؿ في الجامع

 كيتـ ضمنيا كضع قكاعد عامة مجردة تطبؽ عمى كؿ مف تكافرت فيو الشركط، دكف تحديد 
 .(138 :1986عبد اهلل عماد، )األشخاص مسبقا،

 ىي قرارات فردية يتخذىا المدير كتعكس ميكلو كقيمو :قرارات شخصية أو القرارات الفردية-2
الذاتية، تتضمف القرارات اإلدارية التي تصدر بحؽ األشخاص تنفيذا لما تضمنتو القرارات التنظيمية 

  أم تتصؿ بشخص معينة بذاتو أك أشخاص معنييف بذكاتيـ(49 :2010موسى شيرزاد ، )
 (138: 1986عبد اهلل عماد، ) 

إف القرار الشخصي يخص اإلنساف كفرد كليس كعضك في التنظيـ اإلدارم، فالفرد يتخذ القرارات 
الشخصية التي تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ الشخصية، بينما يتخذ القرارات التنظيمية التي تيدؼ لتحقيؽ 
 .األىداؼ التنظيمية، كيعتبر قرار الطالب المقبؿ عمى البكالكريا في اختيار التخصص مف القرارات الفردية

 :كىناؾ نقاط اختبلؼ ميمة بيف القرارات التنظيمية ك الشخصية تتمثؿ فيما يمي
ال يمكف تحكيؿ صبلحية اتخاذ القرارات الشخصية بينما يمكف تحكيؿ صبلحية اتخاذ - 

 .(49: 2010موسى شيرزاد، )القرارات التنظيمية إلى المستكيات اإلدارية األخرل 
أما القرار التنظيمي فيطبؽ . يسرم القرار الفردم عمى فرد أك مجمكعة مف األفراد معينيف - 

 .عمى مف تتكفر فييـ الشركط 
يسرم القرار الفردم مف تاريخ إعبلف صاحب الشأف بو أك مف تاريخ العمـ اليقيني بو، أما - 

القرار التنظيمي فبل يسرم إال بنشره كفؽ قكاعد النشر، مع ما يرتبو ذلؾ مف حؽ الطعف خبلؿ المدة 
 .المحددة لذلؾ
القرار الفردم ال يجكز إلغاؤه أك سحبو إال في المكعد كاألسباب القانكنية، أما القرار - 

 .التنظيمي فيمكف إلغاؤه إما بطريؽ مباشر في المكعد القانكني، أك بطريؽ غير مباشر، كذلؾ بالطعف
 ( 139 :1986عبد اهلل عماد، ) 

 : القرارات حسب عدد المشاركين فييا: رابعا
 : تنقسـ القرارات كفؽ النمط القيادم لمتخذ ييا إلى نكعيف

 إف القرارات الفردية ىي القرارات التي ينفرد باتخاذىا فرد دكف أف يشارؾ أك :القرارات الفردية-أ
كتتـ بسرعة أقصر مف القرارات الجماعية كقد تككف شعكرية أك ال . يتشاكر مع المعنييف بمكضكع القرار

.
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السيد ىناء و محمود عواطف، )كيعكس ىذا النكع مف القرارات األسمكب البيركقراطي كالتسمطي . شعكرية

 كما تسمى (50: 2010موسى شيرزاد، )فيي تمثؿ أسمكب التعامؿ اإلستبدادم في المنظمة ( 89 :2005
 فيي قرارات تتخذ باإلدارة المنفردة لمقائد أك المدير،  Autocratic Decisionبالقرارات األتكقراطية

كبالتالي يتصدل ىك فقط لممشكمة فيضع بنفسو حميا، كيتخذ قراره بمضمكف الحؿ كيطمب مف مرؤكسيو 
كقد أثبتت الدراسات التي أجريت في الكاليات المتحدة األمريكية عدـ صحة ىذا . تنفيذه مع تجاىؿ رأييـ

النكع مف القرارات كأف المدير ينقصو بيعد النظر كالقدرة عمى التكيؼ، كتككف لو آثار سمبية تقضي عمى 
  (146-145 :1986عبد اهلل عماد، )ركح المبادأة كالحماسة لمعمؿ 

أما القرارات الجماعية فيي ثمرة جيد كمشاركة مف جانب متخذ القرار : القرارات الجماعية - ب
 .مع أكلئؾ المعنييف بمكضكع القرار، كيمثؿ ىذا النكع مف القرارات األسمكب الديمقراطي في اإلدارة

 (89 : 2005السيد ىناء و محمود عواطف، )                                                                       

حيث تتـ فيو المناقشة كتبادؿ الرأم، كتعد ىذه القرارات دعائـ اإلدارة العممية كتؤدم إلى تماسكيا 
كتتسـ ىذه القرارات بإقناع المشاركيف في اتخاذىا بمضمكنيا كسعييـ إلى  (50 :2010موسى شيرزاد، )

إنجاح تنفيذىا، كتحمؿ مسؤكليتيا، ىذا باإلضافة إلى إذكاء الركح المعنكية كاإلحساس باألىمية كاإلعتراؼ 
 .(146: 1986عبد اهلل عماد، ) بقدر كدكر العامميف بالمنظمة

 ; Browne (1982))الفردم في دراسات عديدة حديثة منيا /كقد استخدـ القرار الجماعي

Prigozhin(1991) ; HammeSchmidth (1982) ; Guastello (1995))  كغيرىـ، كأكضحت 
ىذه الدراسات الحكاجز التي تعكؽ القرارات الجديدة الفردية كالجماعية منيا، كما كشفت عف الفركؽ 

كأف األفراد مرتفعي . بينيما، كتبيف أف عامؿ اإلبداع الفردم يسيـ بداللة في إدراؾ أعضاء الجماعة لمقيادة
العبلقة بيف  (10) كيكضح الشكؿ رقـ  (101 : 2007حبيب مجدي، )الجدلية أكثر تأثيرا في القرار الجماعي 

 . الرئيس كالمرؤكسيف كنطاؽ المشاركة في سمطة اتخاذ القرار
 
 
 
 
 
 
 

.
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 (10)الشكؿ رقـ 

 .17المشاركة في اتخاذ القرار بيف الرئيس كالمرؤكسيف
  نحك مركز القيادة –المرؤكس 

 مركز القيادة-                                                                        الرئيس 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كىي قرارات تتعمؽ بنكع النظاـ اإلقتصادم كاإلجتماعي الذم  :قرارات عمى مستوى المجتمع-ج

  .يتكجو إليو أفراد المجتمع كعمى كيفية تخصيص المكارد الطبيعية ككيفية إنتاج السمع كالخدمات كتكزيعيا
 (50 :2010 موسى شيرزاد،)                                                                                              

 :القرارات حسب موضوعيتيا: خامسا
ىي القرارات التي تركز عمى العمميات اإلدارية أكثر مف تركيزىا عمى  :القرارات العقالنية - أ

كىي نماذج تعنى بالتحميؿ المنطقي .  عمى عممية صناعة القراربنية النظاـ كأىدافو، إذ ينصب اىتماميا
العقبلني المنظـ لممكاقؼ بيدؼ التعرؼ عمى البدائؿ كتقكيميا كتطبيقيا كمراقبتيا كمراجعتيا ضمف نيج 

 :متسمسؿ يمكف إيضاحو في الشكؿ التالي

 
 

 
                                                 

107: 2001ػجذ انغالو أثٕ لؾف، -   17  

 يسمح المدير   
 لممرؤكسيف
 بالتصرؼ

 في الحدكد 
 التي  حددىا 

 رئيسو                               

 يتخذ المدير   
 القرارات
كيعمنيا 
 بنفسو

 يعرض المدير  
القرارات      
 مبدئية      

 عرضة لمتغيير

يعرض المدير  
المشكمة كيجمع           

 المقترحات 
 ك يتخذ القرار   

يحدد المدير 
 القيكد   

 كالمحددات
كيطمب القرار 

 مف الجماعة              
 

المدير      يعرض
 أفكار كيحث     

 عمى المناقشات    
 كطرح

 التساؤكالت

 يتبع المدير   
 قراراتو 

 

 

 

 

 

 

 يغبل أٔ َطبق انؾشٚخ نهزظشف يٍ عبَت انًشؤٔط

 َطبق انغهطخ نهًذٚش

 

.
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 (11)الشكؿ رقـ 
 18       خطكات اتخاذ القرار العقبلني

                                      مبلحظة المشكمة

 

 

                 تقكيـ فعالية الحؿ األمثؿ                    تحميؿ المشكمة

 

 

 

                 تطبيؽ الحؿ                          صياغة حمكؿ بديمة 

 

 

                                  اختيار حؿ بديؿ مناسب 

 

عدـ اإلعتماد عمى القيـ كاالجتياد، إذ أف كؿ  (المنطقي)كيتطمب صنع القرار العقبلني 
المعمكمات المطمكبة متكفرة، كىي تخضع لقيكد كمتطمبات تفرضيا البيئة المحيطة مف جانب كتنبع مف 

 (51-50: 2010موسى شيرزاد، )طبيعة عمؿ اإلدارة كأكضاعيا مف جانب آخر
كيسمى ىذا النكع مف القرارات بالقرارات الرشيدة الكمية المعيارية يتـ اتخاذىا طبقا لمقكاعد كاألسس 
العممية التي تعيف متخذ القرار عمى اختيار البديؿ األمثؿ المتاح إذ يعتمد عمى تحديد المشكمة كاألىداؼ، 

يجاد بدائؿ كتحميميا كتقييميا كترتيبيا منطقيا  . كا 
 ( 147: 1986عبد اهلل عماد، )

كىي القرارات التي تتأثر بالمشاعر الداخمية لمتخذ القرار  (العاطفية): القرارات غير العقالنية-ب
  ( 51 :2010موسى شيرزاد، ) .عند صناعة القرار، إال أنيا ليست بديمة لمتفكير المنطقي

كيسمى ىذا النكع بالقرارات الكيفية الكصفية ألنيا تعتمد في اتخاذىا عمى النظرة الشخصية لمتخذ 
  (147 -146 :1986عبد اهلل عماد، ).القرار، كتعتمد أيضا عمى تجاربو كخبراتو كآرائو كدراساتو في ىذا الشأف

كمف ىنا فاف مثؿ ىذه القرارات تتأثر باالعتبارات التقديرية الذاتية مثؿ أحاسيس كادراؾ كاتجاىات كخميفة 
 (255: 2007كنعان نواف، ). المدير الذم يتخذىا

 

                                                 
51: أَظش ،شٓشصاد يٕعٗ-  18  

.
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 : القرارات حسب درجة التأكد من المعمومات التي تستند عمييا: سادسا
بالنسبة لبعض القرارات تككف البيانات المؤسسة عمييا متاحة كدقيقة ككاممة، كالنتائج المتكقعة 

منيا مضمكنة كمؤكدة، كبعض القرارات األخرل تتكافر عنيا بيانات اجتماعية كمف ثـ فإف نتائجيا ليست 
مؤكدة، كتؤخذ قراراتيا في إطار مف المخاطرة، بإمكاف الحصكؿ عمى النتائج المرجكة أك عدـ الحصكؿ 

عمى أف مثؿ ىذه القرارات يمكف جدكلتيا في إطار أنسب مف اإلحتماالت، إف ىذا التقسيـ في . عمييا
الحقيقة يقسـ بمدلكؿ نكعية البيانات المتاحة عف المكقؼ مكضكع القرار كالذم أصبح يدرس اآلف تحت ما 

 .كالتي تدكر أساسا حكؿ المنطؽ الرياضي لئلختبار تحت ظركؼ عدـ التأكد" نظرية القرار" يعرؼ ب 
  (250 : 2010عبد اليادي فخري، )

كيتـ في ىذا النكع تقسيـ نماذج القرارات حسب درجة التأكد كيتراكح مقياس الػتأكد الكامؿ 
Complete Certainty كعدـ التأكد الكامؿ Complete Uncertainty مركرا بظركؼ المخاطرة . 

  (90 : 2005السيد ىناء و محمود عواطف، )                                                     
بالنسبة لمقرار المتخذ في ظؿ ظركؼ التأكد الكامؿ نجد أف كؿ  Certainty: القرارات المؤكدة-أ

كبالتالي تككف . المعمكمات البلزمة التخاذ القرار تككف معركفة بتأكد كامؿ مع كجكد استقرار أك ثبات
ففي ىذا النكع مف القرارات يمتمؾ   (90: 2005 ، السيد ىناء و محمود عواطف)النتائج مؤكدة كمضمكنة كذلؾ

 .متخذ القرار المعمكمات الكافية التي تمكنو مف التنبؤ بالنتائج المتكقعة لخياراتو مف بيف البدائؿ الكثيرة
  (52 : 2010موسى شيرزاد ، )                                                                

 (147: 1986عبد اهلل عماد، )     .كبالتالي فإف كؿ القرارات فييا تبنى عمى نتائج مضمكنة كمؤكدة

 أما القرارات المتخذة في ظؿ ظركؼ المخاطرة يككف  Risk:قرارات في حالة المخاطرة -ب
احتماؿ حدكث كؿ حالة معركفا أك يمكف تقديره، كبذلؾ يستطيع متخذ القرار تحديد درجة المخاطرة في 

 يقـك المدير فييا بتطكير البدائؿ كيحسب احتماالت تحقيؽ (90: 2005السيد ىناء و محمود عواطف، ) .قراره
فالمخاطرة نمط لبلستجابة يتـ تحت شركط  (52 :2010موسى شيرزاد،  ).النتائج المرتقبة مف كؿ بديؿ

، إذ   Irrational Decision"القرار البلعقبلني"  كمف ثـ يطمؽ عميو تعبيرUncertaintyالبليقيف 
 .ينطكم عمى مغامرة، رغـ ما تحممو   مف مكاسب ىائمة، فإنيا قد تقكد إلى خسائر فادحة

 (115 : 2002ىريدي عادل، )                                                                           
 .كتشير ىذه الحالة إلى أف ما سيجرم في المستقبؿ ليس تحت سيطرة التأكد
 (32: 2010طعمة حسن،                                                                    )

أما اتخاذ القرار في ظؿ ظركؼ عدـ التأكد الكامؿ  Uncertainty: قرارات غير مؤكدة- ج
يعتبر أكثر صعكبة مف اتخاذ القرار في ظؿ ظركؼ التأكد التاـ أك المخاطرة، حيث تتخذ القرارات في ظؿ 

الظركؼ غير المؤكدة عمى أساس مف الغمكض الكامؿ، حيث ال تتكافر معمكمات كافية كصحيحة 

.
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. كبالتالي فإف النتائج المتكقع الحصكؿ عمييا تككف غير مؤكدة، بؿ كال يمكف صياغتيا عمى شكؿ احتماؿ
كىذا النكع مف القرارات اجتذب الكثير مف عمماء الرياضيات ( 90 : 2005السيد ىناء و محمود عواطف، )

 .في استنباط الطرؽ المناسبة التخاذ قرارات معينة في ظؿ عدـ تكافر معمكمات كافية
  (148: 1986عبد اهلل عماد،  )                                                               

كلذلؾ ينبغي عمى اإلدارة تحاشي اتخاذ قرارات في ظؿ ظركؼ غير مؤكدة، ألنو يمكف أف تؤدم 
إلى كارثة لممنظمة، كبذلؾ فإف ىذا المكقؼ غير مرغكب فيو ك لكف قد ال يمكف تحاشيو لذا فإنو ينبغي 
البحث عف معمكمات مناسبة تسمح باالنتقاؿ مف حالة عدـ التأكد الكامؿ ىذه إلى حالة المخاطرة ليمكف 

 (103-102: 2007حبيب مجدي،  ).اتخاذ القرار المناسب
 .كالشكؿ التالي ييبيف أنكاع القرار تبعا لدرجات التأكد ك المخاطرة

 (12)الشكؿ رقـ
 19ييبيف تصنيؼ القرار تبعا لدرجات التأكد كالمخاطرة

 
 

 كىي نكعاف: القرارات حسب درجة سريتيا: سابعا
 :القرارات الصريحة-أ

السيد ىناء و محمود عواطف، ) ىي التي تصدر بصكرة كاضحة كمباشرة سكاء بالمكافقة أك الرفض

( 135 : 1986عبد اهلل عماد، )كيتـ التعبير عنيا صراحة كىي الغالبية العظمى مف ىذه القرارات (91 : 2005
 (52 : 2010موسى شيرزاد، ).كىذه القرارات ييفصح فييا المدير عف رأيو في مكقؼ معيف بالمكافقة أك عدميا

 
 : القرارات الضمنية-ب

أما القرار الضمني يمكف استخبلصو أك استنتاجو ضمنا مف مظاىر كمؤشرات معينة لمتخذىا، 
( 135 : 1986عبد اهلل عماد، ).كعدـ الرد عمى طمب االستقالة خبلؿ مدة معينة يعتبر قرارا ضمنيا بالقبكؿ

                                                 
 82: ، انمبْشح، انؼشثٙ نهُشش1.دساعخ الصش االػالو فٙ ارخبر لشاس االَغبة، ط: ، االػالو ٔاألعشح انشٚفٛخ(2005)ُْبء انغٛذ، ػٕاطف يؾًٕد، : ئطهغ ػهٗ-  19

 

 

 

 

 
 ارغبِ انزأكذ

 

 ارغبِ انًخبطشح

 ارخبر انمشاساد

 فٙ ظم انزأكذ

ارخبر انمشاساد 

 فٙ ظم انًخبطشح
ارخبر انمشاساد فٙ 

ظم ػذو انزأكذ 

 انكبيم

.
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فيي قرارات ال يفصح . "أك كعدـ الرد عمى تظمـ أستاذ مف طرؼ المسؤكؿ عنو يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض
 (52 : 2010شيرزاد،  موسى)" فييا المدير عف رأيو في مكقؼ معيف بالمكافقة أك عدميا

 :تنقسـ القرارات مف حيث شكميا إلى نكعيف: القرارات وفقا لنوع اصدارىا: ثامنا
االصؿ أف تككف القرارات مكتكبة كذلؾ لتككف بمثابة مستند ييسيؿ فيـ القرار : القرارات المكتوبة-أ

كتفسيره، كحتى ال يقع لبس أك سكء فيـ أك خطأ في التفسير باإلضافة إلى أنو يسيؿ متابعة التنفيذ 
كىي التي تدكف كتابة مثؿ الئحة ( 91-90 : 2005السيد ىناء و محمود عواطف، )كمراجعة كتقييـ القرار

 (134 : 1986عبد اهلل عماد،  ).تعميمات أك األكامر المكتكبة، كىي الصبغة الغالبة لدل القرارات اإلدارية
ىي القرارات غير المكتكبة كىذا ال يعني اف القرارات الشفكية أقؿ أىمية مف :القرارات الشفوية-ب

 (91 : 2005السيد ىناء ومحمود عواطف، )القرارات المكتكبة كلكنيا أيضا تعتبر قرارات سميمة كليا أثارىا
 (52 : 2010موسى شيرزاد، )فيي تصدر عف طريؽ كممات يتفكه بيا المدير

 تصنيفات أخرى ألنواع القرارات: تاسعا
القرارات الفريدة كقرارات المرة :  كيقصد بالقرارات األساسية:القرارات األساسية والقرارات المتكررة-أ

الكاحدة أك المرات المحدكدة كالتي تستمـز اجراءات خاصة كدراسات متعمقة بكؿ مف طبيعة القرار كاليدؼ 
كالتي تتضمف إلتزامات طكيمة األجؿ، ذات دكاـ نسبي،  (88: 2005السيد ىناء ومحمود عواطف، ).مف اتخاذه

حبيب ) .كاستثمارات ضخمة كدرجة كبيرة مف األىمية بحيث أف أم خطأ قد يضر بالمنظمة ضررا بالغا

 (100: 2007مجدي، 
التي بيا صفة التكرار كالتي ال تستمـز  (الركتينية)أما القرارات المتكررة فيقصد بيا القرارات اليكمية 

 . الدراسات المتعمقة قبؿ اتخاذىا نتيجة لكجكد معرفة سابقة بيا كحددت اجرائتيا مسبقا

كىي تقع في الطرؼ العكسي لمقرارات الرئيسية، كليا ( 88 : 2005السيد ىناء ومحمود عواطف، )
 . تأثير كبير عمى المنظمة ككؿ

إف تقسيـ القرارات إلى قرارات رئيسية كقرارات ركتينية ال يعني عدـ أىمية أحد النكعيف كأىمية 
حيث ينبغي التفكير في النكعيف باعتبارىما طرفيف لخط . األخر، كلكف الفركؽ تكمف في الدرجة فحسب

تكجد أيضا عكامؿ شخصية ىي التي تحدد ما إذا كاف القرار رئيسي أك ركتيني، كنجد أف . بيانيان كاحدان 
 (100: 2007حبيب مجدي،  ).الخبرة كالدافعية كالشخصية ليا دخؿ في نكعية القرار الذم سيتخذه

القرار اإليجابي يتسـ باىتماـ متخذم القرار بالتعرؼ عمى : القرارت اإليجابية والسمبية-ب
يجابية، كتنقسـ إلى قرار إيجابي مكضكعي كفيو يتـ تحكيـ  المشكمة كأسبابيا كالمشاركة في حميا بفاعمية كا 

.
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أما القرار السمبي فيتسـ بمحاكلة متخذم القرار بالتعرؼ عمى . العاطفة كاالنفعاالت أكثر مف العقؿ
 .المشكمة دكف محاكلة منو لحميا مع ترؾ المسئكلية لغيره الختيار الحؿ

 (91 : 2005السيد ىناء ومحمود عواطف، )                                                  
 : إلى نكعيف–طبقا ليذا المعيار - تنقسـ القرارت: تصنيف القرار من حيث مصدر القرار-ج

قرارات أعضاء السمطة التنفيذية، كمثاليا المراسيـ كقرارات رئيس الجميكرية، كقرارات ممثمي 
السمطة المركزية، كىي القرارات الصادرة مف سمطات ال مركزية سكاء محمية أك مصمحية كقرارات مديرم 

 (135 : 1986عبد اهلل عماد، ) .األمف

اليدؼ منيا تحديد القرارات التي تحدد : تصنيف القرارات من حيث الموضوع محل القرار- د
كقد تككف قرارات تيدؼ لتقصي اإلجراءات ك األساليب المناسبة لمكصكؿ . المشاكؿ كتضع أكلكيات لبحثيا

فقد تككف قرارات تخصصية تحدد . كتحدد مقتضيات التقصي مف أفراد كأمكاؿ ككقت. إلى حمكؿ لممشاكؿ
المكارد البلزمة لحؿ المشكبلت المختمفة، كقد تككف قرارات تنفيذية بتحديد األشخاص المكمفيف بأداء العمؿ 

ككقت التنفيذ كطريقتو، كقد تككف القرارات التقيًيمية أم لقياس اإلنجازات المحققة كمقارنتيا بالنتائج 
 (138-137 : 1986عبد اهلل عماد،  ).المتكقعة طبقا لمخطة

صنؼ عمماء اإلدارة القرارات مف حيث مجاؿ : تصنيف القرارات من حيث مجال تطبيقيا- ىـ
 :تطبيقيا إلى ثبلثة أنكاع

كىي القرارات التي تصدرىا السمطة العميا في الدكلة كالمتعمقة بعبلقاتيا مع : قرارات سياسية- 1
الدكؿ كالعبلقات المختمفة بيف األجيزة الدستكرية في الدكلة، ككذا رسـ السياسة العامة كحقكؽ المكاطنيف 

 .السياسية
تتصؿ بالمسائؿ المالية، مثؿ الميزانية العامة كشؤكف الضرائب كسياسة : قرارات اقتصادية- 2

 .الدكلة تجاه األسعار كالمستكل المعيشي لممكاطف
كىي القرارات المتعمقة بمدل تكافر مبادئ العدالة االجتماعية كمنح فرص : قرارات اجتماعية- 3

 (149-148 : 1986عبد اهلل عماد،  ).التعميـ كالمساكاة أماـ القانكف
القرارات الشعكرية ىي قرارات تحتاج إلى تفكير كاختيار بيف : قرارات شعورية وال شعورية- و

       .االحتماالت المختمفة، بينما القرارات البل شعكرية ىي التي يتـ اتخاذىا بسرعة دكف عناء في التفكير

 (89 : 2005السيد ىناء و محمود عواطف، )                                                                             

القرارت الكقائية ىي التي تتعمؽ بمشكبلت متكقعة مستقببل : قرارات وقائية وعالجية مفاجئة- ز
. كتيتخذ بعض القررات البلزمة لمتخفيؼ مف اآلثار غير المرغكبة أك ضماف عدـ التأثير بشكؿ مطمؽ

.
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كالقرارت العبلجية ىي التي تتعامؿ مع األحداث كالمشكبلت الحالية كمع بداية تأثير المشكمة كىي تيعنى 
أما القرارات المفاجئة فيي التي تتعامؿ مع المكاقؼ كالظركؼ . في ىذه الحالة بكقؼ نمك المشكمة

 .الطارئة، كالمفاجئة غالبا ما تككف سريعة بما يتناسب مع المكقؼ المفاجئ
 (96-95 : 2005السيد ىناء و محمود عواطف، )                                              

تفيا لطبيعة المكقؼ محؿ القرار كلآلثار : تصنيف القرارت بحسب درجة التغيير المطموبة-ح
 :المترتبة عميو، كيمكف تفيـ ىذا النكع مف التقسيـ في إطار امتداد لبعديف متقاطعيف ىما

كيبيف درجة التأثير التي يحدثيا القرارا كمف ثمة فإنو يقع عمى امتداده قرارات : البعد األفقي- 
 .يتدانى ما تحدثو مف تغيير إلى درجة جدية

كيبيف درجة تفيـ طبيعة المكقؼ مكضكع القرار كالنتائج المترتبة عمى اتخاذه، : البعد الرأسي- 
 .كمف ثـ فإنو يقع عمى امتداده قرارات يتعاظـ فيمنا لمتابعتيا

 (251 : 2010عبد اليادي فخري،  )

يصنؼ بعض عمماء اإلدارة القرارات كفقا ألسمكب : تصنيف القرارات وفقا ألساليب اتخاذىا- ط
 :إتخاذىا إلى نكعيف

كصفية، كىذا النكع مف القرارات يتـ اتخاذىا باإلعتماد عمى األساليب التقميدية : قرارات كيفية-1
القائمة عمى التقدير الشخصي لمتخذ القرار كخبرتو كتجاربو كدراستو لآلراء كالحقائؽ المرتبطة بالمشكمة إال 

نابعة مف مشاعر - أف اعتماد مثؿ ىذه القرارات عمى التقديرات الذاتية التي تحكميا عكامؿ شخصية
 .تؤدم بو في الغالب إلى اتخاذ الحؿ الرضائي بدؿ الحؿ المثالي- المدير كاتجاىاتو كاحتياجاتو

معيارية، كىذه القرارات يتـ اتخاذىا باالعتماد عؿ الرشد كالعقبلنية لمتخذىا، : قرارات كمية-2
كباالعتماد كذلؾ عمى القكاعد كاألسس العممية التي تساعد عمى اختيار القرار الذم يؤدم إلى تحقيؽ 
  .أفضؿ ميخرج بأعمى كفاءة كأقصر كقت كأقؿ جيد مبذكؿ كاستغبلؿ اإلمكانات المتاحة أفضؿ استغبلؿ

 (50-49 : 2008العجمي محمد، )                                                                  

 :ىناؾ أنكاع أخرل مف القرارات نمخصيا فيما يمي
كىي القرارات التي يصدرىا القائد أك المدير بمكجب سمطاتو الكظيفية كانطبلقا : القرار الوظيفي- 

 .مف مسؤكلياتو عف حسف سير العمؿ، كتسعى لتحقيؽ أىداؼ المنظمة مثؿ قرارات التعييف

 (136 : 1986عبد اهلل عماد، )                                                                          

دراسة : تربكم في دراسات حديثة متعددة منيا- استخدـ القرار النفس: تربوي- القرار النفس - 
 ككشفت ىذه الدراسات أىمية مبادئ ( Burns (1992) ; Levinson (1993) ; Davidson)كؿ مف 

.
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تربكية، كأكضحت -  كضركرة أف تأخذ في االعتبار عند صنع القرارات النفس heuristicاإلكتشاؼ 
 (103 : 2007حبيب مجدي، ). الطرؽ التي تساعد في تقميؿ اإلنحراؼ عف العممية النفس التربكية

 (Grammand ;1995) كرامكنداستخدمت ىذا القرار دراسة  :القرار التشخيصي النفسي- 
حيث أكدت عمى ضركرة التشخيص الدقيؽ المتكرر كاالستعانة بالسير الذاتية كالفحص السيككلكجي، 
فرط / كضركرة التسجيؿ مع المبلحظة، كأعطت الدراسة مثاال التفاؽ خصائص إضطراب قصكر االنتباه

النشاط مع خصائص األطفاؿ المبدعيف، ككشفت الدراسة ضركرة استخداـ تكنيؾ صنع القرار  حتى يمكف 
 (104 : 2007، حبيب مجدي ).التمييز بيف الخائص التشخيصية

 :ت كؿ مفاستخدـ ىذا القرار في دراسا: القرار األخالقي- 
 Juhasz et al ;1987) &( Hart, Kean ;1996  ،كيتضمف القرارات في الشؤكف الجنسية 

كاألنشطة التي تعكس سمكؾ المراىقيف بحيث يتـ تحميؿ كتقييـ لمعكامؿ التي تؤثر عمى القرارات الجنسية 
الكفاءة األسرية، األخبلؽ الظاىرية، االتجاه نحك دراسة مقرارات جنسية، مدل أىمية الزكاج كميبلد : كىي

الجنس، العمر، الديف، المستكل : الطفؿ، كتـ الكشؼ عف تأثير العكامؿ الديمكجرافية المختمفة مثؿ
 .                                              االقتصادم االجتماعي، الجنسية، كبعض خصائص الشخصية كمركز التحكـ

 (105-104 : 2007، حبيب مجدي)                                                                 

 :كبعضيـ صنفيا كفؽ قدرة الفرد عمى التحكـ في قراراتو إلى 
تؤدم إلى دفع العممية باتجاىات متبعثرة كال ترتكز إلى أية خبرات أك معرفة : قرارات طائشة- 

 .سابقة
قد تؤدم إلى إيقاؼ العممية كميا، أك إبقاء المسألة دكف اتجاه محدد لطمب : قرارات نافذة الصبر- 

 .الحؿ الذم ال يقدر حتى عمى تحديد مسار كاضح لبلستنتاج سكاء كاف ناجحا أـ فاشبل
تتضمف مراقبة التحكـ بعناية، عند تكظيؼ المعرفة كالميارات بطريقة ذات أىداؼ : قرارات بناءة-

 .كاضحة كاستخداـ طرؽ حمكؿ مضبكطة كصحيحة كاجتناب تمؾ التي ال تمتمؾ فرصة النجاح
تتطمب عدـ التحكـ ألنيا تمجأ ببساطة إلى طريؽ الحؿ المناسب المختزف في : قرارات إجرائية- 

 .الذاكرة طكيمة المدل
كتنشأ عندما تككف القضية أك المسألة محيرة، بحيث ال تنفع المعرفة أك الخبرة : غياب قرارات- 

 .السابقة، كال تكفر دعما لحؿ المسألة فيقر حبل لػ المسألة بعجزه عف حميا
 (68-67  :2008 أبو رياش، حسن و قطيط، غسان،)                                              

 

.
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-X خاصة باتخاذ القرار منيا البسيطة 20ناؾ عدة استراتيجياته: استراتيجيات اتخاذ القرار 
 : كمنيا المعقدة نكردىا مختصرة فيما يمي

تستخدـ ىذه االستراتيجية بيدؼ معرفة المميزات : اقشات غير الرسميةاستراتيجية المف -1
 .كالعيكب الخاصة بكؿ قرار سيتـ اتخاذه

لمعرفة أم الخيارات يبدك أكثر عممية مف : استراتيجية إثارة األفكار أك العصؼ الذىني -2
 .الخيارات األخرل كاليدؼ منيا العمؿ عمى تكليد أكبر عدد ممكف مف البدائؿ

يتـ استبعاد البدائؿ غير العممية لتقميص عدد البدائؿ التي يمكف أف : استراتيجية االستبعاد -3
  .تككف حبل لممشكمة

مف خبلؿ تكظيؼ ىذه االستراتيجية يمكف مراجعة : استراتيجية التقييـ في ضكء األىداؼ -4
الخيارات المتبقية في القائمة، كتقييميا في ضكء األىداؼ المراد تحقيقيا، ككي تؤتي ىذه العممية ثمارىا 

 .يتطمب ذلؾ كجكد خطة لتنفيذ االستراتيجية تنفيذا دقيقا

يتـ فييا تحميؿ دقيؽ لمعرفة ما إذا كانت التكاليؼ :  استراتيجية التقييـ في ضكء النتائج -5
 .تفكؽ العائدات كأف المكاسب تتخطى كتفكؽ المخاطر أـ ال

يتـ ضمف ىذه االستراتيجية ترتيب الحمكؿ حسب؛ :  استراتيجية الترتيب مف حيث األكلكية -6
 .إمكانية تنفيذىا- األقؿ خطكرة-  األكثر عممية–أفضميتيا - 

يمكف أف تككف ىناؾ حمكؿ مكممة لحمكؿ أخرل :  استراتيجية الدمج بيف خياريف أك أكثر -7
لمكصكؿ إلى نتائج أكثر فعالية، ليذا يتـ دمج الحمكؿ التي تتكامؿ فيما بينيا كال تتعارض مع بعضيا 

 .البعض

كىي مخطط يشتمؿ عمى الحمكؿ البديمة، كالمعايير التي :  استراتيجية مصفكفة المعايير -8
يتـ بيا تقييـ ىذه الحمكؿ، كىذه العممية تقكـ فقط بتقسيـ عممية التقييـ المعقدة إلى مجمكعة مف األحكاـ 

يمكف أف ييسترشد  (شطب)فيما يمي قائمة رصد . كىناؾ بعض األسئمة الختيار القرار النيائي. الصغيرة
 :بيا في أثناء عممية اتخاذ القرار

 
 
 
 

                                                 
 122-121.: ط.ت.، عماف، دار الميسرة ف1.، التفكير كالبحث العممي، ط(2010)محمد بكر نكفؿ، فلاير محمد أبك عكاد، -  20

.
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 (11)الجدكؿ رقـ
 المعايير التي يتـ بيا تقييـ البدائؿ

 ال نعـ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ رقـ السؤاؿ
   ىؿ يقدـ حبل لممشكمة؟ 1
   ىؿ سيحقؽ األىداؼ بشكؿ كاقعي؟ 2
   ىؿ يمكف كضع خطة عمؿ فٌعالة لتنفيذه؟ 3
   ىؿ ىناؾ كقت لتنفيذه؟ 4
ىؿ ىك أفضؿ قرار في ضكء المكاسب، التكمفة، المخاطر، االلتزاـ،  5

 قابمية التنفيذ؟
  

 
-XI أسباب اتخاذ القرار: 
أف ىناؾ مجمكعة مف األسباب التي تيحفز الفرد إلى القياـ  (swartz et al) كزمبلؤه سكارتزيرل 

 :بعممية اتخاذ القرار، كىي
 . ثمة مجمكعة مف الخيارات المعقدة التي تتطمب منا القياـ باتخاذ القرار -1

 . فيرص اتخاذ القرارات متنكعة كمتدرجة مف حيث السيكلة كالصعكبة -2

 ثمة ظركؼ متعددة تحيط بعممية اتخاذ القرار، ال بد مف إدراكيا لتحسيف عممية اتخاذ  -3
 .القرار

  (123: 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، )   

ىك الحالة القانكنيك أك الكاقعية التي تكجد - مف كجية نظر فقياء القانكف االدارم- كسبب القرار
لدل متخذ القرار فتحركو أك تمزمو باتخاذه، كتتمثؿ األسباب القانكنية التي تمـز متخذ القرار أك تجيز لو 
اتخاذ قرارات محددة، فسبب القرار الصادر بتكقيع العقكبة التأديبية عمى مكظؼ ىك المخالفة التي تقع 

أما األسباب الكاقعية لمقرارات فتتمثؿ في أعماؿ أك طمبات مف جانب األفراد، أك بظركؼ محيطة أك . منو
كتقـك التفرقة بيف سبب القرار كالغرض منو عمى النظر لسبب القرار . أشياء مادية تستدعي اتخاذ القرار

 .عمى أنو يمثؿ الجانب المادم في القرارا اإلدارم، بينما يمثؿ الغرض الجانب الشخصي في القرار
 (  79: 2007كنعان نواف، )                                                                                 

 -XII التفكير المحدكد،العكاطؼ، : مف محددات اتخاذ القرار نذكر: محددات اتخاذ القرارات
 ( بتصرف262: 2010عبد اليادي فخري، ). االستعجاؿ، التركيز عمى معيار كاحد عند إعداد منيجية التقييـ

.
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 -XIIIنماذج اتخاذ القرار: 
فيـ عممية اتخاذ القرار لمكصكؿ إلى نمكذج كاضح ييمكف لؤلفراد حاكؿ العديد مف العمماء 

 :كيمكف تقسيـ نماذج اتخاذ القرار إلى مجمكعتيف. كالمنظمات اإلعتماد عميو  كقت الحاجة
 Déscriptive Modelsالنماذج الوصفية : أكال

إف النمكذج الذم يحدد لمفرد متخذ القرار كيؼ يمكنو أف يصنؼ القرارات إلى مجمكعات يطمؽ 
عميو إسـ النمكذج الكصفي، فيي النماذج التي تحاكؿ أف تصؼ السمكؾ الفعمي كلذا فإنيا عادة ما يتـ 

كالمعيار المعتمد في االختيار مف بيف البدائؿ ىك معيار الرضا أك . تنميتيا بكاسطة عمماء السمكؾ
 . satisficingاإلشباع الخاص بمتخذ القرار 

كحيث أف النماذج الكصفية عادة ما تستخدـ عند التعامؿ مع القرارات التي تتسـ بعدـ التأكد فإنو 
ال يفترض أف يككف لدل متخذ القرار عمما كامبل بكؿ النتائج كلذا فإف عميو أف يبحث بنفسو عف ىذه 

كمف ىنا فإف ىذه النماذج ال تفترض الرشد الكامؿ لمتخذ القرار ك ال تفترض أيضا أنو يستطيع . النتائج
 .القياـ بعممية البحث الكامؿ لمجكانب التي يتخذ فييا القرار

فالفرد في ىذه .  كلكنو يبذؿ أقصى ما يستطيع بذلو مف جيد في سبيؿ الكقكؼ عمى النتائج
الحالة يحاكؿ أف يبسط مف المجاؿ الذم يتخذ فيو القرار، لذا فإنو عادة ما يطمؽ عمى ىذه الحالة إسـ 

فمتخذ .  بدال مف الرشد الكامؿ المطمكب في النماذج العبلجيةBounded Rationalityالرشد المحدكد 
القرار يحاكؿ أف يصؿ إلى البديؿ الذم يتماشى مع كؿ القيكد المكجكدة عمى  القرار المتخذ بدال مف أف 

يبحث عف كؿ الحمكؿ كيختار أفضميا كذلؾ ألف القدرة اإلدراكية كالمعرفية لمفرد محدكدة كال يمكنيا 
 . استيعاب كؿ البدائؿ كالنتائج

  (226-225: [ت.د]السيد اسماعيل، )   

كييتـ أفراد ىذه المجمكعة بكصؼ الطريقة التي يتعامؿ بيا األفراد مع المشكمة التي تحتاج إلى 
كيتفؽ ىؤكالء عمى أف ميمة الفرد في مكقؼ اتخاذ القرار تتمثؿ في تحديد اليدؼ مف القرار كالبدائؿ . قرار

المتاحة كترتيبيا ترتيبا ىرميان مف حيث تحقيقيا اليدؼ كاختيار البديؿ األفضؿ، كلكنيـ يختمفكف في كيفية 
   (113: 2007، حبيب مجدي) (القرار)اختيار الفرد لمبديؿ 

أىـ النماذج  (2007) في كتاب سيككلكجية صنع القرار مجدم عبد الكريـ حبيبكقد ذكر 
 :الكصفية كما يمي

 : يقسماف عممية اتخاذ القرار إلى مرحمتيف(Teedman & Har)ىاركتيدمان، نموذج  -1

 :  كتنقسـ بدكرىا إلى أربع مراحؿ فرعية ىي Anticipation:مرحمة التكقع 1-1

.
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 كالتي يتـ فييا تحديد معنى كؿ بديؿ، كاآلثار المرتبطة  Explorationمرحمة االستكتشاؼ -أ
 .بكؿ منيا، كالتمييز بينيا

 يتـ فييا تقييـ البدائؿ في ضكء الحاجة إلييا كما يترتب Crystallization: مرحمة التبمكر-ب
 .عمييا مف أثار إيجابية أك سمبية

 كيتـ فييا اختيار أحد البدائؿ المتاحة حسب الظركؼ المرتبطة Choice: مرحمة االختيار- ج
 .بيا أك المحيطة بيا بعد تقكيميا

 . ك ىي مرحمة تأتي بعد عممية االختيار كقيبىٍيؿى التنفيذClarification: مرحمة التكضيح- د
 كيتـ فييا تنفيذ القرار Implementation- adjustement: التكفيؽ- مرحمة التطبيؽ 1-2

حداث بعض التعديبلت إف إقتضت الضركرة حتى يتـ التكفيؽ بيف ما ىك  المتخذ أك البديؿ المختار كا 
 .متكقع  ك ما ىك ممكف

حسب ىيمتكف فإف عممية اتخاذ القرار تتضمف عناصر  (Hilton) :ىيمتوننموذج  -2
 كتضـ معتقدات الفرد كتكقعاتو عف ذاتو أك العالـ الخارجي، permiesالمقدمات : أساسية تتمثؿ في

باإلضافة إلى التنافر المعرفي .  كنعني بيا األحداث المتتالية كالمرتبطة باختيار بديؿ ماplanesكالخطط 
cognitive dissonance رجاعيا إلى المقدمات السائدة لتحديد ما  كىي عممية اختيار الخطط المتاحة كا 

 في ذلؾ بقكلو أف سيمكفكيكافقو ). إذا كانت النتائج المرتبطة بيذه الخطط ميرضية أـ غير ميرضية
 .المعمكمات لدل متخذ القرار تككف غير كافية كلذلؾ يقـك بترتيب البدائؿ في ضكء النتائج المرتبطة بيا

في كصؼ عممية اتخاذ القرار عمى ثبلثة مفاىيـ  فرـك كيعتمد (Vroom): فروم نموذج  -3
 كالقكة valuece الكزف – ىار كتيدماف كىك بيذا يشترؾ مع  expectancyالتكقع : - أساسية ىي

force .تبدأ بتككيف تكقعات حكؿ مدل ارتباط حدث معيف  فركـحيث أف كؿ عممية اتخاذ قرار حسب 
بناتج معيف ثـ إعطاء أكزاف لمنكاتج المتكقعة حسب منفعتيا كجدكاىا كخصائصيا السمبية ك اإليجابية أم 
أييا أقدر عمى تحقيؽ اليدؼ ثـ يأتي القرار كالذم نقصد بو قكة السمكؾ كىك في الحقيقة تككيف فرضي 

 .ناتج عف حاصؿ ضرب كزف البديؿ في القيمة المتكقعة

     
 

 ال يمكننا التحدث عف قرار جيد إال في ظؿ جيبلتحسب   (Gellet)  جيالتنموذج  -4
كليذا قاـ بحصر المعمكمات التي يحتاجيا . تكفر معمكمات كافية عف البيئة كالمكقؼ الذم لو عبلقة بو

 :متخذ القرار ضمف ثبلثة أنظمة

(س)انمًٛخ انًزٕلؼخ ل × (س)ٔصٌ انجذٚم = انمشاس أٔ انجذٚم انًخزبس  

.
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 كيتضمف المعمكمات الخاصة بالبدائؿ المتكفرة كالنتائج أك predictive system: نظاـ التنبؤ- 
 .كاالحتماالت التي تربط البدائؿ بالمخرجات. المخرجات المرتبطة بيا

 كيشتمؿ عمى التفضيبلت النسبية لممخرجات كالترتيب اليرمي ليا  value system :نظاـ القيـ-
 .حسب األىمية

كيضيؼ .  كيضـ القكاعد التي يتـ خبلليا تقييـ البدائؿdecision criterion:  محؾ القرار-
البحث  : أف عممية اتخاذ القرار تتككف مف ثبلث عمميات فرعية ىي(Enihorn et al) كآخركف انييكرف

 ، كالتغذية information combination، تجميع المعمكماتinformation searchعف المعمكمات 

 .feed back/ learningالتعمـ/الراجعة

 أف اتخاذ القرار يتككف  فانش خبلفا لكؿ مف سبقكه يرل(Van Gigch) نموذج فانش  -5
 :مف ست مراحؿ ىي

 كضعية التناقض مف الحبلت التي تدفع الفرد لمتفكير discripancy التناقض تحديد مراحؿ-   أ
في إيجاد حؿ ليذا التناقض كىؿ يحتاج ىذا الكضع إلى قرار عاجؿ أـ ال، فيك يشير إلى عدـ انسجاـ أك 

 .كمتطمبات ظيرت حديثا أك أيستيحدثتٍ - حالي- تكافؽ بيف كضع فعمي

 .كيتـ فييا تحديد أسباب التناقض كحدكده: مرحمة التدخؿ الشخصي-ب
أم تحديد البيئة أك المكقؼ، المعمكمات الضركرية، : مرحمة تحديد عناصر عممية اتخاذ القرار-ج

 الخ....البدائؿ الممكنة،
المفاضمة بيف البدائؿ مف خبلؿ تقييميا مف حيث إمكانية تحقيقيا : مرحمة التفضيؿ بيف البدائؿ- د

 .ألفضؿ النتائج ك أييا أكثر فعالية ثـ ترتيبيا ىرميان 
 .تنفيذ القرار أك البديؿ الذم تـ اختياره: مرحمة التطبيؽ- ق
 يتـ تقكيـ البديؿ المختار في ضكء اليدؼ النيائي كالشكؿ التالي evaluationمرحمة التقكيـ - ك

 . كزمبلئوفانشيمخص المراحؿ الست لنمكذج 
 
 
 
 
 
 

.
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 (13)الشكؿ رقـ 
 (van Gigch, John P. & al) كآخركف21فانشمراحؿ اتخاذ القرار عند 

 
 المرحمة االكلى                                                            المرحمة  الرابعة

 
 

  المرحمة  الثانية                                                           المرحمة الخامسة
 

                                                                            
 

  المرحمة  الثالثة                                                          المرحمة  السادسة

 

                                                                 

 

مف خبلؿ النماذج المعركضة سابقا نبلحظ أف أصحابيا قد اتفقكا عمى أىمية عممية اتخاذ القرار 
كما ركز أغمبيـ عمى . ككذا ضركرة تقسيميا إلى مراحؿ لتسييؿ فيميا كتكضيحيا لمف ييميـ األمر

باإلضافة إلى الفائدة الكبيرة الناتجة عف ترتيب . مفيـك التكقع لما لو مف أىمية قصكل في اتخاذ القرار
غير أنيـ اختمفكا في نقاط أخرل نذكر  (نظريا كحسابيا)البدائؿ المتكفرة حسب أىميتيا كقيمتيا الفعمية 

 كاف أكثر دقة ككضكح كعمؽ إذ أشار إلى أف مككنات ىيمتكفمنيا، التكجو العممي لكؿ منيـ، حيث أف 
اتخاذ القرار تتمثؿ في المقدمات، الخطط، كالتنافر المعرفي كبيذا فيك يشير إلى عممية االستدالؿ بشكؿ 

 .  كاضح، كيركز عمى طرؽ التفكير كالقياس التي يتبعيا الفرد عند اتخاذ قراره أكثر مف أم شيء أخر
، قد قسما عممية اتخاذ القرار في ما اقترحكه مف فانش، ككىار تيدماففي حيف نرل أف كؿ مف 

ضافة . نماذج إلى عدة مراحؿ تكاد تككف متطابقة مع اختبلؼ في التسمية  لمرحمة التقكيـ التي لـ فانشكا 
. ىيمتكفغير أف تقسيميما ىذا كاف كصفيا كأكثر سطحية إذا ما قكرف بنكذج . تيدماف كزميموييتـ بيا 
 . حيث اكتفيا بكصؼ شكمي لمراحؿ اتخاذ القرار بشكؿ عاـجيبلت كفركـكحتى 

 بذكر ثبلث عناصر ممثمة لنمكذج اتخاذ القرار حسب رآييما، جيبلت كفركـكقد اكتفى كؿ مف 
 المعمكمات داخؿ ثبلث  جيبلتكحصر (القكة/ الكزف/ التكقع) نمكذجو إلى ثبلث مفاىيـ فركـحيث قسـ 

                                                 
 116:أَظش، يغذ٘ ػجذ انكشٚى ؽجٛت 21 -  

 رؾذٚذ انزُبلض

 رؾذٚذ ػُبطش ارخبر انمشاس انزمٕٚى

انزذخم 

 انشخظٙ

 انزطجٛك

 رمٛٛى انجذائم

.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search%3Fq%3DVan%2BGigch%2B%2526%2Bwoodridge%2Bschool%2Bfaculty:%2BA%2Bdecision%2Bmaking%2Bmodel%2Bto%2Bremove%2Bdiscrepancies%2B:%2Bapplication%26hl%3Dfr%26biw%3D1366%26bih%3D610%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp%3Bjsessionid%3DQQft5sB378Xhh-TYBn-jJw__.ericsrv005%3F_pageLabel%3DERICSearchResult%26_urlType%3Daction%26newSearch%3Dtrue%26ERICExtSearch_SearchType_0%3Dau%26ERICExtSearch_SearchValue_0%3D%2522van%2BGigch%2BJohn%2BP.%2522&usg=ALkJrhhKZx54nDEzTLyIqAViblX4pkPTTw
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كما يميز نمكذجي ىاذيف العالميف ىك التكجو الكمي في عرض . (محؾ القرار/ القيـ/ التنبؤ)أنظمة ىي 
كبيذا يككناف أكثر دقة مف النماذج األخرل . المعمكمات كطريقة معالجتيا عف طريؽ حساب االحتماالت

التي اكتفت بالكصؼ المفظي فقط دكف تعمؽ فعمي في التعامؿ مع المعمكمات، كىكذا تمكانا مف إبراز 
 .القيمة الحقيقة لممعمكمات في عممية اتخاذ القرارات

 :النماذج التوصيفية أو العالجية: ثانيا
أما النمكذج الذم يحدد لمفرد متخذ القرار كيفية اتخاذ القرارات فيطمؽ عميو إسـ النمكذج العبلجي، 

فنماذج البرمجة الخطية، . كالنماذج العبلجية عادة ما يتـ تنمينيا بكاسطة رجاؿ االقتصاد كاإلحصاء
كنظرية المباريات، كالميزانية الرأسمالية، كنظرية القرارات اإلحصائية ما ىي إال مجرد أمثمة مف النماذج 

كالمعيار الخاص باالختيار مف بيف البدائؿ عند التعامؿ مع النماذج العبلجية ىك التعظيـ . العبلجية
Maxinization أك المثالية Optimization . كيككف التعظيـ أك المثالية لممنفعة أك لمقيـ المتكقعة، ىذا

كىي كما . المعيار حينما يشار إليو بصكرة رياضية يعبر عنو في شكؿ دالة اليدؼ لمقرار الذم ييتخذ
اتضح مسبقا تفترض أف متخذ القرار فردا رشيدا سكؼ يقكـ باختيار البديؿ األمثؿ الذم ييعظـ المنفعة أك 

كالمنفعة قد يعبر عنيا في شكؿ أكبر األرباح، أقؿ التكمفة أك حصة المنظمة في السكؽ . القيـ المتكقعة
Markt share... (226-225: [ت.د]السيد اسماعيل، )الخ 

كتتميز النماذج التكصيفية بالدقة كالمكضكعية في معالجة المعمكمات التي تـ تجميعيا التخاذ قرار 
ليذا سميت بالنماذج العبلجية، كقد ذكر مجدم حبيب في نفس مؤلفو السابؽ نمكذجيف ىاميف مف . ما

 :النماذج العبلجية ىي
 :النماذج الخطية في اتخاذ القرار -1

كحسب ما -  أكؿ مف اقترح استخداـ النماذج الخطية في اتخاذ القرار(Franklin)فرانكميف يعد 
كذلؾ بناء عمى عدـ كجكد مقدمات كافية، - "( (Dawas & Corgvean ;1974 داكس كككرجافذكر 

كأكصى بكتابة الحجج المؤيدة كالحجج الرافضة، كأعطى تمميحات قصيرة عف الدكافع التي أدت إلى كضع 
ىذه الحجج كضركرة تككيف رآم كاحد فقط مف خبلليا، ككذلؾ كضع أكزاف نسبية لآلراء المؤيدة 

 .كالمعارضة ثـ جمع األكزاف النسبية، كتحدد إشارة الجمع كالقرار الذم يجب أف يأخذه
كقد تطكرت بحكث العمميات كاستخدمت في مجاالت متعددة، اإلدارة كالسياسة كاالقتصاد؛ كبمغة 

البحث عف المعمكمات، )لعمميات اتخاذ القرار  (Enihorn ;1979) اينيكرفالتقسيـ الثبلثي الذم قدمو 
تستخدـ نماذج تحميؿ االنحدار في مرحمتي تجميع المعمكمات  (التغذية الراجعة/ تجميع المعمكمات، التعمـ

.
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التغذية الراجعة أك المرتدة، أك بمعنى آخر فإف العمميات األساسية لمتكظيؼ البديمي تمثؿ مجاؿ / كالتعمـ
 .استخداـ نماذج تحميؿ االنحدار

 (119-118: 2007حبيب مجدي، )                                                          

 :نموذج تعقب التجييز  -2

كىي مرحمة -   (Enihorn)حسب - ركز ىذا النمكذج عمى المرحمة األكلى مف عممية القرار
حيث أنو يعتمد عمى بناء نمكذج تفصيمي لمحقائؽ المعرفية مف خبلؿ فحص "البحث عف المعمكمات، 

كما ( 119: 2007حبيب مجدي، )" البركتككبلت المفظية كتمثيميا في نمكذج يحاكي نمكذج الحاسكب
كرغـ اىتماـ ىذا النمكذج بالمرحمة األكلى بشكؿ كبير إال أنو يحتكم  (1975 ) (Kelinnuntz)ذكر

 .(التغذية الراجعة/ التعمـ)ضمنيا عمى مرحمة تجميع المعمكمات، كمرحمة 
الخطية أـ تعقب التجييز كاتفؽ أغمبيـ : كقد حاكؿ العديد مف العمماء معرفة أم النمكذجيف أفضؿ

أنو يجب استخداـ النمكذجيف معان، الىتماـ كمييما بمستكيات مختمفة مف مستكيات عمميات القرار كبالتالي 
 .فالعبلقة بينيما عبلقة تكامؿ

إذا ما حاكلنا المقارنة بيف النماذج الكصفية ك التكصيفية فإنو يمكف القكؿ أف النماذج الكصفية 
:  بأنيا(Hammond & Brehmer) ىامكند ك برىمرتككف مخرجاتيا قرارات شبو عقبلنية كالتي يعرفيا 

القرار الذم يبنى مف خبلؿ تحميؿ المشكمة كخبرة الفرد، كال يعتمد عمى تحميؿ المشكمة كىي تشير إلى " 
 "طريقة التفكير المرتبطة بالحقائؽ الجزئية كاالستنتاجات التي ال يستطيع الفرد أف يعطي ليا تفسيرا تامان 

 (119: 2007حبيب مجدي، )                                                        

فالنماذج الكصفية تعتمد عمى خبرة الفرد بشكؿ كبير كبالتالي فيي تتأثر حتما بالذاتية في حيف 
النماذج التكصيفية ال تعتمد عمى خبرة متخذ القرار كتعتمد عمى التحميؿ المكضكعي لممكقؼ المراد اتخاذ 

كىذا عف - إلى حد كبير- قرار بشأنو، كيعتمد ىذا التحميؿ الكمي عمى المعمكمات الكاضحة كالكافية
كذلؾ بإعطاء المعمكمات . طريؽ معالجتيا بأساليب إحصائية مكضكعية ال تتدخؿ فييا ذاتية متخذ القرار

المجمعة أكزاف كمية حسب أىميتيا كما يتميز بو مف خصائص إيجابية كسمبية تساعد في اختيار البديؿ 
. األنسب كذلؾ باختيار الخيار األكثر إيجابية كاألكثر قدرة عمى تحقيؽ اليدؼ الذم مف أجمو اتيخذ القرار

كفي نفس الكقت يككف الخيار األقؿ سمبية مف حيث المخاطرة كالتسبب في الخسائر الفادحة لمفرد 
 .كالمؤسسة

 نمكذجيف "نظـ المعمكمات التخاذ القرارات اإلدارية"  في كتابو اسماعيؿ السيدمف جية أخرل ذكر 
 .ميميف مف النماذج السمككية التخاذ القرار منيا الخاصة بالفرد متخذ القرار كمنيا الخاصة بالمنظمة ككؿ

.
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 behavioral modeles of the décision maker:  رالنماذج السموكية لمتخذ القرا:  أكال
الكيفية التي يتـ بيا اتحاذ القرار يمكف كصفيا عف طريؽ عدة مراحؿ كذلؾ باالعتماد عمى الفركض التي 

 :ك مف بيف ىذه النماذج. يضعيا متخذ القرار لمتعامؿ مع المشكمة المطركحة
يقكـ ىذا النمكذج عمى Classical Economic Model : النموذج االقتصادي التقميدي - أ

 :الفركض التالية

 .يتخذ القرار في ظؿ التأكد التاـ، كىذا يعني أف نتائج اإلختيار معركفة كمؤكدة- 
 .اليدؼ األساسي بالنسبة لمتخذ القرار مف القرار المتخذ ىك تعظيـ الربح كالمنفعة- 
 يتخذ القرار في ظؿ المخاطرة كىذا يعني أف نتائج القرار غير مؤكدة كقد تككف خطيرة. 

 اليدؼ مف القرار المتخذ ىك تعظيـ القيمة المتكقعة مف الربح. 

 تككف ىناؾ حساسية شديدة لمفركؽ بيف القيـ المتكقعة كأكزاف البدائؿ. 

كعمى أساس ىذه اإلفتراضات فالقرار المتخذ في ىذا النمكذج يتميز بالرشد مف طرؼ متخذ 
كىذا النو يككف عمى عمـ بالقرار األكثر مبلئمة لممشكمة المطركحة كىذا ما ال يتكفر في جميع . القرار

 .كىذا ما يجعمو ال يتصؼ بالكاقعية ك العممية دائما. المكاقؼ االقتصادية كغيرىا
كيعتبر النمكذج االقتصادم التقميدم مف النماذج العبلجية التكصيفية ألنو يحدد لمفرد كيفية 
التعامؿ مع المشكمة التخاذ القرار المناسب  كاليدؼ األساسي منيا ىك التعظيـ سكاء لمربح أك القيـ 

 .المتكقعة لمربح في حالة التأكد أك عدـ التأكد
كيعد ىذا النمكذج مف النماذج الكصفية، فيك يشرح كيؼ تتـ في الكاقع :  النموذج اإلداري-ب

كيفترض أف ىذه العممية تتـ في بيئة تتسـ بعدـ التأكد كال يفترض الرشد الكامؿ في . عممية اتخاذ القرارات
كاليدؼ الخاص بالنمكذج اإلدارم ال يككف ثابتان مثؿ ما ىك في النمكذج . عممية اتخاذ القرارات

كما يفترض . كلكنو قد يتغير مع كؿ إدراؾ جديد لمتخذ القرارات بالنجاح أك الفشؿ لمقرار ذاتو. االقتصادم
 :النمكذج اإلدارم أف متخذ القرار

 .ال يعرؼ كؿ البدائؿ المتاحة كال النتائج الخاصة بكؿ منيا- 
 .تككف عممية البحث عف البدائؿ محدكدة- 
 .يختار البديؿ الذم يشبع مستكل طمكحو الخاص-

 :التوقعات اإلنسانية وعممية اتخاذ القرارات- ج
يختمؼ األفراد في طيرؽ استجاباتيـ في المكاقؼ الخاصة بعممية اتخاذ القرار كمرد ىذا إلى 

إختبلؼ مستكيات تكقعاتيـ، كيمكف تفسير دكر التكقعات في عممية اتخاذ القرار حسب نظريات ثبلث 
 :ىي

.
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  لصاحبياdissonance cognitiveنظرية عدـ االرتياح المعرفي أك التنافر المعرفي  -1

(Leon Festinger)  الذم يرل أف الفرد بعد اختياره لبديؿ ما قد يككف لو جكانب سمبية ليكف فستنجر 
دراكو ليذه الجكانب المختمفة سكؼ يشعره بعدـ االرتياح  كالبديؿ المتركؾ قد تككف لو جكانب إيجابية، كا 

كالشؾ المعرفي ك يعمؿ الفرد عمى ىذا الشعكر مف خبلؿ محاكلتو لزيادة درجة أىمية  (عقمي كشعكرم)
 .البديؿ المختار عمى حساب البديؿ المتركؾ

مع تأثير إلتزاـ الفرد بالقرار المتخذ commitment theory كتتعامؿ نظرية االلتزاـ  -2
فالفرد إذا عمـ أنو لف يككف مجاؿ لتغير ىذا القرار بعد . عقب اتخاذه عمى عممية اتخاذ القرار ذاتيا

اتخاذه، فإف الكقت البلـز التخاذ ىذا القرار سكؼ يزيد إذا ما قكرف بالكقت البلـز لقرار يمكف أف يتـ تغييره 
 .في كقت الحؽ لعممية اتخاذه

 فتتعامؿ مع theory of anticipatory regretأما نظرية األسؼ كالندـ المتكقع  -3
كفي ىذه الحالة يقـك متخذ القرار بتكقع درجة الندـ . االستجابة النفسية لمبدائؿ المتاحة أماـ متخذ القرار

كيؤدم التعامؿ مع ىذه . التي سكؼ يتعرض ليا عندما يقـك باختيار أحد البدائؿ ككضعو في صكرة قرار
النظرية إلى دفع متخذ القرار إلى التفكير في كؿ النتائج المحتممة لكؿ البدائؿ، حتى يمكنو أف يقمؿ مف 

مف جية أخرل فإف تكقع نتائج معينة غير مرغكب فييا بعد تطبيؽ . درجة الندـ بعد القياـ بعممية االختيار
 .القرار يككف أفضؿ مف أف يتفاجأ الفرد بيا

 : نذكر22أىـ ىذه النماذج: النماذج السموكية التخاذ القرارت التنظيمية: ثانيا
تتسـ المنظمات بكجكد صراع عمى مستكاىا في حالة تعارض : الحمكؿ الكسطى لمصراع -1

األىداؼ الخاصة بكؿ طرؼ مف أطرافيا عند اتخاذ القرار، كيمكف حؿ ىذا الصراع بكاسطة ثبلث طرؽ 
 :رئيسية

 .أف تضع كؿ كحدة مف المنظمة األىداؼ الخاصة بيا- 
 .السماح لمكحدات الفرعية باتخاذ قراراتيا في حدكد قانكف المنظمة- 
التعامؿ مع كؿ ىدؼ عمى حدة، حتى تككف ىناؾ فرصة لكؿ األىداؼ المتعارضة في التأثير -

 .عمى عمؿ المنظمة
تحاكؿ كؿ المنظمات تفادم الخطر بعدـ التأكد كلك كاف ذلؾ عمى :  تفادم عدـ التأكد -2

كبعض الشركات قد . خاصة إذا كاف ذلؾ يؤدم إلى زيادة درجة التأكد مف النتائج. حساب القيمة المتكقعة
تقبؿ تقسيـ حصص السكؽ مع منافيسييا رغـ أف ىذا االتفاؽ قد يؤدم إلى تقميؿ مبيعاتيا لكف بالنسبة ليا 
                                                 

 235-231: أَظش اعًبػٛم انغٛذ-  22

.
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كىناؾ مجمكعة أخرل مف األساليب يمكف مف . ىذا الحؿ يزيد مف درجة التأكد كيقمؿ مف درجة عدـ التأكد
 :خبلليا زيادة درجة التأكد مثؿ

 .التعامؿ مع القرارات بشكؿ دكرم بدؿ فترة زمنية طكيمة- 
 .السيطرة عمى السكؽ مف خبلؿ إبراـ اتفاقيات طكيمة األمد- 

الدافع كراء البحث عف حؿ ىك كجكد مشكمة، كحتى يككف : البحث الدائر حكؿ المشكمة -3
فمك كاف ىناؾ عرضا متمثبل في . ىذا البحث فعاؿ يجب أف يككف قريبا مف األعراض الخاصة بالمشكمة

ذا لـ تكف . انخفاض المبيعات فإف البحث يجب أف يبدأ مف دراسة برنامج المبيعات أك إدارة المبيعات كا 
التي يمكف أف تككف مكضعا . ىناؾ نتيجة فإف البحث يجب أف يمتد ليغطي المناطؽ التنظيمية األخرل

لممشاكؿ قبؿ أف نبحث في مناطؽ أخرل كىي المناطؽ التي تكجد فييا طاقة عاطمة، أك التي تككف ليا 
 .أىدافان يصعب قياسيا

عادة ما تقـك التنظيمات بتغيير أك تعديؿ إجراءات البحث عف الحمكؿ : التعمـ التنظيمي -4
كعادة ما تتغير مستكيات الطمكح الخاصة باألىداؼ نتيجة ليذه "بناء عمى الخبرة المكتسبة عبر الزمف 

كفي الحاالت التي يككف فييا التنظيـ مستقرا فإف مستكل الطمكح يككف أعمى بقميؿ مف المستكل . الخبرة
كلكف عندما يككف ىناؾ زيادة مطردة في مستكل الطمكح سكؼ يككف متأخرا قميبل عف . الحقيقي لبلنجاز
 .مستكل االنجاز

أما إذا كاف مستكل االنجاز منخفضان، كينخفض عبر الزمف فإف مستكل الطمكح يتجو إلى أف 
ينخفض كلكف بنسبة أقؿ مف االنخفاض في مستكل االنجاز، مما يجعؿ باستمرار مستكل الطمكح أعمى 

حيث أف الخطط عادة ما . ىذه الظاىرة تعد ىامة في عمميتي التخطيط كالرقابة. مف مستكل اإلنجاز
كيتكقؼ . تعكس مستكل الطمكح كالرقابة يمكف أف يككف ليا تأثيرا سمبيا أك إيجابيا عمى األداء كاإلنجاز

نكع التأثير عمى مستكل الطمكح الخاص بالكحدة التنظيمية التي يتـ تقييميا خبلؿ عممية الرقابة، كنظاـ 
المعمكمات اإلدارية ىك أحد العكامؿ التي يمكف أف تكفؽ بيف مستكل االنجاز كمستكل الطمكح الخاص 

 .بالمنظمة أك بكحدة تنظيمية معينة

كتعتمد . يرتبط المفيـك الحدم لمقرارت بمفيـك اإلشباع كالرضا :اتخاذ القرارات الحدية -5
الفكرة ىنا عمى أف القرار الحدم ما ىك إال تغيير محدكد لئلجراءات كالسياسات القائمة كمحاكلة لتحسينيا 

كىذا باإلتفاؽ مع كؿ أطراؼ المنظمة خاصة العميا منيا كىذا ما يعرؼ  (أم تعديؿ حدم بسيط)
كتعرؼ ىذه السياسة باسـ سياسة اختراؽ الجماعات كتمعبيا الحككمة في كثير مف المكاقؼ . باإلشباع

 .كىذا باجراء تعديبلت بسيطة حتى يقبميا الجميع

.



  القرارسيككلكجية اتخاذ:                                                                  الفصؿ األكؿ

147 

 نظريات ونظم دعم القرار: ثالثبحث المال

 مدارس اتخاذ القرار: أوال
مبادئ كأسس ال غنى عنو لمزاكلة أم نشاط مف قرار عمما قائما بذاتو لو أصكؿ كأصبح اتخاذ اؿ

 مف أسس مدرسة فكرية لئلدارة، ككضع نظرية أكؿ الحياة المختمفة، كقد اختمؼ الفقياء في تحديد أنشطة
 بينما (Fredrick Taylor)" فريديريؾ تايمكر" متكاممة ليا، فالبعض يرل أف مؤسس ىذا العمـ ىك العالـ 

 بنصؼ  تايمكر في ىذا المجاؿ كالذم سبؽ"تشارلز بابيج" يرل البعض اآلخر أىمية الجيكد التي بذليا 
-  مف ألؼ الضكء إلى مدل الحاجة إلى عمـ اإلدارةأكؿىك " ىنرم تاكف" أف آخركفقرف تقريبا، كيرل 

 (81: 1986 عبد اهلل عماد، ).كمف المؤكد أف لكؿ بصمتو في تطكير ىذا العمـ
تطبيؽ طرؽ البحث العممي في اتخاذ القرارات عكضا عف األحكاـ " فريديريؾ تايمكر"منذ أف حاكؿ 

الشخصية كالتخميف حتى تحكؿ الفكر اإلدارم إلى التركيز عمى دراسة العبلقات اإلنسانية في التنظيـ 
 الكافي لمفيـك اتخاد االىتماـكاإلدارة كالتحميؿ االقتصادم كالنشاطات التي يمارسيا المدير دكف إعطاء 

القرارات كأساليب اتخاذىا كجزء أساسي مف عمؿ المدير كالمؤثر الفعاؿ في تكجيو مكارد المؤسسة نحك 
 لبلكتسابأىدافيا إلى أف قدـ الفكر اإلدارم الحديث األىمية لدكر القرارات اإلدارية في تكجيو المنظمات 

 .الميزة النسبية في تفعيؿ قدرتيا مف خبلؿ عممية صنع القرارات
 (98: 2005، رحاحمة عبد الرزاقال)

 عند انعقاد المؤتمر القكمي ألساتذة ـ1954/1955 بيذه النظريات إلى عاـ االىتماـكيرجع 
                "ككال دارسي ك جيتزلز لػ" استخداـ النظرية في اإلدارة التعميمية"اإلدارة التعميمية كظيكر كتاب 

 (38: 2010موسى شيرزاد، )                                                                                               
 القرارات لمساعدة الفرد عمى اختيار التخاذتيدؼ نظريات اتخاذ القرار إلى تحديد الطرؽ المثمى 

طريقة العمؿ التي تحقؽ أعمى فائدة بأقؿ كمفة، كىي تيدؼ أيضا إلى كضع األسس كالمبادئ اإلحصائية 
الزغمول رافع ):حسب تعاقبيا الزمني التي تسيـ في اتخاذ قرار مبلئـ، كفيما يمي عرض ألىـ ىذه النظريات

 (332 :2003، و الزغمول عماد
I. أك نظريات النمكذج العقبلني المثالي كتسمى أيضا نظريات القرار : النظريات الكالسيكية
كقد راجت أفكارىا منذ أكائؿ القرف العشريف حتى الثبلثينات كىي نظريات تيتـ بإتباع األسمكب " الرشيد، 

جراءات محددة كتيتـ بتنظيـ أدكات العمؿ كآالتو كالقكل البشرية، كيرتبط  العممي ألداء العمؿ كفؽ مبادئ كا 
 (82: 1986عبد اهلل عماد، ).اتخاذ القرار فييا بالقكانيف كاألكامر كالتعميمات المنظمة

.
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كمف أىـ ىذه النظريات نجد المدرسة العممية كمدرسة المراحؿ كالمبادئ أك مدرسة التقسيـ 
 :اإلدارم

تعد المدرسة العممية ىي أكؿ المدارس ذائعة الصيت ليذه النظريات، : مدرسة اإلدارة العممية- 1
شاراس بابيج كىنرم عنيا مثؿ كقد ساىمت جيكد عدد مف العمماء في انتشار أفكار ىذه المدرسة كالدفاع 

 في ىذا المضمار (Taylor) تايمكر، ىذا باإلضافة إلى ما بذلو العالـ تاكف كفرانؾ جمبرت كىنرم جانت
كالذم يعد مؤسس عمـ اإلدارة، كمف أبرز العمماء الذيف نادكا بأىمية االلتزاـ بالمنيج العممي عند أداء أم 

 (84: 1986عماد عبد اهلل، ) .عمؿ
كمف . "ىك مؤسس نظرية اإلدارة العممية (1856-1916) (Frederich Taylor)حيث يعتبر 

 في مجاؿ اتخاذ القرارات اإلدارية، دعكتو إلى تطبيؽ األساليب العممية في اإلدارة بدال تايمكرأىـ إسيامات 
كاالنسجاـ بدال مف التفرقة كالتعاكف بدال مف سيادة . مف األساليب التقميدية القائمة عمى تقدير الشخصي

 (30 : 2008صالح محمد، )."ركح الفردية، كىذه كميا مفاىيـ تساىـ في ترشيد عممية اتخاذ القرار
ىك رائد ىذه  (1841-1925) (Henry Fayol) فايكؿ ىنرمييعد : نظرية التقسيم اإلداري- 2

المدرسة التي أبرزت األىمية الخاصة لمرحمة اتخاذ القرار، كقد شاركو في ىذا الفكر عدد أخر مف العمماء 
 حدد خمسة عناصر فايكؿ كجدير بالذكر أف جيمس مكني، إيككيؾ كجيميؾ كأكركيؾ كشيمدكف،منيـ 

التخطيط، التنظيـ إصدار القرار كتعني تنفيذ التنظيـ كالتنسيؽ بيف األىداؼ، كأخيرا : أساسية لئلدارة كىي
الرقابة، كيرل فايكؿ أف اتخاذ القرار يرتبط ارتباطا مباشرا مع التنظيـ باعتباره محددا لكاجبات كمستكيات 

 عمى مرحمة اتخاذ القرار بعدا جديدا لـ يتناكلو أحد مف الميتميف بعمـ  فايكؿكؿ عامؿ بالمشركع، كقد ألقى
اإلدارة مف قبؿ، فيرل أف إصدار القرار ال يعني تحديد القرار الكاجب التنفيذ، كمعنى حرفي، كلكنو قصد 
بذلؾ معنى أعمؽ كىك إشراؼ الرئيس عمى المرؤكسيف إشراؼ جادا فعاال كتكجيييـ بما يخدـ أغراض 

 (98-96: 1986،  عمادعبد اهلل ).المشركع 
 : المدرسة التجريبية- 3

رجاؿ ة لممدراء كح في ىذه المدرسة بدراسة التجارب الناج(Ernest Dale)" ارنست ديؿ" اىتـ 
ة بغرض معرفة حاإلدارة الذيف تمتعكا بكفاءات كخبرات تستحؽ الدراسة مف خبلؿ قراراتيـ الرشيدة كالناج

ل بيا مف قبؿ المدراء في جميع مياديف العمؿ ذتح حتى تككف مبادئ ماتبعكىاالطرؽ كالمخططات التي 
كعمى ىذا األساس فإف ىذه المدرسة تعتمد عمى الدراسة العممية التجريبية لمحاالت المميزة . المختمفة

 اتخاذ قرارات رشيدة مف خبلؿ تحميؿ إمكانيةكالناتجة الستخبلص العكامؿ كالشركط التي تؤدم إلى 

.
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 يتسني تصنيفيا فيما  حتى.تجارب المدراء كاستنباط السمبيات كاإليجابيات مف كؿ تجربة عمى حدل
صدار تعميمات نككف ذات فائدة لمدارسيف كالممارسيف الجدد مف المدراء.بعد  .كا 

ذا ما أجرينا مقارنة سريعة بيف ما جاء بو   (المدرسة التجريبية) ايرنست ديؿكما جاء بو "فايكؿ"كا 
 نجد أف ىذا األخير لـ يفصؿ بيف الكظيفة التي يجب أف تقكـ بيا اإلدارة كبيف كظائؼ العمؿ في  تايمكرك

 .اعتبر الكظيفة اإلدارية كظيفة مستقمة رغـ أنيما ال يختمفاف في المبادئ العامة لئلدارة كعمـ": فايكؿ"حيف 
 مف الكاضح جدا اىتمامو بتسريع كتيرة العمؿ كتحسيف الكضع المادم لمعماؿ، في تايمكركما أف 

 -  أم بالمدراء–اىتـ بالمستكيات القيادية أكثر " فايكؿ" حيف أف 
كما يؤخذ عمى ىذه النظريات أيضا عدـ تركيزىا عمى عممية اتخاذ القرار بقدر تركيزىا عمى طرؽ 

كعمى . الدراسة العممية كاألساليب اإلنتاجية كالعمميات اإلدارية كما ىك الحاؿ بالنسبة لممدرسة العممية
سمكؾ المشرفيف كالمسؤكليف كما ىك شأف مدرسة التقسيـ اإلدارم، كالتىعىميـ مف أخطاء كخبرات المديريف 

 .بالنسبة لممدرسة التجريبية
II.  الحديثة–المدارس النيوكالسيكية - 

أماـ المبالغة التي استمر بيا االتجاه التقميدم في تحميمو لؤلعماؿ اإلدارية كعممية اتخاذ القرار، 
راجت ىذه النظريات في الثبلثينات مف القرف " كقد. ظيرت اتجاىات أخرل حاكلت أف تككف أكثر كضكح

العشريف كتيتـ بالدراسات االجتماعية كالسمككية كفنكف معاممة البشر كتسعى إلشباع الحاجات االجتماعية 
 (82 : 1986عبد اهلل عماد، ) "كالنفسية كمعالجة األمراض اإلدارية 

كبصفة خاصة تأثير العنصر البشرم باعتباره أساس السمكؾ التنظيمي، كبحث تأثير البيئة عمى 
 (105 : 1986عبد اهلل عماد، ).ىذا العنصر كمدل انعكاس ىذه المؤثرات عمى السمكؾ التنظيمي

كقد برزت أفكار ىذه النظريات مف خبلؿ عدة مداخؿ فكرية كالتي تيمثؿ التكجو أك المدرسة 
 .السمككية، المدرسة االجتماعية، مدرسة اتخاذ القرار، فالمدرسة الرياضية  كأخيرا المدرسة االقتصادية

 :المدرسة السموكية -1
اعتبرت ىذه النظرية أف التنظيـ عبارة عف نظاـ مفتكح يتأثر كيؤثر بالبيئة الداخمية كالخارجية، 

كأف متخذ القرار كفرد لو أفضميات خاصة بو، كيتأثر بالقيـ كالعادات كالتقاليد، إلى جانب ما يتسـ بو مف 
 (99 : 2005الرحاحمة عبد الرزاق، ). دكافع ال شعكرية

كقد ساعدت المفاىيـ التي قدمتيا ىذه المدارس في التعرؼ عمى العكامؿ كالمتغيرات المختمفة، 
التي تتفاعؿ كتؤثر عمى اتخاذ القرارات فركزت اىتماميا عمى العنصر البشرم الذم يعتبر عماد العممية 
اإلدارية كالمحكر األساسي لسمكؾ التنظيمي كما ركز بعض أقطاب ىذه المدارس عمى القيادة كاالتصاؿ 

.
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كاتخاذ القرارات، كأدت نتائج ىذه الدراسات إلى فتح آفاؽ جديدة لمدراسات اإلدارية خرجت بيا عف نطاؽ 
التنظيـ اآللي المحدكد كما صكرتو النظريات الكبلسيكية، إلى طرؽ النكاحي األخرل في اإلدارة  كالقيادة 

يميتكف مايك، :  كمف ركاد ىذا النمكذج نجد(32 : 2008صالح محمد، ).كاتخاذ القرارات مارم باركر فكليت، كا 
 .ك فرتيز ركتمزيرجر كسيمكف

كيرل بعض مف الميتميف بعمـ اإلدارة أف ترؾ القرار في يد العماؿ سيؤدم إلى الفكضى في 
التسيير داخؿ التنظيـ كانتشار السمككيات غير المنضبطة كالتسيب كاإلىماؿ بسبب االىتماـ الزائد 

كىك مف أكبر المعارضيف " دافيؿ بؿ" بالعبلقات اإلنسانية كاالىتماـ المبالغ فيو بالعنصر البشرم حسب 
 . ليذا التكجو
 :المدرسة االجتماعية -2

الذم اعتمد في مدرستو عمى التحميؿ الدقيؽ لكظائؼ (CHester Barnard) شيستر برنارد 
اإلدارة، مستخدما في ذلؾ عددا مف العمـك ذائعة الصيت في ذلؾ الكقت، منيا عمـ اإلحصاء، عمـ 

 (114: 1986عبد اهلل عماد،  )"االجتماع، عمـ النفس
 بيف اتخاذ القرار لدل الفرد  برناردفي مكضكع اتخاذ القرار يفرؽ: اتخاذ القرار بالنسبة لبرنارد-

كاتخاذ القرار لدل المنظمة عمى أساس أف ىذا األخير تتفرع عنو عدة قرارات ثانكية، كما أكد عمى أنو 
كحتى يككف تكقع نتائج صدكر ىذا القرار بشكؿ جيد، يجب تحديد العكامؿ اإلستراتيجية المؤثرة عمى القرار 

كما أبرز أىمية إشراؾ . كخاصة منيا العامؿ االستراتيجي األساسي الذم يعتبر قرار في حد ذاتو
دراكو لمدل مبلئمتو لرغباتيـ أك مضاره عمييـ خاصة في حالة عدـ  المرؤكسيف في اتخاذ القرار، كا 

 .تنفيذىـ ليذا القرار
 : أنكاع القرارات إلىبرناردكقد صنؼ 

 . قرارات ايجابية كتعني أداء عمؿ معيف سكاء بطريؽ مباشر أك االمتناع عنو- 1
 .قرارات سمبية كتعني االمتناع عف أداء عمؿ معيف- 2

 مف أف القرار المتخذ قد يككف رفض كؿ برناردكفي ىذا المقاـ تجدر اإلشارة إلى أف ما نكه عنو 
  كجكر(Lefen)ليفيف كما ساىـ عدة عمماء آخريف أمثاؿ ". اإلقرار"البدائؿ المطركحة أك ما يسمى 

(W.Gore) بدراسات ساعدت عمى فيـ عممية اتخاذ القرار بعمؽ كطكرت أساليبو كما درسكا شخصية 
متخذ القرار كالتأثيرات السيككلكجية كاالجتماعية كالحضارية كمدل تأثير العادات كالتقاليد السائدة في 

 .المجتمع عمى سمككات متخذم القرار
 

.
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 (H.Simon) ىربرت سيمكفتىعرض ىذه المدرسة أفكار كؿ مف : مدرسة اتخاذ القرار-3

  .(J.Thompson) جيمس تمسكف ك(R.Tnnenbaum) ركبرت تاننباكـك
يعتبر مف األكائؿ الذيف اىتمكا بدراسة اتخاذ القرار كعممية :  (H.Simon)ىربرت سيمون - أ

اجتماعي  فردية في عمـ اإلدارة مؤكدا عمى مفيـك العقبلنية المقيدة في عممية اتخاذ القرار باعتباره حيكاف
رشيد، ىذه الطبيعة التي تجعمو قادرا عمى اتخاذ قرار رشيد لكف ليس بشكؿ مطمؽ كال دائـ بسبب محدكدية 

 .قدرتو عمى تحميؿ كمعالجة المعمكمات في المكاقؼ المختمفة

 كفي 1950-1947-1938 شرح أفكاره مف خبلؿ عدة مؤلفات نشرىا بيف سيمكفكقد حاكؿ 
 نشر كتاب 1961 كفي the new science of management decision نشر كتاب بعنكاف 1960
 administration behaviour : astudy of decision-making processes inبعنكاف

administrative organization كأكضح مف خبلؿ ىذا المؤلؼ خاصة أىمية اتخاذ القرار باعتبارىا 
  .مف أىـ مظاىر السمككات اإلدارية التي يقـك بو المدير كالعماؿ داخؿ المنظمة

 :(R. Tannenbaum)روبرت تاننباوم - ب
 عممية اتخاذ القرار حكؿ الدكر الكبير لممرؤكسيف في عممية اتخاذ القرار فع ركبرتتمحكرت فكرة 

مف حيث تقييمو لئليجابيات كالسمبيات كالعائدة عميو مف جراء قبكلو أك رفضو لتنفيذه القرار، فالمرؤكس 
... يكازف بيف ما يعكد عميو مف مكاسب عند قبكلو بتنفيذ القرار مف استحساف كزيادة في الراتب كالمكافأة

ىماؿ لمصالحو ككؿ ما ييدد حياتو الكظيفية ... كبيف ما قد يمحقو مف أذل مف الرئيس كبقية المرؤكسيف كا 
 .عند رفضو، ليختار في األخير ما يناسبو كيعكد عميو بالربح ال بالخسارة

 اتخاذ القرار 23 بأساليب تمسكف عمى خبلؼ زمبلئو اىتـ:(J.Thompson)جيمس تمسون - ج
 :ك تكصؿ إلى كجكد  أساليب التخاذ القرار ىي

كيتمتع القائد بسمات شخصية متميزة؛ أم أف يككف ذك شخصية : انفراد القائد باتخاذ القرار- 1
 .قكية كقدرة عمى بسط النفكذ داخؿ المنظمة

كىذا األمر يتطمب تكفر قدرات خاصة لدل الشخص متخذ : التقدير الشخصي لمتخذ القرار- 2
 . سعة األفؽ كبيعد النظر، كمشاركة كؿ مف لو عبلقة بالقرار: القرار منيا

كتتـ ىذه التسكيات عندما " التسكيات"كيصطمح عمييا أصحاب االختصاص : الحؿ الكسط- 3
 .ييختمؼ حكؿ األىداؼ المنشكدة مف اتخاذ قرار ما، رغـ أف األسباب الدافعة التخاذه كاضحة ك محددة

                                                 
 123: 1986أنظر، عماد حسف عبد اهلل، - 23

.
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 يعكد الفضؿ في ظيكر بديات ىذه المدرسة إلى عالـ االقتصاد :المدرسة االقتصادية- 4
 الذم أقحـ مبادئ اإلدارة في مختمؼ أكجو األنشطة االقتصادية، ككاف مف "ألفريد مارشاؿ" المعركؼ 
 حتى 1906الذم يعتبر مؤسس ىذه المدرسة، ككاف أستاذا جامعيا بجامعة ككلكف منذ " شمالنباخ" أتباعو 

.... كطرؽ استغبلؿ طاقات العماؿ" الميزانية الديناميكية" فكرة شمالنباخكأىـ ما قدمو . 1955كفاتو عاـ 
 .كأىمية ذلؾ في عممية اتخاذ القرار

ظيرت ىذه المدرسة كامتداد لتطكرات المدرسة االقتصادية كىي تركز : المدرسة الرياضية-5
 Operation" بحكث العمميات"عمى تطكير نماذج رياضية مختمفة لتقييـ البدائؿ المتاحة مثؿ عمـ 

researche شيرشماف " كيعرفيا العالـ"(Churchman) بأنيا :  

تطبيؽ القكاعد كالفنكف العامية في المشاكؿ لمحصكؿ عمى امثؿ تكازف في النتائج حيث تصاغ  "
المشكمة في رمكز ك معادالت رياضية مختصرة ككاضحة ثـ يتـ بناء نمكذج رياضي كيتـ مقارنة الكمية 

 (124: 1986عبد اهلل عماد، )" عمى أساس األرقاـ بيف البدائؿ المختمفة
رغـ أىمية المدرسة الرياضية إال أف بعض المختصيف يعتبركنو مجرد آلية تستخدـ داخؿ النظاـ 

، كىذا ألف (Koontz) ككنتزاإلدارم بغاية الكصكؿ إلى قرارات أكثر منطقية كعقبلنية كعمى رأس ىؤالء 
المدرسة االقتصادية تعتمد في اتخاد القرار اإلدارم عمى األساليب اإلحصائية مف خبلؿ محاكلتيا دمج 

 . الفنكف اإلدارية في الحياة االقتصادية
III. نظرية اإلدارة: 

عممية اتخاذ قرارات، تيدؼ إلى ترتيب الجيد الجماعي ترتيبا عمميا منظما، : "كتعرؼ اإلدارة بأنيا
شباع الحاجات المادية كالمعنكية لمعامميف ". يسعى لتحقيؽ األىداؼ المتكخاة بأقؿ جيد ككقت كتكمفة، كا 

 : مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح أف اإلدارة تعتمد عمى عدة مبادئ ىي(129: 1986عبد اهلل عماد، )
عممية اتخاذ القرار المحكر األساسي لعمميات عمـ اإلدارة كالقيادة كالتخطيط كالتنظيـ - 1

 ...كاإلشراؼ كالتقييـ
 .لنجاح ىذه العمميات ال بد مف إتباع طريؽ عممي منظـ كيتمثؿ في منيج عممي منظـ- 2
 القيادة، البدائؿ، طرؽ كآليات التقييـ، كالعكامؿ المؤثرة: القرار الرشيد يعتمد عمى كؿ عناصره- 3 
 .التأكيد عمى العبلقات اإلنسانية بيف الرئيس كالمرؤكسيف بضماف مشاركتيـ- 4
 .االستفادة مف الخبرات السابقة- 5
 .صياغة نظرية اإلدارة في إطار قانكني كخمقي مناسب- 6

 :كبيذا يمكف تعريؼ مرحمة اتخاذ القرارات حسب ىذه النظرية بأنيا

.
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رياضية، إحصائية، )عممية اختيار ألفضؿ البدائؿ المتاحة، مستخدما أحدث األساليب العممية، "
كبمراعاة الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، كتيدؼ إلى ترتيب الجيد الجماعي  (...تخطيطية،

شباعا لمحاجات ترتيبا عمميا منظما يحقؽ األىداؼ التي تتكخاىا المنظمة بأقؿ جيد ككقت  كتكمفة، كا 
نظرية القرار بكصفيا عممية اتخاذ القرار فيمكف . (129 : 1986عبد اهلل عماد، )."المادية كالمعنكية لمعامميف

 (410: 2010موسى شيرزاد، ):تكضيحيا مف خبلؿ النمكذج الذم كضعو جريفت كالتالي
 24نمكذج جريفت التخاذ القرار (21)الشكؿ رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                 
24

 42: 2010شٓشصاد يٕعٗ، -  

 

 معرفة تتعمؽ بمكقؼ معيف

 موقف مشكل
 شعكر بعدـ الرضا

 تحديد المشكمة

 معمكمات عف المشكمة

 المعرفة المينية

 مكازنة البدائؿ

 صنع القرار

 صياغة البدائؿ

 نتائج البحث
 الممارسة المينية
 النظرية التربكية

 نتائج البحث
 الممارسة المينية
 النظرية التربكية

تنفيذ القرار كما يتصؿ بو مف 
 خطكات

.
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 أىـ مدارس اتخاذ القرار: (14)الجدكؿ رقـ 
 المدرسة التقميدية المدرسة

  إلى بداية الثبلثينات20أكائؿ القرف 
 المدرسة السمككية

 بعد الثبلثينات
 المدرسة االقتصادية المدرسة الرياضية مدرسة اتخاذ القرار المدرسة االجتماعية

فرانك - فريدريك-تايمور أىـ ركادىا
 ىنري لورنس جانت-جمبرت
 ىنري فايول- 
 ليندال إيرويك-
 .إيرنست ديل- 

 ماري باركرفوليت-
 إيمتون مايا- 
 فرتيز روتمزيرجر- 

 برنارد شيستر- 
 ليفين- 
 جور- 

 ىربرت سيمون- 
 روبرت تاتنباوم- 
 جيمس تيمسون- 

 ألفريد مارشال-  شيرشمان
 خشمالنيا- 
 جونبرج-

 توجو مادي غير مرن-  أىـ مبادئيا
 العامل األلة- 
 ال تيتم باحتياجات العمال- 
 القرار من المدير-
 القرار الرشيد المثالي- 
 القرار مرتبط بالتخطيط- 
 نموذج مغمق- 
 االىتمام باإلنتاج والربح- 
 العامل االقتصادي-
 العقالنية المفتوحة-
 مركزية- منيج عممي-

 توجو انساني ديناميكي - 
 العامل إنسان- 
 اتخاذ القرار بالتعاون- 
 اإلدارة فن- 
 االىتمام بالعنصر البشري- 
 االىتمام بحاجيات العمال- 
 نموذج مفتوح- 
التركيز عمى العوامل - 

 االجتماعية والنفسية
 ال مركزية- 

 التعاون- التنظيم- 
 فنون االتصال- 
 سمطة ذكية مرنة- 
االىتمام بحاجات - 

 العمل والعمال
مسؤولية أخالقية -

وقانونية، تنظيمية، 
 فنية
عوامل اجتماعية ، -

 حضارية سيكولوجية

اتخاذ القرار سموك - 
 تنظيمي مقيد

 القرار العقالني- 
تحميل عممية اتخاذ - 

 القرار إلى عناصر
االىتمام بالعوامل - 

المؤثرة عمى القرار، 
شخصية متخذ القرار، 
الطموح مرتبط برشد 

 الوقت- القرار
 الربح بأقل تكمفة- 

عمم الرياضيات - 
 واالحصاء

 قرار منطقي- 
 قيمة التوقعات- 
 تقييم البدائل- 

إقحام فنون اإلدارة - 
في المجاالت 
 االقتصادية

اقتصاد إداري يسعى - 
 التخاذ قرارات ادارية

استخدام اساليب - 
 احصائية

 استغالل طاقة العمال-

.
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 رغـ محاكلة مدرسة أك نظرية اإلدارة الجمع بيف أغمب (المعدَّلة) أىم نظريات اتخاذ القرار :ثانيا
التكجيات التي جاءت بيا المدارس التي اىتمت بعممية اتخاذ القرار كصنعو، إال أف ىذا المنيج التكاممي 

ك ىذا االختبلؼ دفع العمماء إلى العكدة إلى أصكؿ ىذه المدارس ك . ال يمكف تطبيقو في كؿ المكاقؼ
 :تطكير نظريات حديثة منيا

I. النظريات الكالسيكية والمعّدلة في اتخاذ القرار. 
اعتمد الفكر التقميدم في عممية اتخاذ القرار عمى منطمقات تنبع مف نمكذج الرجؿ االقتصادم 

 كتقـك عمى فكرة أساسية مفادىا أف Rationalityالذم يستند في اتخاذ القرارات إلى العقبلنية أك الرشد 
الفرد يستيدؼ في اتخاذ القرار تحقيؽ الربح مما يعني ضركرة اختيار البديؿ األفضؿ لمعالجة المشكمة، 
كتعتمد ىذه النظرية عمى قابمية الفرد عمى تحديد المشكمة بشكؿ دقيؽ كحصر جميع البدائؿ الممكنة 

كينظر ىذا االتجاه إلى متخذ القرار عمى أنو إنساف رشيد يتمتع بالقدرة . لممعالجة بشكؿ عقبلني كرشيد
عمى كضع الرأم السديد كالمبني عمى معرفة تامة بالمشكمة كالبدائؿ كالمقاييس كالتقكيـ كاالحتساب 

 (38: 2010موسى شيرزاد، ).كاالختيار

كمف النظريات الحديثة التي ظيرت معتمدة عمى أفكار المدرسة التجريبية كىي أحد المدارس 
 : ىي(Ernest Dale)التقميدية لصاحبيا 

لندبمـك  كتنسب ىذه الطريقة إلى Incremental approach: النظرية التراكمية المتدرجة* 
(Lindblom) كتقـك عمى االستفادة مف الخبرة في اتخاذ القرارات السابقة إذ يتـ إعادة تحديد المشكمة 

جزئيا فيقتصر التحديد عمى الجكانب الجديدة فييا، كما يحتفظ بالمعمكمات التي تـ جمعيا سابقا، مع 
إضافة المعمكمات التي تتعمؽ بالجكانب الجديدة فقط، أما تقييـ البدائؿ الذم تـ في القرارات السابقة فيتـ 

االستفادة منو كاعتماده لغايات االختيار في حؿ المشكمة الجديدة كال يقيـ صانع القرار إال البدائؿ الجديدة، 
كبعد أف يستحضر التقييـ السابؽ كالجديد يقـك باختيار البديؿ األفضؿ مف بيف جميع البدائؿ التي تـ 

 (336: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد، ).تقييميا في المرات السابقة كفي ىذه المرة
فالمعمكمات السابقة ىي ركيزة لمتصرفات البلحقة أم أف ما ىك متاح مف المعمكمات يصبح ركيزة 

 (75: 2008ماىر أحمد، ).كأساس لما تقدره كتدركو
II.  (المعدَّلة)النظريات الحديثة. 

تركز ىذه النظرية عمى نمكذج الرجؿ اإلدارم كضركرة اىتماـ متخذ القرار : النظرية السموكية- 1
بركح العمؿ الجماعي كالعكامؿ االجتماعية كالنفسية كالسمكؾ الفردم كالجماعي، كالركح المعنكية كالقبكؿ 

 (39: 2010موسى شيرزاد، ). االجتماعي، ككنيا مصادر التخاذ القرار

.
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كاعتبرت ىذه النظرية أف التنظيـ عبارة عف نظاـ مفتكح يتأثر كيؤثر بالبيئة الداخمية كالخارجية، 
كأف متخذ القرار كفرد لو أفضميات خاصة بو، كيتأثر بالقيـ كالعادات كالتقاليد، إلى جانب ما يتسـ بو مف 

 كتعتمد النظرية السمككية في تحميميا لعممية اتخاذ القرار (99: 2005الرحاحمة عبد الرزاق، ).دكافع ال شعكرية
 :عمى ستة مراحؿ يمكف تكضيحيا في الشكؿ التالي

 (22)الشكؿ رقـ 
 25النمكذج السمككي في اتخاذ القرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف خبلؿ الشكؿ نبلحظ أف مبادئ المدرسة السمككية كاضحة بشكؿ جمي حيث أنيا تختزؿ عممية 
اتخاذ القرار بيف مثير كاستجابة كلـ تكضح طريقة االنتقاؿ مف تحديد المشكمة إلى بقية المراحؿ، حيث 

أنيا ركزت عمى القرار كطرؽ تنفيذه أكثر مف بقية المراحؿ األخرل، كىي تعتبر القرار رد فعؿ اتجاه دافع 
 . معيف

 :كفيما يمي سنعرض بعض مف ىذه النظريات
  :النظرية الموقفية - أ

ركزت عمى مبدأ مفاده عدـ كجكد طريقة كاحدة إلدارة المنظمات كأف ما يصمح لمكقؼ معيف قد ال 
يصمح لمكقؼ آخر، كقد أضاؼ باحثكا ىذه النظرية في تحديد العكامؿ المكقفية التي تؤثر عمى المنظمة 
 كما تتخذه مف قرارات، فمنيـ مف كجو أبحاثو إلى البيئة، كمنيـ مف كجييا إلى التكنكلكجيا، كتبنى آخركف

 (40: 2010موسى شيرزاد، ).(كبيرة/ حجـ المنظمة، صغيرة )الحجـ 
                                                 

. 39: 2010شيرزاد مكسى، -  25

تحميؿ 
 المعمكمات

تحديد 
 المشكمة

ردكد 
األفعاؿ 
 كآثارىا

القرار 
 التنفيذم

 تحميؿ طرائؽ
 التنفيذ

  النتيجة القرار
اإلحساس 
بالمثير 
 أك 
 الدافع

 
حدكث 
 رد
 الفعؿ

.
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مف إسيامات " مارم فكليت"كمف أىـ اإلسيامات التي نذكرىا في ىذا المكقؼ، ما قدمتو العالمة 
في المدرسة السمككية كالنظرية المكقفية خاصة، أك كما تسمى نظرية المكقؼ، حيث كاف ليا الفضؿ في 

كتكصميا إلى أف قرارات " قانكف المكقؼ "تكضيح كتطكير القرارات اإلدارية مف خبلؿ تحميميا لما أسمتو 
كأنو إذا ما تـ ذلؾ فإف المرؤكس ... المدير تستمد مف ظركؼ المكقؼ الذم يكاجيو كليس مف شخصو

لتنفيذ ما يحقؽ المطمكب بالرغـ مف أنو لـ يتخذ -  مف خبلؿ معرفتو لظركؼ المكقؼ كمتغيراتو–يسعى 
 (32: 2008صالح محمد، ).القرار بنفسو
 : كمف أىـ ركاد ىذه النظرية نذكر:نظرية السمطة المقبولة- ب
كقد لفت "الذم ييعتبر مف ركاد المدرسة االجتماعية  (Chester Barnard)شيستر برنارد - 1

" تيد" االىتماـ إلى مفيـك قبكؿ السمطة مف المرؤكسيف مف خبلؿ طرحو مع بعض الكتاب السمككييف مثؿ 
لتفسير مصدر سمطة المدير متخذ القرار، كالتي تقكؿ أف المصدر " لنظرية السمطة المقبكلة " كتاتنباكـ

نما تنبع مف قبكؿ المرؤكسيف ليذه  الحقيقي لسمطة المدير في اتخاذ القرارات ال تنبع مف شخصو كا 
نو ال سمطة لمدير إذا لـ يعترؼ لو مرؤكسو بيا، فالنظرية ال تعمؽ أىمية عمى مف يصدر  السمطة، كا 

 .القرارات بؿ عمى مف تصدر إلييـ القرارات كىك المرؤكسيف
كىك -كمف إسياماتيا في مجاؿ اتخاذ القرارات تأكيده عمى أىمية أف يفرؽ المدير متخذ القرار 

بيف العكامؿ اإلستراتيجية كالعكامؿ غير اإلستراتيجية التي ال تؤثر - بصدد تحديد المشكمة محؿ القرار
 .كثيرا في اتخاذ القرار

 (33: 2008صالح محمد، )
 مف ركاد مدرسة اتخاذ القرار حيث ركز  تمبسكفييعتبر (J. Thompson)جيمس تمبسون - 2

االتفاؽ كاالختبلؼ : عمى تحميؿ أساليب اتخاذ القرارات التي يرل أف تحديدىا يتكقؼ عمى متغيريف ىما
انفراد المدير : حكؿ األسباب الدافعة التخاذ القرارات كالنتائج المترتبة عمى اتخاذ القرارات أجمميا فيما يمي

الحؿ )باتخاذ القرار، اتخاذ القرار عف طريؽ الحكـ الشخصي، كاتخاذ القرارات عف طريؽ التسكيات 
 أك القرارات computation كأخيرا اتخاذ القرارات عف طريؽ التقديرات الكمية compromise (الكسط

 (34: 2008صالح محمد، ).البيركقراطية
 :نظرية اتخاذ القرارات- 2

 إسياما رائدا في مجاؿ تطبيؽ نظرية اتخاذ القرارات كفي دراسة مارش كسيمكفكيمثؿ أعماؿ 
التنظيمات المختمفة كاألنماط المتعددة األىداؼ كقد ساعدت أعماليا عمى كضع األساس األمبيريقي الذم 

.
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ك كشؼ القيكد العديدة التي تكاجو . يربط بيف المعرفة المستمدة مف عمـ النفس كعمـ االجتماع كاالدارة
 .عممية االختيار بيف البدائؿ كفحص المقدمات الكاقعية التي يبنى عمييا اتخاذ القرارات

 (47: 2004العيسوي عبد الرحمن، )                                               
 Bounded Rationality Theoryنظرية العقالنية المقيدة  - أ

 مؤسس نظرية العقبلنية المقيدة، كىك يرل أف متخذ القرارات ال يستطيع أف (Simon)سيمكف يعد 
يككف عقبلنيا بسبب محدكدية نظاـ معالجة المعمكمات لديو، كأف إعطاء كصفة لكيفية صناعة القرار 

المثالي أك الراشد ال تساعد في فيـ القرارات التي يتخذىا األفراد كال في التنبؤ بيا، كلكف الذم يحقؽ ذلؾ 
 في اتخاذ القرار نظرية سيمكفىك كصؼ عممية اتخاذ القرار في الكاقع، لذا فقد أطمؽ عمى نظرية 
 .العقبلنية المقيدة، كىي نمكذج كصفي لكيفية صناعة القرار الفردم
 (335: 2003الزغمول رافع، الزغمول عماد، )                                                 

 ضمف نظرية السمطة المقبكلة، كلكف يتـ سيمكفكتجدر اإلشارة إلى أنو يتـ تصنيؼ نظرية 
تصنيفيا ضمف نظريات النسؽ المغمؽ في التنظيمات كتسمى بنظرية اتخاذ القرارات التي تعتبر امتداد 

ككنو يعتبر عممية اتخاذ القرار مف أىـ المظاىر ىربرت سيمكف لمدرسة اتخاذ القرار، كمف أىـ إسيامات 
 أف السمكؾ في التنظيمات الرسمية ال يمكف أف يككف خاليا (H.Simon)كيؤكد "العقمية لمسمكؾ التنظيمي، 

كىكذا يصبح مفيـك ... مف اليدؼ، أك ليست لو دكافع مطمقا، بؿ إنو سمكؾ غرضي في المحؿ األكؿ
اتخاذ القرارات مفيكما محكريا في أية نظرية إدارية كمعنى ذلؾ أف أعضاء التنظيمات ليسكا مجرد أدكات 

 .بسيطة تخمك مف الدكافع، إنيـ أشخاص يمارسكف اتخاذ القرارات كحؿ المشكبلت
في ضكء ذلؾ يتعيف عمى الدراسات اإلدارية أف تؤكد الجكانب العقمية الرشيدة لمسمكؾ اإلنساني، 

أف التنظيمات أبنية التخاذ القرارات، كمف ثـ فإف عمينا عند صياغة النظرية : كىك يقدر في ىذا الصدد
... ما ىك الكصؼ العممي المناسب لمتنظيـ؟ : اإلدارية أف نجيب عمى عدد مف التساؤالت اليامة مف بينيا

كمف المؤكد أف مثؿ ىذا الكصؼ يتعيف أف يحدد لكؿ شخص ما ىي القرارات التي يجب عميو اتخاذىا؟ 
 كما ىي القيكد التي يخضع ليا حينما يتخذ ىذه القرارات؟

 (178-177: 2003محمد، محمد عمي، )
 أف الدراسات الحديثة لمتنظيمات اإلدارية فشمت في اإلجابة عف مثؿ ىذه األسئمة، سيمكفكيرل 

حيث اكتفت بالكصؼ الشكمي ليـر السمطة، غير أنو يعتقد كيأمؿ في تخطي ىذه الفجكات التي تعاني 
فيناؾ اتجاىيف ىاميف حاكال فيـ مسألة ... منيا العمكـ االجتماعية في مناقشة مسألة العقبلنية كالرشد

مف جية لدينا االتجاه أك النمكذج االقتصادم الذم يرل أنو يمكف . الرشد كلكف بنكع مف التشدد كالمبالغة

.



  القرارسيككلكجية اتخاذ:                                                                  الفصؿ األكؿ

159 

لمفرد أف يحقؽ العقبلنية في اتخاذ قراراتو ما دامت أمامو عدة إمكانات لبلختيار كخاصة بتكفر األساليب 
 .اإلحصائية التي تكفر لو تفصيبلت دقيقة حكؿ قيمة كؿ بديؿ

كفي الجية المقابمة نجد عمـ النفس االجتماعي كما يتضمنو مف كجيات نظر معرفية كفركيدية 
في تفسير سمكؾ الفرد، حيث يردكنو إلى خبراتو السابقة دكافعو كالبلشعكرية كأف قراراتو تككف عاطفية 

كغير رشيدة، كبيف ىذا كذاؾ أم بيف عقمنة رجاؿ األعماؿ كاالقتصاد كشخصية ىؤالء الرجاؿ يمكف أف 
 .نيتدم إلى قرار أقرب إلى الرشد

 :mixed scaningنظرية المسح المختمط  - ب
الذم انتقد المدرسة التقميدية القائمة عمى فرضية  (Etzioni)أتزيكني ينسب ىذا النمكذج إلى 

الرشد الكامؿ مف خبلؿ تحديد المشكمة، كجمع المعمكمات كتكليد البدائؿ كفحصيا بطريقة شاممة كتقييميا 
كاختيار األمثؿ منيا، يرل صاحب ىذا النمكذج أف اتخاذ قرار راشد غير ممكف في ظؿ ما يعانيو الفرد 
مف عدـ امتبلؾ قدرات مثالية كما تضعو البيئة مف قيكد كعراقيؿ، كما يرل أف النظرية التقميدية تبالغ في 
تركيزىا عمى جميع التفاصيؿ، كأشار كذلؾ إلى أف النظرية التراكمية المتدرجة ال تتناكؿ إال البدائؿ الميمة 

فقط، كال تدرس المشكمة إال دراسة جزئية، كاقترح نظرية تتـ مف خبلليا االىتماـ ببعض البدائؿ الميمة 
 .كتحديد آثارىا اإليجابية كالسمبية، كتقكيـ ىذه اآلثار بالتفصيؿ كمقارنتيا كاختيار البديؿ األفضؿ منيا

 (337: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد، )
كبيذا فيي تجمع بيف الخاصية األساسية لمنظرية التقميدية التي تركز عمى تكليد البدائؿ 
 .كتقسميا كلب النظرية التراكمية التي تيتـ بأفضؿ البدائؿ فقط ليذا سميت بنظرية المسح المختمط

 26: النظرية النفسية لصنع القرار - ج
 (harrison,A & Bramson,R.M) ىاريسكف كبرامسكف صاحبا ىذه النظرية ىما العالماف 

كاىتمت بدراسة االرتباط بيف أساليب صنع القرار كالسمكؾ الفعمي لمفرد مع األخذ بعيف االعتبار الظركؼ 
 .الفرية في أنماط التفكير كمدل قابمية ىذه األنماط كاألساليب لمتغير أك الثبات

كيشير ىذا النمكذج السيككلكجي إال أف الفرد يكتسب عدد مف اإلستراتيجيات في طفكلتو كالتي 
تخزف عف طريؽ تراكـ خبراتو عبر مراحؿ النمك تنمك ك تتطكر كتظير بصكرة جمية في مرحمتي المراىقة 

 .كالرشد أيف يبدك الشخص مفضبل إلستراتيجية تفكير معينة دكف أخرل
لمعرفة، كالقيـ، أك ا مزكديف با يكلدكـمف المعقكؿ أف نفترض أف األطفاؿ ؿأنو يبدك ك"

، كلكف العديد مف الدراسات التي أجريت في يفصناع القرار جيديحتاجكنيا ليككنكا االستراتيجيات التي 
                                                 

 .122-120: 2007اطهغ ػهٗ يغذ٘ ػجذ انكشٚى ؽجٛت، -  26

.
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 أف األطفاؿ يمكنيـ  أشارت إلى(، الخيةعمى سبيؿ المثاؿ، الذاكرة، كالقراءة، كالدافع)المجاالت األخرل 
الميارات المذككرة في العكامؿ المؤثر في القرار الناجح منيا الشخصية كالمادية ) جكانب اكتساب
       (.Byrnes ،2001؛ Bjorklund ،2000حسب )مف عممية صنع القرار مع مركر الكقت  (كالمعرفية

سيكتسبكف ىذه الجكانب ما إذا كاف األطفاؿ في مكضكع لبحث ا  ألىميةكثمة سبب آخر
إذا فإنو  التي يحتاجكنيا لتككف صناع القرار في مرحمة البمكغ في كقت مبكر، كبعبارة أخرل، كالميارات
 قبؿ مرحمة البمكغ، في مرحمة مبكرة  ميارات صنع القرار بكفكتسمحدد لماذا بعض الناس أف فاستطعنا 

                       ". في اكتساب ىذه الميارات لمساعدة أكلئؾ الذيف فشمكاالتدخؿ عمى يفككف قادرفقد ؼ
                                                                  (Jacobs,J.E.,Klaczynski, 2005 :18) 

 :صنؼ ىذا التكجو أساليب صنع القرار إلى خمسة أساليب ىي
 األسمكب التركيبي- أ
 األسمكب المثالي- ب
 األسمكب العممي- ت
 األسمكب التحميمي- ث
 األسمكب الكاقعي- ج

كيأتي ىذا التقسيـ تبعا لكيفية إحساس كتعامؿ األفراد مع اآلخريف كالبيئة المحيطة بيـ، كتعكد 
 صاحب المدرسة الرياضية مف خبلؿ ما (Churchman)شارشماف مبادئ ىذه النظرية إلى ما جاء بو 

عرضو مف برغماتية كما اعتمده مف منطؽ رمزم كالمبادئ الرياضية كاإلحصائية باإلضافة إلى ما جاء 
 مف خبلؿ الفمسفة العممية كالفمسفة المناظرة كما جاءت بو مف طرؽ (Buchler) بخمربو الفيمسكؼ 

 .عممية كمذىب نفعي
كحسب ىذا النمكذج فإف األسمكب التركيبي ىك أقؿ األساليب مف ناحية االنتشار بيف األفراد أما 

األسمكب األكثر انتشارا في أكربا فيك األسمكب التحميمي كاألسمكب المثالي ىك األكثر تبلئـ مع المجتمعات 
 .مجدم عبد الكريـ حبيبالشرقية كالتديف المعتدؿ حسب  

كاضعي ىذه النظرية أف األسمكبيف التركيبي كالمثالي يحمبلف  (1982 )ىاريسكف كبرامسكفكيذكر 
تكجيا قكيا نحك القيمة كالتفكير الذاتي أما األسمكباف التحميمي كالكاقعي يحمبلف تكجيا قكيا ككاضحا نحك 

 .الحقائؽ ك التفكير الكظيفي كالشكمي
أما المدخؿ أك األسمكب العممي فيقـك بدكر الجسر الذم يربط بيف الجانبيف كربما يتجاىؿ أك 

 ...يرفض االتجاىيف

.
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 أم كاضعي –كتؤكد الفركؽ الفردية فركقا في سيطرة النصفي الكركييف لممخ، فيما يتكقعاف 
أف سيطرة النصؼ األيسر تدفع الفرد إلى استخداـ إستراتيجيات األسمكب التحميمي كاألسمكب - النظرية

الكاقعي أما في حاؿ سيطر النصؼ األيمف لمدماغ فقد تؤدم إلى استخداـ إستراتيجيات األسمكب التركيبي 
 .كالمثالي

إستراتيجية الفحص ) األربعة لممفاىيـ بركنركقد تـ ربط أساليب صنع القرار الخمسة بإستراتيجيات 
كبدأت  (الدقيؽ، إستراتيجية االنتقاء الناجح، إستراتيجية التركيز الحذر، إستراتيجية التركيز عمى المغامرة

الدراسات في بحث المزيد مف الفركؽ الفردية في التفكير كالشؾ أف ىذه الدراسات تحمؿ قيمة كبيرة ألنيا 
تسيـ في فيـ الناس بصفة عامة، كمنيا الدراسة الحالية، كفي التعامؿ مع اآلخريف كمدل التأثير فييـ 

 .بصفة خاصة
 :كتقدـ ىذه النظرية تصكرا لبركفيؿ صنع القرار يتضمف كؿ مف

 flot profileالقرار المسطح - أ
 one dimension decisionالقرار أحادم البعد - ب
 tow dimension decisionالقرار ثنائي البعد - ج
 three dimension decisionالقرار ثبلثي البعد - د

III.  (....سموكية، معرفية، إدارية)بعض النظريات األخرى 
 ترل ىذه النظرية أف االشخاص مختمفكف عف بعضيـ البعض في: نظرية الفروق الفردية- 1

  (...العمر، التعميـ، الدخؿ، الحالة االجتماعية، العادات كالتقاليد، الحالة الصحية )خمفياتيـ مثؿ 
دراكاتيـ كأسمكب تعمميـ كقدراتيـ كاتجاىتيـ النفسية كؿ ذلؾ . كىـ مختمفكف في شخصياتيـ كدكافعيـ كا 

يؤدم إلى أف إدراؾ الناس لممشاكؿ كأبعادىا يتـ بشكؿ مختمؼ، كأف أسمكبيـ في تشخيص المشكمة 
كتحديدىـ لمعايير الحؿ كالبدائؿ، كتقييـ البدائؿ بشكؿ مختمؼ كبالتالي يصمكف إلى حمكؿ نيائية 

 (.72: 2008ماىر أحمد، ).مختمفة

مف  ترل ىذه النظرية أف المشكمة يتـ إدراكيا بشكؿ مختمؼ بحسب مبلمحيا: نظرية اإلدراك- 2
حيث الحجـ، شدتيا، كتباينيا عما حكليا مف المشاكؿ كمدل تكرارىا، أك األلفة بينيا، كمدل تشابييا 

بمشاكؿ أخرل، كمدل تكافر بيانات عنيا، كما ترل النظرية أف إدراكنا كتفسيرنا لممشاكؿ مف حكليا يتكقؼ 
عمى المبلمح السابقة كعميو يتأتى إدراؾ المشكمة، كتشخيصيا، معايير الحؿ، كبدائؿ الحؿ، كتقييـ ىذه 

 .البدائؿ، كاختيار البديؿ األمثؿ مختمفا مف شخص آلخر كذلؾ حسب ما يراه كيفسره
 (73: 2008،  أحمدماىر) 

.
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كترل بأف " بالتبرير البلحؽ لمقرار"كتسمى ىذه النظرية أيضا : نظرية التفضيل الضمني- 3
بعض الناس يميمكف إلى اتخاذ القرار أكال ثـ تبريره الحقا، حيث يككف لديو تفضيؿ شخصي أك ضمني 
ألحد الحمكؿ ثـ يقـك بمحاكلة إثبات بأنو أحسف بديؿ، كذلؾ مف خبلؿ اختيار معايير اتخاذ قرار معينة 

دكف غيره بحيث تككف ىذه المعايير في صالح ىذا البديؿ كتؤكد اختياره كما قد يميؿ متخذ ىذا القرار إلى 
ثباتو  (73: 2008ماىر أحمد،  ).طرح بدائؿ أضعؼ مف البديؿ المفضؿ تأكد لتفضيمو كا 

حيث يميؿ بعض متحدم القرار عند اتخاذىـ إلى : نظرية تصعيد االلتزام بالقرار الخاطئ- 4
 (74: 2008ماىر أحمد،  ).قرار خاطئ إلى اإلصرار عميو كالدفاع عنو كاالستمرارية فيو أحيانا

تنطمؽ فكرة ىذا النمكذج مف أف متخذ القرار ىك في الغالب غير : نظرية القرار غير الرشيد- 5
رشيد في قراراتو كمف الممكف اتخاذ القرار قبؿ بمكرة أم مف األفكار حكؿ البدائؿ الممكنة، كفي حالة أخرل 
قد يتصكر متخذ القرار أكؿ بديؿ كيرل فيو األفضمية، كيقدـ عددا مف المبررات كالقكاعد أك أية مصكغات 
أخرل كالتي استند عمييا في قراره، كبالتالي تميؿ القرارات غير الرتيبة كفؽ ىذه النظرية ألف تككف غير 

 (100: 2005الرحاحمة عبد الرزاق، ).رشيدة
 :نظرية المقدرة الذىنية التخاذ القرار- 6

 إلى قدرة الفرد عمى معالجة التعقيد في المعمكمات عند اتخاذ القرار، كيتـ 27تشير المقدرة الذىنية
ذلؾ مف خبلؿ رؤية كاضحة تتككف باإلحساس كالشعكر الذىني كالتحميؿ المنطقي، كمدل التركيز عمى 

 (101: 2005الرحاحمة عبد الرزاق، ).جانب كاحد أك جكانب متعددة عند التعامؿ مع المعمكمات المكظفة
 :كالجدكؿ التالي يكضح أىـ خصائص أساليب اتخاذ القرار كالقدرة الذىنية

 (15)الجدكؿ رقـ 
 القدرة الذىنية كأساليب اتخاذ القرارات

 قدر المعمكمات نكع التركيز 
 قميؿ محدكد كبير  متعدد فردم 

  X   X األسمكب الحاسـ
   X  X األسمكب التدريجي
  X  X  األسمكب المرف

   X X  األسمكب المتكامؿ

                                                 
. 338أندرك سيزالقي، مرجع سابؽ، ص -  27

.
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حسب ىذه النظرية فإف القرار يعتمد بشكؿ كبير عمى القدرة الذىنية لمفرد بمعنى أنو كمما كانت 
قدراتو العقمية كبيرة كمما كاف قريبا مف اتخاذ القرارات السميمة كىذا مف شأنو أف يسمح لو بمعالجة قدر 

كمف خبلؿ الجدكؿ يتضح أف األسمكب التدريجي كاألسمكب المتكامؿ أفضؿ . كبير مف المعمكمات
األساليب التخاذ القرارات باعتبار أف متخذ القرار يستطيع التركيز عمى جكانب متعددة مف المكقؼ 

 .كمعالجة عدد كبير مف المعمكمات
يسعى متخذ القرار إلى استخداـ كافة الكسائؿ لمكصؿ إلى كفاءة القرار، كمف ضمف ذلؾ فإنو "

سيخدـ القدرة الذىنية، كتكرار ىذا األسمكب يصبح لديو ما يسمى بالنمط الذىني لمتخذ القرار، كيقصد 
بالنمط الذىني لمتخذ القرار الطريقة التي يستخدـ بيا المدير قدراتو العقمية لمتعرؼ عمى البيئة كالتعامؿ مع 
المتغيرات كيتعمؽ النمط الذىني لمتخذ القرارات بطريقتو في التفكير كاالستدالؿ كتفسير المعمكمات كالتخيؿ 

 .كالتعمـ
 (102: 2005الرحاحمة عبد الرزاق، )

ليذا نجد أف متخذ القرار الذم يطمح إلى الكصكؿ إلى قرار صائب يفكر في اإلجابة عمى عدة 
ما الدافع الحقيقي كراء القرار المراد اتخاذه؟ كما ىي الطريقة األنسب في عممية اتخاذ : أسئمة ميمة منيا

القرار؟ كما ىي البدائؿ المتاحة؟ ككـ سيكمؼ ىذا القرار ماديا؟ كما ىي نكع الطاقات البشرية الضركرية 
النجاحو؟ ككـ مف الكقت يحتاج تنفيذ إستراتيجية القرار المتخذ؟ كىؿ ستككف مفاجأة أثناء التنفيذ؟ كىذا ما 

يجاد أساليب متطكرة لجمع كمعالجة ىذه المعمكمات  .يتطمب اإللماـ بقدر كبير مف المعمكمات كا 
. غير أف المتمعف سيمحظ أنو لئلجابة عمى كؿ ىذه األسئمة كغيرىا البد مف تكفر كقت كاؼ لذلؾ

مما يدفع ببعض المدراء أك متخذم القرارات إلى التسرع في . كىذا ما ال يتكفر دائما بالنسبة لمتخذ القرار
ًلد بدائؿ أساسا كفي بعض المكاقؼ . إصدار حكميـ األخير حكؿ البديؿ األفضؿ ىذا إف استطاع أف يكَّت

، كبالتالي فإنو يمكف  الممحة كعادة ما يككف ىذا القرار تحت تأثير الضغكطات كاالحباطات كالقمؽ العاـر
أف يككف لمحظ دكر ال يستياف بو في مثؿ ىذه المسائؿ مثؿ ما سنتعرض لو في العناصر البلحقة مف 

 .ىذه الدراسة
كىك قرار يعتمد عمى الحكـ : كتسمى نظرية المقدرة الذىنية التخاذ القرار بنظرية الصكرة الذىنية

الشخصي كليس عمى أساس معايير مثالية، كالحكـ الشخصي يعتمد عمى أساس مدل تناسب القرار مع 
 ( بتصرف74: 2008ماىر أحمد،  ).قيـ كأىداؼ الفرد كمع خططو المستقبمية أم مع الصكرة الذىنية لمفرد

 
 

.
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IV. النظريات الكمية: 
تعتمد ىذه النظريات عمى مجمكعة مف النماذج الكمية التخاذ القرار معتمدة في ذلؾ عمى عممية 
االختيار مفترضة المشكمة محددة كالبيانات متكافرة كالبدائؿ معركفة، كقد طكر ركاد النظرية أربعة نماذج 

نمكذج اتخاذ القرار، اتخاذ القرار في ظؿ الظركؼ مؤكدة، المخاطرة، عدـ التأكد كالصراع، كقد : ىي
استخدـ ركادىا عددا مف األساليب الكمية اإلحصائية الرياضية، بحكث العمميات، نظرية األلعاب، 

 (40: 2010موسى شيرزاد، ). المصفكفات كالبرمجة الخطية كغير الخطية
 :كمف بيف ىذه النظريات نذكر

النظرية اإلحصائية، نظرية صفكؼ االنتظار، كنظرية األلعاب، البرمجة الخطية كنظرية المحاكاة 
 .كالتحميؿ
تيعد نظرية المباريات مف الكسائؿ التي يمكف بكاسطتيا : game theoryنظرية المباريات - أ

تحميؿ القرارات التي تتخذ في مكقؼ تنافسي، كفي ظؿ المباريات ذات المجمكع الصفرم فإف ىناؾ تساكيا 
في كؿ مف الخسارة كالمكسب لمطرفيف المشتركيف في المباراة، فما يكسبو طرؼ يخسره الطرؼ اآلخر، 

كالكاقع أف نظرية المباريات تعد ذات نفع في فيـ الصراع الناشئ عف عممية المساكمة كلكنو يعد ذك فائدة 
 (.250-249: [ت.د]السيد إسماعيل، ). محدكدة في عممية اتخاذ القرارات التنظيمية

إف مصطمح النظرية اإلحصائية لمقرارات ىك مصطمح يستخدـ لئلشارة : النظرية اإلحصائية- ب
إلى بعض األساليب التي تتـ فييا عممية التقييـ الرياضي لمنتائج المحتممة كالخاصة بالتصرفات البديمة في 
مكقؼ معيف يتطمب القياـ باتخاذ قرار، كفي ظؿ ىذا النمكذج فإف كؿ البدائؿ كنتائجيا تككف معركفة لمفرد 
متخذ القرار كأنو يحاكؿ الكصكؿ إلى ىدؼ محدد مثؿ تعظيـ الربح، كالطرؽ التي تستخدـ لتقديـ البيانات 

 .في ظؿ ىذا النمكذج ىي طريقة تقديـ البيانات في شكؿ مصفكفة أك في شكؿ شجرة لمقررات
 (241: [ت.د]السيد إسماعيل،                                                     )

 :standardized technique for decision takingاألسموب المعياري في اتخاذ القرار * 
ينطكم ىذا األسمكب عمى عرض حؿ المشكمة بخطكات متسمسمة بيدؼ الكصكؿ إلى القرار الرشيد مف 

 :قبؿ القائميف عمى اتخاذ القرارات كبغرض تطبيؽ األسمكب المعيارم ينبغي تكافر االفتراضات اآلتية
 .إمكانية تشخيص المشكمة كتعريفيا مسبقا- 1

 .إمكانية تأميف المعمكمات عف المشكمة قيد الدراسة- 2
 .ينبغي أف تككف األىداؼ المطمكب تحقيقيا معركفة بشكؿ مسبؽ- 3

.
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إف حاالت الطبيعة المستيدفة المتعمقة بالمشكمة يمكف أف تتراكح بيف حاالت التأكد كحاالت - 4
 .عدـ التأكد

كتككف األساليب المعيارية المستخدمة في اتخاذ القرارات في حالة المخاطرة كعدـ التأكد التاـ عمى 
 :أنكاع عدة، نذكر منيا ما يأتي

  decission tree analysis تحميؿ شجرة القرارات- 1
 break- even analysisتحميؿ نقطة التعادؿ - 2
  inventory control analysis تحميؿ نماذج السيطرة عمى المخزكف- 3
 :marginal analysisالتحليل الحدي - 4

 (152-151 : 2010طعمة حسن، )
  decisions tree: شجرة القرارات- 1

عندما يككف متخذ القرار ميكىاجيا لمكقؼ يتطمب منو القياـ بعدد متتابع مف القرارات فإف طريقة 
شجرة القرارات تككف مفيدة ليذا النكع مف القرارات، كيطمؽ عمى ىذا النكع مف التحميؿ اسـ شجرة القرارات 

 (245 : [ت.د]السيد إسماعيل، ).ألف البدائؿ المختمفة تتفرع مف نقطة البداية في عممية إيجاد القرارات
تعتمد شجرة القرارات عمى إتاحة الفرصة أماـ المدير لمتفكير في صناعة القرارات، بشكؿ شامؿ 
يبدأ مف تحديد اليدؼ المحدد، مما يتيح الفرصة أمامو لمحمكؿ البديمة التي تساعد في تحقيؽ اليدؼ 

كفي ىذا المجاؿ . المحدد مما الختيار أسس القرارات كأفضميا كذلؾ باالعتماد عمى مقاييس كمية معينة
يستفاد مف أسمكب االحتماالت إلعطاء قيـ معينة الحتماالت حدكث كؿ تصرؼ مف التصرفات البديمة 

 (44 : 2008صالح محمد، ).كالناتج المتكقع مف حدكث كؿ منيا
كتيعد شجرة القرارات إحدل الكسائؿ الحديثة في اتخاذ القرارات اإلدارية، كيستخدـ ىذا األسمكب 
 .لممفاضمة بيف البدائؿ المتاحة في ضكء تقييـ نتائجيا المتكقعة، بعد حساب احتماالت كؿ حدث متكقع

كبناءا عمى ما تىقدـ، تيعرؼ شجرة القرارات بأنيا أسمكب كمي بياني كتصكيرم لمعناصر كالعبلقات 
 .التي تتككف منيا المشكمة المدركسة كذلؾ في ظؿ حاالت المخاطرة المختمفة لحاالت الطبيعة

 ذات أشكاؿ ىندسية محددة nodesكيتككف التصميـ الييكمي لشجرة القرارات مف عقد مفصمية 
ترتبط فيما بينيا بخطكط مستقيمة، كأف كؿ عقدة مف  (دكائر أك مربعات أك مستطيبلت)تظير عمى شكؿ 
 :ىذه العقد تمثؿ

 . تعبر عف النشاط الذم ينبغي القياـ بوdecision node: نقطة قرار- 1

.
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 لتعبر عف احتماؿ حدكث حالة طبيعية ك المستيدفة، كالتي تمثؿ event node: نقطة حدث- 2
 . ككؿ نقطة حدث ترتبط بنقطة قرار متكقعdecision autcomeناتج القرار 

 :كاألشكاؿ التالية تكضح ذلؾ
          

 نقطة قرار                 (االحتماؿ)       نقطة حدث 
 (لمتعبير عف البدائؿ المتاحة)              (لمتعبير عف حاالت طبيعية)

كبعد االنتياء مف تصكير المشكمة المدركسة بكاسطة شجرة القرارات، يتـ تثبيت كافة المعمكمات 
كفقا ألحد المعايير  (العكائد)كاحتماالت حاالت الطبيعة عمى فركع الشجرة، بيدؼ حساب المردكدات 

المعتمدة في حالة اتخاذ القرار في ظؿ المخاطرة، مف أجؿ تقييـ البدائؿ المتاحة الختيار البديؿ األفضؿ 
 .مف بينيا

 (153-152: 2010طعمة حسن، )
 : التالي28كيمكف شرح ىذا النمكذج بطريقة أكضح بعرض المثاؿ

 :تتمخص مشكمة القرار بمحاكلة اإلجابة عف السؤاؿ التالي: المشكمة- أ
ما القرار المناسب الذم يجب أف يتخذه صانع القرار بشأف تكظيؼ برنامج تربكم مقترح بكمفة 

 معينة ؟
تطكير الكفايات اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية كاإلدارييف : أماـ صانع القرار البرنامج التالي- 

العامميف فييا، كذلؾ عف طريؽ تدريبيـ خبلؿ دكرات محددة عمى أساليب إدارية حديثة باالستعانة بمعدات 
 .كأجيزة حديثة ستكظؼ في مدارسيـ في حالة امتبلكيـ ليذه الكفايات

 . ألؼ دينار65: كمفة المشركع - 
 :احتماالت الربح ك الخسارة- 
 . ألؼ دينار كذلؾ في حالة الفشؿ65: احتماؿ الخسارة* 
 . ألؼ دينار55: احتماؿ الربح البسيط* 
 . ألؼ دينار195: احتماؿ الربح الممتاز* 

كضعت ىذه االحتماالت حسب تقديرات الخبراء بناء عمى دراسات لتقدير العكائد في حالة تطبيؽ 
 .المشركع

 . آالؼ دينار10: كمفة الدراسات الكشفية- 
                                                 

. 43-27 : 15 ، ع4باستخداـ نمكذج ريفا األكؿ لئلحتماالت ، مج: ، تحميؿ عممية اتخاذ القرار التربكم(1988)أنمار الكيبلني، -  28

. . 

.
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 : اإلجراءات- ب
يبدأ صانع القرار إجراءاتو حسب النمكذج المقترح بعممية بناء أكلية لشجرة : بناء شجرة القرار- 1

 :القرار حيث يؤسس الممر الرئيسي الميكصؿ إلى تقرع االختياريف المبدئييف ك ىما
ال يينفذ البرنامج، فيككف القرار السريع ىك عدـ قبكؿ البرنامج كذلؾ يعني عدـ : االحتمال األول

 .كجكد كيمفة
 :تنفيذ البرنامج، فإف القرار في ىذه الحالة يؤدم إلى ثبلثة احتماالت كىي: االحتمال الثاني

 .برنامج خاسر -
 . برنامج مقبكؿ -

 .برنامج ممتاز -

يقدر الخبراء في ىذه المرحمة كمفة إضافة يضعيا المدير : إستمرار نمو شجرة القرار- 2
باالعتبار، كىي كمفة الدراسات الكشفية التي تضيؼ معمكمات جديدة، يعتمد عمييا في اتخاذه لمقرار 

 كاختبارات بعدية pretests آالؼ دينار، تنفؽ عمى إجراء اختبارات قبمية 10السميـ، كتقدر ىذه الكمفة بػ 
postestsكفي ىذه المرحمة تنمك شجرة القرار أماـ المدير كذلؾ .  لتقدير احتماالت نجاح البرنامج المقترح

 آالؼ دينار كالتي 10بزيادة فرع جديد كىك مسار إجراء الدراسة الكشفية ذات الكمفة النقدية المقدرة بػ 
 :يتبعيا بركز ثبلثة احتماالت ىي

 .النتيجة السيئة- 
 .النتيجة المقبكلة- 
 .النتيجة الممتازة- 

يكاجو صانع القرار ىذه المرحمة أيضا فكرة اختيار التنفيذ أك عدـ التنفيذ كلكؿ اختبار حاالتو 
 .(برنامج خاسر، برنامج مقبكؿ، برنامج ممتاز)الثبلثة المحتممة 

تقسـ االحتماالت ضمف ىذه المرحمة مف النمكذج إلى قسميف يتفرع القسـ الثاني : االحتماالت- جـ
 :عف القسـ األكؿ كيبنى عميو مف حيث النتائج الحسابية لو كىذاف القسماف ىما

 .االحتماالت األكلية المقدمة مف الخبراء- 1
 .االحتماالت الفرعية ك التي تحسب عمى بناء عمى االحتماالت األكلية- 2

 0.40= إذا كاف االحتماؿ األكؿ : مثال
 0.2 ، 0.10 ، 0.28ك احتماالت النتائج المكضكعة مف قبؿ المدير ىي 

 :تككف احتماالت نجاح البرنامج ضمف النتيجة السيئة ىي

.
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28/40 =0.7 ، 10/40 =0.25 ، 2/40 =0.05 
 :االحتماالت المقدمة من الخبراء- 
 .االحتماالت لنجاح البرنامج إذا اتخذ القرار دكف اجراء دراسات استكشافية- أ

 0.50احتماالت الخسارة             - 1
 0.30احتماالت ككف البرنامج مقبكؿ - 2
  0.20احتماالت ككف البرنامج ممتاز  - 3

 المجمكع%  100                                   
 (د10.000)االحتماالت لنجاح البرنامج إذا اتخذ القرار بعد إجراء دراسات ذات كمفة - ب
 0.40احتماالت النتيجة السيئة    - 1
 0.34احتماالت النتيجة المقبكلة   - 2
 0.26احتماالت النتيجة الممتازة   - 3

 المجمكع%    100                               
 :احتمال الفروع بنجاح لبرنامج التربوي- جـ
 (0.7=    28/40) خاسر 28= النتيجة السيئة - 1

 (0.25=   10/40) مقبكؿ 10                  = 
 (0.05=     2/40 ) ممتاز 2                  = 

 المجمكع  %  100                                            
  (0.38=  13/34) خاسر 13= النتيجة المقبكلة - 2

 (0.38=  13/34) مقبكؿ 13                    = 
 ( 0.24=   8/34) ممتاز   8                    = 

 المجمكع %   100                                             
 (0.19=     5/26) خاسر 5= النتيجة الممتازة - 3

 (0.31=     8/26) مقبكؿ 8                    = 
 (0.5=  13/26 ) ممتاز 13                    = 

 المجمكع% 100                                            
ارتكزت عممية تحميؿ اتخاذ القرار عمى القيمة النقدية المتكقعة لكؿ : تحميل عممية اتخاذ القرار- د

 :احتماؿ مف االحتماالت التي قاـ صانع القرار بحسابيا ككانت النتيجة كالتالي

.
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القيمة النقدية المتكقعة لكجكد القرار في المنطقة األكلى كالتي تمثؿ عممية تنفيذ البرنامج دكف - 1
 دينار كىذا الرقـ ىك حامؿ ضرب االحتماالت األكلية في القيـ 23000إجراء دراسات كشفية كانت 

 .النقدية لبلحتماالت الثبلثة لكؿ فرع مف شجرة القرار العميا
  د32500( = - 65000 )-× 0.5          
  د16500 =     55000 × 0.3          
  د39000 =    195000 × 0.2          

  د  المجمكع23000                                   
الخاصة  (4( )3( )2)القيـ النقدية المتكقعة في حالة إجراء دراسات كشفية ضمف الفركع - 2

 . بتنفيذ البرنامج بعد إجراء دراسات كشفية
 .احتماؿ النتيجة السيئة - (2)

      0.7 ×-( 65000 -    = )45500 
      0.25 × 55000        = 13750 
      0.05 × 195000         =9750   

    المجمكع22000                                 - 
 احتماؿ النتيجة المقبكلة- (3)

0.38 ×-( 65000 -   = )24700 
0.38 × 55000        = 20900    
0.24 × 195000       = 27144 

   المجمكع23344                             
 احتماؿ النتيجة المقبكلة- (4)

0.19 × - 65000 -   = 12350 
0.31 × 55000      = 17050 
0.5 × 195000      = 97500 

  المجمكع102200                        
 :القيمة النقدية المتكقعة في حالة اتخاذ قرار بتكظيؼ البرنامج مع إجراء دراسات كشفية كانت- 3

 صفر=          صفر × 0.40
0.34 × 23344     = 7937 
0.26 × 102200   = 26572 

  المجمكع34509                        

.
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  أم 24509القيمة النقدية المتكقعة كالنيائية كانت - 4
 . دينار10.000 د كذلؾ في حالة إجراء دراسة بكمفة 24509= 10000- 34509

  (األمثل)القرار النيائي - ىـ
أماـ صانع القرار مشكمة عميو أف يجد ليا حبل عف طريؽ اتخاذ قرار رشيد، كىي تكظيؼ برنامج 

 ألؼ دينار، الثاني 65األكؿ خسارة :  ألؼ دينار، ضمف ثبلث احتماالت65تطكير كفايات إدارية بكمفة 
 ألؼ دينار كالقرار النيائي الذم 195 ألؼ دينار، كالثالث عائد ممتاز يقدر بػ 55ربح بسيط يقدر بػ 

احتماؿ الخسارة كيساكم : يتضح بعد تطبيؽ اإلجراءات السابقة حيث لكحظ أف ىنالؾ احتماالت ثبلثة ىي
 كتفرع عف ىذه االحتماالت احتماالت %20 احتماؿ الربح الممتاز %30، احتماؿ الربح البسيط % 50

كبعد أف كضع صانع القرار ىذه االحتماالت ككمفتيا ضمف . أخرل لكؿ بديؿ كما تـ تكضيحيا سابقا
 :البحث كالتمحيص حسب القيـ النقدية المتكقعة فكانت

 32500( = - 65000 )- × % 50= احتمالية الخسارة - 
 الكمفة المتكقعة=  الكمفة ×االحتمالية                     = 

 16500 = 55000 × %30التكقع لمعائد البسيط - 
 78000 = 195000 × %40التكقع لمعائد الممتاز - 

 :في ىذه المرحمة يجد صانع القرار نفسو أماـ خياريف
 . دينار23000تنفيذ البرنامج دكف إجراء دراسة كشفية بقيمة نقدية متكقعة ىي : األول
 دينار ككمفة 34509تنفيذ البرنامج بعد إجراء دراسة كشفية بقيمة نقدية متكقعة ىي : الثاني
 .24509 دينار كعند طرح الكمفة مف القيمة النقدية المتكقعة يتبقى 10.000الدراسة تقدر بػ 
 23000 > 24509بما أف 

فإف صانع القرار يبني قراره عمى أساس العائد األعمى، كىذا يعني بالنسبة إليو الفرؽ بيف قيمة 
  1509العائد بيف الخياريف كالذم يساكم 

 :إذف يككف القرار النيائي لممدير ىك التالي
 .التخمي عف فكرة عدـ تنفيذ البرنامج- 1
 .التخمي عف فكرة تنفيذ البرنامج دكف إجراء دراسة- 2
 . دينار10.000تنفيذ البرنامج بعد إجراء دراسة كشفية مكمفة - 3
داريي المدارس الثانكية - 4  البدء بتنفيذ برنامج تطكير الكفايات اإلدارية لدل مديرم كا 

 :كتتمخص كؿ العمميات السابقة في الشكؿ المبيف أدناه

.
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 انجذاٚخ

 

 َمطخ لشاس

 

      اؽزًبل انخغبسح0.7     45500-
 

     اؽزًبل يمجٕل0.25      13750
 

      اؽزًبل يًزبص0.05        9750

 رُفٛز

 

 

 ػذو رُفٛز

02  -22000  

 

     اؽزًبل انخغبسح0.38     24700-
 

       اؽزًبل يمجٕل0.38      20900
 

      اؽزًبل يًزبص0.24      27144

 

 03 23344 

 

َمطخ لشاس 

 فشػٛخ

 

      اؽزًبل انخغبسح0.19     12350-
 

       اؽزًبل يمجٕل0.31      17050
 

         اؽزًبل يًزبص0.5      97500
 َمطخ ؽذس

 

04 102200 

 

 

 

 دٌٔ ئعشاء دساعخ

 

 اؽزًبل انُزٛغخ انغٛئخ

 اؽزًبل انُزٛغخ انًمجٕنخ

 اؽزًبل انُزٛغخ انًًزبصح

0.40 

 

0.34 

 

0.26 

 

َمطخ لشاس 

 فشػٛخ

 

      اؽزًبل انخغبسح0.5     32500-
 

       اؽزًبل يمجٕل0.3      16500
 

      اؽزًبل يًزبص0.2      39000

 رُفٛز

 َمطخ ؽذس

 

 ػذو رُفٛز

01 23000 

 

 (23)الشكل رقم 
 1ىيكل شجرة القرار اإلداري التربوي مع تقدير كمفة االحتماالت

 (تم تصحيح بعض االخطاء الحسابية في الشكل من طرف الباحثة)
 

.
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  break-even point analysis: تحميل نقطة التعادل- 2
النقطة التي تتساكل عندىا اإليرادات الكمية مع التكاليؼ الكمية : " بأنياBepتعرؼ نقطة التعادؿ 
ىي النقطة التي تعبر عف المستكل الذم يصؿ إليو حجـ : "، بمعنى آخر"كلمستكل معيف مف اإلنتاج

النشاط االقتصادم بحيث تككف فيو اإليرادات الكمية مساكية إلى التكاليؼ الكمية كيتحقؽ فيو ربحا مساك 
كيعبر عف نقطة التعادؿ عادة إما بقيـ نقدية أك بكمية الكحدات المنتجة، كيرمز ليا بالرمز " إلى الصفر

(B)  
كعميو فإف زاد حجـ النشاط االقتصادم عف مستكل نقطة التعادؿ فستككف اإليرادات أكبر مف 

 .التكاليؼ فتزيد األرباح
ف انخفض حجـ النشاط االقتصادم عند مستكل نقطة التعادؿ فستككف اإليرادات أقؿ مف  كا 
التكاليؼ فتككف الخسارة، كبالتالي يجب أف يتـ بشكؿ مستمر تقدير اإليرادات عند كؿ مستكل مف 

 . مستكيات اإلنتاج ك تحديد عبلقة ذلؾ بكؿ مف التكاليؼ ك األرباح
 (162-161 : 2010طعمة حسن، )

كيعد ىذا األسمكب مف األساليب الرياضية كالتي تستخدـ في حاالت عدـ التأكد أيف يككف متخذ 
القرار غير متأكد مف نكع العبلقة التي تربط اإليرادات بالتكاليؼ لممشركع كىذا بغرض الكصكؿ إلى 

 .العقمية كالرشد في استغبلؿ الطاقات اإلنتاجية المتكفرة
  inventrory control analysisتحميل نماذج السيطرة عمى المخزون - 3

إف اليدؼ الرئيسي مف كجكد نظاـ التخزيف ىك تحقيؽ مستكل كافي مف المخزكف لمكاجية 
االحتياجات كالطمب في المستقبؿ، حيث أف االحتفاظ بكميات فائضة عف الحاجة يترتب عميو تكاليؼ 

باىظة جراء عممية الخزف كعميو فإف سياسة التخزيف الناجحة تستند إلى تخفيض التكاليؼ الكمية لممخزكف 
 .المقترح بتحديد الحجـ االقتصادم األمثؿ لمطمبية (تكاليؼ الطمب، كتكاليؼ التخزيف)كالمتمثمة بػ

 كلحؿ مشكمة التخزيف، ال بد مف صياغة نماذج رياضية تنسجـ مع ىذا النكع مف المشاكؿ

  set theory نظرية الفئات* 
الفئة عبارة عف مجمكعة عناصر مادية أك معنكية محددة تحديدا تاما كمختمفة عف بعضيا 
البعض، بإمكاننا أف نتحدث عف فئة مف الطبلب في أحد الفصكؿ الدراسية، فئة رقمية أك فئة مف 

مجمكعة نقاط عمى مستكل، كلكف استحالة التحدث عف فئة مف األفكار حسب التعريؼ السابؽ لمفئة 
كعميو فمف الصعب أف تككف فئات مف األىداؼ إال إذا تمكننا مف تعريؼ ىذه األفكار أك األىداؼ تعريفا 

.
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إذف فمشكمة التعريؼ ىي العقبة األكؿ التي يجب أف نتخطاىا حتى نستطيع التحدث عف . كاضحا تاما
 ( 3 : 2000حسب الرسول موسى، ).whole setsمجمكعات مف العناصر عمى أنيا فئات كاممة 

مف أكثر المشاكؿ صعكبة في عممية اتخاذ  (فئات)كتعتبر مسألة تحكيؿ األىداؼ إلى معايير 
القرارات، كمف ثـ فمف البدييي أف نبدأ أكال بتقديـ تعريفات دقيقة لؤلىداؼ المرجكة مف اتخاذ القرارات حتى 
نتمكف مف كضعيا في شكؿ فئات تترتب ضمنيا األفكار كاألىداؼ بصكرة عامة تستطيع ترتيبيا في شكؿ 

 . معايير حسب األفضمية
 :دالة األفضمية: قواعد اتخاذ القرار- 

 أربع مستكيات تختمؼ في قكتيا، حيث نبدأ مف أضعؼ مستكل كىك عدـ 29لمفيـك األفضمية
 يتدرج الرسـ نحك المستكل الرابع كاألقكل ø =G فئة خالية Gالقدرة عمى اتخاذ قرار عندما يككف الرسـ 

 .لؤلفضمية حيث تككف األفضمية منطقية ك كاممة
 (24)الشكؿ رقـ 

 يكضح مستكيات األفضمية المختمفة
 
 
 

       
  
 

فرضا أف شخص لديو رغبة في قراءة الصحؼ فكجد : كلتكضيح ىذه المستكيات نقدـ المثاؿ التالي
إذا افترضنا أنو قدـ  T.S.B.Hنفسو أماـ أربع اختيارات أم أربع صحؼ كالتي يرمز ليا بالحركؼ التالية 

 أفضؿ x):  لممقارنة فإنو يستطيع أف يصدر األحكاـ التالية(x, y)ليذا الشخص أم زكج مف الصحؼ 
  ( متساكياف في األفضميةy ك x)أك  (x أفضؿ مف y)أك  (yمف 

ذا افترضنا أيضا أف الستة أزكاج مف الصحؼ قد قدمت لو عمى التكالي   (H.S) (B.S) (B.H)كا 

(B.T) (H.T) (S.T) كأنو قد أصدر عمى كؿ زكج أحد ىذه األحكاـ الثبلثة حتى نستطيع أف نعبر 
 :بطريقة رياضية عف سمكؾ ىذا الشخص فإننا سنقبؿ الفركض التالية

                                                 
. 14- 13 : 2000مكسى حسب الرسكؿ ، : لمزيد مف التكضيح ك األمثمة راجع -  29

 أفضمية منطقية ك تقرير كامؿ

 أفضمية منطقية ك تقرير جزئي

 أفضمية حرة

 عدـ القدرة عمى اتخاذ القرار

 أفضمية تامة

 أفضمية ضعيفة

 رسـ خالي

.
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X ك y تتساكياف في األفضمية مما يعني أف x أفضؿ مف y ك y أفضؿ مف x. 
 yإذا فضمت . y أفضؿ مف x يعني أنو في جميع الظركؼ تككف y أفضؿ مف xالقكؿ بأف - 

 غير y ك x ينتمي إلى الرسـ الذم يمثؿ فئة المقارنة، إذا كانت (x,y) فإننا سنقكؿ أف الزكج xعمى 
  يتنمياف لمرسمأما إذا تعذرت (y,x) ك(x,y)متساكييف في األفضمية فيمكننا القكؿ أيضا أف األزكاج 

دعنا نفترض أف ىذا الشخص أصدر .  فمعنى ىذا اف كمييما ال ينتمياف لمرسـy ك xالمقارنة بيف 
 (.27)األحكاـ المكضحة بالرسـ في الشكؿ 

 ( 25)الشكؿ 
 يكضح األفضمية الحرة

 
  

   

 
  
 
  

 T ك B مفضمة عمى Hإذا درسنا ىذا الرسـ فإننا سنجد بعض الصعكبات المنطقية، أكليا 
 .  ىذه األفضميات غير متعدية T مفضمة عمى B ك لكف Hمفضمة عمى 

 مفضمة B لكف S ك B متساكيتاف ككذلؾ T ك Sيمكف مبلحظة حقيقة محيرة أخرل كىي أف 
 إذف ىذا التساكم أيضا ليس متعديا، في كاقع األمر ىذه الحقائؽ عف سمكؾ متخذ القرار مقبكلة Tعف 

كعدـ تعدم عبلقة األفضمية أك تساكم قد تككف غير منطقية كلكنيا في بعض الظركؼ تمثؿ حقيقة يجب 
 .كضعيا في االعتبار

" رسـ األفضمية الحرة "(27)كسعيا نحك نظرية التخاذ القرارات سكؼ نسمى ىذا الرسـ الشكؿ 
 .كنستطيع القكؿ أيضا بأف األفضمية الحرة ال تسمح بالترتيب الضعيؼ الذم يشترط أف يككف الرسـ متعديا

ك إذا افترضنا أف ىذا الشخص منطقي، أم يفرض خاصية التعدم في كؿ ترتيبي األفضمية - 
 الذم يكضح األفضمية الضعيفة  (28)كالتساكم، كىذا ما يتضح مف خبلؿ الشكؿ 

 
 

T S 

H B 

(a) (b) 
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 T                    S             B             
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 (26)الشكؿ 
 يكضح األفضمية الضعيفة

 

 

 

 

                                                 

 (b) 

 

 

   EG (S ,H)       إذف[E G (H,T) (S,T)]يكضح ىذا الرسـ عبلقة التعدم، ك التي تعني أف

  EG (S ,S ) إذف [E G (s,t) (t,s)] كأيضا بما أف  
  syllogismكما نريد مف أىمية خاصية التعدم ىي ما يتصؼ بو المنطؽ القياسي 

" أفضمية منطقي"يمكننا الحكـ عميو بأنو رسـ  (28)كخبلصة القكؿ أف الرسـ المبيف في الشكؿ 
كالتي تحتكم عمى ترتيب ضعيؼ " باألفضمية المنطقية " كتسمى ىذه العبلقة التي يمثميا الرسـ 

preorderعكس األفضمية الحرة . 
ذا تـ ضـ في عنصر كاحد جميع -  في نفس المكضكع كبالنظر إلى عبلقة األفضمية المنطقة كا 

كبعد ىذا . العناصر المتساكية كىي كؿ العناصر التي ليا عبلقة أفضمية متعدية، انعكاسية كمتماثمة
التبسيط يصبح الرسـ ممثبل لعبلقة ترتيبية كالتي مف الممكف أف تككف جزئية أك كاممة، فإذا كانت العبلقة 

 graph of logicalالترتيبية جزئية، فمف الممكف أف نقكؿ أف الرسـ لؤلفضمية المنطقية مقرر جزئيا 

preference, parlially decidable كطالما أف متخذ القرار يشعر بالمساكاة بيف S ك T فيمكننا إذف 
إذا سيتـ اختزاؿ الصحؼ األربع  ( t كS ستمثؿ كؿ مف Sإذف ) تمثؿ ىذه الطائفة المتكافئة Sأف نجعؿ 

يمثؿ عبلقة ترتيب  (29) كيصبح الرسـ في الشكؿ s التي تمثميا T ك حذؼH,B,Sإلى ثبلثة فقط كىي 
  H كB ك حيث ال تكجد عبلقة بيف S<B ك S<H حيث partialorderجزئي 
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 (27)الشكؿ 
 يمثؿ عبلقة األفضمية المنطقية ك تقرير جزئي

 
 
 

 

(a) (b) 
 
 

 B ك Hنبلحظ أف ىذا الشخص يتصرؼ بطريقة منطقية حتى عندما ال يستطيع أف يقارف بيف 
 . مف ناحية أخرل H ك S مف ناحية ك B ك Sبينما يمكف أف يقارف بيف 

 فإف رسـ األفضمية الجديد يصبح H>B لتصبح H ك Bأما إذا كاف باإلمكاف عقد مقارنة بيف - 
 (30)كما ىك مبيف في الشكؿ 

 
 (28)الشكؿ رقـ 

 يكضح أفضمية منطقية ك تقرير كامؿ
 
 
 
 
 

يصبح رسـ األفضمية كما ىك ممثؿ في الشكؿ رقـ  (T ك S تمثؿ كؿ مف S)كبعد االختزاؿ 
 .لنحصؿ عمى ترتيب كامؿ ك منطقي (31)
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 ( 29)الشكؿ رقـ 
 .أفضمية تامة

 
 
 
 
 

ىذا كتعد مشكمة تعريؼ مشكمة القرار كأىدافو مف أصعب المشكبلت التي يكاجييا متخذ القرار 
كما كسمؼ أف أكضحنا، حيث يصعب أف نحكؿ األفكار كاألىداؼ إلى فئات كمعايير، كىذا راجع إلى 

ككف أف اإلنساف ميما كاف منطقيا ال بد كأف يخضع لبعض المعايير االجتماعية كاألخبلقية، فيؿ تصمح 
 المعايير األخبلقية لقياس جدكل القرار؟

لئلجابة عمى السؤاؿ السابؽ يجب أف نعرؼ بأف ىذه : المعايير األخالقية لقياس جدوى القرار- 
المشكمة مف المسائؿ األساسية في البحكث اإلنسانية عامة كعمـ النفس خاصة، فقد كرد في التراث 

 فيك يتأثر %100السيككلكجي كاإلدارم أف متخذ القرار ال يمكنو اتخاذ قرار رشيد أك منطقي كعقبلني 
بعدة عكامؿ منيا االجتماعية كالنفسية كالتقاليد كاألعراؼ كطرؽ التفكير كالقدرة عمى الضبط، بؿ إف ىناؾ 

 .قرارات ميمة تتكقؼ عمى المعرفة الكبيرة لبنية القرار
كأف يقرر مسؤكؿ ىدـ مسجد في قرية نائية ببمد مسمـ، فينا ال يحتاج المقرر إلى المفاصمة أك 
المقارنة كالقياس بقدر احتياجو لمعرفة طبائع كأخبلؽ كالقكانيف التي ييسير بيا سكاف ىذه القرية حياتيـ، 
طبعا دكف إىماؿ اليدؼ األساسي مف ىذا القرار أم قرار اليدـ، ليظير لنا مشكؿ آخر كىك كيؼ يتـ 

لنتحدث عف مشكؿ التكاصؿ كأدكاتو مع األخذ بعيف االعتبار . إيصاؿ ىذا اليدؼ كتكضيحو لمسكاف
 .ىذا مف جية...المستكل التعميمي ألىؿ القرية 

مف جية أخرل فإف الفرد الذم يحاكؿ اختيار أسمكب حياة أفضؿ مف الذم يتبعو فإف األمر شبيو 
بما يقـك بو المحاسب في اإلدارة ليعرؼ كضعية المؤسسة المالية يعني قرار اإليرادات كالتكاليؼ ليحدد 

كربما لـ تسجؿ تقدـ  (أحيانا)كضع المؤسسة ىؿ نجحت كزادت األرباح أـ خىسرت كأصبح عمييا ديكف 
 .ممحكظ في تسييرىا العاـ

s 

h b 

(b) 

H 

B 

S 

S 

S             B         

H S 

S 

(a) 

.



                                                       األسس السيككلكجية التخاذ القرار:الفصؿ األكؿ

178 

 

ليحاسب نفسو عمى ما  . نفس الشيء بالنسبة لمشخص الذم يأتي في مرحمة الشباب أك الكيكلة
قدـ كأخر في حياتو الدنيا كاآلخرة، كىؿ فشؿ في اختيار نيج مناسب لحياتو الشخصية، أك ىؿ يحتاج إلى 

كىنا عادة ال نحتاج إلى دراسة التكقعات كحساب االحتماالت رياضيا . تغيير ىذا النيج أك البقاء عميو
ًبر كؿ منا ىذه  لتقدير مدل مناسبة كعدـ مناسبة ىذا النيج أك أم أمر آخر قد نكاجيو في الحياة كقد خى

 .المكاقؼ كلو أف يفكر فييا، إف لـ يعيشيا كىك يقرأ ىذه األسطر
الذم لـ يعد المشكؿ فييا ىك تىغير نيج حياتنا لكننا نبلحظ " عصر القمؽ"كتتعقد المسألة أكثر في 

أف نيج المجتمع ككؿ تغير، حيث تغيرت التقاليد كاألعراؼ االجتماعية كالفمسفة التربكية كحتى المعايير 
األخبلقية، كما زاد الطيف بمة كما يقكؿ المثؿ ما ميز ىذا العصر باإلضافة إلى القمؽ كالعبء الحسي 

التقدـ التكنكلكجي كالثكرة المعمكماتية كالتي تضغط عمى عقكؿ األفراد لتكجو في أحيانا كثيرة طرؽ اتخاذىـ 
 .لمقرارات كالتي تككف متناقضة في الغالب

فنحف في حياتنا اليكمية إذا ما تكجينا إلى أحد المكظفيف الستخراج كثيقة معينة كأبطأ في 
 يتيمنااستخراجيا يتممكنا الغضب كالسخط عمى ىذا المكظؼ كنتيمو باإلىماؿ كالتسيب كىذا األخير بدكره 
بقمة الصبر كعدـ التفيـ، غير أنو إذا ما ذىب نفس المكظؼ إلى دائرة أخرل الستخراج كثيقة ما في 

الغالب سيؤدم نفس الدكر الذم عايشناه معو في المكقؼ السابؽ؛ كيتبادؿ األدكار، حيث يصبح يشعر 
 .بأنو مكاطف أماـ مكظؼ حككمي كالعكس

فنحف نرفض أف يصرخ أم كاف في كجكىنا، إال أننا نصرخ في كجكه األطفاؿ لمجرد خطأ بسيط 
كنطالب اآلخريف باحترامنا رغـ أننا نضرب عرض الحائط كؿ القيـ التي تيؤمف . أك ربما ألنيـ أضعؼ منا

االحتراـ لآلخريف إذا ما تعارضت رغباتيـ مع رغباتنا، كاألمثمة كثيرة ال يمكف حصرىا، فكيؼ يمكننا 
تحديد األسمكب األمثؿ إلصدار أحكامنا كاتحاد قراراتنا في ظؿ ىذه التناقضات كالكضعيات غير المستقرة؟ 

 .التي تدفع بنا إلى الشؾ الدائـ في المعايير األخبلقية التي مف المفركض أف تتحكـ في تصرفاتنا
فكيؼ يمكننا أف نحدد معايير أخبلقية كقيـ مقبكلة مف قبؿ الجميع عند اتخاذنا لمقرارات؟ كمحاكلة 

اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تؤكد لنا مدل صعكبة االعتماد عمى الجانب الذاتي كاالجتماعي إلصدار 
األحكاـ المناسبة، فإذا نظرنا إلى الحركب التي نشبت في القرف الكاحد كالعشركف كاألسباب الظاىرة التي 

كيرل آخركف أنيا  (بالنسبة ليـ )أدت إلييا تجد أف ىناؾ مف يؤيد قياميا حفظا عمى األمف العالمي؟ 
 التي أدت 2003ككمثاؿ غزك أمريكا عمى العراؽ . تعدم عمى الحقكؽ كالحريات الفردية كالجماعية لمدكؿ

 ...إلى تدمير بمد بأكممو مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ اتضح فيما بعد أنو كىمي

.
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فما ىي المعايير األخبلقية كالبل أخبلقية التي احتكـ إلييا األمريكيكف لشف ىذه الحرب؟ كىؿ 
بالفعؿ اتبعكا معايير كمية قبؿ اتخاذىـ ىذا القرار؟ الذم يبدك غير رشيد كال يتصؼ بأم نكع مف 

 .العقبلنية
كىؿ ىذا يعني أف كؿ النظريات التي سبؽ ذكرىا كالتي سيأتي ذكرىا كما انبثقت عنو مف نماذج 

كأساليب التخاذ القرار غير كافية؟ أـ أنيا قاصرة عمى دفع األفراد كالدكؿ إليجاد قرارات صائبة تتسـ 
أـ تيرنا مازلنا بحاجة إلى نظريات جديدة قادرة عمى تحميؿ عممية اتخاذ القرار كاألخذ بعيف . بالعقبلنية

أـ أف الصيغة السيككلكجية لمبشر ستبقى تعرقؿ الكصكؿ . االعتبار كؿ مككناتيا كالظركؼ المؤثرة فييا
 .إلى ىذا اليدؼ ما داـ غير مكضكعيا كغير منطقيا في الكثير مف المكاقؼ

 مف األساليب الرياضية المقدمة في utility theoremتعد نظرية المنفعة : نظرية المنفعة* 
عممية اتخاذ القرار، كىي مف المعايير المعتمدة لحساب القيمة الكاممة لممردكدات المالية التي تأخذ بعيف 
االعتبار رغبة متخذ القرار حكؿ عكامؿ الربح كالخسارة كالمجازفة في عممية اتخاذ القرارات، كيمجأ متخذ 

القرار إلى استخداـ نظرية المنفعة عندما يككف اىتمامو منصبا حكؿ مردكداتو المالية أك خسائره، التي تعد 
 .ذات أىمية كبيرة كمتميزة عمى مستكل تفكيره

لقد انتشر استخداـ نظرية المنفعة عمى كجو التحديد في ترشيد كتدعيـ عممية اتخاذ القرارات، 
ك تعد ىذه النظرية مف األساليب .خاصة بشأف اتخاذ القرار حكؿ المشاكؿ المتعمقة بالمراىنات كاليانصيب

 .التي يمكف مف خبلليا تحديد سمكؾ متخذ القرار كأف يككف مجازفا أك متحفظا
 ( 135-134 : 2010طعمة حسن، )                                                   

المنفعة تعني العائد المادم أك المالي ألم قرار ميما كاف نكعو كمف المؤكد بؿ مف  ببساطة
البدييي أف يختار الفرد البديؿ الذم يحقؽ لو أعظـ منفعة أك أعمى قيمة متكقعة كيتـ حساب ىذه القيمة 

= utility function   µ 𝑓مف خبلؿ دالة المنفعة  ℳ 

سافاج ك (friedman)فريدماف لقد كجدت دالة المنفعة اىتماما مف كبار االقتصادييف أمثاؿ 
(Savage) كغيرىـ، فيذه الدالة تكضح مثبل أنو مف الممكف لشخص ما أف يقـك بتأميف ممتمكاتو ضد 

 لمتعكيض عف الخسارة المتكقعة، أكبر مف القيمة النقديةالحريؽ مثبل، حتى لك كانت تكمفة أقساط التأميف 
كقد يقـك نفس الشخص أيضا بشراء تذكرة يانصيب حتى لك كانت تكمفتيا أكبر مف العائد النقدم المتكقع 

 ففي الحالة األكلى يقارف الشخص بيف التخمي عف قميؿ .عند الفكز، كلكف عمينا أف ال نتعجب ليذا السمكؾ

.
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مف النقكد مقابؿ احتماؿ خسارة ضخمة ميما كاف االحتماؿ بسيطا، لذلؾ فيك يتصرؼ مف المنظكر الذم 
 ( 32)مف منحنى المنفعة بالنسبة لو كذلؾ إلى يسار نقطة البداية في الشكؿ" المحافظ"يتيحو الجانب 

أما في الحالة الثانية فنفس الشخص يقارف بيف التخمي عف قميؿ مف النقكذ مقابؿ الفكز بثركة 
ضخمة ميما كاف احتماؿ ىذا الفكز ضعيفا، لذلؾ فتصرفو في ىذه الحالة يتفؽ مع المخاطرة الذم يميز 

 .الجانب األيمف مف منحنى المنفعة كما يكضح الشكؿ
 (     132 : 2000حسب الرسول موسى،                                                        )

 (30)الشكؿ 
 30دالة منفعة تكضح المدل لكؿ مف تقميؿ ك زيادة المنفعة الحدية 
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 .2000مكسى الرسكؿ - 2 ، 2010 حسف طعمة، 1: لئلطبلع عمى األمثمة حكؿ دالة المنفعة يمكف الرجكع إلى-  30

C’ 
G 

C 

B 

B’

  
F 

µ 𝑓 = ℳ انًُفؼخ 

 ػذو انًُفؼخ

 انخغبئش انُمذٚخ انًكبعت انُمذٚخ
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 :خواص دالة المنفعة

نستطيع اآلف تقديـ خصائص دالة المنفعة؛ كلكف قبؿ ذلؾ يجب تكضيح أف الدالة عبارة عف 
قانكف يربط عناصر فئة محددة بعناصر فئة أخرل، كفي حالة دالة المنفعة لشخص ما فنحف نبحث عف 

( ℳ) التي تقابؿ كؿ عنصر مف فئة العائدات النقدية التي تحقؽ µ(ℳ)القانكف الذم يحدد القيـ الرقمية 
 .لتضاؼ إلى ثركتو التي تسبؽ اتخاذ القرار

كالعائد المادم أك الخسارة التي يمكف أف تنتج عف اتخاذ القرارات كالتي قد تؤدم إلى زيادة أك 
، كلكف يمكف إعادة θنبلحظ أف الثركة المبدئية قد مثمت بالنقطة  (30)نقص ىذه الثركة فمثبل في الشكؿ 

ليكضح الثركة الكمية أك  (بإضافة قيمة ثابتة لكؿ النقاط لتمثؿ الثركة المبدئية)تقسيـ المحكر األفقي 
 دالة (ℳ)المكقؼ المالي الجديد بدال مف العائد أك الخسارة المالية، يقابؿ كؿ قيمة ممكنة لممكقؼ المالي 

 .عبارة عف منفعة ىذا المكقؼ المالي  µ ℳممثمة بالرقـ 
 :Probability theoryنظرية االحتمال * 

يعد عمـ االحتماؿ مف أىـ فركع عمـ اإلحصاء، ألف معظـ النظريات كالطرؽ اإلحصائية بنيت 
عمى ذلؾ، إف عمـ االحتماالت يؤثر في الحياة اليكمية لؤلفراد كالمجتمعات، إذ أف كثير مف القرارات 

الفردية كالجماعية التي تتخذ يكميا، تبنى عمى تكقعات متعددة كمختمفة لحدكث بعض الحاالت أك عدـ 
كما يعد عمـ االحتماالت مف العمـك األساسية كالميمة في دراسة االستنتاج اإلحصائي إذ مف . حدكثيا

 مع قيـ المجتمع Samplesالتكقعات عف تطابؽ نتائج العينات  (قكة أك ضعؼ)خبللو يمكننا معرفة 
 (41: 2010طعمة حسن، ). الذم اختيرت منو ىذه العيناتstatistical populationاإلحصائي 

كتتمثؿ أىمية نظرية االحتماؿ في ككف أنو ال يمكف االستغناء عنيا في اتخاذ القرار الحديث 
كما أنو يمكف لممتتبع لممعمكمات المعركضة في ىذه الدراسة أف . خاصة في حاالت المخاطرة كعدـ التأكد

... يبلحظ تكرار استخداـ األساليب اإلحصائية كاالحتمالية في القياـ بحساب الكمفات البلزمة لممشاريع
جراء الدراسات حيث أنو ال تكاد نظرية مف نظريات اتخاذ القرار إال كاعتمدت عمى ... كلجمع المعمكمات كا 

 (90: 2001الخولى ىشام، ).مبادئ نظرية القرار االحتمالية ليذا تعمدنا ذكرىا في الختاـ
مف جية أخرل فإف االستدالؿ االستقرائي يمكف فيمو في بعض األحياف أنو يعكس نكع احتمالي 

 ىك المصطمح المستخدـ في كصؼ Inductive reasoningمف االستنتاج، كاالستدالؿ االستقرائي 
العمميات التي عف طريقيا يصؿ الفرد إلى نتائج تككف محتممة أكثر منيا مؤكدة، كىذا قد يبدك أنو ذك 

 .فائدة أكبر فيما نكاجيو يكميا، حيث يككف القميؿ جدا مؤكدا

.
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كمف الثابت أف كؿ مف عمماء الرياضيات كالفبلسفة قد قامكا بتطكير نمكذج كضعي لمطريقة التي 
يجب عمى الناس أف يستنتجكا بما في المكاقؼ االستقرائية، كىذا يعتمد عمى نتيجة رياضية تسمى نظرية 

ككثير مف البحكث في ىذا المجاؿ كانت تتعمؽ كتركز عمى مدل كفاءة  .Bayes theorem 31 بايس
 .عمى المفحكصيف مف البشر" بايس"تناظر أك انطباؽ كصفات نظرية 

 لفرض، priorprababilityكيفية الجمع أك التكليؼ بيف االحتماؿ السابؽ " بايس" كتحدد قاعدة 
 بالدليؿ أك البرىاف، لمكقكؼ عمى إدراؾ احتماؿ الحؽ conditionel ρمع االحتماالت الشرطية 

Posteriorلفرض . 
 :االحتماالت الشخصية- جـ

تتحدد بمكجبو درجة اعتقاد متخذ القرار في كقكع حدث ما كيتـ تحديد درجة : االحتماؿ الشخصي
االعتقاد بعد األخذ في الحسباف الخبرة السابقة لمتخذ القرار كتجربتو كممارستو العممية، كمستكل تطمعاتو 

 ك يعتمد ىذا األسمكب عمى حساب االحتماؿ عمى (37: 2008العجمي محمد، ) كتكقعاتو كآمالو كأىدافو
، ليذا تكصؼ ىذه االحتماالت بالشخصية كىي .معيار رقمي محدد لفكرة شخص ما عف بعض األشياء

 :ثبلث أنكاع
 :تقدير سافاج لسعر المخاطرة: 1جـ

إلى أف االحتماالت الشخصية يسيؿ التعبير عنيا عف طريؽ تمثيميا بسعر  (Savage)أشار 
المخاطرة، كيضيؼ أنيا ليست أكثر غمكضا كعدـ كاقعية مف الثمف الذم يدفعو الشخص لقطعة خبر أك 
تذكرة سفر، فاالحتماالت الشخصية إذف تشبو الثمف الذم نقبؿ أف ننفقو عمى سمعة ما، مف البدييي أف 

معقكلية االحتماؿ أك السعر بالنسبة لنا ال يمكف أف يخضع لقاعدة عامة كيجب أف نترؾ التقدير الشخصي 
لئلنساف المعني بالمكضكع، تتفؽ أيضا االحتماالت الشخصية كالثمف في صعكبة التكيف بكمييما، فمف 
الصعب أف نتكيف بما يقبؿ أف ينفقو فرد مقابؿ سمعة ما أك كيؼ تككف تكقعاتو ألحداث معينة، كىنالؾ 

 (81-80: 2000حسب الرسول موسى،  ).دائما شعكر مبيـ نحك ىذه األمكر
في كثير مف الحاالت يكاجو متخذ القرار فئة مف األحداث المستقمة كالتي :  يانصيب شميفر2-جـ

 شميفرفاقترح . قد ال تتفؽ مع الخكاص الثبلثة السابقة كتعبر في نفس الكقت عف شعكره الشخصي
(schlaifer) استعماؿ يانصيب قياسي  standard lottery لحساب فئة مف االحتماالت تصؼ شعكر

 (82-81: 2000حسب الرسول موسى، ).متخذ القرار في الكثير مف المشاكؿ الكاقعية

                                                 
. 432: 2007قي جكف أندرسكف،  Bayes Theorem طالع-  31

.
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األسمكب الثالث لحساب االحتماالت : Prices and probabilities األسعار واالحتماالت 3-جـ
 في حالة تحققو ᴠالشخصية يبدأ بسؤاؿ متخذ القرار عف الثمف الذم يمكف أف يدفعو ليحصؿ عمى الجائزة 

، أم إذا كاف مثبل θ𝗂 كذلؾ بتكضيح المبمغ الذم ينفقو مقابؿ كاحد دينار في حالة حدكث θ𝗂مف الحدث 
 . كال يتكقع تمؼ المحصكؿ نتيجة لؤلمطار المبكرة (x)يتكقع أف تككف األسعار مشجعة إلنتاج المنتكج 

 (83: 2010حسب الرسول موسى، )                                                           
ممخص القكؿ؛ رغـ أف ىذا التقسيـ يكحي بكجكد فركؽ بيف االحتماالت التقميدية كالتجريبية 

كؿ إلى قكاعد  كالشخصية إال أف األمر ال يعدك أف يككف فرقا في التنظيـ أم في القكاعد الفمسفية التي تيحى
رياضية تتـ بمكجبيا حساب احتماؿ حدث ما، ألف عمؽ االحتماؿ ىك مجرد تكقع مبدئي يحتاج إلى 

كىذا ما يشبو الفرضيات العممية في البحكث كالدراسات كبالتالي فيك مجمكعة البدائؿ المتاحة أماـ . تأكيد
 .   متخذ القرار، كاليدؼ منو ىك الخركج بحؿ عف طريؽ إتاحة الفرصة لمشخص الختيار األفضؿ

أكدت ىذه النظرية عمى بمكغ أعمى ما يمكف : Riskless choiceنظرية االختيار بال مجازفة *
مف المنفعة، ففييا يختار الفرد البديؿ الذم يراه األفضؿ كفؽ بعض معايير المنفعة ببل أية مجازفة، ألف 
المنفعة يمكف أف تجزأ إلى منافع مستقمة بعضيا عف بعض كيمكف تجميعيا الستخبلص المنفعة الكمية، 
كبذلؾ تؤكد ىذه النظرية عمى أف التغاير في حاجات البيئة كمتطمباتيا يستدعي مركنة لبلستجابات في 

كلياـ "التي طرحيا  (Z)األنظمة كمسايرة التقمبات كالتغيرات التي تتـ في تمؾ البيئة كمف نماذجيا نظرية 
 .في الياباف إذ طكر نمكذجا إداريا يؤكد عمى االىتمامات اإلنسانية لؤلفراد في النظـ" أكتش

 (40: 2010موسى شيرزاد، )                                                              

كتصؼ ىذه النظرية حالة التأكد كىي إحدل الحاالت الثبلث التخاذ القرار التي صنفيا العمماء 
 .كىي حالة التأكد، حالة عدـ التأكد، حالة المخاطرة

I. حالة التأكد : 
كتنبثؽ حالة التأكد مف ككف بيئة اتخاذ القرار بسيطة كمستقرة، كتشير البساطة إلى قمة العكامؿ 
التي تؤثر في عممية اتخاذ القرار، أما االستقرار فيشير إلى ثبات الظركؼ كالعكامؿ المؤثرة لفترة طكيمة 

نسبيا تكفي التخاذ القرار كتنفيذه كحدكث أثاره، فالبدائؿ التي يتـ االختيار منيا محددة، كمتخذ القرار عمى 
عمـ بيا، كيستطيع أف يتكقع اآلثار المترتبة عمى اختيار كؿ بديؿ، إضافة إلى أنو عقبلني كينفذ مراحؿ 

 .اتخاذ القرار التي أشارت إلييا النظرية التقميدية بكؿ دقة، انسجاما مع مفيـك الرجؿ الرشيد
 (337: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد، )                                          

 

.
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 :ىناؾ نكعاف في نماذج اتخاذ القرار في حالة التأكد كىي: نماذج اتخاذ القرار في حالة التأكد*
الفكرة التي يعتمد ىذا النمكذج عمييا ىي أف الخصائص اإليجابية أك : النماذج التعويضية- 1

 .الجذابة لمبديؿ تعكض الخصائص السمبية أك غير اإليجابية أثناء عممية تقييـ البدائؿ
عكس النماذج التعكيضية التي تعتمد عمى العمميات الرياضية : النماذج غير التعويضية- 2

الحسابية التخاذ القرارات، فإف النماذج غير التعكيضية تقـك بفحص البدائؿ بصكرة ال تعتمد عمى 
 .العمميات الحسابية كتستبعد غير المناسب منيا

 :نظرية االختيار بالمجازفة* 
كىي عكس نظرية االختبار ببلمجازفة كقد أكدت عمى بمكغ أعمى ما يمكف مف المنفعة المتكقعة، 
كالتكقع مفيـك نفسي يعني تصكرا لما يجرم مستقببل، كىذا التصكر يعتمد عمى حساب االحتماالت مف 
. خبلؿ عمميات إحصائية أك بالرجكع إلى الخبرة التي تككنت لدل الفرد نتيجة التعرض لمكاقؼ مشابية

حالة عدـ التأكد :  كتصؼ ىذه النظرية الحالتيف المتبقيتيف التخاذ القرار كىما(.41: 2010موسى شيرزاد، )
 .كالمخاطرة

II. حالة عدم التأكد. 
إف عدـ تأكد متخذ القرار مف حصكؿ األشياء أك كقكع األحداث، يخمؽ ما يسمى بحالة عدـ 

اليقيف التاـ لدل متخذم القرارات، أم عدـ كضكح األشياء كاألحداث، كبالتالي يقكد ىذا المكقؼ إلى حالة 
عدـ التأكد التاـ في اتخاذ القرار، كقد سميت ىذه القرارات بقرارات حالة عدـ التأكد التاـ نظرا لعدـ معرفة 

كؿ حالة مف حاالت الطبيعة المستيدفة في بيئة  (حدكث)متخذ القرار عف المعمكمات االحتمالية تحقؽ 
عمى المستكل الداخمي كعمى  (المؤثرات)القرار، إذ أف ىذه البيئة تقع تحت تأثير نكعيف مف العكامؿ 

 (.99: 2010طعمة حسن، ).المستكل الخارجي
 :كتتصؼ القرارات في حالة عدـ التأكد بمجمكعة مف الخصائص عمى النحك التالي

 .احتماالت حدكث حاالت تأثير العكامؿ عمى نتائج القرار غير معركفة- 1
نما تعتمد عمى تقدير الباحث- 2  .معايير المفاضمة بيف البدائؿ غير محددة، كا 
 .تخضع القرارات المتخذة لمتقدير الشخصي لصانع القرار- 3
 .قيمة العائد المترتبة عمى القرار في حالة عدـ التأكد غير محددة- 4

 (342-341: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد، )

.
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كفي ظؿ ظركؼ تعقد عممية اتخاذ القرار في حالة عدـ التأكد التاـ حاكؿ الباحثكف كضع عدة 
 :معايير لدعـ القرارات المتخذة في ظؿ ىذه الظركؼ كنماذج تساعد عمى فيميا نذكر منيا ما يأتي

يفترض ىذا النمكذج أف العكامؿ التي تؤثر في : Optimistic modelالنموذج المتفائل - 1
 .نتائج كؿ بديؿ ستككف في صالحو، لذا فيك يختار البديؿ الذم يحقؽ أفضؿ النتائج

 (342: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد ، )                                                 
يقـك عمى افتراض أف الظركؼ التي تؤثر في  :Pessimistic Modelالنموذج المتشائم - 2

نتائج كؿ خيار غير مناسبة، كليس في صالحو، لذا فيك يختار أسكأ النماذج المحتممة لكؿ بديؿ، ثـ 
 .يختار البديؿ الذم يحقؽ أسكأ النتائج كفؽ ما تكصؿ إليو في الخطكة السابقة

 (342: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد ،                                                )
، كيستخدـ معيار كالد فيقاؿ (Abraham Wald) أبراىـ كالديعرؼ ىذا النمكذج باسـ كاضعو و

 (103-102: 2010طعمة حسن،  ).مف قبؿ متخذ القرار لتدعيـ القرار المتخذ مف قبمو
 كيقـك عمى فكرة اختيار البديؿ الذم حقؽ أقؿ (savage) سافاجأك معيار : نموذج الندم- 3

 (342: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد، ) .خسارة
ىذا النمكذج عمى فكرة حساب  ، كيقكـ(Laplace) الببلسأك قاعدة : نموذج العائد الوسطي- 4

عائد كؿ بديؿ تحت الظركؼ المختمفة كاستخراج الكسط الحسابي، أم العائد الكسطي لكؿ بديؿ كمف ثـ 
 (342: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد،  ).اختيار البديؿ الذم ينتج أعمى عائد كسطي

ليكنيد ىكركيتز  يعرؼ باسـ كاضعيو Reality Citeriaأك معيار الكاقعية : نموذج ىورويتز- 5
Lioned Horwitezحيث إف اختيار البديؿ األفضؿ بمكجب ىذا المعيار يعتمد عمى : 

الذم ييحدد مسبقا مف قبؿ متخذ القرار، كالذم عمى أساسو يستطيع  (معامؿ احتماؿ الكاقعية)
التعبير عف درجة تفاؤلو أك تشاؤمو المرتبطة بسمككية متخذ القرار، كبياف أثر ىذا التفاؤؿ أك التشاـؤ مف 

 .خبلؿ البديؿ الذم سيتـ اختياره
III. حالة المخاطرة. 

كتنتج حالة المخاطرة مف ككف بيئة القرار مستقرة كمعقدة، كاستقرار البيئة يعني أف العكامؿ المؤثرة 
 .في نتائج القرار تبقى ثابتة، أما التعقيد فيعني أف في البيئة عددا كبيرا مف العكامؿ المؤثرة في اتخاذ القرار
كتدعك خاصية االستقرار إلى التنبؤ بنتائج القرار، كفي ىذه الحالة يككف صانع القرار غير متأكدا 

كمف ىنا فإف خبرة صانع القرار . مف تبعات قراره تماما كما ىي حاؿ في اتخاذ القرار في ظؿ التأكد

.
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كقدراتو كميارتو البحثية تساعده عمى حساب احتماالت الكصكؿ إلى نتائج معينة مف أجؿ الكصكؿ إلى 
 (342: 2003الزغمول رافع و الزغمول عماد، ). قرار حكيـ

كيذىب المختصكف بالعمـك اإلدارية بشكؿ عاـ؛ كبمشاكؿ اتخاذ القرار بشكؿ خاص حكؿ مصطمح 
ال يمكف التنبؤ بمستكيات حاالت الطبيعة المستيدفة بدرجة قطعية، كلكف )المخاطرة، إلى رأم مفاده بأنو 

، األمر الذم يدفع بيـ إلى (باإلمكاف تحديد القيـ االحتمالية أك النسب الخاصة بحدكث حاالت الطبيعة
، مع االستعانة بعدد مف المعايير التي تساىـ في دعـ (المكتسبة كالمكركثة)االعتماد عمى الخبرات الذاتية 

 .كترشيد القرارات المتخذة مف قبميـ
كتأسيسا عمى ما تقدـ، فإف مفيـك المخاطرة يرتبط بشكؿ كاضح بالخطر أك الخسارة التي يتكقع 

 .متخذ القرار حدكثيا عند اعتماده بديؿ معيف الختبار حالة مف حاالت الطبيعة المستيدفة
 (.79: 2010طعمة حسن، )

 :تعريف المخاطرة .1
 .ىك الشخص الذم يتخذ قراران بالمخاطرة كعميو تقع مسؤكلية دراسة االحتماالت: الُمَخاطر (1

ك ىناؾ عدة محكات يمكف عف طريقيا الحكـ عمى اإلنساف بأنو مخاطر .(125: 2002عبد الحميد محمد، )
 :أك غير مخاطر، كمف ىذه المحكات

 . فالمخاطر يعمؿ كثيرا:محؾ العمؿ- 1
 .فالمخاطر يحمؿ المكقؼ تحميبل عميقا: محؾ التحميؿ- 2
 .(معنكية- مادية)فالمخاطر يسعى لممكاسب الكبيرة : محؾ المكسب- 3

- المخاطر)كىكذا، فإف مكضكع المخاطرة يمكف تناكلو مف أم جانب مف تمؾ الجكانب األربعة 
كىذا يفسر تنكع تعريفات  (المكاقؼ أك البيئة التي تحيط بالمخاطر- نتائج المخاطرة- عممية المخاطرة

 .المخاطرة بسبب تنكع أساليب تناكؿ المكضكع
 (130: 2002عبد الحميد محمد،                                                          )

ىي االحتماؿ القابؿ لمقياس في حاؿ التعرض لخسارة أك إصابة : Risck- Takingالمخاطرة  (2
أك ضرر أك أم نتيجة سمبية أخرل، كشركات التأميف تستخدـ عكامؿ المخاطرة لتحديد المبالغ التي 

 (.65:  2002شيرمان، جيمس آر،  ).تتقاضاىا مقابؿ كثائؽ التأميف التي تغطي كؿ نكع مف المخاطر

.
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 كمف ثـ uncertaintyنمط لبلستجابة يتـ تحت شركط البليقيف : كتيعىرؼ المخاطرة عمى أنيا
 إذ ينطكم عمى مغامرة، رغـ ما تحممو مف Irrational decision" القرار البلعقبلني"يطمؽ عميو تعبير 

 .مكاسب ىائمة، فإنيا قد تقكد إلى خسائر فادحة
كىناؾ مف يعتبر المخاطرة قرار يتخذه الفرد بناءان عمى عكامؿ نفسية أك اجتماعية كيحقؽ بو مف "

ذا كانت المكاسب اجتماعية سميت  المكاسب المادية كاالجتماعية ما ال يمكف لقرار أخر أف يحققو، كا 
ذا كانت المكاسب مادية سميت مخاطر اقتصادية  .مخاطر اجتماعية، كا 
 (134-133: 2002عبد الحميد محمد، )

يشير ىذا المفيكـ إلى أسمكب تفضيؿ الفرد لممكقؼ الذم تتـ فيو المخاطرة : تفضيل المخاطرة (3
باإلضافة إلى مدل إدراؾ الفرد لتفضيؿ أفراد البيئة المحيطة لمكقؼ المخاطرة، كبالتالي فيي الدرجة التي 

يفضميا الفرد أك يدركيا بصرؼ النظر عف الكاقع المحيط بو، بمعنى أف المخاطرة التي لـ تصؿ إلى 
 (93: 2001الخولي ىشام،  ).مستكل تفضيؿ الفرد ليا فإنو لف يدركيا كمخاطرة، كبالتالي فمف يتأثر بيا

فاألفراد الذيف تزيد لدييـ درجة الخكؼ سيفضمكف المخاطرات المتطرفة، بينما الذيف تنخفض لدييـ 
نسبة الخكؼ سيفضمكف المخاطرات المعتدلة، كقد اتضح مف نتائج الدراسات أف األفراد الذيف ترتفع لدييـ 

درجة الحاجة أك الرغبة في اإلنجاز يككنكف أكثر مخاطرة مف ذكم الدرجات المنخفضة في الحاجة 
 (88-87: 2001الخولى ىشام، ). لئلنجاز

 :دوافع اإلقدام عمى المخاطرة .2
حسب عمماء اإلدارة فإف األسباب الميمة لظيكر عنصر المخاطرة، ىك كقكع المينشأة تحت تأثير 

كتتميز بيئة القرار في ىذه الحالة بالغمكض كعدـ . 32بعض المؤثرات الداخمية كالمؤثرات الخارجية
 :الكضكح كىذه المؤثرات ىي

كىي الظركؼ التي تككف تحت سيطرة متخذ القرار في المنشأة، خاصة : المؤثرات الداخمية- أ
كالمكاد األكلية، كاأليدم العاممة، كالطاقة التشغيمية )عندما يتعمؽ األمر باستخداـ عناصر اإلنتاج 

 .(الخ...المتاحة،
كىي الظركؼ التي تككف خارجة عف سيطرة متخذ القرار في المنشأة، : المؤشرات الخارجية- ب

أكقات تجييز المكاد األكلية مف قبؿ المجيز، )لكنيا تتعمؽ بظركؼ غير كاضحة المنشأة، مثاؿ ذلؾ 

                                                 
. 80: راجع، حسف طعمة، المرجع السابؽ-  32

.
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كارتفاع درجات الحرارة، ىطكؿ األمطار، ىبكب :كأسعار المكاد المجيزة، كالظركؼ المناخية السائدة 
 .(الرياح كالعكاصؼ

 :التفاؤل غير الواقعي والمخاطرة- 
كقد بينت النتائج  (تفاؤؿ- تشاؤـ)كذلؾ ديرست العبلقة بيف المخاطرة كبيف تقكيـ الفرد العاـ لمحياة 

أف اإلنساف حيف يكاجو مكقؼ المخاطرة فإف نظرتو لمحياة تحدد إدراكاتو لكافة جكانب األحداث، فيك بذلؾ 
كاإلدراؾ المكجب يدفع الفرد لدرجة أعمى . إما يدركيا عمى أنيا إيجابية أك يدركيا عمى أنيا أحداث سمبية

 .(Lamm & Kogan ;1970) مف المخاطرة حيث اتضح أف العبلقة مكجبة بيف المخاطرة كالتفاؤؿ

 (123: 2002عبد الحميد محمد، )                                                                       
كعميو فإنو تتأكد العبلقة المكجبة بيف المخاطرة كالتفاؤؿ غير الكاقعي فكبلىما ال يعتمد عمى 

 .المعمكمات الخطيرة خاصة التي تيجمع مف كاقع مكقؼ المخاطرة
 :االعتقاد غير الواقعي في الضبط واإلقدام عمى المخاطرة- 

 إلى عبلقة كطيدة بيف االعتقاد (Lefcourt ;1976)ليفككرت  ك(Rotter ;1960)ركتر يشير 
في الضبط، كالتفعيؿ النفسي، األمر الذم يعد مقبكال في المكاقؼ التي يتكقؼ النجاح فييا عمى الميارة 

 المكاقؼ التي ماأ (Eenson ;1981)، كالقدرة (Langer ;1975)كالمنافسة  (Burger ;1989)حسب 
يتكقؼ النجاح فييا عمى عناصر أخرل مف قبؿ الحظ، كالصدفة، فإف االعتقاد في الضبط حينئذ يمثؿ 

، كالذم يككف الناس (1992) زكرماف كما يسميو illusion of control كىما كبيرا ىك تكىـ الضبط
 .مدفكعيف إليو بحاجتيـ لممارسة التأثير عمى المكاقؼ كاألحداث غير القابمة لمضبط

 (121-120: 2002ىريدي عادل،  )
 :االعتقاد في الحظ الجيد، واإلقدام عمى المخاطرة- 

يمكنؾ تحسيف حظؾ كتقميؿ المخاطر التي تكاجيؾ كتعزيز فرص نجاحؾ عبر فيـ التداخبلت 
التي تقع بيف الصدفة الخارجية كاالستجابة الداخمية، كحدث الصدفة مثؿ مقابمة شخص غريب، يقدـ لؾ 
مساعدة كبيرة لـ تتكقعيا، أك اكتشاؼ معمكمة جديدة، يمكف أف يشكؿ حظؾ كيحدد نجاحؾ، كلكف لف 
يؤثر عميؾ ما لـ تصدر عنؾ استجابة تجاىو، كاستجابتؾ لمحدث ستحددىا كبقدر كبير احتياجاتؾ 

 (67 : 2002 شيرمان، جيمس أر، ). كمكاقفؾ كأنماط سمككؾ التي نشأت كتطكرت مع سنيف عمرؾ
 
 

.
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 :الثقة الزائدة واإلقدام عمى المخاطرة- 
 إلى تقدير مبالغ فيو مف قبؿ األفراد لنجاحيـ في اتخاذ over confidenceتشير الثقة الزائدة 

  (Daws ;1967)ييكرد  القرار، كاالعتقاد بأف أحكاميـ أكثر دقة ككفاءة عما ىي عميو في الكاقع؟ ك
تفسيرا لمثقة الزائدة مؤداه أنو مف األسيؿ تذكر القرارات كاألحكاـ الناجحة مقارنة بالقرارات الفاشمة، كحتى 

 .نحتفظ بالمشجعات المتاحة، فإننا نميؿ لممبالغة في تقييـ النجاح في مثؿ تمؾ المياـ
 (126-125: 2002ىريدي عادل، )                                                       

IV. المنطق الضبابي في اتخاذ القرارات: 
 قدـ 1965 بداية التغيير الحديث في نظـ التفكير، ففي عاـ 20يعد النصؼ الثاني مف القرف 

(Zadeh) فمسفة المنطؽ الضبابي fuzzy logic بديبل بتدارؾ قصكر المنطؽ الثنائي في كصؼ 
 التي يعجز المنطؽ الثنائي عف تناكليا، كذلؾ حتى  vague conceptsاألحداث أك المفاىيـ الغامضة

يرتقي التفكير اإلنساني، كييتـ المنطؽ الضبابي بالتعبير عف مفاىيـ ضبابية أك أحداث ضبابية التي 
 .تظير نتيجة لغياب الدقة في تعريؼ حدكد دقيقة لتمؾ األحداث

 (.217: 1999، المحميد، محمد و حمدي، حسني و القاىري، حميد)
 فما ىي عبلقة المنطؽ الضبابي باتخاذ القرار في ظؿ المخاطرة؟

إف إدارة الخطر ىي عممية صنع كتنفيذ القرارات المتعمقة بالحد مف تأثير الخسارة الناشئة عف 
األحداث غير المتكقعة في المؤسسة، لذا فإف مف الضركرم لمتخذ القرار بمكرة المفيـك الحسي كاإلدراؾ 

الحقيقي لمعنى الخطر؛ كالخطر في مفيكمو ىك مقياس لفرصة الخسارة بأنكاعيا بغض النظر عف 
 : المؤثرات المالية في المؤسسة، كمف المسممات األساسية لدل مدراء األخطار الناجحيف ىي

 كالشكؿ رقـ " أف األخطار غير المتكقعة ممكنة الحدكث كأف تأثيراتيا المالية فادحة في المؤسسة"

يبرز الصكرة الحسية، لمدير الخطر، اتجاه األخطار حيث يبيف أنو عندما تككف فرصة الخسارة  (31)
المنطقة السكداء مف )كمقدار ىذه الخسارة كبيريف بقدر كاؼ، يعني ذلؾ لممدير أف الخطر قائـ مف ناحية 

كمف ناحية أخرل فإف الخطر غير متعمؽ بفرص تحققو الضعيفة أك تمؾ الخسارة الضئيمة التي  (الشكؿ
 (المنطقة البيضاء مف الشكؿ)يمكف تحمميا تحت أية ظركؼ 

كتجدر المبلحظة ىنا إلى أف تحديد الحدكد الفاصمة بيف المستكيات المختمفة لمخطر ىي تكليفة 
مف األحداث الضبابية بالنسبة إلى متخذ القرار، كعميو فإنو مف الصعب بؿ كمف المستحيؿ الكصكؿ إلى 

نمكذج رياضي دقيؽ لصياغة الخطر في ظؿ تمؾ األحداث الضبابية ككنتيجة لذلؾ فإف قرارات مدير 

.
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الخطر سكؼ تبنى في ظؿ محدكدية المعمكمات المتكفرة كنقصيا، أك بمعنى آخر، في ظؿ ظركؼ جيؿ 
جزئي لمحقيقة الكاممة، كما أف عمميات التقريب باستخداـ المنطؽ الضبابي تتضمف ذلؾ المصدر كتتعامؿ 

 ...معو لعدـ اليقيف
كفي النياية يمكف القكؿ بأنو في أية محاكلة لصياغة الخطر، يجب أف يراعي عدـ اليقيف 

 .المبلـز كالمتأصؿ في الصكرة الحسية، لمدير الخطر في المؤسسة تجاه ىذا الخطر (الغمكض)
 (224-223: 1999، المحميد، محمد و أخرون)
 (31)الشكؿ رقـ 

 33مبلمح درجات اإلحساس بالخطر
 
 
 

 
 

 

 
V. نتائج المخاطرة : 

 :سمكؾ قرار المخاطرة لو عدة نتائج نكجزىا فيما يمي
 .قد ينتج عف قرارا المخاطرة أرباح كمكاسب، كما يمكف أف تككف خسائر- 
إذا كاف القرار ناجحا فالمكسب يمكف أف يككف ماديا، كما يمكف أف يككف معنكيا كالمكانة - 

 .كالعكس إف كاف القرار فاشبل... االجتماعية، كالشيرة، كالرضا عف النفس
 .كمما زادت قيمة المكاسب كمما زاد إستعداد الفرد التخاذ قرار المخاطرة- 

ككمما زادت قدرة متخذ القرار عمى إعطاء األكزاف كالقيـ المناسبة لمبدائؿ كمما زادت نسبة االرباح 
 :كنقصت نسبة الخسائر، أم كمما اقتربنا لمقرار المناسب كالرسـ البياني يكضح ذلؾ

 
 

 

                                                 
-

33
 224:أَظش يؾًذ ػجذ انٓبد٘ انًؾًٛذ ٔآخشٌٔ، انًُطك انضجبثٙ فٙ ارخبر انمشاساد،عبيؼخ انكٕٚذ، انكٕٚذ  
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 (32)الشكؿ رقـ
 34دالة االكزاف الفتراضية
                                              كزف البديؿ

              األرباح
 
 
 
 
 

  الخسائر                                                             
فإف الفرد ينزع إلى تكخي  Kahneman, D.,& Tversky حسب"كمف جية أخرل فإنو ك

، ك ينزع التخاذ المخاطرة عندما عندما يككف في كضعية (الربح)الحذر عندما يككف في كضعية جيدة 
 إذا فالفرد الذم يخاؼ مف الخسارك يككف أكثر حذرا (McDermott, R.,2001 :4) " (الخسارة)سيئة

كيحاكؿ االحتفاظ بالمستكل الذم فيو، كالشخص الذم في كضعية الخسارة ال ييمو إف ربح أك خسر 
. ك ىذا أيضا يمكف أف يككف أسمكب حياة الكثيريف. كبالتالي فإنو يككف أكثر ميبل التخاذ المخاطرة

 :        نظم دعم القرار: ثالثا
I. إف المنظمة باختصار ىي كحدة اجتماعية كاقتصادية ىادفة تظير : مفيوم منظمة األعمال

ميع لؤلفراد كبشكؿ منظـ يسعى إلى تحقيؽ ىدؼ أك مجمكعة أىداؼ محددة، كتشترؾ  في صيغة تىجى
المنظمات بشكؿ عاـ بصفات تميزىا عف بعضيا كتضفي عمييا إسـ المنظمة أك التنظيـ كىذه الصفات 

 :ىي
 .Peopleكجكد أفراد - 1
 .purposeكجكد أىداؼ تقكـ ألجميا المنظمة - 2
 .structureكجكد ىيكؿ في العبلقات بيف أفراد المنظمة حسب المكقع الكظيفي - 3

 (13: 2007النعيمي محمد و الفضل مؤيد، )

                                                 
34

 - Kahneman, D., Tversky, A.(2000). Choices, Values, and Frames. New York: Cambridge University Press.pdf 

 

.

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rose+McDermott%22
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II. أنواع المنظمات: 
 كذلؾ مثؿ دائرة الضريبة كدكائر البمدية كالقضاء كغيرىا (حككمية): منظمة عامة: أوال
كتعرؼ بأنيا المنظمة التي تعمؿ كفؽ القكاعد كالمؤشرات : منظمة األعمال الخاصة: ثانيا

 :االقتصادية الحرة، كتقسـ إلى ما يمي
كىي تمؾ المنظمات التي تمارس عممية تحكيؿ المدخبلت مف : منظمة األعمال اإلنتاجية- 1

إلى مخرجات في صيغة سمع  (الخ...مكاد أكلية، أيدم عاممة، مكائف معدات)مستمزمات اإلنتاج المختمفة 
 .أك بضائع جاىزة

كىي منظمات قائمة عمى نفس المبدأ االقتصادم الذم تقكـ عميو : منظمة األعمال الخدمية- 2
 :المنظمات اإلنتاجية، ما عدا أف مخرجاتيا ىي مف الخدمات المختمفة كتقسـ بدكرىا إلى ما يمي

منظمات أعماؿ خدمية متخصصة بتقديـ خدمات مطمقة كذلؾ مثؿ البنكؾ كشركات التأميف - أ
 .كالجامعات كغير ذلؾ

منظمة أعماؿ خدمية تجارية تقـك بتحكيؿ البضائع كالسمع مف مكقع آلخر، كمف شكؿ إلى - ب
 .آخر مف أجؿ الحصكؿ عمى ىامش ربح معيف

إف منظمة األعماؿ الكارد ذكرىا أعبله، كعمى اختبلؼ اختصاصاتيا كعائدًتيا تمارس عممية اتخاذ 
القرار أثناء أداء عمميا اليكمي لتحقيؽ ما ىك محدد ليا مف أىداؼ كيتـ ذلؾ عمى أساس ما ىك متكفر 

 ...مف بيانات كتحميبلت كمؤشرات إحصائية تدعـ القرار المتخذ
 (14-13: 2007النعيمي محمد و الفضل مؤيد، )

III. مفيوم نظم دعم القرار :Decision support systems 
بفرض المنطؽ عمى الباحثيف قبؿ إعطاء تعاريؼ لمصطمحات معينة خاصة منيا المركبة أف يتـ 
تعريؼ العناصر المككنة ليذا المصطمح المركب كنحف نحاكؿ بدكرنا أف نفكؾ ىذا المصطمح إلعطاء 

إذ يتككف ىذا المفيـك مف  D.S.Sتعريؼ دقيؽ ككاضح لنظـ دعـ القرار أك كما تسمي نظـ مساندة القرار 
 .Decision قرار Support، دعـ Systemsنظـ 

النظـ أك النظاـ بصيغة المفرد يستعمؿ بصكرة كاسعة في لغة الخطاب اليكمي كبصكر كأشكاؿ 
أك االنتظاـ " ألنساؽا"كمضاميف مختمفة، كمع ذلؾ فإف معظـ معاني المصطمح تندرج في إطار مفيـك 

أك يقاؿ بصيغة الجمع نظـ االقتصاد كنظـ المجتمع لمداللة ... العاـ فيقاؿ مثبل نظاـ التعميـ، نظاـ الككف
 (أك المنظكمات)كما يقاؿ عف العصر الذم نعيش فيو بأنو عصر النظـ - عمى نفس المعنى

.
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كفي سياؽ نظرية النظـ العامة، يقصد بمصطمح النظاـ مجمكعة منتظمة مف األجزاء أك النظـ 
الفرعية المترابطة كالمتفاعمة فيما بينيا، بتعبير أدؽ يعرؼ النظاـ بأنو مجمكعة معقدة مف األجزاء أك 

المككنات المختمفة كلكنيا مترابطة في أداء أنشطتيا باتجاه تحقيؽ أىداؼ محددة، كما عرؼ النظاـ بأنو 
ترتيب منتظـ مف األنشطة كاإلجراءات المتصمة بعضيا بالبعض اآلخر، كالتي يؤدم تنفيذىا إلى تحقيؽ 

بالنتيجة ال يجكز أف نعتبر النظاـ مجرد كؿ يتككف مف عناصر اجتمعت بالصدفة . أىداؼ النظاـ الرئيسية
نما ىك كؿ يتككف مف عناصر أك مككنات محددة تتصؿ بعبلقات اعتمادية متبادلة  أك بطريقة عشكائية؛ كا 

 .كأىداؼ كغايات مشتركة
 (20-19: 2010ياسين سعد، )

العنصر الثاني في تكليفة مصطمح نظـ مساندة القرارات ىك مصطمح المساندة أك الدعـ الذم 
نع القرار، كيبدك كاضحا أف نكع كطبيعة الدعـ المقدـ يبقى  انع القرار أك لفريؽ صي تقدمو ىذه النظـ لصي
ادرة دكر صانع القرار،  محدكدا في إطار اإلسناد العممي كالتقني كالمعمكماتي لصانع القرار بدال مف ميصى

أك بكممات أخرل بدال مف صنع القرار بذاتو إف المدير أيا كاف مكقعو كحدكد صبلحياتو، ىك الذم يصنع 
 .القرار مسترشدا بقدرات نظاـ دعـ القرارات

القرار اإلدارم كما أشرنا مف قبؿ ىك البديؿ : أما العنصر الثالث في التكليفة ىك القرار اإلدارم
األمثؿ أك األفضؿ الذم يمثؿ حبل لممشكمة مكضكع االىتماـ، بمعنى أف المساندة التقنية كالعممية 

كالمعمكماتية لمنظاـ ىي بيدؼ اتخاذ القرار اإلدارم المناسب لممنظمة تحت ظركؼ المخاطرة كعدـ التأكد 
 (20: 2010ياسين سعد،  ).حصرا

 :تعريف نظم دعم القرار- 
ىي تركيب إدارم كتقني ينطكم عمى مقدار معيف مف المكارد البشرية كالمادية حيث يعمؿ ىذا 

التركيب كفؽ تنظيـ كسياسات عمؿ تيدؼ إلى تحقيؽ رسالة المنظمة، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ معالجة بيانات 
 كخزنت في قاعدة بيانات كشذبتالتعامبلت لممنظمة، حيث أف ىذه البيانات يفترض أف تككف قد جمعت 

لغرض  (...تحميؿ إحصائي، كمي، تنبئي)تمييدا لعممية تحميميا كفؽ الطرؽ العممية كالمنيج اإلحصائي 
ميؿ الزبكف لبضاعة معينة في فترة معينة مف : الحصكؿ عمى معمكمات ذات قيمة لمتخذ القرار، مثؿ

 .السنة

.
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إف المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا في إطار ىذا النظاـ، تعد القاعدة األساسية لدعـ قرارات 
المدير أك متخذ القرار في منظمة األعماؿ كذلؾ بما ييؤمف االبتعاد عف القرارات العشكائية كغير السميمة 

 .كيحؿ بدال عف ذلؾ القرارات الرشيدة التي تيؤمف الكصكؿ إلى اليدؼ بأقؿ التكاليؼ كأعمى المنافع
 (26-25: 2007النعيمي محمد و الفضل مؤيد ، )

كما ييعرؼ نظاـ تدعيـ القرار عمى أنو عبارة عف تطبيؽ نظاـ المعمكمات الذم يستخدـ بغرض 
المساعدة في عممية اتخاذ القرارات، كعادة ما يستخدـ ىذا النظاـ في تنمية كتحميؿ العديد مف البدائؿ كفي 
استخداـ أسمكب المحاكلة كالخطأ لمكصكؿ إلى أنسب الحمكؿ، كتككف ىذه النظـ في العادة نظـ تفاعمية أم 

 Computerتستخدـ الحكار المتبادؿ بيف الفرد كالحاسب اآللي مف خبلؿ استخداـ مدخبلت كمخرجات 

terminal كالتي تسمح بيذا الحكار المتبادؿ كتككف متصمة مباشرة بالحاسب اآللي، كتتميز ىذه النظـ 
 :بمجمكعة مف الخصائص ىي

 .أف ىذا النظاـ يدعـ اإلدارم كال يحؿ محؿ العممية التقيمية التي يقكـ بيا اإلدارم نفسو - 
يمكف استخداميا في األجزاء الخاصة بالمشكمة كلكف ال يمكف استخداميا عندما تككف بعيدة - 

 .المدل، كتعد رؤية المدير الكاسعة أساسا في عممية التقييـ
 .أكثرىا فاعمية في النظـ التي تسمح لمستخدمييا أف يدخؿ في حكار متبادؿ مع الحاسب اآللي- 

 (17: [ت.د]السيد إسماعيل، )                                                              
 مف النتائج األساسية لمتحسينات الميمة في التكنكلكجيا (DSS)إذ تعتبر أنظمة دعـ القرار 

المرتبطة بأنظمة المعمكمات، كالتي ظيرت بشكؿ كاضح في أكاخر السبعينات كبداية الثمانينات، كتميزت 
بالتكمفة األقؿ كالقكة األكبر مقارنة باألنظمة التي سبقتو مف جية، كالحاجة المتزايدة في تكجيو أنظمة 

المعمكمات اإلدارية نحك احتياجات اإلدارة في دعـ صنع القرار كتحقيؽ الفعالية في ىذه العممية مف جية 
 (337: 2005نجم، نجم عبود ، ). أخرل

كسنحاكؿ عرض مجمكعة مف التعاريؼ لبعض العمماء فيما يخص أنظمة دعـ كمساندة القرار 
ٍكسىبىة تساعد صانع القرار عمى استخداـ البيانات كالنماذج :  بأنيا(Licker)حيث يعرفيا  نظـ تفاعمية ميحى

 .لحؿ المشكبلت غير الييكمية
نظـ تقـك بتجييز المديريف : أف نظـ مساندة القرارات ىي (Case & Paker)بينما يرل كؿ مف 

بأدكات تساعدىـ في حؿ المشكبلت شبو الييكمية كغير الييكمية، كلكف بطريقة ىؤالء المدراء كأسمكبيـ 
 .الشخصي في حؿ المشكبلت

.
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 (21: 2010ياسين سعد، )
إف المتأمؿ ليذه التعريفات يبلحظ أف ىناؾ اتفاؽ عاـ حكؿ ككف أف نظـ دعـ القرار ىي عبارة 

عف نسؽ معمكماتي ىدفيا مساعدة متخذ القرار خاصة في القرارات التي تككف عمى المستكل اإلستراتيجي 
 .كالتكتيكي مما يعني أف القرارات في المستكل التشغيمي الركتيني ال تحتاج إلى أنظمة دعـ القرار

كما أف مصطمح المعمكمات كأنظمة المعمكمات يكاد يذكر في كؿ التعريفات مما يعني أف أساس 
أنظمة دعـ القرار ىك أنظمة المعمكمات، كىذا ما يدفعنا إلى ضركرة التعرؼ عمى حقيقة كدكر أنظمة 

 .المعمكمات كأىميتيا في كضع نظـ لمساندة القرارات
IV. مفيوم أنظمة المعمومات: 

في الماضي كاف القرار يعتمد بصفة جكىرية عمى الخبرة الشخصية كمقدرة الحكـ كالتبصر السميـ 
في المشكمة الستنباطو الحمكؿ الممكنة كاختيار الحؿ السديد، أم أف القرار يتخذ باالعتماد عمى الرأم 

الشخصي كالخبرة العممية كليس باالعتماد عمى كفاية كدقة المعمكمات كمنيج التحميؿ المنطقي العقبلني 
حيث كانت القرارات في معظميا تتخذ في ظؿ ظركؼ التأكد أك شبو التأكد أما ... لممشكمة مكضكع القرار

فبل مناص لصانع القرار مف التعاطي مع حاالت المخاطرة كعدـ التأكد في ظؿ عدـ تكفر : اليكـ
 (15: 2010ياسين سعد، ).المعمكمات التامة

 كتحكليا إلى شركات دكت كـك (E-Busines )كمع تدافع الشركات نحك األعماؿ اإللكتركنية
(.com) فكرتشف  فإف الشعار الذم طرحتو(furtune)كف إلكتركنيا أك تؤكؿ: "  تعبيرا عف ىذا االتجاه "
(Be E or Be Eaten)كفي ضكء كؿ .  أك قؿ ألعمالؾ مع السبلمة  فإما أف تكصؿ أعمالؾ إلى الكب

أصبحت بمثابة نظاـ  (االفتراضي المصنكع مف المعمكمات- العالـ الرقمي )ذلؾ فإف االنترنت نفسيا 
األرقى، األكسع، كاألكثر سعة كاألسرع كاألكثر دكاما في العمؿ حيث يعمؿ : المعمكمات الذم يتسـ بأنو

 .ساعة في اليكـ (24)أياـ في األسبكع ك (7) أم (7/24)كفؽ قاعدة 
 (329: 2005نجم نجم عبود، ) 

كمف أمثمة أنظمة دعـ المعمكمات التي يمكف أف تستخدـ في دعـ القرار أنظمة 
GIS :geographic information system  كتعني أنظمة المعمكمات الجغرافية التي تقـك بدمج

دارة كتحميؿ كعرض جميع أشكاؿ المعمكمات المرتبطة بالجغرافيا،   االجيزة كالبرمجيات كالبيانات اللتقاط كا 
 (19/8/2011 http://www.esri.com/what-is-gis, )

كىذه األنظمة تساعد متخذ القرار في اتخاذ قراره باالعتماد عمى تكزيع كتمركز المعمكمات عمى 
الخرائط كالرسـك البيانية، فمثبل قد يحتار في اختيار المكاف المناسب لبناء مدرسة أك قطب جامعي جديد 

.

http://www.esri.com/what-is-gis
http://www.esri.com/what-is-gis
http://www.esri.com/what-is-gis
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نظاـ الخرائط يمكف أف يساعدؾ عمى اختيارالمكاف . في كجكد عدة أماكف يمكف أف تككف مناسبة 
المناسب غذا تجمعت كؿ المعمكمات في خريطة كاحدة إذ يمكف أف تمثؿ لؾ كؿ المتغيرات التي تحتاجيا، 
كالتكزيع السكاني كشبكات النقؿ ك نكعية االرض التي سيقاـ عمييا المشركع كالمجاؿ العمراني كاالتساع  

.  كغيرىا مف المعمكمات التي تساعدؾ في اختيار المكاف المناسب بسرعة كأكثر سيكلة
فإذا كانت أنظمة المعمكمات اإلدارية مكجية نحك الكفاءة أم أنيا تساعد الشركة عمى القياـ 

 مكجية نحك الفاعمية أم (DSS ) فإف أنظمة دعـ القرار(Do Things Right)باألشياء بشكؿ صحيح 
( Do the Right Things)أنيا تساعد اإلدارة عمى القياـ باألشياء الصحيحة 

 (337: 2005نجم، نجم عبود، )                                                                         
 :كلتمخيص سيركرة تطكر أنظمة المعمكمات كعبلقتيا بنظـ دعـ القرار نعرض الشكؿ التالي

 (33)الشكؿ رقـ 
 35تطكر أنظمة المعمكمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 331: نجـ عبكد نجـ، المرجع السابؽ-  35
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يؤكد ىذا الشكؿ أف تطكر أنظمة المعمكمات ارتكز بشكؿ كبير عمى استخداـ تكنكلكجيا 
التي فرضت كجكدىا في السنكات األخيرة لما تتميز بو  IT information technology))المعمكمات 

 .مف قدرات كالسرعة في التخزيف كاالسترجاع كنقؿ المعمكمات كدقة المعالجة
كأف أنظمة دعـ القرار ما ىي إال حمقة أك مستكل مف التطكر كصمت إليو أنظمة المعمكمات إال 

كلكف تعمؿ . مثبل MISأنيا ال تكتفي بتمبية حاجيات المنظمات إلى المعمكمات كما تفعؿ نظـ المعمكمات 
عمى تقديـ الحمكؿ المناسبة مف خبلؿ معالجة ىذه المعمكمات كدمج الحمكؿ الممكنة كعدـ تركيا معزكلة 

كالجدكؿ التالي  .بمعنى أنيا تبني قكاعد كنماذج لممشكبلت التي تكاجييا المؤسسات كالحمكؿ الممكنة ليا
 .يكضح أىـ نقاط االختبلؼ كالتشابو بيف نظـ المعمكمات اإلدارية كنظـ دعـ كمساندة القرارات

 (16)الجدكؿ رقـ 
 36مقارنة تحميمية بيف نظـ المعمكمات اإلدارية كنظـ مساندة القرارات

 نظم مساندة القرارات نظم المعمومات اإلدارية
حزمة متكاممة مف عتاد، كبرمجيات كشبكة - 1

اتصاالت كأفراد لدعـ عمميات كأنشطة اإلدارة 
 .بصكرة عامة

تستند عمى قكاعد البيانات كنظـ إدارة قكاعد - 2
 .البيانات

تقـك بإنتاج معمكمات ذات قيمة مضاعفة - 3
 .كتقديميا في الكقت الحقيقي

تدعـ بصكرة غير مباشرة القرارات اإلدارية غير - 4
 .الييكمية كشبو الييكمية

ترتبط باإلدارة الكسطى التكتيكية كالعاليا - 5
 (اإلستراتيجية)
تستخدـ مخرجات نظـ معالجة المعامبلت - 6

 .ألغراض إنتاج المعمكمات
تكجد أجياؿ مف نظـ المعمكمات اإلدارية - 7

 .مندمجة مع تطبيقات أك مككنات الذكاء الصناعي

حزمة متكاممة مف عتاد كبرمجيات كأفراد لدعـ - 1
 القرارات اإلدارية

تستند عمى قكاعد البيانات، قاعدة نماذج كنظـ إدارة - 2
 .قكاعد البيانات كنظـ إدارة قاعدة النماذج

نما تساىـ في دعـ - 3 ال تنتج أك تكزع معمكمات كا 
القرارات مف خبلؿ بناء النماذج كتحميؿ البدائؿ كاقتراح 

 .الحمكؿ
تدعـ بصكرة مباشرة القرارات غير الييكمية كشبو - 4

 .الييكمية
ترتبط باإلدارة التكتيكية كاإلستراتيجية كخاصة مف - 5

 .قبؿ التكنكقراط
تستخدـ مخرجات نظـ المعمكمات اإلدارية ألغراض - 6

 .دعـ القرار
تكجد أجياؿ مف نظـ مساندة القرارات لدعـ القرارات - 7

الجماعية، كمندمجة مع مككنات كتطبيقات الذكاء 
 .الصناعي أيضا

 

                                                 
. 28: سعد غالب ياسيف، المرجع السابؽ-  36

.
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V. استخدام نظم دعم القرار  
تستخدـ نظـ دعـ القرار عمى مستكل كاسع مف المجاالت التي تيدار بيا أعماؿ تتطمب قرارات 
متنكعة سكاء كانت مبرمجة أك شبو مبرمجة كغير مبرمجة كىي بذلؾ تنطبؽ عمى المستكيات الدنيا 

كالكسطى كالعميا إلدارة األعماؿ، ككما أشرنا سابقا أف ىذه النظـ قد تطكرت كما زالت في طريقيا إلى 
 .التطكر بسبب المستكل التكنكلكجي الذم كصمت إليو النظـ كالحـز الحاسكبية كما ينتظرىا مف تقدـ أكبر
كرغـ أف ىذه النظـ تستخدـ نفس المككنات األساسية مف قاعدة بيانات، قاعدة نماذج ككاجية 

الخ، إال أف مضمكف ىذه التقنيات كطريقة عمميا تختمؼ بصكرة جذرية، بؿ أف ىناؾ تبايف بطبيعة ...بينية
كأكلكية استخداـ كظائؼ ميمة لتحميؿ البيانات كبناء النماذج في كؿ نظاـ لمساندة القرارات كذلؾ بحسب 

 .مجاؿ استخدامو كنطاؽ الكظائؼ التي يعمؿ عمى دعميا لمساعدة المدرييف عمى اتخاذ قراراتيـ

" ماذا" كيكفي أف نشير إلى أف ىناؾ نظـ لمساندة القرارات تستخدـ بصفة رئيسية تقنيات التحميؿ 
 أكثر مف أم كظائؼ أخرل sensitivity Analysis كتقينة تحميؿ الحساسية what-if-Analysأك 

كذلؾ الرتباط ىذه الكظائؼ بتحميؿ االستثمار أك إدارة المخاطر مثبل، بينما يرتكز عمؿ حـز أخرل لنظـ 
 digitizedأك عمى استخداـ الكثائؽ أك الخرائط الرقمية simulationمساندة القرارات عمى المحاكاة 

maps كما ىك الحاؿ في نظـ المعمكمات الجغرافية gepgraphic information system  
 (38-37: 2010ياسين سعد، )

 :كيذكر المتخصصكف في ىذا المجاؿ اتجاىات كاسعة الستخدامات ىذه النظـ مف أىميا
 .تقديـ الدعـ لمتخذ القرار كتحسيف جكدة القرارات اإلستراتيجية كالتكتيكية- 1
تكفير التحميبلت كالمؤشرات الكمية كاإلحصائية مف خبلؿ تطبيؽ مجمكعة مف أساليب المنيج - 2

اإلحصائي كالنماذج الكمية حيث تدفع ىذه التحميبلت كالمؤشرات إلى ترشيد القرارات تمييدا لمحصكؿ عمى 
 .الحمكؿ الناجحة

تستخدـ نظـ دعـ القرار مف أجؿ بناء قكاعد البيانات كبما ينسجـ كطبيعة القرارات في كؿ - 3
 . مستكل

باإلضافة إلى ما تقدـ يمكف أف نرصد استخدامات متنكعة في مجاؿ األعماؿ كالتجارة اإللكتركنية 
كفي مجاؿ البنكؾ كالصيرافة كاألسكاؽ المالية كغير ذلؾ، كيمكف أف نرصد أمثمة عديدة في منظمات 

 :أعماؿ إنتاجية كانت أك خدمية، كما ىك كارد في الجدكؿ التالي
 (26: 2007النعيمي محمد و الفضل مؤيد، )

.
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 (17)الجدكؿ رقـ 
 37أمثمة الستخدامات نظـ دعـ القرار في منظمات أعماؿ مختمفة

 اسم المنظمة طبيعة االستخدام لنظم دعم القرار
 اختيار الخط كالسعر- 
 تقكيـ االستثمار- 
 تحميؿ أنماط شراء المستيمؾ- 
 تعريؼ المستيمؾ- 
 اختبار أسمكب التركيج، اإلعبلف كالسعر- 
 تحديد مزيج المخزكف كتكزيعو- 
 التنبؤ كالتخطيط لممستقبؿ- 
 تحديد مسارات النقؿ كجدكلة األزمنة- 
 تقكيـ المكاقع االستثمارية لمطاقة الكامنة- 
  جدكلة الطيراف- 

1- American Airlines 

2- Equico capital corporation 

3- General Accident Insurance 

4- Bank of America 

5- Frito- lay Inc 

6- Burling ton coat Factory 

7- National Gyp Surn 

8- Southern Rail way 

9- Taxes oil and Gas corporation 

10- United Airlines 

تحسيف :  إلى أنو يحقؽ مزايا عددية منيا(DSS)كقد أكضحت استخدامات كتطبيقات لنظاـ 
صنع القرار كالثقة بو، تحقيؽ الكصكؿ األفضؿ إلى المعمكمات، الكصكؿ األفضؿ إلى النماذج التي تسمح 

 .باختيار البدائؿ، زيادة عدد البدائؿ التي يتـ اختبارىا كتقييميا، سرعة القرار
 (61: 2010ياسين سعد، ( )342: 2005نجم، نجم عبود، )                                       

VI. أنواع نظم دعم القرار 
مع التطكر الحديث في الميداف التكنكلكجي اختمطت التسميات كاختمطت معيا تصنيفات نظـ دعـ 
القرار فيناؾ مف يصنفيا إلى أنظمة دعـ القرار المكجو لمنمكذج، كآخر مكجية لمبيانات كىناؾ مف يصنفيا 

كازداد األمر تعقيدا بظيكر مصطمحات كأدكات دعـ القرار جديدة . إلى أنظمة قرار فردية كأخرل جماعية
كدقيقة في نفس الكقت، كإدارة المعرفة الحديثة كالمعالجة التحميمية لممعمكمات الفكرية، كتطكر تطبيقات 
الذكاء الصناعي كالنظـ الخبيرة كالشبكات العصبية، كالمنطؽ الضبابي كتأثيرىا في تصميـ أنظمة دعـ 

 تكضيح ىذا الخمط مف خبلؿ 1996 في سنة (Sprague & Watson)القرار كتطكيرىا، كقد حاكؿ 

                                                 
 .27: يؾًذ ػجذ انؼبل انُؼًٛٙ، انًشعغ انغبثك-  37

.
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لنمكذج نظرم لتصنيؼ كتنظيـ المعرفة المرتبطة بأنكاع نظـ مساندة القرارات كىذا ما يكضحو " كضعو 
 (23)الجدكؿ رقـ 

 (18)الجدكؿ رقـ 
 38تصنيؼ لنظـ مساندة القرارات

المككف المييمف في 
 dominantالنظاـ 

DSS component 

المستفيد المستيدؼ 
traget users        

 الداخؿ     الخارج

  purposeاليدؼ 
 عاـ        خاص

 deplaymentالتكنكلكجيا 

technology 

االتصاالت 
communication 

driven DSS 

ًفرؽ داخمية تـ تكسيعيا 
لتشمؿ شركاء في 

 الخارج

تنفيذ االجتماعات أك 
مساعدة المستفيديف عمى 

 التعاكف فيما بينيـ

 زبكف انترنت الكيب  /مزكد 

 قكاعد بيانات

 data base 

data-driven DSS 

المديريف، األفراد، 
العامميف، المجيزكف 

 (حاليا)

االستعبلمات مف 
مستكدعات البيانات 

 لدعـ القرارات

منظكمات حاسكب كبيرة 
 زبكف شبكة الكيب / مزكدة

قاعدة الكثائؽ 
document base  

Document driven 

DSS 

المستفيدكف في الداخؿ 
مع تكسيع مجمكعات )

 (المستفيديف

البحث في صفحات 
الكيب أك الحصكؿ عمى 

 الكثائؽ

 زبكف شبكة الكيب /مزكد

 قاعدة المعرفة 

knowledge base , 

knowledge-driven 

DSS 

المستفيدكف في الداخؿ 
 (الزبائف حاليا)

زبكف شبكة الكيب /مزكد تقديـ االستشارات لئلدارة
 حاسكب شخصي

 models نماذج 

models-driven 

DSS 

المديركف، العاممكف 
 (الزبائف حاليا)

 تحميؿ القرار
 المفاضمة بيف البدائؿ 

حاسكب شخصي لكحده أك 
 زبكف أك شبكة الكيب/مزكد

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ التدرج في أنظمة دعـ القرار مف مجرد أنظمة بسيطة تشمؿ 
عمميات االتصاؿ بيف الًفرؽ العاممة داخؿ كخارج منظكمة األعماؿ كصكال إلى أنظمة دعـ القرار في أىـ 
مراحمو كىي مرحمة االختيار بعد المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة، كىذا ما يدفعنا لمقكؿ بأف ىناؾ أنظمة 

كىذا ما يتطمب ضركرة . دعـ قرار بسيطة ركتينية كأخرل معقدة متجددة حسب ما دعت الحاجة لذلؾ

                                                 
 131: سعد غالب ياسيف المرجع السابؽ -  38

.
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المكاكبة المستمرة لكؿ جديد في التكنكلكجيا خاصة كالعمـ عامة، لتصميـ أنظمة لدعـ القرار أكثر حداثة 
كيظـ ىذا النمكذج عدة فئات لنظـ دعـ . كتتماشى مع ما تفرضو البيئة المحيطة كظركؼ اتخاذ القرار

 :القرار نمخصيا كاآلتي
كتعتبر ىذه النظـ العمكد الفقرم لنظـ دعـ القرار إذ  data - driven DSSنظم البيانات - أ

 ،EIS مثؿ؛ نظـ المعالجة التحميمية الفكرية كنظـ المعمكمات التنفيذية .تتعامؿ مع البيانات بشكؿ مباشر
، إذ ال يمكف أف تفكر في نظـ دعـ القرار دكف كجكد قاعدة أساسية تتمثؿ في نظـ BIكذكاء األعماؿ 

 .البيانات
 .تتكجو ىذه الفئة مف النظـ إلى المعرفة: knowledge-driven DSSنظم المعرفة - ب

كطيكرت ىذه النظـ باالعتماد عمى القدرات كالخبرات اإلنسانية كطرؽ تعامميا مع مختمؼ الظركؼ، حيث 
حاكلت اآللة محاكاة البشر في ىذه القدرات فظير ما يعرؼ بالذكاء االصناعي، كىكذا فإف ىذه الفئة 

تشمؿ عمى كؿ النظـ التي تعتمد عمى ىذا المفيـك لذكاء األعماؿ، فالقدرة عمى االستدالؿ كالتفسير ىما 
 .أىـ العكامؿ التي تسمح باختيار البديؿ المناسب

 التي أشرنا إلييا KMS أك نظـ إدارة المعرفة document-driven DSS: نظم الوثائق- ج
 .كىي عممية الرجكع إلى المعمكمات غير المييكمة أك غير المبرمجة. سابقا

  Inter-Organisational And Intra-Organisational DSS: النظم المتداخمة والعابرة-د

تعتمد ىذه النظـ عمى شبكة االنترنيت بشكؿ كبير حيث تكجو لممتعامميف في الخارج، إذ تتيح ليـ إمكانية 
االتصاؿ بالمنظمة كالتعامؿ معيا في أسرع كقت ك تخمؽ ىذه المؤسسات مكاقع خاصة ليا عمى الشبكة 

جراء المعامبلت الخاصة بيا  .لئلشيار كا 
تستند   communication-driven and group DSSنظم اإلتصاالت و الدعم الجماعي - ىـ

ىذه النظـ باألساس عمى كسائؿ اإلتصاؿ كبرامج الدعـ الجماعي التي اشتقت منيا أصبل، كالتي تسيؿ 
اإلتصاؿ بيف أفراد فرؽ منظكمة األعماؿ في الداخؿ كالخارج عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة كعبر الشبكات 

 .االنترنيت
 :باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره نجد أيضا

 function-specific or general purposeنظم الوظائف الخاصة أو األىداف العامة - و

تكجد نظـ لدعـ القرار خاصة بكظيفة معينة ككظيفة اإلشيار، أك التسكيؽ أك البيع كىي التي تككف 
كفي المقابؿ تكجد أنظمة دعـ القرار ال ترتبط . مكجية لدعـ قرار خاص بيذا المجاؿ الكظيفي دكف غيره

.
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نما ليا عبلقة باحتياجات المكظفيف كالمديريف ككؿ مسؤكؿ عف اتخاذ القرار في  بمجاؿ كظيفي معيف كا 
 .مستكل إدارم معيف مثاؿ ذلؾ نظـ المعمكمات التنفيذية ك نظـ المعمكمات اإلدارية الذكية

  web-based dssنظم مساندة القرارات المستندة عمى الويب - ز

نظـ مساندة القرارات المستندة عمى الكيب ىي نظـ محسكبة لدعـ القرارات أك لتقكيـ المعمكمات 
التي يحتاجيا صانع القرار أك األعماؿ باستخداـ تكنكلكجيا العمؿ باالنترنيت بما في ذلؾ استخداـ برامج 

كتتككف ىذه النظـ مف بنية . التصفح، محركات البحث، كتقنيات إدارة المعرفة عمى شبكة االنترنيت كالكيب
 .الزبكف/ شبكية تستخدـ تقنية المزكد

كربما تككف ىذه البنية عمى نمط شبكة انترنيت تستخدـ تكنكلكجيا حكسبة المستفيد النيائي أك 
 كفي كؿ األحكاؿ تكفر ىذه النظـ إمكانية االستفادة مف مكارد البيانات lan محمية تشبكة االتصاال

كالمعمكمات المكجكدة عمى شبكة االنترنيت كبخاصة المعمكمات التي تخص المشكبلت التي يكاجييا 
 .صناع القرارات اإلدارية في المنظمة

 (  135-134 : 2010ياسين سعد،  )
VII. دور نظم تدعيم القرار في مراحل اتخاذ القرار: 

تحدثنا في العنصر السابؽ عف دكر األساليب اإلحصائية في نظـ دعـ القرار في ىذا العنصر 
مرحمة جمع المعمكمات : سنتكمـ عف دكر ىذه األخيرة في اتخاذ القرار كبالضبط في أىـ مراحؿ القرار كىي
 .كالبيانات، كمرحمة تكليد البدائؿ كأخيرا في مرحمة االختيار مف بيف البدائؿ المتاحة

 :مرحمة البحث وجمع المعمومات- 1
في غالب األحياف تعتمد نظـ تدعيـ القرارات في ىذه المرحمة عمى مجمكعة مف التقارير الدكرية 
كالتي يتـ فييا مقارنة األداء الحالي مع األداء المتكقع، كيككف اليدؼ مف ىذه التقارير ىك المساعدة في 

 (255: [ت.د]السيد إسماعيل، ):اكتشاؼ المشكمة، كىناؾ أربع عناصر أساسية في ىذه التقارير
 .ىي عممية تمخيص لمبيانات الخاصة بمستكل األداء الحالي فقط: التمخيص
 .المقارنة بيف األداء الحالي كالتكقعات أك مع أداء منظمات أخرل: المقارنة
 مف خبلؿ التقرير يمكف التنبأ بمستكل األداء في المستقبؿ مع مقارنتو بالمستكل المطمكب : التنبؤ

 .كىي المعمكمات التي يعتمدىا كاضع التقرير لمراجعة التقرير كالتأكد مف صدقو: التحقيؽ
 :كمف بيف النظـ الداعمة لمقرارات كالتي تتدخؿ في ىذه المرحمة ىي: مرحمة توليد البدائل- 2

.



                                                       األسس السيككلكجية التخاذ القرار:الفصؿ األكؿ

203 

 

كتشمؿ نظـ تحميؿ البيانات الفعمية كالتي تككف متكفرة فعميا، كنظـ تحميؿ : نظـ تحميؿ البيانات- 
 .االنحرافات عف المكازنة

كمف بينيا نظـ النماذج السببية كالتي تقـك بتحميؿ العبلقات السببية بيف : نظـ تحميؿ المعمكمات- 
متغيرات المكقؼ، كنظـ تحميؿ المبيعات كالتي تكشؼ المشاكؿ التي يعاني منيا خط المبيعات كتكلد حمكال 
لذلؾ، باإلضافة إلى نظـ تحميؿ اآللة كالتي تقـك بتحميؿ فقط االختناقات التي تكجد في الطاقة اإلنتاجية 

 .لممنظمة
تساعد في فيـ المشكمة كتسمح باقتراح الحمكؿ أيضا كمدل إمكانية تطبيقيا : النماذج المحاسبية- 

 (دراسة الجانب المالي كالعكامؿ المؤثرة فيو)مثؿ النماذج المؤكدة كنمكذج تخطيط المكازنة 
كمف أمثمتيا النماذج المؤكدة كاالحتمالية كنمكذج تخطيط المتطمبات مف : النماذج التماثمية- 

 .المكارد، ككميا تفيد في تقيـ المكقؼ كاقتراح البدائؿ أك الحمكؿ الممكنة
مف النماذج المدعمة لمقرار كالتي تسيؿ عممية ترتيب البدائؿ  بغرض : مرحمة االختيار- 3

اختبار أفضميا أك تحميؿ درجة حساسية كؿ بديؿ مقارنة بالبدائؿ األخرل نذكر نماذج التعظيـ أك النماذج 
االقتراحية، كاستخداـ النماذج الكمية لتحميؿ درجة الحساسية لكؿ بديؿ في ظؿ ظركؼ معينة أك عند 

 .إمكانية تغير ىذه الظركؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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 ممخـص
مف خبلؿ العناصر التي تـ عرضيا عف حقيقة سيككلكجية اتخاذ القرار يمكف القكؿ أف اتخاذ 

القرار عممية معرفية عميا ليا أىميتيا الكبيرة كالمتمثمة في ككنيا سمكؾ يقـك بو الفرد يكميا ميما اختمفت 
أيضا عبلقتيا أك ارتباطيا الكثيؽ بأىـ العمميات المعرفية العميا كما فكؽ . طبيعة القرار أك الدافع كراءه

 كما سنرل في الفصؿ الخاص –حتى التفكير  العميا، حيث ال تكاد تغيب عف سيركرة أم عممية معرفية
كما أنيا في عبلقة كطيدة بسمات الشخصية كمستكل . سكاء بالتأثر أك التأثير عمييا- بأساليب التفكير

الطمكح كقد اتضح ىذا أكثر مف مرة خبلؿ عرض التراث السيككلكجي لمعممية في ىذا الفصؿ، باإلضافة 
 .إلى عبلقتيا الكاضحة بأساليب التفكير أيف تعتبر في بعض األحياف عممية مف عمميات التفكير

كأف ىذا الرشد ال . كيتضح جميا أىمية اتخاذ القرار الرشيد داخؿ المنظمة كعمى جميع مستكياتيا
يعني المنطقية المطمقة، كلكف محاكلة االقتراب مف حدكدىا كىذا ال يتأتى إال باستخداـ عصارة ما تكصؿ 

إليو البحث العممي، كالتطكر التكنكلكجي خاصة ما لو عبلقة بأنظمة المعمكمات التي تعتبر القاعدة 
إذ . األساسية لكؿ البرامج الحديثة خاصة منيا أنظمة دعـ القرارات بجميع أشكاليا الفردية كالجماعية

 ...صرنا نتحدث عف نظـ الدعـ الذكي لمقرارات،  كاألنظمة الجينية ك الذكاء االصطناعي
كما ييمنا مف كؿ ىذا أف القرار عممية معرفية معقدة ييصر الباحثيف عمى فيميا مف خبلؿ 

محاكلتيـ محاكاة القدرة البشرية في اتخاذ القرار الذكي كالرشيد كتطبيقو عمى المنظمات أك التجمعات 
دارة المعرفة كطرؽ . التنظيمة باستخداـ الذكاء الصناعي في القرار الذكي كأف تكنكلكجيا المعمكمات كا 

ىي القاعدة األساسية لنجاح المسؤكؿ  (األنترنت)التحكـ فييا كاستثمارىا عبر شبكات االتصاؿ الحديثة 
 . في اتخاذ القرار الرشيد
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 :تمييد
اىتـ الفبلسفة كالعمماء منذ القدـ بمكضكع التفكير كاختمفكا في تعريفو كتحديد طبيعتو، فيناؾ مف 

كرغـ أنو في العصر . يعتبره ميارة كيسميو البعض عممية، كيفضؿ آخركف إطبلؽ عميو صفة االستراتيجية
الحالي يتفؽ عمى أنو مف العمميات المعرفية العميا فقد ظيرت إشكاالت أخرل حكلو كحكؿ طرؽ ارتقاء 

التفكير حيث لـ يعد ينظر إليو كقدرة معزكلة يمكف قياسيا كتنميتيا، كلكف أصبح االىتماـ بطريقة كأسمكب 
 .استثمار ىذه القدرات فظير، ما اصطمح عميو بأساليب التفكير

ىذا المصطمح الذم لـ يمقى الكثير مف االىتماـ مف قبؿ الباحثيف لسببيف رئيسييف أكليما أنو 
مكضكع حديث كثانييما حصره في الجانب التربكم أكثر مف غيره مف المجاالت كىذا ما سنحاكؿ التعرؼ 

 .  كالتأكد منو مف خبلؿ ما سيأتي مف طرح لمختمؼ العناصر حكؿ مكضكع التفكير كأساليبو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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 مفيوم التفكير: المبحث األ ل
 : طبيعة التفكير: أ ال
قد تطرقت مدارس عمـ النفس عمى مر الزمف إلى محاكالت عديدة لفيـ عممية التفكير رغـ ؿ

 التي أسسيا  structuralism schoolفنجد أف المدرسة البنيكية . اختبلؼ منطمقاتيا ككجيات نظرىا
 الذم كرغـ استبعاده دراسة التفكير في المختبر ككنو مف العمميات  Wundtفكنتالطبيب األلماني 
عمميات نفسية - 1: أثر عمى دراسة التفكير عندما قسـ مكضكع عمـ النفس إلى قسميف"المعقدة، إال أنو 

كالتي ال يمكف أف تدرس في المختبر كلكف يمكف دراستيا : عمميات نفسية عميا- 2.كاالنعكاسات: بسيطة
 (  12 : 2005السرور ناديا، ) "عف طريؽ النظر إلى النتاجات العقمية ككؿ

   (Hume  كىيكـLocke ك جكف لكؾ Jamesجيمس كليـ  )كما اىتمت المدرسة الكظيفية 

كأشارت المدرسة الترابطية إلى أف العقؿ يتككف عف طريؽ . بكظيفة العمميات العقمية كالتكافؽ لدل األفراد
ربط خبرات كافكار تحكميا قكانيف كأف ميمة عمـ النفس األساسية ىي تحميؿ العمميات العقمية إلى 

، كىذا باالعتماد عمى االستبطاف: عناصرىا المككنة مف ىذا . إحساسات كحركات كصكر ذىنية كمعافو
 "اكتكسمز" ثـ جاء بعده . في الدراسة التجريبية لمتفكير " ركزنبرغ" األخير الذم اعتمده العالـ األلماني 

حيث أكد أف العبلقات بيف األفكار ىي التي تعطي بناء . نظرية غير ترابطية لمتفكير الذم اقترح أكؿ
كأف عممية التفكير في حد ذاتيا ىي التي تقـك بالتقريب كممئ الفراغات في حاؿ . مكحدان لعممية التفكير

 .كجكدىا بيف األفكار كالتصكرات
كالتي انشأىا كؿ مف  Gestalt( 1920)كمع مطمع القرف العشريف ظيرت المدرسة الجشطمتية 

دراسة : كقد اىتمت ىذه المدرسة بػ  (Lewin ) كليفيف(Kohler )  كككىمر(Koffka )فرتييمر كككفكا 
كبصكرة . عممية االدراؾ بشكؿ معمؽ كالتنظيـ ككنو القاعدة األساسية التي تتحكـ في العمميات العقمية

 .محاكلة الفرد تنظيـ مدراكاتو تعد بحد ذاتيا عممية  تفكير كىذا ما تؤكد فكرة الكمية المنظمة أكضح فإف
كفي الثمث األكؿ مف نفس القرف ظيرت النظرية السمككية التي تعاممت مع عممية التفكير 
بسطحية كبساطة شديديف، حيث اعتبرت التفكير سمكؾ يمكف تجزئتو إلى كحدات بسيطة تتمثؿ في 

 .المثيرات كاالستجابات
حيث افترض االتجاه السمككي الشرطي أف التفكير استجابة شرطية تجاه مثيرات محددة تستدعي 

في . استجابات محددة مرتبطة بالظركؼ التي تكجد ضمنيا، كيحدد استمرار ىذه الفكرة الثكاب الذم يتبعيا
حيف انطمؽ االتجاه السمككي اإلجرائي إلى أف التفكير عممية إجرائية ذىنية يبادر بيا الفرد فيبلقي 

.
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كتتكرر ىذه . استجابة، قد تككف ىذه االستجابة مرتبطة بحالة ذىنية، أك بحؿ مشكمة أك إجابة عف سؤاؿ
 (25: 2004قطامي نايفة،  ).االستجابة بالتعزيز

التي تؤكد بشدة عمى  cognitive school ردان عمى كؿ ىذه اآلراء جاءت المدرسة المعرفيةك
أىمية دراسة كفيـ العمميات العقمية، حيث  تعتبر اإلنساف كائنا إيجابيا قادرا عمى اإلبداع كالتطكير 
باالعتماد عمى ما يمتمكو مف قدرات عقمية كاالدراؾ كالتذكر كاالستدالؿ كاالستنتاج كحؿ المشكبلت 

كأف التفكير عممية معقدة تحدث عمى . كالتفكير الذم تعتبره ليس مجرد سمكؾ بسيط بؿ ىك نتيجة لو
مستكل الدماغ الذم يعمؿ كفؽ نظاـ معرفي متشابؾ، كيستدؿ عمى ىذا النظاـ مف خبلؿ السمكؾ 

كبيذا تيعتبر المدرسة المعرفية قد أثارت ثكرة حقيقية في مجاؿ مف أىـ المجاالت في عمـ النفس . الظاىرم
  . المعاصر كالذم بقي لسنكات طكاؿ غير كاضح كىك مجاؿ العمميات العقمية

العاممة، كالميكظفة  كيرل ىذا االتجاه أف األفراد مختمفكف في مستكل نشاط كآليات العمؿ الذىني"
 :كيتحدد مستكل العمؿ الذىني بقضيتيف ىما. في المكقؼ، أك في معالجة الخبرة

طبيعة البنى المعرفية التي طكرىا الفرد جراء تفاعبلتو النشطة في المكقؼ، كالخبرات التي : أكال
 .حصمت لديو جراء ذلؾ

مستكل العمميات الذىنية المكظفة في المكقؼ أك الخبرة، كالتي تتحدد عادة بخبرة المتعمـ : ثانيا
 .كاستراتيجياتو المتطكرة، ككحدة الزمف المستغرؽ في استدخاؿ الخبرة إلى الذىف

 (25: 2004قطامي نايفة، )                                                             
 .كمف بيف الذيف يجب ذكرىـ لما ليـ مف إسيامات في تطكر ىذه النظرية كفيـ التفكير

 : الذم قسـ مراحؿ النمك العقمي إلى أربعة مراحؿ كىي(J.Paiget) "بياجيو" 
 ( سنة2-0)المرحمة الحسية الحركية  - 
 ( سنكات7-2)المرحمة الرمزية - 
 (سنة11- 7)المرحمة اإلجرائية المحسكسة - 
 ( سنة15-11)المرحمة التشكيمية المجردة - 

 مف أبرز النظريات التي مكنت الميتميف كالدارسيف مف فيـ عممية التفكير بياجيوكتعتبر نظرية 
 .كسيركرة نمكىا عبر مراحؿ زمنية لدل الفرد

 في النمك العقمي لـ تسمح فقط بفيـ عممية  التفكير بؿ أصبح ييعتمد عمييا بياجيونتائج نظرية "
فمف أىـ كظائؼ التعميـ اليـك تقديـ أشكاؿ معينة . في بناء البرامج التربكية كالتعميمية في التعميـ الحديث

 .مف التفكير، حيث أنيا ضركرة لمنمك العقمي لمتبلميذ في مختمؼ مراحميـ
 ( 11: 2005مصطفى منال، )                                                             

.
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كينصب اىتماـ المربكف اليكـ بمسألة تعميـ التفكير نظران ألىميتيا خاصة في ظؿ التطكرات 
الحديثة مف معمكماتية كتكنكلكجيا كالكتركنيات كعمـ الككمبيكتر كاألقمار الصناعية، كفي ظؿ ما تفرضو 

 .أفراد الدكؿ النامية-   كتفكير–العكلمة كالييمنة الفكرية لمدكؿ المتقدمة عمى فكر
العصر الحالي الذم نعيش فيو يتميز بالتغير كالسرعة "ىذا مف جية، مف جية أخرل فإف 

كالتطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كيتطمب ىذا التغير السريع تنمية القدرات التي يتزكد بيا األفراد كي 
يكاكبكا التطكر كالتقدـ في تكنكلكجيا المعمكمات، األمر الذم يتطمب مف التربية المعاصرة أف تعد المعمميف 

 ".كالتبلميذ لمكاجية ىذه الظركؼ، كذلؾ باالىتماـ بتدريبيـ عمى أفضؿ أساليب التفكير السميمة

 (11: 2، ج2004عبد المنعم، ر الدردي)                                                                  

 إلى أنو لكي نعيش في القرف الحادم كالعشريف يجب عمى (Jackson( )1997 )جاكسكفكيشير 
الطبلب أف يتسمحكا بميارات التفكير البلزمة لمتكافؽ مع متغيرات الحياة، كأف يتعممكا كيؼ يككنكف قادريف 

 كىذا ما أكد عميو (137: 1، ج2004الدردير عبد المنعم، )عمى حؿ المشكبلت التي تكاجييـ بطريقة إبداعية 
عندما أشار كطالب بأف يصبح  (1989 )إدكارد دم بكنكالعديد مف الميتميف بالمجاؿ التربكم أمثاؿ 

مادة تعميمية ضركرية في المؤسسات التعميمية كأطمؽ عمى ىذا المنيج مسمى " تعميـ التفكير كميارتو"
CROTالكركت 

39  
 ; De Bono)، ديبكنك، ككستا،  بايركنظرا ألىمية المكضكع فقد حاكؿ العمماء كالمربيف أمثاؿ 

Costa ; Beyer) . إعطاء تعريفات لمتفكير تكضح ىذا المفيـك المتداكؿ إال أف االختبلؼ بيف ىذه
 : بأنو(Dewey. J )جكف ديكمالمحاكالت كاف كاضحا في األدب التربكم، حيث عرفو 

العممية التي يتـ بيا تكليد األفكار عف معرفة سابقة، ثـ إدخاليا في البنية المعرفية لمفرد، كىك "
أيضا معرفة العبلقة التي تربط األشياء ببعضيا كالكصكؿ إلى الحقائؽ كالقكاعد العامة فالتفكير عنده 

 ".نشاط ذىني يتمثؿ في أسمكب حؿ المشكمة الذم يفترض أف يككف ىدؼ التربية الرئيس
  (29 : 2002الحيمة محمد، )                                                            

 .كىك بيذا يفترض أف التفكير ىك األداة الصالحة لمعالجة المشاكؿ لمتغمب عمييا كتبسيطيا
  (14 : 2004قطامي نايفة، )                                                                  

بتعريؼ التفكير عمى أنو عبارة عف عممية عقمية يستطيع المتعمـ   (Beyer ;2001) بايركقاـ 
( 2002 )كيمسكفعف طريقيا عمؿ شيء ذم معنى مف خبلؿ الخبرة التي يمر بيا، في  حيف يرل 

(Willson)أنو يمثؿ عممية عقمية يتـ عف طريقيا معرفة الكثير مف األمكر، كتذكرىا كفيميا كتقبميا . 
  (39 : 2003سعادة جودت، )                                                              

                                                 
39 - CORT =  Cognitive Researche Trust 

.
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 أف التفكير عممية يتفاعؿ فييا المتعمـ مع ما يكاجيو مف خبرات كمكاقؼ لتكليد قطاميكترل 
 (46 : 2008 ، أبو رياش، حسن و قطيط، غسان) .األفكار كتحميميا بيدؼ إدماجيا في بنائو الذىني

مف خبلؿ مجمكعة التعاريؼ ىذه نستنتج أف المختصيف يؤكدكف عمى أف التفكير عممية أساسية 
 في بياجيوكقد ظيرت المصطمحات األساسية كالتي اعتمد عمييا . بؿ ضركرة حتمية لمتعمـ المفيد كالبناء

كما أكدكا أف ىذا األمر يتـ عبر الزمف ك أف .  البنية المعرفية، الخبرة، التفاعؿ كغيرىا: شرح نظريتة مثؿ 
كالتي تعتبر مف أىـ مراحؿ اتخاذ القرار )تكليد األفكار : ىذه العممية مف أىـ أىدافيا أم عممية التفكير ىك

 .الذم تـ عرضو في الفصميف السابقيف، كىذا ما ييمنا أكثر
 : عمم النفس المعرفي والتفكير

يحتؿ مكضكع التفكير مكانة ميمة كمتميزة بيف المعرفييف حيث أف أىـ النظريات المعرفية كاف 
 فقد ركز عمـ النفس المعرفي عمى دراسة عمميات المعرفة .بياجيومكضكعيا دراسة ىذه العممية كنظرية 

األساسية، كتشمؿ ىذه العمميات المعرفية عمى االنتباه كاإلحساس كاالستقباؿ كمعرفة المثيرات المدخمة 
أما التفكير فيك معالجة . كترميز المعمكمات المدخمة، كالذاكرة كاسترجاع المعمكمات المدخمة, كاالدراؾ

المعمكمات المدركة، أم المتذكرة كالمتعممة، كىذه المكاضيع تشكؿ مجتمعة جكىر ما يسمى بعمـ النفس 
 (15 : 2005السرور ناديا، ). المعرفي، ككؿ منيا اشتمؿ عمى التفكير

كقد كاف التفكير في القديـ يكصؼ عمى أنو مجمكعة مف المقدمات المنطقية ك نتيجة، التي تككف "
ما يعرؼ بالبرىنة، كبعدالتطكرات التي تمتيا كرغـ االختبلفات الدقيقة التي تميز المصطمحيف فإنو يستخدـ 

  (Neves, R.D.S., 2011:83) . "مصصطمح التفكير بالتناكب مع مصطمح االستدالؿ ك االستنتاج
كبعد التطكرات الحاصمة في عمـ النفس المعرفي أصبح ييتـ عمماء النفس المعرفيكف الذيف 

شمبي محمد، )يدرسكف التفكير بتقرير كيؼ ينقؿ كيتناكؿ الناس المعمكمات لحؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات 

 كقد كاجيكا صعكبة في فيـ أنماط كأساليب تفكير األفراد، مما تطمب دراسة طكيمة أخذت (159 : 2001
حيث يمثؿ التفكير أعقد نكع مف أشكاؿ . جيدا ككقتا طكيبل مف الباحثيف في المجاالت البحثية المختمفة

السمكؾ اإلنساني، فيك يأتي في أعمى مستكيات النشاط العقمي كما يعتبر مف أىـ الخصائص التي تميز 
كىذا السمكؾ ناتج عف تركيب الدماغ لديو كتعقيده مقارنة مع تركيبو . اإلنساف عف غيره مف المخمكقات

 (13 : 2004قطامي نايفة، ). البسيط عند الحيكاف
حيث يرل أصحاب المدرسة المعرفية أف السمكؾ ليس إال تعبيرا عف التفكير أك نتيجة لو، كلذلؾ 

يجب أف تتقيد التعريفات النفسية بدقة باالستجابات التي تدؿ عمى السمكؾ الذم يعبر عف التفكير 
 (29 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، ). كالعمميات الداخمية

.
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كتؤكد المدرسة المعرفية عمى العمميات العقمية كعمى محتكل األفكار، كليذا فيي تىعيد االنساف 
مبدعا كقادرا عمى خمؽ أنماط جديدة كمتطكرة مف األفكار اعتمادا عمى العمميات الكسيطة : كائنا عاقبل

 (82 : 1999الداىري صالح و الكبيسي وىيب، )المتمثمة باإلدراؾ كاالستدالؿ كالتفكير 
 Varieties ofكيذىب المعرفيكف إلى أبعد مف ذلؾ في تحديدىـ ألنكاع السمكؾ المعرفي 

Epistemic Behaviourحيث يركف أف لبلستجابات اإلدراكية ثبلث أنكاع أساسية تتمثؿ في ،: 
أم االستجابات التي تضع الشخص عمى اتصاؿ بالمكاقؼ ; المبلحظة المعرفية أك اإلدراكية (1)

الخارجية التي تغذم عممية التعمـ كىي تشمؿ كؿ شيء، مف السعي لمفضائح بكاسطة ناشر اإلشاعات، أك 
نما بككنو  الباحث عف األمكر المثيرة عندما ال يكافئ بدرجة كبيرة مف سركره لمشاىدة المكاقؼ المخجمة كا 

عادة حصرىا فيما بعد بالنسبة لممبلحظات المنظمة كالتجارب العممية  .قادرا عمى تذكرىا كا 
 .أك التفكير االبتكارم كالذم يرشدنا بكيفية التعامؿ مع المشاكؿ الحالية: التفكير المعرفي  (2)
كىي السمكؾ الذم ييعىرض شخصا لممثير المفظي الصادر مف  : Consultationاالستشارة  (3)

 خاصة مع (358-357: 1993برالين، ). األشخاص اآلخريف كيشمؿ تكجيو أسئمة ككتابة الخطابات كالقراءة
 . عممنا بأىمية ككزف مكضكع اإلدراؾ في عمـ النفس المعرفي كالتي يعتبر التفكير مف أىـ مككناتيا

كتتبيف أىمية عممية التفكير كما تحتمو مف مكانة مف بيف المكاضيع التي يدرسيا المعرفيكف، 
ىك الدراسة العممية التي تحاكؿ فيـ طبيعة الذكاء :  لعمـ النفس المعرفي(Hunt ;1989 )ىنتتعريؼ 

 .اإلنساني كالكيفية التي يفكر بيا اإلنساف
  فإنو يرل أف مكضكع عمـ النفس المعرفي ىك الدراسة العممية (Solso ;1991 )سكلسكأما 

لمكيفية التي نكتسب بيا معمكماتنا عف العالـ كالكيفية التي نتمثؿ بيا ىذه المعمكمات كنحكليا إلى عمـ 
 ( 6: 2010عبد اليادي فخري، ). كمعرفة كلكيفية االحتفاظ بيا كاستخداميا كتكظيفيا في إثارة انتباىنا كسمككنا

 في ىذا الشأف إف الثكرة التي (Jahnson-Laird & Wasson )كاسكف ك لير –جكنسكفيقكؿ 
حدثت في الخمسينيات، كالتي يمكف تمخيصيا كبالنظر إلييا كببساطة عمى أنيا إطاحة بالسمككية عف 

، أخذت ىذه الثكرة كقتا طكيبل في التكصؿ إلى طريقة لدراسة التفكير ...طريؽ نظرية معالجة المعمكمات 
فيناؾ تكقعات كاضحة تشير إلى تطكرات "... كمع ذلؾ فثمة نمك كاضح في فيـ عمـ النفس التفكير... 

 (655 : 2000سولسو روبرت، )" مثيرة إلى حد ما في المستقبؿ
كىك بذلؾ يشير إلى األىمية التي أكليا عمـ النفس المعرفي لدراسة سيككلكجية التفكير مقارنة 

كبالتالي إمكانية تطكيرىا . بالعمـك األخرل حيث أف لو الفضؿ الكبير في فيـ ىذه العممية كتحميؿ مككناتيا
 .كتعميميا خاصة في ظؿ ما تفرضو التغيرات الحالية

.
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خبلصة القكؿ أنو كخبلؿ التاريخ القديـ لعمـ النفس، كخاصة أثناء ظيكر عمـ النفس في أكربا في 
كاعتقد قدامى . الجزء األخير مف القرف التاسع عشر كاف االىتماـ بالتفكير ىك الطراز السائد تماما

 أنو كألف المشاىدة كانت منيج العمـ، فإف التفكير ربما يككف أفضؿ ككلبو (Kulpe): الباحثيف أمثاؿ
كأنتج ىذا المنحى . المكضكعات التي يمكف دراستيا عف طريؽ جعؿ الناس يفكركف كيصفكف تفكيرىـ

 مقدارا ضخما مف البيانات التي أسيمت بدكرىا في استخبلص Introspective approachاالستبطاني 
 .Rationalبعض العكامؿ المتضمنة في التفكير المنطقي 

كعمى مدل القرف العشريف، تناكؿ مكضكع التفكير بالدراسة، مجمكعة مف عمماء النفس البارزيف، 
ككؿ منيـ تناكلو  (.Wertheimer, M )كفرتييمر، (.James, W )جيمس، (.Wundt, W )فكنتمنيـ 

 .مف زاكية التصكر النظرم الذم يناصره كيتبناه
كخبلؿ السنكات العشريف األخيرة شيد التفكير كالدتو المعاصرة مرة ثانية كعاد كمكضكع شرعي 

 التي أجريت عمى التفكير 40في عمـ النفس، كيمكف أف نعزك جزء مف ىذه الكالدة الجديدة إلى التجارب
 .Reasoning كاالستدالؿ Logicalالمنطقي 

كيرجع الفضؿ في تحديد التفكير كتمييزه عف العمميات الفعمية األخرل إلى جكف دكم كالذم يعرؼ 
 (112 : 2007خميل كمال، ). التفكير بأنو النشاط العقمي الذم يرمي إلى حؿ مشكمة ما

كيمكف تمخيص مراحؿ التفكير في ثبلث خطكات أساسية، فمنذ أف بدأ اإلنساف يكاجو تغيرات 
البيئة التي يعيش فييا كالتغيرات التي تطرأ عميو، كجد نفسو مضطرا لمتفكير كمع الزمف تطكر تفكيره مف 

 :تفكير حسي إلى فمسفي كصكال إلى التفكير العممي كىذا كالتالي
ففي ىذه المرحمة استخدـ االنساف حكاسو المجردة في فيمو لؤلشياء كتفسيره : المرحمة الحسية -1

 .لممكاقؼ

كىنا حاكؿ التفكير كالتأمؿ في الظكاىر كاألسباب األخرل التي ال : المرحمة الفمسفية التأممية -2
 .يستطيع فيميا أك معرفتيا عف طريؽ حكاسو المجردة، فبدأ يفكر في المكت كالحياة كغيرىا

حيث استطاع اإلنساف ربط الظكاىر كالمسببات بعضيا بالبعض اآلخر : المرحمة العممية التجريبية -3
كتحميؿ المعمكمات المتكفرة عنيا، بغرض الكصكؿ إلى قكانيف كنظريات كتعميمات تفيده . ربطا مكضكعيا

 .في مسيرة حياتو، عف طريؽ إيجاد الحمكؿ المناسبة لممشاكؿ التي تعترض حياتو

كعمى الرغـ مف تتابع مراحؿ تطكر التفكير اإلنساني، إال أف اإلنساف كاف كال يزاؿ يستخدميا 
 " جميعيا أحيانا في مجاالت كأكضاع نفرض ىذا النمط أك ذاؾ مف التفكير

 (32 : 2008قندبمجي عامر،                                                                   )
                                                 

ركبرت سكلسك، المرجع السابؽ: لمزيد مف المعمكمات كالتجارب أنظر -  40  

.
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I. تعريف التفكير 
 :تعريف التفكير لغويا -1

فكر، يفكر، تفكر الرجؿ األمر أم أعمؿ عقمو فيو، كتأممو لممشكمة يعني أعمؿ عقمو فييا 
 .(788 : 1991بن ىادية عمي، )ليتكصؿ إلى حميا 

عماؿ العقؿ كالفكر فييا، يحسف التفكير في جكانب المشركع كميا قبؿ  ىك إمعاف في األمكر كا 
 (163 : 2010عبد اليادي فخري، )البدء بو 

 (جمعيا فكره )الصكرة الذىنية ألمر ما، خطرت لي فكرة فعممت عمى تحقيقيا : الفكرة  -

 (164 : 2010عبد اليادي فخري، )                                                                       

 .إعماؿ الخاطر في األمر: الًفٍكرىة ك الًفٍكرىل ج ًفكىر  -

 .أعمؿ الخاطر فيو كتأممو: ًفٍكرنا كفىٍكرنا كفٌكرى كأٍفكىرى كتىفىكَّترى في األمر- فىكىرى  -

أم " يقاؿ ما لي في األمر ًفٍكر"تردُّد الخاطر بالتٌأىميؿ كالتدبُّر بطمب المعاني : الًفكىٍر ج أىٍفكىار -
 .حاجة

 (591: 1960المنجد في الممغة واألدب والعموم، )                                                            

:  كتعنيRaisonnement: كمصطمح التفكير بالمغة الفرنسية يشار إليو بعدة مصطمحات ىي
 (تىعىقُّؿ، تفكير، استدالؿ')

Raisonnement : opération de la pensée consistant en un enchainement logique de 

rapport c'est-à-dire de jugement aboutissant à une conclusion.  
                                                     (Sillamy, N, 1996 : 216) 

إلى المصطمح األصمي، كنعني بو عممية فكرية " Pensée"يبلحظ أنو استخدـ مصطمح قريب 
 .تنتيي بنتيجة (يعني أحكاـ)تتألؼ مف سمسمة منطقية مف العبلقات  (إعماؿ الفكر)

 :تعريف التفكير اصطالحا -2

تعددت تعاريؼ التفكير بتعدد كجيات النظر العممية التي حاكلت دراستو، كرغـ أف ما ييمنا في 
ىذا العمؿ ىك تخصص عمـ النفس المعرفي فإف المعرفيكف ىـ أيضا اختمفكا في تعريؼ التفكير نظرا لتعقد 

كسنحاكؿ سرد أىـ ىذه التعريفات كالتي تداكلتيا أغمب المراجع التي كىتبت حكؿ مكضكع . ىذه العممية
 :التفكير كأساليبو فعرؼ العديد مف العمماء عممية التفكير محاكليف تكضيح حقيقتيا كشرح طبيعتيا منيـ

 أف ىناؾ إمكانية لبلتفاؽ عمى تعريؼ عاـ مايريعتقد  :(Mayer , C.,1984) مايرتعريؼ  -
لمتفكير بيف معظـ عمماء النفس كذلؾ مف خبلؿ إظيار أىمية العمميات الداخمية كاقترانيا بأداء كاضح 

 :كيشمؿ تعريؼ التفكير ثبلثة أفكار رئيسية ىي . ممكف التنبؤ بمداه كفحصو

.
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 التفكير يحدث داخؿ نظاـ معرفي كيستدؿ عميو مف خبلؿ سمكؾ معيف. 

 التفكير يشمؿ مجمكعة مف عمميات المعرفة ضمف النظاـ المعرفي. 

 التفكير مكجو نحك حؿ المشكمة . 

 (20 : 2007خميل كمال،                                                                )
 كىك (14: 2004قطامي نايفة، )ما يحدث عندما يحؿ شخص ما مشكمة :  التفكيرمايربالنسبة  لػ 

 .بذلؾ يؤكد عمى أف التفكير مجرد كسيمة أك استراتيجية لحؿ المشكبلت
نو ميارة عممية يمارس بيا الذكاء نشاطو اعتمادا أ (De Bono,E ;1985)دم بكنك تعريؼ  -

أك بأنو استكشاؼ لمخبرة بقصد التكصؿ إلى ىدؼ يتمثؿ بالفيـ  (14 : 2004 ،قطامي نايفة)عمى الخبرة 
 (19 : 2007خميل كمال، ). كاتخاذ القرار، كالتخطيط، كحؿ المشكبلت كالحكـ عمى شيء ما

كسيمة يعتمد عمييا الذكاء كما يعتمد عمى الخبرة  - أم التفكير-  يرل أنو  دم بكنكبالنسبة لػ
 . غير أنو أضاؼ إلى  أىداؼ التفكير اتخاذ القرار كالحكـ كلـ يركز فقط عمى حؿ المشكبلت

عممية معرفية معقدة بعد اكتساب : بأنو (barbara presscisn )باربارا برسيسفتعريؼ   -
ركزت  (14 : 2004 ،قطامي نايفة). معرفة ما، أك أنو عممية منظمة تيدؼ إلى إكساب الفرد معرفة ما

 .باربارا برسيسف عمى مفيـك الخبرة

ما ىك التفكير؟ يتفؽ معظـ الباحثيف عمى : ، تقكؿ في إجابة عمى سؤاؿجريف جكدتتعريؼ  -
أحبلـ اليقظة، : قائمة مف الفعاليات الذىنية التي تشتمؿ عمى جميع الفعاليات التالية أك بعض منيا كىي

كفيـ األفكار كاستيعابيا كالتأمؿ فييا، كالتكصؿ إلى أفكار جديدة . كاألماني كالتخيؿ، كالصكر الخيالية
، كحؿ لمعطمةكالتنظير الفمسفي كالنقاش السياسي، كاتخاذ القرارات، كالقراءة، كالكتابة، كالتخطيط 

المشكبلت، كباإلمكاف إضافة فعاليات أخرل مثؿ التذكر، كالفيـ كالتمييز، كالتجريد كالتقييـ كالتعميؿ 
أف الباحثكف تكصمكا إلى ىذه الفعاليات مف استعراض ما يدكر في داخؿ " جريف"كتضيؼ . كاالستنتاج

أذىاننا أثناء ساعات صحكتنا أك ربما نكمنا، أك عف طريؽ استعراض ما يمر في عقمنا الكاعي، كتيقر أف 
 (28 : 2005جمل محمد، )صفة  التفكير األساسية ىي كجكده ضمف دائرة تحكمنا 

أف تجمع بيف أغمب أراء العمماء في تعريؼ عممية التفكير حيث ضمت أغمب ما " جريف"حاكلت 
أسمتو بالفعاليات أم النشاطات العقمية الفاعمة المتنكعة كما ييمنا ىنا ىك ذكرىا التخاذ القرارات كحؿ 

كما أشارت إلى طرؽ دراستيا خاصة االستنباطية منيا ككذا أكدت عمى حرية التفكير . المشكبلت
 .كالمتمثمة حسبيا في القدرة عمى تصكر الكاقع خياليا أك تصكر العالـ الخيالي كما نريد أف نراه

.
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بأنو نشاط عقمي معقد يحتاج إلى أفضؿ المعمكمات لحؿ ( Eggen, 2000)ايفيف تعريؼ  -
 ىك اآلخر أكد بأف التفكير ىدفو حؿ ايفيف .(46 : 2008أبو رياش، حسن و قطيط، غسان، )مشكمة ما 

 .المشكبلت كأنو عممية عقمية معقدة

التفكير سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقـك ( Barell, Jhon, 1991) جكف باريؿ تعريؼ  -
بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ كاحدة أك أكثر مف الحكاس الخمسة، كأنو عممية 

 كفيما يبدك أف التفكير طبقا ليذا المعنى ىك (19 : 2007خميل كمال، )بحث عف معنى في المكقؼ كالخبرة 
النشاطات التي يقـك بيا الدماغ لمعالجة المثيرات أك المعمكمات الداخمة إلى الذاكرة، كتشمؿ ىذه 

النشاطات تخزيف ىذه المعمكمات، كالبحث عف معنى ليا، كتصنيفيا كمقارنتيا كاستخداميا في حؿ 
المشكبلت كاتخاذ القرارات كتحميميا كنقدىا كتكليد معرفة أصيمة جديدة اعتمادا عمييا إلى غير ذلؾ مف 

كما يعرفو بأنو تجريب االحتماالت كدراسة االمكانيات عندما ال ( 4 : 2003زيتون حسن، ). تمؾ النشاطات
 (14 : 2004قطامي نايفة، )ندرم ما العمؿ 

يذىب إلى أف التفكير عبارة عف القدرة عمى القراءة لما ( Hayes.J.R.,1981)ىايز تعريؼ  -
 كىك بيذا يرل أف إصدار األحكاـ (19 : 2007خميل كمال، )بيف السطكر كالتقييـ كمف ثـ إصدار األحكاـ 

 .آخر ما يتكصؿ إليو التفكير

قاما بتعريؼ التفكير عمى أنو  (Costa.A.L. & Lowery ,L.F ) لكرم كككستا تعريؼ  -
 لممدخبلت الحسية قصد تشكيؿ كبناء األفكار إلدراؾ األمكر بكضكح مف أجؿ الحكـ  معالجة عقمية

عمى المنبيات الحسية كدكرىا في تككيف األفكار التي  (Costa)ركز . (20 : 2007خميل كمال، ). عمييا
تساعد عمى إصدار أحكاـ صحيحة عمى األمكر كالمسائؿ كىك بذلؾ يؤكد عمى أف دكر التفكير ىك 

 .(Hayes)إصدار األحكاـ شأنو شأف 

أكدا أف ( Sternberg, R. & Grigorenko, 1995)جريجكرينكك كستيرنبرج تعريؼ  -
التفكير عممية عقمية معرفية تؤثر بشكؿ مباشر في طريقة ككيفية تجييز كمعالجة المعمكمات كالتمثيبلت 

 (21 : 2006الطيب عصام، ). العقمية المعرفية داخؿ العقؿ البشرم

ليؤكد عمى طبيعة التفكير المعرفية ككنو نشاط عقمي صرؼ كأنو يسمح لنا ستيرنبرج يأتي تعريؼ 
داخؿ ( التصكرات الذىنية)كتككيف التمثيبلت ( االستدالؿ كاالستنتاج)كمعالجة  (الحسي)بفيـ طرؽ تجييز 

الدماغ كىك بيذا يكضح سيركرة عممية التفكير كطريقة عممو دكف أف ييتـ بشكؿ كاضح بأىداؼ ىذا 
عكس ما جاء في التعريفات السابقة كىذا ما يفرؽ أك يميز أسمكب اىتماـ المعرفييف بدراسة كفيـ . النشاط

.
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التفكير عف بقية التخصصات التي ال تيتـ بطريقة حدكث عممية التفكير بقدر اىتماميا بما يؤكؿ إليو 
 .التفكير في حد ذاتو كما يحققو مف أغراض كأىداؼ

التفكير ىك العممية التي عف طريقيا يتشكؿ : (.Solso Robert, L)ركبرت سكلسك تعريؼ - 
التمثيؿ العقمي الجديد مف خبلؿ تحكيؿ المعمكمات عف طريؽ التفاعؿ المعقد بيف الخصائص العقمية لكؿ 

 كحؿ imagining، كالتخيؿ reasoning، كاالستدالؿ abstracting، كالتجريد judgingمف الحكـ 
فالتفكير ىك أكثر ثبلثة عناصر تتضمنيا العممية الفكرية شمكال، . Problem solvingالمشكبلت 

 فمف المفترض أف  كيتصؼ باتساعو أكثر مف اتصافو بالضيؽ كاالستبعاد، فعندما تقرأ كتابا ما،
كلكف  .  تبدأ مف المخزف الحسي كتنتيي في مخزف الذاكرة المعمكمات تمر عبر سمسمة مف المعالجات،

ىذه المعمكمات الجديدة يتـ تحكيميا كتصنيفيا بعد ذلؾ، بحيث ينشأ عف عمميات التحكيؿ كالتصنيؼ، 
  (657-656 : 2000سولسو روبرت، )إنتاج جديد كأصيؿ 

فعندما يعرض عميؾ شخص أحجية كيطمب منؾ حميا فيذا يعني أنؾ ستبدأ في التفكير إليجاد 
كعندما تقرأ كتبا عف تاريخ الجزائر المجيد فمف المؤكد أنؾ ستبدأ في فيـ األمكر أكثر . حؿ ليذه المعضمة

كليذا تحاكؿ فرنسا جاىدة البقاء في الجزائر بأم شكؿ مف األشكاؿ كىنا تستخدـ ذاكرتؾ كتبدأ في الربط 
كعندما يأتيؾ مريض مصاب باضطرابات نفسية فمف المؤكد أنؾ . بيف المعمكمات لتيكىًكف صكرة أكضح

ستبدأ بجمع المعمكمات بشكؿ كاسع لفيـ حالتو كتستدؿ بتكفر أك عدـ تكفر مؤشرات مرضية بعينيا عند 
 .تشخيصؾ ليذا المرض أك ذاؾ

ذا عازتؾ المعمكمات في فيـ ظاىرة كجكد حياة أخرل خارج األرض التي تعيش فييا أك كيؼ  كا 
كانت الحياة فييا قببل فمف المؤكد أنؾ ستمجأ لخيالؾ لمؤل ما تشعر بو مف فراغ حتى تكتمؿ الصكرة لديؾ 

أما إذا آلمؾ سماع أف ىناؾ أشخاص يمكتكف بسبب تسرب الغاز في بيكتيـ كىـ نياـ فإف . كتستقر معرفيا
في التفكير في اختراع تقنية إلكتركنية تمكف مف إنذارىـ قبؿ  (المبدعيف)ىذا األلـ سيدفع بعض األشخاص 

 .حدكث الكارثة، كىذا ما ال يتأتى لكؿ البشر
 بيذا كمف خبلؿ تعريفو لمتفكير حاكؿ أف يؤكد الصبغة المعرفية عمى ىذا النشاط، كركز فسكلسك

 عمى طريقة حدكثو ككذا مككناتو األساسية حيث اعتبره مفيـك كاسع جدا يمكف فيمو سترينبرجكما فعؿ 
مف خبلؿ فيـ طرؽ التفاعؿ بيف نشاطات عقمية أخرل ال تقؿ أىمية كاالستدالؿ كالتجريد كالحكـ كالتخيؿ 

استراتيجيات تخدـ التفكير كلكنيا ال تعبر عنو -  أم ىذه األخيرة–ككذا حؿ المشكبلت، كىك بيذا يعتبرىا 
بمصداقية كبيرة أك عمى األقؿ كما كاف يأمؿ الميتمكف بدراسة ىذه العممية، كتجدر اإلشارة إلى أف 

.
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التعريفيف األخيريف ىما مف سعتمدىما في ىذه الدراسة بحكـ التخصص كما أنيما تخدماف اليدؼ النظرم 
 .كالعممي لمدراسة الحالية

 :ىذا كقد حاكؿ الكثير مف العمماء العرب تقديـ تعريفات خاصة بالتفكير  سنذكر أىميا كاآلتي
في ىذا الصدد يشير إلى أف التفكير يشكؿ أكلكية  (1995)فتحي مصطفى الزيات تعريؼ - 

ف كاف ال يكجد حتى اآلف تعريؼ محدد لماىيتو إال أف التفكير يتناكؿ  اىتماـ لدل عمـ النفس المعرفي، كا 
 (11 : 2005مصطفى منال، ) .إطار ديناميمدل كاسعا مف الكقائع كالعمميات كاألبنية المعرفية في 

كىك بيذا التعريؼ ييقر أف مشكار فيـ التفكير مازاؿ ناقصا كأنو ال يزاؿ األمر يحتاج إلى بحث 
لى غاية حدكث ما أكرد فإنو  متقدـ كأكثر عمقا، كأف ىذا التطكر سيككف في أحضاف عمـ النفس المعرفي كا 

في أف مفيـك التفكير مفيـك كاسع تتفاعؿ داخمو مجمكعة مف العمميات كاألبنية كما أسماه  سكلسك يتفؽ مع
بالكقائع كلعمو يقصد المنبيات الحسية أك المككنات كالعناصر التي مازالت لـ تتضح بعد في عممية 

 .التفكير
بدكر فيقدـ تعريفا لمتفكير عمى أنو عممية عقمية  (1995)مجدم عبد الكريـ حبيب تعريؼ - 

معرفية كجدانية عميا تبنى كتؤسس عمى محصمة العمميات النفسية األخرل كاإلدراؾ كاإلحساس كالتخيؿ، 
ككذلؾ العمميات العقمية كالتذكر، كالتجريد، كالتمييز، كالمقارنة، كاالستدالؿ، ككمما اتجينا مف المحسكس 

عمى أف التفكير بكجو عاـ ال يتـ إال إذا حبيب  مجدمإلى المجرد كمما كاف التفكير أكثر تعقيدا، كقد أكد 
 (14 : 2004قطامي نايفة، ).سبقتو مشكمة تتحدل عقؿ الفرد كتحرؾ مشاعره كتحفزه دكافعو

تعريفا لمتفكير بأنو التقصي المدركس لمخبرة  مف أجؿ غرض مجدم حبيب كفي مرجع  آخر يقدـ 
ما، كقد يككف ىذا الغرض ىك الفيـ أك اتخاذ القرار، أك التخطيط أك حؿ المشكبلت أك الحكـ عمى 

 (21 : 2006الطيب عصام، ) .األشياء، أك القياـ بعمؿ ما
ككف أف التفكير ىك محصمة مجمكعة سكلسك،  كمصطفى الزيات مع مجدم حبيب ال يختمؼ 

ميا بيف نفسية، باالدراؾ كاإلحساس كالتخيؿ كالعقمية، كالتذكر كالتجريد، كالتعميـ،  مف العمميات التي فصَّت
غير أنو بيذا الفصؿ أكد عمى كجكد خمط بيف ما ىك نفسي كعقمي، حيث أف اإلدراؾ يعتبر . كاالستدالؿ

 .مف أىـ العمميات العقمية، كبيذا قد يككف غرضو ىك اإلشارة إلى التأثير السيككلكجي عمى ىذه العمميات

 كمع ىذا فإف الجانب السيككلكجي يؤثر عمى قدرة التذكر كالمقارنة كاالستدالؿ كغيرىا مف 
- العمميات العقمية، كىذا يعيدنا إلى مشكمة أك جدلية قديمة حديثة كىي محاكلة كضع حدكد لمنفس كالعقؿ 

إال أنو يمكف القكؿ أف ما جاء مف آيات قرآنية كريمة يؤكد أف العقؿ ما ىك - كمع أف ىذا ليس بمكضكعنا
 : إال جزء مف تركيبة النفس يعينيا عمى إلتزاـ الطريؽ المستقيـ كىذا لقكلو جؿَّت كعبل

.



 سيككلكجية أساليب التفكير:                                                               الفصؿ الثاني

218 

 [08: الرـك ]> أ  لم دتيشك ا في أنيليم<
كفي نفس الشأف نرل أنو أعطى تعريفا آخر يصمح في بدايتو في المسائؿ التربكية كالتعميمية حيث 

أنو ركز عمى االىتماـ بالخبرة كاألىداؼ المراد الكصكؿ إلييا كمف بينيا طبعا حؿ المشكبلت كاتخاذ 
كىذا ما تحدث عنو المربكف ككف أف ىناؾ إمكانية بؿ ضركرة ممحة لتعميـ التفكير مف أجؿ . القرارات

تسييؿ الحياة عمى األفراد كالمجتمعات كىذا بتعمـ طرؽ فعالة لمكاجية الصعكبات كتحديات عصر 
 .التكنكلكجيا كالثكرة المعمكماتية

يرل أف التفكير ىك العممية التي ينظـ بيا العقؿ خبراتو بطريقة  (2002)فييـ مصطفى تعريؼ - 
جديدة لحؿ مشكمة ما، كتشمؿ ىذه العممية إدراؾ العبلقات الجديدة بيف المكضكعات المراد حميا مف خبلؿ 

دراؾ العبلقة بيف السبب كالنتيجة  (18 : 2005مصطفى منال، ). إدراؾ العبلقات بيف المقدمات كالنتائج كا 

أكد فيو عمى الخبرة كأف التفكير مجرد إعادة تنظيـ ليذه فييـ مصطفى التعريؼ الذم قدمو 
حاكؿ . الخبرات كأنو عبارة عف القدرة عمى إدراؾ العبلقات ميما كاف نكعيا، ارتباطية أك سببية كاستداللية

دراؾ العبلقات المختمفة  .ىذا التعريؼ أف يككف أكثر كضكحا بجمعو بيف تنظيـ الخبرة كا 
 حدد تعريفا لمتفكير بأنو عممية يقـك مف خبلليا الفرد (1995 )محمد عثماف نجاتيتعريؼ - 

بتنظيـ معمكماتو السابقة بطرؽ جديدة بحيث يتعمـ مف ذلؾ أشياء جديدة لـ يسبؽ أف تعمميا مف قبؿ، 
عثماف نجاتي  (22 : 2006الطيب عصام، ). كيبلحظ ذلؾ بكضكح في حؿ المشكبلت كفي التفكير المبدع

ىك اآلخر أكد كزمبلئو عمى الخبرة كأىميتيا في التعمـ كعمى القدرة عمى االبتكار كأحد مظاىر التفكير 
المبدع كىك بيذا استخدـ أحد أنكاع المصطمح لتعريؼ المصطمح كىذا ما يدؿ عمى صعكبة إعطاء 

 .تعريؼ دقيؽ لتفكير
أشاركا إلى أف ما يسمى تفكيرا  (1978 )سيد أحمد عثماف، فؤاد عبد المطيؼ أبك حطبتعريؼ - 

ليس إال نشاطا ضمنيا أك مضمران، كالمشكمة ىنا ال تقتصر عمى عمى تكصيؼ ىذه العمميات المضمرة 
فقط، بؿ أصبح تكصيؼ ىذه العمميات بالتفصيؿ ىك اليدؼ األكؿ لمبحث العممي في التفكير لبناء 

أضاؼ ىذا التعريؼ كبشكؿ صريح أف التفكير نشاط غير ( 21 : 2006الطيب عصام، ). النماذج النظرية لو
صريح كىك ضمني، كىذا ما جعمو اليدؼ األساسي في البحكث العممية قصد كضع نماذج كنظريات 

 . مفسرة لسيركرتو بغرض التحكـ في طرؽ تنميتو
  يعرفو بأنو مفيكـ افتراضي يشير إلى عممية داخمية تعزل إلى :عصاـ عبد الحميـتعريؼ - 

نشاط ذىني معرفي تفاعمي انتقائي قصدم مكجو نحك مسألة ما، أك اتخاذ قرار  معيف أك إشباع رغبة في 
 .الفيـ، أك إيجاد معنى، أك إجابة عف سؤاؿ ما، كبتطكر التفكير لدل الفرد تبعا لظركفو البيئية المحيطة

 (30 : 2002الحيمة محمد، )                                                           

.



 سيككلكجية أساليب التفكير:                                                               الفصؿ الثاني

219 

، ككف أف التفكير مفيـك فؤاد أبك حطبكسيد عثماف ما جاء في تعريؼ عصاـ عبد الحميـ أكد 
غير كاضح كصريح كأنو خفي داخمي ال يمكف فيمو إال مف خبلؿ مجمكعة مف السمككات كاآلثار كالنتائج 
إال أنو لـ يستطع التخمي عف مفيـك حؿ المشكبلت كأضاؼ اتخاذ القرار كعممية ال تقؿ أىمية عف حؿ 

كما حاكؿ أف يعدد المكاطف التي يمكف أف نفيـ التفكير مف خبلليا، كختـ تعريفو باإلشارة إلى . المشكبلت
 .إمكانية بؿ حتمية تعمـ التفكير نظرا لتأثره بظركؼ البيئة

بالنسبة لو التفكير عبارة  عف عصؼ ذىني يمر بو  (2005)ابراىيـ عبد اهلل الحميداف تعريؼ - 
الفرد كفؽ مراحؿ معينة لمكصكؿ إلى نتيجة محددة، كىذا يعني أف التفكير يحتاج إلى نشاط ذىني نسبي 

أضاؼ ( 23-22 : 2006الطيب عصام، ).يتبايف مف شخص إلى آخر كفؽ المعطيات الذىنية لدل كؿ فرد
 كالذم Brainstormingمصطمح ميـ كحديث في تعريفو لمتفكير كىك العصؼ الذىني ابراىيـ الحميداف 

اجتياح الذىف لتكليد أفكار كىك تقنية خبلقة كتستخرج عف طريقيا أفكار خفية لحؿ المشكبلت "يعني 
غير أنو ال يمكف اختزاؿ عممية التفكير في أسمكب العصب الذىني  (53 : 2005مصطفى منال، )" الصعبة

 .رغـ أىميتو كحداثتو
حاكلكا إعطاء تعريؼ شامؿ  لمتفكير، بأنو العممية  (1986)طمعت منصكر كآخراف تعريؼ - 

التي ينظـ فييا العقؿ خبراتو بطريقة جديدة مف خبلؿ األنشطة العقمية الديناميكية كالمعالجات الذىنية 
 كباستخداـ الرمكز مثؿ الصكر الذىنية كالمعاني كاأللفاظ Contents كالمضاميف Formesلمصيغ 

كاألرقاـ كاإلرشادات كالتعبيرات كذلؾ عند حؿ مشكمة معينة بحيث تشتمؿ ىذه العممية عمى إدراؾ عبلقات 
 (20 : 2006الطيب عصام، ) .جديدة بيف مكضكعيف أك عنصريف فأكثر مف عناصر المكقؼ المراد حمو

فقد حاكلكا -  ليس باألمر السيؿ– كزمبلئو منصكر طمعتكضع تعريؼ شامؿ لمتفكير، كالذم قدمو 
الجمع بيف العناصر التي ذكرت في التعريفات السابقة ككف أف التفكير نشاط عقمي ديناميكي كىذا ما 

سكلسك اتفقت عميو أغمب التعريفات، كما أكردكا مفيـك المعالجة الذىنية لمصيغ كالمضاميف كىذا ما أكده 
 في تعريفيما لمتفكير، باإلضافة إلى ذكر اليدؼ األساسي مف التفكير كىك حؿ المشكبلت كسترينبرج

كأخيرا أضافكا أف عممية التفكير تشتمؿ عمى إدراؾ العبلقات كىذا ما كرد في بعض التعاريؼ كما أكد 
 .فييـ مصطفىعميو خاصة 

لكف . ىناؾ مجمكعة كبيرة  مف التعريفات التي قدميا الباحثكف كالميتمكف بميداف دراسة التفكير
نكتفي بيذا القدر مف التعريفات التي أكردىا العمماء إذ لـ يكف الغرض مف عرضيا ىك تعدادىا بقدر ما 

كاف الكقكؼ عمى رأم مختمؼ الدارسيف حكؿ ماىية التفكير، إال أننا سنكرد بعض التعريفات األخرل التي 
 .ارتأينا أىميتيا الحتكائيا عمى بعض اإلضافات كالتي لـ ترد في التعاريؼ سابقة الذكر بشكؿ صريح

.



 سيككلكجية أساليب التفكير:                                                               الفصؿ الثاني

220 

كعمى اختبلؼ التخصصات كاالىتمامات اختمفت تعاريؼ التفكير، فيناؾ مف يعتبرالتفكير عمى 
 في مناطؽ الدماغ المختمفة بقصد تبادؿ المعمكمات حكؿ 41أنو عممية االتصاؿ التي تقـك بيف العصبكنات

يبدك أف ىذا التعريؼ عصبي بيكلكجي أكثر منو سيككلكجي فيك ييتـ  (4: 2003زيتون حسن، ).مكضكع ما
بالطريقة التي ترتبط فييا العصبكنات أك الخبليا العصبية خبلؿ تبادليا لمشحنات العصبية عمى مستكل 

 .المناطؽ الدماغية المسؤكلة عف التفكير كالتعمـ
مجمكعة أخرل مف التعريفات حاكلت أف تضفي مفيكـ الرمزية عمى عممية التفكير باعتباره          

إصطبلح عاـ يشمؿ كؿ أنكاع النشاط الرمزم، فيشمؿ االستدالؿ، كالتخيؿ كتككيف المعاني الكمية "
كاالبتكار، كيستخدـ التفكير بديبلت لؤلشياء الحقيقية كالمكاقؼ الكاقعية، أم أنو يستخدـ رمكزا تقـك مقاـ 

يقـك مقاـ شيء آخر، فنستجيب لو -  فكرة، معنى، أك صكرة–األشياء أك الظركؼ، كالرمز ىك أم شيء 
 :(س - ـ)بنفس األسمكب الذم نستجيب بو لمشيء نفسو، كبعبارة أخرل يكجد مستكياف مف 

مستكل حسي حركي، حيث يحدث التنبيو ثـ اإلدراؾ، كينتيي بالتكافؽ : المستكل األكؿ- 
 . (فعؿ)الحركي

مستكل رمزم، حيث يمكف تمثيؿ المكقؼ ك أكجو التكافؽ الممكنة لو بكاسطة : المستكل الثاني- 
 "صكر بديمة أم رمكز، بينما تظؿ أكجو التكافؽ الحركي الفعمية مكقكفة كمعطمة
 (221 :2000المميجي حميمي، )

يكحي المستكل الثاني خاصة أننا نفكر عندما نستخدـ الرمكز لبلستعاضة عف 
عندما نتخيؿ حديقة غناء، أك تستدعي مف : المكاقؼ الكاقعية العيانية،  فنحف نفكر مثبل/األحداث/األشياء

الذاكرة قصيدة شعرية، أك تحاكؿ فيـ ظاىرة التغيرات الحادثة في المناخ عمى المستكل العالمي، أك نعمؿ 
 (03 : 2003زيتون حسن، ) ...المكقؼ األمريكي مف القضية الفمسطينية

عمى أف استخداـ الرمكز في التفكير ال يعني قطع الصمة بيننا كبيف العالـ الخارجي الكاقعي حيث 
ف كاف ىذا ما نفعمو أحيانا–نفكر، كال يعني أف نغمض أعيننا كنكؼ أذرعنا عف الحركة  فقد يقترف -  كا 

التفكير بالمبلحظة الخارجية كمعالجة األشياء معالجة فعمية حركية كما ىي الحاؿ عندما نمعب الشطرنج، 
أك نشرع في حؿ لغز ميكانيكي، غير أننا في مثؿ ىذه األحكاؿ ال نستجيب لؤلشياء مف حيث ىي بؿ كفقا 

  (216-215 : 2001أبو جويج مروان، الصفدي عصام، ). لما اكتسبتو مف معاف نتيجة لخبراتنا السابقة ليا
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كالتفكير بمعناه الكاسع عممية بحث عف معنى في المكاقؼ أك الخبرة كقد يككف ىذا المعنى ظاىرا 
معاف نظر في مككنات المكقؼ أك الخبرة التي يمر  حينان كغامضا حينان آخر، كيتطمب التكصؿ إليو تأمبل كا 

بيا الفرد كلذلؾ فيك يتضمف استكشافا كتجريبا، كنتائجو غير مضمكنة، كنبدأ بالتفكير عادة عندما ال 
كبعض العمماء يتكسعكف في مفيـك التفكير ( 30 : 2002الحيمة محمد، ).نعرؼ ما الذم يجب عممو بالتحديد

فيطمقكنو عمى كؿ نشاط عقمي يستخدـ الصكر الذىنية أك المعاني أك األلفاظ أك الرمكز، كال  يقصركنو 
كىك النشاط العقمي الذم يستيدؼ حؿ المشكبلت كالكصكؿ إلى اتخاذ  ]عمى التفكير االستداللي كحده 

 [قرارات أك إصدار أحكاـ، كيبدك ىذا عمى كجو الخصكص في التفكير المنطقي 
  (27 : 2005جمل محمد،                                                                       )

عممية التخيؿ العقمي الداخمي لؤلفكار "أك كما يفعؿ بعض العمماء إذ يقصركف  التفكير عمى أنو 
 (93 : 2007أبو شيبة ىناء، )" دكف النطؽ بيا

كجكىر عممية التفكير ميما اختمفت تعاريفيا ىك إدراؾ عبلقات بيف عناصر المكقؼ المراد حمو، 
فالحكـ عميو ىك إدراؾ العبلقة بيف المقدمات كالنتائج، كالتعميؿ ىك إدراؾ العبلقة بيف العمة كالمعمكؿ أك 

السبب كالنتيجة، ككذلؾ الفيـ في جكىره عبارة عف إدراؾ عبلقة بيف شيء معمـك كشيء مجيكؿ، كالتعميـ 
 .يقكـ عمى أساس إدراؾ العبلقة بيف العاـ كالخاص أك بيف المكقؼ الحاضر كالمكقؼ المقبؿ

 (28-27 : 2005جمل محمد، )                                                            
كباختصار فإف التفكير عبارة عف مفيـك معقد يتألؼ مف ثبلثة عناصر تتمثؿ في العمميات 

المعرفية المعقدة كعمى رأسيا حؿ المشكبلت، كاألقؿ تعقيدا كالفيـ كالتطبيؽ باإلضافة إلى معرفة خاصة 
بمحتكل المادة أك المكضكع مع تكفر االستعدادات كالعكامؿ الشخصية المختمفة كال سيما االتجاىات 

العممية العامة لمتأمؿ في قضية ما في " عمكما يمكف اعتبار التفكير  (40 : 2003سعادة جودت، ). كالميكؿ
 (863 : 2000سولسو روبرت، ). العقؿ، ينتج عنيا تككيف تمثيؿ عقمي جديد

II. خصائص التفكير: 

أم كاف تعريؼ التفكير فقد أشرنا سابقا بأف ىذا البحث سيعتمد المفيـك المعرفي األكثر كضكحا 
غير أف ىذا ال يمنع مف محاكلة استنتاج أىـ النقاط التي . مايركسترينبرج كسكلسك كالذم جاء بو كؿ مف 

جاءت بيا كؿ ىذه المحاكالت في تعريؼ التفكير إذ يتضح مف خبلؿ كؿ ما تـ عرضو مف تعريفات أف 
 :التفكير يتميز بخصائص كثيرة يمكف إجماليا في النقاط التالية 

 .التفكير عممية معرفية تحدث داخؿ العقؿ اإلنساني -

 . المعرفي النسؽالتفكير عممية عقمية ديناميكية تقكـ عمى معالجة كتجييز المعمكمات داخؿ -

.
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التفكير يعتمد عمى خبرة الفرد أم ما يمتمكو مف معمكمات سابقة كطرؽ إعادة تنظيميا كىك  -
 .بيذا ذك عبلقة كطيدة بالذاكرة

 ...التفكير مكجو نحك غرض أك ىدؼ محدد مثؿ حؿ مشكمة أك اتخاذ القرار -

التفكير مفيـك كاسع يتضمف مجمكعة مف العمميات العقمية كالحسية كالحركية كما استقر مف  -
 .قكانيف في ذىف الفرد

التفكير عممية ضمنية ال يمكف مبلحظتيا بشكؿ مباشر إنما يستدؿ عمى كجكدىا مف خبلؿ  -
 .مجمكعة مف السمككات المفظية كالرمزية، كالشكمية كالمكانية، ككنو مفيكـ افتراضي

الحكـ، التصكر، التجريد، االستدالؿ، التكقع، التذكر، التخيؿ، حؿ : لمتفكير عدة مظاىر منيا -
 .المشكبلت كاتخاذ القرار، كالقدرة عمى االبداع

 .(فركؽ فردية)التفكير قدرة يمكف أف تتطكر كتنمك مع نمك الفرد كزيادة خبراتو  -

 .التفكير يمكف أف ييتعمـ كييدرس في المؤسسات التربكية كالجامعات -

 .التفكير مفيـك معقد كلـ يتمكف العمماء مف االتفاؽ عمى تعريؼ دقيؽ لو -

التفكير عممية عقمية تتأثر بالجانب الشخصي لمفرد مف ميكالت اتجاىات كدكافع كانفعاالت  -
 .كىذا يعني أنو انعكاس لمككنات الشخصية ككؿ

 . لتمثيؿ الكقائع– بدؿ األشياء الكاقعية –التفكير نشاط رمزم يستخدـ الرمكز  -

 .التفكير نشاط عقمي يحدث عمى مستكل الدماغ، كىذا ما يتطمب جيدا عصبيا كفزيكلكجيا -

 .التفكير مف أرقى العمميات المعرفية العميا -

 .التفكير يحدث ضمف نظاـ معرفي تشرؾ فيو مجمكعة مف العمميات المعرفية األخرل -

كىك ما )التفكير في كؿ أشكالو يبحث عف إمكانية كجكد عبلقة ما بيف طرفيف كتحديد نكعيا  -
 .كيسمى بالتفكير العممي (يشبو المنيج العممي التجريبي كاالرتباطي

عمـ النفس، المنطؽ، عمـ : التفكير مكضكع اشتركت فيو مجمكعة مف التخصصات أىميا -
 .األعصاب، كالذكاء االصطناعي، النمك ك التربية

صعكبة دراسة مكضكع التفكير ككنو عممية ضمنية كبالتالي ال يمكف التعامؿ معيا مباشرة  -
 .كقياسيا بصكرة دقيقة

 .تدكر عممية التفكير حكؿ مشكمة معينة كىي تمثؿ مكضكعا أساسيا لو -
III. مظاىـر التفكير: 

 :لمتفكير مظاىر عدة أىميا 

.
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 . التجريد–.            حؿ المشكمة- 
 . التكقع–.            اتخاذ القرار- 
 . التذكر–.         إصدار األحكاـ- 
 . التخيؿ–.               االستدالؿ- 
 .إدراؾ العبلقات.               - االستنتاج- 
 . الفيـ–.          تككيف المفيكـ- 
 .التعميؿ.                 - المنطؽ- 
 . التمييز–.                  التعميـ- 

IV.  الفرق بين التفكير وميارات التفكير: 

بيف مفيكمي التفكير كميارات التفكير، حيث يؤكد أف التفكير عممية  (1999)جركاف  فتحييفرؽ 
كمية نقـك عف طريقيا بمعالجة عقمية لممدخبلت الحسية كالمعمكمات المسترجعة لتككيف األفكار أك 

استدالليا أك الحكـ عمييا، كىي عممية تتضمف اإلدراؾ كالخبرة السابقة كالمعالجة الكاعية كاالحتضاف 
أما ميارات التفكير فيي عمميات محددة نمارسيا كنستخدميا . كالحدس، كعف طريقيا تكتسب الخبرة معنى

عف قصد في معالجة المعمكمات مثؿ ميارات تحديد المشكمة، إيجاد االفتراضات غير المذككرة في النص، 
 (30 : 2002الحيمة محمد، ) .أك تقييـ قكة الدليؿ أم االدعاء

كىنا يتبيف الفرؽ بيف التفكير كعممية عقمية عميا راقية كاسعة كميارات التفكير التي تبقى مجرد 
 .طرؽ أك مناىج تجريبية في غالب األحياف يستخدـ فييا الفرد تجارب مختمفة لتحسيف قدرتو عمى التفكير

كتعد الميارة سمسمة مف االجراءات التي يمارسيا المتعمـ ألداء ميمتو، كيحتاج تعمميا إلى السير "
 أك حس حركية (Cognitive)كفؽ خطكات ثابتة كمنظمة كمتتابعة كمتدرجة كتككف الميارة معرفية 

(Sensory Motor) أك نفسكحركية (Psychomotor) كتترسخ الميارة بالتكرار كاإلعادة " 
 (47 : 2008أبو رياش، حسن و قطيط، غسان، )                                            

 عمى أنيا تمؾ العمميات العقمية (Wilson,2002) كيمسكفأما مفيـك ميارات التفكير فقد عرفيا 
التي نقـك بيا مف أجؿ جمع المعمكمات كحفظيا أك تخزينيا، كذلؾ مف خبلؿ إجراءات التحميؿ كالتخطيط 

 (45 : 2003سعادة جودت، ). كالتقييـ كالكصكؿ إلى استنتاجات كضع القرارات
جيمفكرد عمى التفكير الشعبي أك ميارات التفكير اإلبداعية، كتناكؿ - سابقا - لقد كاف التركيز

المعرفة، التذكر، االنتاج التحكيمي، التقييـ، كالتفكير )عددا مف الميارات المعرفية في بنية العمميات العقمية 
ككسعكا نطاقيا إلى التطبيؽ في جيمفكرد كجاء عمماء تربكيكف أكممكا أعماؿ  (المنطقي لحؿ المشكبلت

.
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المدارس مف خبلؿ استخداـ االختبار التشخيصي كتطكير مكاد المناىج لتعزيز ميارات التفكير كقد قاـ 
البعض منيـ بتنفيذ مشاريع تطكير منياج كاسع االنتشار لفكرة تعميـ ميارات التفكير لجميع الطبلب في 

إال أف بدايات االىتماـ بميارات التفكير . جميع المكاضيع مف مرحمة الركضة إلى الصؼ الثاني عشر
كلقد تـ تبني " تصنيؼ بمكـ" في التصنيؼ المشيكر باسـ بمكـكتضمينيا في المنيج جاءت مع طركحات 

 . بشكؿ كاسع كنمكذج لتككيف مفيـك ميارات التفكير العمياBloom Taxonomyتصنيؼ بمـك 
 (78 : 2005السرور ناديا، )                                                                 

التفسير، التحميؿ، التركيب، :  أف ميارات التفكير تتضمف ما يمي(Cowens)ككينز كيرل 
 .التصنيؼ، المقارنة، التقكيـ، الطبلقة، المركنة، التنبؤ، التعميـ، فرض الفركض، كحؿ المشكبلت

 (48 : 2008أبو رياش، حسن و قطيط، غسان، )                                                 
 :ميارات التفكير كما يمي ( Wakefield)كيكفيمد في حيف حدد 

 .التذكر، كالفيـ كالتطبيؽ: ميارات تفكير أساسية -

التحميؿ، التركيب، التقكيـ، كاعتبر أف ميارات حؿ المشكبلت تتضمف : ميارات تفكير عميا -
 .ميارة التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ

 (50-49 : 2008أبو رياش، حسن و قطيط، غسان، )                                                       

نمكذجا تفصيميان لعمميات التفكير كمياراتو، كأكصى بضركرة استخدامو  (1999 )جركافكقد أكرد 
 :مف قبؿ المربيف ألغراض تعميـ التفكير، كتعميـ ميارات التفكير، كيتككف ىذا النمكذج مف اآلتي

المعرفة، كاالستدعاء، كاالستيعاب، كالتفسير : ميارات التفكير األساسية، كتشمؿ -1
 ...كالمبلحظة، كالتطبيؽ كالمقارنة، كالتصنيؼ، كالتمخيص، كتنظيـ المعمكمات

، كالتفكير اإلبداعي (استنباط، استقراء، تقكيـ)التفكير الناقد : عمميات مركبة، كتشمؿ -2
، كاتخاذ القرارات (التحميؿ، التركيب، التقكيـ)، كحؿ المشكبلت (التخيؿ، األصالة، المركنة، الطبلقة)
تحديد اليدؼ، تكليد حمكؿ ممكنة، دراسة الحمكؿ، ترتيب الحمكؿ حسب األفضمية، تقديـ أقكل حميف أك )

 (ثبلثة، اختيار أفضؿ الحمكؿ

 .التخطيط، المراقبة، التقييـ: عمميات فكؽ معرفية، كتشمؿ  -3

قد صنؼ اتخاذ القرار مف العمميات المركبة لعمميات التفكير، كأف مراحؿ عممية " جركاف"تبيف أف 
اتخاذ القرار تعتبر مف ميارات التفكير المركب كالقدرة عمى تحديد اليدؼ كتكليد الحمكؿ كاختيار أفضميا، 
كىذا ما يدؿ عمى العبلقة الكثيقة بيف عممية اتخاذ القرار كعممية التفكير حيث أف متخذ القرار يعتمد عمى 

 .مجمكعة مف ميارات التفكير ليخمص في األخير إلى قرار كاضح بعد عممية تفكير مركبة

.
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كفي األخير يمكف القكؿ أف ميارات التفكير ما ىي إال أدكات كأساليب مدركسة يمكف أف يتعمميا 
 .الفرد قصد تنمية قدرتو عمى التفكير

V. أنواع ميارات التفكير: 
مفيـك ميارات التفكير يدؿ عمى جميع المعمكمات كحفظيا مف خبلؿ إجراءات التحميؿ كالتخطيط 
كالتقييـ لمكصكؿ إلى استنتاجات ككضع القرارات، كميارة التفكير عبارة عف عمميات عقمية محددة نمارسيا 
كنستخدميا عف قصد في معالجة المعمكمات كالبيانات لتحقيؽ أىداؼ متنكعة، تتراكح بيف تذكر المعمكمات 
ككصؼ األشياء كتدكيف المبلحظات إلى التنبؤ باألمكر كتصنيؼ األشياء كتقييـ الدليؿ، كحؿ المشكبلت 

 (99 : 2007شكشك أنس، ). كالكصكؿ إلى استنتاجات
يعني ىذا أف ميارة التفكير ىي ما يحتاجو الفرد لمتفكير ككضع القرار أم العمميات العقمية التي 
تتفاعؿ بصكرة مقصكدة لمعالجة البيانات كتحقيؽ أغراض مختمفة، كىك بيذا أم ىذا المفيـك يتداخؿ 

 :بشكؿ كبير مع تعريفات التفكير السالفة الذكر ىذا مف جية، مف جية أخرل إذا اعتبرنا أف
ميارة التفكير ىي الكفاءة التي تساىـ في بعض أنكاع التفكير، كأنكاع التفكير تتمثؿ في التفكير 

الخ كلتأكيد أف تمؾ الميارات تساىـ في محاكلة التفكير، ...الناقد، كالتفكير اإلبداعي، كالتفكير الجكانبي
فإف الشخص يمكف أف يتكمـ عف الميارات الثانكية، مثاؿ بعض الميارات الثانكية لمتفكير الناقد كالتي 

كعند النظر إلى ميارات التفكير قد يكحي ... تشتمؿ عمى االستنتاج كتخميف االستنتاج، كالتنبؤ كغيرىا
اكتسب ىذه الميارة كبالتالي فإنؾ سكؼ تقـك بعممؾ بشكؿ "إلينا بأف التفكير الجديد ىي مسائؿ تقنية أم 

يكحي بأف ىناؾ أجزاء مف التفكير تستطيع ممارستيا بشكؿ أكبر " ميارة التفكير"ككذلؾ بمصطمح . جيد
 (148 : 2005السرور ناديا، )". كأكثر لتقكدنا لمتفكير الجيد

 فيؿ ىذا يعني أنيا تفكير صغير؟ أك –كىذا يعني أف ميارة التفكير ىي جزء مف عممية التفكير 
ألنيا جزء مف العممية ككؿ تسمى ميارة، كىذا ما يدفعنا لمقكؿ أف عممية التفكير ىي مجمكعة مف 

الميارات، كأيضا بالنظر لكجية النظر ىذه، فإف التفكير يمكف تصنيفو أك تقسيمو إلى عدة أنكاع منيا 
كأف كؿ كاحد مف ىذه األنكاع يشتمؿ عمى مجمكعة مف الميارات، فيؿ ىذا ... التفكير الناقد، كاإلبداعي

يعني أف الميارة التي يجب أف تتكاجد في التفكير الناقد ال يجب أف تتكاجد في التفكير اإلبداعي؟ رغـ 
 .عممنا أف التفكير اإلبداعي يعتمد بشكؿ كبير عمى النقد

يساعده  في تحسيف إضافة إلى ذلؾ القكؿ بأف اكتساب مجمكعة مف الميارات يسمح لمفرد أك 
قدرتو عمى التفكيره ليس ضركريا، بمعنى أنو ال يصح مع الجميع ككف أنو إذا ما عيٌرض عمى مجمكعة 

فإف . مف األفراد نفس المشكمة كقد خضعكا جميعا إلى نفس التدريب عمى ميارات التفكير المقصكدة

.
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  كمرد ىذا أف التدريب كالممارسة كحدىا ال يكفي لتحسيف– أك الميارة –استجابتيـ لف تككف بنفس الدقة 
القدرة عمى التفكير، كىذا ألف العممية معقدة أكثر مما نظف كبالتالي فيناؾ عكامؿ أخرل تتدخؿ يمكف أف 

 .نجمميا في سمات الشخصية كاالستعدادات الفردية لدل كؿ شخص
إف الغرض مف ىذا الطرح ىك تبياف أف محاكلة العمماء في تجديد أنكاع الميارات بعيدا عف أنكاع 
التفكير أمر صعب كغير دقيؽ حيث نمحظ أف كؿ مف حاكؿ ذكر أنكاع التفكير إال كضمنيا مجمكعة مف 

ميارة التحميؿ كالتركيب، كميارة االستقراء : الميارات كالعكس حيث أف ىناؾ مف يقسـ ميارات التفكير إلى
التي )التي تتطمب القدرة عمى التحميؿ كالتركيب، كميارة حؿ المشكبلت )كاالستنتاج، كميارة التقكيـ 

كميارة التفكير الناقد، كالتي تتطمب القدرة عمى االستقراء  (تتضمف ميارة التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ
كاالستنتاج كىناؾ مف يضيؼ ميارات أخرل تتمثؿ في ميارة األصالة، الطبلقة، المركنة، ميارة التكضيح 

 كالمقارنة كالتصنيؼ كميارة إدارة الكقت كطرح  السببيةكالكصؼ كالتذكر كميارة تحديد العبلقات
. الفرضيات، االنتباه، طرح األسئمة، االنتظاـ في التفكير، ميارة اإلصغاء كالمبلحظة كعرض المعمكمات

 .كالقدرة عمى التعميـ كميارة عمؿ الخيارات الشخصية
كىذا ما يؤكد التداخؿ بيف أنكاع التفكير كميارات التفكير، كىناؾ محاكلة أخرل في تحديد ميارات 

التفكير : كالتي تتمثؿ فييا األشكاؿ التالية- خصائصو كميزاتو :  كما جاءت في كتاب التفكير–التفكير 
المجرد، التفكير الذاتي، االبتكارم، التصكرم، التأممي، االنفعالي، االرتباطي، األكلي، االستداللي، 

 .المقارف، التنظيمي، التحميمي، التركيبي، التجددم، المنطقي، الفعاؿ، الكظيفي، المثالي، العممي
كميما يكف مف أمر فإف ىناؾ ضركرة حتمية لتطكير القدرة عمى التفكير كتنمية مياراتو خاصة 
 .في القرف الكاحد كالعشركف، لما يشيد مف تغيرات متسارعة كضغكطات كبيرة كعمى جميع المستكيات

VI. مستويات التفكير: 
تأسيسا عمى ما سبؽ عرضو في العناصر السابقة كبالخصكص في عنصر تنمية التفكير كطرؽ 
مكانيات تعمـ التفكير كميارة أك كعممية عقمية معقدة كىذا  تدريسو يتضح أف ىناؾ اختبلؼ في قدرات كا 

لى أف التفكير في حد ذاتو يمكف أف نقسمو إلى عدة مستكيات يناسب درجة معينة  يرجع لمفركؽ الفردية كا 
 .مف القدرات العقمية
الباحثكف أف مستكل التعقيد في التفكير يعتمد بصكرة أساسية عمى مستكل الصعكبة "كقد الحظ 

كالتجريد في الميمة المطمكبة، فعندما يسأؿ الفرد عف اسمو أك رقـ ىاتفو، فإنو يجيب بصكرة آلية كدكف 
كلكف إذا طمب إليو أف يعطي تصكرا لمعالـ دكف كيرباء أك دكف . أف يشعر بالحاجة إلى أم جيد عقمي

.
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أجيزة كمبيكتر، فإنو ببل شؾ سيجد نفسو أماـ ميٌمة أكثر صعكبة، كتستدعي القياـ بنشاط عقمي أكثر 
 .تعقيدا

 :كاستنادنا إلى ذلؾ فقد ميز الباحثكف في مجاؿ التفكير بيف مستكييف لمتفكير ىما
كيتضمف : Basic/ lower- level  thinkingتفكير مف مستكل أدنى أك أساسي  -1

التفكير األساسي ميارات كثيرة مف بينيا المعرفة مف حيث اكتسابيا كتذكرىا، ككذلؾ المبلحظة كالمقارنة 
كالتصنيؼ، كىي ميارات يتفؽ الباحثكف عمى أف إجادتيا أمر ضركرم قبؿ أف يصبح االنتقاؿ ممكنا 

 (21 : 2007خميل كمال، ) ". لمكاجية التفكير المركب بصكرة فعالة

 فمثبل عندما Complex higher- level thinkingتفكير مف مستكل أعمى أك مركب  -2
ييطمب منؾ تصكر حياة اإلنساف في أعماؽ البحار أك أف تفكر بأف المكتى يسبحكف كيعكدكف لمعيش معؾ 
عمى نفس األرض كتجد نفسؾ مطالبا باختراع جياز أك آلة لعبكر الزمف كىذه المرة في الكاقع كليس في 

أفبلـ الخياؿ، فإنؾ ستجد نفسؾ أماـ ميمة صعبة جدا كليست مجرد استدعاء لمعمكمات مخزنة بؿ 
محاكلة الربط بينيا لمحصكؿ عمى معطيات جديدة كربما البحث عف معمكمات كبيانات غير متكفرة مف 

 .البداية، كىذا طبعا يتطمب نشاط عقمي معقد أعمى مف مجرد التذكر

أحد الباحثيف الذيف ارتبطت أسماؤىـ بمكضكع التفكير ( Paul, 1984-1989 )بكؿكقد أكرد 
 :كخصائصو عمى النحك اآلتي 

ال تيقىرره عبلقات رياضية لكغارتمية، بمعنى أنو ال يمكف تحديد خط السير فيو بصكرة  -
 .كافية بمعزؿ عف عممية تحميؿ المشكمة

 .يشتمؿ عمى حمكؿ مركبة أك متعددة -

 .يتضمف إصدار حكـ أك إعطاء رأم -

 .يستخدـ معايير أك محكات متعددة -

 .يحتاج إلى مجيكد -

 .ييؤسس معنى لممكقؼ -

كيتطكر التفكير عند األطفاؿ بتأثير العكامؿ البيئية، كالكراثية، كبالرغـ مف تبياف نظريات عمـ 
النفس المعرفي في تحديد مراحؿ تطكر التفكير كطبيعتيا، إال أف العمميات العقمية كاآلنية المعرفية تتطكر 
بصكرة منتظمة أك متسارعة، كتزداد تعقيدا كتشابكا مع التقدـ في مستكل النضج كالتعمـ، كيشدد الباحث 

 عمى أف الكماؿ في التفكير أمر بعيد المناؿ، (Moore , Mc lann& Mc lann, 1985)كرفاقو مكر 
 ".كأف الشخص الذم يتكقع إيجاد حؿ لكؿ مشكمة كاتخاذ قرار صائب في كؿ مرة ىك شخص غير كاقعي

 (38-37 : 1999جروان فتحي، )                                                                   

.
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كتتفؽ أغمب المراجع المختصة عمى كجكد خمسة أنكاع مف التفكير تندرج تحت مطٌمة التفكير 
، حؿ المشكبلت، اتخاذ القرار، (Divergent)المركب كىي التفكير الناقد، التفكير اإلبداعي أك المتباعد 

 (41: 1999جروان فتحي، ) .التفكير فكؽ المعرفي
ذا ما أردنا أف نحدد مستكيات التفكير مف حيث الصعكبة كالسيكلة أك مف حيث التعقيد  كا 

 :كالبساطة فيمكف تمخيص ذلؾ في الشكؿ التالي
 (34)الشكؿ رقـ 

 

 42مستكيات التفكير
 

 Metacognitiveفكؽ معرفي :                        المستكل األكؿ 
 

                       تخطيط                   مراقبة                      تقييـ
 

 Cognitiveمعرفي                          :          المستكل الثاني 
 

                      عمميات                                                 استراتيجيات
 

 التفكير الناقد      االستدالؿ      التفكير االبداعي           حؿ المشكمة      اتخاذ القرار      تككيف المفاىيـ
 

 ميارات:                              المستكل الثالث 
 

 ميارات تصنيؼ    ميارات االستدالؿ     ميارات التفكير      ميارات التفكير       ميارات التفكير
        بمكـ                                    الناقد            االبداعي              فكؽ المعرفي

 
 :يتضح مف الشكؿ أف التفكير يمكف تقسيمو إلى ثبلث مستكيات

التخطيط كالمراقبة كالتقييـ كىي :  كيضـ المستكيات العميا لمتفكير كالمتمثمة في:المستوى األول
كعادة ىذا المستكل نجده بعد عممية االختبار بيف البدائؿ في . Metacognitiveمستكيات فكؽ معرفية 

حيث أنو ال يتكقؼ متخذ القرار عند االختيار كاإلعبلف عنو كلكف يجب أف تككف . عممية اتخاذ القرار
 .ىناؾ متابعة كمراقبة لتنفيذه بشكؿ دقيؽ ككذا تقييـ أثاره كنتائجو عمى المسألة مكضكع القرار

                                                 
. 38(  : 1999)فتحي عبد الرحمف جركاف -  42

 

.
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 كىك يختص بالعمميات كاالستراتيجيات التي تككف كسيطة بيف أدنى مستكل :المستوى الثاني
كتعرؼ بالمستكيات المعرفية كالتي تعتمد بشكؿ كبير عمى المعمكمات كطرؽ معالجتيا . كأعمى مستكل

 :عبر مراحؿ كقكاعد كاضحة كمتفؽ عمييا في الغالب كينقسـ ىذا المستكل بدكره إلى ثبلث مستكيات كىي
التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي : كتشتمؿ أىـ نكعيف مف أنكاع التفكير كىما: عمميات التفكير -

 .ككذا االستدالؿ

 .كتضـ حؿ المشكبلت، اتخاذ القرار، تككيف المفاىيـ: استراتيجيات التفكير -

 .الميارات -

 كالذم يقع ضمف المستكل الثالث كيضـ تحتو مجمكعة الميارات التي تعتبر في :المستوى الثالث
المعرفة، )مستكل أدنى مف مستكل عمميات التفكير كاستراتيجياتو كتتمثؿ ىذه الميارات في تصنيؼ بمـك 

كالميارات الخاصة بعمميات التفكير كميارات التفكير ما  (االستعاب، التطبيؽ، التحميؿ، التركيب، التقكيـ
ميارات، -  معرفية–فكؽ المعرفي، كبالتالي فقد تـ تقسيـ التفكير إلى ثبلث مستكيات ما فكؽ معرفية 

يا لتكضيح كالتي تشبو إلى حد ما تقسيـ التفكير إلى مستكيات عميا، كسطية، كدنيا كالتي ال ترقى عمـ
 .أكثر كضكحا كدقة- أم االقتراح األكؿ- غير أنيا . طبيعة التفكير المعقدة

 كتكضيحيا بسبب صعكبة في طرحياشأف مستكيات التفكير، شأف كؿ العناصر السابقة التي تجد 
 آخر حكؿ فحتى مستكيات التفكير نجد أف ىناؾ اقتراح. تعقد عممية التفكير كعدـ كضكحيا بشكؿ دقيؽ

 :تقسيميا حيث يرل بعض العمماء أف التفكير يقع في ثبلثة مستكيات ىي 

كيعتمد ىنا .  يعتمد فيو الفرد عمى مكضكعات أك أشياء ماثمة أماـ حكاسو:المستوى الحسي* 
كىك  (15 : 2004قطامي نايفة، )عمى المعالجة العقمية ال الذىنية لممكقؼ كيتحدد بعمميات اإلدراؾ الحسي 

 .بذلؾ يدكر حكؿ أشياء صغيرة كمحسكسة، كىك أكثر شيكعا عند األطفاؿ دكف السادسة مف العمر
 (47 : 2008أبو رياش، حسن و قطيط، غسان، )                                            

أم  (15 : 2004قطامي نايفة، )كيستعيف التفكير فيو بالصكرة الذىنية  :المستوى التصوري* 
 .يتطمب صكرا حسية مختمفة كىك أكثر شيكعا عند األطفاؿ ما بيف السادسة كالثانية عشر مف العمر

 (.47: 2008أبو رياش، حسن و قطيط، غسان، )                                            
كىك أعقد مستكيات التفكير، كيعتمد عمى معاني األشياء كما يقابميا : مستوى التفكير المجرد* 

مف ألفاظ ك أرقاـ ال عمى ذكاتيا المادية المجسمة كاألشياء الخاصة إلى مستكل المعاني كالقكاعد كالمبادئ 
 (15 : 2004قطامي نايفة، )العامة 

.



 سيككلكجية أساليب التفكير:                                                               الفصؿ الثاني

230 

رغـ اختبلؼ تسمية المستكيات إال أنيا تشترؾ فيما بينيا في مجمكعة مف النقاط، كما تختمؼ في 
نقاط أخرل، إذ أف التصنيؼ األخير لمستكيات التفكير اعتمد بشكؿ كاضح عمى النظريات التي حاكلت 

 التي قسمتو بياجيو تفسير نمك عممية التفكير مف الميبلد إلى غاية سف الرشد طبعا كعمى رأسيا نظرية 
إلى تفكير حسي كتفكير إجرائي كصكال إلى تفكير صكرم أك مجرد، كىي بيذا تعتمد عمى السف كأحد 
المتغيرات الميمة في تطكر قدرات التفكير عند االنساف، إال أف ىذه العناصر ال يبدك أنيا ميمة في 

 .التصنيؼ األكؿ لمستكيات التفكير
مف جية أخرل فإف التصنيؼ األكؿ استخدـ بشكؿ كاضح تسميات كمصطمحات معركفة كذكر 

أىـ أنكاع التفكير كمياراتو، كاستراتيجيتو كعممياتو كىذا ما لـ يتضح في التصنيؼ الثاني لمستكيات 
 .التفكير

حيث أف مصطمح الميارة " مفيـك التفكير تؤكده تعقدباختصار كؿ ىذه المسائؿ كالمبلحظات 
Skillاالستضاح، كاكتشاؼ :  يشير إلى الفطنة أك الحصافة كما تشير إلى إجراءات تفكير مثؿ

 فتعبر عف Strategyأما مصطمح االستراتيجية . االنحيازات، كالتركيب، كغيرىا مف االجراءات المتشابية
أمكر أكثر تعقيدا مف تمؾ األمكر التي تعبر عنيا الميارة، كما يشير مصطمح االستراتيجية إلى تتابعات 
مرتبة مسمسمة مثؿ حؿ المشكبلت، كاتخاذ القرارات، كمف ثـ فإف مصطمح إجراءات التفكير أك عمميات 

 ".  يتضمف كبلن مف الميارة ك االستراتيجيةThinking operationsالتفكير 
 (49-48: 2001عصر حسني، )                                                   

  تعني نسؽ نشط مف الكظائؼ لتحميؿ كنقؿ المعمكمات Processكالعممية 
   (855 : 2000سولسو روبرت، )                                                             

 .استراتيجيات التفكير: ثانيا
ارتبط مفيـك االستراتيجيات بمتغيرات مختمفة مثؿ الذاكرة، التفكير، حؿ المشكبلت كىناؾ اتفاؽ 

 أنيا (Evans)( 1976)إيفانز ، فيرل اعمى أف االستراتيجية ىي طريقة أك أسمكب الفرد في أداء ميمة ـ
 بينما ىي عند .سمسمة مف العمميات تؤدم في النياية إلى االستجابة السمككية التي يمكف مبلحظتيا

 الطريقة التي يتناكؿ بو الفرد المعمكمات المتاحة لديو خبلؿ المراحؿ (Underwood, 1978) رككددأف
 .(250 : 2001، 2 جالزيات فتحي) المتتابعة لتجييز المعمكمات كصكال إلى حمكؿ المشكبلت

أم أف مصطمح االستراتيجية يشير إلى تتابعات مرتبة مسمسمة مثؿ حؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات 
 Programmatic ىي تجميع مبرمج أك منظـ (Wood, 1978) ككدكعند ( 49 :2001عصر حسني، )

assemblyستيرنبرجكيعرؼ  . لمجمكعة مف العمميات العقمية المعرفية كصكال إلى ىدؼ عاـ 

.
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(Sternberg, 1982) االستراتيجية عمى أنيا الطريقة التي ينتقييا الفرد كيكظفيا لفيـ أك حؿ مشكمة 
 (250 : 2001، 2 جالزيات فتحي) معينة

: كىناؾ أربع مبلمح تميز استراتيجيات التفكير عما عداىا مف إجراءات التفكير
 .(النفعي)أف االستراتيجيات في ذاتيا ىي كظائؼ كبرل لمتفكير اليادؼ  -1

أف كؿ استراتيجية تتضمف فييا مف إجراءات ذىنية تعمؿ كنمط مستقؿ تاـ عمى الرغـ مف  -2
رىا مف الميارات األخرل مكثرة فركعيا، كتتحكر تمؾ اإلجراءات في صكرة تباديؿ كتكافيؽ بينيا كبيف غ

 (51 : 2001عصر حسن، ). لمتفكير

كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ تداخؿ كتشابو بيف مصطمحي استراتيجيات التفكير كاالستراتيجيات 
 األفراد في األعماؿ العقمية المعرفية أم أنيا بمثابة طرؽ يستخدمياطرؽ عامة "المعرفية التي تعني

لبلدراؾ كالتفكير كالتذكر كتككيف كتجييز كمعالجة المعمكمات كحؿ المشكبلت كيستدؿ عمى ىذه 
االستراتيجيات مف طرؽ التكصؿ إلى المعرفة كعمى أف استخداـ الفرد الستراتيجية معينة في أداء ميمة 
محددة يعتبر قياسيا لقدرة الفرد كميارتو في األداء، كيتكقؼ استخداـ االستراتيجية ذات الفعالية عمى 

( 252 : 2001، يالزيات فتح) "خبرات الفرد المعرفية، كمتطمبات تجييز المعمكمات في الميمة
كىذه . كىذا يعني أف استراتيجيات التفكير ىي جزء مف االستراتيجيات المعرفية األكثر شمكال

االستراتيجية أم استراتيجية التفكير تنقسـ بدكرىا إلى عدة استراتيجيات كىي استراتيجية حؿ المشكبلت، 
حؿ : استراتيجية اتخاذ القرار كاستراتيجية تككيف المفيـك كىناؾ مف يكتفي بتقسيميا إلى استراتيجيتيف

. المشكبلت كاتخاذ القرار
I- استراتيجية حل المشكالت: 

في مجاؿ عمـ النفس إلى العقد الثاني مف القرف العشريف عندما " حؿ المشكبلت"يعكد االىتماـ بػ 
 بإجراء تجاربو عمى (Kohler)ككىمر تجاربو المبكرة عمى القطط، أعقبو ( Thorndike)ثكرندايؾ بدأ 

عمى أنو عممية تعمُّـ عف طريؽ التجربة " حؿ المشكبلت"الشمبانزم ككاف االتجاه السائد آنذاؾ ينظر إلى 
بيف الباحثيف كالمربيف، نظرا الرتباطو بعممية التعمـ " حؿ المشكبلت"كالخطأ، كلـ يتكقؼ االىتماـ بمكضكع 

بدءا مف أسمكب التجربة " حؿ المشكبلت"كالتعميـ في المجاالت الدراسية المختمفة، كتطكرت أساليب 
كالخطأ، مركرا بأساليب االكتشاؼ كاتباع القكانيف كمعالجة المعمكمات كاستراتيجيات حؿ المشكبلت العامة 

 (95 : 1999جروان فتحي، ) كالخاصة كالقياس كانتياء بأسمكب العصؼ الذىني
كتعد القدرة عمى حؿ المشكبلت متطمبا الستمرار حياة االنساف، لكثرة المشكبلت التي يكاجييا 

يكميا كتنكعيا، لذا فإف اإللياـ باألساليب المختمفة في مكاجية المشكبلت كمحاكلة إيجاد حمكؿ ليا 

.
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باستخداـ ميارات التفكير، مف الكفايات التي ينبغي أف يمتمكيا اإلنساف الذم تتسـ حياتو بسرعة التغير 
كالتبدؿ كي يتمكف مف تحقيؽ التكافؽ كالتكيؼ كالنمك السكم دكف إحباطات، كلعؿ الحاجة إلى التكيؼ 
كالتكافؽ كاستعادة التكازف ىي مف األسباب الرئيسية التي تدعك االنساف إلى التصدم لممشكبلت التي 

 (197 : 2002الحيمة محمد،  ).تكاجيو كالسعي إلى إيجاد حمكؿ ليا بما يناسب احتياجاتو كطمكحو

 :تعريف حل المشكالت - أ

أف سمكؾ حؿ المشكمة ( Guilford, 1987)جيمفكرد كقد تعددت تعريفات حؿ المشكبلت، فيرل 
كثيؽ الصمة بالتفكير االبتكارم، ألنو يحدث عندما تككف ىناؾ حاجة ألف نذىب أبعد مف المعمكمات 

أف حؿ المشكمة عبارة  (1997)برزيسف . المتاحة، كليذا تككف ىناؾ حاجة لنشاط فكرم كترل باربارا ذ
 .عف استخداـ عمميات التفكير األساسية لحؿ صعكبة محددة

 إلى أف حؿ المشكمة ىك أكثر العمميات ارتباطا (Tomas & Richard)ريتشارد  كتكماسكأشار 
بالتفكير، كيرل أصحاب نظرية الجشطمت في دراستيـ لحؿ المشكمة ضركرة دمج عناصر المشكمة بطريقة 
جديدة، بينما يرل السمككيكف ضركرة تحميميا إلى عناصر أك عمميات بسيطة، أما أصحاب نظرية تجييز 

المعمكمات فإنيـ يركف ضركرة فيـ المشكمة مف خبلؿ خطكات التجييز العقمي كمدخبلت كعمميات 
  .كنتائج

 (16-15 : 2005مصطفى منال، )                                                                                
يمكف تعريؼ ميارة حؿ المشكبلت كذلؾ عمى أنيا تمؾ الميارة التي تيستخدـ لتحميؿ ككضع 

استراتيجيات تيدؼ إلى حؿ سؤاؿ صعب أك مكقؼ معقد أك مشكمة تعيؽ التقدـ في جانب مف جكانب 
أما تعريفيا بالنسبة لمطمبة فيي عبارة عف إيجاد حؿ لمشكمة ما أك قضية معينة أك معضمة محددة . الحياة

باعتبار ىذه االستراتيجية نشاط تعممي يسعى فيو المتعمـ ( 469 : 2003سعادة جودت، ). أك مسألة مطركحة
فيقكـ بخطكات تماثؿ خطكات الطريقة العممية  (مسألة أك سؤاؿ)لممكقؼ المشكؿ  (حمكؿ)إلى إيجاد حؿ 

 (60 : 2008أبو رياش، حسن و قطيط، غسان، ). في البحث كالتفكير
أف حؿ المشكبلت عممية يسعى الفرد خبلليا إلى تخطي ( Sternberg, 2003 )ستيرنبرجيرل 

 " سكلسك"العكائؽ التي تكاجو الفرد كتحكؿ بينو كبيف الكصكؿ إلى اليدؼ الذم يسعى إلى بمكغو أما 
(Solso, 2001) فيرل أف حؿ المشكمة يتضمف عمميات مكجية نحك اكتشاؼ حمكؿ لمكقؼ مشكؿ 

 (.109 : 2010 فرالة، نوفل محمد و أبوعواد). بطريقة محددة
نمط مف التفكير االستداللي ينطكم عمى : نشاط حؿ المشكبلت بأنو (1983 )فتحي الزياتكيرل 

عمميات معقدة مف التحكيؿ كالمعالجة كالتنظيـ كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ لممعمكمات الماثمة في المكقؼ 

.
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المشكؿ في تفاعميا مع الخبرات كالمعارؼ كالتككينات المعرفية السابقة التي تشكؿ محتكل الذاكرة بيدؼ 
 (293 : 2001الزيات فتحي، ). إنتاج الحؿ كتقكيمو

أف تحكمنا كضبطنا لمعمميات االبداعية ضعيؼ كعميو فإف األفكار  "Terry Dartnallكيرل 
كيفرؽ  (انتظر لحظة االبداع كثؽ بيا: كيقكؿ لكرانس في ىذا الصدد)كاالنتاجات ىي مف يأتي إلينا، 

. فالفكرة المتكلدة تيقىييـ، يمكف أف تقبؿ، أك ترفض، أك تيغير.  ىنا بيف تكليد االفكار كبيف تقييميادارتنؿ
فعمميات التكليد ك االبداع في حد ذاتيا يمكف أف تنمى لكنيا ال تككف . فاألىداؼ عمكما يمكف أف تعدؿ

 ".تحت مراقبة كعينا

 (Dartnall,T.,1994 : 43)  
في مراجع عمـ النفس بمعنى السمككات كالعمميات " حؿ المشكبلت"عمى العمكـ يستخدـ تعبير 

كتابة  أو كقد تككف الميمة حؿ مسألة حسابية. الفكرية المكجية ألداء ميمة ذات متطمبات عقمية معرفية
ىذا ( Schunk, 1991)  شنؾ كقد بسط . شعرية أك البحث عف كظيفة أك تصميـ تجربة عممية قصيدة

 .يشير إلى مجيكدات الناس لبمكغ ىدؼ ليس لدييـ حؿ جاىز لتحقيقو" حؿ المشكبلت"المفيـك بالقكؿ أف 
 (96-95 : 1999جروان فتحي، )

باختصار تعد ميارة حؿ المشكبلت مف ميارات التفكير المعقدة، ذلؾ أنيا تحتاج إلى مجمكعة 
مف عمميات التفكير التي تعد متطمبا سابقا ليا، كتشترؾ مع ميارة اتخاذ القرار في أنيما يشكبلف كجييف 

 (109 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير،) .لعممة كاحدة
استخدمكا عدة مصطمحات، " حؿ المشكبلت"نبلحظ أف العمماء عند محاكلتيـ إعطاء تعريؼ لػ 

إال أنو كرغـ .  الخ...فمرة  يستخدميا ميارة  كتارة استراتيجية كتارة أخرل عممية كمجمكعة مف السمككات
اختبلؼ تكظيؼ كاستخداـ مصطمحات متعددة نرل أيضا أنيـ متفقكف عمى عدة عناصر ال يمكف أف 

 :دكف تكفرىا كمف أىـ ىذه العناصر كالخصائص ما يمي" حؿ المشكبلت " نتحدث عف 
  حؿ المشكبلت تبدك في شكؿ مجمكعة مف السمككات التي يمكف مبلحظتيا كتطكيرىا عف

 .طريؽ التعمـ

 حؿ المشكبلت كثيؽ الصمة بأنكاع التفكير خاصة منيا االبداعي . 

 حؿ المشكبلت استراتيجية تتضمف عدة عمميات عقمية عمى رأسيا التفكير كاتخاذ القرار . 

 حؿ المشكبلت يتضمف مجمكعة مف الخطكات كىي تشبو خطكات البحث العممي . 

  تختمؼ باختبلؼ المكقؼ كأف تككف سؤاؿ، مكضكع غامض، " مشكمة "  يكاجو الفرد فييا
 .افتقار لمترابط المنطقي بيف أجزاء المكضكع، حالة مف التناقض، إختبار

.
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 ال ما الحاجة لحميا  . أف المشكمة تسبب حالة مف البلتكازف، كا 

 اليدؼ مف حؿ المشكمة ىك تحقيؽ اتساع معيف، إحداث التكافؽ، استرجاع التكازف . 

 يعتمد نجاح أك فشؿ إيجاد الحؿ المناسب لممشكمة عمى مدل الخبرة التي يمتمكيا الفرد. 

 الذكاء، الدافعية :  حؿ المشكبلت عمى ارتباط كبير خصائص شخصية الفرد خاصة
 .كاالنفعالية كمستكل الطمكح

  المشكبلت الصعبة كغير المألكفة" حؿ المشكبلت" يميؿ الميتميف إلى القصد بػ. 

 :خطوات حل المشكالت - ب

ال يكجد طريؽ كاحد يمكف أف يتبعو جميع الناس لمكصكؿ إلى حؿ المشكمة، حيث أف الطريقة 
التي يسمكيا األفراد تختمؼ باختبلؼ المكاقؼ كلكف ثمة خطكات أساسية لحؿ المشكمة يحددىا بعض 

كالبعض اآلخر . جمع البيانات، فرض الفركض، تحميؿ كتقكيـ المشكمة: العمماء في ثبلث خطكات أساسية
اإلحساس بالمشكمة، كتحميؿ المشكمة كالبحث عف أسبابيا، : حددىا في ست خطكات أساسية لحؿ المشكمة

كبعض ثالث، حددىا . كاقتراح الحمكؿ الممكنة، كاختبار ىذه الحمكؿ، كاختيار حؿ، كتقكيـ الحؿ المنتقى
تحديد المشكمة كتكصيفيا، كالبحث عف أسباب المشكمة أك تحميؿ المشكمة، : في أربع خطكات رئيسية

 (17 : 2005مصطفى منال،  ).البحث عف البدائؿ األنسب، كتنفيذ الحؿ
 Perceptualمدركات حسية )كحيث أف آليات حؿ المشكبلت تتضمف بعض أشكاؿ المعمكمات 

 مع تكظيؼ مناسب ليذه المعمكمات لمكصكؿ إلى حؿ Sensory)، أكحسية Physiologicalأك كظيفية 
، حدد 1910كعند حؿ المشكبلت يجب األخذ بعيف االعتبار مسألة الفركؽ الفردية، فمنذ عاـ . مقبكؿ

خمسة خطكات لحؿ المشكبلت كسنعرضيا كفؽ " How we thinkكيؼ نفكر " في كتابو جكف ديكم
 :الترتيب اآلتي 

 .(إدراؾ الصعكبة كاإلحساس باإلحباط كالفشؿ أك الشؾ)اإلدراؾ بكجكد مشكمة  -1

 .التكضيح كالتفريؽ، كتبياف اليدؼ المنشكد: تعييف المشكمة -2

 .تكظيؼ الخبرات السابقة، معمكمات تتعمؽ بالمشكمة، حمكؿ سابقة، أفكار إلنشاء فرضيات -3

عادة صياغة المشكمة إذا اقتضى األمر ذلؾ -4  .فحص الفرضيات كالحمكؿ المحتممة، كا 

 .تقكيـ الحمكؿ كاتخاذ قرار يستند إلى القرائف -5

 (64-63 : 2008أبو رياش، حسن و قطيط، غسان، )
 خطكات تعميـ استراتيجية حؿ المشكمة بصكرة مباشرة عمى (Hayes, 1981 )ىايسكقد اقترح 

 :النحك التالي

.
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يضاحيا  (ب)تحديد المشكمة  ( أ) جبلء  (د)اختيار خطة الحؿ  (ج)تمثيؿ المشكمة كا 
 (لخطة، الحؿ، كاألىداؼ كاألساليب المستخدمة)التقكيـ  (ك)استخبلص النتائج  (ىػ)خطة الحؿ  (إيضاح)

 :خمس مراحؿ لحؿ المشكمة كما يمي (2000)جابر عبد الحميد جابر كما كضع 
 .(صاحبيا)تحديد المشكمة كممكيتيا * 
 (مدل رغبتو في متابعة الحؿ)تقييـ التكضيح * 
 .تحميؿ المكقؼ مع التسميـ بمتابعة تحقيؽ اليدؼ* 
 .تقدير الحمكؿ الممكنة تقديرا متدرجا* 
 (18-17 : 2005مصطفى منال، ). تنفيذ أفضؿ حؿ كتقكيمو* 

ىناؾ اقتراحات كثيرة حاكلت تحديد خطكات استراتيجية حؿ المشكبلت فاختمفت في عدد كأىمية 
 :كتفاصيؿ ىذه الخطكات إال أنيا اتفقت فيما يخص الخطكات الرئيسية كالمتمثمة فيما يمي

  :الحساسية لممشكالت -1

أك اإلحساس بكجكد المشكمة، كحساسية المشكبلت تعني القدرة عمى التعرؼ عمى المشكبلت 
العممية، أك القدرة عمى تخيؿ المشكبلت في ارتباطيا ببعض الكظائؼ، كاقتراح حمكؿ ليذه المشكبلت كىذا 

 (121 : 1987الشرقاوي أنور و الشيخ سميمان و السالم نادية، ) (.Royce)ركيس حسب 
 اتجاه المشكبلت حيث أنو يمكف أف (العممية)كال يمكف ألم شخص أف يمتمؾ ىذه الحساسية 

يعيش مجمكعة مف األفراد نفس المكقؼ الغامض مثبل إال أف درجة الحساسية اتجاه ىذا الغمكض 
يختمؼ مف فرد إلى فرد إلى آخر، كىناؾ ربما مف ال يشعر بيا تماما أك ال يعيرىا أىمية كقد ال  (مشكمة)

كرغـ أف ىناؾ مف ال يعطي أىمية كبيرة ليذه المرحمة إال أنيا تعتبر مف أىـ . يستطيع التعرؼ عمييا
حيث العجز عف الشعكر أك اإلحساس بالمشكمة أك الحساسية الضعيفة اتجاه . مراحؿ حؿ المشكبلت

يجاد حؿ لو، كال يتكقؼ األمر عند ىذا . معيؽ معيف ال يعطينا الدافع الكافي لمحاكلة التعرؼ عميو بدقة كا 
 . الحد، بؿ يمكف أف يككف سببا قكيا لتعقد المشكمة كتفاقـ الخطر المحيط بالفرد

  :تعريف المشكمة وتحديدىا -2

بعد التعرؼ عمى كجكد مشكمة ما، عمى الفرد أف يحدد إطار المشكمة بدقة ليتمكف مف معالجتيا 
 .بدقة كىنا يتـ تشخيصيا كالتعرؼ عمى أسبابيا كالعكامؿ المحيطة بيا كالتي أدت إلى ظيكرىا

كىي تناقص . ىي فجكة تحتاج سدا ليمكف عبكرىا، كتجاكزىا-  كما ييقاؿ دكما–إف المشكمة "
كىذا التحديد يتطمب ". شكبل كمجرل كسياقا "يكتشؼ، كالبد معو مف إعادة االتساؽ بيف مككنات المكقؼ 

كىناؾ ظركؼ يجب فييا أف يمثؿ الفرد المشكمة، في صكرة . في بعض األحياف تجزمء المشكمة الكمية

.
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يضاح المشكمة  (53-52 : 2001حسني عبد الباري عصر، )" رسـ أك شكؿ أك تمثيؿ بياني: ما لتسييؿ فيـ كا 
 .أكثر كىذا ما مف شأنو أف يسيؿ الكصكؿ إلى الحؿ

  :جمع المعمومات والحقائق ذات الصمة بالمشكمة -3

في ىذه المرحمة يقـك الفرد بجمع البانات كالمعمكمات كالمفاىيـ كالحقائؽ التي ليا صمة بمكضكع 
المشكمة، عمى أف تككف بالقدر الكافي لتتضح المشكمة أكثر، كتحديد إمكانية إضافة أك جمع معمكمات 

 .زائدة كمف ثـ مصادر المعمكمات مكثكقة كأساليب جمعيا تتميز بالعممية كالكضكح

 :تصميم خطة الحل -4

. كبعد ذلؾ تجيء، الخطكة التالية، كىي كضع الخطة المبلئمة لحؿ المشكمة مف بعد تحديدىا
كتتعدد الخطط المتبعة لحؿ المشكبلت، بؿ لحؿ المشكمة الكاحدة، فيناؾ خطط تقـك عمى العمميات 

"Processes" كما ىك الحاؿ في فرض الفركض كالتحقؽ منيا، كىناؾ ما يعرؼ بالصيغ "Formulas" 
 (53 : 2001عصر حسني، )                                                          

كيتـ خبلؿ ىذه الخطكة أك المرحمة إعادة صياغة المشكمة المطمكب حميا كاختيار خطة مبلئمة 
: كىذا باالعتماد عمى أحد الخيارات اآلتية-  أك اقتراحيا–لحميا مف بيف عدة حمكؿ تـ التكصؿ إلييا 

التجربة كالخطأ، مصفكفات متعددة األبعاد، كضع الفرضيات كاختبارىا، تطبيؽ معدالت معينة، تقسيـ 
المشكمة إلى مشكبلت فرعية، العمؿ بالرجكع مف الحمكؿ المتخيمة إلى نقطة البداية، العمؿ بقياس المشكمة 
الحالية عمى مشكبلت سابقة معركفة باإلضافة إلى ضركرة تكقع العقبات التي يمكف أف تكاجو الحؿ عند 

 (103 : 1999جروان فتحي، ). تنفيذه كالتخطيط لمعالجتيا
 :تنفيذ الخطة -5

بعد اعتماد خطة معينة لحؿ المشكمة يبدأ المسؤكؿ عف حؿ المشكمة بتنفيذ خطة الحؿ مع األخذ 
بعيف االعتبار الكقت الذم يستكجبو تنفيذ الخطة كالجيد المبذكؿ كاإلمكانات التي يجب أف تتكفر، كعميو 

إزالة الصعكبات كالعقكبات التي تكقعيا سابقا كأعد ليا العدة، كقد يظطر أحيانا إلى إجراء تعديبلت بسيطة 
 –في حالة فشؿ الخطة األكلى - أك عميقة عمى خطة الحؿ، كىذا ما يستكجب كضع خطط احتياطية 

 .عمى أف تككف مرتبة حسب األكلكية تفاديا لتضييع الكقت

 :تقويم الحل -6

بعد تنفيذ الخطة كمراقبة  تتبع عممية الحؿ المختار بدقة، يجب أف يخضع ىذا الحؿ أك خطة 
حيث أف بعض التقييمات يحدث بشكؿ مباشر، ك بعضيا يككف في مراحؿ متأخرة "الحؿ لمتقكيـ المستمر، 

قميبل، ك معظـ الحمكؿ المتقدمة تحدث في ىذه المرحمة، ففي أثنائيا قد تدرؾ مشكبلت جديدة فتقـك بإعادة 

.
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تعريفيا كتحديد استراتيجية جديدة لحميا كقد تظير مصادر جديدة لممعمكمات عندىا ستكتمؿ حمقة 
 (115 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، )". المشكبلت 

تقكيـ الحؿ يعني أيضا التحقؽ مف األىداؼ التي حققتيا الخطة المصممة لحؿ المشكمة كمدل 
مبلئمتيا ما ىك متكقع أك المراد الكصكؿ إليو عند بداية التفكير في حؿ المشكمة أم التحقؽ مف فاعمية 

كختاما فإف عمى الفرد أف يحدد ما يستفاد بو مف تمؾ الخطة كمف القدرة عمى "كخطة البحث بصكرة عامة 
أدائيا كمما دعت الحاجة، ككمما كيجدت المشكمة ذاتيا، كىذا ما يختزنو الفرد في ذىنو إلعادة استخدامو 

 (54-53 : 2001عصر حسني، )" مرة ثانية، كأخرل
نبلحظ أف مراحؿ حؿ المشكبلت تتشابو إلى حد كبير مع مراحؿ اتخاذ القرار التي سبؽ شرحيا 

األكؿ كىذا ما يدفع ببعض الدارسيف كالميتميف بمكاضيع عمـ النفس المعرفي الخمط  بالتفصيؿ في الفصؿ
بينيما كأحيانا كضعيا في نفس المستكل كربما ىذا ما جعؿ منيما أىـ استراتيجيات التفكير التي كتب 

حكليا بشكؿ ممفت لبلنتباه مقارنة باستراتيجيات أخرل، حتى أف اتخاذ القرار باعتباره جزء مف حؿ 
   ". لحؿ المشكبلت" المشكبلت، لـ يتـ االىتماـ بو بنفس الدرجة كما ىك الشأف بالنسبة 

II-  استراتيجية اتخاذ القرار: 

يصنؼ بعض الباحثيف عممية اتخاذ القرار ضمف استراتيجيات التفكير التي تضـ حؿ المشكبلت 
كتككيف المفاىيـ باإلضافة إلى عممية اتخاذ القرار، كيتعاممكف مع كؿ منيا بصكرة مستقمة، ألنيا تتضمف 

خطكات كعمميات متمايزة عف بعضيا البعض، بينما يرل آخركف أف عممية اتخاذ القرار متطابقة مع 
عممية حؿ المشكبلت، باعتبار أف المشكبلت في حقيقة األمر ليست سكل مكاقؼ تتطمب قرارات حكؿ 

 (120 : 1999جروان فتحي،  ).حمكؿ ليذه المشكبلت
 الذم كاف logistics decisionsكقد أصبح العمماء يستخدمكف مصطمح القرار المكجيستي 

تستخدـ في فترات متكسطة )، التكتيكي  (لو تأثير دائـ كمستمر لعدة سنكات) يصنؼ تقميديا باالستراتيجي
 أم أف ( Ghiani, G. ,2004,18)(.يستخدـ يكميا كفي نطمؽ ضيؽ)كاالجرائي  (...األجاؿ، شير

لكجيستية القرار تتضمف كؿ مف التخطيط عمى المستكل التنفيذم كالتكتيكي كاالستراتيجي عمى مستكل 
 .بعيد األمد

كثمة باحثكف كخبراء آخركف يركف اتخاذ القرار عمى أنو عممية تختمؼ اختبلفا أساسيا عف حؿ 
االختيار مف بيف عدة  :يتضمف أمكرا عديدة مثؿ-  خبلفا لحؿ المشكمة –المشكمة، حيث أف اتخاذ القرار 

بدائؿ مقبكلة، كالتقكيـ المتزامف لمبدائؿ في آف كاحد، مع استخداـ المعايير الكيفية كالكمية في تحميؿ 

.

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gianpaolo+Ghiani%22
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مختمؼ البدائؿ، باإلضافة إلى تقييـ صحة كؿ بديؿ مف البدائؿ المتحقؽ منيا في الكصكؿ إلى حؿ 
 .المشكمة

كىكذا فعندما يككف اتخاذ القرار عند بعض الباحثيف كثيؽ الشبو بحؿ المشكبلت فإنو عند 
الباحثيف اآلخريف أمر مختمؼ مميز تماما عف حؿ المشكبلت، بكصفيا نمطيف مف أنماط عمميات 

 . التفكير

 (54 : 2001عصر حسن، )                                                                                                     

كيصؼ البعض اتخاذ القرار عمى أنو استراتيجية مف استراتيجيات التفكير، بينما يراه البعض 
اآلخر مجمكعة مف الميارات، كالفرؽ الرئيس بيف اتخاذ القرار كميارات كاتخاذ القرار كاستراتيجية ىك 

فإذا استخدـ الفرد ميارات اتخاذ القرار بصكرة كمية فيك بذلؾ يستخدميا عمى أنيا . استخداـ الفرد لمياراتو
 .استراتيجية، أما إذا استخدميا كميارات منفصمة فيك بذلؾ يستخدميا عمى أنيا ميارات

كما أف اتخاذ القرار ليس حبل لممشكمة بالرغـ مف تشابو الخطكات بينيما، حيث أف حؿ المشكمة 
يمر بخطكات متتالية تبدأ بالشعكر بالمشكمة كتنتيي بإيجاد الحؿ كتنفيذه، أما اتخاذ القرار يمر بنفس 

خطكات حؿ المشكمة، كلكف قد يستخدمو الفرد في مرحمة معينة مف مراحؿ حؿ المشكمة، فيبدأ في ىذه 
المرحمة بتحديد اليدؼ كينتيي باختبار أفضؿ بديؿ مثؿ مرحمة إيجاد الحؿ أك حتى مرحمة إيجاد المشكمة، 
فقد تبدأ بيدؼ كتنتيي باختيار أىـ مشكمة سنكاصؿ حميا في الخطكات التالية لحؿ المشكمة بالرغـ مف 
انتياء خطكات اتخاذ القرار في ىذه الخطكة، كاتخاذ القرار ميـ في كؿ مراحؿ حؿ المشكمة، كميـ بعد 
استخداـ الفرد لمتفكير التباعدم الختيار أفضؿ بديؿ كالكصكؿ إلى التفكير التقاربي عف طريؽ التفكير 

 .الناقد
 (26-25 : 2005مصطفى منال، )                                                         

تعتبر عممية اتخاذ القرار مف المسائؿ الميمة جدا في حياة األفراد كالجماعات، كىي كظيفة 
إنسانية تتطمب قدرا مف الطاقة الفكرية، كاالنفعالية، األمر الذم دفع بالباحثيف إلى دراسة عممية اتخاذ 

اتخاذ القرار بأنو عممية تفكير  (1999 )جركافالقرار بمختمؼ أبعادىا كجكانبيا كميارتيا فيما يعرؼ 
مركبة، تيدؼ إلى اختيار أفضؿ البدائؿ كالحمكؿ المتاحة لمفرد في مكقؼ معيف، مف أجؿ الكصكؿ إلى 

 (119 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، ). تحقيؽ اليدؼ المرجك
 إلى أف عممية اتخاذ القرار تتضمف الكصكؿ إلى قرار بعد تفكير (Beyer, 2003 )باير كيشير 

متأف بالخيارات كالبدائؿ، كالنتائج المحتممة لعممية اتخاذ القرار، إضافة إلى األخذ بعيف االعتبار القيـ 
 (120 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، ). يؤمف بيا متخذ القرار الشخصية التي 

.
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 :كتمر عممية اتخاذ القرار بعدة مراحؿ، ىي
 .تحديد اليدؼ -

 .تحديد البدائؿ -

 .تجريب البدائؿ -

 .ترتيب صبلحية البدائؿ -

 .اختبار أفضؿ البدائؿ صبلحية -

 (50 : 2001عصر حسن، )

  استراتيجيات اتخاذ القرارات: 

كفيما يمي االستراتيجيات الخاصة باتخاذ القرار، كىي مرتبة مف حيث أبسطيا تركيبا حتى 
 :الكصكؿ إلى التركيب المعقد 

 .ىدفيا معرفة مزايا كعيكب كؿ قرار سيتـ اتخاذه: استراتيجية المناقشات غير الرسمية -1

 .اليدؼ منيا تكليد أكبر عدد ممكف مف البدائؿ كالخبرات: استراتيجية العصؼ الذىني -2

 .يتـ استبعاد البدائؿ غير العممية: استراتيجية االستبعاد -3

تتـ مراجعة الخيارات المتبقية، كتقييميا في ضكء : استراتيجية التقييـ في ضكء األىداؼ -4
 .األىداؼ المراد تحقيقيا

ىنا يتـ التعرؼ إذا ما كانت العائدات كالمكاسب تفكؽ : استراتيجية التقييـ في ضكء النتائج -5
 .التكاليؼ كالمخاطر أـ ال

 .حيث ترتب الحمكؿ استنادا إلى جممة مف المعايير: استراتيجية الترتيب مف حيث األكلكية -6

الحمكؿ التي ال تتعارض كتكمؿ بعضيا، يمكف أف : استراتيجية الدمج بيف خياريف أك أكثر -7
 .تعمؿ بشكؿ جيد إف تـ إدماجيا

كىي مخطط يشمؿ عمى الحمكؿ البديمة، كالمعايير التي يتـ بيا : استراتيجية مصفكفة المعايير -8
. كىذه العممية تقكـ فقط بتقسيـ عممية التقييـ المعقدة إلى مجمكعة مف األحكاـ الصغيرة. تقيييـ ىذه الحمكؿ

 (122-121 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، )
III-  استراتيجيات تكوين المفاىيم: 

التفكير المفيكمي أك تككيف المفيكمات ىك االستراتيجية الثالثة مف استراتيجيات التفكير كيستخدمو 
الفرد عادة عندما يجد نفسو أماـ كـ ىائؿ مف المعمكمات كال يستطيع التحكـ فييا أك التعبير عنيا بشكؿ 

 .مممكس خاصة إذا ما كانت الخصائص جد متقاربة

.
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عمكما التفكير التحميمي يشتؽ كيبنى مف أمثمة تتكرر في عممية التحميؿ كفي تككيف المفيكـ، "
فيبدأ الفرد مف أمثمة عديدة تتضمف أفراد المفيـك المراد اشتقاقو، كعف طريؽ المقارنة كالتضاد بيف تمؾ 

أكجو الشبو، كيعيد تطبيؽ تمؾ : األمثمة يحدد الفرد السمات المشتركة بينيا جميعا، كىذه السمات يقاؿ ليا
السمات عمى أمثمة أخرل إضافية لممفيـك غير تمؾ األمثمة التي اشتقت منيا أكجو الشبو كالسمات العامة 

. لممفيـك نفسو، فضبل عف التأكيد عمى تمؾ السمات مف خبلؿ فحص األمثمة التي تخمك مف السمات
كىكذا يبني األفراد نماذج ذىنية تعينيـ عمى تنظيـ الخبرات الكفيرة المتناقصة، كعمى التحكـ فييا كفي 

 :البيئة المحيطة بو، عف طريؽ المفيكمات، كنمخص المراحؿ الخاصة بالتفكير المفيكمي كما يمي
 .تحديد األمثمة -1

 .تحديد السمات المشتركة -2

 .تصنيؼ السمات المشتركة -3

 .تككيف الفئات كفقا لمسمات المشتركة -4

 .تحديد األمثمة اإلضافية كالبلأمثمة -5

 .صياغة تعريؼ المفيـك كتركيبو -6

 (50-56 : 2001عصر حسن، )

كيتضح النمك المعرفي لمفرد . يمعب النمك المعرفي لمفرد دكرا ىاما في اكتساب المفاىيـ المجردة
بتزايد قدرتو عمى اكتساب المفاىيـ المجردة، فالمفاىيـ تعمؿ كالكصبلت التي تربط بيف االستجابة الكاحدة 
كعدد مف المثيرات، فالطفؿ الي تعمـ مفيـك معيف مثؿ مفيـك القط مثبل، نجده يستجيب بنفس الطريقة 

لجميع القطط المشابية ليا كالتي تقع تحت نفس المفيكـ، كأخيرا فإف التفكير ىك سمكؾ عقمي ييدؼ إلى 
الكحدات )فالتفكير يستخدـ المغة، فالكممات . حؿ المشكمة أك التكصؿ إلى تحقيؽ ىدؼ يسعى إليو الفرد

يرتبطاف ارتباطا قكيا إف لـ يككنا متطابقاف فكؿ منيما ( كحدات بناء التفكير)كالمفاىيـ  (األساسية لمغة
  (16 : 1990منسي محمود، ). يعبر عف رمكز يستخدميا االنساف الشتقاؽ المعاني

إذ ال . تيعتبر بذلؾ المفاىيـ الكحدات األساسية في عممية التفكير كالبناء المعرفي كالنشاط العقمي
يمكف أف تبدأ عممية التفكير دكف االعتماد عمى مفيكـ عمى األقؿ كال يمكنيا االستمرار اف لـ تجد ما تربط 

 . بينو مف مفاىيـ كال يمكنيا التطكر إذا لـ تستطع أف تكلد مفاىيـ جديدة
IV-  استراتيجية العصف الذىنيBrainstorming strategy : 

الحقيقة أف الدارس لمكضكع التفكير ال يمكنو التغاضي عف ذكر أىـ االستراتيجيات الحديثة 
كما يزيد . لمتفكير كىي استراتيجية العصؼ الذىني خاصة كأنيا تعتبر مف استراتيجيات ما كراء المعرفة

.
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مف أىمية كضركرة الحديث عف ىذه االستراتيجية ككنيا مف الطرؽ األساسية في تنمية التفكير اإلبداعي 
كبالضبط في تكليد الخبرات الميمة  (داخؿ المنظمات)كاألكثر قكة كتأثيرا في تنمية التفكير االستراتيجي 
 .كالكثيرة كغير المتكقعة أثناء عممية اتخاذ القرار

ييعد مفيكـ العصؼ الذىني أحد المفاىيـ التربكية التي ظيرت كفؽ المدرسة المعرفية فالعقؿ "ك
كىي استراتيجية . ية ليايعصؼ بالمشكمة، كيفحصيا، كيمحصيا، بيدؼ التكصؿ إلى الحمكؿ اإلبداع

فز أك إثارة العقؿ، كيقكـ عمى تصكر  لتحفيز التفكير كالبحث إذ يرتبط مفيكـ العصؼ الذىني بمفيكـ حى
مف جانب كالمشكمة  (المخ)حؿ المشكمة عمى أنو مكقؼ بو طرفاف يتحدل أحدىما اآلخر العقؿ البشرم 

التي تتطمب الحؿ مف جانب آخر، كالبد لمعقؿ مف االلتفاؼ حكؿ المشكمة كالنظر إلييا مف أكثر مف 
تعبير : جانب، كمحاكلة تطكيقيا كاقتحاميا بكؿ الطرؽ الممكنة، كيمكف تعريؼ العصؼ الذىني بأنو

 ".يقصد بو استخداـ العقؿ في التصدم النشط لممشكمة، كمحاكلة البحث عف حمكؿ ليا
 (221 : 2008أبو رياش، حسن و قطيط، غسان، )                                                

كتفيد استراتيجية العصؼ الذىني في مكاجية مشكبلت محددة، خاصة عندما تككف بحاجة إلى 
أفكار جديدة، كأكثر ما تفيد ىذه االستراتيجية في الحكـ، أك تحميؿ القرار، كيتـ العصؼ الذىني إما بشكؿ 

فردم أك مف خبلؿ مجمكعة مككنة مف شخصيف إلى عشرة أشخاص، أك مف أربع أشخاص إلى سبع 
بأف يككف حجـ المجمكعة المثالي اثنى عشر ( Alex osborn )أكزبكرف إليكسأشخاص بينما يكصي 

 ".لكف ثبت بالتجريب أف ىذا العدد تصعب السيطرة عميو أثناء العمؿ. فردا
 (90 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، )                                                         

كميما كاف عدد األشخاص المشاركيف في العصؼ الذىني فإف الميـ ىك الجك الذم يحدث فيو 
مؤتمر إبتكارم ذك طبيعة "كاليدؼ الذم يسعى إليو، حيث أف ىناؾ مف يعتبر العصؼ الذىني عبارة عف 

خاصة مف أجؿ إنتاج قائمة مف األفكار تقكد لحؿ مشكمة حبل يعتمد عمى أفكار جماعية متحررة مف 
 :القيكد متفتحة عمى الكاقع ال يكبميا التصمب أك الجيكد، كىناؾ مف يعتبره

تكليد ك إنتاج أفكار كآراء إبداعية مف األفراد كالمجمكعات لحؿ مشكمة معينة مف خبلؿ كضع - 
الذىف في حالة مف اإلثارة كالتأىب لمتفكير في كؿ االتجاىات  لتكليد أكبر قدر مف األفكار حكؿ المشكمة 
. أك المكضكع المطركح، بحيث يتاح لمفرد جك مف الحرية يسمح  بظيكر كؿ ما يمكف مف اآلراء ك األفكار

 (80 :2006الشربيني فوزي و الطناوي عفت، )

 :باختصار، فإف العصؼ الذىني ييدؼ إلى تحقيؽ ىدفيف أساسييف ىما
 .حؿ المشكبلت .1

.
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 .استثارة ك تنمية التفكير .2
 :مبادئ العصف الذىني- 

حتى يتـ التكصؿ إلى أفضؿ النتائج مف خبلؿ تطبيؽ استراتيجية العصؼ الذىني يجب األخذ 
 :بعيف االعتبار عدة مبادئ أىميا 

أم تأجيؿ الحكـ عمى األفكار المنبثقة مف أعضاء جمسة : تأجيؿ الحكـ عمى األفكار المطركحة* 
العصؼ الذىني إلى نياية الجمسة، كقد ثبت بالتجربة أف الجماعة التي تعمؿ في ظركؼ نقد منخفظة 
تنتج عددا أكبر مف األفكار سكاء مف ناحية العدد أك الجكدة مف الجماعة التي تعمؿ في ظركؼ نقد 

 (82 : 2006الشربيني فوزي و الطناوي عفت، ). مشددة
االنطبلؽ بحرية نحك األفكار الجامحة كغير المألكفة شيء مستحب في ىذه : حرية التفكير* 

االستراتيجية، إذ يفضؿ في كؿ جمسة أف يككف ىناؾ أفكار متعددة كغريبة بحيث تجعؿ مف يستمع إلييا 
يضحؾ، كتذكر دائما األفكار العممية عادة ما تككف نتيجة أفكار مستحيمة كسخيفة كغير عممية، كبالسماح 
لنفسؾ بالتفكير خارج حدكد المعتاد كالمألكؼ مف األفكار عندئذ يمكف أف تنتج حمكال جديدة ذكية، كتظـ 

 (90 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، ). بعض األفكار الجامحة كالصارفة لتصبح أفكارا عممية أيضا
يعني تكليد أكبر عدد ممكف مف األفكار المقترحة، ألنو كمما زاد عدد األفكار : الكـ يكلد الكيؼ* 

 .المقترحة زاد احتماؿ بمكغ قدر أكبر مف األفكار األصمية التي تؤدم إلى الحؿ المبدع لممشكمة
 (223 : 2008أبو رياش، حسن و قطيط، غسان، )                                                 

حيث يتـ التركيز في ىذه المرحمة عمى تكليد مجمكعة كاسعة مف األفكار الخاـ، كمف ثـ يتـ 
كأف القائمة -  كبذلؾ ال تعتبر جديدة –االختيار مف بينيا فيما بعد، كىذا ألف األفكار االعتيادية تأتي أكال 

األكسع احتماالت ىي األكثر تكفيرا لؤلفكار لبلختيار منيا أك حتى تبنييا، بعض المؤيديف الستراتيجية 
 .فكرة قبؿ االنتياء (100)أك  (50)العصؼ الذىني ييدفكف لعدد محدد مثؿ 

 (92 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، )                                                      
كيقصد بيا إثارة حماس المشاركيف في جمسات العصؼ الذىني ألف : تطكير أفكار اآلخريف* 

 . يضيفكا ألفكار اآلخريف ما يركنو مفيدا ألفكارىـ لتصبح أكثر عمقا، كأف يقدمكا ما يمثؿ تحسينا أك تطكيرا
 (223 : 2008أبو رياش، حسن و قطيط، غسان، )

ما اإليجابيات في الفكرة المقترحة؟ ككيؼ تعالج : "كىذا مف خبلؿ طرح مجمكعة مف األسئمة مثؿ
لمعمؿ بيا؟ ما التغيرات التي قد تقكـ بيا لتحسينيا أك لجعميا أكثر كضكحا؟ ىذا ما ييسمى أحيانا اعتبلء 

.
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حيث أف تغيير مفيـك . الظير أك الرككب مجانا، إف استخداـ فكرة أخرل يحفز التطكر الشخصي أك التنكع
 (91 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، ) .كاحد لحؿ غير عممي قد يجعمو حبل عظيما

فقاؿ أحدىـ نطمب مف الزائريف . طمب أحد اآلباء مف أكالده أف يعطكه فكرة إلقامة معرض: مثاؿ
دفع مبمغ رمزم قبؿ الدخكؿ، فقاؿ اآلخر ال بؿ نتركو يدخؿ دكف رسـك ميما كانت قيمتيا ألنو مف المؤكد 

كىذا أيضا سيجمب عددا كبيرا مف الزائريف مما سيرفع احتماؿ الشراء، كلكف  (ييمو)سيشترم أم شيء 
 شرط أف ال يككف في المعرض –عند الخركج نعطيو نحف مبمغا رمزيا ألنو ضيع كقتو في زيارة المعرض 

فيذا االقتراح جيد كغريب لكنو يعتمد عمى الجانب االنفعالي كالحاجاتي - أم شيء لـ يجمب اىتمامو 
 .كطرؽ تكقع األفراد لما يستيمككنو مف مكاد أم كاف نكعيا

  :مراحل تطبيق استراتيجية العصف الذىني- 
 :تمر جمسة العصؼ الذىني بمراحؿ ميمة ىي

يتـ خبلؿ ىذه المرحمة تكضيح المشكمة أك : التييئة لجمسة عصؼ الدماغ: المرحمة األكلى- 
القضية المطركحة كتحميميا إلى عناصرىا األكلية التي تنطكم عمييا، كتبكيب كترتيب ىذه العناصر، 
ثارة  كيفضؿ أف يتـ اختيار رئيس لمجمسة يدير الحكار كيككف قادرا عمى خمؽ الجك المناسب لمحكار كا 

األفكار كتقديـ المعمكمات كيتسـ بالفكاىة، كما يفضؿ أف يقـك أحد المشاركيف في الجمسة بتسجيؿ كؿ ما 
 (84 : 2006الشربيني فوزي و الطناوي عفت، ) .ييعرض فييا
مرحمة تكليد األفكار، في ىذه المرحمة تبدأ االجراءات العممية لجمسة العصؼ : المرحمة الثانية- 

الذىني بعد تحديد المشكمة كىذا مف خبلؿ اقتراح أكبر عدد مف الحمكؿ الممكنة لممشكمة المطركحة مع 
 .كتقبؿ أفضميا بعد المناقشة. ضركرة تقبؿ نقد ىذه األفكار بغرض تطكيرىا

أك المقترحات يتـ . في ىذه المرحمة كبعد تحديد أفضؿ الحمكؿ: مرحمة التقكيـ: المرحمة الثالثة- 
تقكيـ مدل فاعمية الحؿ المختار كسبب استبعاد الحمكؿ األخرل كىذا بصياغة التقرير النيائي لعممية 

 .العصؼ الذىني كصياغة التعميمات كالحمكؿ التي تـ التكصؿ إلييا

 
 
 
 
 
 

.
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 :التفسير المعرفي لسيكولوجية التفكير: المبحث الثاني
 : مدخل

المدرسة المعرفية تؤكد عمى ما يعرؼ بالعمميات العقمية، كىي الكسيط بيف المنبيات التي يتعرض 
ليا الفرد كاالستجابات التي يصدرىا كردة فعؿ ليذه المنبيات، كبيذا فيي تعتبر أف الصندكؽ ال يجب أف 

ليذا فإف ىذه المدرسة تعتبر االنساف . يبقى أسكدا كلكف يمكف أف يضاء ليصبح أبيضا، كييفيـ ما يدكر فيو
كائنا عاقبل كاعيا قادرا عمى اإلبداع كتغيير محتكيات كطرؽ عمؿ العقؿ حسب الظركؼ كالمكاقؼ التي 

يعيشيا اعتمادا عمى العمميات العقمية الكثيرة كعمى رأسيا اإلدراؾ كالتفكير كحؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات 
كىك بذلؾ يمكنو إيجاد أنماط كأساليب جديدة لمتكيؼ مع البيئة عف طريؽ استخداـ الخبرات السابقة كما 

يجاد طرؽ جديدة دقيقة كسريعة الكتساب المعرفة كجمع المعمكمات . تحتكيو مف معمكمات كمعارؼ كا 
 .كطرؽ تكظيفيا كاستثمارىا

إف المدرسة المعرفية لـ تأتي مف فراغ بؿ تأثرت بأغمب التكجيات النظرية منيا خاصة المدرسة 
السمككية التي فازت ضدىا كالمدرسة الجشطمتية، كالمدرسة االنسانية مف خبلؿ نظرتيا اإليجابية لبلنساف 
كغيرىا مف المبادئ العممية األخرل كالتي تتمثؿ باألساس في فشؿ مبادئ السمككية في تفسير العمميات 
الداخمية كتطكر نظريات المغة كالتخاطب، ككذا ازدىار البحكث خاصة في مجاؿ دراسة الذاكرة كالتذكر 
كتطكرات عمـك الحاسكب كالذكاء االصطناعي ككذا عمـ األعصاب، كقد نتج عف تجمع كؿ مف عمـ 

الحاسكب كالعمـ العصبي، كعمـ النفس المعرفي، لتككف عمما جديدا يسمى فعبل بالعمـ المعرفي 
Cognitive science "( ،47 : 2000سولسو روبرت) 

كقد حاكؿ العمماء مف المدارس المختمفة كغيرىـ تبني كتطكير أفكار النظرية المعرفية كىذا مف 
خبلؿ فيـ العمميات العقمية كعبلقتيا بالعالـ الخارجي كنمط التكافؽ معو باالعتماد عمى طرؽ معالجة 

، رككيش: كمف ىؤالء العمماء نذكر. العمميات العقمية لممعمكمات المستقاة مف البيئة المحيطة بالفرد
 . تشكمسكي،ميمر، ابنجياكس، فيرتييمر، ككفكا، بياجيو

الدراسة العممية لمكيفية التي نكتسب بيا معمكماتنا عف العالـ، : فمكضكع عمـ النفس المعرفي ىك
كلمكيفية التي نتمثؿ بيا ىذه المعمكمات كنحكليا إلى عمـ كمعرفة، كلكيفية تخزينيا، كلكيفية استخداـ 

كيحيط عمـ النفس المعرفي بكؿ العمميات النفسية، . كتكظيؼ ىذه المعمكمات في إثارة انتباىنا كسمككنا
بدءا مف االحساس كاإلدراؾ، كالعمـ العصبي، كالتعرؼ عمى النمط، كاالنتباه، كالتعمـ، كالتذكر، كتككيف 

.
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المفاىيـ أك صياغتيا، كالتفكير كالتصكر الذىني، كالتخيؿ كالمغة، كالذكاء، كاالنفعاالت، كالعمميات 
 (5 : 2000سولسو روبرت، )". االرتقائية كيتناكؿ بالدراسة مختمؼ مجاالت السمكؾ

 .عرضا ألىـ مجاالت البحث في عمـ النفس المعرفي (2)كيمثؿ الشكؿ 
 (35)الشكؿ رقـ 

 43مجاالت البحث األساسية في عمـ النفس المعرفي
 اإلدراؾ

 عمـك الدماغ                                 التعرؼ عمى النمط
 المغة               عمـ النفس المعرفي            االنتباه

 التفكير كحؿ المشكبلت                                   تمثيؿ المعمكمات
 الذكاء البشرم                              التصكر العقمي

 الذكاء االصطناعي
مف خبلؿ الشكؿ، فإف عمـ النفس المعرفي يتضمف عدة تخصصات تيتـ بالعمميات العقمية 

المختمفة عمى رأسيا اإلدراؾ الذم يعتبر مف أىـ عمميات أك إجراءات التفكير كحؿ المشكبلت إذ البد مف 
دراؾ العبلقات في التفكير  .إدراؾ كفيـ المشكبلت إليجاد حؿ ليا كا 

 :كمف بيف التكجيات المعرفية التي حاكلت تفسير عممية التفكير نذكر
I. النظرية الجشطمتيةGestalt:   

الشكؿ، النمط، الصيغة، كقد نشأت ىذه المدرسة عمى يد العالـ : تعني كممة جشطمت
(Wertheimer) كككفا ككرت في ألمانيا باإلضافة إلى زمبلئو  (1912) عاـ فرتيايمر(Koffka )
 مف المبادئ األساسية لممدرسة الجشطمتية أف الكؿ ال يساكم (.Lewin)كليفف  (Kohler)ككىمر ك

. كأف محاكلة تحميؿ ىذا الكؿ إلى أجزاء يفقده معناه كمضمكنو األكؿ الذم كاف يتميز بو. مجمكع األجزاء
 .كما تعتمد مفيـك التنظيـ كعممية أساسية في كؿ العمميات العقمية باإلضافة إلى الشكؿ كاألرضية

أف التفكير كاإلدراؾ الحسي يتقرراف ( Kohler & Koffka)كيمر ك كككفكا كلقد رأل كؿ مف " 
بالمجاؿ النفسعضكم كما أف أصحاب ىذه ككفكا  لما أسماه General strctureعف طريؽ البنية العامة 

تعمؿ في المجاؿ مف أجؿ إحداث  (ديناميكية- فعالة)النظرية يركف أف الخبرات اإلدراكية نتيجة لقكل 
 .Gestaltتكازف في األشكاؿ المنتظمة أك ما يسمى بالجشطمت 

                                                 
 12 : 2000 ركبرت سكلسك، - 43

 

.
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كترل النظرية الجشطمتية كفقا لمبدأ التشاكؿ أك التماثؿ، أف اإلدراكات الحسية التي يمارسيا 
اإلنساف ىي انعكاس مباشر لقكل تنظيمية مكجكدة في مجاؿ كظائؼ أعظاء الدماغ، كاالستجابة لمجاؿ 

عمى أنيا انعداـ تكازف في المجاؿ المعرفي  (المشكمة)كتعرؼ نظرية التفكير الجشطمتية . البيئة الخارجية
 Goodيجب إصبلحو عف طريؽ إعادة بناء أك تشكيؿ ىذا المجاؿ في ىيئة تكازف جيد أك شكؿ منتظـ 

Gestalt . كلقد أكدت ىذه النظرية عمى الحاجة إلى التفكير المثمر الكتساب االستبصار في الحمكؿ
 " الممكنة لممشكبلت، فالمتعمـ يبدأ بإدراؾ الشكؿ أكال كبعدىا يفحص التفاصيؿ
 (41-40 : 2005جمل محمد، )                                                                  

الجشطمتيكف يركف أف التفكير ىك سمكؾ كاستجابة ناتجة عف تفاعؿ عناصر البيئة التي يعيش 
كأف . فييا الفرد مع ما يمتمكو مف إمكانات نفسية عضكية، أم أف ما يحدث بيف المنبو كاالستجابة أىـ

 .التفكير ىك في الحقيقة محاكلة دائمة كمستمرة إلعادة التكازف أك إعادة التنظيـ لمعناصر المككنة لممجاؿ

المشاكؿ تظير في حالة حدكث عدـ تكازف أك ضغط أك تكتر لـ يحؿ بعد عمى : "فبالنسبة ليـ 
فيـ يركف اف ىناؾ عبلقة كاضحة . مستكل المجاؿ النفسي كنتيجة لتفاعؿ بعض عناصر االدراؾ كالذاكرة

كقكية بيف التفكير كاالدراؾ، فكميما يتضمف أىـ مبادئ نظرية المجالف كالفرؽ بينيما يكمف في اف التفكير 
 "يككف في مستكيات أعمؽ مف الرمزية ك أقؿ تأثرا باألحداث ك المنبيات الخارجية 

(Sternberg, R. J, 1994: 17)  

 .كىذا يعني مشكمة تداخؿ العمميات المعرفية كأنو ال تكجد حدكد بقدر ما تكجد خرائط
II. نظرية بياجيو:  

 أحد عمالقة عمـ النفس المعرفي خاصة نظريتو في النمك (Jean piaget)يعتبر السكيسرم 
يحاكؿ مف خبلليا كعف طريؽ قدراتو العقمية . العقمي التي تؤكد عمى التفاعؿ المستمر بيف الفرد كبيئتو

 .كالتفكير إحداث تكازف دائـ نسبيا
 ىك النظر إلى المتعمـ عمى أنو نشط تجاه المعرفة، فالطفؿ مف كجية بياجيوإف جكىر نظرية "

نظره ىك عاًلـ صغير بيني فيما ذاتيا عف العالـ الكاسع مف حكلو، كفيمو ليذا العالـ يختمؼ اختبلفا كيفيا 
كينطكم النمك العقمي عمى تكيؼ بيكلكجي كعممية تكازف بيف الفرد . كليس كميا عف تفكير الراشديف

 : كالبيئة، كيتـ ىذا التكيؼ عف طريؽ عمميتيف ىامتيف ىما
 الذم يتطمب مف الفرد أف يغير بالبيئة الخارجية لتتفؽ معو ككأنو استخدـ Assimilationالتمثؿ 

 عكس التمثؿ، كتعبر عف تأثير البيئة الكاقعية، بمعنى Accomodationكالمكائمة . بيئتو كما يفكر بيا
إلى أف التكازف أحد بياجيو كينظر . أف الفرد يأخذ الخبرة الجديدة كيدمجيا مع ما لديو مف أبنية معرفية

.
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العكامؿ اليامة المؤثرة في عممية التعمـ، فعندما يكاجو الفرد مكقفا ال يستطيع التعامؿ معو باألبنية المعرفية 
كيحاكؿ التقميؿ مف حالة عدـ التكازف بالتركيز عمى . المكجكدة لديو، فإذ ذلؾ يخمؽ حالة مف ال تكازف

لىدى ىذه الحالة  ".كيحاكؿ تطكير بنية معرفية جديدة إلحداث التكازف. المثير الذم كى
 (44-43 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، )                                                       

 تطكر تفكير الطفؿ بصكرة عامة كحدد المراحؿ التي يمر بيا النمك العقمي عنده بياجيودرس 
 :كىي

 .المرحمة الحسية كالحركية منذ الميبلد كحتى الثانية ( أ)

 .مرحمة ما قبؿ العمميات التصكيرية مف الثانية كحتى السابعة ( ب)

 .مرحمة العمميات العيانية أك المحسكسة مف السابعة كحتى الحادية عشر ( ت)

 .مرحمة العمميات الشكمية مف الحادية عشر كطكاؿ فترة المراىقة ( ث)

 بدمج المرحمتيف األكلى كالثانية معا لتشمؿ التفكير غير المنطقي أك حقبة ما قبؿ بياجيوثـ قاـ 
العمميات، بينما تحدث عف المرحمتيف األخيرتيف معا بكصفيا حقبة العمميات المنطقية، كيشير التفكير 

كبذلؾ يبمغ التفكير  (العياني كالشكمي) إلى التفكير عند مرحمة العمميات بقسمييا بياجيوالمنطقي عند 
 (26 : 2006الطيب عصام، ). المنطقي صكرتو الكامنة ببمكغ مرحمة التفكير الشكمي

نتاجا معقدا لتاريخ طكيؿ مف - Developmental مف كجية نظر نيائية –كيعد تفكير الراشديف 
كتتغير عمميات التفكير لدينا استجابة لممطالب التي تيفرض . االرتقاء يبدأ مف فترة مبكرة جدا مف الحياة

كاألمر الحاسـ ىك أف التفكير يرتقي، . عمينا خبلؿ تفاعمنا الطكيؿ كالمتنكع مع البيئة الفيزيقية كاالجتماعية
 ( 601 : 2000سولسو روبرت، ). بمعنى أنو يتغير بشكؿ منيجي كمما تقدـ األفراد مف الطفكلة حتى الرشد

كمف أىـ المصطمحات التي اعتمد عمييا بياجيو ىك مصطمح السكيمات الذم يعتبر أساس نظرية 
كحتى تككف السكيما مفيدة ذات قيمة، باعتبارىا االطار الذم تعالج فيو المعمكمات لتييؿ التحكـ "بياجيو 

. في تأكيؿ كتخزيف البدائمف السكيمات إذا عممية ذات أىمية كبيرة بالنسبة لمدخؿ نظاـ معالجة المعمكمات
 Rumelhartكلتككف ىذه السكيمات ممكنة يجب عمى االقؿ أف تتصؼ ببعض الخصائص التي حددىا  

et Ortony (19977)السكيمات يجب أف :  المحتكل–:  كالتي يمكف اختصارىا في خاصيتيف أساسيتيف
تتضمف متغيرات، تككف تتالؼ مف معارؼ اكثر منيا تعاريؼ، عمى اف تتضمف ىذه المعارؼ جميع 

السكيمات حتى تؤدم كظيفاتيا ال يجب أف تككف معزكلة عف بعضيا :  التكظيؼ.- مستكيات التجريد
البعض، كتبدأ في العمؿ مف بداية التعرؼ عمى المعمكمة، كبطريقة تككف مبلئمة بيف المعمكمة كالمعالجة 

  (Rusinek, S., 2006 : 18-19)"الجارية 

.
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دليبل حديثا أثار ( Jean Mandler)جيف  ماندلر مف النقد،  فقد قدمت بياجيو لـ تسمـ أفكار 
كخاصة -  لمرضع الصغار عمى أنيـ يجتازكف مرحمةبياجيوأسئمة جادة حكؿ الكيفية التي ينظر بيا 

ال يككنكف خبلليا قادريف عمى التفكير كيعتمدكف إلى حد كبير عمى المعمكمات - حركية/ المرحمة الحس
كىك نمط مف القدرة المعرفية متضمف في التحرؾ كمعالجة  : Procedural Knowledgeاإلجرائية 

في بياجيو  أف إرتقاء المعمكمات اإلجرائية أكثر شمكال إلى حد أبعد مما كاف يظف ماندلراألشياء كتقترح 
 (616 : 2000سولسو روبرت، )  .األصؿ

ممخص كجية النظر النيائية أف التفكير لدل الفرد يرتقي كيتغير مع مراحؿ العمر، فيبدأ مف 
البسيط إلى المعقد، غير أف ىذا ال يعني أف الطفؿ ال يفكر ألف األمر يتـ بشكؿ نمائي بنائي أم أف 

مستكيات التفكير العميا التي يصؿ إلييا الفرد تعتمد عمى المستكيات الدنيا مف التفكير التي يكتسبيا الفرد 
 .في بداية حياتو

III.  نظرية فيجوتكسيVygotsky : 

العالـ الركسي الذم كلد في العاـ نفسو ( Lev Vygotsky)ليؼ فيجكتسكي مف جية أخرل يعد 
صاحب الفضؿ في دراسة العمميات النفسية مف منظكر نمائي، إذ يتناكؿ  (1896 )بياجيوالذم كلد فيو 

النمك العقمي كالمغكم لدل األطفاؿ عف طريؽ استدخاؿ التحادث كالتخاطب كتحكيمو إلى كبلـ كتفكير 
 :داخمييف، كيكسع دائرة الكسيط التعميمي لتمتد إلى خارج الفرد، كىذا المتداد يظير بصفتيف رئيسيتيف ىما

 .دكر العبلقات الثنائية، المجمكعات الصغيرة ككسيط في عممية تعمـ الفرد -

األدكات الرمزية الثقافية التي تتكسط أفعاؿ البشر مرتبطة كراثيا بالتاريخ كالحضارة  -
 .كالمؤسسات التعميمية

 (45-44 : 2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، )                                                  

رل فيككتسكي اف التعمـ السكسيك ثقافي يتـ عف طريؽ كسائط يستخدميا الفرد ككسيمة لمكصكؿ  
 :إلى اليدؼ، ك يمكف تمثيؿ ىذه الكسائط  في الشكؿ التالي

 44.يكضح مثمث العمؿ لفيككتسكي (36)الشكؿ رقـ
                                    الكسائط

 
 
 

 الفرد------------------------        اليدؼ
                                                 
44

 - Gold, J., Thorpe, R.,  Mumford, A.(2010). Gower Handbook of Leadership and Management Development. England : Gower 

Publishing.pdf.p 274 

 

.
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كاف األسبؽ في  فيجكتكسي رغـ أنيما كلدا في نفس العاـ إال أف :بين بياجيو و فيجوتكسي- 
كبيف . كنظر إلى أعمالو عمى أنيا تجديد جذرم في المجاؿ النمائي االرتقائيبياجيو، التعرؼ عمى أعماؿ 

نقاط تشابو كاختبلؼ كثيرة نركز عمى ما ييمنا في ىذه الدراسة كىك مكضكع التفكير بياجيو  كفيجكتكسي
 .بشكؿ دقيؽ كصريح

 إلى autistic 45 أف أشكاؿ التفكير لدل الطفؿ ترتقي مف التفكير االجترارمبياجيوحيث يرل "
المراحؿ العامة فيجكتكسي كقد تقبؿ . Socializedالتفكير المتمركز حكؿ الذات، إلى التفكير المشترؾ 
أف االرتقاء يسبؽ التعمـ، بينما يذىب بياجيو كيعتقد . لبلرتقاء كلكنو رفض فكرة أف تتابعيا محكـك بالكراثة

فالكبلـ : كثمة فرؽ ثاف بيف العالميف في طبيعة ككظيفة الكبلـ . إلى أف التعمـ يسبؽ االرتقاءفيجكتكسي 
ىك الذم يستخدمو الطفؿ لنفسو حيف يفكر بياجيو  لدل Egocentric speechالمتمركز حكؿ الذات 

، الذم ينظـ فيو الطفؿ قكانيف الخبرة، Social speechبصكت عاؿ يفسح مجاال لمكبلـ االجتماعي 
 .كيستخدـ الكبلـ ككسيمة لبلتصاؿ باآلخريف

فإف عقؿ الطفؿ اجتماعي في جكىره، كالكبلـ المتمركز حكؿ الذات إجتماعي لفيجكتكسي كبالنسبة 
فاألطفاؿ يتعممكف الكبلـ المتمركز حكؿ الذات مف اآلخريف، : في األساس كاجتماعي مف حيث اليدؼ

كيستخدمكنو لبلتصاؿ باألخريف، كيمثؿ ىذا المكقؼ اختبلفا رئيسيا بيف صاحبي النظرتيف، كيكشؼ عف 
 ".فيجكتكسيالنظرية األساسية الرتقاء الطفؿ كفقا لما يراه 

 (621-620 : 2000سولسو روبرت، )
IV.  جيمفورد نظريةGuilford: 

 كىك يقـك عمى فكرة التصنيؼ المستمر لمظكاىر في فئات Model Matrixنمكذج المصفكفة 
كيتككف نمكذج المصفكفة مف . متداخمة كىك بذلؾ يخالؼ النمكذج غير المتداخؿ مثؿ النمكذج اليرمي

 :ثبلثة أبعاد عمى ىيئة مكعب كىذه األبعاد الثبلثة ىي
معرفة القدرات االنتاجية التقاربية )، (قدرات الذاكرة، قدرات التفكير)نكع العممية العقمية  - أ

 .(كالتباعدية، كقدرات التقكيـ

أشكاؿ، رمكز، )نكع المعمكمات التي تنشط فييا عمميات الذاكرة كالتفكير :  نكع المحتكل - ب
 (معاني، سمكؾ

                                                 
استغراؽ كانياؾ مرضى مف جانب الفرد بأفكاره الخاصة، لعزؿ نفسو عف العالـ الخارجي، كيمكف أف يحدث في حاالت الفصاـ كالطفؿ التكحدم غالبا ما : autismاالجترارية -  45

 (2000عف مترجـ كتاب ركبرت سكلسك، ) مثؿ االىتزازات المستمرة كيعاني تمؼ خطير في المغة stereotypedيظير حركات مقكلبة 

 

.



 سيككلكجية أساليب التفكير:                                                               الفصؿ الثاني

250 

الطريقة التي يتـ بيا التعامؿ مع المحتكيات كالعمميات العقمية كيتضمف ستة :  نكع الناتج - ت
الكحدات، الفئات، العبلقات، المنظكمات، التحكيبلت، التضمينات كفي ىذا النمكذج تتفاعؿ : أنكاع ىي

 5: العممية مع المحتكل كالناتج ليعطى قدرة عقمية خاصة معينة، كبذلؾ يصبح عدد العكامؿ المتكقعة
 . عامبل120=  نكاتج 6×  محتكيات 4× عمميات 

 (27 : 2006الطيب عصام، )
كتعتبر بحكث جيمفكرد أضخـ كأحدث محاكلة لمكشؼ عف إمكانيات التحميؿ العاممي كمنيج 

 كبيذا يككف نمكذج جيمفكرد (Structure of intellect)لبلستعانة بو في تكضيح أبعاد التككيف العقمي 
قد أعطى اىتماما لتنظيـ القدرات في عممية التفكير كأعطى تركيزا عمى بعض القدرات أكثر مف البعض 
اآلخر، ففي مجاؿ المحتكل عمى سبيؿ المثاؿ يككف التركيز عمى القدرات المغكية كالرمزية كذلؾ عمى 

 .حساب الميارات السمككية كالتشكيمية
نمكذجا مبسطا لحؿ المشكبلت عمى أساس  (1986 )جيمفكردكفي تطكير آخر لنظريتو قدـ 
 (Structure of intellect) نمكذج البناء العقمي لحؿ المشكبلت "نظريتو في البناء العقمي أطمؽ عميو 

problem solving model كفي ىذا النمكذج يمعب مخزكف ذاكرة الفرد كحصيمتو المعمكماتية أك 
 .مدركاتو القابمة لمتذكر دكرا حيكيا في مختمؼ مراحؿ عممية حؿ المشكمة

 كنمكذجو في التككيف العقمي نجد أنو يتكمـ عف جيمفكردمف خبلؿ ما سبؽ مف حديث عف نظرية 
بناء مككف مف أبعاد رئيسية يتفرع عنيا مستكيات فرعية، حيث أف التفكير التباعدم ىك مف مستكيات 

 .كنمكذجوجيمفكرد التفكير التي أخذت إىتماما كمكقعا في نظرية 
 (52-50-49-46 : 2007خميل كمال، )                                               

 

V.  نظرية بمومBloom.B.S Bloom taxonomy of cognitive domains"":  

إلى ظيكر مصنؼ األىداؼ  إف محاكلة تطكير أىداؼ تربكية عمى أساس العمميات العقمية أٌدت
لقد كاف الغرض مف ىذا المصنؼ ىك تنظيـ سمكؾ المتعمميف في أصناؼ بمكـ، في المستكل المعرفي عند 

. أك فئات سمككية صغيرة نسبيا يمكف أف تستعمؿ في كافة المياديف الدراسية كفي كافة المستكيات التعميمية
المعرفة :  المعرفي العمميات كالنكاتج الذىنية المعرفية إلى ست مستكيات ىيبمكـكيصنؼ نمكذج 
Knowledge – الفيـ comprehension – التطبيؽ Application – التحميؿ Analysis – 

 .Evaluation التقكيـ – Synthesisالتركيب 

.
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كلقد القى تصنيؼ بمـك لعمميات التفكير المعرفي القبكؿ المنطقي مف قبؿ الميتميف بالقياس 
إلى أف التصنيؼ عمى مبدأ  (Bloom.B.S ) بمكـكالتقكيـ ألنو يتطمب صياغة محددة لمعبارات، فقد أشار

كىذا يعني أف الطالب ال يمكف أف يطبؽ . التعميـ مف السيؿ إلى الصعب كمف المحسكس إلى المجرد
بمعنى أف فيـ الطالب لمستكل . مفيكما عمميا إال إذا استكعبو كال يستطيع أف يستكعبو إال إذا عرفو أكال

 (57-56-55 : 2007خميل كمال، ). معيف يعتمد عمى فيمو لممستكيات السابقة التي تسبقو في اليـر
  : جيمفورد وبمومبين 

 :ىناؾ تقارب نسبي بيف عمميات التفكير في النظريتيف حيث نجد
 كجكد استمرارية في التفكير مف البسيط إلى المركب كمف المادم إلى المجرد، كما بمكـيفترض * 

 ال يرل ضركرة ليذه جيمفكردإال أف . اعتبر أف كؿ مستكل ضركرم لظيكر المستكل الذم يميو
 .االستمرارية
جيمفكرد  عف ثبلثة مستكيات لمتفكير المنتج ىي التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ بينما يتكمـ بمكـيتكمـ * 

 .عف نكعيف ىما التفكير التباعدم كىك التفكير الخبلب كالمبدع كالتفكير التقاربي
كىكذا بفترض أف جيمفكرد اف القدرات الذىنية ال يمكف أف تتطكر كفؽ التدريب حسب بمـك ك* 

 سكؼ يزكد المتعمميف بخبرات تساعدىـ عمى جيمفكردالتدريب عمى التفكير التباعدم استنادا إلى نمكذج 
تحسيف كتطكير ميارات التفكير بشكؿ عاـ، ككذلؾ تحسيف كتطكير مستكل تفكيرىـ باتجاه المستكيات 

 المعرفي، كذلؾ كعمميات تفكيرية عميا تسعى كتيدؼ بمكـالعميا مف التفكير التي كردت ضمف تصنيؼ 
 .عممية التعمـ كالتعميـ إلى تحقيقيا

 (58-56-55 : 2007خميل كمال، )                                                          
VI. نظرية معالجة المعمومات: 

 عمى يدم Telecommunicationظيرت نظرية معالجة المعمكمات في حقؿ االتصاؿ عند بعد 
 كتتمخص الفكرة األساسية ليذه النظرية في أنو ال تكجد عبلقة بيف معمكمات الرسالة (Shannon)شانكف 

المغكية كمحتكاىا، فإذا تمكف اإلنساف مف التنبؤ بكامؿ محصكؿ الرسالة عند ذلؾ ينعدـ كجكد الشؾ فييا، 
كلكف إذا اشتممت الرسالة عمى بعض الشؾ أك أف اإلنساف ال يستطيع التنبؤ بيا فإنيا في تمؾ الحالة 

 (41 : 2005جمل محمد، ). تستطيع تكصيؿ بعض المعمكمات إلى مستقبميا
كتقكـ ىذه النظرية عمى أساس تكميـ المعمكمات الكاردة لمفرد ككيفية معالجتيا كىي داخؿ الذىف، 

 أف ىناؾ ارتباط عكسي بيف المعمكمات المقدمة لمفرد كبيف مفيـك عدـ التأكد، ككذلؾ يرل أف شانكفكيرل 

.
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. كفاءة الفرد في استقباؿ معمكمة ما ال يعتمد فحسب عمى المعمكمة أك المنبو المقدـ لو في نفس المحظة
 .كلكنو يعتمد أيضا عمى جميع البدائؿ الخاصة بيذا المنبو كالتي ال تككف ميقدمة لمفرد في المحظة الراىنة

 (26 : 2006الطيب عصام، )                                                          
 إذا ىي العممية العقمية المعرفية التي تتمثؿ في Information processingمعالجة المعمكمات 

المراحؿ التي تمر بيا المعمكمات التي تأتي اإلنساف مف البيئة المحيطة فتخزف كتنظـ كتشفر في معالجة 
 :عصبية معقدة حتى تخرج باستجابة مكجية عبر غدة أك عضمة كىذا ما يكضحو الشكؿ التالي 

 (37)الشكؿ رقـ 
 .دكرة معالجة المثير الحسي حتى حدكث االستجابة

     
 أعصاب مكردة                                                                   أعصاب مصدرة

 
  معالجة حسية                               

 

                مثير                                                             استجابة
 (27 : 2009الفرماوي حمدي، )                                                                      

أف كمية المعمكمات التي تحمميا إشارة ما ( Shannon) (1948)شانكف كبصكرة أدؽ، افترض 
ال تعتمد عمى اإلشارة نفسيا، كلكنيا تتناسب مع عدد اإلشارات البديمة المحتممة، كمف ثـ فقد يحمؿ رمزا 

، قدرا مف (حركؼ أخرل) حرؼ مفرد في كممة ما، تـ اختياره مف بيف عدد كاسع مف البدائؿ :ما مثؿ
 . يحممو رمز يتـ اختياره مف بيف مدل محدكد مف البدائؿالمعمكمات أكثر مف ذلؾ الذم

عندما تككف العظاـ الخشنة ناتئة مف - فعمى سبيؿ المثاؿ إذا أخبرؾ طبيب أف ذراعؾ مكسكرة 
، كلكف مف ناحية أخرل إذا قاـ بتشخيص مرض (مؤكدة) يككف قد أخبرؾ بمعمكمات قميمة –جمدؾ 

 غامض عندما تظير عميؾ أعراض معقدة كغريبة، عندئذ فإنو يككف قد أخبرؾ بالكثير مف المعمكمات
 (566-565 : 2000سولسو روبرت، )                                                       

شرط أف تككف ىذه ... جمػ: إذا طيمب منؾ تكممة كممة ناقصة بحرؼ كاحد مثؿ )كفي مثاؿ آخر 
ع، ؿ، ر، ا، ل، : الكممة ىي نفسيا الكممة التي يخمف فييا األستاذ، ككانت الخيارات متعددة مثؿ حرؼ 

 .ح، خ، د، ذ، س، ش، ؾ، ىػ

             راكشح               رشفٛش

              رفكٛش               رخٛم

              ئَزجبِ               ئدسان

انًخ 

     

 غذح أٔ ػضهخ ػضٕ انؾظ انًخزض

.
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كطمب مف شخص آخر تكممة نفس الكممة الناقصة مع إعطائو أقؿ عدد مف البدائؿ كىي 
 .ر، ع، ؿ، د: الحركؼ 

 ...كفي مكقؼ آخر طمب منؾ تكممة الكممة الناقصة التالية ، أكٌ 
 :نبلحظ مف خبلؿ المقارنة بيف األمثمة الثبلثة أنو

 حرفا أم أف احتماؿ 13في المثاؿ األكؿ ىناؾ عدد كبير مف البدائؿ كالتي تصؿ إلى - 
1الحصكؿ عمى الحرؼ الصحيح الذم يكمؿ الكممة التي في ذىف األستاذ ىك 

13
دكف حساب امكانيات )  

كبيذا فإف المعمكمات التي تكفرىا ىذه البدائؿ كالبديؿ المختار كثيرة ألنيا تجعمنا نخمف  (التكرار النسبي
 .بشكؿ جدم كعميؽ (نعالج كنحسب إمكانية الكقكع في الحرؼ الصحيح)

1أما في المثاؿ الثاني فإف احتماؿ اختيار الحرؼ الصحيح ىك- 

4
 فقط 4 كىنا عدد البدائؿ 

كبالتالي فإف كمية المعمكمات التي تكفرىا البدائؿ بما فييا البديؿ الذم سيتـ اختيار أقؿ منيا في المثاؿ 
 .األكؿ

كىنا فإف كمية " ؿ"كىك الحرؼ .. المثاؿ الثالث نبلحظ أف ىناؾ بديؿ كاحد لتكممة الكممة أكٌ - 
كىذا راجع إلى معرفتنا بأف ىذه الكممة أقرب ألف . المعمكمات التي يحمميا ىذا الحرؼ تككف ضئيمة جدا

طبعا مرد ىذا إلى معرفتنا بالمغة كتكرار استخداـ ىذه الكممة . تككف أٌكؿ مف أف تككف أم كممة أخرل
 .كالسياؽ الذم تستخدـ فيو

كبالتالي فإنو كمما اتسعت إمكانية كجكد البدائؿ الممكنة كمما كاف الفرد قادرا كمضطرا لمعالجة 
ففي اتخاذ القرار كمما تكفرت البدائؿ كاف البد مف تكفر . ىذا الكـ الكبير مف المعمكمات كالعكس صحيح

 .المعمكمات الكافية التي تسمح باالختيار مف بيف ىذه البدائؿ، كىذا عف طريؽ معالجة ىذه المعمكمات
كعمى خبلؼ الحالة في معظـ أجيزة االستقباؿ االلكتركنية، فإف حساسية البشر تتغير مع عممية 

كعف طريؽ دراسة عمميات . 46معالجة المعمكمات، إذ أنيـ يتعممكف، كأف ما يتعممكنو يزيد مف حساسيتيـ
في  (حركؼ تجمعات لمحركؼ، كممات) أم تكاتر حدكث مككنات معينة  – Regularitiesاالنتظاـ 
 فإننا نكتشؼ المعمكمات ليس فقط عف اإلشارة، بؿ أيضا عف إمكانات استقباؿ اإلشارات لدل –المغة 

المستقبميف مف بني اإلنساف، بمعنى أنو كمما زادت المعمكمات عف المككنات كمما زادت حساسية المستقبؿ 
 (567 : 2000سولسو روبرت، )" اإلنساني إلشارات معينة

                                                 
46

عف طريؽ التكرار كخبرات استخدامو ليذه الكممة  (كما في األسئمة السابقة)ىنا تعتمد عمى عممية التعمـ، حيث أف الفرد يككف قادرا عمى تكممة جممة أك كممة ناقصة : الحساسية- 
 .(الباحثة)كسياؽ الجممة ككؿ، كبالتالي يككف قادرا عمى فؾ رمكز ىذه اإلشارات كفيميا عمى أساس المعارؼ السابقة كالمتكفرة حاليا أثناء المعالجة 

 

.
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لقد ركزت نظريات معالجة المعمكمات عمى العمميات الداخمية كلكنيا لـ تذكر الظركؼ كالعكامؿ 
الخارجية، فقد اىتمت بالعمميات المعرفية التي تتكسط المثير كاالستجابة فيبدكا المتعممكف أكثر نشاطا  

كمعالجيف لممعمكمات، كيختمؼ الباحثكف في مجاؿ معالجة المعمكمات في نظرتيـ نحك انيماؾ المتعمميف 
في العمميات المعرفية، كلكنيـ يفترضـك االفتراضات نفسيا، فالنظاـ االنساني لو كظائؼ مشابية 

عف طريؽ عممية التسجيؿ )كيخزنيا  (عبر مراحؿ الذاكرة الثبلثية)لمحاسكب، إذ يستقبؿ المعمكمات 
 (.عف طريؽ عممية االسترجاع)كيستعيدىا عند الحاجة  (كالتخزيف

 ( 45 :2010نوفل محمد و أبوعواد فلاير، )                                                        

التمثيؿ الفيزيقي، التمثيؿ الرمزم  "كتختمؼ مستكيات المعالجة كتمثيؿ المعمكمات تبعا لشكميا فنجد
كيفترض عمماء معالجة المعمكمات أف آثار المعالجة  (26 : 2006الطيب عصام، )" كالتمثيؿ الخاص بالمعنى

نوفل محمد و ). االنتباه، اإلدراؾ كالتفكير كحؿ المشكبلت كاالسترجاع: جميعيا أنشطة معرفية، تشمؿ 

 .كاتخاذ القرار أيضا (45 : 2010أبوعواد فلاير، 
، لشنز، ك رنركيؾ،  باركت: لقد اىتـ عمماء كثيركف بدراسة التفكير كالعمميات المعرفية منيـ 

 كيمكف تصنيؼ عمماء النفس الذيف (Brunsuich.Bartlett, Luchins, Maler, et al)الخ ...ميمر
 :اىتمكا بالمعمكمات في ثبلث مجمكعات ىي

عمماء ذىبكا إلى أف نظرية معالجة المعمكمات تعتمد عمى مبادئ القياس، كأنيا تركز عمى  - أ
فيـ ال ييتمكف كثيرا بكيفية انتاج المعمكمات ككيفية  (رسالة، مستقبؿ)خصائص عممية االتصاؿ 

 .استخداميا

ىناؾ تشابو كبير بيف نظاـ الحاسكب كبيف نظاـ العقؿ : مجمكعة أخرل ذىبت إلى القكؿ بأف - ب
عند اإلنساف لذلؾ قامكا بالمقارنة بيف النظامييف خبلؿ دراستيـ لعممية معالجة المعمكمات كالتفكير عمى 

 .الخصكص

أما المجمكعة الثالثة فتجمع بيف النظريتيف السابقتيف كيضيفكف أف اإلنساف كرغـ محاكاتو  - ت
 لمحاسكب إال أنو قادر عمى التغمب عميو كانتاج كمعالجة المعمكمات بصكرة أفضؿ

 ( بتصرف2005جمل محمد، )                                                                           

كائف حي متكافؽ يقـك باستمرار  Newell & Simonنيكؿ كسيمكف فاالنساف مف كجية نظر "
نسؽ تشغيؿ المعمكمات كقيكد ذلؾ النسؽ، ككذلؾ  بمعالجة المعمكمات بطرؽ مختمفة تتحدد بخصائص

 كاضحة في الطرؽ التي 47المبلمح البيئية، بحيث يستطيع أف يحقؽ حدكد نسؽ معالجة المعمكمات

                                                 
 لبلطبلع بعمؽ حكؿ مكضكع معالجة المعمكمات، يمكف الرجكع إلى مكاضيع عمـ النفس المعرفي خاصة منيا ، الذاكرة، المغة، تمثيؿ المعمكمات، التعرؼ عمى النمط، القراءة : تنبيو-  47

.
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يتصدل بيا الكائف الحي لممشكبلت، كلكف أنشطة حؿ المشكبلت ال تختبر النسؽ بنفس الدرجة ألف 
 (43 : 2005جمل محمد، )"  اإلنساف كائف حي مرف كمتكافؽ بدرجة عالية

كفي األخير يمكف القكؿ أف جميع المشتغميف في ميداف النفس المعرفي يتفقكف عمى أنو ال كجكد 
لصندكؽ أسكد، بؿ ىك صندكؽ أبيض كيمكف التعرؼ عمى محتكياتو كما يحدث داخمو مف عمميات 

ف التفكير أم كانت طبيعتو ميارة، عممية، استراتيجية، نشاط، فيك مف . كنشاطات ذىنية بسيطة كمعقدة كا 
كأف التفكير لو . القدرات العقمية العميا كالتي تتطمب مجمكعة أخرل مف الميارات كالعمميات لتحقؽ ىدفيا

عبلقة بكؿ العمميات العقمية بؿ يكاد يككف كراء كؿ قدرة عقمية أك مكتسبات معرفية، كأنو كرغـ تقدـ 
البحكث في مجاؿ دراسة التفكير إال أنو يتكقع أف شكطا طكيبل ما زاؿ ينتظر العمماء كالدارسيف لمجاؿ 

 . التفكير كطبيعتو كطرؽ حدكثو
كما تكصمكا أيضا إال أف التفكير أم كانت طبيعتو فيك معقد كيصعب فيمو عند كؿ الناس، رغـ 
امكانية تعميمو في الغالب، كأف مادتو ىي البيانات أك المعمكمات كالتي تصبح بعد المعالجة معرفة كتشكؿ 

 .خبرة تنتظر التفاعؿ مع معمكمات جديدة أك خبرات أخرل
 :النموذج المعرفي لممعمومات* 

كيميز فيو بيف عمميات الذاكرة كعمميات التفكير في ضكء " فؤاد أبك حطب" اقترح ىذا النمكذج  
في النمكذج، فإذا كانت المعمكمات التي تتآلؼ منيا المدخبلت مألكفة كمختزنة في " جدة المعمكمات"

الذاكرة فإنيا تتطمب عمميات الذاكرة، كأما حيف تككف المدخبلت جديدة نسبيا فإف ىذه المعمكمات تتطمب 
 .نشاط عمميات التفكير، كبيذا يصبح التفكير عممية تجييز المعمكمات

مقدار المعمكمات : أف التفكير يتشكؿ بناءا عمى متغيرم" فؤاد أبك حطب" كقد أكضح 
تككيف : ، كتتضمف أنكاع التفكير طبقا ليذا النمكذج ما يمي (تباعدم/ تقاربي)، ككجية الحؿ (كثير/قميؿ)

 .، التفكير الناقد، التفكير االبتكارم(التمييز)المفيكـ، المركنة، األصالة، التفكير التحكيمي التقاربي، الحكـ 
 (27-26 : 2006الطيب عصام، )

 
 
 
 
 
 
 

.
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 :أساليب التفكير: المبحث الثالث
يعتبر مكضكع اساليب التفكير مف المكضكعات الحديثة، كىي نتاج البحكث المتتالية حكؿ عممية 
التفكير كالتي انحصرت في السابؽ في محاكلة فيـ التفكير كطرؽ تنميتو لمتججو االف إلى كيفية النظر 
 .غميو مف طرؽ مختمفة كأكثر كاقعية، كىذا مف خبلؿ اسقاطيا عمى الحياة اليكمية كالسياسة الفردية لمفرد

  :طبيعة أساليب التفكير: أ ال
كالمستخدمة في مجاالت متعددة، حيث ييشار إلى " األسمكب: "تتبلقى المعاني المختمفة لمفيكـ

فكؿ طريؽ ممتد ىك أسمكب حتى أنو يقاؿ لمشطر مف . في المغة بأنو الطريقة كالكجية كالمذىب" األسمكب"
كقد عبر كثير مف األدباء عف نفس المعنى، فقاؿ أحدىـ إف األسمكب ىك النظاـ كالحركة . النخيؿ أسمكب

الذم يحدد ىذا الفيـ كيصبح جزءا " الشكؿ"أك ىك فيـ الكاقع، ألنو . المذيف يضع المرء فكرة في إطارىما
 (كمضمكف)كبيف الفكرة  (كشكؿ)أساسيا منو كأشار بعض الفنانيف التشكيمييف إلى العبلقة بيف األسمكب 

بقكليـ، إف األسمكب الجيد يعتمد عمى الفكرة الكاضحة كأف المكضكعات المختمفة تتطمب أساليبا مختمفة، 
كيتكاكب مع المعاني السابقة لؤلسمكب ما يكجد حكلو في إطار عمـ النفس المعرفي، في إطار تحديد 

 (12 : 2005بدوي سعدية، ). الباحثيف كالمينىًظريف بمعنى األسمكب المعرفي ككذلؾ أسمكب التفكير
ذا أردنا أف نبدأ بفيـ مختمؼ األعماؿ التي تمت عمى األساليب، فربما اليكجد أفضؿ مف  كا 

،  كممة أسمكب تعني ميزة أك Webster’s new world dictionaryالقامكس نبدأ بو، بالنسبة لقامكس 
كالمصطمح األكثر خصكصية ىك األسمكب المعرفي، كيشير . (أك طريقة تصرؼ أك أداء... نمط خاص

المصطمح طكر مف طرؼ عمماء عمـ النفس المعرفي كالذيف أجركا . إلى طريقة الفرد لمعالجة المعمكمات
 .Perceptual كاإلدراكية Sensoryالبحكث عمى حؿ المشكبلت كالقدرات الحسية 

 (sternberg, 1997 :134) 

ذا كانت عمميات معالجة المعمكمات تتعامؿ مع المعمكمة التي أتت إلييا مف عضك الحس  كا 
المختص لتختمط بخبرات سابقة كاستعدادات كقدرات عقمية عند االنساف حتى تخرج استجابة عمى نحك ما، 

 Cognitive styleفإف ىذا يتـ في ضكء عمميات عقمية عميا تتعامؿ مع المحتكل، أما األسمكب المعرفي 
فيرتبط بالعممية العقمية لكف ليس بمحتكل العممية بؿ بشكؿ العممية العقمية، أم أف األسمكب المعرفي يعني 

 (28 : 2009الفرماوي حمدي، ). شكؿ المعالجة كليس محتكل المعالجة
 إلى أف الخصائص المميزة لمفرد كالتي يستخدميا (Witkin et al, 1974) كزمبلؤه كيتكفكيشير 

دراكية فيمكف  (أسمكب)في مدل كاسع مف المكاقؼ يطمؽ عمييا  كألف ىذا األسمكب يشمؿ نشاطات عقمية كا 
 (290 : 2001، 2الزيات فتحي، ج) .(معرفي)تناكلو كأسمكب 

.
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إف األسمكب طريقة لمتفكير ىك ليس قدرة بؿ ىك الطريقة المفضمة الستخداـ القدرات التي يمتمكيا 
الفرد، كالتمييز بيف األسمكب كالقدرة شيئ ليس سيبل، فالقدرة تشير إلى مدل جكدة أداء الفرد في أداء شيئ 

 (Sternberg, 1997 : 8). ما، كاألسمكب يشير إلى كيؼ يحب الفرد أداء شيئ ما

لقد القت األساليب اىتماـ أقؿ مما تستحقو، حيث بدأ االىتماـ بدراسة األساليب في بداية 
كيؼ ندرؾ، )الخمسينيات كالستينات مع فكرة أف األساليب يمكف أف تمدنا بحمقة كصؿ بيف دراسة اإلدراؾ 

كقد تـ تقديـ . كسيميت ىذه الحركة بحركة األساليب المعرفية. كدراسة الشخصية (ككيؼ نتعمـ، ككيؼ نفكر
 .عدد مف األساليب المعرفية ككؿ منيا يبدك أنو أقرب إلى اإلدراؾ منو إلى الشخصية

 (Sternberg, 1997 : 134-135) 

كقد تعددت المفاىيـ التي تناكلت إصطبلح األسمكب المعرفي بتعدد أبعاده كالرؤل المختمفة لو 
 .داخؿ أنظمة الشخصية، إال أف ىذا التعدد لممفاىيـ كاف في التقاء أكثر منو في تبايف

 (116 : 2001، 2الزيات فتحي، ج)                                                                              

كتحديدا يمكف القكؿ أف األسمكب المعرفي يتمثؿ في طريقة اإلنساف في استقباؿ المعمكمة أك 
 في إصدار االستجابة فيك طريقة اإلنساف في التذكر كطريقتو في – أيضا –المثير كطريقة اإلنساف 

 .الخ مف العمميات العقمية المعرفية...التفكير أك التخيؿ أك اإلدراؾ 
 إلى مدلكؿ مصطمح األسمكب المعرفي فيذكر بأف ,Witkin et al) 1977 (كزمبلؤه كتكف كيشير 

اصة ترتبط بطريقة محددة لئلنساف ليا صفة الثبات فيي مميزة لمفرد، كألف ىذه " أسمكب "لفظ  يعني خى
" أسمكب معرفي" الطريقة المميزة ترتبط بالنشاط العقمي المعرفي لئلنساف فقد أطمؽ عمييا مصطمح 

حداث االستجابة، كمف ثـ فيك يميز فردا  كاألسمكب المعرفي يعتبر تككينا فرضيا يتكسط كجكد المثير كا 
 (Walczyk & Hall)كلسزيؾ كىاؿ عف آخر في استقباؿ كتناكؿ المثيرات البيئية، كيؤكد كذلؾ كؿ مف 

حيث يرياف األساليب المعرفية كأبعاد عامة لمفركؽ الفردية في اإلدراؾ كالتفكير كاالنتباه كمؤثرة بذلؾ عمى 
 (29-28 : 2009الفرماوي حمدي، ). األداء المعرفي لئلنساف

 فيرل األساليب بأنيا عادات الفرد كطرقو المتمايزة في الفيـ Kogan) ,1971) ككجافأما 
أك أنيا عادات الفرد في حؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات كتجييز المعمكمات كتقكيميا كاالستفادة . كاإلدراؾ

 .منيا
 :كتتميز األساليب المعرفية بمجمكعة مف الخصائص، منيا

أم أنيا تيتـ .  ىذا النشاطContent النشاط أكثر مف اىتماميا بمحتكل Formأنيا تيتـ بشكؿ 
كما أف لو بعديف معرفي . بالطريقة التي يدرؾ كيفكر كيحؿ بيا الفرد مشكبلت كمكاقؼ العالـ المحيط بو

كانفعالي كىي ثنائية القطب، تتميز باستقرار كثبات نسبي، كتمر بمراحؿ نيائية مماثمة لمراحؿ النمك 

.
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كىكذا أصبحت األساليب المعرفية محكرا ىاما لدراسة  (122-121 : 2001، 2الزيات فتحي،ج) .المعرفي
كاستكشاؼ الفركؽ الفردية بيف البشر في العمميات العميا، كاإلدراؾ كالتفكير كاالنتباه كالتذكر كالتعمـ 

 (31 : 2009الفرماوي حمدي،  ).كمجاؿ حؿ المشكمة
 اقترح أيضا (Kolb)ككلب كلكف " أسمكب معرفي"ىذا كلـ يستخدـ مفيـك أك مصطمح األسمكب كػ 

التقاربي، التباعدم، كالمحاكي، أكالتمثمي : نظرية ألساليب التعمـ كىي أربعة أنماط أساسية
Assimilating كاالستعابي Accommodating . كقد اصبحت ىذه االساليب ميمة، في ضكء حقيقة

ىانسيف ك بكرثكريؾ أف المتعمميف سيستجيبكف بشكؿ مختمؼ لؤلساليب المختمفة مف التدريس، فقد اقترح 
Borthwick & Hensonالمقاربة المكجية نحك الميمة،مقاربة التصميـ :  ستة أساليب مختمفة لمتدريس

التعاكني، المقاربة المتمركزة حكؿ الطفؿ، المقاربة المتمركزة حكؿ المكضكع الدراسي، المقاربة المتمركزة 
 (Sternberg, 1997 : 145-146-147).حكؿ التعمـ،  ك مقاربة اإلثارة الكجدانية

ىذا مف ناحية، مف ناحية أخرل فقد تركز اىتماـ بعض الباحثيف في اآلكنة األخيرة عمى دراسة 
 Non cognitive Individual differences variables تأثير متغيرات الفركؽ الفردية غير المعرفية 

 التي تشير إلى طريقة الفرد في Stylesعمى التحصيؿ الدراسي، كأحد ىذه المتغيرات ىي األساليب 
 .استخداـ قدراتو تجاه المياـ المعرفية
 بارتميت  ،(James, 1890 )جيمسك  (Galton, 1883 )جالتكفكقد ساىمت أعماؿ كؿ مف 

(Bartlett, 1932)  في عمـ النفس المعرفي ( األساليب)في مجاؿ الفركؽ الفردية في ظيكر المصطمح
 Verbal way of the thinkingعندما الحظكا أف بعض األفراد يفضمكف الطريقة المفظية في التفكير 

في عاـ  (Gordon Allport)كييعد جكردف ألبكرت . Visualكالبعض اآلخر يفضؿ الطريقة البصرية 
 Styles of أك مف قدـ فكرة األسمكب إلى عمـ النفس عندما تحدث بالتفصيؿ عف أساليب الحياة 1937

life التي قصد بيا أنماط الشخصية المميزة Distinctive personality types أك أنماط مف السمكؾ 
Types of Behaviour (139-138 : 2004، 1الدردير عبد المنعم، ج) 

" لؤلساليب" كعمى الرغـ مف أف مكضكعنا ىك أساليب التفكير إال أنو كاف مف المفيد التطرؽ 
أصبح حقيقة مفركضة عمى كؿ فرد كىك في بيتو أك مدرستو أك " األسمكب"بمختمؼ استخداماتيا كىذا ألف 

فإف شعكرنا بأف ىناؾ فركؽ فردية في التعامؿ مع المشكبلت كالمكاقؼ ىك شعكر حقيقي كاقعي ال . عممو
يمكف إنكاره أك بعبارة أخرل ال يمكف رفض حقيقة أف لكؿ منا أسمكبو الخاص في التعامؿ مع الضغكط 

 .كالبيئة بصكرة عامة

.
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كلكف السؤاؿ المطركح . كبالتالي فميس مف الغريب أف يككف لكؿ منا أسمكبو الخاص في التفكير
أم طرؽ تفكيرىـ أـ أف األمر " أساليبيـ"ىك ىؿ ىذا االختبلؼ يعكد إلى ككف أف األفراد يختمفكف في 

 يتعمؽ بقدرات متفاكتة في التفكير؟
ذا كانت األساليب " كلكي نصنؼ المككف كأسمكب فإنو يجب أف يككف منفصبل عف القدرة، كا 

 ".، فإف مككف األسمكب قد يككف زائد أك غير ضركرم-أك متساكية- كالقدرات مقادير مف نفس الشيء
(Sternberg, 1997 : 136) 

فإذا كاف مفيـك القدرة يشير إلى ما يستطيع الفرد فعمو كبدرجة معينة فإف مفيـك أسمكب التفكير 
يشير إلى ما يفضمو الفرد ككيفية الكصكؿ إليو، كعندما يحدث تكافؽ بيف األسمكب كالقدرة نتكقع آداء 

 فأسمكب التفكير أك نمط التفكير ىك الذم يستخدـ مف خبلؿ القدرة، (13 : 2005بدوي سعدية،  ).جيدا
كىناؾ فرؽ بيف النمط كالقدرة، حيث إف القدرة تعكد إلى الكيفية التي يؤدم بيا الشخص شيء ما، كالكيفية 

أما النمط فيعكد إلى الكيفية التي يحب أك يفضؿ شخص ما أف . التي يستطيع شخص ما أف يفعؿ شيئا
كىك ليس بقدرة، . األسمكب ىك طريقة لمتفكير"كباختصار فإف  (156 : 2005السرور ناديا، ). يفعؿ شيء

كلكنو طريقة مفضمة الستخداـ القدرات التي يمتمكيا الفرد، كالتمييز بيف األسمكب كالقدرة شيئ حاسـ، 
فالقدرة تشير إلى مدل جكدة الفرد في إمكانية أداء شيء ما، كاألسمكب يشير إلى كيؼ يحب الفرد أداء 

 (Sternberg ; 1997 :8) .شيء ما

ىذا يعني أننا يمكف أف نمتمؾ قدرات كبيرة في التفكير مثبل، إال أننا نفضؿ استخداـ جزء يسير 
فمثبل القدرة عمى التفكير الناقد؛ يمكف أف . منيا كىذا قد يناسب الفرد كقد ال يناسبو في المكاقؼ المختمفة

تككف لمفرد قدرة كبيرة عمى التفكير الناقد كلكف ال يستخدميا في المكاقؼ االجتماعية ألنيا قد تسبب لو 
المشاكؿ كالشجارات مع اآلخريف كىذا طبعا ال يناسب الفرد في المكاقؼ االجتماعية حيث يفضؿ االبتعاد 

مف جية أخرل فإف ذات الفرد قد . عف المشاكؿ الناتجة عف النقد المتزايد ألخطاء البشر كطرؽ أدائيـ
في مكاقؼ أخرل كالمكاقؼ العممية كاألدبية مثبل، " كأسمكب" يفضؿ استخداـ قدرتو عمى التفكير الناقد 

عند نقد محتكل نظرية معينة قد ال يكافقيا الرأم، أك ينقد نصا أدبيا أك قصيدة شعرية، كىذا ما يناسب 
 .الفرد ذاتو في المكاقؼ اإلجتماعية

 
 
 
 

.
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I. تعريف أساليب التفكير: 

تعددت التعاريؼ الخاصة بأساليب التفكير، حيث أف كؿ باحث أك عالـ يعطي تعريفا خاصا 
 :ألساليب التفكير كمف أىـ ىذه التعريفات نذكر 

 أسمكب التفكير ىك طريقة الفرد المفضمة في التفكير (Sternberg, 1994) ستيرنبرجتعريؼ  -
عند آداء األعماؿ، كىك ليس قدرة إنما ىك تفضيؿ الستخداـ القدرات كيقع بيف الشخصية كالقدرات 

فأسمكب التفكير يشير إلى الطريقة المفضمة التي يستخدـ أك . (القدرات- أساليب التفكير- الشخصية]
 .يكظؼ بيا الفرد قدراتو أك ذكاءه، كما أف أساليب التفكير ىي الطرؽ أك المفاتيح لفيـ آداء الطبلب

 (150-149 : 2004، 1الدردير عبد المنعم، ج)                                           

طريقة تعامؿ اإلنساف الخاصة مع : أيضا تعريفا ألساليب التفكير بأنيا (Fromm)فرـك يقدـ  -
بيئتو، إذ تشكؿ ىذه األساليب استراتيجيات مكتسبة لمكاجية مشكبلت الحياة المختمفة، كيضيؼ أنو يمكف 

الحكـ عمى مثؿ ىذه األساليب مف حيث ما تؤدم إليو مف نتائج، فيناؾ أساليب تفكير منتجة لحمكؿ 
المشكبلت كأخرل غير منتجة، كىذا يككف بناء عمى مبلءمة كؿ أسمكب مف أساليب التفكير المستخدمة 

 .لممكقؼ المشكؿ

أساليب التفكير بأنيا  (De boeer & Coetzee, 2000)ككتزك دم بكيربينما يعرؼ  -
مجمكعة مف الطرؽ المعرفية التي تستخدـ في إصدار األحكاـ كصنع القرار كحؿ المشكبلت ككؿ أسمكب 

 .مف ىذه األساليب يساعد عمى فيـ الشخصية كالعبلقات المينية بطريقة جيدة

أف أسمكب التفكير ىك طريقة التعامؿ المميزة لمفرد مع مشكمة ما،  (Murphy)مكرفي كيرل  -
 .تمؾ الطريقة التي تميز تفرده عف اآلخريف كالتي تعمؿ عمى خدمة اليدؼ الذم يريد تحقيقو

أساليب التفكير بأنيا تشير إلى  تعرؼ صفاء يكسؼ األعسر (45-44 : 2006الطيب عصام، )
 .الطرؽ المميزة كالسائدة في التعامؿ مع المعطيات المطركحة

التفكير مف حيث  (Harrison & Bramson, 1982)ىاريسكف ك براسكف "كقد صنؼ  -
أساليبو كأنماطو أك استراتيجياتو إلى مجمكعة مف الطرؽ الفكرية، التي يعتاد الفرد أف يتعامؿ بيا مع 

أك االنتقاؿ ( 18: 1995حبيب مجدي، ).المعمكمات المتاحة  لديو حياؿ ما يكاجيو مف مشكبلت ك مكاقؼ
حيث يعرؼ ىاريسكف اساليب ( 25 : 2004، 2الدردير عبد المنعم، ج) .مف الحالة الراىنة إلى الحالة التالية

ىي الطريقة التي ننظر بيا إلى العالـ ك المعاني التي نعطييا لو، كىي طريقة لطرح "التفكير بأنيا 
ك ىك بذلؾ يفضؿ استخداـ مصطمح . التساؤكالت، كانو يمككنا القكؿ بأف ىناؾ أساليب تفكير بقدر البشر

styles of thinking" (Harrison, A. F., Bramson, R. M., 1982: 17) 

.

http://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Allen+F.+Harrison%22
http://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+M.+Bramson%22
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فقد عرفكا أسمكب التفكير بأنو طريقة معالجة الفرد  (1981 )ىكتيكيف كلتز كمالككـأما  -
لممشكبلت التربكية كاالجتماعية باالعتماد عمى الخبرات التي تتكافر في مخزكف الفرد المعرفي كالبيئة 
الخارجية المؤثرة في التعمـ كيمكف القكؿ أف أسمكب التفكير يتككف مف مجمكعة مف اآلداءات المميزة 

لممتعمـ التي تعد الدليؿ عمى طريقة تعمـ المتعمـ كاستقبالو لممعمكمات القادمة إليو مف البيئة بيدؼ التكيؼ 
 (431 : 2007المنصور غسان، ).معيا

رغـ تعدد التعريفات كالعمماء الذم كضعكا ىذه التعريفات إال أف جميعيا يشترؾ في معنى كاحد 
أف أساليب التفكير ىي الطرؽ أك االستراتيجيات التي يفضميا األفراد مف بيف عدة : كالمتمثؿ في

استراتيجيات أخرل أثناء آداء مياـ مختمفة كمكاجية مشكبلت كمكاقؼ متعددة كاألسمكب الذم يستخدمو 
الطالب في حؿ مسألة رياضية، أك األسمكب الذم يفضمو الفرد في التعامؿ مع األصدقاء كأخر مع 

األعداء كالذم يختمؼ عف األسمكب ربما الذم يتبعو في مكاقؼ اجتماعية أك سياسية، أك عند اتخاذه لقرار 
كعمى ىذا األساس يمكف أف نستخمص مجمكعة مف الخصائص تتميز بيا . معيف كحؿ مشكمة تكاجيو
 :أساليب التفكير كتتمثؿ في

  كليست قدرات– تفضيبلت –أساليب التفكير ىي عبارة عف خيارات . 

 أساليب التفكير ىي ذات طبيعة معرفية عقمية. 

 أساليب التفكير يمكف مف خبلليا قياس كمعرفة الشخصية كدراستيا كفيميا كحتى عبلجيا . 

 أساليب التفكير تكظؼ مجمكعة كبيرة مف العمميات العقمية . 

 أساليب التفكير أخص ك أكثر تركيا مف األساليب المعرفية ك حتى األساليب التعميمية  . 

  كالمجاؿ المعرفي– التعميـ – أساليب التفكير تستخدـ كتدرس بكثرة في المجاؿ التربكم . 

  أساليب التفكير يمكف أف تككف غير مبلئمة لمكاقؼ معينة إذا لـ يحسف الفرد االختيار أك لـ 
 .يمتمؾ القدرات الكافية

 أساليب التفكير يمكف أف تيكسب أك تنمي كتيتىعىمـ . 

  أساليب التفكير يمكف مف خبلليا التمييز بيف األفراد كمعرفة الفركؽ الفردية كبالتالي تكقع 
 .استجاباتيـ بصكرة أكثر دقة

  إذا استخدـ الفرد أسمكب كاحد أك أساليب معينة بطريقة متكررة في كؿ المكاقؼ كعند مكاجية 
 .مختمؼ المشكبلت فاألمر ىنا يصبح عادة

 أساليب التفكير تظير كتؤثر بشكؿ مباشر في اتخاذ كصنع القرارات . 

 أساليب التفكير ليا أىداؼ كغايات تسعى إلى تحقيقيا . 

.
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أف مفيـك  "قد أجمؿ أغمب ىذه الخصائص في قكلو  (Sterenberg,1997 )ستيرنبرجكنرل أف 
أساليب التفكير يعني مجمكعة مف االستراتيجيات كالطرؽ المختمفة التي يستخدميا األفراد بصكرة عامة 

نجاز المياـ كالمشركعات، كسيطرة الفرد الذاتية عمى عقمو  كيستخدميا الطبلب بصكرة .لحؿ مشكبلتيـ، كا 
خاصة داخؿ الفصؿ لحؿ مشكبلتيـ التعميمية كالشخصية كتنمية الميارات كاألفكار بما يحقؽ كينمي 
اإلبداعية، كىذه األساليب ىي في نفس الكقت مرآة داخمية ألنكاع السمطات التي يراىا الفرد في العالـ 
الخارجي كىي متغيرات نكعية عبر المياـ كالمكاقؼ المختمفة، ديناميكية كليست استاتيكية مكتسبة، أم 

    (45 : 2006الطيب عصام، ). أنيا قابمة لمتعمـ كتختمؼ عمى مدار حياة الفرد
نما عمى كيفية التفكير  إف ما يحدث لؤلفراد في الحياة ال يعتمد فقط عمى التفكير بشكؿ جيد، كا 

إف الناس يفكركف بطرؽ مختمفة، كسكء الفيـ يمكف أف يتطكر بيف اآلباء كاألبناء كالمعمميف . أيضا
كالطبلب كالمسؤكليف كالمكظفيف، لذا فإف الفيـ ألساليب التفكير يمكف أف يساعد الناس في إيقاؼ سكء 
الفيـ ىذا، كيؤدم إلى تفيـ أكثر لبعضيـ البعض، فالناس ربما يتشابيكف في القدرات كلكف يختمفكف في 

 (153 : 2005السرور ناديا، ). أساليب استخداميا
فمجتمعنا ال يحكـ دكما عمى األفراد ذكم القدرات المتساكية بأنيـ في مستكل كاحد، كلكف ىؤالء 
الذيف تتماشى أساليبيـ مع تمؾ المتكقعة في مكاقؼ معينة يحكـ عمييـ بأنيـ ذكم مستكيات أعمى في 
القدرات، رغـ أف الحقيقة ىي ما ىك كائف ليس قدرة، كلكف ككف أف أساليب ىؤالء األفراد تناسب المياـ 

 (Sternberg, 1997 : 19) .التي يكاجيكنيا

كلعؿ مف األفضؿ أف يقدـ اإلنساف العمؿ بطريقتو الخاصة أم بأسمكب تفكيره الخاص بو، كميما 
طمبت مف الشخص أف يعمؿ حتى لك عمؿ بأسمكب تفكيره الخاص بو، كميما طمبت مف الشخص أف 
يعمؿ حتى لك عمؿ بأسمكب أحسف كأفضؿ لكف اإلنجاز األمثؿ لؤلشياء يحتاج ألف يعمؿ الفرد بطريقة 

إف كثيرا مف الذيف يفشمكف في المدرسة ينجحكف في الحياة كالعكس . معينة كحسب تفكير الشخص نفسو
 .صحيح

لماذا يختار البعض دراسة القانكف كآخركف دراسة الطب كغيرىـ دراسة المحاسبة؟ لماذا يفشؿ 
 كغيرىـ (A) في كمياتيـ مع مرضاىـ؟ لماذا يحصؿ البعض عمى (A)بعض األطباء كالذيف ىـ بمستكل 

 .رغـ تساكم القدرات كالبعض ال يحصؿ
إف أساليب . ىذه بعض األسئمة التي يمكف االنتباه ليا لنحصؿ عمى فيـ أعمؽ ألساليب التفكير

التفكير كميارات التفكير التي يحتاجيا الطالب لمنجاح في الصؼ ىي نفسيا التي يحتاجيا لمنجاح في 
 (153: 2005السرور ناديا، ). العمؿ مستقببل

.
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فغالبا ما يمكف ترتيب المياـ التي يكاجييا األفراد عمى نحك أفضؿ لتناسب أساليبيـ، أك يمكنيـ 
أف يعدلكا مف أساليبيـ لتناسب المياـ، لكف لك كاف السبب أف األفراد ال يمتمككف القدرات المطمكبة، فمف 

كيمكف أف يساعد فيـ أساليب األفراد عمى فيـ أفضؿ بالنسبة . يمنح ىؤالء فرصة نمكذجية لتغيير نيجيـ
لؤلفراد لماذا بعض األنشطة تناسبيـ ك بعضيا ال يناسبيـ، كحتى فيـ لماذا بعض األفراد يناسبكف ىذه 

 (Sternberg, 1997 : 19) .األنشطة دكف البعض اآلخر

مجمؿ القكؿ أف أساليب التفكير ىي الطريقة التي يفضميا الناس الستثمار كتكظيؼ قدراتيـ 
المعممية أك الكيفية التي يستخدمكف مف خبلليا عممياتيـ العقمية، حيث كمف المفركض أف تساعد ىذه 
األساليب التي يختارىا الفرد عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي كالفيزيقي بالنسبة لمفرد، إذ يستخدميا في 
حؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات كالتعامؿ مع األفراد كمع المكاضيع كالمفاىيـ بصكرة عامة كما أنو يمكننا 

صدار أحكامنا كسبؿ إدراكنا لممسائؿ في مختمؼ المكاقؼ الشخصية، : فيميا مف خبلؿ طرؽ تعاممنا كا 
 إلخ ىذا مف جية... االجتماعية، الدراسية، المينية، العسكرية 

مف جية أخرل ىؿ يمكننا أف نسمـ بأف الفرد يستطيع اختيار األسمكب الذم يناسبو أـ أف القدرات 
التي يمتمكيا ىي التي تفرض عميو طريقة معينة لمتعامؿ معيا؟ لكف قد يككف شخصاف يمتمكاف قدرات 

متقاربة كلكف أسمكبيما في التفكير مختمؼ تماما عف بعضيما فيؿ نفسر األمر برده إلى البيئة أك المحيط 
الذم يعيش فيو الفرد كما يتضمنو مف عناصر، كما تثيره ىذه العناصر لدل الفرد؟ أم ما تثيره مف 

 .عمميات عقمية لمتعامؿ معيا قصد فيميا أك غير ذلؾ
تسيؿ الطريؽ أمامنا لتبني كتفضيؿ - أك نككف مستعديف - إذا ىؿ نكلد باستعدادات مسبقة؟ 

كربما . أسمكب تفكير معيف أـ أف األمر يعكد إلى ما نكتسبو مف خبرات خبلؿ نمك قدراتنا العقمية كالمعرفية
كيحؿ . يعكد األمر إلى أننا أحيانا ال ننتبو إلى أف أسمكب تفكير معيف يناسبنا أكثر كيسيؿ أمكر حياتنا

المشكبلت التي تكاجينا أك ال ندرؾ بأننا نمتمؾ أسمكب تفكير ما كنحاكؿ اكتساب غيره ضنا منا أنو أكثر 
كقد يحدث أف بعض األساليب ال تناسب األفراد كقد يككف األفراد ىـ مف ال يناسبكف . مبلءمة لمتطمبتنا

 .أسمكب تفكير معيف
II. مبادئ أساليب التفكير: 

 
 

.
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عدة مبادئ يرل أنيا تميز أساليب التفكير كغيرىا مف األساليب  (Sternberg)كضع ستيرنبرج 
 :األخرل، لكنو يرل في نفس الكقت أف ىذه المبادئ قابمة لمنقاش كليست نيائية، كىذه المبادئ ىي

 (67 : 2006الطيب عصام، )                                                               
األساليب ىي تفضيبلت في استخداـ القدرات كليست القدرات نفسيا فإذا لـ يكف ىناؾ فرؽ بيف  (1

فنحف نحتاج إلى أف نتحقؽ مف أف . األساليب كالقدرات فنحف ال نحتاج مفيـك األساليب عمى اإلطبلؽ
 (132-130 : 2004ستيرنبرج روبرت، ). أساليب األفراد ربما تتفؽ أك ال تتفؽ مع قدراتيـ

االتفاؽ بيف األساليب كالقدرات يخمؽ نكعا جيدا مف التكامؿ الناجح كالذم يككف أفضؿ مف  (2
تكظيؼ أم منيا بشكؿ منفرد، فبل يكفي لمنجاح في عمؿ ما أف تتكافر لدل الفرد القدرات البلزمة ألداء 
ىذا العمؿ، كلكف أيضا األساليب البلزمة ليذا العمؿ لدييـ، فبعض الناس يشعركف باإلحباط في عمميـ 

بالرغـ مف تكافر القدرات البلزمة ليذا العمؿ  لدييـ، ذلؾ ألنو ال يتكافر لدييـ األساليب البلزمة ليذا 
العمؿ، فاألساليب يجب أف تفيـ عمى أنيا ميمة لنكعية العمؿ الذم يتـ القياـ بعممو كاالستمتاع بو مثميا 

 (68 : 2006الطيب عصام، ). في ذلؾ مثؿ القدرات

فاألفراد الخبلقيف لكف ليست لدييـ قدرات تحميمية، كالذيف يحبكف أف يككنكا ابتكارييف، أك األفراد 
ذككا القدرات التحميمية كلكف ليست لدييـ قدرات ابتكارية كالذيف يحبكف التحميؿ، يصبحكف مميزيف أكثر مف 

أك األفراد ذكم القدرات التحميمية ك الذيف يحبكف . األفراد ذكم القدرة االبتكارية الذيف يحبكف التحميؿ
االبتكار، كاألساليب يجب أف تفيـ ألنيا ميمة لجكدة ك نكعية العمؿ الذم نقـك بو، كمدل تمتعنا بيذا 

 (Sternberg, 1997 : 80-81). العمؿ، كما ىي ميمة أيضا بالنسبة لمقدرات

اختيارات الحياة في حاجة إلى أف تتفؽ مع األساليب ككذلؾ القدرات في ىذه النقطة بالذات  (3
عف مسألة اختيار الطمبة المتحصميف عمى " سيككلكجية اتخاذ القرار"تحدثنا بإسياب في الفصؿ األكؿ 

كتحدثنا حينيا عف الطمبة الذيف . شيادة البكالكريا لمتخصصات التي يفضمكف اإللتحاؽ بيا في الجامعة
يختاركف تخصصات فقط ألنيا تزيدىـ أك تمنح ليـ مكانة اجتماعية مرمكقة في المجتمع رغـ عدـ رغبتيـ 

في دراستيا كقد تككف ميكليـ نحك تخصص آخر، كالبعض اآلخر يدرس تخصصات لمعايير أخرل 
 .في تخصص ما دكف آخر كىكذا-  حسب رأيو–كالدخؿ المرتفع كسيكلة الدراسة 

لكف في ظؿ مختمؼ ىذه التفضيبلت قد ال تتناسب االختيارات مع القدرات، أم ال يكجد تكافؽ 
بيف األساليب كالقدرات كىذا ما يجعمنا نعيش في صراع كربما نصاب بإحباط كفشؿ ذريع، كمثاؿ ذلؾ 

شخص يختار تخصص يدرسو لمدة طكيمة كلكف دكف أف يشعر بالسعادة كالمتعة العممية كىك يأخذ دركسو 

.
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أك كالذم يفضؿ اليدكء كيتزكج بمرأة ال تتكقؼ عف الكبلـ كالصراخ ليؿ نيار فتصكر حالة . طيمة سنكات
 المسكيف؟

فاألشخاص الذيف ال تتطابؽ أساليبيـ مع اختياراتيـ سكؼ يعيشكف احباطات كثيرة كمتكررة في 
ألنيـ ىـ أيضا لـ يكفقكا في االختيار كألنيـ يفضمكف . حياتيـ، يشقكف فييا كيشقى فييا معيـ اآلخركف
 .العيش بأسمكب معيف كلكف ال يقدركف عمى ذلؾ

إف مكاقؼ الحياة : األفراد لدييـ بركفيبلت أك أنماط مف األساليب كليس فقط أسمكب كحيد (4
. المختمفة ك طبيعة المنبيات الداخمية كالخارجية المتنكعة تفرض عمى الفرد التعامؿ معيا بأساليب مختمفة

 فمؤلسؼ مخمفات تفكيرنا في مرحمة الطفكلة المبني عمى بعد كاحد كالمنطمؽ مف زاكية كاحدة مازاؿ يؤثر –
 مف مجرد مكقؼ أك سمكؾ كاحد كقد ال – ككؿ –عمى الكثير مف الراشديف حيث يحكمكف عمى الشخص 

يفيمكف الدافع كراء السمكؾ أك اليدؼ منو، كالذم يحكـ عمى الفرد أنو بخيؿ عندما رآه يرفض أف يعطي 
 .لطفؿ صغير النقكد في الشارع؛ فماذا كاف سيفعؿ بيا الطفؿ؟

لماذا؟ ألننا نفترض أف . كالمبدأ ذاتو الذم يدفعنا لمتنبؤ بأف الطفؿ سيككف طبيبا في المستقبؿ
كىذا الطفؿ طبعا كانت كتابتو عبارة عف  (أك كتابتيـ عبارة عف خربشة)األطباء ال يكتبكف بشكؿ كاضح 

خربشة غير مفيكمة، رغـ خطكرة كخطأ الحكـ كاألسمكب المستخدـ في الحكـ إال أف مسائؿ غيرىا كثيرة 
كالحقيقة غير ذلؾ فكما كسبؽ أف أشرنا إلى أف المكاقؼ التي نختبرىا  .يتـ التعامؿ معيا بنفس األسمكب

. في حياتنا متنكعة، فكذا يجب أف تتنكع األساليب التي نتعامؿ بيا معيا لحؿ تعقيدىا كفيـ غمكضيا
 .فالمفركض أف يككف لمفرد حزمة مف أساليب التفكير يستخدـ أنسبيا مع المكقؼ المبلئـ

األساليب متغيرة عبر المكاقؼ كالمياـ المختمفة، قد يككف الفرد جديا في عممو كمرنا في  (5
التعامؿ مع األطفاؿ كمنظما في بيتو لكنو بخيؿ في نقكده كميمبل في زيارتو االجتماعية ككسكاسيا في 

 – بحث مثبل –فبعض الطمبة مثبل تجدىـ يدققكف في عناصر المكضكع . األمكر التي تتعمؽ بصحتو
في المقابؿ نجدىـ ييتمكف بمحتكل رسالة ما دكف االىتماـ . شكميا دكف االىتماـ بمحتكل ىذه العناصر

إجماال يمكف القكؿ أف أسمكب التفكير الذم نستخدمو في مجاؿ أك مكقؼ أك . بشكميا كالعكس صحيح
 .عند أداء ميمة ما قد يختمؼ عف األسمكب الذم نستخدمو أك نتبعو في مكقؼ أك ميمة أخرل

مف بيف أسباب اختيار الطمبة لتخصصاتيـ ىك عدد كنكع : يختمؼ األفراد في قكة تفضيبلتيـ (6
األشخاص الذيف سيتفاعمكف معيـ عند إيجاد كظيفة، فالذيف يختاركف دراسة تخصص مربي في الركضة 
. دكف األخذ بعيف االعتبار المعايير األخرل في االختيار فإنيـ يتقكف لمتعامؿ مع عدد معقكؿ مف األطفاؿ
كالذيف يفضمكف الدراسة في ميداف السياحة فإنيـ أشخاص يرغبكف بشدة في التفاعؿ مع عدد غير محدكد 

.
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في حيف أف األشخاص الذيف يختاركف . مف األفراد كأيضا مف أجناس مختمفة كدكف حدكد لغكية أك ثقافية
كىكذا يتبيف أف لكؿ فرد رغبة تختمؼ قكتيا . العمؿ في األرشيؼ يفضمكف التعامؿ مع الكثائؽ بدؿ األفراد

 .مف فرد آلخر

كما يقاؿ ما زاد الرفؽ في أمر إال زانو، فالتعامؿ بمركنة : يختمؼ األفراد في مركنتيـ األسمكبية (7
ففي .  في مكاقؼ كمشكبلت صعبة كمعقدة قد يحميا كأحيانا يككف الحؿ الكحيد ليا– في بعض األحياف –

مكاقؼ كثيرة مع أطفالنا عندما نتشدد معيمفي منعيـ بالمعب بالتراب يأتكننا ممطخيف بالطيف كلكف إذا ما 
كنا مرنيف معيـ في تحضير طبؽ في المطبخ فإنيـ سيحاكلكف الحفاظ عمى نظافتيـ أكثر كدكف تأنيب 

 . مف الكالدة

فمك الحظت مجرل حياتؾ تجد أنؾ تفضؿ المعمـ الذم كاف يسامحؾ عمى أخطائؾ في العمميات 
كما أنؾ فضمت األستاذ الذم كاف يحاكؿ تفيمؾ خاصة كأنت تطرح أفكارا مناقضة  .كيشجعؾالحسابية 

كمف " تعالى نتعاكف معا لنؤلؼ كتابا في المكضكع"كلك كنت مخطئا، كحينيا قاؿ لؾ . لما كاف يقكلو ىك
المؤكد أنؾ تفضؿ المدير الذم يطمب منؾ أف تككف دقيقا في عممؾ كلكف ال يكبخؾ أماـ زمبلئؾ إذا 

فأساليب التفكير التي كاف يمارسيا كؿ ىؤالء األشخاص تتسـ بالمركنة . تأخرت أك قصرت في عممؾ
 .كىي صفة متى رافقت أسمكب التفكير أدت بصاحبو إلى قدر كبير مف التكافؽ كالتكيؼ

تؤكد كؿ النظريات بمختمؼ مشاربيا أف أسمكب االساءة في : األساليب تكتسب إجتماعيا (8
 –في الغالب - معاممة األطفاؿ يعكد إلى ككف الكالديف قد اكتسبكا ىذه الطريقة في المعاممة مف كالدييـ 

مباشر أك غير مباشر كىـ بيذا ال يبدكف سكل ممثميف مع أطفاليـ . سكاء كاف ذلؾ شعكريا أك ال شعكريا
فنجد الكالد الذم كاف أبكه يسيطر عمى تصرفاتو كيمنعو مف الخركج . ألدكار كاف يقكـ بيا أباءىـ معيـ

كيمنع عنو المصركؼ، يقـك ىك اآلخر بنفس السمككات مع طفمو، كالذم كاف كالده يحف عميو كيستمع لو 
 .كييتـ ألمره تجده أقرب ألبنائو يحاكرىـ كيتبادؿ معيـ خبراتيـ السيئة كالجيدة

نحف عندما كنا في ًسًنكـ كنا "ليذا تجدنا عندما نتحدث مع أطفالنا أك طمبتنا نقكؿ ليـ في الغالب 
ككأننا نذكرىـ باألسمكب الذم كاف يتبع لتربيتنا ..." ككاف كالدنا يقكؿ كيفعؿ معنا كذا ككذا. نفعؿ كذا ككذا

فيؿ ىذا نكع مف االنتقاـ أك فرض . كالتعامؿ معنا كأنو البد أف يعاد معيـ نفس األسمكب دكف أف يعترضكا
 .ألسمكب معيف دكف آخر ألننا لـ نعش غيره ككاف ىك كؿ ما خبرناه في أغمب محطات حياتنا

يمنا ألسمكب دكف آخر ليس فقط الكالديف كلكف أحد أفراد األسرة مثبل أك  ىذا كقد يككف مصدر مى
األصدقاء أك رب العمؿ كربما كسائؿ اإلعبلـ، كقد نفترض نحف ىذا الدكر مف خبلؿ تركيبو كمزج عدة 

أدكار أخرل لتنتج أسمكبا يبلئمنا كيبلئـ احتياجاتنا ألنو في النياية ال يمكف إلغاء شخصية الفرد كما نتميز 

.
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بو مف خصائص كمايتطمبو مف حاجات؛ ىذا إذا تحدثنا عف ما نكتسبو بحكـ التفاعؿ بيف البيئة كمككنات 
أما إذا تحدثنا عف إمكانية تعميـ ىذه األساليب فيذا ممكف أيضا رغـ أننا نفضؿ استخداـ . الشخصية

حيث أف األستاذ الذم يطرح أسئمة بشكؿ مباشر فيك يشجع عمى أسمكب - مصطمح تنمية بدؿ تعميـ
تفكير معيف كالذم يطرح أسئمة كيترؾ الحرية لمطمبة في اختيار إجابة كاحدة أيضا ىك يشجع أسمكب 

 .تفكير ما كبالتالي فيك يحاكؿ أف يعمميـ أسمكب تفكير دكف آخر أك مع إقصاء األساليب األخرل

تتغير أساليب التفكير كما تتغير مراحؿ حياتنا : تتبايف أساليب التفكير تبعا لتبايف مراحؿ الحياة (9
كتتغير األساليب أيضا بتغير . بيف الطفكلة كالمراىقة كالرشد كالشيخكخة كلكف ىؿ تتكقؼ الحياة؟ أبدا

 أك  امتبلكناقدراتنا كفي االتجاىيف اإليجابي لما تنمك كالسمبي عندما تضمر كتضعؼ كلكف ىؿ يتكقؼ
 .تفضيمنا ألسمكب ما دكف آخر؟ طبعان ال

عندما يقؼ الفرد مع نفسو في لحظة تجؿو يحاكؿ استذكار طرؽ حمو لممشكبلت كالمكاضيع التي 
كانت تمثؿ لو أىمية كبرل، كيقدر كمدل صكاب القرارات التي كاف يتخذىا كطرؽ اتخاذىا ككيؼ كاف 
يفكر عند حمو لمسألة رياضية أك مشكمة كاجيتو في المدرسة أك الشارع، ككيؼ كاف يمبس كىك مراىؽ 

كيحاكؿ مقارنتيا لما يفعمو اليـك كىك راشد أك في سف الشيخكخة؛ يفيـ ... كاألمنيات التي سطرىا آنذاؾ
 .معنى تغير أساليب التفكير مع تغير مراحؿ الحياة

ألنو في الصغر لـ تكف لدينا نفس القدرات المعرفية كحتى الفيزيقية لنتخذ قرارا بأننا لف نعكد لمعب 
في مكاف النفايات ألنو سينقؿ لنا الجراثيـ أك نستطيع تحمؿ مسؤكلية البيت ألننا ال نستطيع حمؿ ًضعؼ 

كأف أبانا .  دج بالنسبة لنا آنذاؾ تمثؿ ثركة، كنتصكر أنو يمكف شراء سيارة بيا10كألنو أيضا . ثقؿ كزننا
 .مثاؿ في األخبلؽ كالطيبة كيعرؼ كؿ شيء

يجب - كانت تبدك لنا - أما في المراىقة فإف طريقتنا في التعامؿ مع المكاضيع كحتى األشخاص 
كأننا يمكف أف نفعؿ ما نريد كنصؿ إلى عناف السماء، كعمينا . أف تتسـ بالحرية كال كجكد لمقيكد كالمعكقات

 .مكاجية كؿ مشاكمنا دكف خكؼ كأف نمبس ما يعجبنا كال نيتـ بتعاليؽ اآلخريف كال نحتاج إلى كتعميماتيـ
ففي أساليبنا العبلئقية مثبل كبعدما تككف متمركزة حكؿ الذات تصبح ثنائية مع األـ لتصبح ثبلثية 
فأكثر مع األب كاآلخريف كلكف قد تستمر في التكسع كقد تعكد أحادية في سف الرشد ليصبح ىذا األسمكب 

أما أساليبنا في اتخاذ القرارات فقد تككف مجرد اختيارات بسيطة . مرضيا ألنو ال يناسب مرحمة النمك ىذه
لتصبح قرارات اعتباطية كتصير بعدىا قرارات ميمة ثـ مصيرية لتصؿ إلى مستكل القرارات االستراتيجية 

 .كفي أعمى مستكياتيا

.
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كلكف قد يتخذ الراشد قرارات اعتباطية في خكض حرب قد تدمر العالـ بأسره ككأنو طفؿ قرر 
ككذا األمر بالنسبة ألساليب تفكيرنا فيي تستبدؿ مف األسمكب الذم يتعامؿ مع . تكسير لعبتو التي كرىيا

المنبيات الحسية فقط إلى األسمكب الذم يتعامؿ مع العمميات كتككيف المفاىيـ كاإلجراء لنصبح قادريف 
 .عمى التعامؿ مع المجردات

مشكمة الظكاىر السمككية كالسيككلكجية خصكصا أنيا غير كاضحة : األساليب قابمة لمقياس (10
كالمشكمة الثانية ىي . لمعياف كحتى نثبت كجكدىا كنيظيرىا لآلخريف البد أف نككف قادريف عمى قياسيا

التعريفات كالمفاىيـ االفتراضية التي نقدميا ليذه الظكاىر، فمحد الساعة مازلنا لـ نحدد بعد تعريؼ ال 
جداؿ فيو عف التفكير كطبيعتو كال عف مستكل الطمكح أك اتخاذ القرار ليذا نجد أف المقاييس التي تحاكؿ 
أف تقيس ىذه الظكاىر أك المتغيرات كغيرىا في الغالب ىي تقيس الجزء الذم تـ فيمو كالتأكد منو ليذه 

 .الظاىرة المقاسة

كاألمر ذاتو ينطبؽ عمى قياس أساليب التفكير خاصة كأنيا تعتبر مف المجاالت الحديثة في عمـ 
 .النفس عمكما كعمـ النفس المعرفي خصكصا

يمكف تدريس كتعميـ أساليب التفكير، كسبؽ كأف ذكرنا أف األساليب تتفاعؿ مف األكلياء  (11
كقد ذكرنا )كالمجتمع عف طريؽ البيئة االجتماعية كبالتالي فيمكف أيضا أف نتكمـ عف تعميـ أساليب التفكير 

كما نريد إضافتو ىنا كالتركيز عميو ىك التعمـ داخؿ المؤسسات التربكية، إذ يمكف لممعمـ أف  (ىذا أيضا
غير . يعمـ تبلمذتو أساليب تفكير متنكعة باإلضافة إلى ما يمتمككنو مف أسمكب ألفكا التعامؿ بو كتفضيمو

أف ىذا يسمح ليـ باالختيار مف بيف عدة أساليب تعممكىا ككذا اختيار أييا أنسب لمكاقؼ معينة، كىذا مف 
 .خبلؿ التدريبات التي يقكـ بيا التبلميذ عمى ىذه األساليب كالميمات التي تناسبيا

العديد مف . "األساليب ذات القيمة في كقت معيف ربما ال تككف ذات قيمة في كقت آخر (12
األفراد يجدكف أف نجاحيـ في تخصصيـ  يتعاظـ كيتضاءؿ، كجزء مما يسبب ىذا التعاظـ أك التضاءؿ 

اعتبر عمى سبيؿ . ىك اتفاؽ أساليب التفكير مع متطمبات العمؿ في كؿ مرحمة مف مراحؿ التخصص
اسأؿ نفسؾ ماذا تريد المنظمة بشكؿ عاـ عندما يحدد أجر . المثاؿ نفسؾ مف اإلدارييف في األعماؿ

بالمثؿ ما تريده المنظمة ىك فرد ما يفعؿ كيؤدم ما تـ طمبو منو أف يفعمو، : مستكل االلتحاؽ اإلدارم
 .كالذم ال يسأؿ أسئمة عف ماذا يجب أف يفعؿ ذلؾ، أك لماذا عميو أف يفعؿ ذلؾ

كلكف عميؾ أف تسأؿ نفسؾ ماذا تريد أية مؤسسة عمكما مف اإلدارم ذم المستكل األعمى، اآلف 
مف المحتمؿ أنيـ ال يريدكف أم فرد يفعؿ ما تـ اخباره بو ببساطة، كلكف فرد ما سكؼ يعرؼ ماذا يخبر 

بو األفراد اآلخريف أف يفعمكا، كالذم سكؼ يسأؿ ما إذا كانت المنظمة تفعؿ الشيء الصكاب، كتؤدم 

.
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بالطريقة الصحيحة كالذم سكؼ يتكقؼ عما يفعمو إذا شعر أف ىناؾ عمبل ما ذا أكلكية مرتفعة كفي 
 . حاجة إلى أف يتـ انجازه أكال

كالحظ أف أساليب التفكير المرغكبة في المستكيات العميا مف اإلدارة، في العديد مف األكجو ىي 
ميقابمة لتمؾ المرغكبة في المستكيات الدنيا كبالمثؿ فاألفراد الذيف يتـ ترقيتيـ كالذيف يؤدكف أعماليـ بشكؿ 
جيد عند المستكيات الدنيا مف المحكات المتفؽ عمييا، كالذيف يؤدكف أعماليـ بالطريقة التي يفترضكف أف 

 .يؤدم بيا، ىؤالء الذيف يككنكا أكثر احتماال لمفصؿ كاالستبعاد مف العمؿ
في مجاؿ اإلدارة كاألدب، كالتأمؿ لمفكرة القائمة " بيتر"كنرل بصكرة متكررة أف الرجكع إلى مبدأ 

بأف األفراد غالبا يرقكف إلى مستكاىـ عف عدـ كفاءة، كلكف فكرة األساليب تقكدنا إلى خبلصة مختمفة إلى 
المشكمة ربما ال تككف كاحدة مف الكفاءة أك القدرة، كلكف التطابؽ بيف أسمكب الفرد كمتطمبات . حد ما

ربما يرقى األفراد ليس إلى األعماؿ التي ال يككنكا غير . األعماؿ عند مستكيات مختمفة في مسار العمؿ
 ".كفؤيف ليا، كلكف في المقابؿ إلى األعماؿ التي ال تتطابؽ أساليب تفكيرىـ معيا بشكؿ جيد

  (153-152 : 2004ستيرنبرج روبرت، )                                                     

عندما نقـك : األساليب ذات القيمة في مكاف ما ربما تككف غير ذات قيمة في مكاف آخر (13
بدراسات تجريبية كنعرض عمى المجمكعة أسمكب تفكير معيف لحؿ مسألة رياضية كنعرض عمى 

فقد نجد أف النتائج مختمفة كىذا ألف نفس أسمكب التفكير الذم . المجمكعة التجريبية نفس أسمكب التفكير
كنفس المشكمة قد تحدث لنا عندما نتكجو . الءـ قدرات المجمكعة الضابطة لـ يبلئـ المجمكعة التجريبية

 .لشراء غرض معيف فقط نقبؿ كبلـ معيف مف أحد البائعيف كال نستصيغ أم كممة مف بائع آخر

بينما نحس بالممؿ  (كغيرنا يحس معو بالضجر)كقد نحس بالراحة مع شخص ال يتكمـ كثيرا 
كفي مكقؼ آخر نجد أف كؿ المدراء في المؤسسات يقكلكف . كالضجر مع شخص يكثر الكبلـ كال يسكت

إف –أنيـ يشجعكف العماؿ المنضبطيف كالمتفانيف في العمؿ كلكف نجد في أغمب ىذه المؤسسات العمكمية 
 المدير كربما يككف في نياية مف ضغط أف العامؿ المجتيد كالمنضبط ىك أكثر مف يعاني –لـ نقؿ كميا

 .سمـ ترتيب العماؿ، كلكف إف كانت المؤسسة خاصة فربما قد يتغير الكضع كاألسمكب معا

 :األساليب ليست في المتكسط، جيدة أك سيئة (14

بناء عمى ما سبؽ ال يمكننا القكؿ أف ىذا األسمكب سيء كىذا جيد كلكف األمر يتعمؽ بمدل 
مبلءمة ىذا األسمكب مع المكقؼ، فكما يتبيف مف خبلؿ األمثمة السابقة فإف أسمكب معيف قد يتبلئـ في 

مكقؼ ما كال يتبلئـ مع مكقؼ آخر، بمعنى أف الحكـ عمى أفضمية أك سكء األسمكب يككف ضمف الكظيفة 
 .التي يؤدييا داخؿ نسؽ أك سياؽ ما (اإليجابية أكالسمبية)

.
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 :نحف نخمط بيف مبلءمة األسمكب مع مستكيات القدرات (15

األسمكب ال يعني القدرة كرغـ ذلؾ فنحف نميؿ لمحكـ عمى أساليب اآلخريف بالقكة كالضعؼ مف 
خبلؿ حكمنا عمى قكة كضعؼ قدراتيـ، كاألسكء أننا نجعؿ مف أنفسنا أحيانا مقياسا لآلخريف، فإف كاف 
لدينا ثقة بالنفس زائدة فإننا نعتبر أنفسنا ذكم قدرات خبلقة كبالتالي نحكـ عمى اآلخريف مف خبلؿ الحكـ 
ف كنا مكضكعييف فإننا سنحتكـ  عمى قدراتنا بأنيـ أقؿ منا شأنان كأف عمميـ ال يرقى لممستكل المطمكب، كا 

كىكذا نجد أنفسنا نيقيـ مستكيات القدرات . لمعايير كمؤشرات عممية لمحكـ عمى أصالة ىذا العمؿ أك غيره
 .كليس األسمكب المفضؿ في ىذا العمؿ

في مكاقؼ أخرل تقييـ اإلنتاج العممي مثبل لآلخريف عمى أنو شيء تافو ألنو ال يكافؽ أسمكبنا أك 
رأينا في المكضكع ذاتو أك أف صاحب العمؿ لـ يعالج المكضكع باألسمكب العممي الذم نفضمو كنفيمو 

نحف كمحكميف كبالتالي فنحف نخمط بيف األسمكب كالقدرات في تقييمنا لؤلعماؿ المختمفة كبذلؾ يبقى الشؾ 
 .محيطا بيذا التقييـ

 :تصنيفات أساليب التفكير: ثانيا
أساليب التفكير متعددة كلكنيا تعتمد جميعا عمى أسمكب التفكير العممي الذم يعتمد أساسا عمى 
االستقراء، حيث يبدأ بالجزئيات ليستمد منيا القكانيف كبذلؾ فإف أسمكب التفكير العممي يسير كفقا لتنظيـ 

 .ديكم جكفعقمي يتككف مف عدد مف المراحؿ أك الخطكات كما حددىا 
 (165: 1990منسي محمود، )                                                      

كتكجد عدة محاكالت لتصنيؼ أساليب التفكير منيا ما يعتمد عمى أساليب المكضكعية كمنيا عمى 
 :أساس األزكاج المتناظرة كمف أىـ ىذه المحاكالت التي سكؼ نحاكؿ ذكرىا كاآلتي

I. تصنيف أساليب التفكير عمى أساس اليدف: 
رجاء محمكد أبك مع  (1995 )محمد عثماف نجاتيك (1997 )فاركؽ السيد عثمافيتفؽ كؿ مف 

 :في تصنيفيـ لمتفكير إلى نكعيف (1993 )عبلـ
 (ليس لو ىدؼ كاضح كمحدد)التفكير الحر غير المكجو نسبيا  - أ

 :كينقسـ إلى (لو ىدؼ محدد كحؿ المشكبلت): التفكير المكجو - ب

 .ينتيي بإصدار األحكاـ أك المكازنة بيف مكضكعيف: التفكير النقدم أك التقكيمي- 1-ب
 .كىك الذم يستخدـ التفكير النقدم إلنتاج شيء جديد: التفكير اإلبداعي أك االبتكارم- 2-ب

 (46 : 2006الطيب عصام، ) 

.
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حاكؿ ىؤالء الباحثيف تصنيؼ التفكير إلى نكعيف حسب اليدؼ، فيناؾ تفكير غير مكجو ليس لو 
ىدؼ بعينو محدد ككاضح كيتمثؿ في الميك كالمعب كاالستمتاع، كقد يككف كاقعيا لكف قيمتو بسيطة 

كالنكع الثاني ىك الذم لو ىدؼ صريح يسعى مف خبلؿ ىذا التفكير لمكصكؿ . كسطحي كقد يككف خياليا
إليو أك تحقيقو، مثبل كأف يككف اليدؼ حؿ مشكمة ما، اتخاذ قرار معيف، اكتشاؼ شيء جديد، تقييـ 

" األسمكبية"إلخ كنبلحظ ىنا أنو لـ يتـ استخداـ مصطمح أسمكب تفكير كىذا يعني أف صفة ...مكضكع 
 .كليس ألساليب التفكير (كقدرة)يمكف نفييا عف ىذا التفسير فيك تقسيـ لمتفكير 

II. تصنيف أساليب التفكير عمى أساس األبعاد: 
كجكد خمسة أبعاد :  تصنيؼ آخر ألساليب التفكير ىكMarzano et alكآخركف " مارزانك"يقدـ 

أك عناصر لمتفكير، كينبغي النظر إلى ىذه األبعاد عمى أنيا عناصر تنظيـ عامة ألنماط التفكير، كأبعاد 
 :التفكير الخمس ىي

 .نعني أف يككف الفرد كاعيا بتفكيره، المعرفة بالذات كالتحكـ فييا: الميتا معرفة -1

 .التفكير الناقد اإلبداعي -2

تككيف المفيكـ، تككيف المبدأ، الفيـ، حؿ المشكبلت، ) عمميات 8عمميات التفكير كتشمؿ  -3
 (اتخاذ القرارات، البحث، الصياغة، الخطاب المفظي

ميارات التحديد، التحميؿ، التذكر، التنظيـ، الميارات التكليدية، : ميارات التفكير األساسية -4
 .ميارات التكامؿ، ميارات التقييـ

 .المعرفة بمجاؿ محتكل معيف -5

 (46 : 2006الطيب عصام، ) (92 : 1997، .ج.مارزانو، ر)

. كزمبلؤه فإف تصنيفيـ اعتمد عمى األبعاد أك العناصر المككنة لمتفكير" مارزانك"بالنسبة لػ
كالمتمعف ليذا التقييـ سيبلحظ أنو تـ كضعو عمى أساس مستكيات التفكير بداية مف المستكيات العميا 

كىذه المحاكلة أيضا يمكف إدراجيا  (معرفة المضمكف)كصكال إلى المستكيات الدنيا  (الميتا معرفة)
 .حسب عدة أبعاد كليس تصنيفا ألساليب التفكير (كميارات كعمميات)كمحاكلة لتصنيؼ التفكير 

III. تصنيف أساليب التفكير عمى أساس طبيعة التفكير. 
أسسو النظرية كالتجريبية، أف ىناؾ : في كتابو سمكؾ االنساف (1976 )سيد خير اهللكيذكر 

 :تصنيفا مختمفا ألساليب التفكير، يتمثؿ في
التفكير العياني، التفكير المجرد، التفكير الخرافي، التفكير العممي، التفكير الناقد، التفكير 

 فرج عبد القادر طوكيرل . االبتكارم، كالتفكير القائـ عمى التعميـ عف طريؽ تككيف مفاىيـ مختمفة

.
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في  مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي، أف لمتفكير أنكاع متعددة فيناؾ ما يسمى  (1993)كآخركف 
بالتفكير العممي، كىناؾ التفكير االبتكارم، كالتفكير االجترارم كىك تفكير يميز الفصامي، كىناؾ تفكير 

تباعدم يتميز باالنطبلؽ إلى آفاؽ بحث غير محدكدة، كىك تفكير يكجد في مراحؿ الطفكلة األكلى كلدل 
في كتابو ميارات التفكير في مراحؿ  (2002 )فييـ مصطفىبينما صنؼ . بعض المرضى النفسييف

التفكير التحميمي، اإلدراكي، الديناميكي، الفعاؿ، : التعميـ العاـ، أساليب التفكير تصنيفا مختمفا، ىي
 .التخيمي، االبتكارم، المجرد، الكاقعي، االستداللي، االستنباطي، العممي، المثالي

 (47 : 2006الطيب عصام، )

( 7) إلى سبعة سيد خير اهللقسمت المحاكالت سابقة الذكر التفكير حسب طبيعتو، حيث أشار 
كالبلفت لبلنتباه أف ىناؾ .  نكع11 فقد قسميا إلى فييـ مصطفىأنكاع أما  (6) ستة فرج طوكذكر . أنكاع

كالتفكير  (بمختمؼ مسمياتو)أنكاع مشتركة بيف ىذه التصنيفات منيا التفكير االبتكارم كالتفكير العممي 
 فقد تكمـ عف فرج طو نكع أما 11 حاكؿ أف يككف أكثر دقة بكضعو لػ فييـ مصطفىغير أف . المجرد

 .عبلقة التفكير بالمرض النفسي كىذا ما لـ تيتـ بو التقسيمات األخرل
IV. تصنيف أساليب التفكير عمى أساس األزواج المتناظرة: 

 :يمكف تصنيؼ أساليب التفكير عمى أساس األزكاج المتناظرة كاآلتي
 .التفكير التباعدم مقابؿ التفكير التقاربي- 1
 .التفكير االستقرائي مقابؿ التفكير االستنباطي- 2
 .التفكير القائـ عمى الجانب األيسر مقابؿ التفكير القائـ عمى الجانب األيمف- 3
 .التفكير االبتكارم مقابؿ التفكير الناقد- 4
 .التفكير الشكمي مقابؿ التفكير غير الشكمي- 5
 .التفكير االستكشافي مقابؿ التفكير التفكير التحميمي- 6
 .التفكير االستراتيجي مقابؿ التفكير التكتيكي- 7
 .التفكير الكاقعي مقابؿ التفكير التخيمي- 8
 .التفكير المحسكس مقابؿ التفكير المجرد- 9

 .التفكير البسيط أحادم البعد مقابؿ التفكير المعقد ذم العمميات العقمية المركبة- 10

 (48 : 2006الطيب عصام، )
اعتمد ىذا التصنيؼ عمى ذكر نكع التفكير كضده، كىك مف أبسط أنكاع التصنيفات حيث يعتمد 

 .ىك اآلخر عمى ميارات كعمميات التفكير

.
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V. تصنيف أساليب التفكير عمى أساس الموضوعية والعقالنية والمنيجية. 
أكليا التصنيؼ العاـ كثانييا تصنيؼ ىارسكف كبرامسكف : كفي ىذا الصدد سنذكر ثبلث محاكالت

 (.Sternberg( )1997)كثالثيا كىي األىـ تصنيؼ ستيرنبرغ 
 :تصنيف أساليب التفكير عمى أساس التجاوب مع المواقف واألحداث -1

يتعرض اإلنساف إلى مجمكعة مف المكاقؼ كالحاالت في حياتو اليكمية كالعامة فإنو يحتاج في 
كبشكؿ عاـ، فإف ىنالؾ أسمكبيف أساسييف في تفكير . مثؿ ىذه المكاقؼ إلى تجاكب أك رد فعؿ مناسبيف

كاألسمكب العممي  (غير العممي)اإلنساف كتجاكبو مع المكاقؼ كاألحداث ىما األسمكب االعتباطي 
 (30 : 2008قنديمجي عامر، ). المبرمج

كيتضمف التفكير الخرافي كالميتافيزيقي، كالتفكير عف  :(غير العممي)األسموب االعتباطي - 1
 كيعتمد ىذا األسمكب عمى (48 : 2006الطيب عصام، ) .طريؽ المحاكلة كالخطأ، كالتفكير بعقكؿ اآلخريف

رد الفعؿ التمقائي االعتيادم المستخدـ مرات عديدة متكررة لمكاقؼ كأحداث متشابية اعترضت اإلنساف في 
أك لمكاصمة حالة بسيطة تصادفو برد فعؿ بسيط، ال يحتاج إلى جيد ذىني أك تفكير كثير ككبير، . حياتو

 .مثاؿ ذلؾ أف تأتي حشرة عمى كجيو فيطردىا بيده. كقد ال يحتاج إلى التفكير إطبلقا
 (30 : 2008قنديمجي عامر،                                                                       )

الذم يعتمد عمى المكضكعية في مكاجية المشكبلت كتفسير الظكاىر : األسموب العممي -1
التفكير التأممي، التفكير الحدسي، التفكير االستداللي كالتفكير : كاألحداث كمف صكر ىذا األسمكب

  (48 : 2006الطيب عصام، ).  االبتكارم
كىك أسمكب مبرمج ينعكس في استخداـ االنساف تفكيره بشكؿ مركز ككبير، بحيث يتناسب مع 
الحالة أك المكقؼ الذم يصادفو كيعترض حياتو، كذلؾ فإنو، في األسمكب العممي، يحتاج اإلنساف إلى 
تنظيـ كبرمجة تفكيره، كالخطكات المطمكب اتباعيا لمجابية حالة معينة أك حؿ مشكمة محددة تكاجيو، 

 .كذلؾ بغرض كضع الحمكؿ المناسبة كالكصكؿ إلى نتائج مفيدة عمى أسس مدركسة
 (31-30 : 2008قنديمجي عامر، )                                                               

عمى أساس ما تقدـ فإنو يمكف القكؿ أف األسمكب االعتباطي ىك في الحقيقة يتحدث عف 
كىي إما . منعكسات شرطية ال إرادية كليس عف ميارات معرفية يمكف أف يتحكـ فييا اإلنساف كفي نتائجيا

كما أنو . ليتكيؼ مع البيئة الفيزيقية التي يعيش فييا- أيضا–يكلد مزكد بيا أك يتعمميا بشكؿ اعتباطي 
أم األسمكب االعتباطي يتميز بالبساطة الشديدة التي تجعمو ال يحتاج إلى مجيكد عقمي كبير كال إلى 
استخداـ عمميات عقمية مختمفة كال حتى إلى معارؼ ميمة كدقيقة، حتى أنو يمكف أف يتـ ىذا النكع مف 

.
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التفكير خارج إطار المادة أك البيئة التي يتكاجد بيا الشخص كىذا لعجزه عف تفسير كفيـ الكاقع كما ىك 
 .كبمككناتو الحقيقية

أما التفكير العممي فيك معاكس تماما لمتفكير االعتباطي حيث أنو يعتمد عمى الكقائع المممكسة 
. كيحاكؿ فيميا بحشد كؿ ميارات كعمميات التفكير الممكنة كما أنو يحتاج إلى المعرفة كبكؿ مستكياتيا

كما . بيدؼ تفسير الظكاىر كاألحداث كإليجاد حؿ فعمي لممشكبلت التي تكاجيو في كؿ مجاالت الحياة
أنيا أم أساليب التفكير العممي ال تعتمد عمى الصدفة كلكنيا تتبع خطكات مدركسة كمبرمجة لتحقيؽ 
اليدؼ المنشكد عمى أف تؤدم بنا ىذه الخطكات إلى نتيجة مممكسة فعمية أك إلى نتيجة جديدة لـ تكف 

 .كىي بذلؾ تشبو أك تكاد تككف خطكات البحث العممي. مكجكدة سابقا
 :De Bonoتصنيف  -2

ستة أنماط مختمفة ألساليب التفكير رأل أف  (1985عاـ )" إدكارد دم بكنك" كعمى نحك آخر حدد 
التدريب عمييا مع مف شأنو أف يزيد مف قدرة األفراد عمى االنتاج اإلبداعي األصيؿ، كقد أطمؽ عمى ىذه 

الزرقاء كالخضراء كالسكداء " six thinking hatsقبعات التفكير الست "األنكاع إسما مجازيا ىك 
 (141 : 2003عامر أيمن، ).كالصفراء كالبيضاء كالحمراء

 :48كفيما يمي شرح مختصر لقبعات التفكير الست
يرتدييا الميالكف لمراقبة عمميات التفكير الخاصة بيـ، كبعمميات اإلبداع : قبعة التفكير الزرقاء- 1

بيا نكع مف الجدية، كىي تيدؼ إلى التحكـ في عمميات التفكير كما تعتيـ التفكير، : كما يحدث بداخميـ
 .كصاحبيا يطمب الخبلصات كالنتائج كالقرارات مف أصحاب القبعات األخرل، الختيار البديؿ األفضؿ

 جيمفكردتعبر عف أسمكب التفكير اإلبداعي المشابو لما يسميو : قبعة التفكير الخضراء- 2
حيث يميؿ إلى إنتاج األفكار الجديدة، كالسعي لمتركيب بيف األفكار المتباينة  (التشعبي)بالتفكير االفتراقي 

 .لمكصكؿ إلى حمكؿ أصيمة لممشكبلت، مف خبلؿ تنمية األفكار كالبدائؿ
يميؿ صاحبيا إلى الحكـ عمى األفكار كنقدىا كما أنو يميؿ إلى التفكير : قبعة التفكير السكداء- 3
لذا فيك يركز عمى تكقيع العقاب الصاـر عمى المخطئيف، كىك ال ينتظر كقكع الخطأ بؿ ييدؼ . المنطقي

 .إلى التحذير مف الكقكع فيو
يكصؼ صاحبيا بالتفاؤلية، كالنظرة المستقبمية الستشرافية األمكر، أم : قبعة التفكير الصفراء- 4

أنو يميؿ إلى النقد اإليجابي كالبناء، كصاحب القبعة الصفراء يضحي ببعض المنافع في األجؿ القصير 
                                                 

  430← 424( : 2008) ك أحمد ماىر 142(: 2003)أيمف عامر :  طالع  48

 

.
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مف أجؿ منافع أكثر استمرارية في األجؿ الطكيؿ، لذا تجده ييتـ بكفاءة األفراد كالنظـ لتعكيض ارتفاع 
 .التكاليؼ

أما صاحب ىذه القبعة فيتميز تفكيره بالكاقعية ألنو ييتـ بالمعمكمات : قبعة التفكير البيضاء- 5
كىك بذلؾ يعطي اىتماما كبيرا لممشاىدة المكضكعية، فما ييمو ما ىك متكفر مف . كالبيانات ال األداء

 .معمكمات ككيؼ يحصؿ عمى المعمكمات غير المتكفرة
يركز مرتىديكىا عمى المضمكف الكجداني لمفكرة كيميمكف إلى االحتكاـ : قبعة التفكير الحمراء -6

لممشاكؿ كالحدس في الحكـ عمى األمكر عمى حساب المنطؽ، فقد تجد البعض في كثير مف االجتماعات 
 .يعبر عف شعكره بطريقة انفعالية كبطريقة غير منتظمة

أسمكب مراقبة التفكير، = القبعة الزرقاء :  تسميات ليذه األساليب كما يأتيأيمف عامركقد اقترح 
أسمكب = األسمكب الناقد، القبعة الصفراء = أسمكب التفكير اإلبداعي، القبعة السكداء = القبعة الخضراء 

 .أسمكب كجداني= أسمكب التفكير الكاقعي، القبعة الحمراء = التفكير االستشراقي، القبعة البيضاء 
  Harrison & Bramson تصنيف ىارسيون وبرامسون  -3

مف النظريات التي  (Harrison A.T. & Bramson,R.M )تعد نظرية ىاريسكف كبرامسكف 
اىتمت بكصؼ أساليب التفكير في ضكء أنيا تمثؿ استراتيجيات مفضمة لدل األفراد، حيث يبدأكف في 
 .اكتسابيا منذ الطفكلة كتنمك كتستقر خبلؿ المراىقة كالرشد، بحيث تصير محددات أساسية لسمككياتيـ

 (Harrison,A & Bramson ,R ,1982 : 25) 
كقد صنفا التفكير مف حيث أساليبو أك أنماطو أك استراتيجياتو إلى مجمكعة مف الطرؽ الفكرية 
التي يعتاد الفرد أف يتعامؿ بيا مع المعمكمات المتاحة لديو حياؿ ما يكاجيو مف مشكبلت كمكاقؼ عمى 

، Pragmatic، التفكير العممي Idealitic، التفكير المثالي Syntheticالتفكير التركيبي : النحك اآلتي
كينتمي ىذا التصنيؼ إلى نظرية أساليب . Realitic كالتفكير الكاقعي Analyticالتفكير التحميمي 

التصنيؼ )التفكير التي تكضح العبلقة بيف ىذا التصنيؼ أك كؿ مف التفكير الكظيفي، التفكير الذاتي 
 (31-30 : 2005جمل محمد، ) . لتعمـ المفيـك كاألساليب المعرفيةبركنركاستراتيجيات  (الكركبيف لممخ

حيث يشير أصحاب النظرية إلى، أسمكبي التفكير التركيبي كالمثالي ليما تكجو قكل نحك التفكير 
الذاتي كبالتالي نحك القيمة، في حيف يتجو أسمكبي التفكير التحميمي كالكاقعي نحك التفكير الكظيفي 

 .كبالتالي نحك الحقائؽ، أما أسمكب التفكير العممي فقد يربط بيف الجانبيف. كالشكمي
 :كتتمثؿ أساليب التفكير حسب برامسكف ك ىارسيكف في اآلتي

 

.
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   :Synthetic styleاألسموب التركيبي - أ

إف كؿ أشكاؿ التناسب كالمقارنة ككؿ الركابط القائمة بيف : يصكغ عمماء النفس التركيب كما يأتي
كيتمثؿ األسمكب التركيببي في ميؿ الفرد  (432 : 2007غسان المنصور، )العناصر المختمفة ىي تركيب 

نحك بناء أفكار جديدة كأصيمة، كتركيب األفكار المختمفة، كالتطمع إلى كجيات النظر التي تتيح حمكال 
تقاف الكضكح كاالبتكارية كما يكصؿ  أفضؿ، كمحاكلة الربط بيف كجيات النظر التي قد تبدك متعارضة كا 

 (13 : 2005بدوي سعدية، ). إلييا مف ميارات
، كيستخدـ بكثرة Speculationكالعممية المفضمة لمفرد ذم األسمكب التركيبي ىي التأمؿ 

كال ييتـ الفرد التركيبي " ضركرم، أكال، أكثر كأقؿ، نسبيا، كما النتيجة الحاصمة؟: "التبريرات التالية
 .بعمميات المقارنة أك االتفاؽ الجماعي في الرأم أك المكافقة عمى أفضؿ الحمكؿ لمشكمة ما

نما االستنتاجات  كيفترض عدـ إمكانية اتفاؽ أم شخصيف في الحقائؽ، كما ييمو ليس الحقائؽ كا 
كما يفترض أف الصراع بيف الفكرة كنقيضيا ىي عممية ابتكارية، كمف ىنا نجد . التي يجب التكصؿ إلييا

 ىي استراتيجية الفرد التركيبي، كمدخمو إلى Dialecticكالجدلية . االتساؽ التركيبي يختمؼ عف اآلخريف
الفرضية العممية، كالتضاد كالتناقض، : المعرفة ىك المدخؿ الديالكتيكي الذم يعتمد عمى مراحؿ ثبلث ىي

 (31 : 2005جمل محمد، ). نتيجة الجمع المتكامؿ بيف الفركض كنقيضيا. كالتركيب كالتخميؽ
األسمكب التركيبي إذا يعتمد استنتاج العبلقات بيف المتشابيات كالمتعارضات كطبيعة ىذه 

العبلقات لمكصكؿ إلى أفضؿ الحمكؿ، كىذا ما يجعمو يتسـ باالبتكارية كىك بذلؾ ينطكم عمى أسمكب 
كبما أننا نتكمـ عف المنيج . عممي كاضح كميـ جدا في استنتاج الحقائؽ كصياغة الفركض العممية الدقيقة

كيقؼ ىذا المنيج عمى الطرؼ النقيض الفتراضات المنيج "فإنو يمكف اعتبار األسمكب التركيبي كمنيج 
التحميمي كيحتؿ ىذا المنيج أىمية مكازية فضبل عف ككنو استكماال لمسار اتخاذ القرارات االستراتيجية 

 . التي لـ تقع ضمف إطار المنيج التحميمي
كيقكـ ىذا المنيج عمى بناء األفكار بعضيا مع بعض كربطيا بالقدرات العقمية في االستبصار 

Insiglit كالحدس Intuition المؤدياف إلى التخيؿ اإلبداعي Creative imagination . إذ أف التخيؿ
اإلبداعي ذك طابع ذاتي كأف اتجاه نشاط التفكير يككف مف الداخؿ إلى الخارج نحك المكضكع المستيدؼ 

كأف العممية الفكرية ال تستقبؿ مكضكعاتيا مف الخارج، كالجدير بالذكر أف المنيج التركيبي 
(Physiognomy)

 يتكافؽ مع المديريف مف ذكم الممكة الخبلقة في المجاؿ الذىني، كيقـك عمى 49
                                                 

Physiognomy-49 :  الحكـ عمى الخصائص العقمية كالخمقية مف خبلؿ الكجو أك مبلمحو، ك ىي كممة ألمانية تتككف مف شقيف :Pysio =  ،المادة أك الجسـGnomy = 
Judgeأم الحكـ ) 

.
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افتراض رئيسي أساسو أف كؿ فرد يدرؾ األشياء أك البدائؿ بحسب مقكماتو الذىنية كما ينجـ عنيا مف 
 (79-78 : 2002محمد طارق، ). تأثير في المحظة اإلدراكية

 : Analytic Styleاألسموب التحميمي - ب

يقصد بو قدرة الفرد عمى مكاجية المشكبلت كاالىتماـ بالتفاصيؿ كالتخطيط بحرص قبؿ اتخاذ 
 (432 : 2007المنصور غسان، ).القرار، كجمع أكبر قدر ممكف مف المعمكمات مع تككيف نظرة شمكلية

كيأتي اىتمامو بالتنظير عمى حساب الحقائؽ، كلديو إمكانية لتجزئة األشياء كالحكـ عمييا في إطار عاـ، 
 (14 : 2005بدوي سعدية، )كمحاكلة تكضيح األمكر حتى يمكف الكصكؿ إلى استنتاجات 

أما العممية العقمية المفضمة لمفرد ذم التفكير التحميمي فيي التكجيو كاإلرشاد أك شكؿ أك إجراء أك 
ًكنيو مف الحؿ إذا كاف باإلمكاف أف نحمؿ بطريقة عممية، فإنو يجب التخطيط : "كيردد مع نفسو. نظاـ ييمى

، إذا نظرت ...بالرجكع إلى السبب: "كما يستخدـ التعبيرات التالية". الجيد لؤلشياء ثـ التحقؽ منيا
فالتحميمي مناقض " ، أكثر أك أقؿ دقة، النظريات ...، إذا بدأنا في المكضكع عمميا ...لممكضكع منطقيا 

أما استراتيجية التحميمي فيي البحث عف أفضؿ الطرؽ كفؽ . لمعممي، كفخكر بفيمو لجميع المتغيرات
 (34 : 2005جمل محمد، ). الخطكات السابقة الذكر

كبيذا فالفرد التحميمي يميؿ إلى الظيكر بالبعد عف العكاطؼ كالجكانب الذاتية كالميؿ إلى التعبير 
عف القكاعد كالقكانيف العامة، كىك يشرح األشياء بنظاـ كدقة كيتسـ بالنظاـ كالحرص كالجفاء كقد يبدك 

 (51: 2006الطيب عصام، ).عنيدا، في حيف يستمتع باالختبارات العقبلنية كيكره الحديث غير العقبلني
يعد المنيج التحميمي أحد أكجو التصكر التقميدم في اإلدارة، إذ يغمب عمى تفكير متخذ القرارات 

 كعندئذ فإف األىداؼ Intended strategicsخاصة التعامؿ مع االستراتيجيات المقصكدة . االستراتيجية
كيتسـ ىذا المنيج . االستراتيجية محددة سمفا كأف البيانات حكؿ القرارات كمصادرىا كاضحة ككافية

بالكاقعية الفمسفية التي تدعك إلى تبني المكقؼ العممي في تحديد الخيارات االستراتيجية فضبل عف المعرفة 
كيغمب عمى المعرفة خاصية . التي يحمميا متخذ القرار إنما ىي صكرة ذىنية لمشيء المعركؼ بذاتيتو

 (75 : 2002محمد طارق، ). االستنباط، أم االنتقاؿ بالتفكير مف الكمية إلى الجزئيات
يأتي األسمكب التحميمي إذا، مكمبل لؤلسمكب التركيبي رغـ أنو يبدك مناقضا لو حيث ييتـ بتحميؿ 

كما يحمؿ الظكاىر أك المكاقؼ التي تستدعي اتخاذ القرار، . الركابط التي تربط الظكاىر كيقٌكـ تحميميا
حيث أنو إذا تـ التأكد مف العناصر المككنة لممشكمة أك العكامؿ المؤثرة فييا عف طريؽ تحميميا، يمكف 

 .التنبؤ بيا كبما ستؤكؿ إليو في المستقبؿ
 

.
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 : Pragmatic styleاألسموب العممي - جػ

يميؿ الشخص العممي إلى حرية التجريب كالتحقؽ مف صحة كخطأ الخبرات الشخصية، كمحاكلة 
كيفضؿ التدرج في تناكؿ . إيجاد طرؽ جديدة لعمؿ أشياء باستخداـ ما ىك متاح مف المكاد الخاـ

 . المشكبلت كاالىتماـ بالجكانب اإلجرائية كالبحث عف الحمكؿ السريعة مع القابمية لمتكيؼ
 (14 : 2005بدوي سعدية، )                                                           

كالحقائؽ كالقيـ ليا أكزاف . كيعتقد الفرد ذك التفكير العممي أف األشياء تحدث بطريقة تدريجية
المدخؿ . يدعميا باالنفعبلت كالمشاعر إذا كانت مناسبة لممكقؼ" ماذا يحدث"متساكية، كالميـ عنده 

كيفترض العممي، عدـ . التكافقي لديو ليس سمككا عشكائيا إنما ىك عممية تفاعمية بيف االستجابة كالتكيؼ
إنو ال ينظر لمبناء المنطقي كلكنو ببساطة . كجكد قكانيف لعممية الحكـ عمى طبيعة المكقؼ المحيط بو

 (33 : 2005جمل محمد، ). يفيمو كيىخبره ك يىمر بو
يمكف تحديد المؤشرات السمككية لمفرد العممي فيما يمي، الميؿ إلى الظيكر كإنساف منطمؽ 

، إنو يحاكؿ االختصار لتكضيح ..."أنا متأكد"اجتماعي كمتسرع في االتفاؽ، كاإلكثار مف استخداـ تعبير 
األفكار، يتسـ بالقابمية لئلتفاؽ، قد يبدك منافقا أك غير مخمص، يستمتع باستخداـ الكسائؿ كالتكتيكات 
المختمفة، يميؿ إلى استخداـ أمثمة مألكفة كشعبية، في حيف يكره الحديث الحاؼ كغير المرح ككذلؾ 

 (51 : 2006الطيب عصام، ). الحديث التحميمي كالفمسفي
 (ما الذم سيفعمو؟)كما ييتـ بما سيحدث  (ماذا يحدث؟)الفرد العممي ييتـ بما ىك مكجكد فعبل 

فبل يستغرؽ كقتو في تحميؿ األمكر كالتنبؤ بما سيحدث في المستقبؿ، إنما يفضؿ أف يككف إجرائيا في 
 .عممو كتفكيره قصد التكيؼ السريع

 : Idealitic styleاألسموب المثالي - د

يفترض الفرد المثالي إمكانية المبلءمة بيف كجيات النظر المختمفة كالبدائؿ المتعددة كيمكنو 
التكصؿ لحؿ شامؿ يرضي جميع األفراد كيسعد الناس، كيككف المثالي راسخا كثابتا بقدر زيادة بحثو عف 

 (432 : 2007المنصور غسان، ). المثاليات في المكاقؼ
 :ييتـ األسمكب المثالي أك النمكذجي في صنع القرار باآلتي

الميؿ إلى التكجو المستقبمي كالتفكير في األىداؼ، كاالىتماـ باحتياجات الفرد كما ىك مفيد 
بالنسبة لو، كبذؿ أقصى ما يمكف، بمراعاة األفكار كالمشاعر كاالنفعاالت كالعكاطؼ، كتككيف معامبلت 

كعبلقات مفتكحة، كالميؿ لمثقة في اآلخريف، كاالستمتاع بالمناقشات مع الناس في مشكبلتيـ، كعدـ 
 .اإلقباؿ عمى المجادالت مفتكحة الصراع

.
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الميؿ إلى الظيكر كإنساف لطيؼ متفتح : كيمكف تحديد المؤشرات السمككية لمفرد المثالي فيما يمي
كالميؿ إلى التعبير عف ..." ، يبدك ...أال تعتقد أف "مبتسـ كاإلكثار مف استخداـ تعبيرات معينة مثؿ 

المشاعر كاألفكار الخاصة بالقيـ كأىمية األىداؼ كأنو يتسـ بحب االستطبلع ككثرة األسئمة كالتشجيع، 
لذلؾ يستمتع بالمناقشات التي تتعمؽ بمشاعر اإلنساف كمشكبلتيـ، كيكره الحديث المتجو نحك المعمكمات 

 (50 : 2006الطيب عصام، ) .ككذلؾ الحديث الكاقعي، كما يكره المناقشات المفتكحة ذات الصراعات
أما العممية العقمية المفضمة لمفرد ذم التفكير المثالي فيي االنفتاح كالتقبؿ كيرحب بالبدائؿ 

أيف نحف ماضكف؟ كلماذا؟ أما فمسفتو في الحياة : المتعددة لحؿ مشكمة ما، كيتردد السؤاؿ التالي في ذىنو 
كعمى عكس التركيبي ". إذا كنت شخصا جيدا، افعؿ الشيء الصحيح، فستحصؿ عمى حب الناس"فيي 

 .فإف المثالي ال يحبذ الصراع كالتعارؼ، ألنيما غير منتجيف كغير ضركرييف
كاالستراتيجية الرئيسية لمفرد المثالي ىي التفكير التمثيمي أك المتعمؽ بالفيـ الجيد حيث يرغب في 

كيرل أنو يمكف فيـ . العيش بحب مع الناس، كالطريؽ إلى ذلؾ يتـ فيما إذا اتفقكا عمى األىداؼ العامة
أم مشكمة مف خبلؿ المنظكر الكمي حيث العبلقات بيف األشكاؿ كاألحداث كمحاكلة التقريب فيو بيف 

 (32 : 2005جمل محمد، ) .كجيات النظر
نستنتج أف مف خصائص الفرد المثالي شخص مسالـ، ييتـ بالمشاعر أكثر مف أم شيء آخر، 

كلكنو . فالقيـ بالنسبة لو مقدسة كيجب احتراميا، لتفادم الصراع الذم يكرىو كال يحبذ الدخكؿ في المشاكؿ
 .يحمؿ ىمكمو كىمـك أفراد المجتمع محاكال إيجاد حؿ ليا كمجمكعة مكحدة غير متصارعة

 :Realitic styleاألسموب الواقعي - ىػ

صاحب التفكير الكاقعي يعتمد عمى المبلحظة كالتجريب كالحقيقة لديو ىي ما نىخبره كاقعيا مف 
خبلؿ حكاسنا، كبالتالي فالحقائؽ ىي الكاقع فقط كىك إف كاف يشترؾ في بعض األمكر مع صاحب 

 (14 : 2005بدوي سعدية، ) .التفكير العممي فيك يختمؼ تماما مع صاحب التفكير التركيبي
الفركض كالقيـ "فرغـ تشابو التفكير العممي كالكاقعي إال أف كجكه االختبلؼ بينيما تكمف في 

كاالستراتيجيات المستخدمة كيعني التفكير الكاقعي باالعتماد عمى المبلحظة كالتجريب، كأف األشياء 
كشعار . الحقيقية أك الكاقعية ىي ما نخبره في حياتنا الشخصية مثؿ ما نشعر بو كنممسو كنراه كنشمو

كىك في ىذا مختمؼ ( 433 : 2007المنصور غسان، )" الحقائؽ ىي الحقائؽ: صاحب التفكير الكاقعي ىك
 .عف الفرد التركيبي (معارض)تماما 

الميؿ إلى الظيكر كإنساف مباشر كقكم : كيمكف تحديد المؤشرات السمككية لمفرد الكاقعي في اآلتي
كنشيط ككاضح، كىك ال يسرع في التعبير المفظي عف اتفاقو أك عدـ اتفاقو، كاإلكثار مف التعبيرات الشائعة 

.
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كالميؿ إلى التعبير عف اآلراء، كما يميؿ إلى ..." أف كؿ إنساف يعرؼ... مف الكاضح لي: "اآلتية
االختصار في عرض ما يقدمو، كىك يتسـ بالصراحة كاإليجابية، كيكره الحديث النظرم، باإلضافة إلى 

 (52 : 2006الطيب عصام، ). الجكانب الذاتية كالعاطفية كغير العممية
الشخص الكاقعي يختمؼ مع التركيبي في ككف أنو ال يعترؼ إال بما ىك مكجكد كال يحاكؿ 
استنتاج الجديد مف خبلؿ الربط بيف األشياء، كما يختمؼ مع العممي ككنو ال يقيـ كزنا لممشاعر 

أما التحميمي : كاالنفعاالت، كيختمؼ عف المثالي حيث أف ال ييتـ بالقيـ االجتماعية كما يفعؿ الفرد المثالي
فبل يشتركاف في بعض النقاط خاصة أف التحميمي ييتـ بالتنظير عمى حساب الحقائؽ في حيف أف الكاقعي 

 .ال ييتـ إال بالكاقع كالحقيقة التي يراىا كيسمعيا كيممسيا في ىذا الكاقع
 بركفيبلت التفكير مف األفراد فيناؾ صاحب التفكير المسطح، ىارسيكف كبرامسكفكقد كضع "

حيث يضعؼ عنده القابمية لمتمييز كاإلدراؾ بالمقارنة باألفراد ذكم التفصيبلت النمطية القكية فيذا 
الشخص أقؿ عاطفة كانفعاال كأقؿ قابمية لمتنبؤ كىك يستخدـ فئة مف أساليب التفكير كلكف بطريقة عشكائية 
كيؤدم التفكير المسطح إلى اتصاؼ صاحبو بالمطؼ كاالنسجاـ مع أم إنساف يتعامؿ معو، أما صاحب 
التفكير إحادم الجانب فإنو يستخدـ نكعا كاحدا فقط مف أساليب التفكير الخمسة، كالتفكير ثبلثي البعد ىك 

 ".                          استخداـ ثبلثة أنكاع فقط مف أساليب التفكير الخمسة كىك شخص نادر الكجكد نسبيا
 (433 : 2007المنصور غسان، )                                                      

القسـ األكؿ منيـ ذك تفكير مسطح : كىذا يعني أف األفراد ينقسمكف في الغالب إلى أربع أقساـ
فيك ال يستخدـ قدراتو العقمية كما يجب لمكاجية المكاقؼ كيتميز  (غير عميؽ كال تحميمي كال تركيبي)

باالستسبلـ، كال يعتمد أسمكب كاضح مف أساليب التفكير كىذا راجع  لضعؼ االنتباه كالتركيز ككذا الفيـ 
أما القسـ الثاني فيـ مف يستخدـ أحد األبعاد الخمس مف أساليب التفكير كىذا في . كالتفاعؿ االجتماعي

غالب معالجتو المكاقؼ، أما القسـ الثالث فيك مف يستخدـ بعديف أك أسمكبيف مف أساليب التفكير عمى 
األكثر، ثـ يأتي القسـ الرابع الذم يككف فيو األفراد قادريف عمى استخداـ ثبلثة أساليب مف التفكير ككما 
أشار الباحثاف أف ىذا القسـ نادر نسبيا كىذا يعني أنو ال كجكد لمقسـ الخامس كالسادس القادريف عمى 

فبلبد أف يككف ىناؾ . استخداـ أربع أك خمس أساليب مف التفكير كىذا يؤكد مبدأ التفضيؿ بالنسبة لؤلفراد
اختيار ألسمكب أك أكثر مف األساليب الخمس كىك أمر يمكف رده إلى الشخصية كخصائصيا ككذا البيئة 

 .  كالقدرات العقمية التي يمتمكيا األفراد
 
 

.
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 :Nystrom( 1989)تصنيف نيستروم  -4

اقترح نيسترـك عددا مف األساليب التي يستخدميا الفرد عند معالجتو لمبيانات كالمعمكمات التي 
جمعيا عف المكقؼ المشكؿ بيدؼ اكتشاؼ العبلقات بيف ىذه البيانات كالمعمكمات كالمشكمة، كىي تمثؿ 

  (Nystrom, H, 1989 : 48) .مجمكعة مف أساليب التفكير التي يتبعيا الفرد في طريقتو في حؿ المشكبلت
يساعد ىذا األسمكب عمى تصنيؼ المجاؿ النظرم لممشكمة، : أسموب التحميل النظري- 1

كالمركنة في الكصكؿ إلى الحمكؿ، كىذا كمو نتيجة الكتشاؼ العبلقات كسماتيا بيف المعمكمات التي 
 .جمعت كالمشكمة التي تكاجو الفرد

يساعد ىذا األسمكب عمى تضييؽ المجاؿ التجريبي لممشكمة، : أسموب الفحص التجريبي- 2
عادة ترتيبيا، كىذا نتيجة عممية تنظيـ البيانات كالمعمكمات بشكؿ كاضح كمنظـ  كالمركنة في البيانات كا 

 .كسيؿ
 يساعد ىذا األسمكب عمى تكسيع المجاؿ الكمي لممشكمة أك أحد أجزائيا، :أسموب التقييم- 3

كيتسـ بالسرعة كالمركنة في الكصكؿ إلى الحمكؿ، كذلؾ ألف تكسيع مجاؿ المشكمة أك أحد أجزائيا يسيؿ 
 .عممية إدراؾ العبلقات بيف البيانات كالمعمكمات كالمشكمة أك أحد أجزائيا

يؤدم ىذا األسمكب إلى إعطاء نظرة شاممة عف المشكمة كمف ثـ كضكح : أسموب التخطيط-4
األىداؼ األساسية كالفرعية نتيجة لمبيانات كالمعمكمات المتكافرة عف المشكمة كالعبلقات التي ظيرت بينيا، 

 .فكضكح األىداؼ يؤدم إلى عممية تنسيؽ منظمة ىدفيا الكصكؿ إلى الحؿ
 (434-433 : 2007المنصور غسان، )                                              

 حيث أف أسمكب الفحص التجريبي ىاريسكف كبرامسكف يشبو إلى حد ما تقسيـ نيستركـإف تقسيـ 
كما يمتقي أسمكب التخطيط بأسمكب . يشبو أسمكب التفكير الكاقعي مف حيث اعتمادىما عمى التجريب

عطاء نظرة شاممة لممكقؼ أك المشكمة المراد  التفكير التحميمي مف حيث حرص الفرد عمى التفاعؿ كا 
 . معالجتيا مف خبلؿ جمع أكبر قدر ممكف مف المعمكمات قبؿ اتخاذ قرار

في حيف يمتقي أسمكب التحميؿ النظرم بأسمكب التفكير التركيبي في اكتشاؼ العبلقات كالركابط 
سكاء بيف األفكار كالعناصر المختمفة أك بيف العكامؿ كالمعمكمات التي ريصدت حكؿ الظاىرة أك المشكمة 

بينما األسمكب التقييمي فيك أقرب إلى األسمكب العممي منو إلى األساليب . كبيف المشكمة في حد ذاتيا
األخرل فاألسمكب العممي يعتمد عمى ما يحدث مف حقائؽ مككنة لممكقؼ كىك بذلؾ يتخذ القرار بناء عمى 

كىذا ما يفعمو تقريبا الفرد في األسمكب التقييمي إذ يحاكؿ فيـ مجاؿ . ما ىك مكجكد كبشكؿ كاضح

.
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المشكمة كما يترتب في الكاقع لفيـ العبلقات كبالتالي اختيار السمكؾ أك القرار المناسب بناءا عمى ىذا 
 .اإلدراؾ المرف كالسريع

 Sternberg( 1997:)تصنيف أساليب التفكير حسب ستيرنبرج  -5

الكظائؼ، :  أسمكبا مقسمة عمى خمس فئات ىي13 أساليب التفكير إلى ستيرنبرجصنؼ 
 في تصنيفو المتعدد األبعاد، عقؿ سترنبرج كقد شبو .األشكاؿ، المستكيات، المجاالت كالميكؿ أك النزعات

الفرد بحككمة الدكلة كامتد بتصكره فافترض أف أنظمة الحكـ السائدة في العالـ ىي انعكاس ألساليب 
األفراد في التفكير، كبالتالي جاء تصنيفو لؤلساليب المعرفية معتمدا عمى عقد مقارنة بيف إدارة حككمة 

دارة عقؿ الفرد لذاتو كمف ثـ تتمايز أساليب التفكير عمى النحك التالي  الدكلة ألفرادىا كا 
 (155 : 2003عامر أيمن، )

  -Functions of mental selfأك كظائؼ التحكـ العقمي الذاتي : وظائف أساليب التفكير- أ

government   . يمكف تنظيـ الحككمات بطرؽ عديدة، كلكف كؿ منيا يحتاج عمى األقؿ إلى ثبلث
لى تنفيذ ىذه التشريعات التي أصدرت: كظائؼ مختمفة . فيي في حاجة إلى إصدار كسف التشريعات، كا 

ذا كاف األمر كذلؾ، فاليدؼ ما  كىي أيضا في حاجة إلى الحكـ عمى مدل اتساؽ التشريع مع مبادئيا، كا 
 (Sternberg, R., 1997 : 27). إذا كاف األفراد يتصرفكف كفقا لمتشريع

 :عمى ىذا األساس يمكف تقسيـ كظائؼ أساليب التفكير إلى ثبلث أنكاع
 أك الكظيفة التشريعية، كتتضمف ىذه :Legislative functionأسموب التفكير التشريعي - 1

الكظيفة االبتكار، الصياغة، كتخطيط األفكار كاالستراتيجيات، أما العمميات التشريعية فيي تمؾ العمميات 
 كمف أمثمة العمميات العقمية ذات الرتبة .(االبتكار، الصياغة، كالتخطيط)المنظمة في األشكاؿ المتنكعة 

تحديد المشكمة، تحديد : األعمى التي تستخدـ في الجكانب المتنكعة مف التخطيط ألداء الميمة مثؿ
العمميات ذات الرتبة األدنى المطمكبة لحؿ المشكمة، تجميع أك تكحيد ىذه العمميات في استراتيجية فعالة، 

 كاألسمكب التشريعي .صياغة التمثيؿ العقمي لممعمكمات، تحديد المصادر العقمية كالفيزيقية في حؿ المشكمة
يميز األفراد الذيف يستمتعكف باالبتكار، الصياغة، التخطيط لحؿ المشكمة، كمثؿ ىؤالء األفراد يميمكف نحك 

 (60 : 2006الطيب عصام، ). التجاذب بطبيعتيـ لمنشاطات التشريعية

بصفة عامة فإنيـ يميمكف إلى أف يككنكا ىؤالء األفراد الذيف يحبكف كضع قكاعدىـ الخاصة التي 
يتبعكنيا، كيفضؿ األفراد ذككا األسمكب التشريعي أيضا األنشطة القائمة عمى التخطيط كالتركيب 

كاالبتكار، مثؿ كتابة األكراؽ البحثية، تصميـ المشركعات أك ابتكار أعماؿ جديدة أك أنظمة تعميمية 
كتربكية جديدة، كغالبا فإف المقاكليف ينجحكف بشكؿ ممحكظ ألنيـ تشريعييف كيريدكف ابتكار طرقيـ لعمؿ 

.
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(  Steve Wozniakand and Steve Jop" )جكب كستيؼ" "ككزناكاند ستيؼ"األشياء كنجد أف كؿ مف 
 كانكا مثؿ جيد عمى تفضيؿ مثؿ ىذا Apple computerكىـ الذيف قدمكا كاكتشفكا نظاـ الكمبيكتر آبؿ 

كلكف عندما تصبح الشركات أكثر تخندقا كتريد صيغة أكثر استقرارا مف المسييريف فإف . األسمكب
   (Sternberg, 1997 :30-31).المقاكلكف غالبا ال يككنكف في أفضؿ حاالتيـ

حمؿ، : أما عبلقة ىذا األسمكب بالتعمـ فإف النمط التشريعي تبلئمو األنشطة الصفية المتمثمة في
األفراد التشريعيكف إذا ىـ الذيف يحبكف  (158 : 2005السرور ناديا، )صمـ، كيؼ ترغب، افترض، تصكر 

االعتماد عمى أنفسيـ في حؿ مشكبلتيـ كيتميزكف بالمبادأة كتفضيؿ تبياف قدراتيـ الخاصة عمى تذكر ما 
كما أنيـ ال يحبكف أف يككف عباد . تعممكه أم يفضمكف االبتكار كالبحث عف الجديد بدؿ استرجاع الماضي

ف لـز األمر فممكؾ كباختصار يتخذكف قراراتيـ بحرية كبيرة  .أك تبع ألشخاص آخريف بؿ أحرار كا 
الكظيفة التنفيذية ىي الكظيفة التي تككف : Executive functionأسموب التفكير التنفيذي  -2

متضمنة لتنفيذ الخطط المصاغة مف خبلؿ الكظيفة التشريعية، فكممة تنفيذم تشير إلى ىذه الكظائؼ 
العقمية المنظمة في اإلنفاذ أك التحقيؽ كليس في التخطيط، كالكظيفة التنفيذية ألسمكب التفكير ىي تنفيذ 

 .أكثر منيا تخطيط

أما العمميات التنفيذية بو فيي تمؾ العمميات التي تنفذ الخطط التشريعية متضمنة مككنات أداء 
، التجميع، مقارنة المعمكمات، كذككا األسمكب التنفيذم يميمكف Codeالتشفير : كاكتساب المعرفة مثؿ

التباع القكانيف أك التكجييات أك المبادئ المكجكدة، كعمؿ ما ىك مقرر أك محدد ليـ، كما يميمكف 
الستخراج أك تحديد المعالجة مف المعالجات المألكفة المكجكدة لدييـ، كيميمكف لتذكر الحقائؽ كحؿ 

 (60 : 2006الطيب عصام، ). المشكبلت ما دامت ىذه المشكبلت محددة كمفيكمة ليـ
 يحبكف أف implementersكالمنفذيف  (اإلدارييف)بصكرة أساسية فإف ذكم األسمكب التنفيذم 

كيؼ يعممكف، كما ىـ في حاجة  يعممكا كيفضمكف عمكما أف يعطكا دليؿ لما يجب أف يقكمكا بو مف عمؿ،
 إذ يمكنيـ غالبا أف ييجيزكا القكاعد البيركقراطية كالتي تقكد العديد مف األفراد التنفيذييف .إلى أف ينجزكه

فيـ يفضمكف المشكبلت التي تعطى إلييـ أك التي يتـ تركيبيا مف أجميـ كيحبكف أف . دكف رؤية كاضحة
 .ييعجبكا بأنفسيـ كذلؾ ككنيـ أدكات في تنفيذ األشياء

كمف األعماؿ التي يصمح ليا األفراد ذككا األسمكب التنفيذم نجد ضابط الشرطة كالجندم كالمعمـ 
كاإلدارم كالباحث التطبيقي الذم ييعطي مشكمة لمعمؿ عمييا بكاسطة اإلدارة، السائؽ، كرجؿ اإلطفاء كأنكاع 

أما داخؿ الصؼ فإف األنشطة التي تبلئـ الطالب  (Sternberg, 1997 :35-36).عديدة مف األطباء

.
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لخص، متى يحدث، ماذا يحدث؟، كيؼ يحدث؟، قـ بكصؼ، مف : التنفيذم ىي تمؾ التي تكجو بالصيغ 
 (158 : 2005السرور ناديا، )الذم أنجز كذا؟ 

الفرد التنفيذم يفضؿ إتباع التعميمات عمى كضعيا مف عنده، فيك في الغالب مجرد أداة لتنفيذ ما 
يضع كيخطط لو الفرد التشريعي ليذا فيما قد يعتبراف أسمكبيف مكمميف لبعضيما في بعض الحاالت إذا ما 

مثبل داخؿ " زكجيف"أما تكاجد ىذيف األسمكبيف بيف . تـ احتراـ المستكيات كأداء الكظائؼ كما في اإلدارة
خاصة كأف أحد األطراؼ ال يحبذ أك . المنزؿ فإف األمر يككف خطير مؤكد، كيسبب االضطرابات المستمرة

. يفضؿ تنفيذ األمكر الصادرة عف الطرؼ اآلخر عمى طكؿ الخط أك بيف الكالديف كالمراىقيف أبنىاءىـ
 .باختصار الشخص التنفيذم يتبع القكاعد كالقكانيف كال يىضعيا

 تتضمف ىذه Judicial functionالكظيفة القضائية أك الحكمية : أسموب التفكير القضائي -3
األنشطة التي تبدأ قبؿ حؿ المشكمة، كاألنشطة المستثارة كالمستمرة أثناء ىذا : الكظيفة أنشطة الحكـ مثؿ

الحؿ، كذلؾ تقييمات الحؿ بعد إتمامو، أما العمميات الحكمية فيي مككنات معالجة المعمكمات مثؿ ما 
 .كراء المككنات المتضمنة في مراقبة كتقييـ التغذية المرتدة الداخمة في حؿ المشكبلت

 (60 : 2006الطيب عصام، )
األفراد ذككا األسمكب القضائي يفضمكف المشكبلت التي تمكنيـ مف تحميؿ كتقكيـ األشياء 

عمى سبيؿ المثاؿ فإف المؤلؼ بصكرة أساسية شخص تشريعي كالذم يمتمؾ تصكرا قضائيا . كاألفكار
فيقترح التشريعي بعض . كاألفراد التشريعييف كالقضائييف يمكنيـ العمؿ معا في فريؽ بصكرة جيدة. عاليا

 .المحكات التي يستخدميا الفرد ذك األسمكب القضائي في عمؿ تقكمي
األفراد ذككا األسمكب القضائي يجب أف يحكمكا عمى كؿ مف التركيب كالمحتكل، ليذا مف الميـ 

أف يتمقى أكلئؾ األفراد التدريب المناسب لكي يحكمكا عمى األشياء، فعمى سبيؿ المثاؿ في التربية ال يكجد 
نقص في األشخاص ذككا األسمكب القضائي كلكف العديد مف ىؤالء األفراد لـ يتـ تدريبيـ عمى المنيج 
التجريبي كاإلحصاء، كلذا فإنيـ غير قادريف عمى تطبيؽ اختبارات لئلصبلح التربكم أك أم إجراءات 

كبعض األنشطة التي يفضميا األفراد ذككا األسمكب القضائي نجد كتابة . أخرل تخططيا المدارس
االنتقادات، إعطاء كجيات النظر، الحكـ عمى األفراد ككذلؾ أعماليـ، كتقكيـ البرامج، نجد منيـ الكتاب، 

 (Sternberg, 1997 : 39-40).القضاة، النقاد، كمقكمكا البرامج، كمراقبكا التعاقدات كالحسابات
قارف، : كالطمبة ذكم النمط أك األسمكب القضائي تبلئميـ األنشطة الصفية التي تبدأ بصيغ مثؿ

كأكجد الفرؽ كاالختبلؼ، لماذا حدث؟ ما السبب؟ ما المفركض أف يؤخذ بعيف االعتبار؟، ىذا يتـ عف 
الشخص ذك األسمكب القضائي ىك الذم يفضؿ تقييـ اإلجراءات  (158: 2005السرور ناديا، )... طريؽ

.
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. كالنتائج كالمخططات كىذا عف طريؽ نقدىا كمقارنتيا بإجراءات كمخططات أخرل إلصدار حكمو النيائي
كمجمؿ . كلكف ال تنتيي كظيفتو عند ىذا الحد بؿ يستمر في تقييـ ىذا الحكـ عف طريؽ التغذية الراجعة

القكؿ أف الشخص القضائي أنسب إليجاد القرارات مف الشخص التشريعي كالتنفيذم غير أنو يحتاجيما 
 .لتطبيؽ قرراتو كتقييميا

القكؿ بكجكد ثبلث أساليب أك كظائؼ ال يعني كجكدىا منفصمة فقد يككف شخص ذك أسمكب 
تشريعي أم يتسـ بأغمب السمات التشريعية لكف تتكاجد لديو أيضا بعض الخصائص القضائية أك التنفيذية 

كىذا يعني أف الفرد يمكف أف يقـك بعدة أدكار لكنو يميؿ إلى دكر دكف آخر بحثا عف ... بصكرة أقؿ
 .االستقرار كتركيز الجيكد كاإلحساس باألمف كاالرتياح

باإلضافة إلى أنو ال يمكف الحكـ عمى أف شخص يتسـ بأسمكب معيف طكاؿ حياتو أك حياؿ 
المكاقؼ المختمفة، فالمراحؿ العمرية كتنكع المشكبلت كالمكاقؼ كالمجاالت تؤثر في تفضيؿ الفرد ألسمكب 

ف أردت أف تنفذ ىذه الخطة . دكف آخر فإف أردت أف تخطط لمشركع اقتصادم مثبل فإنؾ تشريعي، كا 
فتصبح تنفيذيا كيككف أسمكبؾ قضائيا إذا أردت أف تقيـ ىذه الخطة كتنتقدىا مف حيث إيجابياتيا كسمبياتيا 

 .أك إف أردت أف تقارنيا بخطط أخرل مشابية في نفس الميداف
  :Forms of thinking stylesأشكال أساليب التفكير - ب

تأتي أساليب الحككمة في أشكاؿ مختمفة، ككذلؾ تأتي أساليب حككمة الذات العقمية لؤلفراد في 
، األقمي Hierarchic، اليرمي monarchicالممكي : أربعا مف ىذه األشكاؿ. أشكاؿ مختمفة
Oligarchic كالفكضكم Anarchic .(Sternberg,1997 : 44) 

أك النمط األحادم، يتضمف ىذا الشكؿ الممكية : the monarchic styleاألسموب الممكي - 1
البحتية كىي نادرة جدا، كمع ذلؾ فكثير مف المشكبلت التي تككف في كاقع األمر غير ممكية ربما تعالج 
عمى أنيا ممكية، فغالبا ما تصبح المشكبلت ممكية ليس ألنيا فعبل ممكية كلكف ألف تمثيميا يككف قد بيسط 
إلى حد التشكيو أك حدث إساءة فيـ المشكمة، كىذه المشكبلت تصبح مف ىذا النكع أك مف أم نكع آخر 
نتيجة لطريقة الناس في تمثيميا، كمف أمثمة ىذه المشكبلت محاكلة جعؿ األطفاؿ مثقفيف أك نافعيف إلى 

 ليذا يسعى أصحاب الحكـ الممكي لمذات إلى تحقيؽ (61 : 2006الطيب عصام، ). أقصى درجة كبأم تكمفة
ىدؼ كاحد، يعممكف مف أجمو لمدة طكيمة إلى أف يتحقؽ، كييسخركف كامؿ طاقتيـ العقمية إلنجازه كييمزميـ 

 (155 : 2003عامر أيمن، ). ىذا بنظرة أحادية لممشكمة كالحؿ

كاألفراد ذككا األسمكب الممكي يميمكف أيضا إلى أف يككنكا ذككا عقؿ منفرد كينقادكف بتفكيرىـ 
األحادم المتفرد المتعمؽ ببعض األمكر كالعديد مف األفراد الذيف نصفيـ بأنيـ استحكاذييف أك مجبريف 

.
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كالفرد االستحكاذم لديو تفكير مستيمؾ كال . فإنيـ ليسكا استحكاذييف مجبريف مف الناحية العبلجية الجامدة
 .يمكف أف يتحرر عقميا منو

كيحاكؿ األفراد ذككا األسمكب الممكي غالبا حؿ المشكبلت بأسرع ما يمكف متجاىميف جميع 
ذا لـ يستطع الفرد ذك األسمكب . يمكنيـ أف يككنكا حاسميف، كفي بعض األحياف حاسميف جدا. العقبات كا 

الممكي أف يرل كيؼ يرتبط شيء ما بقضية مفضمة لديو فربما يجد ىذا الفرد نقصا في االىتماـ بيذا 
لذا المرشحكف السياسيكف يتعممكف بسرعة أف يركزكا حديثيـ لمستمعييـ، محاكليف التركيز عمى . الشيء

 (Sternberg, 1997 : 47-48).القضايا أك القضية الحساسة التي ييتـ بيا غالبية الجميكر في المجاؿ
. الفرد ذك األسمكب الممكي يركز عمى ىدؼ كحيد كأساسي بالنسبة لو كييمؿ بقية األىداؼ الفرعية
فيك ال ييتـ بالتفاصيؿ كما ييتـ باليدؼ كيحاكؿ الكصكؿ إليو بأم طريقة حتى لك كاف األسمكب الذم 

كرغـ أنو يبدك عميو االىتماـ باألكلكيات لكف في الحقيقة ىك استحكاذ . اختاره منتجا لممشكبلت كغير سيؿ
كليذا نجد أف الشخصية . ىدؼ أك مشكمة ما عمى ذىنو دكف أىداؼ كمشكبلت أخرل حتى إف كانت أىـ

الكسكاسية تتميز بأسمكب التفكير الممكي حيث يسيطر عمييا فكرة أك اندفاع معيف يمزميا بتكراره بشكؿ 
ككذ الشخص ذك األسمكب الممكي تسيطر عميو الرغبة في تحقيؽ ىدؼ . قيرم رغـ عدـ منطقية كسبلمتو

ف كانت رغبة طفمو  ما كأف يصبح غنيا ميما كانت السبؿ كلك بالسرقة، أك أف يصبح إبنو ميندسا حتى كا 
 .أف يككف رساـ، كربما يتجاىؿ العقبات الفرعية كالمشكبلت الجزئية حتى تتعقد عميو األمكر أكثر

 :(الكينوتي) The Hierarchic styleاألسموب اليرمي - 2

يتضمف ىذا الشكؿ المشكبلت اليرمية لتحقيؽ أىداؼ متعددة كتحديد قيـ كأكلكيات مختمفة ليذه 
اختيار المينة، اختيار الكمية، تحديد الزكج أك الزكجة، التخطيط : األىداؼ، كمف المشكبلت اليرمية 

 (61 : 2006الطيب عصام، ) .لمقرر دراسي
يميؿ األفراد ذككا األسمكب اليرمي إلى أف يككنكا مدفكعيف بيرمية األىداؼ كمع إدراؾ أنو ال 

بالصكرة المرجكة كبطريقة متساكية، كأف بعض  (إلى أقصى درجة ممكنة)يمكف تحقيؽ جميع األىداؼ 
األىداؼ أكثر أىمية مف األخرل فإنيـ يميمكف إلى أف يككنكا صائدم أكلكيات كالذيف يجدكف مصادرىـ 

 .بعناية

كمعظـ المؤسسات تضع ذكم األسمكب اليرمي في المقدمة، كالمدارس ربما ىي األكثر اتباعا 
لذلؾ، فالطبلب يدرسكف العديد مف المكضكعات الدراسية، لذا فعمييـ أف يضعكا أكلكيات لكقتيـ كلبذليـ 
الجيد، ك أنيـ يتناكلكف االختبارات في كقت قصير، كلذا فالطالب ذك األسمكب اليرمي سكؼ يككف في 

المقدمة حيث يضع نظاـ باألكلكيات المختمفة لكي يجيب عمى أكبر قدر ممكف مف االختبارات في الكقت 

.
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 كىـ بيذا يككنكف مياليف عند أدائيـ أعماليـ إلى الدقة مع الكفاءة، (Sternberg, 1997 : 51).المسمكح بو
 (156 : 2003عامر أيمن،  ).كالنظاـ مع المجاراة، كالسيطرة مع الحذر

الشخص ذم األسمكب اليرمي يختمؼ عف الشخص ذم األسمكب الممكي اختبلفا كاضحا حيث 
أف األكؿ يقـك بترتيب أكلكياتو حتى يحقؽ أكبر قدر ممكف مف األىداؼ في كقت قصير في حيف أف 

الممكي يشغؿ ذىنو ىدؼ كاحد حتى كلك استغرؽ كقتا طكيبل مف حياتو ليتحقؽ كال يعير لترتيب األكلكيات 
غير أف ىذا ال يعني أبدا أف ذك األسمكب اليرمي أفضؿ مف ذم األسمكب الممكي، فكما أشرنا في . أىمية

نما المشكمة تتعمؽ بمدل قدراتنا عمى  تكضيح مفيكـ األسمكب أنو ال يكجد أسمكب جيد كآخر سيئ كا 
 .تفضيؿ األسمكب المناسب في الكقت المناسب

كليذا فقد يككف األسمكب الممكي ميما بؿ ضركريا إذا تعمؽ األمر بإنجاز رسالة الدكتكراه مثبل في 
كبالمقابؿ فإف األسمكب اليرمي يصبح ىك األفضؿ في حالة تطمب المكقؼ معالجة عدة . كقت قياسي

قضايا في كقت كاحد، فبلبد مف معالجتيا حسب األكلكية كىذا ما يعيشو الطالب قبيؿ كأثناء فترة 
االمتحانات، حيث أف لديو عدة مكاد يجب عميو مراجعتيا كلكف ىناؾ أكلكيات حسب التخصص كدرجة 

 .السيكلة كالصعكبة كطكؿ البرنامج ككذا برنامج االمتحانات
 (50األوليجاريكي) The Oligarchic Styleاألسموب األقمي - 3

يتضمف ىذا الشكؿ مشكبلت األقمية، كيحقؽ العديد مف األىداؼ كىذه األىداؼ متساكية األىمية، 
كتككف مدركة فقط أكثر منيا فعمية أك حقيقية، كمف ىذه المشكبلت تعميـ المغة االنجميزية كمغة ثانية مع 
عدـ تأثر الثقافة المحمية لممعمميف، إعادة تشكيؿ المؤسسات أك المنظمات مع عدـ تقكيض معتقداتيا 

 (61 : 2006الطيب عصام، ) .الرئيسية
األسمكب األقمي ربما يبدك عمى أنو نسخة مف األسمكب اليرمي كربما نسخة ركيكة فقدت إحساسيا 

كيمكف أف تكجد ظركؼ بحيث أف األسمكب األقمي يعمؿ بجد، أك أفضؿ فكرة . باألكلكية كلكنيا قريبة منيا
بالنسبة لميرمية في المحظة الحالية قد نجدىا في الحككمة أك مؤسسة أعماؿ ىرمية، فالفرد اليرمي يخندؽ 

ألنيا -كفي بعض األحياف تعاني المنظمات . أكيتحصف، كربما يصبح جامد عند اتباعو ليذا األسمكب
دائما عند المستكل المتكسط مف اإلدارة كيحدث أنيا تصؿ إلى نقطة - تتطمب طبقة بعد طبقة مف اليرمية

 .أف الطبقات تتكقؼ عف خدمة اليدؼ العاـ
المؤسسة األقؿ ىرمية غالبا تككف أكثر مركنة، كيمكف أف تتغير بسرعة أكيدة لتبني تغير الظركؼ 

المحيطة بالفرد األقؿ ىرمية بالمثؿ، ربما يضع القميؿ مف العقبات في الطريؽ أك ربما تؤدم إلى طرؽ 
                                                 

 (أيمف عامر)أشار أرسطك إلى نظاـ الحكـ األكليجاريكي كالذم يعني الحكـ في يد أقمية متميزة مف حيث الثراء - 50

.
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مسدكدة لآلداء المرف، كفي بعض الظركؼ ربما يؤدكف بالفعؿ أفضؿ مف الفرد اليرمي في نفس الكقت، 
فإف الفرد اليرمي سكؼ يككف متقدما . حيث تككف ىرمية األىداؼ أك األكلكيات أك ما يمكف الحاجة إليو

كالمكظفكف كالطبلب األقميكف في بعض األحياف يعانكف ألف لدييـ تنافس بيف متطمباتيـ كالكقت . كمميزا
المتاح ليـ، ككمثاؿ عمى كيفية أف األسمكب األقمي يمكف أف يسيؿ أك يعكؽ الفرد في الحياة يمكف أف 

 .ييرل في تناكب بيف الكقت الميني كالشخصي
كالفرد األقمي ربما يككف قادرا كبصكرة أكثر مركنة عمى التحكؿ بيف األكلكيات، كلكف ىذا الفرد 

يككف أكثر اىتماما ألف يككف مقاكما، أم أف الشيء يككف أكثر ضغطا في ذات المحظة كيمكف أف يكمؼ 
 .الكثير مف خبلؿ ما تـ إغفالو

(Sternberg,1997 : 54-55) 
الفرد الممكي في ككنو ال ييتـ باألكلكيات كيطمح أف يككف ىرميا -  األسمكب –يشبو الفرد األقمي 

ليذا يمكف القكؿ أف األقمي يمكف أف يجد لو . بمعالجة عدة قضايا في كقت كاحد دكف االىتماـ بترتيبيا
مكقعا بيف اليرمي كالممكي حيث أنو يعيش تحت ضغط متطمبات متعددة يجب أف تعالج في كقت كاحد 

الخ لكف في الحقيقة ...فتجدىـ مثبل يرغبكف في النجاح في العمؿ كالحياة الزكجية كاالجتماعية. أك محدد
أف نحقؽ كؿ ىذه األمكر في كقت كاحد أك بنفس نسبة النجاح، فالفرد األقمي قد يفشؿ في  (ربما)ال يمكف 

حياتو الزكجية في سبيؿ النجاح في حياتو المينية كقد يخسر صحتو في سبيؿ الشيرة كالتميز في عممو، 
 .كقد يفشؿ فييما معا

  :Anarchic Styleاألسموب الفوضوي - 4

يتضمف ىذا الشكؿ المشكبلت الفكضكية التي تتطمب اإلنفصاؿ أك البعد عف المسارات 
كاإلجراءات المكجكدة لحميا مثؿ مشكبلت االستبصار التي ربما تحؿ بصكرة أفضؿ مف خبلؿ األسمكب 
الفكضكم، ألف مسارات الحؿ المكجكدة تميؿ ألف تعكؽ أكثر مما تيسر الحؿ، فيذه المشكبلت تتطمب 
معالجة جديدة تماما كاألفراد ذككا أسمكب التفكير الفكضكم تككف القكاعد كاإلجراءات كالتكجيات شيئا 

بغيضا ليـ، كالتمميذ ذك األسمكب الفكضكم في التفكير يككف أداؤه أفضؿ عندما تككف الميمات كالمكاقؼ 
غير منظمة، أك عندما ال تكجد إجراءات كاضحة يمكف اتباعيا، أك عندما تككف المشكبلت التي تكاجيو 

 .يمكف حميا بيسر كسيكلة مف خبلؿ االستبصارات التي تنطمؽ مف المكقؼ العقمي
 (62-61 : 2006الطيب عصام، )                                                       

.
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كاألفراد ذككا األسمكب الفكضكم يميمكف إلى أف يككنكا مدفكعيف بقاعدة عريضة مف االحتياجات 
إنيـ يميمكف إلى . كاألىداؼ كالتي غالبا تككف صعبة بالنسبة لآلخريف ككذلؾ بالنسبة ليـ كلمتعامؿ معيا

 .أف يككنكا غير منظميف كثيرا، كنتيجة لذلؾ فإنو غير مرغكب فييـ في العديد مف كالمؤسسات
كفي المدارس نجد أف التمميذ أك الطالب الفكضكم في خطر نظرا لسمككو االجتماعي فيـ غير 

فاألفراد ذككا األسمكب الفكضكم . متكافقكف، لذا فإنيـ يتسربكف مف التعميـ سكاء جسديا أك سيككلكجيا
 (Sternberg,1997 : 58) .يميمكف إلى تبني طريقة عشكائية لحؿ المشكبلت

. مف خبلؿ تسميتو باألسمكب الفكضكم يظير أف صاحبو فكضكم كغير مرغكب فيو أينما حؿ
فيك ال يتفؽ تماما كعمى طكؿ الخط مع صاحب األسمكب اليرمي حيث أنيما إذا دخبل في نقاش تحكؿ 

كما أنو ال يتفؽ مع ذم األسمكب الممكي ككف ىذا األخير . إلى معركة ألف كؿ منيما في اتجاه معاكس
يركز عمى األقؿ عمى ىدؼ معيف كيبذؿ كؿ جيده ككقتو لتحقيقو مثمو مثؿ األقمي الذم ال ييتـ 

 .باألكلكيات لكنو غير مضاد لمنظاـ كالقكانيف
فالفرد الفكضكم غير منظـ كال يحب التعميمات يفضؿ التصرؼ بحرية ليذا فيك كثير كسريع 

ىذه الحرية في . التنقؿ بيف المحددات الفكرية فتجده يمتقط مف ىنا كىناؾ كال يستقر عمى أمر معيف
التفكير تشبو مناىج التفكير التأممي كالتمقائي كالذم يصؿ فيو صاحبو لمحؿ دكف قكاعد كال ضكابط كنكع 

كىذا ما يجعؿ مف صاحب األسمكب الفكضكم مبدعا في العديد مف . مف االستبصار كالحدس الذىني
المناسبات كىذا ما يميزه عف بقية األساليب كيجعمو أسمكب تفكير ضركرم حيثما فشمت بقية األساليب في 

 .إيجاد الحمكؿ كاتخاذ القرارات المناسبة
ىذا كيعتبر التقسيـ الشكمي ألساليب التفكير إلبراز أىمية المظير أك الشكؿ الذم يمكف أف 

فالطريقة التي يتبعيا الفرد في التفكير يمكف أف تبدك كبشكؿ متدرج كمنظـ . تتصؼ بيا أساليب التفكير
 (فكضكم)كما قد تككف في شكؿ غير منظـ كال يتبع أم قكاعد أك إجراءات  (ىرمي)كمحسكب 

ف لـ يكف فبينيما، بمعنى أف يبدك منتظما في أداء عمؿ معيف كفكضكم في بقية األعماؿ أك  كا 
أف يبدك عميو التنظيـ في أداءه ألعمالو لكف نتائجو تككف فكضكية أقرب منيا إلى التنظيـ ألنو يركز عمى 

 .كؿ شيء دفعة كاحدة كىذا حاؿ كؿ مف الممكي كاألقمي
فقد يتسـ الفرد باألسمكب اليرمي في . ليذا فإف الفصؿ بيف أشكاؿ أساليب التفكير أمر افتراضي

كقد يككف ذك أسمكب ممكي في إنجاز ميامو العممية لكنو أقمي في بقية . عممو كلكنو فكضكم في منزلو
كىكذا فإنو ال يمكف أف نجـز بأننا نمتمؾ أسمكب كاحد بقدر ما يمكننا القكؿ أننا نميؿ إلى . مجاالت حياتو

.
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أسمكب معيف كلما ال أسمكبيف معا في مكاقؼ متنكعة، كىذا ما يعزز مفيـك األسمكب كالتفضيؿ كأثره في 
 .اتخاذ القرارات
 :Levels thinking stylesمستويات أساليب التفكير - جػ

مستكل محمي كآخر عالمي، كىذا حسب : مستكيات أساليب التفكير تنحصر في مستكييف اثنيف
اىتمامات كؿ فرد فيناؾ مف ييتـ بأمكر محمية خاصة بالبمد الذم يعيش فيو أك المؤسسة التي يعمؿ بيا 
أك األسرة كالمجتمع الذم ينتمي إليو، كفي المقابؿ ىناؾ مف ييتـ بالقضايا السياسية كالعسكرية كالحركب 

 .كالتغيرات كالتطكرات االقتصادية كالمناخية في العالـ
 :Global levelالمستوى العالمي - 1

أك المستكل الكمي، كيتضمف ىذا المستكل المشكبلت العالمية التي تككف عمى مستكل مرتفع 
نسبيا مف التجريد، مثؿ القضايا السياسية، األفكار العامة لمتجارب، المكضكعات البحثية، كالتنظير 

كالتي تتطمب تفكيرا تجريديا، فيحب الفرد الكمي أف يتصكر ( 62: 2006الطيب عصام، ). لمقياس كبير
 (156: 2003عامر أيمن، )كيعمؿ في عالـ األفكار 

فاألفراد ذككا األسمكب الكمي يفضمكف التعامؿ مع الصكرة الكمية فقط مثؿ الكظيفة الحككمية عمى 
إنيـ . إذا فيـ يفضمكف التعامؿ مع القضايا الكاسعة نسبيا كغالبا القضايا المجردة. المستكيات المتعددة

 (Sternberg ;1997 :64). يميمكف لمتركيز عمى الغابات ككؿ كأحيانا عمى حساب األشجار

إف األفراد الذيف يفضمكف األسمكب الكمي أك العالمي تجدىـ في مراتب عميا ألف ميميـ كاىتماميـ 
أك الذيف يعمنكف )يككف بالقضايا الكبرل كما أف صبلحيتيـ كاسعة، كىـ عادة أصحاب اتخاذ القرار 

 .ألنيـ في الحقيقة يعتمدكف عمى أفراد آخريف مف الذيف يفضمكف األسمكب المحمي (كيصادقكف عمى القرار
 .كما نجدىـ يدرككف األمكر بكميتيا كال ييتمكف كثيرا بالتفاصيؿ ألف ىدفيـ الكصكؿ إلى القمة

  :Local levelالمستوى المحمي - 2

: يشتمؿ ىذا المستكل المشكبلت المحمية التي تتضمف التفاصيؿ سكاء في التصكر أك التنفيذ مثؿ
 (62: 2006: الطيب عصام). أك تفاصيؿ مسائؿ رياضية. تفاصيؿ التجارب، تفاصيؿ حممة إعبلنية

االنية كغالبا مع التفاصيؿ المحيطة  األفراد ذككا األسمكب المحمي يفضمكف التعامؿ مع التفاصيؿ
بالقضايا الكاقعية، إنيـ يميمكف إلى التركيز عمى األشجار في بعض األحياف عمى حساب الغابة 

 (Sternberg, 1997 : 65).ككؿ

األشخاص الذيف يفضمكف األسمكب المحمي ىـ مف ييتـ بجزئيات كدقائؽ المكضكع أك العمؿ، 
كما تجده يبحث في . فتجده مثبل يركز عمى التيميش في البحث أكثر مف تركيزه عمى تقديـ الفصؿ

.
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متغيرات دقيقة جدا كأف ييتـ بدراسة أسمكب التفكير التشعبي مثبل لدل الطمبة بدؿ االىتماـ بدراسة التفكير 
 .ككؿ

كفي اإلدارة مثبل تجده ميتما بعدد زكار المؤسسة كطبيعتيـ بدؿ االىتماـ بما لو عبلقة بالسياسة 
 .أك الفائدة العامة لممؤسسة مف ىذه الزيارات

مف المستحيؿ تقريبا أف يتكاجد فرد ما عمى طرفي المستكييف المحمي كالعالمي أك الكمي، كلكف 
يمكف أف يككف الميؿ إلى أحد المستكيات أكبر مف اآلخر حيث أف طبيعة الحياة التي نعيشيا كخاصة في 

القرف الكاحد كالعشريف تحكـ عميؾ أف تككف متمكضعا عمى المستكل العالمي كىذا ألف مصادر 
المعمكمات مف األنترنت كالفضائيات تفرض عميؾ االىتمامات السياسية كالعسكرية كاالقتصادية، كرغـ 

أك كقت تناكؿ الدكاء . ذلؾ ال يمكنؾ نسياف تفاصيؿ قضايا تعيشيا يكميا كىي ذىاب أكالدؾ لممدرسة مثبل
 .اليكمي كربما يككف اىتمامؾ بتفاصيؿ طبؽ ألكمة شعبية تكد تقديمو لضيكفؾ، كعندىا تككف محميا

كبالتالي فإنو يتحتـ عمى الفرد أف يككف عالميا كمحميا في ظركؼ متعددة كحسب ما تتطمبو 
المكاقؼ كالحاجات كاالىتمامات، كحتى عمى مستكل المؤسسات كالمنظمات البد مف تكاجد أفراد ييتمكف 
بتفاصيؿ العمؿ كأف يككف العمؿ مثبل تنظيـ دكرة تككينية أك ممتقى، فييتـ ىؤالء بالتفاصيؿ الدقيقة كعدد 
المدعكيف كمكاف إقامتيـ كأكميـ ككيفية استقباليـ في حيف ييتـ ذككا المستكل الكمي بالفكرة العامة كاليدؼ 

 .العاـ مف ىذا الممتقى أك الدكرة
البد إذا أف يككف داخؿ المنظمة أفراد ذككا مستكل عالمي كىـ عادة يتكاجدكف عمى المستكيات 
العميا لئلدارة كما يجب تكاجد أفراد ذككا مستكل محمي كىـ مف يتكاجد عمى المستكيات الدنيا أك التنفيذية 

كحتى يتـ التكفيؽ بينيما البد أف يتكفر أشخاص عمى المستكل المتكسط مف الييكؿ . لمييكؿ اإلدارم
. اإلدارم يستطيعكف التحكؿ بيف المستكييف المحمي كالكمي، كىذا ما يككف ضركريا في الكثير مف األحياف

نجاز البحث .كما ىك الحاؿ بيف المشرؼ كالطالب إذ البد مف االنتقاؿ بيف الشمكلية كالمحمية عند اختيار كا 
العممي كعادة ما يككف الطالب المبتدمء ذك أسمكب كمي في اختيار مكضكع بحثو كىنا البد أف يككف 

 . المشرؼ محميا كبعدىا يتبادالف األدكار
تحتاج الحككمات إلى التعامؿ مع : "Scopes of thinking stylesمجاالت أساليب التفكير - د

ككذلؾ مع تمؾ الخارجية أك األجنبية، بالمثؿ فإف الحككمة الذاتية . كؿ مف القضايا الداخمية أك المحمية
 (Sternberg, 1997 : 69)". العقمية تحتاج لمتعامؿ مع كؿ مف القضايا الداخمية كالخارجية

 :تنقسـ مجاالت أساليب التفكير أك مجاالت التحكـ العقمي الذاتي إلى قسميف
 

.
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 :Internal scopeالمجال الداخمي - 1

يتضمف ىذا المجاؿ المشكبلت الداخمية التي ترتكز في ميمات تستخدـ الذكاء في انعزاؿ عف 
اآلخريف، فالفرد ربما يتعامؿ مع المكضكعات أك األفكار لكف الناس اآلخريف ال يدخمكف في مجاؿ تعاممو 

المشكبلت التحميمية، ابتكار الفنكف، العمؿ مع : إال بصكرة شكمية أك ىامشية، كمف ىذه المشكبلت
 (62: 2006الطيب عصام، ). اآلالت

كاألفراد ذكم األسمكب الداخمي يميمكف إلى أف يككنكا أنطكائييف، متكجييف نحك الميمة كفي بعض 
األحياف منعزليف، كاجتماعيا أقؿ حساسية مف األفراد اآلخريف كفي بعض األكقات ينقصيـ الكعي 

 .(Sternberg, 1997 : 70) فقط بسبب عدـ تركيزىـ عميو بالنكاحي الشخصية كعمقيا، إذا كاف

كما ىك الحاؿ عمى المستكل العالمي كرغـ أف الفرد لديو اىتمامات بالمكاضيع الكمية العالمية إال 
أف ىذا االىتماـ قد يككف خاصا أم شخصيا، بمعنى أنو ينافس كجية نظره فيما يحدث اآلف مف تغيرات 
عمى الساحة العربية كالعالمية مع نفسو كيحمؿ كيناقش كجية نظره الخاصة دكف االىتماـ بكجيات نظر 

فيذا النكع مف األشخاص مف النمط االنطكائي كالذم . اآلخريف أك في مجاؿ ضيؽ في أحسف األحكاؿ
فتراه يفضؿ . يمكف القكؿ عنو أنو ال يثؽ في اآلخريف كال يشعر بالراحة معيـ، كربما ما يخفيو عنيـ

 .األعماؿ الفردية كيكاجو مشاكمو بنفسو كيتخذ قراراتو باالعتماد عمى خبراتو كما يمتمكو مف معمكمات
 :External scopeالمجال الخارجي - 2

يشمؿ ىذا المجاؿ المشكبلت الخارجية التي تتطمب استخداـ الذكاء فيما يتعمؽ بالعالـ الخارجي 
لمفرد كعالـ الفرد نفسو، كالمشكبلت الخارجية إما حكؿ الناس اآلخريف أك تتطمب العمؿ بااللتحاـ مع 

تكجيو المرؤكسيف، العمؿ مع األقراف، تككيف : الناس اآلخريف الذيف يصبحكف جزءا مف المشكمة مثؿ 
كاألفراد ذككا األسمكب الخارجي يميمكف أف ( 62: 2006الطيب عصام، ). الصداقات، تطكير عبلقات المكدة

يككنكا انبساطييف، كدييف مع األفراد اآلخريف، كىـ أكثر حساسية مف الناحية االجتماعية، كأكثر كعيا 
 (Sternberg, 1997 : 70). بشخصيتيـ الداخمية

الشخص ذك المستكل المحمي الذم ييتـ بشؤكنو الخاصة كيركز عمى التفاصيؿ الدقيقة لؤلشياء 
يمكف أف يتكاجد أيضا في المجاؿ الخارجي، حيث ييتـ بالتفاصيؿ التي يرغب فييا اآلخر، كالبائع في 
ًكج لسمع معينة أك الشخص الذم يستدعي أصدقاءه لحفمة نجاحو كيحرص عمى  المحؿ مثبل أك الميرى

كما يمكف أف نجد العكس، أم فرد ذك مستكل محمي كمجاؿ . تفاصيؿ الحفؿ مف أجؿ إرضاء اآلخريف
فبعض األشخاص لدييـ فمسفة حياة خاصة بيـ . خارجي أك فرد ذك مستكل عالمي كمجاؿ خارجي

 .ينظركف لمعالـ كيقيمكنو بمقاييسيـ الخاصة ككأف عالميـ مستقؿ عف عالـ اآلخريف

.



 سيككلكجية أساليب التفكير:                                                               الفصؿ الثاني

293 

كىناؾ في المقابؿ مف يسعى لمشاركة اآلخريف حياتيـ كاىتماماتيـ ككجيات نظرىـ بؿ كيككف ىذا 
كبيف ىؤالء كىؤالء نجد مف يفضؿ المجاؿ الخارجي . مف أىـ أىدافيـ كلك اختمفت األغراض الحقيقية لذلؾ

تارة، إذا ما تعمؽ األمر بمكضكعات عامة، كتارة أخرل يفضؿ المجاؿ الداخمي إذا ما تعمؽ األمر بقضايا 
كىنا يصبح التمييز بيف المجاليف في الدرجة كىذا ما يكافؽ تصنيؼ . خاصة ال تتطمب مشاركة اآلخريف

 :األفراد عمى سمات الشخصية كيمكف تمثيؿ ذلؾ مف خبلؿ المخطط التالي 
 51(38)الشكؿ رقـ 

 يمثؿ عبلقة سمات الشخصية باساليب التفكير
 منبسط                                      منطكم

                مجاؿ خارجي                                    مجاؿ داخمي
ليذا يمكف استنتاج أف ذككا المجاؿ الخارجي أكثر عرضة لبلضطرابات النفسية التي تصيب 

كاألفراد ذككا المجاؿ الداخمي بدكرىـ أكثر عرضة لبلضطرابات  (ىستيريا)الشخصية ذات النمط المنبسط 
 .(االكتئاب)النفسية التي قد تصيب الشخصية ذات النمط المنطكم 

كفي المجاؿ اإلدارم مثبل يمكف أف نفرؽ بسيكلة بيف المكظفيف ذكم المجاؿ الخارجي كالذيف 
نجدىـ يزكدكنؾ بكؿ المعمكمات التي تخصيـ كحتى التي ليست ليا عبلقة بعمميـ في بعض األحياف 
ليسيمكا عميؾ قضاء أمكرؾ التي جئت مف أجميا، في حيف نجد ذككا المجاؿ الداخمي يكتفكف بالقكؿ لؾ 

 .ال كربما يكتفي بإماءة كجو قد تككف غير مفيكمة عمى كجيو العبكس/نعـ
أما داخؿ المؤسسات التربكية فيبدكا كاضحا الطالب كالتمميذ الذم يفضؿ العمؿ بشكؿ فردم كال 

داخؿ جماعة  (التعميـ التعاكني)في األلعاب الجماعية كالمشاريع التي تتطمب التعاكف  (كثيرا)يشارؾ 
بالمقابؿ فإف الطالب الذم تظير قدراتو داخؿ . معينة، مؤكد أنو ذك أسمكب تفكير ذك مجاؿ داخمي

الجماعة بشكؿ أفضؿ كيختار العمؿ الجماعي كاأللعاب الجماعية بدؿ المعب كالعمؿ الفردم، كتجده 
حريصا عمى تككيف مجمكعة ألداء المشاريع كالنشاطات، مؤكد أنو ذك أسمكب تفكير ضمف مجالو 

 .الخارجي
أك نزعات التحكـ العقمي الذاتي  Leanings of thinking stylesنزعات أساليب التفكير - ىػ

Leanings of  Mental Self - Government:   تنقسـ نزعات أساليب التفكير إلى قسميف، متحرر
 :كمحافظ  (تقدمي)

  :Conservative Stylesاألسمكب المحافظ  أكالنزعة المحافظة - 1

                                                 
  انشكم يٍ الزشاػ انجبؽضخ  51 -

.
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تتضمف ىذه النزعة المشكبلت المحافظة التي ال تتطمب تكسيعا في المبادئ كاإلجراءات المكجكدة 
 .فعبل، كمف ىذه المشكبلت حساب الضرائب، اتباع القكانيف، تنفيذ القكانيف

 (63 : 2006الطيب عصام، )                                                            
كاألفراد ذككا األسمكب المحافظ يحبكف التقيد بالقكاعد كاإلجراءات المكجكدة كالمكضكعة مف قبؿ 

المتخصصيف، كيقممكف مف التغيرات، كيتجنبكف المكاقؼ الغامضة كمما أمكف ذلؾ، كيفضمكف األلفة 
األفراد المحافظيف يفضمكف العمؿ بشكؿ  (Sternberg, 1997 :74) .في الحياة ك العمؿ (العادة كالركتيف)

ركتيني كينزعجكف مف التغيير خاصة المستمر كىذا إيمانا منيـ بمبادئيـ كيقاكمكف كؿ إصبلح كتجديد 
كال يبذلكف أم جيد في التعديؿ خاصة إذا تمكنكا مف الحصكؿ عمى منصب إدارم . عمى أم مستكل كاف

يتمثؿ في اتباع القكاعد التي  (بمفيكميـ الخاص ذك المجاؿ الداخمي)بالنسبة ليـ االستقرار . أك نكعي ما
كبالتالي فيـ في صراع مستمر مع األفراد ذككا . كضعت مسبقا كمحاكلة تغييرىا، يعني الفكضى كالخيانة

 .األسمكب التقدمي أيف نجدىما عمى طرفي نقيض
  :Liberal stylesالنزعة المتحررة أو األسموب التقدمي - 2

التي تتطمب تكسيع أك تغيير القكانيف كاإلجراءات  (المستقمة)تشمؿ ىذه النزعة المشكبلت المتحررة 
ابتكار : المكجكدة، ككذلؾ الحمكؿ التي تذىب فيما كراء القكانيف كاإلجراءات المكجكدة، كمف ىذه المشكبلت

كاألفراد ذككا األسمكب التقدمي ( 63 : 2006الطيب عصام، ). أسمكب فني جديد، ابتكار نمكذج في العمـ
إنيـ يسعكف . كيسعكف إلى إحداث تغييرات كبيرة فييا (الحالية)يحبكف تجاكز القكاعد كاإلجراءات المكجكدة 

كيفضمكف إلى درجة ما عدـ األلفة في الحياة . أك عمى األقؿ يشعركف باالرتياح في المكاقؼ الغامضة
 (Sternberg, 1997 :74) .كالعمؿ

أصحاب النزعة المتحررة أك التقدمية يتميزكف بالنقد لما ىك تقميدم كركتيني كيميمكف لمثكرة ضده 
ف كاف قديما قدـ اإلنسانية جمعاء ليذا نجد المتحرريف كالمحافظيف في صراع . كالنزكع لتغيره حتى كا 

كبالتالي فإف التكافؽ يككف أكبر بيف فرديف مف نفس . مستمر بيف التغير كالمحافظة عمى القكاعد كالتقاليد
 .األسمكب التقدمي أك المحافظ

الذيف : كفي ىذا الصدد يمكف أف نضرب مثبل عف الباحثيف، حيث نجد نكعيف مف الباحثيف
يتبعكف القكاعد المنيجية بحذافيرىا دكف تجديد مع اختيار مكاضيع متكررة كمستيمكة مف قبؿ باحثيف 

في حيف أنو في الجية األخرل نجد مجمكعة أخرل مف . آخريف ككيقبمكف المبادئ النظرية كما ىي
يتيقكف لمقياـ بأبحاث جديدة كبمنطمقات مرجعية مغايرة لمتي اتفؽ عمييا العمماء،  (عمى قمتيـ ربما)الباحثيف 

لمتأكد مف صحتيا بعد زمف، كمعتمديف عمى الشؾ العممي  (ابستمكلكجيا)إذ يبحثكف في أصكؿ النظريات 

.
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فقد ال تتفؽ نتائج البحكث السابقة مع ظركؼ المجتمع الحالية، كقد تككف اإلجراءات . في كؿ شيء
 .كما تجدىـ تكاقيف الكتشاؼ الجديد في ميداف تخصصيـ. المنيجية غير دقيقة أك غير مناسبة

مف الميـ أف نميز بيف النزعات األسمكبية كالنزعات السياسية، إنيا " أنو ستيرنبرجفي األخير يجد 
ليست شيئا كاحدا، كفي الحقيقة فإنو يحتمؿ أف يككنا مرتبطيف بشكؿ ضعيؼ جدا، إذا كاف ىناؾ عبلقة 

تؤكد أف ىناؾ ارتباط ميـ كليس ضعيؼ  (نظريا)إال أف الحقيقة (Sternberg, 1997 :75) .عمى أم حاؿ 
بيف النزعات األسمكبية لمتفكير كما يحدث مف نزعات سياسية بغض النظر عف التسميات فإف أساليب 
تفكيرنا تؤثر بشكؿ حتمى عمى جكانب الحياة المتعددة، فالمحافظيف تجدىـ متمسكيف بالحكـ الحالي أك 
الحزب الحاكـ كيرفضكف تغييره في حيف أف الطرؼ اآلخر مف التقدمييف يرفضكنو كييصركف عمى تغييره 

ف كانا في الحكـ معا  فإف الصراع بينيما كاختبلؼ كجيات النظر ال يمبث أف ييدأ  (البرلماف مثبل)حتى كا 
 .حتى يثكر مجددا

 يتميز بأنو متعدد المحاكر فيك يضـ أغمب األساليب التي  ستيرنبرجباإلضافة إلى أف تصنيؼ
جاءت في التصنيفات السابقة إذ يمكف أف نقارف بيف األسمكب التشريعي كأسمكب التفكير التركيبي عند 

 إذ كمييما يتكؽ إلى ابتكار األفكار الجديدة ككذا التشابو الذم يجمع بيف اسمكب ىارسيكف كبرامسكف
كاألسمكب اليرمي مقابؿ الخارجي يبدك أقرب إلى أسمكب . التفكير المحمي كالتحميمي الىتماميا بالتفاصيؿ

 .التفكير المثالي إذا ما نظرنا إلى جانب التفاعؿ االجتماعي كاىتماميا بالصالح العاـ
يتضح مف خبلؿ عرضنا السابؽ لمتصنيفات المتنكعة أف ىناؾ تكجيات مختمفة في تصنيؼ 

أساليب التفكير فمنيا مف اعتمد عمى كظائؼ شقي الدماغ كمنيا ما كاف عمى أساس األزكاج المتناظرة أك 
غير أننا يمكف أف نجد التفكير اإلبداعي كالنقدم مثبل في . عمى أساس األبعاد المككنة لمتفكير كطبيعتو

 .أغمب ىذه التصنيفات كبصيغ مختمفة

 52يكضح تداخؿ تصنيفات التفكير (19)الجدكؿ رقـ 
 النزعة المجاؿ المستكل األشكاؿ الكظيفة 

 متحرر داخمي عالمي فكضكم+ أقمي  تشريعي أسمكب تفكير إبداعي

 محمي ىرمي قضائي أسمكب تفكير نقدم
داخمي 
 خارجي

متحرر 
 محافظ 
أصاحب أسمكب التفكير اإلبداعي نجدىـ تشريعييف مف حيث أنيـ يفضمكف كضع خططيـ 
لى  كالقكاعد الخاصة بيـ، كىـ أقرب لؤلقمي مف حيث الشكؿ في معالجتيـ العديد مف المشكبلت كا 

أما مف حيث . الفكضكم في انفصاليـ عف القكاعد المكجكدة مسبقا كقد ال يككف الحؿ إال بيذا األسمكب

                                                 
الجدكؿ مقترح مف طرؼ الباحثة -  52

.
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المستكل فيـ أقرب إلى األسمكب العالمي ألنيـ يتعاممكف مع المسائؿ المجدرة كيميمكف إلى األسمكب 
كقد أثبتت بعض الدراسات )الداخمي مف حيث المجاؿ ألنيـ يركزكف عمى الفكرة أكثر مف أم شيء آخر 

، مف حيث النزعة فيـ تحرريكف ألف االبداع عادة ما يككف ميبل (أف المبدعيف منطككف عمى أنفسيـ
 .لمتحرر عف ما ىك مكجكد

أما أصاحب أسمكب التفكير النقدم فيـ أميؿ إلى األسمكب القضائي لتفضيميـ البحث عف 
التفاصيؿ كيقسمكف األمكر كيفضمكف إصدار األحكاـ كتقديـ اقتراحاتيـ، كىـ أقرب إلى األسمكب اليرمي 

مف حيث الشكؿ إذ يعالجكف المشاكؿ بشكؿ متكازم كيقارنكف بينيا، كيناسبيـ أسمكب التفكير المحمي الذم 
يبحث في التفاصيؿ كالمقارنة بينيا أما مف حيث المجاؿ كالنزعة فأسمكب التفكير الداخمي يستخدمكنو إذا 

كيميمكف شيئا ما إلى  (شخص منطكم ينقد نفسو في أغمب األمكر)ما تعمؽ األمر بمسائميـ الخاصة 
كما يفضمكف األسمكب المتحرر ألنو يتيح ليـ . األسمكب الخارجي إذا ما تعمؽ األمر بمسائؿ اآلخريف

مجاؿ أكسع لمنقد كالحكـ عمى ما يؤمف بو المحافظكف الذيف يثقكف بمبادئيـ كيؤمنكف بيا كبالتالي فيي 
 .ليست محبل لبلنتقاد، مع عادا انتقادىـ لمف ينتقدىـ مف الطرؼ اآلخر

ىذا كنجد أنفسنا مضطريف لتكضيح األمر بالقكؿ مجددا أف ىذا التصنيؼ ليس تصنيفا مطمقا 
ككؿ ىذا . بقدر ما يعتبر محاكلة إليجاد مكقع أسمكب تفكير معيف بالنسبة ألسمكب آخر، كالمزاكجة بينيما

يصب في مرحمة فيـ األساليب كعبلقتيا ببعضيا لمكصكؿ إلى طرؽ عممية لتنميتيا بشكؿ أفضؿ، كفيميا 
ثـ قكلنا أف األسمكب الناقد يبلئمو أسمكب التفكير القضائي ال يعني أنو ال يممؾ األساليب . قبؿ ذلؾ

 .األخرل كلكنيا متكاجدة بنسبة أقؿ كىذا ليس دائما خاصة مع تغير العمر كالظركؼ كالقدرات المعرفية
 .كسنحاكؿ كضع تصكر لما تـ عرضو سابقا

 53ايكضح تمكقع أساليب التفكير فيما بينو( 39)الشكؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 
 

                         يمثؿ التفكير الناقد
 يمثؿ التفكير اإلبداعي 

                                                 
تصكر مقترح مف طرؼ الباحثة -  53
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بتصنيؼ أساليب التفكير كفقا لنظرية التحكـ العقمي الذاتي إلى ثبلث  " zhangكمف جيتيا قامت 
 :مجمكعات
كىك المتضمف عمؿ االشياء بابداع كيدؿ عمى مستكيات  (النمكذج األكؿ): المجمكعة األكلى -1

 (التشريعي، القضائي، العالمي، التقدمي، اليرمي)ك يضـ أساليب التفكير . عميا مف التعقد المعرفي
كىك المتضمف عمؿ األشياء بطرؽ أكثر معيارية كتدؿ  (النمكذج الثاني): المجمكعة الثانية -2

 (التنفيذم، المحمي، المحافظ، الممكي)كيضـ أساليب . عمى المستكيات أدنى مف التعقد المعرفي

ىك المتضمف المتبقي مف أساليب التفكير الثبلثة عشر  (النمكذج الثالث): المجمكعة الثالثة -3
 ( 2)أك النمكذج  (1)كىي لـ تصنؼ في النمكذج  (األقمي، الفكضكم، الداخمي، الخارجي)

ألف األشخاص مف ذكم ىذه األساليب يظيركف خصائص مف كبل المجمكعتيف السابقتيف بناء 
عمى ما تتطمبو الميمة؛ فالشخص ذك أسمكب التفكير الفكضكم يمكنو العمؿ بطريقة مطكرة أك معقدة مثؿ 
التعامؿ مع ميمات عديدة دكف أف يفقد الصكرة الكمية لما يرغب في انجازه، كبالتالي فيك يستعمؿ أساليب 

، كفي المقابؿ يمكف لئلنساف مف ذكم األسمكب الفكضكم  العمؿ بطريقة غير معقدة أك (1)تفكير نمكذج
مطكرة مثؿ التعامؿ مع الميمات دكف أف يعرؼ كيفية اسياـ كؿ ميمة في الكصكؿ إلى اليدؼ النيائي 

 ىذه األساليب ىي المجمكعة zhangفي أساليب التفكير، كقد اعتبرت  (2)كىك بيذا يستعمؿ النمكذج 
 (36-35: 2007وقاد، إليام، )." الثالثة كأطمقت عمييا النمكذج الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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 نظريات أساليب التفكير: المبحث الكابع
 : مدخل

تمقى أساليب التفكير فيضا متناميا مف االىتماـ خاصة في السنكات األخيرة نظرا لضركرتيا في 
معظـ مجاالت الحياة العممية كالعممية كالدراسية خاصة كأنيا ساىمت في الفيـ كالتفرؽ بيف القدرات 

حيث كاف يعتقد مثبل أف بعض التبلميذ كالطمبة ال يمتمككف قدرات . كالميارات كاالستراتيجيات كاألساليب
إال أف المشكؿ اتضح أنو يتعمؽ بأسمكب ىؤالء التبلميذ . معينة عمى التفكير، كالتفكير الناقد كاالبتكارم

 .كالطمبة في استخداـ ىذه القدرات خاصة إف كانت تعارض أسمكب تفكير المعمـ
كلذلؾ بدأت الدراسات تتعدد كتزيد لبلىتماـ بأساليب التفكير في المدرسة كبالضبط لدل المعمـ 

كالمتعمـ بما فييا أساليب التعمـ كاألساليب المعرفية، كقد تمت ىذه الدراسات ضمف أطر نظرية سيككمترية 
 .مرجعية مختمفة منيا ما ىك كاضح كمنيا مف لـ تتضح معالمو بعد

 
إذا حاكلنا رصد مجاالت االىتماـ بأساليب التفكير، يتبيف إمكانية تصنيفيا في فئتيف كفقا " ك

كفيما يتعمؽ باالىتمامات غير التابعة لتكجو نظرم . النتمائيا أك عدـ انتمائيا إلى تكجو نظرم محدد
محدد، نبلحظ تبني بعضيا الكشؼ عف الفركؽ بيف بعض الفئات مف الطبلب الجامعييف في أساليب 

التفكير كالتعمـ أك التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف بعض األساليب مثؿ التفكير اإليجابي كالسمبي ككؿ مف 
المكاقؼ الدراسية، كالرضا عف المناخ الجامعي في ظؿ درجات مختمفة مف التحصيؿ الدراسي أك في 

 .ضكء بعض المتغيرات الديمكجرافية كالتربكية
كمف النتائج التي كشفت عنيا ىذه الدراسات أف الطبلب األمريكاف القكقازييف أعمى في التفكير 

كأف الطبلب المرتفعيف تحصيميا أكثر استخداما ألساليب التفكير . الناقد مف الطبلب األمريكاف األفارقة
، كأكثر تقببل لممناخ الجامعي، كأف أبناء األميات العامبلت (التنفيذم كاالستقبللي كالكاقعي)اإليجابية 

أظيركا ميبل نحك التفكير اإليجابي بينما تكجو أبناء األميات غير العامبلت نحك التفكير السمبي بدرجة 
 (6-5 : 2005بدوي سعدية، )  "أعمى 

أما الدراسات التي كاف ليا تكجو نظرم معيف فقد اىتمت بتكييؼ المقاييس المبنية في إطار تكجو 
معيف ليصبح أكثر مبلءمة ألفراد المجتمع المطبؽ عميو، كما اىتمت دراسات أخرل كدراسة سعدية السيد 

 . بدراسة ارتقاء أساليب التفكير كفؽ تصنيؼ ىارسيكف كبرامسكف

.
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سنحاكؿ إذف عرض النظريات المفسرة لؤلساليب عامة كأساليب التفكير خاصة بما يتناسب 
 :كمكضكع الدراسة عمى الشكؿ اآلتي

I- نظرية وظائف المخ: 
نظرية قيادة المخ )مفيـك السيطرة المخية : نسجت ىذه النظرية لمفيكميف مترادفيف غالبا، ىما

كمفيـك أساليب التعمـ كالتفكير، حيث يسيراف في مفيكميما اإلجمالي الى امكانية استخداـ أحد  (لييرماف
النصفيف الكركييف لممخ أك كمييما معا في العمميات المعرفية كبالتالي فاف أساليب التفكير تتحدد كفقا ليذه 

 (6: 2005بدوى سعدية، ): النظرية في
كالذم يعني السيطرة لمشؽ األيسر مف المخ عمى أسمكب تفكير : أسموب التفكير األيسر- 1

الفرد، كغمبة استخداـ كظائفو المتمثمة عادة في التحميؿ المنطقي كالتركيز عمى التفاصيؿ ككضع الخطط 
 .كخاصة سيطرة كظائؼ المغة عمى بقية العمميات العقمية األخرل

كبالمقابؿ يسيطر الشؽ األيمف بكظائفو عمى أسمكب تفكير الشخص : أسموب التفكير األيمن- 2
كالمتمثمة عادة في اتساع رقعة الخياؿ كامكانية اإلبداع كالتجديد كالحساب، إذ ال تظير، أك ال تيستخدـ 

 .كظائؼ الشؽ األيسر بشكؿ كبير أك كاضح
 .الشقيفكيعني استخداـ كظائؼ كبل : األسموب التكاممي- 3

 دراسات بينما أشارتكقد اختمفت نتائج بعض الدراسات في تحديد أم األساليب أكثر انتشارا، 
أخرل في نتائجيا الى أف اإلناث أكثر استخداما ألسمكب التفكير المتكامؿ مف الذككر كأف ىناؾ ارتباطا 

 المتغيرات المختمفة عبلقةكالحقيقة أف النتائج حكؿ . مف أسمكب التفكير األيمف كالقدرات اإلبتكارية
تبدك متضارية كقد يعكد ىذا الى حداثة المكضكع مقارنة بمكاضيع أخرل في ميداف  (العقمية، الشخصية)

 .عمـ النفس المعرفي
تشير البحكث كالنظريات التي تتناكؿ عمؿ الدماغ الى أف النصؼ األيسر مف الدماغ تحميمي، 

بينما النصؼ األيمف تركيبي، كأف األكؿ يقـك بدكر كبير في النشاطات الخاصة بالكممات كاألرقاـ، بينما 
كتككف العمميات الخاصة بالنصؼ األيسر . يقـك الثاني بالعبء األكبر في النشاطات الخاصة بالصكر

كيختص النصؼ األيسر مف المخ . متسممة متتابعة، بينما تككف عمميات النصؼ األيمف متكازية متزامنة
بالعمميات الكاقعية، بينما يختص األيمف بالعمميات المجازية كيتحكـ األيسر في التخاطب اليكمي مع 
. اآلخريف في حيف يعد األيمف ىك مصدر التخيبلت كاألحبلـ، كالتيكيمات كاإلنفعاالت كالصكر البصرية

عقبلني اتفاقي، استنباطي، متقطع، تجريدم، -  جكزيؼ بكجيفكما يشير الى ذلؾ- أم أف المخ األيسر

.
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كاقعي، غير افتراضي، تحكيمي، خطي، تاريخي، مكضكعي، بينما النصؼ األيمف حدسي، افتراضي، 
 (146:2003عامر أيمن، )كذاتي  (ربما دائرم )خيالي، مستقبمي،عياني، مستمر، ترابطي، غير خطي 

H.B.D.I: نظريتو المعركفة ب (Herrmann, D( )1987)كفي نفس السياؽ كضع ىيرماف 
54 

حيث عرض ضمنيا أربعة أساليب لمتفكير تبيف الكيفية كالطريقة التي يتعامؿ " أداة ىيرماف لمسيادة المخية"
 :بيا األفراد مع المكاضيع كىي

القدرة عمى بناء قاعدة معرفية :  مف أىـ خصائصو: Logical Style:األسموب المنطقي- أ
 .كفيـ كجمع األبنية كاألنظمة كالعمميات المعرفية

 كمف خصائصو جدكلة كتنظيـ األنشطة Organizing Style: األسموب التنظيمي- ب
 .كاإلىتماـ بالتفاصيؿ ككضع أىداؼ كالتحرؾ نحكىا

مف خصائصو القدرة عمى اإلتصاؿ كالتأثير كالتعامؿ : social style األسموب اإلجتماعي- ج
 .مع اآلخريف
مف أىـ خصائصو تخيؿ البدائؿ كتخطي الحكاجز : creative style األسموب اإلبتكاري- د

 .كالعقبات كالحصكؿ عمى أفكار جديدة
 (55: 2006الطيب عصام،                                                             )

 كمف خبلؿ تقسيمو ىذا ألساليب التفكير، يمكننا مف القكؿ أنو األسمكب المنطقي ىيرماف
كالتنظيمي ىما مف الكظائؼ التي تميز الشؽ األيسر كأف األسمكب اإلبتكارم مف أىـ مميزات الشؽ 

كرغـ منطقية ىذه النظرية اال أنيا تفرض عمينا منطؽ . األيمف كىك بيذا ال يختمؼ مع التقسيـ األكؿ
كىي عممية حرية االختيار أك " األسمكب" الحتمية كأف الفرد ىنا يككف سمبيا كبالتالي فيك فاقد ألىـ ميزة 

 .التي عمى أساسيا كجدت األساليب عامة كأساليب التفكير خاصة" التفضيؿ"
II- نظرية ىاريسون وبرامسون(Harrison, A- & Bramson,R). تكضح ىذه النظرية 

أساليب التفكير التي يفضميا الفرد، كطبيعة اإلرتباط بينيا كبيف سمككو الفعمي، كما تكضح ما اذا كانت 
كقد صنفت . ىذه األساليب ثابتة أـ قابمة لمتغيير؟ كتبيف كيؼ تنمك الفركؽ بيف األفراد في أساليب التفكير

التفكير التركيبي، التفكير المثالي، التفكير الكاقعي، : ىذه النظرية أساليب التفكير الى خمسة أساليب ىي
التفكير العممي، التفكير التحميمي، كأكدت النظرية عمى أف أسمكب التفكير التركيبي يأتي كأقؿ أسمكب مف 

 (49:2006الطيب عصام، ). الناحية اإلنتشارية بيف األفراد كأف األسمكب التحميمي األكثر انتشارا

                                                 
54  -H.B.D.I :Herrmann Brain Dominance Instrument 

.
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كيشير أصحاب النظرية إلى أف أسمكبي التفكير التركيبي كالمثالي ليما تكجو قكم نحك التفكير 
الذاتي كبالتالي نحك القيمة، في حيف يتجو أسمكبي التفكير التحميمي كالكاقعي نحك التفكير الكظيفي 

 .كالشكمي كبالتالي نحك الحقائؽ أما أسمكب التفكير العممي فقد يربط بيف الجانبيف
كحكؿ عبلقة األساليب الخمسة بمفيـك السيطرة المخية، يفترض النمكذج أف تؤدم سيطرة الشؽ 
األيسر الى استخداـ أسمكبي التفكير التحميمي كالتفكير الكاقعي في حيف نؤدم سيطرة الشؽ األيمف الى 

 (11:2005بدوي سعدية، ). استخداـ اسمكبي التفكير التركيبي كالمثالي
/ المثالي)ك (التحميمي/التركيبي)مف الكاضح أف تقسيـ ىذه النظرية ألساليب التفكير الخمسة 

كاألسمكب العممي يعكد الى طبيعة المكضكعات التي يتعامؿ منيما الفرد كالغرض األساسي مف  (الكاقعي
حيث أف المكضكعات غير الكاقعية كالتي تتفاعؿ . ىذا التعامؿ كتفضيمو دكنا عف األساليب األخرل

كما أف  (ىذا إف أحسف الفرد اإلختيار كالتفضيؿ)بداخمنا دكف مؤشرات مممكسة يناسبيا األسمكب المثالي 
المكاقؼ التي تساعد في فيميا الصراحة كاإلختصار عمى ما ىك مفيد كليس اإلىتماـ بمجمكعة آراء 

 .نظرية مف المؤكد أف ما يناسبيا ىك األسمكب الكاقعي
III- نظرية التحكم العقمي الذاتي: 

تعد ىذه النظرية مف أحدث النظريات التي ظيرت بيدؼ تفسير طبيعة أساليب التفكير، فقد 
 Mental"باسـ نظرية التحكـ العقمي الذاتي  (1988)ظيرت ىذه النظرية في صكرتيا األكلى في عاـ 

slef- goverment " ثـ غير ستيرنبرج ،(sternberg) لتصبح نظرية  (1990) مف مسماىا في عاـ
كىك العاـ الذم ظير فيو كتاب أساليب  (1997)أساليب التفكير، كظيرت في صكرتيا النيائية في عاـ 

، كتبع ظيكر ىذا الكتاب الكثير مف البحكث كالدراسات حكليا كفي بمداف متعددة بحيث "ستيرنبرج"التفكير 
 عدد الدراسات يزد، بينما لـ 2005 دراسة كىذا حتى عاـ 55كصؿ عددىا بعد ظيكر الكتاب الى حكالي 

 األمريكية yaleأجريت في جامعة  (ثمانية دراسات )قبؿ ظيكر ىذا الكتاب حكؿ نفس المكضكع عف 
 (56:2006الطيب عصام، )- حيث يعمؿ ركبرت ستيرنبرج
التي تكصمت الى كجكد عبلقات دالة  (Martin, 1988) مارتف دراسة: 55كمف ىذه الدراسات

المتحرر كاإلستعداد الدراسي لمرياضيات كأجرل  الحكمي العالمي،: احصائيا بيف دراسة أساليب التفكير
دراسة بينت نتائجيا أف ىناؾ ارتباط داؿ احصائيا بيف أساليب تفكير المعمميف  (1990)ستيرنبرج 

 & Sternberg) كالتبلميذ كأف ىذا اإلرتباط يؤثر عمى التحصيؿ األكاديمي لمتبلميذ، حيث قاـ كؿ مف 

                                                 
 .10-9:  ٔعؼذٚخ انغٛذ ثذ56٘ٔ: أَظش ػظبو ػهٙ انطٛت -  55

.
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Grigorenko, 1995)  بدراسة عممية بينت كجكد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف أسمكب التفكير 
 .كعدد أفراد األسرة التشريعي

كفي سياؽ آخر تـ الكشؼ عف عبلقة أساليب التفكير اإلبتكارم بكؿ مف العمر كالخبرة في العمؿ 
(Zhang & Sachs, 1997)  & (Zhang,1999) . كما تبيف كجكد ارتباط بيف أساليب التفكير

حيث كاف الطبلب األكثر ارتفاعا في مستكل اإلرتقاء   (perryكفقا لنظرية برم  )كاإلرتقاء المعرفي 
 المستكل اإلرتقائي المنخفض  بذكمالمعرفي يميمكف إلستخداـ مخزكف أكبر مف أساليب التفكير مقارنة

Zhang, 2002) ) 
أف أساليب التفكير تختمؼ عف مستكيات النمك المعرفي في أف أساليب  "Zhangكما كجدت  

التفكير أكثر مركنة، بينما مستكيات النمك المعرفي تتميز بأنيا أكثر ثباتا، كما أف التفكير القضائي بساعد 
 ( 36: 2007وقاد، أسماء، )" عمى النمك المعرفي بينما استعماؿ االسمكب التنفيذم يثبط ىذا النمك

ىي أف الناس  (نظرية أساليب التفكير )كلقد كانت الفكرة الرئيسة في نظرية التحكـ العقمي الذاتي "
يحتاجكف إلى أف يسكسكا أنفسيـ عقميا، كأساليب التفكير ىي طرقيـ في تحقيؽ ذلؾ، كما أف ىذه الطرؽ 

التي يركنيا في العالـ  (السمطات )التي يسكس بيا الناس أنفسيـ ىي مرآة داخمية ألنكاع الحككمات 
 (59:2006الطيب عصام، ) "الخارجي

، functionsالكظائؼ : كتشبو ىذه النظرية الحككمات أك السمطات التي ليا خمسة أبعاد ىي
 فأساليب leanings.، كأخيرا النزعات كالميكؿ scopes، المجاالت levels، المستكيات formsاألشكاؿ 

التفكير لدل الفرد ليا نفس الكظائؼ كاألشكاؿ كالمستكيات كالمجاؿ كالميكؿ، كبالتالي فإنو يكجد ثبلثة 
عشر أسمكبا لمتفكير، تـ التكصؿ إلييا بكاسطة التحميؿ العاممي الذم أسفر عف كجكد خمسة عكامؿ 

 . مف التبايف الكمي%77متطابقة مع األبعاد الخمسة لمنظرية، ككانت نسبة تباينيا 
  (29:2004 ،2الدردير عبد المنعم، ج                                                             )

 56:كنمخص أساليب التفكير الثبلثة عشر في ظكء نظرية التحكـ العقمي الذاتي في الجدكؿ التالي
 
 
 
 

                                                 
  28:2004 ،2الدردير عبد المنعـ، ج-  56

 

.
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 أساليب التفكير الثبلثة عشر في ظكء نظرية سايرنبرج (20)الجدكؿ رقـ 
 األبعاد

Dimensions 

 الكظائؼ
Functions 

 األشكاؿ
Forms  

 المستكيات
Levels  

 المجاالت
Scopes  

 الميكؿ
Leanings  

 األساليب
Styles  

 التشريعي
Legislative  

 التنفيذم
Executive  

 الحكمي
Judicial  

  Monarchicالممكي 

  Hierarchicاليرمي 

  Oligarchicاألقمي 

  Anarchicالفكضكم 

 العالمي
Global  

 المحمي
Local  

 الخارجي
External  

 الداخمي
Internal  

 المتحرر
Liberal  

 المحافظ
Conservation  

 كيمكف تكضيح خصائص األفراد في ضكء أساليب التفكير عند ستيرنبرج في الجدكؿ التالي
 57.خصائص األفراد في ضكء نظرية  التحكـ العقمي الذاتي (21)جدكؿ رقـ 

  الخصائص األساسية أسمكب التفكير البعد
يفضمكف العمؿ عمى المياـ التي تتطمب استراتيجيات االبتكار، يختاركف أنشطتيـ  التشريعي  الكظائؼ

 . الخاصة كالعمؿ عمييا بطريقتيـ
كتنفيذ المياـ ذات . يفضمكف العمؿ عمى المياـ ذات التعميمات ك التنظيـ الكاضح التنفيذم

 . المبادئ ك التكجييات الميعدة مسبقا
يفضمكف العمؿ عمى المياـ التي تسمح ليـ بكضع تقديرىـ الخاص، التقييـ ك  القضائي

 .الحكـ عمى أداء األخريف
يكزعكف انتباىيـ عمى العديد مف  الميارات كتككف األكلكية حسب تقديرىـ الخاص  اليرمي األشكاؿ

 .لمميمات
 يعممكف عمى المياـ التي تسمح بالتركيز عمى عمؿ شيئ كاحد طكاؿ الكقت الممكي
في كقت كاحد، دكف  (ذات أىداؼ متساكية األىمية) يعممكف عمى مياـ متعددة  األقمي

 .االىتماـ باألكلكيات
العمؿ عمى المياـ التي تسمح بالمركنة أكثر في ما يخص ماذا، ك أيف، متى ك  الفكضكم

 .كيؼ يككف العمؿ
 .ييتمكف أكثر بالصكرة العامة  لممكقؼ أك المشكمة، ك األفكار التجريدية العالمي المستكيات

 .يعممكف عمى المياـ التي تتطمب العمؿ عمى تفاصيؿ عيانية المحمي
 .يعممكف عمى المياـ التي تسمح ليـ بالعمؿ بشكؿ فردم الداخمي المجاالت

 .يعممكف عمى المياـ التي تسمح ليـ بالعمؿ عمى المشاريع التعاكنية مع األخريف الخارجي
 النزعات 
 أك الميكؿ

 .العمؿ عمى المياـ التي تنطكم عمى التجديد ك الغمكض المتحرر
العمؿ عمى المياـ التي تسمح ليـ باتباع القكاعد ك االجراءات المكجكدة عند أداء  المحافظ

 .المياـ

                                                 
57  -Zhang, li-fang, Sternberg, R. (2005). A threefold  model of  intellectual styles. Educational psychology Revue,17(1), 1-53.pdf. 

 

 

.
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أك كما تسمى حككمة الذات العقمية اكتست ىذه النظرية : أىمية نظرية التحكم العقمي الذاتي*- 
انطمقيا : كليذه األىمية عدة مبررات منيا. أىمية خاصة مقارنة بالنظريات سابقة الذكر كالتي تأتي بعدىا

كأف ما نبلحظو مف سياسات  . مف أف األفراد تشبو الحككمات في تسيرىا لشؤكنيا الداخمية كالخارجية
كنشيده مف تغيرات ما ىك إال تجسيد لما يدكر في عقكلنا، كأف ما يجسد في الكاقع يعتبر مف أىـ 

تفضيبلتنا رغـ أنيا تبدك غير ذلؾ في أحياف كثيرة كقد يككف األمر أننا ال نفيـ عقكؿ اآلخريف كيؼ  
ليذا فحككمة الذات مثميا . تيسىًيسي األمكر، كقد ال نفيـ عقكلنا أيضا كطريقة تعامميا مع العالـ كمع ذكاتنا

كما نفعؿ مع ذكاتنا . مثؿ الحككمات السياسية نرضى عنيا الشيء اليسير كنسخط عمييا الشيء الكثير
 .غالبا

 : في النقاط اآلتيةستيرنبرجكيمكف تمخيص أىـ ىذه المبررات حسب 
في نظرية حككمة الذات العقمية يكجد نمكذج كاضح كمنظـ : كجكد نمكذج كحيد كمكحد ككاضح- 

كىذا ما ال تتكفر عميو بقية النظريات التي لـ تعتمد اقتراض منظـ ككاضح كما ىك الحاؿ  (كلك مجازا )
بالنسبة ليذه النظرية التي مثمت أساليب التفكير التي أكجدناىا لتنظيـ حياتنا كما أكجدنا الحككمات لتنظيـ 

كلتكضيح المسألة فإف ميداف الذكاء اإلصطناعي الذم حاكؿ تمثيؿ الذكاء اإلنساني مف . المجتمعات
بيف أك القكؿ أف العقؿ  (=)خبلؿ محاكاة الحاسكب اآللي لمعقؿ البشرم، غير أنو ال يمكف المساكاة 

فاألمر ال يتدعى التكضيح مف أجؿ الفيـ، كذا األمر بالنسبة لتمثيؿ الحككمة ! العقؿ اآللي= البشرم 
 .السياسية (المجتمع )الذاتية العقمية لمحككمة اإلجتماعية 

كقد تحدثنا عف ىذه النقطة بنكع مف التفصيؿ في بداية : عدـ الخمط بيف األساليب كالقدرات- 
حيث أف حديثنا . حديثنا عف أساليب التفكير إذ كانت مف القضايا المفصمية في ميداف تطكر األساليب

كما ال تككف الكظائؼ  (خارجية )ليس بأفضؿ مف الشؤكف غير العائمية  (الداخمية)عف الشؤكف العائمية 
التشريعية أكبر قيمة مف الكظائؼ التنفيذية كىكذا فإننا إذا فكرنا في األساليب مف خبلؿ ما تفعمو 

فعمو، كلكف  (إمكانية)الحككمات، سنجد أنفسنا بعيديف عف مفيـك القدرات إذ ال نتكمـ بمعنى ما يمكف
 .ىك أفضؿ لنا في مكقؼ معيف كحسب حاجة معينة (نراه)نتعامؿ بما 
يظير أف بعض أساليب التفكير تتداخؿ مع : (كما يبدك)تداخؿ األساليب مع سمات الشخصية - 

بعض سمات الشخصية، فمثبل صاحب األسمكب الممكي يبدك أنو يركز عمى تحقيؽ ىدؼ بعينو دكف 
أىداؼ أخرل كىذا ما يشبو سيطرة فكرة كسكاسية بالنسبة لمشخص المصاب بالكسكاس القيرم لكنيا في 
الحقيقة ليست نفس الطبيعة كاليدؼ كال السمكؾ أك طريقة السمكؾ يبدك أنيما متشابياف لكف في الحقيقة 

.
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أما الكسكاسي فمديو فكرة  (سيطرة إيجابية )فصاحب األسمكب الممكي لديو ىدؼ يريد تحقيقو. يختمفاف
 .تسيطر عميو سمبا ىي مف يتحكـ في سمككو أما الممكي فيك مف يتحكـ في سمككاتو لتحقيؽ اليدؼ

كنفس القضية بيف المحافظ مثبل كاإلنطكائي، اذ أف األمر بالنسبة لممحافظ يبدك أنو ميؿ لئلبقاء 
بالنسبة )اتباع القكانيف عف قناعة كدراية . عمى القديـ مع اإلصرار عمى التكاجد كالبقاء كالتقميؿ مف التغيير

أما . مع اإلصرار عمى التكاجد كالبقاء كىذا الميؿ لعدـ التغيير في الحقيقة ىكأسمكب حياة المحافظ (ليـ
اإلنطكائي فيك يعني اإلنسحاب مف المكافؽ الجديدة منيا كالقديمة، دكف حرص عمى اإلستمرار في 

 .في ىذا الطرح (مجازا )ككأف الحككمة تقابؿ الشخصية . التكاجد
تحكمو كتسيره كتنظـ  (كضعية)لكؿ مجتمع حككمة : تكظيؼ األساليب في حياتنا اليكمية- 

شؤكف أفراده كتحاكؿ أك تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ ىذا المجتمع كتطكيره كالحفاظ عميو كعمى مكتسباتو 
كبالمثؿ لمفرد مجمكعة مف األجيزة تحاكؿ . الخ....ىذا الجياز سياسي اقتصادم اجتماعي . كممتمكاتو

الحفاظ عميو كتطكيره كمنيا الجياز التنفسي كالغدم كالجياز النفسي ككذا الجياز العقمي أك المعرفي 
كالذم يعتمد عمى أساليب التفكير ككسيمة لمحفاظ عمى حياة الفرد كمساعدتو عمى النجاح عف طريؽ 

 .استخداـ أفضؿ طرؽ كأساليب التفكير لحؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات كاصدار األحكاـ
عدـ كضكح العبلقة بيف النظريات السيككلكجية عامة كنظريات األساليب خاصة، كىذا راجع - 

فسمككات األفراد كحياتيـ ال يمكف حصرىا بيف منبو كاستجابة . إلختبلؼ منطمقات النظريات السيككلكجية
كما يرل السمككيكف كال يمكف اخضاعيا لحتمية المنشأ السيككدينامي، كما قاؿ فركيد  فشخصية الفرد 

الخارجي، فالبيئة الداخمية كالخارجية ميمتاف / ىك حصيمة التفاعؿ الداخمي (خارجيا/ داخميا)ككيانو المنظـ 
لشخصية الفرد  (...معرفية/سيككلكجية/ جسمية )عمى حد سكاء، كالتفاعؿ بينيما ىك ما ينتج لنا منظكمة 

بما في ذلؾ أساليب التفكير كىذا يعني أف الفرد يؤثر كيتأثر بيئتو التي يستجيب ليا باإلعتماد أيضا عمى 
 .أساليبو المفضمة

كىذا كاضح مف خبلؿ مجمكعة الدراسات : الفائدة النظرية كالتطبيقية لنظرية أساليب التفكير- 
التي أجريت باإلعتماد عمى مبادئيا ككذا إمكانية تطبيقيا في مجاالت عديدة خاصة مجاؿ التعميـ 

 .كالتدريس، كاختيار العمؿ كشريؾ الحياة كالعمميات العقمية كحتى عبلقتيا ببعض المتغيرات الديمكغرافية
طريقة القياس في ىذه النظرية كالتي تعتمد استبيانات كاختبارات متعددة كمفتكحة تسمح - 

بإمكانية قياس األسمكب أك عمى األقؿ اإلقتراب منو كمبلمستو عكس القياس الذم يعتمد عمى طريقة 
 .كاحدة كباختيارات محدكدة قد يقيس المكضكع أك الخاصية المراد قياسيا كقد تفقدىا

.
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رغـ أف اإلىتماـ بدراسة األساليب في بداية الستينات إال أنو ال تكجد بحكث كدراسات عممية - 
اذا مازاؿ مكضكع أساليب التفكير مف المكاضيع . كافية تظير أىمية أساليب التفكير نظريا كميدانيا

كما أنو ينتمي الى أحد أقطار عمـ النفس الذم . الميمشة في عمـ النفس ككنو مازاؿ غير كاضحا كفاية
كىك مف المكاضيع . مازاؿ في تطكر كتقدـ كبحث مستمر عف حدكده كمكاضيعو كىك عمـ النفس المعرفي

الذم تتجاذبو عدة تخصصات كمجاالت خاصة منيا مجاؿ التعمـ كالتدريس كالعبلقات، كاإلدارة، كالتجارة 
كما أف لندرة كضعؼ أساليب القياس . الخ ىذه األخيرة التي تنشر جدال كبيرا في عمـ النفس....كالشخصية

 . دكر كبير في قمة البحكث في ىذا المجاؿ–كما بينا سابقا - كتداخؿ المصطمحات 
ف حاكلكا المعرفييفتكاد تككف دراسة األساليب حكرا أك مف كاجب المختصيف   دكف غيرىـ، كا 

 كما أف مشكبل –ربطيا بسيمات الشخصية قد يعتبر تطاكال مف بعض المختصيف في عمـ نفس الشخصية 
أساسيا ىك األخر لو الفضؿ في تأخر اإلىتماـ بيذا المجاؿ كىك عدـ كجكد نظريات خاصة باألساليب 

كغيرىا، اذا تبدك أنيا  كالجشتمطتبشكؿ كاضح كما ىك الحاؿ بالنسبة لنظرية التحميؿ النفسي كالسمككية 
 .ستككف أرضية لنظريات عممية قائمة بذاتيا مف المؤكد أنيامجرد محاكالت لتفسير كفيـ األساليب كالتي 

في األخير فإنو كحسب صاحب نظرية حككمة الذات العقمية ال تكجد نظرية استطاعت دراسة - 
في جياز -  مجازا–األساليب بالطريقة التي فعمت بيا ىذه النظرية خاصة ككنيا مثمت األساليب المختمفة 

 – في جياز الككمبيكتر – مجازا – األساليب –حككمة كىي بذلؾ تنافس حتى اإلتجاه المعرفي الذم مثؿ 
  (مجازا )الحككمة / فيؿ يقابؿ الككمبيكتر

مف كؿ ما تـ عرضو، حاكؿ صاحب ىذا التكجو النظرم إثبات أف نظرية حككمة الذات أقدر 
كفي الكقت ذاتو أقر . التكجيات العممية في دراسة أساليب التفكير مف حيث الخصائص التي أكردىا سابقا
كىنا نقكؿ أننا نتفؽ . بأف ىذا التكجو العممي قد ييرفض أك ييعدؿ في المستقبؿ ألنو ال كجكد لنظرية نيائية

فالعمـ رغـ أنو في تطكر " كلف تجد لسنة اهلل تبديبل"معو في ىذا كلكف ىناؾ قكاعد كحقائؽ ال تتغير 
 الى عجزنا عف مستمر كاكتشافات جديدة إال أف ىذا ال يعني أف نامكس الخمؽ قد تغير كلكف مرده

كىنا مف بيف أىداؼ الحياة كىك البقاء كاإلستمرار ما . الكصكؿ الى الحقيقة الكاممة كالتي ال يعمميا إال اهلل
فيذه النظرية كرغـ أىميتيا في الكقت الحاضر مف المؤكد سيككف ليا الفضؿ الكبير في . شاء اهلل

كأكثر عمقا ألساليب التفكير في ظؿ تكامؿ عممي معرفي بيف كؿ التكجيات  تحتية التأسيس لدراسات
الفكرية، إال أف ىذا لف يأتي إال بدراسة األساليب ضمف النظاـ العاـ لمشخصية بما فييا مف أنظمة أخرل 

 .عمى رأسيا النظاـ العقمي
 

.
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IV- نظريات األساليب المتمركزة عمى المعرفة cognition-centered styles  
حيث "تيتـ نظريات األساليب المتمركزة عمى المعرفة بدراسة األساليب المعرفية بالدرجة األكلى، 

ييعىرؼ األسمكب المعرفي في ظؿ ىذا المنحنى بأنو الطريقة الفريدة كالمتسقة ذاتيا في أداء األعماؿ التي 
ييظيرىا الفرد في إدراكاتو كنشطاتو العقمية، كمف أمثمة ىذه األساليب التجريد مقابؿ العيانية كاالعتماد 

 (152: 2003عامر أيمن، )" االستقبلؿ عف المجاؿ /
كىي بيذا تشبو القدرات العقمية ألنو يتـ قياسيا في معظـ األحياف مف خبلؿ اختبارات تتضمف 

كتقيس الفركؽ الفردية في المعرفة كاإلدراؾ كمنيا نظرية  (اختبارات األداء األقصى)الصكاب كالخطأ 
الذم أشار إلى أف األفراد  (25: 2004، 2الدردير عبد المنعم، ج)1976في عاـ  (Kagan Jérome )كاجاف

 –كالذم سماه كاجاف أسمكب التركم . يميمكف إلى أف يككف لدييـ أسمكب متسؽ تماما عمى مياـ مثؿ ىذه
الفرد المندفع ىك ذلؾ الذم يكمؿ العديد مف الميمات كلكف يسمح لنفسو بعمؿ أخطاء، كالفرد . اإلندفاع

المتركم ىك ذلؾ الفرد الذم يكمؿ قميؿ مف الميمة، كلكنو أكثر اىتماما لعدـ عمؿ أخطاء في الميمة التي 
 .إنو يفعؿ ما يحس أنو طبيعي: يكمميا، فالفرد دائما ال يقـك باختيارات متعمدة

 (224: 2004ستيرنبرج روبرت،                                                              )
 التي تقيس الفركؽ الفردية 1978 في عاـ (Witkin Herman A) كيتكفباإلظافة الى نظرية 

كقد اقترح  (25: 2004، 2الدردير عبد المنعم، ج).بيف األفراد المستغميف كالمعتمديف عمى المجاؿ اإلدراكي
كيتكف أف األفراد يمكف تصنيفيـ مف خبلؿ الدرجة التي يعتمدكف فييا عمى البناء السائد في المجاؿ 

كنكع الفرد الذم . عمى ىذا المجاؿ كلكف اآلخريف غير ذلؾ (عالية)فبعض األفراد معتمديف بصكرة مرتفعة 
يككف مستقبل أكثر عف المجاؿ اإلدراكي، ىك الفرد الذم، عندما يككف بالطائرة، يمكف أف يحدد ما اذا 

 كالفرد المعتمد – دكف النظر مف خبلؿ الشباؾ –كانت الطائرة مستكاىا كاألرض أك تطير بزاكية معنية 
 .عمى المجاؿ يحتاج الى النظر مف الشباؾ لكي يحدد اتجاه الطائرة بالنسبة لؤلرض

 ( 218-217: 2004ستيرنبرج روبرت،                                                         )
باألرضية قبؿ الشكؿ أم  (يفضؿ)معنى ذلؾ أف الفرد الذم يعتمد عمى المجاؿ ىك الذم ييتـ 

قبؿ إدراكو لمشكؿ كالعكس بالنسبة لمفرد المستقؿ عمى المجاؿ الذم فضؿ الشكؿ  (األرضية)يدرؾ الخمفية 
 .عمى األرضية في إدراكاتو كفي ىذه النقطة تتقاطع نظرية كيتكف مع النظرية الجشطمتية

إلى " أشارا  (Witkin & Kagan)كرغـ التشابو بيف القدرات كاألساليب المعرفية إال أف الباحثاف 
أف األساليب المعرفية ثنائية القطب، كىذا يميزىا عف الذكاء كالقدرات العقمية األخرل، ككؿ قطب لو قيمة 

 (26: 2004، 2الدرير عبد المنعم،ج)" في ظؿ شركط خاصة أك محددة

.
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نظريات األساليب المعرفية كانت المحاكلة األكلى كالمؤثرة إليجاد التداخؿ بيف القدرات مف ناحية 
ف كانت ىذه . كالشخصية مف ناحية أخرل كال تكجد نظرية نفسية غير معرضة لئلنتقادات، حتى كا 

كالسبب أف األساليب تبدك أنيا قريبة جدا مف . النظريات أثرت بشكؿ كبير في تطكير مجاالت عمـ النفس
أف تككف مستقبل عف المجاؿ عف ككنؾ معتمدا عمى  القدرات أك ليست في األغمب دائما أفضؿ، لنقؿ،

المجاؿ، كعندما تصبح األساليب مثؿ القدرات، فإنو ال يمكف تجنب أف أحد األساليب سكؼ ييرل عمى أنو 
 .أفضؿ مف األخر كمية، كالذم يبدك أنو يبعدنا مف الفكرة الكمية عف كنية األسمكب

(Sternberg, 1997 :141) 

 في مجاؿ األساليب المعرفية قد عالج ىذه (Richard J. Riding) ريتشارد ريدنجكلعؿ عمؿ 
المشكمة حيث قدـ نظرية حديثة لؤلساليب المعرفية تربط بيف األساليب المختمفة المتعارؼ عمييا، حيث 

كضع الرابطة بيف األساليب المعرفية التي تـ تقديميا عمى مدار المائة عاـ الماضية، كجمع ىذه األساليب 
 (229: 2004ستيرنبرج روبرت، ).تصكرم- كلفظي- تحميمي- كمي: تحت بعديف أساسييف كىما

V- نظريات األساليب المتمركزة عمى الشخصية personality- centered-styles  
اتجاه عممي ثافو حاكؿ دراسة كفيـ األساليب عف طريؽ التركيز عمى الشخصية ىذه المرة بدؿ 

 :اإلدراؾ كمف ىذه النظريات
 ظيرت في ىذا اإلطار سمات  theory of psychological typesنظرية األنماط النفسية- 
اختبارات ال تتضمف الصكاب ) التي يتـ قياسيا باختبارات األداء المميز personality traitsالشخصية 

 Myers I.B. &Myers) :كفي ىذا اإلطار تعد األساليب جزءا مف الشخصية، فظيرت نظرية (كالخطأ

P.B., 1980) كارؿ يكنج التي ربطت بيف التفكير كالشخصية في ضكء نظرية (C.G.Yung, 1923)  
، كأظيرت ستة عشر أسمكبا في الشخصية يتـ قياسيا في ضكء psychological typesلؤلنماط النفسية 

 : كىي1984 في عاـ Myers-Briggs-type indicatorمايرز  (مؤشر)دليؿ نمط 
   intuition الحدس   sensing –الحس: preceptionاإلدراؾ - 1
 feeling الشعكر – thinkingالتفكير : judgmentالحكـ - 2
  extroversion اإلنبساط – introversionاإلنطكاء : التعامؿ مع الذات كاآلخريف- 3
 .perception اإلدراؾ – judjmentالحكـ : التعامؿ مع العالـ الخارجي- 4

 (26: 2004، 2الدردير عبد المنعم، ج                                                       )
كتعد ىذه النظرية مف أكسع النظريات ألنيا أكثر النظريات تطبيقا مف بيف جميع نظريات 

األفراد ذكك األنماط الحسية مثبل . األساليب، كلقد استخدمت في العديد مف المكاضع مثؿ األعماؿ كالتربية

.
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يعيشكف حياتيـ ... انبساطيكف يظيركف تفكيرا ذك أحكاـ، فيـ يزعمكف أنيـ جاديف كىادئيف كعممييف
كعمى العكس مف ذلؾ فإف . الخارجية أكثر مع التفكير، كلكف حياتيـ الداخمية أكثر مع اإلحساس

الحدسييف ذكم األسمكب المنبسط في التفكير كالحكـ يعتقدكف أنيـ كدكديف، صريحيف كحاسميف كقادة في 
 .انيـ يعيشكف حياتيـ الخارجية أكثر مع المشاعر كلكف حياتيـ الداخمية أكثر مع الحدس. أنشطتيـ

 (230:2004ستيرنبرج روبرت، ج،                                                             )
 بتقدير مستكل األداء المفضؿ، كىك ما يميزىا عف –عمى مستكل القياس -كتيتـ ىذه النظرية 

 (152:2003عامر أيمن، ). مقاييس السمات أك القدرات التي تقيس الحد األقصى لؤلداء
 :نظرية الطاقة ألساليب العقل- 

 نظرية مختمفة كأبسط لؤلساليب، قائمة عمى (Anthony Gregorc)  انتكني جركجيرؾلقد اقترح 
كالكقت، بالنسبة لمفراغ، فاألفراد يتـ  (الفراغ)فكرة أف األفراد يختمفكف في الطريقة التي ينظمكف بيا المكاف 

.  كما تتضمف األسماءconcrete أك ذكك أسمكب عياني abstractتصنيفيـ عمى أنيـ ذكك أسمكب مجرد 
كالفرد ذك األسمكب المجرد  (طبيعة)فالفرد ذك األسمكب العياني يفضؿ أف يتعامؿ مع التعبيرات المادية

بالنسبة لمكقت فاألفراد يتـ تصنيفيـ إما ذكل أسمكب متسمسؿ . يفضؿ التعامؿ مع التعبيرات األكثر مجازية
فالفرد ذك األسمكب المتسمسؿ يحب أف تعرض األشياء خطكة بخطكة، بنمط مرتب، في حيف . أك عشكائي

 .(بالصدفة)أف الفرد ذك األسمكب العشكائي يحب أف تعرض األشياء بطريقة غير منظمة 
(Sternberg, 1997 :144) 

كاقعي، فني، )ستة أساليب في الشخصية 1973 في عاـ (Holland,J.L)كأظيرت نظرية ىكالند 
 (27:2004: 2الدردير عبد المنعم، ج( )investigativeاجتماعي، مبادر، تقميدم، استقصائي أك بحثي

رغـ جاذبية النظريات المتمركزة حكؿ الذات إال أف تفسيرىا لؤلساليب كاف أقرب الى سمات 
 كما تنفؼ األفراد في خانات .الشخصية منو لمقدرات كما الشأف في النظريات المتمركزة حكؿ المعرفة

 إذ أف الفرد اإلنطكائي يككف لديو – مجازا –مغمقة كىذا غير ممكف كاقعيا رغـ إمكانية ذلؾ سيككلكجيا 
ميؿ نحك اإلنطكاء أكثر مف ميمو نحك اإلنبساط كىي بيذا تشبو ثنائية القطب التي ركزت عمييا نظريات 

. كىذه المشكمة مازالت تصاحب الدراسات كالنظريات السيككلكجية أينما كمتى تطكرت. األساليب المعرفية
كربما ىذا ما يجعميا مختمفة عف العمـك الطبيعية كقد تككف ىذه الحقيقة الكحيدة التي ال نريد اإلعتراؼ بيا 

 .(بكؿ تخصصاتو)كمختصيف في عمـ النفس 
 
 
 

.
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VI- نظريات األساليب المتمركزة حول النشاط activity- centered styles  

نظريات األساليب المتمركزة حكؿ األنشطة أكثر تكجيا نحك الفعؿ مف النظريات المتمركزة حكؿ 
 إنيا تميؿ أكثر أف تككف متمركزة حكؿ أنكاع األنشطة التي .الشخصية كالنظريات المتمركزة حكؿ اإلدراؾ

 .ينشغؿ بيا األفراد أثناء مراحؿ مختمفة مف حياتيـ مثؿ التعميـ كالعمؿ
 ( 232-233: 2004ستيرنبرج روبرت،                                                       )

كيركز ىذا المدخؿ عمى مفيـك مفاده أف األساليب المركزة عمى النشاط تقؼ بمثابة متغيرات 
 (152:2003عامر أيمن،)كسيطة ألشكاؿ مختمفة مف النشاطات التي تتصؿ بالجكانب المعرفية كالشخصية

 Renzuli) رينزيكلي كسميث)كظيرت في ىذا اإلطار، أساليب التعمـ كأساليب التدريس نماذج لػ

& Smith) ،ككلب (Kolp) ،دف كدف (Dunn & Dunn)(27:2004، 1الدردير عبد المنعم،ج)  كما اىتـ
بعض الباحثيف بدراسة عبلقة أساليب التعمـ سيمات الشخصية كتكصمكا الى أنو يمكف التنبؤ بأساليب 

  Lauity- Jones, 1996 ) ; & (Jackson: التعمـ مف خبلؿ سمات الشخصية أمثاؿ
(Fourqurean & et al,1990) ; (Busato&et al, 1999)  كرمضاف محمد رمضاف… 

 (141: 1،2004الدردير عبد المنعم، ج)                                                                    
 أساليب التعمـ كأساليب التدريس : نأخذ بمثاليف مف األنشطة التي يقكـ بيا األفراد

 كزمبلئو مارتفدرس العديد مف العمماء أساليب التعمـ كعمى رأسيـ : أساليب التعمم- أ
(Marton.& et al)، Biggs, Entwistle، Kolp، Dunn&Dunn   

 أك عمميات التعمـ study processesكاىتـ ىؤالء العمماء بدراسة ما يعرؼ بعمميات الدراسة 
learning processes كأخيرا أساليب التعمـ learning styles – الى أف أسمكب ستيرنبرج كيشير 

طريقة محددة يستخدميا " بأنو (Schmeck, 1983) شمؾكعرفو " كيفية تفضيؿ األفراد لمتعمـ"التعمـ يعني 
المتعمـ باتساؽ في التعامؿ مع المعمكمات كالبيانات خبلؿ مكاقؼ التعمـ المختمفة بصرؼ النظر عما 

كقد استخدـ العمماء أساليب كأدكات مختمفة في دراساتيـ باإلضافة الى اختبلفيـ ". تتطمبو عممية التعمـ منو
 أساليب التعمـ عمى أنيا طرؽ تعمـ الطبلب (Biggs) بيجزفسرت نظرية : في األطر النظرية، فمثبل

 كأسمكب التعمـ .deep.s أسمكب عميؽ .surface.sأسمكب سطحي: كتكصمت الى ثبلثة أساليب ىي
كيؤدم اإلتحاد بيف الدافع  (استراتيجية. دافع) كلكؿ منيـ عنصريف .achieving.sالتحصيمي 

 ( 161-160-159: 2004، 1الدردير عبد المنعم،ج). كاإلستراتيجية الى أسمكب التعمـ
التقاربي، :  فترل أف ىناؾ أربعة أنماط أساسية مف أساليب التعمـ ىي(Kolb)أما نظرية 

 أسمكب مختمؼ، 18 تتضمف (Dunn & Dunn)التباعدم، المحاكي، كالمستكعب، في حيف نظرية 

.
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، التصنيؼ (صكت، ضكء، حرارة، تصميـ)التصنيؼ البيئي : مقسمة إلى أربعة تصنيفات أساسية
األقراف، الذات، األزكاج، الفريؽ، )، التصنيؼ اإلجتماعي (دافعية، مثابرة، مسؤكلية، التركيب)اإلنفعالي

 (. اإلدراكي، اإلستعاب كالكقت، الحركة) كالتصنيؼ المادم (كالراشد، كالتنكع أك التعدد
        (Sternberg, 1997 :146-147)   

 في نظريتيما ستة (Henson & Borthwick) ىانسيف كبركتكيؾاقترح : أساليب التدريس- ب
 :أساليب مختمفة لمتدريس

 طريقة المكجية نحك الميمة- 
 طريقة المخطط التعاكني- 
 طريقة التمركز حكؿ الطفؿ- 
 الطريقة المتمركزة حكؿ المكضكع الدراسي- 
 األسمكب المتمركز حكؿ التعمـ- 
  (أك اإلستثارة في التعميـ)أسمكب التكاجد اإلنفعالي- 

 ( 235-234: 2004ستيرنبرج روبرت، )

VII- نظريات متمركزة حول عممية التفكير 
 :كتشتمؿ ىذه األخيرة عمى عدة تكجيات عممية نمخصيا كالتالي

قدـ جابنس مصفكفة لعمميات التفكير تتضمف ستة مستكيات : (Gubbins)نظرية جابنس - 1
 :يغمب عمييا األبعاد المعرفية كىي

 .مستكل حؿ المشكبلت- أ
 .مستكل اتخاذ القرار- ب
 .يندرج تحتيا كؿ مف التفكير اإلستقرائي كاإلستنباطي: مستكل الكصكؿ إلى اإلستنتاجات- ج
 انتاج أفكار تتميز باألصالة، مركنة، طبلقة: مستكل التفكير التباعدم- د
 .التنبؤ.الحكـ.التمييز: مستكل التفكير التقكيمي- ىػ
 .مستكل الفمسفة كاإلستدالؿ- ك
 : حدد ككستا أربع مراحؿ ىرمية لمتفكير ىي(Costa.A,1985): نظرية كوستا- 2
 .ىي ادخاؿ البيانات كتشغيميا كاستخراج النكاتج:  مرحمة الميارات المنفصمة لمتفكير-أ

حؿ المشكبلت، كالتفكير الناقد، كاتخاذ القرار، كاإلستدالؿ : مرحمة استراتيجيات التفكير كىي- ب
 .كالمنطؽ

 .اإلبداع كالطبلقة كالحدسية كاإلستبصار كالخياؿ: مرحمة التفكير اإلبتكارم كتشمؿ- ج

 .تفتح الذىف، كالبحث عف البدائؿ كادراؾ العبلقات: مرحمة الركح المعرفية كتتضمف- د

.
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 تتضمف ىذه النظرية عمميات التفكير إلى عمميات (Presseison,1985): نظرية برسيسن- 3
 :أساسية كأخرل مركبة كاألتي

تتضمف السببية كالتصنيؼ كادراؾ العبلقات، كاكتشاؼ : نمكذج العمميات األساسية لمتفكير- أ
 .السمات المميزة

كتتضمف، حؿ المشكبلت كاتخاذ القرار، كالتفكير الناقد : نمكذج العمميات المركبة لمتفكير - ت
كيكضح ىذا النمكذج أف عممية حؿ المشكبلت تؤدم الى اتخاذ القرار، كتؤدم الى التفكير . كاإلبتكارم

 . الناقد ثـ يأتي في النياية التفكير اإلبتكارم

 (55-53: 2006الطيب عصام،                                                          )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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 :ممخص
مف خبلؿ كؿ ما تـ عرضو مف عناصر كالتي حاكلت تكضيح طبيعة التفكير كأساليبو كعبلقتو 
بأىـ العمميات المعرفية، تجدر اإلشارة إلى أف مكضكع أساليب التفكير ما زاؿ يحتاج إلى الكثير مف 

الدراسات كالبحكث خاصة خارج اإلطار التربكم، كأنو مكضكع ما زاؿ يعتريو الغمكض مف حيث التعريؼ 
أك االستخداـ كرغـ ىذا فيك مسألة ميمة يمكف أف تفيدنا في تغيير الكثير مف طرؽ تعاممنا مع الكاقع إلى 

 .األحسف كفي مختمؼ المجاالت التربكية، االجتماعية، المعرفية كالنفسية
كلذا فإف فيـ أساليب التفكير مف شأنو أف ينقص مف حدة المشكبلت التربكية بيف الطبلب 

كاألساتذة، كما أنو قد يساعد األفراد في اختيار شريؾ حياتيـ إذا عرفكا أسمكب تفكيره كمدل مكاءمتو 
كيمكف المختصيف في عمـ النفس العيادم مف فيـ مرضاىـ كتحسيف طرؽ التعامؿ معيـ كحؿ . ألسمكبيـ
كمف المؤكد أنو ساعد كسيساعد أكثر؛ المختصيف في عمـ النفس المعرفي عمى فيـ العمميات . مشكبلتيـ

المعرفية بشكؿ أكثر كضكح في إطار متكامؿ بيف القدرات العقمية كالشخصية، كىذا ما يميز األساليب 
عامة كأسمكب التفكير خاصة أم أنو يسمح لنا بفيـ الصمة كاالرتباط بيف عقؿ الفرد كشخصيتو خاصة إذا 

كاف ىذا الفرد مسؤكال عف اتخاذ القرار، إذ يجب أف نىعرؼ كيىعرٍؼ كيؼ يمكف أف يفكر بشكؿ أفضؿ 
 .التخاذ القرار األفضؿ

 

.



 

 

 
 

 

 

 

 :  الثالثفصلال
 مستوى الطموح 

  تمييد
 الشخصيــــــة: أ ال
 مستـــــــــــوى الطمــــــوح: ثانيا
  النظريات المفسرة لمستوى الطموح:ثالثا

 خصائص الفرد الطموح: رابعا

 أساليب قياس مستوى الطموح: خا لا
 ممخص

 

.
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 :تمييد
مكضكع تمتقي حكلو كؿ تخصصات عمـ النفس، إذ يرل الميتميف بالدراسات ! الشخصية

السيككلكجية أف اليدؼ األساسي لكؿ فرع مف فركع عمـ النفس ىك في الحقيقة دراسة لجانب مف جكانب 
. كلعؿ مف أىـ سمات الشخصية التي ال يختمؼ حكليا العاـ كالخاص ىي مستكل الطمكح. الشخصية

ففي المجاؿ التربكم مثبل نجده يتصؿ . حيث يمعب ىذا األخير دكرا ميما في جميع مجاالت حياة الفرد
بمستكل تحصيؿ التبلميذ كالطمبة ككذا سمككاتيـ كنشاطاتيـ التربكية كرغبتيـ في إتماـ مراحؿ الدراسة إلى 
أعمى مستكياتيا، المجاؿ االجتماعي أيضا يعتمد عمى مستكل الطمكح ليككف الفرد قادرا عمى تقمص دكره 

كفي المجاؿ الصحي فإف مستكل الطمكح يعتبر مؤشر ... االجتماعي القيادم أك المسؤكؿ أك األسرم
كعمى ىذا األساس كاف اختيارنا لمتغير مستكل . أساسي مف مؤشرات الصحة النفسية مف اضطرابيا

الطمكح كأحد متغيرات الدراسة الحالية لما لو مف تأثير عمى شخصية متخذم القرار سكاء في المجاؿ 
 .االقتصادم أك اإلدارم كالتربكم

كما كأنو مف جية أخرل، إذا ما تحدثنا عف أساليب التفكير فإنو مف المتغيرات الميمة التي يمكف 
معنى ىذا أنو كلفيـ العبلقة بيف . فيميا في ظؿ متغير مستكل الطمكح كأحد أىـ سمات شخصية الفرد

 .اتخاذ القرار كأساليب التفكير بشكؿ أكضح تـ ربطيا بمتغير مستكل الطمكح
 فما ىك مستكل الطمكح كما ىي عبلقتو بشخصية متخذ القرار كأسمكب تفكيره؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.



 مستكل الطمكح:                                                                         الفصؿ الثالث

316 

 :الشخصيــــــة: أ ال
يحتؿ مكضكع الشخصية مكقعا ىاما عمى سمـ األكلكيات التي ييتـ بدراستيا المختصيف في عمـ 
النفس بكؿ تخصصاتو، إف لـ نقؿ أف سبب ظيكر التخصصات المتنكعة كالدقيقة في عمـ النفس ىدفيا 
األساسي كطمكحيا األسمى ىك محاكلة فيـ شخصية الفرد كفيـ طرؽ كأساليب كدكافع السمككات التي 

. تصدر عنيا
إف كممة الشخصية مف الكممات الشائعة االستخداـ في الكسط االجتماعي، فكثيرا ما نرددىا في "

شخصيتو "، بينما اآلخر ذك "شخصيتو قكية " عبلقاتنا مع األصدقاء كمع الزمبلء في العمؿ، فنقكؿ فبلف 
 (13 :2001عبادة أحمد ،)".ضعيفة 

مع ىذا فإننا إذا ما حاكلنا تحديد معنى الشخصية سنجد اختبلفا كبيرا رغـ ما تكصؿ إليو العمماء 
فماذا تعني . فممشخصية أكجو متعددة كزكايا مختمفة يمكننا النظر إلييا مف خبلليا. في ىذا الصدد
 كالتي تعني القناع Persona مشتؽ مف الكممة المبلتينية Personalityمصطمح الشخصية " الشخصية؟ 

Mask . ىذا التعريؼ يعكس بكضكح أف ىناؾ بعض الصفات الشخصية تبقى لسبب أك آلخر طي
. الكتماف، كيؤكد ىذا النكع مف التعريفات أنصار المدرسة التحميمية

كىناؾ اتجاه آخر يمقي الضكء عمى الشخصية كجياز معقد مف االستجابات كطبقا لكجية النظر 
 كالتعريفات مف ىذا النكع تعتمد عمى « You are what you do »ىذه فإف سمككا يدؿ عمى شخصيتنا 

نما يكلد فردا.السمكؾ الممحكظ كيعرفكف .  كيرل أصحاب ىذا االتجاه أف الكائف اإلنساني ال يكلد شخصا كا 
الشخصية بأنيا أسمكب عاـ مينضـ نسبيا لنماذج السمكؾ كاالتجاىات كالمعتقدات كالقيـ كالعادات 
.  كالتعبيرات لشخص معيف، كىذا األسمكب العاـ ىك محصمة خبرات الشخص في بيئة ثقافية معينة

كيتفؽ ىذا النكع مف التعريفات مع كجية النظر األخيرة فترل أف الشخصية ىي الميكانزمات 
الداخمية التي تتحكـ في السمكؾ كطبيعة ىذه الميكانزمات تحدد شخصية الفرد كتتبع نظرية الذات كنظرية 

. فكؿ شخص لديو سمات معينة. السمات ىذه الفئة مف التعريفات
كرغـ ىذه االختبلفات فإف معظـ النظريات إف لـ تكف كؿ نظريات الشخصية تتفؽ فيما بينيا، مف 
أف الشخصية يمكف أف تتضح مف خبلؿ طريقة كنمط السمكؾ الثابت نسبيا كمف خبلؿ ىذا يمكننا التنبؤ 

". بسمككنا في المستقبؿ بدرجة كبيرة مف الصدؽ
 (27-26 : 1998عبد الرحمن محمد، )                                                     

 
 

.
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I. تعريف الشخصية :
مف خبلؿ ما تقدـ كمف خبلؿ التراث السيككلكجي الميطمع عميو يكاد يتفؽ كؿ المختصيف في عمـ 

نظاـ متكامؿ مف السمات الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كاالنفعالية، الثابتة نسبيا، : "النفس بأف الشخصية
كالتي تميز الفرد عف غيره كتحدد أسمكب تعاممو كتفاعمو مع اآلخريف، كأيضا مع البيئة االجتماعية 

 (13 : 2001عبادة أحمد، )". كالمادية المحيطة
مركب ثابت مف سمكؾ الفرد كالتي تميزه كتجعمو مختمفا "كما يمكف تعريؼ الشخصية عمى أنيا 

 (Sillamy, N, 1996 : 194)". عف اآلخر
كىكذا يمكف القكؿ أف الحديث عف الشخصية يعني الحديث عف مجمكعة مف السمات المتنكعة 

ذات الطابع الميزاجي االنفعالي، كالعقمي الذىني كاالجتماعي الذاتي، كالبيكلكجي العضكم بكجيييا الظاىر 
ككيؼ تتفاعؿ ىذه السمات مع الذات كالمحيط الخارجي ليصبح عندنا ما يعرؼ بالشخصية، . كالباطف

كما أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ االجتماعية كالثقافية كالجنس . التي تتصرؼ مع كؿ ىذه العناصر
. كالمستكل التعميمي كاالعتبارات االنسانية كالخصائص الذاتية البلشعكرية التي تؤثر في تككيف شخصيتنا

II. سمات الشخصية :
:  أنكاع3 إلى 58 يقسـ السمات(Cattell) كاتؿ

 .القدرات كطريقة االستجابة لممكاقؼ: السمات المعرفية
تتصؿ بإصدار األفعاؿ السمككية كىي التي تختص باالتجاىات العقمية أك : السمات الدينامية

 .كقكلنا شخص طمكح أك شغكؼ بالرياضة أك االتجاه ضد السمطة كىكذا. الدافعية كالميكؿ
بالبطء - مزاجيا- كتختص باإليقاع كالشكؿ كالمثابرة كغيرىا، فقد يتسـ الفرد : السمات الميزاجية

 (69: 1987عبد الخالق أحمد، )  .كالمرح أك التييج أك الجرأة كغير ذلؾ

 كال .فبل يمكننا الحديث عف شخصية الفرد مف حيث طبيعة انفعاالتو كمدل استقرار مزاجو كحسب
حتى التكمـ عف قدراتو العقمية كأساليبو المعرفية فقط، كال، إف تكممنا عف سمكؾ الفرد كدكافعو يسمح لنا 

، يجب الحديث عف كؿ ما سبؽ كغيره كاألطر كاألساليب التي تتفاعؿ ...بالحكـ عمى طبيعة شخصيتو
 .ضمنيا كمف خبلليا كؿ ىذه الجكانب مجتمعة

أكؿ استخبار كضع "مف أجؿ ىذا كاف البد مف فيـ ىذه الجكانب مف خبلؿ قياسيا، كقد كاف 
 1917قصد قياس الشخصية، كاف صحيفة ككدركث لمبيانات الشخصية التي تـ تصميميا ابتداء مف عاـ 

                                                 
58

 لدييا القدرة عمى استدعاء العديد مف المثيرات الكظيفية بفاعمية، كالمبادأة كالتكجيو الفعاؿ لمعديد Neuropsychic السمات بأنيا تركيبات نفس عصبية G. Allportيعرؼ ألبكرت  -
 (319 : 1998محمد السيد عبد الرحمف، ).مف صكر السمكؾ التكيفي كالتعبيرم

 

.
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في أمريكا عندما كانت الحاجة ممحة لتمييز أكلئؾ الجنكد األمريكييف الذيف يكجد لدييـ استعداد لبلنييار 
كمع الكقت تطكرت أساليب قياس الشخصية حتى . النفسي أثناء المعارؾ إباف الحرب العالمية األكلى

 (297: 2002بشير،  معمرية)."أصبح القياس مكضكعيا
 :كيعتمد القياس المكضكعي لمشخصية عمى ثبلثة عناصر ىي

 .التعبير الصريح عف ما يراد قياسو- 1
 .محاكلة استكشاؼ أبعاد جزئية في السمكؾ كالشخصية- 2
 . المكضكعية في الحكـ عمى استجابات المفحكصيف- 3

 (298: 2002معمرية بشير، )
بطارية برنركتير لمشخصية          : كقد ظيرت عدة استخبارات مكضكعية لمشخصية منيا

The bernreuter’s personality inventory . بؿ  لمتكافؽ . ـ.بطارية ىيـكBell’s Adjustment 

Inventory البركفيؿ الشخصي ،personal profile جكردكف، ليكنارد مف إعداد (L.V.Grdon) 
 كاستخبار تايمكر لمقمؽ الصريح (A. Edwards) آالف ادكاردزاستخبار التفضيؿ الشخصي مف كضع 

Taylor Manifest Anxiety scale  استخبار ميدؿ سكس ،(Middlesex) كاستخبار عكامؿ 
 ، قائمة Eyzenck personality inventoriesالشخصية الستة عشر لكاتؿ، قكائـ ايزنؾ لمشخصية 

  Mennisota Multiphasis personality inventoryمنيسكتا متعددة األكجو 
باإلضافة إلى مجمكعة مف االستخبارات اإلسقاطية كاختبار ركشاخ لبقع الحبر، كاختبار تفيـ 

 لمتداعي الحر كاختبار ساكس (Kent)  كاختبار ركتر لتكممة الجمؿ كقائمة كنت(T.A.T)المكضكع 
 .لتكممة الجمؿ

III. نمط انشخصيت وػالقخه بمسخىي انطمىح: 

ىناؾ عبلقة بيف نمط شخصية الفرد كبيف مستكل طمكحو، كىك ما يؤكده عدد كبير مف عمماء 
 كستيسيؿ( Mc clelland, 1953  )ماكميبلند: نذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ. النفس كالباحثيف فيو

(Steisel, 1957 )كميشاؿ( Mischell, 1958 )ككركنباخ( Corn-Back, 1963 )كىيرلكؾ 
(Hurlock, 1967 ) 

 اىتما بما ألثر أساليب رضاعة األطفاؿ، عمى اكسابيـ في الكبر أنماط ماكميبلند كفريدماف
 اىتـ أيضا بأثر مفيـك الذات ككرنباخسمككية معينة يككف ليا دكر أساسي في تحديد مستكل الطمكح، نجد 

عند الفرد، فالفرد الذم تككف قد اىتزت لو صكرتو لذاتو يضع أحيانا مستكل مرتفعا مف الطمكح، كىك ال 
أف القمؽ مف  (Trapp, 1958 )ترابيتنازؿ عنو حتى لك تعرض لخبرات متكررة مف الفشؿ، كيؤكد 

.
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العكامؿ المعكقة لتحقيؽ الفرد ألىدافو في الحياة باعتباره ييعطؿ عمى المدل الطكيؿ القدرة لدل الفرد عمى 
 .صكغ مستكل الطمكح

كتؤكد الدراسات خاصة اإلكمينيكية مف أف النكاحي االنفعالية لمشخصية تؤثر في تحديد مستكل 
الطمكح لدل الفرد، إذ أف مستكل الطمكح ذاتو ليس سكل سمة لمشخصية تنشأ نتيجة التفاعؿ الدينامي في 

 (82-81: 1989مرحاب صالح ،  ).جكانب الشخصية المختمفة
طمكحاتنا تعكس شخصيتنا، فالشخص الكاقعي يحدد طمكحات كاقعية كبكعي، أما الشخص غير 
الكاقعي فتجده إما صاحب مستكل طمكح عاؿ، أك صاحب مستكل طمكح متدني ألنو إما ال يعترؼ بعجزه 

 .عف تنفيذ أىدافو، أك يخاؼ مف المخاطرة لعدـ الثقة بالنفس
ال يكجد مجاؿ لمشؾ مف أف لنمط شخصية الفرد عبلقة كطيدة كعميقة بمستكل الطمكح، إذ أف 

الخ ...سمات الشخصية المختمفة مف ميزاج، انطكاء ك انبساط، كقمؽ كقابمية االستثارة، ك المرح كالكآبة
تؤثر في مستكل طمكح الفرد بيف انخفاض كارتفاع، كما أف مستكل طمكح الفرد ىك اآلخر يؤثر في 

استمرارية الشخصية مف حيث قكتيا كقدرتيا عمى البركز أك التخفي كما أنو يساعد بشكؿ كبير عمى بركز 
 .سمات الشخصية األخرل

IV. نمط انشخصيت وػالقخه ببحخبر انقرار: 

تبعا لنظرية الذات كنظرية السمات، فإف الذات كسمات الشخصية ذات طبيعة معرفية ألنيا جزء 
مف العقؿ، أم أف ىناؾ تبادؿ في التأثير بيف الجسـ كالعقؿ كما أف صفة الثبات كالنسبية التي تتميز بيا 

شخصية الفرد ال تقتصر عمى السمككيات الصادرة منو فقط، بؿ تتضمف حتى السمات المعرفية أك 
العمميات المعرفية كاإلدراؾ كالتفكير كاإلحساس كاتخاذ القرار التي تبدك لتعطي الناس ذات مػيػميزة عف 

  ( بتصرف27-26: 1998عبد الرحمن محمد،  )    .اآلخريف

كما أف تنمية المكىبة الشخصية تتطمب أيضا اكتساب مجمكعة مف الميارات الخاصة بالمجاؿ "
ميارات اتخاذ القرارات الشخصية كميارات التنظيـ الذاتي، كيتـ تطكير ىذه الميارات : الشخصي مثؿ

 كىذه القدرات تندرج تحت مسمى المكىبة الشخصية، executive abilitéesبكاسطة القدرات التنفيذية 
كتكجد في الفصكص األمامية لممخ، كيتـ تدعيميا بكاسطة كيمياء المخ الصحية، كيتـ تقكية ميارات 

، choice، كاالختيار Autonomyالمكىبة الشخصية أيضا عف طريؽ البيئات التي تشجع االستقبلؿ 
 .self-reflectionكالتأمؿ الذاتي 

.
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ككي يتـ تنمية المكىبة الشخصية إلى أعمى المستكيات يجب أف يككف الفرد قادرا عمى االنتقاء 
، كفي مجاالت متعددة مف (أىداؼ الحياة، األنشطة اليكمية)بشكؿ جيد في مستكيات متعددة  (االختيار)

 .(األسرة، العمؿ، كقت الفراغ، كغيرىا)الحياة 
كأظيرت نتائج البحكث التي أجريت عمى األشخاص ذكم اإلصابات في الفص األمامي مف المخ 

 في اتخاذ cognitive type عف النمط المعرفي Qualitativelyأف اتخاذ القرار الشخصي يختمؼ كيفيا 
القرار المطمكب في السياقات المجردة مثؿ لعبة الشطرنج، نظرا ألف اتخاذ القرار الشخصي عممية كجدانية 

 (21-20: 2001عبادة أحمد ، )"  أكثر مف ككنيا عممية معرفية
جكرج كلعؿ مف أىـ نظريات الشخصية التي يصنفيا البعض ضمف المجاؿ المعرفي، نظرية 

 " تيتـ  كتركز عمى طريقة األفراد في رؤية الكاقع كالتفكير فيما يتصؿ بو" ألنيا نظرية ألكسندر كيمي
 (368: 1998عبد الرحمن محمد، )                                                     

كقد أشرنا في الفصؿ الخاص بسيككلكجية اتخاذ القرار أف عممية اتخاذ القرار تتأثر بشكؿ كبير 
بخصائص الشخصية كمنيا مستكل الطمكح الذم يدفع أحيانا بصاحبو إف كاف عاليا إلى اتخاذ قرارات 

قد  (مستكل طمكح منخفظ)خطيرة كمصيرية قد تككف نتائجيا سمبية، كما أف الخجؿ كاالنطكاء كالخكؼ 
يؤثركف عمى تأجيؿ أك رفض اتخاذ القرار في الكقت المناسب مما يدفعنا إلى القكؿ بأف شخصية الفرد 

 .تتضح أيضا مف خبلؿ قدرتو كأسمكبو في اتخاذ القرار
V. نمط انشخصيت وػالقخه بأسبنيب انخفكير: 

إذا كاف لدينا جميعا سمات عامة ثابتة إلى حد ما، فمدينا كذلؾ سمات نكعية يتغير السمكؾ 
كلدينا أيضا سمات تتفاكت مف حيث المركنة . المتأثر بيا بتغير المكقؼ الراىف في المجاؿ السمككي

 (82: 1989مرحاب صالح، ). كالثبات تبعا لمزاج الفرد كنمط تككيف شخصيتو
ىذا التقديـ يمكف أف يكضح لمقارئ المنتبو أنو كرغـ ما تتسـ بو السمات مف ثبات نسبي إال أنيا 
يمكف أف تتغير عدة مرات حسب المكاقؼ المعاشة كىذا التكضيح يشبو إلى حد ما مفيـك أساليب التفكير 

كحيث أنو يمكف أف يككف الفرد منطكيا في مكقؼ مع . كطريقة مفضمة لدييـ لمتعامؿ مع المكاقؼ المتغيرة
الغرباء مثبل كانسباطي مع األصدقاء مثبل، بالمقابؿ يمكف أف يككف متحفظا مع الغرباء كمتحررا مع 

 .األصدقاء المقربيف كأساليب لمتفكير
كعمى سبيؿ المثاؿ أيضا فإف الشخص الذم ينسحب مف مكاقؼ عدائية ميددة كيخفى عدكانيتو "

بؿ كيغمؼ سمككو بطابع غير عدكاني، كيفرض أف كؿ شخص يككف كديع أك ميذب، مف المؤكد أنو 
سيككف لديو العديد مف التكقعات الخاطئة، كبالتالي فإنو مف المحتمؿ أف ييكىكف تركيبات بنائية شخصية 

.
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نٍفذة تماما، أك محكمة اإلغبلؽ   أك غير tightربما تفشؿ في تحقيؽ التكقع الصحيح ألنو أيضا غىير مى
 .looseمحكمة الربط 

فكؿ الحاالت المرضية تحدث ألف التككينات الشخصية تعجز تماما عف اتماـ تكقعاتيا إزاء 
 ".المستقبؿ بمكضكعية، كىذا العجز يثير أكثر األعراض اإلكمينيكية شيكعا أال كىك القمؽ

 (392-391: 1998عبد الرحمن محمد، )                                    
أسمكب التفكير المناسب في  (اتخاذ القرار)القضية ىي أننا يمكف القكؿ أف الفرد الذم يختار 

المكاقؼ المناسبة يتمتع بشخصية قكية ألنو يطمح إلى تحقيؽ أىداؼ معينة، بمعنى آخر أف لمشخصية 
انفعالية أك : طمكحات معينة يكظؼ مف أجؿ تحقيقيا كؿ اإلمكانيات كاألساليب التي يمتمكيا (الفرد)

 .معرفية، كىذا التداخؿ يثبت أف اختيار الباحثة ليذه المتغيرات بعينيا لـ يكف اعتباطيا
: وى الطموحـمست: ثانيا

I. مفهىو مسخىي انطمىح :

تساعد دراسة مفيـك مستكل الطمكح عمى فيـ الشخصية بشكؿ أعمؽ التصاؿ ىذه السمات 
بسمككاتنا كتصرفاتنا كقدرتنا عمى اتخاذ القرار كتحديد أساليب تفكيرنا في الكضعيات كالمكاقؼ المختمفة، 
فنحف نعمـ، أك عمى األقؿ نبلحظ أف األشخاص الطمكحيف يصمكف إلى أعمى المراتب كيحققكف أىدافيـ 

كما أف األشخاص ذكم المستكل المنخفض مف الطمكح يكتفكف بأدنى مستكيات اإلنجاز . أك أعمى منيا
كرغـ أىمية ىذه السمة إال أنيا لـ تحضى باالىتماـ البلئؽ . الميني كاالجتماعي كالسيككلكجي كاألكاديمي

 .بيا مقارنة بمكضكعات سيككلكجية أخرل
ذا فإف الجيد أمر ىاـ جدا في حياة الفرد كيقكؿ العرب " مف جٌد كجد"قاؿ أجدادنا  مف طمب "كا 
رضي -فالحياة كميا جياد ككفاح كتطمع إلى األسمى، كيقكؿ سيدنا عمر بف الخطاب " العمى سير الميالي

إذا عمى المرء أف " يقعد أحدكـ كيقكؿ الميـ ارزقني كىك يعمـ أف السماء ال تمطر ذىبا كال فضة- "اهلل عنو
 " يسعى كيعمؿ كيطمح، عمى المرء أف يرتفع بمستكل طمكحو حتى يصؿ إلى عاليات األمكر

 (23-22: 2006عاقل فاخر، )                                                             
ىذه المفاىيـ التي يتداكليا العامة كالخاصة تعني أف مستكل الطمكح مف أىـ سمات شخصية 

 عندما يكصؼ بيا الفرد الذم تخطى الصعاب Aspirationإذ يتبادر إلى أذىاننا كممة الطمكح ."الفرد
مكاناتو الذاتية لتحقيؽ أىدافو التي يصبكا إلييا، كيستطيع تحدم األزمات كالصعاب التي  كاستخدـ قدراتو كا 
تكاجيو لكي يحقؽ تمؾ األىداؼ التي خطط ليا، لذا ييعد الطمكح كاحدا مف أىـ أبعاد الشخصية اإلنسانية 

 .لككنو بمثابة المؤشر الذم ييمثؿ سمكؾ اإلنساف في تعاممو مع نفسو كمع البيئة التي يعيش فييا

.
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 (67: 2010، 1عمي النوبي)

فالطمكح ضركرم لؤلنساف كضركرة الطعاـ، حيث يسمح لو بتطكير شخصيتو كأداء دكره "
إلى أف الطمكح المفرط قد يفقد الفرد القدرة عمى التفكير حيث يدفعو ىذا االفراط . األساسي في المجتمع

 لكثرة ما يحسو مف  (Abo, F.K. 2007 : 9-13)"لمقياـ باعماؿ تجعمو يشعر بأنو في مكاف يشبو الغابة
كعميو كرغـ ضركرة الطمكح بالنسبة لمفرد إلى أنو يجب أف يككف معتدال، ال جد  .الضغكط كعدـ الكضكح

 . مرتفع كال منخفض كثيرا بدفع صاحبو لبلحباط كالياس فاالنتحار
إال أنيا ليست - إلى أف خبرات النجاح تزيد مف مستكل الطمكح كالفشؿ يضعفو، ىكبكيشير "

فإذا كانت الميمة تتطمب كفاءة أكثر أك أقؿ مف مستكل الطمكح فبل . الكحيدة التي تفسرمستكل الطمكح
إذ أنو ال يمكننا اثبات الخسارة كميا، كما أنو ال يمكننا . ىي مف خبرات الفشؿ كال ىي مف خبرات النجاح

كىذا يعني أف . إال أداء ميمة ثانكية مف الميمة األصمية؛ كبالتالي كمف يقرأء كتابا كاحدا مف سمسمة كتب
مستكل الطمكح ال يمكف أف يفسر فقط في ظؿ خبرات النجاح كالفشؿ، بؿ يمكف تفسيره مف خبلؿ تأثير 
قكتيف متعارضتيف، قكة تدفعو لبلرتفاع كأخرل تدفعو لبلنخفاض، ككؿ مف القكتيف تنشأ مف العبلقة بيف 

59الذات كالجماعة
"(Koffka,K., 1999 : 671)  فالفرد يحاكؿ تفسير فشمو أك نجاحو بالرجكع إلى ما تكفره 

 ...لو الجماعة
كيحدد مستكل الطمكح أيضا النظرة المستقبمية لمفرد المنبثقة عف كضعو الحالي كما يتمتع بو مف "

مستكل نضج معرفي كانفعالي، كعند كضع أىداؼ يصعب تحقيقيا أك يفشؿ الفرد في تحقيقيا، قد يصاب 
ذا كاف  الفرد باإلحباط، كقد يحاكؿ جاىدا المحاكلة مف جديد كالتغمب عمى المعكقات لتحقيؽ أىدافو، كا 
الفارؽ شاسع بيف إمكانيات الفرد، إيجابياتو، كقدراتو كمستكل طمكحو أدل ذلؾ إلى اضطراب سىكيتو 

 (4: 2004مميجي باظة أمال ، )"كالفشؿ في تأكيد أك تحقيؽ الذات
أف الطمكحات ليا دكر في تحقيؽ "عمى ىذه النتيجة حيف أشار إلى  (Stutzer ) ستكتزركقد أكد

 (3:[ت.د] ، سيد، معوض، محمد و محمد)" السعادة النفسية لمفرد
مستكل الطمكح إذا ليس مؤشر ميـ في الحكـ أك تقييـ شخصية الفرد مف حيث قكتيا كتماسكيا 

فقط، بؿ ىك أيضا ميـ في فيـ طرؽ اإلصابة باألمراض النفسية ككذا عبلجيا إف استطعنا اكتشافو 
مكانات الفرد المادية كالنفسية كاألكاديمية  .كتنميتو لجعمو يتناسب كا 

فقد اىتـ بو العمماء كحاكلكا دراستو كفيـ طبيعتو - أم متغير مستكل الطمكح–كنظرا ألىميتو 
كعبلقتو مع عدة متغيرات أخرل، مثبل التحصيؿ الدراسي، التنشئة االجتماعية، الذكاء، مكاف السكف 

                                                 
59 - For more information about choice in groups, see: Lieberman,B. social choice. New York: Routledge. 

.
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، مفيـك الذات، التكافؽ النفسي، الرضا الميني، القابمية لمتعمـ، العصابية كغيرىا، كرغـ (حضر/ريؼ)
أىمية دراسة مستكل الطمكح كرغـ ظيكره في الثبلثينات مف القرف العشريف إال أنو لـ يحضى بنفسو 

 .األىمية التي حضيت بيا باقي المكاضيع كالمتغيرات السيككلكجية
 لفيف     عمى نحك غير دقيؽ حتى جاءت بحكث " الطمكح"لقد شاع استخداـ مصطمح "

(Levin, 1929)  كتبلميذه فحددت مفيـك الطمكح كأجرت الكثير مف الدراسات التجريبية، كانتيت إلى
 في دراستو عف النجاح كالفشؿ كالتعكيض (Dembo )ديمبكككذا " مستكل الطمكح"تحديده بمصطمح 

 ىكبأف  (1944 )لفيفكيذكر " مستكل الطمكح"كالصراع أيف ظير ألكؿ مرة استخداـ اصطبلح 
(Hoppe) كتناكلو بالدراسة كالتحديد عمى نحك مباشر، ككاف " مستكل الطمكح" يعتبر أكؿ مف استخدـ

 (68: 1989مرحاب صالح، )"  ذلؾ في البحث الذم قاـ بو عف عبلقة النجاح كالفشؿ بمستكل الطمكح
كقد كانت االتجاىات الغالبة لمعمماء الذيف درسكا مستكل الطمكح تنحك نحك تعريفو عمى أساس "

شرح العممية التي تكشؼ عنو مف حيث األداء العممي ككصؼ السمكؾ بصرؼ النظر عف تكضيح 
 (7: 1984عبد الفتاح كاميميا،  )"كقد يرجع ىذا في الكاقع إلى كثرة العكامؿ المتداخمة في طبيعتو. ماىيتو

 مف الباحثيف الذيف أدرككا صعكبة قياس الطمكح كما جاء لدل (Frank, 1935 )فرانؾكيعد 
مستكل األداء التالي الذم يتكقع الفرد الكصكؿ إليو في عمؿ مألكؼ :  كمف ثـ قاـ بتعريفو عمى أنوىكب
 قد حدد ىكب أف فرانؾ كقد ذكر ىكب بجكىر مستكل الطمكح كما جاء لدل فرانؾكبذلؾ احتفظ . لديو

بمفيـك مستكل الطمكح عمى أنو المجمكع الكمي لتكقعات الفرد كأىدافو أك غاياتو الذاتية فيما يتعمؽ بأدائو 
 (19: 2010، -2-عمي محمد النوبي ).التالي في عمؿ محدد
" الطمكح" لمطمكح عمى أنو مستكل األداء الذم يتكقعو الفرد يدؿ عمى فرؽ بيف ىكبإف تعريؼ 

 ".مستكل الطمكح"ك
كتصكر نظرم " الطمكح"ىك محاكلة الكصكؿ إلى تحديد ذلؾ المفيـك أم " مستكل الطمكح"إف 

 ألف ييعرؼ الطمكح أيزنؾما دعا - ربما–قبمي، بينما مستكل الطمكح نتاج بعدم لقياس كمي، كىذا 
 .كييحجـ عف تعريؼ معنى مستكل الطمكح

كىناؾ بعض الباحثيف ال يفرقكف بيف الطمكح كمستكل الطمكح عمى اعتبار أف الحديث عف 
 .أحدىما ىك حديث عف اآلخر، إال أف مثؿ ىذا االستنتاج غير صحيح مف حيث الشكؿ كالمضمكف

فالحديث عف الطمكح ال يعني مستكل الطمكح، إال في حالة كاحدة ىي إذا قسنا الفرؽ أك التبايف 
بيف المرغكب فيو مف األىداؼ كالمحقؽ فعبل منيا، ذلؾ أف سمكؾ اإلنساف ال يتحدد بقكل ال شعكرية، 
رادتو، إذ يقكـ اإلنساف بعممية تقكيـ لذاتو، كتقكيـ لآلخريف  نما يتحدد ىذا السمكؾ بتفكير اإلنساف كا  كا 

.
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أىدافا يحققيا كيسعى إلى ذلؾ السمكؾ -  في ضكء ىذه العمميات–كلمعالـ الذم يعيش فيو ثـ يضع لنفسو 
 (69: 1989مرحاب صالح،    ).الذم يرل أنو يحقؽ ىذه األىداؼ

أشارت بضركرة التمييز بيف الطمكح كمفيـك عاـ كالطمكح " محركس" أف نجاة عبد العاؿكذكرت 
كمصطمح سيككلكجي، فالطمكح بصفة عامة يتضمف السعي نحك ىدؼ كلكف بالمصطمحات المجالية 

يتضمف شحف الطاقة تجاه مكضكع معيف بصرؼ النظر عف العكائؽ التي تعترض ىذا المكضكع، بينما 
نجد أف مستكل الطمكح ىك مصطمح إجرائي الغرض منو قياس العبلقة بيف التكقعات كاألىداؼ التي 

 .تختمؼ باختبلؼ األفراد
فميس ىناؾ حاجز بيف الفرد كما يتكقع أك يرتسـ مف أىداؼ، كلكف الفيصؿ الكحيد ىك األداء 

 .المكصؿ ليذه األىداؼ كالذم عف طريقو يتبيف مدل صحة التكقع ككاقعية اليدؼ
 (46: 2004عبد العال نجاة ،   )                                                

الطمكح، إذا مفيـك كاسع ذك تكجو نظرم مفاىيمي يستخدـ مف قبؿ المختصيف كغير المختصيف 
كيشتمؿ عمى كؿ ما يمكف أف يككف لو عبلقة بما نرغب فيو أك نتكؽ لمكصكؿ إليو مف أىداؼ، سكاء 
كانت فعميو أـ بقيت عمى مستكل التمني، في حيف أف مستكل الطمكح يقصد بو الدرجة الفعمية التي 
 .استطاع الفرد الكصكؿ عمييا مف خبلؿ ما حققو فعبل في الكاقع مف أىداؼ كرغبات سطرىا سابقا

أف مستكل الطمكح يظير عند األطفاؿ في مرحمة مبكرة مف  (Levin ) لفيفكقد بنت دراسات"
العمر فيك يظير في رغبة الطفؿ تخطي الصعكبات مثؿ محاكلتو أف يقؼ عمى قدميو غير مستعيف بأحد 

 ذلؾ دالئؿ عمى بزكع مستكل الطمكح كىك في ذلؾ يقارف ليفيفأك محاكلتو الجمكس عمى الكرسي كيعتبر 
أف رغبة الطفؿ في عمؿ شيء بنفسو دكف االستعانة بأحد، : "بيف مستكل الطمكح كالطمكح المبدئي فيقكؿ

الطمكح المبدئي  (Fales )فيمزكىذا النمط مف السمكؾ تسميو " الطمكح الناضج"تعتبر مرحمة تسبؽ 
rudimentary aspirationفالطفؿ يكرر أعماال حتى يصؿ إلى غايتو . 

فكأف ىناؾ افتراض بنمك عمميات الطفؿ الفكرية لمستكل يسمح بالمعرفة كالمقارنة كاختبار القيـ 
 .السيككلكجية عمكما، كبشكؿ خاص القيـ المسماة بالتغمب عمى المصاعب

إلى أف األنا المثالي الذم يتككف مف  (Murray & Kluchohn )كبلكيكف كمكرامكيشير 
مجمكعة متكاممة مف األىداؼ التي تصكر الفرد أفضؿ مستقبؿ يمكف أف يتطمع إليو، أم الفرد محققا لكؿ 

يتألؼ مف سمسمة أىداؼ متتابعة، يككف لكؿ منيا مستكل طمكح معيف - أم األنا المثالي–مطامحو، كىك 
 ".كينشأ ىذا المفيـك كيتعدؿ متأثرا بالظركؼ البيئية خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية
 (5-4: 1984سميمان سناء، ) 

.
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ينمك في ظؿ مستكل طمكح الفرد الذم يككف مكحدا " األنا"كبتعبير أكثر دقة يمكف القكؿ أف 
بالنسبة لكؿ األفراد ثـ يبدأ بالتمايز، بتمايز األنا، كتتحدد معالمو كدرجتو حسب العكامؿ المؤثرة كالمحيطة 
بو فالحياة ال تعدك أف تككف مجمكعة رغبات أك أىداؼ يريد األنا تحقيقيا بطريقة أك بأخرل، ىذا حسب 

 .التحميمييف
أما مف الناحية السمككية فإنو يمكف القكؿ أف سمككياتنا ما ىي إال صكرة تعبر عف، ككسيمة تساعد 

في حيف معرفيا يمكف أف نتصكر أف مستكل الطمكح لو عبلقة كطيدة . عمى تحقيؽ األىداؼ المسطرة
بالقدرات العقمية كالعمميات المعرفية، حيث أنو عمى قدر القدرات المعرفية التي يمتمكيا الفرد يككف مستكل 
طمكحو خاصة إذا كاف مدركا ليا، بمعنى أنو أحيانا طمكحنا العاؿ يسمح لنا باكتشاؼ قدراتنا العقمية، كما 
أف ىذه األخيرة تسمح بتحديد الدرجة أك المستكل المناسب لطمكحنا بحيث ال يكقعنا في الفشؿ المستمر  
أك الغركر القاتؿ، كبالتالي المرض النفسي، كىذا ما يسمح لمفرد بالتمتع بالصحة النفسية مف خبلؿ قدرتو 

عمى تحديد طمكحاتو كمستكياتيا بما يناسبو كيبعده عف اإلحباطات المتكررة التي تؤدم إلى الفشؿ 
 .المستمر

كىكذا فإف مستكل الطمكح ينمك كيتطكر كيتغير بنمك الفرد كحسب مراحؿ نمكه كقكة أناه، كالعكامؿ 
بدءا مف تككينو البيكلكجي كصفات كالديو كالقدرات العقمية كالظركؼ االجتماعية : المؤثرة عمى نمكه

 .الخ....كاالقتصادية كالحضارية 
II.  حؼريف مسخىي انطمىحLevel of aspiration  

نظرا لما تـ تكضيحو سابقا كباالعتماد عمى أىداؼ الدراسة الحالية فإف مصطمح مستكل الطمكح 
حيث أف ىذا المتغير يعد متغيرا ثانكيا في ىذا البحث كاليدؼ . ىك الذم سيعتمد خبلؿ بقية السرد النظرم

ليذا سكؼ نحاكؿ عرض . مف دراستو ىك قياسو كمعرفة مدل تأثيره عمى بقية المتغيرات ككيؼ يتأثر بيا
بغض النظر عف المصطمحات " مستكل الطمكح"أىـ التعريفات التي كضعيا العمماء لتبايف معنى كداللة 
 .األخرل المشابية كالطمكح كالقدرة عمى اإلنجاز كغيرىا

 .كقبؿ ذلؾ نرل بأنو مف المفيد تكضيح كممات أك مصطمحات ىذه التسمية المركبة
 كأحيانا يشير إلى .يشير إلى كمية التغير أك الصفة المطمكب تقديرىا"( Standard): المستوى- 

  .المعيار المطمكب ألغراض معينة عمى أساس قياس مستكل ما ىك كاؼ ألداء المطمكب عمميا كاجتماعيا
 (269: 2003شحاتة حسن و أخرون، )

ا بصره إليو: ambition, aspiration: الطموح لغة ا كطيميكحن ارتفع كنظره شديدا : طىمىحى كًطمىاحن
 أبعد فيو: ميرتفعو طىمىحى في الطمب: البعيد الطرؼ، بحره طىميكحي المكج: رفعو، الطىمَّتاح: أطمح بىصره إليو

.
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 (471: 1960معموف لويس، )  
 (1952 ) أيزنؾتصكر نظرم قبمي لمستكل الطمكح حسب: الطموح

Ambition : aspiration à un statu supérieur (Sillamay, N, 1996 : 17) 

 .الطمكح إذا ىك تكقع كضعية أفضؿ مف التي نحف عمييا
ذا ما تحدثنا عف التكقع فنحف في صميـ عمـ النفس المعرفي كالبحث العممي، حيث أف تكقعاتنا  كا 

كعمى أساسو . تستند عمى ما نمتمكو مف معمكمات صحيحة كدقيقة عف أنفسنا كعف العالـ المحيط بنا
نركب صكرة ذىنية عف مستقبمنا األكاديمي كالميني كاالجتماعي كاالقتصادم كىي بيذا تتداخؿ مع عممية 

كحتى نحقؽ ىذه التكقعات فبل . صنع أك اتخاذ القرار في أىـ مراحمو التي تـ عرضيا في الفصكؿ السابقة
. بد مف التفكير بشكؿ جيد كاختيار األسمكب المناسب مف أساليب التفكير الذم يتكافؽ مع طمكحاتنا

 .فاألسمكب التشريعي مثبل أكثر أساليب التفكير الذم يبلئـ المبدعيف
. فالطمكح إذا، ىك اليدؼ أك األىداؼ التي يضعيا الفرد كاألمنيات التي يتكؽ إلى تحقيقيا

كمستكل الطمكح ىك القدرة الفعمية التي يستطيع الفرد مف خبلليا تحقيؽ طمكحاتو كأىدافو أك التي يمتمكيا 
 .كستمكنو مف ذلؾ مستقببل

مستكل الطمكح كمصطمح مركب يمكف أف يدؿ عمى السمة المطمكب قياسيا بأداة معينة لمحصكؿ 
لنتكقع مدل إمكانية تحقيؽ ما  (عاؿ، متكسط، منخفض مثبل)عمى درجة معينة تعبر عف طمكح الفرد 

كقد عرؼ العمماء ىذا المصطمح كؿ حسب كجية نظره . سطره مف أىداؼ في مختمؼ مجاالت الحياة
 .كانتمائو العممي كنتائج دراساتو النظرية كالتطبيقية

أىداؼ الشخص أك غاياتو، أك ما "أم مستكل الطمكح، بأنو  (Hoppe, 1930 )ىكبفيعرفو 
 يعتقد أف مستكل الطمكح ىك اليدؼ ىكب( 70: 1989مرحاب صالح، )" يينتظر منو القياـ بو في ميمة معينة

  (Sears, P.S., 1940 :528) الحقيقي لمفرد أك مستكل الجيد الذم يبذلو لتحقيؽ اليدؼ 
يتحدد بناءا عمى شعكر الفرد "فقد عرفت مستكل الطمكح عمى أنو  (Dembo, 1930 ) ديمبكأما

 (151: 1990خطيب رجاء، )" بالرضا أك عدـ الرضا في كاجب ما
مستكل األداء المستقبمي عمى ميمة مألكفة، يتعيد "بأنو  (Frank, 1935 )فرانؾفي حيف يعرفو 

 "الفرد الكصكؿ إليو عمى أساس ادراكو كمعرفتو بمستكل أدائو  في ىذه الميمة سابقا

(Weiner,B., 1992 : 169) 

نبلحظ أف ىناؾ اتفاؽ بيف ىؤالء العمماء في تعريؼ مستكل الطمكح في بعض الجكانب كاختبلؼ 
 : في جكانب أخرل حيث يتفقكف عمى أنو

.
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كما أنو يرتبط بتكقعات . ال يمكف الحديث عف مستكل الطمكح إال إذا ارتبط بعمؿ أك كاجب ما
كحيث أف العمؿ يرتبط دائما بمستكل . (حسب ما كرد في التعاريؼ)الفرد في حد ذاتو كال يرتبط باآلخريف 

فإنو مف المتغيرات التي Mink’s et Silva  كما أشار إليو كؿ مف Carolinaدراسة  حسب"االداء فإنو 
خاصة أف مجاؿ . تتضمف مفيـك مستكل الطمكح نجد مركز الضبط كالثقة خاصة في مجاؿ الرياضة

الرياضة يعتمد كثيرا عمى الثقة بالنفس التي تككف دافعا قكيا لتحقيؽ األىداؼ المسطرة كبالتالي فإف 
اإلحساس بالفكز أك الفشؿ يمكنو أف يفرؽ بيف مستكل أداء الفرد كمستكل طمكحو كىذا مف خبلؿ التفاعؿ 

 (Feltz, D.L.,2008: 31)." مع مشاعر النجاح ك الفشؿ التي تسيـ في ارتفاع أك انخفاض مستكل الطمكح

مف جية أخرل فإف ىذه التعريفات ركزت عمى الجانب الشعكرم لمفرد كأغفمت الجانب البلشعكرم 
مستكل الطمكح بالنسبة ليـ إذف ال يمكف قياسو إال إذا كانت . رغـ أىميتو في تحديد مستكل طمكح الفرد

 .ىناؾ مقارنة بيف أداء الفرد القبمي كأدائو البعدم بمعنى أنو يتضمف مفيـك التجريب
 أكد عمى العمؿ المألكؼ فرانؾككف أف : في المقابؿ النقاط التي اختمؼ فييا ىؤالء العمماء فيي

 .لدل الفرد كعمى ضركرة معرفة الفرد بأدائو السابؽ
أما عف األكلى؛ فإنو ال يمكف ربط مستكل الطمكح باألعماؿ المألكفة فقط كقد أشرنا إلى ذلؾ 
سابقا، ككف مف أىـ عكامؿ المخاطرة في اتخاذ القرار غير مأمكف العكاقب ىي مستكل الطمكح المرتفع 

 .لدل الفرد خاصة في المكاقؼ الجديدة
أما الثانية؛ كىي إدراؾ الفرد لمستكل أدائو السابؽ فإف ىذا ال يتكفر لدل غالبية الناس حيث 

 يحتاج األفراد لتدريبات خاصة الكتشاؼ قدراتيـ الحقيقية كمعرفة مستكاىـ 21أصبح اآلف في القرف 
 .الحقيقي ألداء أعماؿ ما

فيناؾ مف نسبو إلى " مستكل الطمكح"ىذا كقد اختمؼ في اسناد مف ىك أكؿ مف استخدـ مصطمح 
 كىناؾ مف جمع بينيما خاصة أنيما استخدما المصطمح في نفس ديمبك كىناؾ مف نسبو إلى ىكب
 كتبلميذه (Levin.K)كيرت لفيف  في أعماؿ Anspruchsniveauفقد ظير المصطمح األلماني ." السنة

 سنة *نظرية دينامية في الشخصية*في أكائؿ القرف العشريف كانتشر أكثر بظيكر كتابو الشيير المعنكف بػ 
ككانت أكؿ صياغة لمفيـك . Level of ospiration، كترجـ بعد ذلؾ إلى اإلنجميزية بمعنى (1935)

كذلؾ خبلؿ دراستيا التجريبية عف  (ليففكاحدة مف تبلميذ  )(Dembo.T )ديمبكمستكل الطمكح عمى يد 
  "Momentary level of aspirationالغضب، كأطمقت عميو اصطبلح الطمكح المؤقت 

 (18، 1993حمادى فتيحة، )                                                   

.
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في كتابو  (1972 )كاميميا عبد الفتاحأشار نقبل عف  (1989 )صبلح أحمد مرحابغير أف 
 أكؿ مف تناكؿ مستكل الطمكح بالدراسة كالتحديد ىكبسيككلكجية التكافؽ النفسي كمستكل الطمكح أف 

، كأكؿ مف اىتـ بدراسة كتحميؿ مستكل الطمكح كظاىرة تحميبل تجريبيا لفيفالمباشر كما حدث عف ذلؾ 
 .عمى اعتبارىا سمكؾ أك فعالية لتحقيؽ ىدؼ فيو شيء مف الصعكبة

 ىك أكؿ ديمبك أك ىكبإذا يبدك أف ىناؾ خبلؼ بيف ما جاء في المراجع المعتمد عمييا في أف 
غير أف األمر ال ييمنا كثيرا في دراستنا ىذه ككنيما نشرا معا . مف استخدـ المصطمح عمميا كتجريبيا

حكؿ مصطمح مستكل الطمكح، فقط  (1930)كتتممذا عمى يد ليفيف معا، كظيرت دراسة كؿ منيما سنة 
 كما أف المراجع ديمبك كاف أكثر كضكحا مف التعريؼ الذم كضعتو ىكبما يمكف مبلحظتو أف تعريؼ 

 . دكف ذكر لتعريؼ ديمبك لمستكل الطمكحىكبالتي كانت بيف أيدينا تركز أغمبيا عمى تعريؼ 
حاكؿ العديد مف العمماء اآلخريف أيضا كضع تعريؼ خاص بيـ حكؿ مستكل الطمكح فكاف 

 :منيـ
بياف أك تقدير كمي يضعو " الذم حدد مفيـك مستكل الطمكح بأنو (Gardener, 1939 )جاردنر

 (151: 1990خطيب رجاء،  )" الفرد لنفسو فيما يتعمؽ بأدائو المقبؿ في نشاط معيف
-  إذا كاف قادرا عمى تقدير مستكل أدائو–يعتمد ىذا التعريؼ عمى تكقعات الفرد الخاصة بو 

فاتخاذ الفرد لمثؿ ىذا القرار قد يككف خاطئا إذ أننا ال نممؾ مؤشرات كاضحة كمتفؽ عمييا لتحديد ما 
مكانات سيككلكجية خاصة، كحتى الذكاء أحيانا ال نعرؼ أننا أذكياء أـ ال لمجرد أننا  نمتمكو مف قدرات كا 
قناعيـ بفكرتنا أمر يسير لدينا، إذا ىذا  ال نجيد حؿ المسائؿ اليندسية رغـ أف قدرتنا عمى جمب اآلخريف كا 

 .التعريؼ يعتمد عمى القياس لكف القياس الذاتي

الميؿ إلى تذليؿ العقبات كتدريب القكة، "عرؼ الطمكح بأنو  (Eysencki, 1945 )أيزنؾ
 "كالمجاىدة في عمؿ شيء بصكرة سريعة كجيدة لتحقيؽ مستكل عاؿ مع التفكؽ عمى النفس

 (9: 1984عبد الفتاح كاميميا، )

ما يبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو اقتصر عمى تعريؼ الطمكح كليس مستكل الطمكح، رغـ أف 
أيزنؾ معركؼ كبشكؿ كاضح درجة اىتمامو بالشخصية كحرصو عمى تحديد طبيعتيا كما يميزىا مف 

 . كما أف التفكؽ عمى النفس ال يعني التميز دائما كال ينحصر التفكؽ عمييا .سمات
 عف محسكسية الدكافع اإلنسانية، فإنو يقدـ كصفا لتركيب الشخصية  ألبكرتكتماشيا مع أفكار"

الصداقة، الطمكح، الغيرة، السيطرة كغيرىا، كيعرؼ ألبكرت السمة :  مثؿTraitsفي مصطمح السمات 

.
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 لدييا القدرة عمى استدعاء العديد مف المثيرات الكظيفية neuropsychicبأنيا تركيبات نفس عصبية 
 " بفاعمية، كالمبادأة كالتكجيو الفعاؿ لمعديد مف صكر السمكؾ التكيفي كالتعبيرم
 (319: 1998عبد الرحمن محمد، )

فيما ذىب إليو في ككف أف الرضا أك عدـ الرضا ىما مف يحدد طمكحنا  ديمبك مع ألبكرت كيتفؽ
كنضجنا العقمي عمى ما قدمناه مف أداء كلكاجبات معنية، كعمى ما قدمناه لمحمكؿ لممشاكؿ التي نعيشيا 

 كيميؿ إلى اعتبار أف الطمكح أيزنؾ إذا يتفؽ عمى ما يبدكا مع ألبكرت. سعيا منا لمكصكؿ إلى األحسف
ىك ميؿ كدافع غريزم جكىرم يميز شخصية عف أخرل كأنو ىك مف يدفعنا إلى القياـ بتمؾ السمككات 

 .كاألعماؿ مف أجؿ تحقيؽ رغباتنا كأىدافنا
 في تعريفو لمطمكح عف التعاريؼ السابقة ىك اىتمامو بالجانب أيزنؾأما ما يختمؼ عنو 

 كقد يعكد ىذا إلى التكجو التجريبي السيككمترم في فرانؾ كىكب كديمبكالبلشعكرم الذم أىممو كؿ مف 
 .دراستيـ

اإلطار المرجعي الذم يتضمف تقدير "عرؼ مستكل الطمكح بأنو  (Drever، 1952 )دريفر
 الذات أك ىك المعيار الذم عمى أساسو يقيس الفرد شعكره بخبرات النجاح أك الفشؿ كيعرؼ 

Eemartino (1958)  مستكل الطمكح بأنو اليدؼ الذم يختاره الفرد لذاتو كيحاكؿ انجازه" 

(Nanda,J.,2008 :159) أم أف الفرد يككف في حالة خيار بيف البدائؿ ك ىي نفس كضعية متخذ القرار. 

كرغـ -  خمٍػط بيف نظرم كقياسي، إذ أنو ربط مستكل الطمكح بمتغيرات سيككلكجيةدريفرتعريؼ 
كما اعتبره اإلطار المرجعي لتحديد اعتباراتنا أك تقييـ . إال أنيا ليست الكحيدة التي ليا عبلقة بو- أىميتيا

ذكاتنا كىذا مبالغ فيو إلى حدما، حيث أف مستكل الطمكح يمكف ربطو بمتغيرات أخرل كالتحصيؿ كالتكافؽ 
 .كالقدرة عمى االنجاز كاتخاذ القرار كالمخاطرة كحتى أساليب التفكير ىذا مف جية

مف جية أخرل ككما أشرنا سالفا أنو ال يمكف اعتبار سمة كاحدة ىي التي تحكـ أك تعبر عف 
نعـ ىناؾ سمات سائدة لكنيا ال تعتبر اإلطار المرجعي العتبار ذكاتنا ككف أف السمات كثيرة . شخصيتنا

 .في شخصية الفرد كىي تتفاعؿ بصكرة دائمة
 أيضا في تعريفو مستكل الطمكح بالنجاح كالفشؿ كىك ال يصمح ألف يككف تعريؼ دريفرربط 

 كفي األخير استخدـ. نظرم عاـ ييرجع إليو بقدر ما ىك تعريؼ لبحث عممي محصكرة نتائجو بيف متغيريف
لتعريؼ مستكل الطمكح كىذا مف مآخذ التعريفات التي تتسـ بالعمكمية " المستكل"  أحد المصطمحيف دريفر

إذا أنيا تستخدـ نفس المصطمح في التعريؼ أك أحد كمماتو المركبة، طبعا دكف أف ننسى اإلطار النظرم 
 .الذم ينتمي إليو الباحث

.
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اليدؼ الذم يعمؿ الفرد عمى تحقيقو : " عرؼ مستكل الطمكح عمى أنو(Doutch,1954) دكتش
كمفيـك مستكل الطمكح يككف لو معنى أك داللة حيف نستطيع أف ندرؾ المدل الذم تتحقؽ عنده األىداؼ 

 (72 : 1989مرحاب صالح، )". الممكنة
فرانؾ، ، ىكب في تعريفو لمستكل الطمكح كأنو حاكؿ الجمع بيف التعريفات السابقة لػ دكتش

غير أنو ال .  الذيف أجمعكا عمى مستكل األداء الذم يقـك بو الفرد لتحقيؽ أىدافوجاردنر، كحتى دينمبك
يمكف حصر مستكل الطمكح في مجمكعة األىداؼ، باإلضافة إلى أنو استخدـ نفس المصطمح لتعريفو 

 كىذا يدؿ عمى صعكبة كعدـ اتضاح مفيـك مستكل الطمكح لدل العمماء حتى منتصؼ  دريفركما فعؿ
 .20القرف 

المستكل الذم يتكقع الفرد "ليعرؼ مستكل الطمكح عمى أنو  (1961) سنة  محمكد الزيادمثـ جاء
أف يصؿ إليو عمى أساس تقديره لمستكل قدراتو كامكانياتو، كيككف مستكل الطمكح مرتفعا إذا كاف ىذا 

المستكل الذم يتكقع الفرد الكصكؿ إليو أعمى مف مستكل أدائو الحالي، كيككف منخفضا إذا كاف أقؿ مف 
 ".تقدير المفحكص ألدائو المقبؿ بعد عممو نتيجة أدائو السابؽ: "كعرفو تجريبيا بأنو" ىذا المستكل

 لـ يضؼ الجديد في تعريفو لمستكل الطمكح بؿ يمكف القكؿ أنو مطابؽ تماما محمكد الزيادم
 . فرانؾلتعريؼ

سمة : "كضع تعريؼ دقيؽ لمستكل الطمكح بقكليا أنو (1961 )كاميميا عبد الفتاحبعدىا حاكلت 
طاره  ثابتة ثباتا نسبيا تفرؽ بيف األفراد في الكصكؿ إلى مستكل معيف يتفؽ كالتككيف النفسي لمفرد كا 

 (22 : 1993حمادي فتيحة، )" المرجعي، كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا
 شارحة التعريؼ كمستخمصة أنو مف مجمكع التعريفات السابقة عبد الفتاح كاميمياكتضيؼ 

أف مستكل الطمكح يمكف أف يككف سمة عمى أساس أنو : كاضافات ابحاثيا حكؿ مستكل الطكح قائمة
كما . استعداد عاـ أك صفة سمككية ثابتة ثباتا نسبيا، تتأثر بما لدل الفرد مف استعدادات فطرية كمكتسبة

تتأثر بالمكاقؼ -  كامميا عبد الفتاحتضيؼ-لديو مف عادات كأساليب سمكؾ، إال أنيا مف ناحية أخرل 
أم أننا ال نتكقع أف يككف مستكل الطمكح سمة عامة ثابتة في كؿ المكاقؼ . المختمفة في المجاؿ السمككي

 (13 :1984عبد الفتاح كاميميا،     )"كالظركؼ
 كاف منعرجا ميما في سمسمة التعاريؼ التي كضعت لتحديد كاميميا عبد الفتاحالحقيقة أف تعريؼ 

مفيـك كتبياف طبيعة مستكل الطمكح، حيث أنيا ذكرت في التعريؼ كبصكرة صريحة أف مستكل الطمكح 
تميز بيف األفراد حسب عدة عكامؿ كظركؼ - كلك كاف نسبيا- يعتبر سمة أساسية في الشخصية بثباتيا

.
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أغفميا العمماء في تعريفاتيـ السابقة كالتي تعكد إلييا نسبة ىذه السمة، حيث أنيا لـ تغفؿ الجانب الداخمي 
 . كال الخارجي لمفرد كبينت أىميتيا في التأثير عمى مستكل الطمكح

كىي بذلؾ حاكلت كقد نجحت إلى حد كبير في تكضيح المفيـك بصكرة أكثر دقة كعممية 
كىذا ما جعؿ مف المؤلفة كالباحثة مرجعا ميما في ىذا المكضكع خاصة مف طرؼ الباحثيف . كصكرية

مف أىـ المراجع التي كتبت حكؿ مستكل " مستكل الطمكح كالشخصية"العرب إذ يعد كتابيا المكسـك بػ 
 ".الطمكح في العالـ العربي

: اعتبر مستكل الطمكح دافعا اجتماعيا فرديا كعرفو بأنو "(1968)، أحمد عزت راجحبدكره 
المستكل الذم يرغب الفرد بمكغو أك يشعر أنو قادر عمى بمكغو، كىك يسعى لتحقيؽ أىدافو في الحياة 

نجاز أعمالو اليكمية  (9 : 1984عبد الفتاح كاميميا، )" كا 
 اعتبر مستكل الطمكح دافعا اجتماعيا كفرديا كىي إضافة ميمة بالنسبة عزت راجحرغـ أف 
إال أنو عرفو بنفس الطريقة التي قدميا العمماء المذككريف  (كاميميامف غير تعريؼ )لمتعريفات السابقة 

 .سابقا
ىدؼ ذك مستكل محدد يتكقع : بأنو (1975)في دراستو " مستكل الطمكح ابراىيـ قشقكشكعرؼ 

أك يتطمع الفرد إلى تحقيقو في جانب معيف مف حياتو كتختمؼ درجة أىمية ىذا اليدؼ لدل الفرد ذاتو 
 (22 : 1993حمادي فتيحة، )"  باختبلؼ جكانب الحياة كأىميتو في ضكء اإلطار المرجعي لمفرد

 كتبلميذه ككذا ليفيف عف التعريفات التي كضعت في الثبلثينات مف قبؿ قشقكشال يختمؼ تعريؼ 
إذا يبقى ىذا .  في التأكيد عمى اإلطار المرجعي لمفرددريفر كىك يتفؽ أيضا مع تعريؼ جاردنرتعريؼ 

التعريؼ في مستكل العمكمية التي ال تسمح بفيـ ىذا االصطبلح بدقة، كمف جية أخرل يسمح لنا بتكقع 
 .أف ىناؾ مكاقؼ كمجاالت كعكامؿ متعددة نجد فييا كيتأثر بيا مستكل الطمكح

يعني معيار يضع الفرد في : "عٌرؼ مستكل الطمكح بأنو (1976 )سيد عبد العاؿكما نجد أف 
كيتكقع الكصكؿ إلييا عف طريؽ سعيو المتكاصؿ في ضكء . إطاره أىدافو المرحمية كالبعيدة في الحياة

 (75 : 1989مرحاب صالح، )" خبرتو بقدراتو الراىنة 
حاكؿ ىذا التعريؼ الجمع بيف معنى الكممتاف المتاف تكىكف ىذا المصطمح فأشار إلى أنو المعيار 

كرغـ . الذم مف خبللو يحاكؿ الفرد تقدير إمكاناتو كمدل قدرتو عمى تحقيؽ أىدافو عمى ضكء ما تىكقعو
 إال أنو أىمؿ الجانب البلشعكرم لمفرد كما لـ ييتـ بالبيئة الخارجية حيث سيد عبد العاؿىذه االلتفاتة مف 

 .ركز فقط عمى إدراؾ الفرد لقدراتو كخبراتو

.
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" اتجاه إيجابي نحك ىدؼ بعيد المدل نسبيا"مستكل الطمكح عمى أنو  (1977 )حمدم حسانيفقدـ 
الكثير في ىذا التعريؼ المختصر غير أنو أعطاه صفة  حسانيف  لـ يضؼ(.75 : 1989مرحاب صالح، )

اإليجابية التي ال يتصؼ بيا مستكل الطمكح دائما حيث أف مستكل الطمكح الزائد عف حده، أك الذم 
 .يككف أكبر مف إمكانات الفرد، أك ال تسمح الظركؼ المحيطة بتحقيقو قد يككف سمبيا

 بأف مستكل الطمكح قكة دافعة لؤلشخاص يتـ اكتسابيا مف (Corsine,1987)  ككرسينيكيضيؼ
خبلؿ البيئة، كيتـ قياسيا بالفرؽ بيف المستكل الذم كصؿ إليو الفرد كالمستكل الذم كاف يرغب في 

 (53 : 2010، -2-عمي محمد النوبي )"الكصكؿ إليو
رغـ بساطة ىذا التعريؼ إال أنو جمع، فكضح مفيـك مستكل الطمكح مقارنة بالتعاريؼ السابقة 
حيث بيف أنو دافعية قكية لمفرد تدفعو لتحقيؽ أىدافو أم أنو ذكر الجانب الذاتي كما لـ ييمؿ الجانب 

كما أنو لـ ييمؿ الجانب القياسي . البيئي كما فعؿ الكثير مف العمماء الذيف حاكلكا تعريؼ مستكل الطمكح
فيك تعريؼ حاكؿ جمع جميع أك غالب ما يمكف أف يككف عنصر مككف أك مؤثر لمستكل . أك الكمي لو

 .الطمكح
اليدؼ الممكف الذم يضعو الفرد لنفسو في مجاؿ ما يتطمع : بأنو (1981 )أبك ناىية"كما عرفو  

إليو، كيسعى لتحقيقو بالتغمب عمى ما يصادفو مف عقبات كمشكبلت كيتفؽ ىذا اليدؼ كالتككيف النفسي 
طاره المرجعي، كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا  .لمفرد كا 

درجة نسبية تختمؼ مف فرد آلخر حسب تقدير الفرد لنفسو كىذه : عرفتو بأنو (1987)أبك شيبة ك
 .الدرجة تؤثر في خبرات الفرد كتتأثر بيا، كىي قمة أىداؼ الفرد كمحركة سمككو
 (45 : 2004عبد العال نجاة،                                                        )

محاكلة الفرد التغمب عمى ما يعرقمو مف عقبات في سبيؿ تحقيؽ أىدافو، كما أبك ناىية أضاؼ 
كما أنيا أشارت كلك .  عمى أنو محرؾ لسمكؾ الفرد كقمة ما يصؿ إليو مف تحقيؽ ألىدافوأبك شيبةأكدت 

 .بطريقة غير مباشرة إلى أنو سمة تميز شخصية الفرد كتفرقو عف اآلخريف
ىناؾ تعريفات أخرل حاكؿ العمماء كضعيا لتعريؼ مستكل الطمكح غير أف ذكرىا ال يفيد في ىذا 

ليذا سنحاكؿ التعميؽ عما سبؽ عرضو مف . المقاـ ككنيا ال تختمؼ عف ما تـ عرضو بيذا الصدد
 .تعريفات كبعدىا عرض تعريفات المعاجـ لمستكل الطمكح

أغمب التعريفات السابقة يمكف القكؿ عنيا أنيا تعريفات إجرائية كالتي تصؼ طريقة قياس مستكل 
 .الطمكح السيككلكجي كتخدـ أغراض بحث خاصة

.
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حسب ما تـ )يعتبر أشمؿ كأكضح تعريؼ كاميميا عبد الفتاح في حيف أف التعريؼ الذم قدمتو 
حيث أنيا أكدت عمى أنو سمة رئيسة تميز شخصية الفرد عف اآلخريف كأنيا  (الحصكؿ عميو مف تعاريؼ

طاره المرجعي كىذا مف خبلؿ نسبية ىذه السمة كما أنيا لـ . تتغير بتغير خبرات الفرد كتككينو النفسي كا 
تحصر ىذا المفيكـ في ككنو مجرد ىدؼ أك مجمكعة مف األىداؼ التي يرغب الفرد في تحقيقيا ألف 

 .المفيـك أكسع كأشمؿ مف ذلؾ بكثير
سعاد اآلخريف  سعادىا كا  إذ تحقؽ األىداؼ لمكصكؿ إلى مستكيات أعمى، كزيادة تقدير ذكاتنا كا 

 . كغيرىا مف الطمكحات التي نتمكف مف تحقيقيا أك تدفعنا لتحقيؽ أىدافنا... ممف حكلنا كالتغير لؤلفضؿ
 الذم أكد عمى أنو قكة دافعة لؤلشخاص تحركيـ لتحقيؽ أىدافيـ ككرسينيباإلضافة إلى تعريؼ 

فيك ال يعني فقط مجرد تحقيؽ ىدؼ . كتحسيف مستكاياتيـ في كؿ مرة كىذا ىك جكىر مستكل الطمكح
عادم أك إنجاز عمؿ مألكؼ أك تحقيؽ تكقع بقدر ما ىك في األساس البحث عف ما ىك أفضؿ لمفرد في 

ف خبر الفشؿ فبل بد أف يستمر في . جميع المجاالت كتنمية القدرات كفي أم مكقؼ كفي أم كقت حتى كا 
عمى تحقيؽ طمكحاتو كىذا ما يؤكد أف مستكل الطمكح ىك في الحقيقة سمة كليس مجرد حالة العمؿ 

 .مؤقتة تمر بحياة الفرد ثـ تختفي
 :تعريفات مستوى الطموح في المعاجم

يشير إلى ىدؼ أك إلى نكعية األداء المرغكب فيو بكاسطة  (1973)الطمكح في معجـ التربية - 
 (.67: 2010، -1-عمي محمد النوبي). فرد أك مجمكعة في نشاط محدد

مستكل األىداؼ كاآلماؿ التي : "يعرؼ مستكل الطمكح بأنو (1971)معجـ كدليؿ عمـ التربية - 
يضعيا الفرد لنفسو كيكد تحقيقيا، كىك المستكل الذم عمى أساسو يمكف لمفرد أف يحكـ عمى أدائو ما إذا 

 .كاف جيدا أـ رديئا
مستكل اإلنجاز الذم يحدده شخص معيف "مستكل الطمكح ىك  (1979)قامكس عمـ االجتماع - 

لنفسو، كيتكقع تحقيقو، كيمكف أف يستخدـ ىذا المصطمح ليشير إلى أم شيء يتكقعو الفرد مف حيث 
 .أسمكب أدائو، سكاء تعمؽ ذلؾ باختبار مستكل الطمكح ذاتو أك بمكقؼ الفرد في حياتو عمكما

الذم ( الدرجة)اليدؼ الممكف "تعرؼ مستكل الطمكح عمى أنو  (1972)مكسكعة عمـ النفس - 
 (.19: 1993حمادي فتيحة، ). يضعو الفرد لنفسو في أدائو

 . بأنو التطمع لمكصكؿ إلى ىدؼ أك إنجاز معيف (1977)يعرفو معجـ عمى النفس - 
 (.67: 2010عمي محمد النوبي،                                                     )

.
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 مستكل الطمكح ىك المستكل المتكقع لؤلداء ليفيف كديمبككحسب  (1973)معجـ عمـ السمكؾ - 
 . المقبؿ

معيار الطمكح الذم يقاس إليو نجاح "مستكل الطمكح ىك : مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي- 
 (.20-19: 1993حمادي فتيحة، ). الشخص أك فشمو

معجـ عمـ النفس كالتحميؿ النفسي، مستكل الطمكح ىك المستكل الذم يطمح الفرد أف يصؿ - 
كيعتمد ىذا .... إليو أك يتكقعو لنفسو، سكاء في تحصيمو الدراسي أك في إنجازه العممي أك في مينتو

 .المستكل عمى تقدير الفرد لذاتو كإلمكانياتو كلظركفو
ال تختمؼ تعريفات المعاجـ عف تعريفات العمماء بؿ ىي مشتقات منيا كبالتالي فيي ال تضيؼ 

 .شيئا جديدا
المعيار الكمي الذم نقيس مف خبللو سمة عامة تميز شخصية الفرد مف : مستكل الطمكح إذا ىك

ييدؼ أك يميؿ مف خبلليا الفرد إلى تحقيؽ آمالو . خبلؿ سمكؾ معيف، كتتميز بالديناميكية كالدافعية
األكاديمية المينية كاالجتماعية كىي أيضا خاصية نمائية تتأثر بالبناء : كأىدافو في مختمؼ المجاالت

كما أنيا تعتبر مف المعايير الميمة في الحكـ عمى . السيككلكجي كالبيكلكجي لمفرد كالبيئة التي ينتمي إلييا
 .سمكؾ الفرد السكم كالبل سكم

III. طبيؼت مسخىي انطمىح: 

يمكف استخبلص طبيعة مستكل الطمكح مف خبلؿ المحاكالت المعركضة سابقا لمعمماء الذيف 
كضعكا تعريفات تميزت باالتفاؽ تارة كاالختبلؼ تارة أخرل، كعمكما فإف أغمبيا كاف كصفا عامان غير 

دقيؽ لممصطمح، حيث أنيا لـ تستطع إجبلء الغمكض الذم يكتنؼ حقيقة مستكل الطمكح، كما أف أغمبيا 
أيضا كضعت لتخدـ ىدؼ بحثي خاص، الغرض منو قياس مستكل الطمكح في دراسة بعينيا تتسـ 

 .كبالتالي فيي تعريفات ال تصمح لكؿ المكاقؼ البحثية (بعدية/ قبمية)بالتجريب كالمقارنة بيف كضعيتيف 
كما أف ىذه التعريفات ركزت عمى الجانب الشعكرم كما يدركو الفرد مف خبرات خاصة بو دكف 
االىتماـ بالجانب البلشعكرم عمى اعتبار أف الشخصية تتسـ بالدينامية كالتفاعؿ الدائـ بيف مستكيات 

الجياز النفسي الثبلث، باإلضافة إلى أف الخبرة الذاتية لكحدىا غير كافية لتحديد كتككيف مستكل طمكح 
 .الفرد لما لمبيئة مف تأثير ال جداؿ في تأكيده

كأف السمكؾ اإلنساني ينحصر حسب التعريفات المعركضة عمى ما نشاىده فقط مف أداءات 
كاميميا عبد كعميو فإف تعريؼ . ظاىرية كىذا لـ يعد أمرا مقبكال، أم أنو غير كاؼ لفيـ الظكاىر النفسية

 يعتبراف مف التعريفات الشاممة حيث أنيا لـ تيمؿ الجانب األدائي كالمعيارم ككريسني كتعريؼ الفتاح

.
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. لمستكل الطمكح، كما أنيا أكدت عمى أنو خاصية أك سمة تميز شخصية اإلنساف رغـ نسبية ثباتيا
كأكضحت بشكؿ كبير أنو ناتج عف تفاعؿ الجكانب الداخمية كالخارجية لمفرد ضمف بيئتو المادية 

 .كاالجتماعية كفي ضكء خبراتو التي مر بيا
 ىك اآلخر أكضح بأنو دافع لمسمكؾ اإلنساني ينمك تحت تأثير البيئة التي يعيش فييا ككريسني

 في كاميميا عبد الفتاحكما أكد عمى الجانب األدائي ليذه القكة الدافعة بغرض قياسيا، كىك يتفؽ بذلؾ مع 
 .ككف أف مستكل الطمكح ىك خاصية ذاتية تتأثر بالظركؼ الخارجية

 :كعميو فإف طبيعة مستكل الطمكح تتحدد بككنو
كالمقصكد باالستعداد النفسي بالنسبة لمستكل الطمكح، أف : مستوى الطموح استعدادا نفسيا- 1

بعض الناس عندىـ الميؿ إلى تقدير كتحديد أىدافيـ في الحياة تقديرا يتسـ إما بالطمكح الزائد أك الطمكح 
المنخفض، كىذا االعتبار في تحديد طبيعة مستكل الطمكح يؤكد أف لكؿ فرد تككينو البيكلكجي الخاص، 

كىك في الكقت نفسو ال يعيش منعزال عف التفاعبلت االجتماعية في البيئة التي يعيش فييا، كمف ثـ يمكف 
 .القكؿ بأف مستكل الطمكح لدل كؿ فرد يتأثر بالعكامؿ التككينية كعكامؿ التدريب كالتربية كالتنشئة المختمفة

 (.10: 1984عبد الفتاح كاميميا، )                                                 
ف -مف الكاضح أف مستكل الطمكح سمة رئيسية : مستوى الطموح سمة ثانية نسبيا- 2 حتى كا 

تميز األفراد عف بعضيـ البعض كىي التي تتحكـ في - لـ يصرح بيا العمماء في تعريفاتيـ السابقة
فيي . تصرفاتيـ كما يصدر عنيـ مف سمككيات فيي استعداد نفسي يساعد عمى االستجابة بطريقة معينة

عصبي كبالتالي فيي مزيج مف القدرات كالعمميات المعرفية كالمزاجية كاالنفعالية كما أنيا -تركيب نفسي
 .تتأثر كتؤثر في ميكالت كاتجاىات األفراد كبالتالي عمى صحتيـ النفسية

كيعتبر الثبات النسبي ليذه السمة مف األمكر التي تأكد عمى أنيا نتاج لتفاعؿ مستمر كمتغير 
لجكانب الشخصية المختمفة البيكلكجية كالنفسية كالبيئية، فنحف نحكـ عمى فرد أنو شخص طمكح مف خبلؿ 

إصراره الدائـ عمى تحقيؽ أىدافو كقدرتو الفعمية عمى تحقيؽ ذلؾ، إال أف ىذا األمر يككف في غالب 
المكاقؼ كالكضعيات كليس كميا كىذا ىك مفيـك النسبة، أم أننا يمكف أف نحقؽ أىداؼ كثيرة مف التي 
سطرنيا سابقا لكف ليس كميا كليس بنفس الجكدة كالفعالية، كقد يعكد األمر إلى عدـ االستعداد النفسي 

 .الكافي لتحقيؽ ىذا اليدؼ أك لتأثير الظركؼ المحيطة
بمعنى أف اإلنساف الذم يتصؼ بالطمكح أك مستكل طمكح عاؿ عمكما يمكف أف ينخفض مستكل 
طمكحو في تحقيؽ أىداؼ معينة، أيف يبدك ككأنو شخص مختمؼ عف الذم نعرفو في مكاقؼ سابقة ألف 

 .مستكل طمكحو ىك الذم يدفعو كيتحكـ كيكجو تصرفاتو

.
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أم أننا ال نستطيع القكؿ بأف الفرد ذك مستكل طمكح : مستوى الطموح مرتبط بأداء الفرد- 3
عاؿو أك منخفض إال مف خبلؿ أدائو في األعماؿ المألكفة كغير المألكفة، حتى يمكننا المقارنة ىؿ فعبل 

طمكحو مستمر كميصر كقادر عمى تحقيقو، فنحف ال نكتفي بالكبلـ عف األىداؼ لنقكؿ بأف طمكحنا عاؿ 
فعميا كبنجاح، كحتى إف فشمنا أحيانا البد مف إعادة  (أك أغمبيا)المستكل بؿ يجب أف تحقؽ ىذه األىداؼ 

المحاكلة ألف طمكحنا لـ يتحقؽ كىك مف يدفعنا لذلؾ، فبل يمكف إذا الكبلـ عف مستكل طمكحو دكف إقرانو 
 .بمستكل أداء معيف

ليس كؿ األفراد قادريف عمى تكقع أدائيـ عمى : مستوى الطموح مرتبط بالقدرة عمى التوقع- 4
عمؿ معيف بالنجاح أك الفشؿ، فيناؾ مف يجيؿ أنو يستطيع القياـ بأعماؿ معينة كىذا ذك مستكل طمكح 
منخفض ألنو لف يسطر لتحقيؽ ىذه األىداؼ كىناؾ أيضا مف يهسًطر أىداؼ أكثر مف قدراتو كبالتالي 

 .فيك طمكح فكؽ إمكاناتو كسيصطدـ بالفشؿ ىك اآلخر
تككيننا النفسي كظركفنا البيئية تدفعنا لمتفكير في تحقيؽ : مستوى الطموح مرتبط بالمستقبل- 5

أىداؼ معينة مستقببل كأف نتكقع بأننا سنصبح عمماء في عمـ النفس مستقببل أك نتكقع بأننا سننجح في 
الحصكؿ عمى كظيفة معينة، أك نطمح في دراسة تخصص معيف في الجامعة كغيرىا مف الطمكحات 

 .كاألىداؼ التي نعمؿ عمى تحقيقيا في الحاضر لنصؿ إلييا في المستقبؿ
كىذا ما يؤكد صفة أنيا سمة ثابتة، فيي ال تأتي صدفة أم األىداؼ كالطمكحات، بؿ نخطط ليا 

 .منذ زمف بعيد أك قريب، كعادة ترتبط طمكحاتنا بأىداؼ بعيدة المدل كلك نسبيا
كىذا التخطيط كاالختيار كالعمؿ عمى تحقيؽ اليدؼ يدخؿ ضمف اتخاد القرار فعادة نتخذ القرار 
لمتابعة دراسة أك تخصص دراسي معيف بناء عمى طمكح كاف يركدنا سابقا غير أنو يتجدد بمدل ما 
 .نمتمكو مف إمكانيات كقدرات ككذا ما تكفره الظركؼ الخارجية خبلؿ محاكلتنا لتحقيؽ ىذه األىداؼ

مستكل الطمكح : مستوى الطموح مرتبط بتكويننا النفسي وخبراتنا والبيئة التي نعيش فييا- 6
يتأثر بنكع السمات األخرل التي تسيطر عمى جكانب شخصيتنا كاالندفاعية كالعدكانية، كالغيرة كالمنافسة 
ثبات الذات، فالشخص الذم يتسـ بحب السيطرة يككف لديو طمكحات كبيرة في الكصكؿ  كحب السيطرة كا 

إلى أعمى المراتب مثبل، كما بالنسبة لمشخص الذم يككف لديو ىدؼ في إثبات ذاتو أماـ نفسو كأماـ 
اآلخريف، غير أف ىذا األخير قد ال تبلئمو الظركؼ لمكصكؿ إلى مثؿ ىذا المنصب بسبب عدـ إتماـ 
 .الدراسة أك اإلصابة بمرض معيف أم أف الظركؼ الخارجية قد تؤثر ىي األخرل عمى مستكل طمكحاتنا

أحيانا النجاح المستمر يزيد مف مستكل طمكح الفرد، كأخرل تينقص منو ألنو يصبح عادة، كأحيانا 
 .أخرل الفشؿ المستمر أك الفشؿ القاًس يخًفض مف مستكل الطمكح ك مرات يككف دافعا الرتفاعو

.
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نحكـ عمى أف مستكل طمكحنا مرتفع أك منخفض : مستوى الطموح مرتبط بمستوى اإلنجاز- 7
مف خبلؿ مستكل إنجازاتنا، فكمما كانت إنجازاتنا جيدة كتحقؽ أىدافنا كمما تكقعنا أف مستكل الطمكح عاؿ 

 .كالعكس صحيح كلكف ليس دائما
مستكل حمدم حسانيف يصؼ : اتجاه إيجابي نحو ىدف بعيد المدى نسبيا"مستوى الطموح - 8

 بأنو يعتمد عمى (Boutch )بككتشكيرل . الطمكح بأنو االتجاه اإليجابي نحك ىدؼ بعيد المدل نسبيا
درجة صعكبة ذلؾ اليدؼ الذم يتطمع الفرد لتحقيقو، كيككف ذا داللة كمعنى كمما كانت األىداؼ ممكنة، 

 مف حيث يكسؼ منصكرلذا فإف الفرد يشعر بخيبة األمؿ إذا لـ يحقؽ اليدؼ الذم يضعو لنفسو، كيعرفو 
إنو درجة تحقيؽ اليدؼ الممكف الذم يضعو الفرد لنفسو خبلؿ أدائو في المجاؿ الشخصي كالنفسي 

كاألكاديمي كالميني كذلؾ بالتغمب عمى ما يصادفو مف عراقيؿ كمشاكؿ، كييكسـ ذلؾ اليدؼ باألسمى أك 
 " األعمى كالذم تريد الجماعة أك الفرد الكصكؿ إليو في كقت ما كفي نشاط معيف

 (.57-56: 2010، -2-عمي محمد النوبي)
دريفر كفرانؾ كجاردنر  يتفؽ كؿ مف :مستوى الطموح المعيار الذي يضعو الفرد لنفسو- 9

 كغيرىـ بأف مستكل الطمكح يعتبر معيار كمحمكد الزيادم ككاميميا عبد الفتاح كسيد عبد العاؿ كككرستي
كدرجة كمية يقيس مف خبلليا الفرد مدل تقدمو في تحقيؽ أىدافو كتحسف مستكاه األدائي مقارنة بأدائو في 

 .أعماؿ سابقة
 بأف أيزنؾ ككذا ككرسيني كأبك شيية كأحمد عزت راجحأكد : مستوى الطموح قوة دافعة- 10

مستكل الطمكح يعتبر دافعا قكيا لئلنجاز كاألداء الجيد عمكما، فالفرد عمكما يميؿ إلى إنجاز األفضؿ 
كىذا إلرضاء ذاتو كالكالديف كالمجتمع عمكما، ليذا فيك يعد دافعا فرديا كاجتماعيا شعكريا كالشعكريا يدفع 

كما يدفع الفرد إلى تحمؿ . الفرد لتحقيؽ أىدافو الخاصة كاألىداؼ التي يحددىا الكالديف كالمجتمع
 .الصعاب كتخطي العقبات في سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ

بما أف مستكل الطمكح يعتبر سمة أك : مستوى الطموح مرتبط بالصحة والمرض النفسي- 11
مكاناتو  خاصية ميمة تيككف شخصية الفرد فإنيا تؤثر عمى صحتو النفسية إذا تكافؽ مع قدرات الفرد كا 
ف كاف ميبمغا فيو كفكؽ قدرة الشخص فإنو سيصاب بإخفاقات متكررة، كىذا ما قد  كاستعداده النفسي، كا 

يصيبو بإحباط كبير أك صدمة قد يفقد معيا طمكحاتو بعد أف يدخؿ في دكامة اإلحباط كالقمؽ كاإلحساس 
بالدكنية كالفشؿ كانخفاض تقدير لمذات التي فشمت كلـ تنجح في تحقيؽ أىدافيا فيصاب الفرد بالبلتكافؽ 

 .النفسي كاالجتماعي كىذا ما يكقعو في المرض النفسي ألنو لـ يعمؿ بطريقة كاقعية

.
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كبالمقابؿ فإف النجاح المتكالي بتحقيؽ األىداؼ كالطمكحات قد يكقع أيضا في االعتبار الزائد 
لمذات كبالتالي الغركر كاإلعجاب المبالغ فيو بالنفس كقدرتيا عمى تحقيؽ أغمب طمكحاتيا فيصبح اإلنساف 

 .مغركرا نرجسيا
فيك حمقة كصؿ بيف عدة سمات أخرل كيعبر عف : مستوى الطموح ذو طبيعة دينامية- 12

قدرات مختمفة لدل الفرد كبالتالي فإنو ييمكننا مف التنبؤ بسمككات الفرد كاستجاباتيا كتكقعيا في مكاقؼ 
كما يكشؼ عف الفركقات الفردية بيف األشخاص كيكشؼ أيضا  (لكف ليس دائما أك بشكؿ حتمي)معينة 

ذا ما كاف كاقعيا أك غير كاقعي  .عف مدل تكافؽ كعدـ تكافؽ الفرد مع نفسو كبيئتو كا 
IV. نمى مسخىي انطمىح: 

يمعب النضج دكرا ميما في تشكيؿ مستكل الطمكح، فالفرد في مرحمة الطفكلة يختمؼ مستكل 
طمكحو عف مرحمة المراىقة عنو في الرشد، كلذلؾ فإف مستكل الطمكح يتغير بتغير العمر الزمني فكمما 
كاف الفرد أكثر نضجا كاف في متناكؿ يده كسائؿ لتحقيؽ أىدافو التي يطمح إلييا، كمستكل الطمكح ينمك 

كيتطكر بتقدـ العمر، كقد يككف عرضة لمعثرات إذا أعاقتو الظركؼ كما إنو مف الممكف أف يككف ىذا 
 .النمك عرضة لمنككص كاالرتداد إذا ما دعت المكاقؼ لذلؾ

ففي مرحمة الطفكلة قد .  إلى أف كؿ مرحمة تتميز بمستكل طمكح معيفمحمد النكبي عميكيشير 
يككف الطمكح غير كاضح المعالـ كلكنو مكجكد بالفعؿ إذ يككف في مرحمة التشكيؿ لذا تتحدد معالمو في 

مرحمة المراىقة كيصؿ إلى الكاقعية في مرحمة الرشد، إذ يسيـ في ظيكره ككضكحو مدل كعي الفرد كزيادة 
 (78-77: 2010، -1-عمي  النوبي). نضجو

فقد تمخضت الدراسات المتعددة بأف مستكل الطمكح يظير عند األطفاؿ منذ كقت مبكر، كتظير 
في محاكلة الطفؿ االعتماد عمى نفسو في أثناء الكقكؼ مثبل، فالطفؿ ليس مستقرا عند مكاجيتو ألعماؿ 
عديدة كلكف يتسـ باالستقرار إلى حد ما عند قيامو بأعماؿ مألكفة لديو، في المقابؿ الشعكر بالنجاح أك 
نما يتحدد ىذا الشعكر بناء عمى مستكل طمكحو . الفضؿ عند البالغيف ال عبلقة لو بما ينجزه مف عمؿ كا 

خفاؽ مستمر ( 22-21: 2010، -2-عمي النوبي) غير أف ىذا ليس دائما فما فائدة طمكحو مع فشؿ دائـ كا 
 .في إنجاز األعماؿ كتحقيؽ األىداؼ

إف رغبة الطفؿ في عمؿ أم شيء <<مستكل الطمكح، كالطمكح المبدئي فيقكؿ " بيف لفيفكيفرؽ 
كىذا النمط مف السمكؾ تسميو >> بنفسو دكف االستعانة بأحد تعتبر مرحمة تسبؽ مستكل الطمكح الناضج

 .Rudimentary Aspiration" الطمكح المبدئي  "Falesفيمز 

.
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فالطفؿ يكرر أعماال حتى يصؿ إلى غايتو، ككأف ىناؾ افتراض بنمك عمميات الطفؿ الفكرية 
لمستكل يسمح بالمعرفة كالمقارنة كاختبار القيـ السيككلكجية عمكما، كبشكؿ خاص تمؾ القيـ المسماة 

 رغبة الطفؿ في عمؿ شيء دكف مساعدة أحد خطكة لمرحمة فيمزبالتغمب عمى المصاعب، كقد اعتبرت 
النمك النيائي لمستكل الطمكح، ىذا السمكؾ اسمتو الطمكح االبتدائي فيك المرحمة التي يمكف التمييز فييا 

 .بيف مستكيات التحصيؿ
 60فيمزكيتدرب الطفؿ عمى االستقبلؿ حيف يكاجو بمشاكؿ متكسطة كفي حدكد قدرتو، كقد درست 

أطفاال مف سف سنتيف إلى ثبلث سنكات في دار حضانة، فيما يتعمؽ بنشاطيـ في ارتداء كخمع مبلبسيـ، 
كاعتبرت أف نسبة رفض المساعدة في ىذه العممية مقياسا لمطمكح المبدئي، كقد كجدت ىذا المستكل عند 

 (14: 1984عبد الفتاح كاميميا، )". سف سنتيف
فمتدريب األكلياء عمى رفع مستكل طمكح أبنائيـ أثر كبير يظير مف خبلؿ سمككاتيـ في الترىيب 

 1959 ركزيف كاندرادفقد انتيى "كالترغيب تارة، كفي المشاركة في تحقيؽ طمكحات أبنائيـ تارة أخرل 

(Rosen & Andard)إلى أف كبل >> األصكؿ النفسية كاالجتماعية لدكافع التحصيؿ << في دراستيما
مف الكالديف لو نظرتو كطريقتو في غرس تمؾ الدكافع في أعماؽ االبف مما يميزىما عف غيرىما مف 

 عمى طريقة النكاحي االنفعالية بأسمكب الكالديف في تدريب الطفؿ، في قكليا ىير لكؾالكالديف، كما تؤكد 
- إف طريقة األـ في تدريب األبناء تتأثر إلى حد كبير بالنكاحي االنفعالية التي تميزىا كأـ، فالمرآة "

 . تخاؼ عمى أبنائيا مف الفشؿ–بإحساس األـ 
كىكذا يتكلد لدل الطفؿ نكع مف القمؽ يصبح بدكره مصدرا مف الطاقة المحركة لدكافع التحصيؿ، 

 أف اآلباء ينقمكف (Dauvan, 1956 )دكفافكبالتالي مصدرا لرسـ األىداؼ، كالعمؿ عمى تحقيقيا، كيذكر 
إلى األبناء نفس مستكيات طمكحيـ، كأف األب الناجح يريد مف ابنو أف يصير كذلؾ، دكف اىتماـ منو إذا 

كانت قدراتو تؤىمو لبمكغ ذلؾ النجاح أك ال، كمف ثـ كاف فشؿ بعض األبناء في تحقيؽ األىداؼ التي 
أف األب الذم فشؿ في :  يطمحكف إلييا، نتيجة ضغط الكالديف عمييـ، كما أف ىناؾ كجو آخر مؤداه

تحقيؽ بعض مطامحو قد يدفع بابنو إلى السعي لمكصكؿ إلييا كتحقيقيا، كيككف ىذا التكجيو كالضغط مف 
 (84: 1989مرحاب صالح، )".  طرؼ الكالديف عادة الشعكريا
تأثير األىؿ في <<  مف خبلؿ البحث الذم أجراه كالمكسـك ب جميؿ شككركيؤكد ىذا التكجو 

أف " مدرسة تكميمية، 23 مف طبلب المتكسط الرابع في 502كالذم طبؽ عمى >> مستكل طمكح األبناء

                                                 
. 1984مستكل الطمكح كالشخصية، : كاميميا عبد الفتاح: ػ ارجع ؿAndersonرسكف د كأفFalesلبلطبلع عمى المزيد مف تجارب فيمز - 60
 

.
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إثارة األىؿ ألبنائيـ منذ الصغر تؤثر في مستكل طمكحيـ عندما يشيبكف، إذ أف درجات الطمكح تتكزع 
لدل األطفاؿ مف المستكل البسيط إلى المستكل الجيد كالرفيع، كفؽ ما تمقكا منو إثارة محبطة أك مشجعة، 
فاإلثارة المشجعة تحفز الطمكح كتنشطو، بينما اإلثارة المحبطة تفكض الطمكح كتخفضو كمف ثـ ترسـ 

 (74: 1991شكور جميل، )".نمط حياة اإلنساف كمسارىا في المستقبؿ
أنو كلتنمية : كال يختمؼ االمر كثيرا بالنسبة لمطفؿ فيما يخص المدرسة، حيث أثبتت الدراسات

يجب أف تتكفر عدة شركط منيا، تكفير الحرية ليـ لضبط "مستكل الطمكح لدل االطفاؿ داخؿ المدرسة 
كاختيار أىدافيـ كاعتبارىا خبراتيـ الخاصة في النجاح أك الفشؿ، ككذا التقميؿ مف سمطة المعمـ داخؿ 

 (Coggan, W.G., s.d : 16)." الصؼ

أف النساء يتعرضف لكسائؿ التنشئة تجعميف يعتبرف ( Herman, 1978) مف جيتيا ىرمافكترل 
أنفسيف سمبيات كخاضعات كعاجزات كغير ميبلت لممعاصرة كمعتمدات عمى اآلخريف كباحثات عف 

األمف، فالمجتمع يعتبر أف النساء قد كيجدت مف أجؿ العناية باآلخريف أكال، لذا تتـ تنشئتيف بشكؿ يجعميف 
يعتمدف عمى اآلخريف في كضع األىداؼ ليف كيجعميف يتسمف بالمطاكعة كالخنكع مما يجعؿ مف الصعب 

عمييف ممارسة سمكؾ تككيد الذات، كلكي تؤكد األنثى ذاتيا عمييا أف تختار مف بيف خصائص الدكر 
الذكرل سمككيات مثؿ التمقائية كاالستقبلؿ كاإليجابية فضبل عف المغامرة كالطمكح، كالميؿ إلى التغيير عف 

 (65-64: 1996ليمة رزق، ).  الذات
كييحدد مستكل الطمكح أيضا النظرة المستقبمية لمفرد المنبثقة عف كضعو الحالي كما يتمتع بو مف 
ذا كاف الفارؽ شاسع بيف إمكانيات الفرد كقدراتو كمستكل طمكحو أدل  مستكل نضج معرفي كانفعالي، كا 
ذلؾ إلى اضطراب سكيتو كالفشؿ في تأكيد أك تحقيؽ الذات، كيكجد مستكيات متدرجة لمستكل الطمكح، 
بمعنى النجاح يؤدم لمزيد مف النجاح عند المحافظة عمى االتزاف االنفعالي كالتكيؼ السكم كالقدرة عمى 

 (4: 2004ممجيي باظو أمال، ).   التعامؿ مع الضغكط كمشكبلت الحياة
 إلى أعمؽ مف ذلؾ، ككيؼ أف نمك (Murray & Kluckhon ,1953) كبلكيكف كمكرامكيذىب 

 الذم يتككف مف مجمكعة Ego idealاألنا المثالي "األنا يتماشى كنمك مستكل الطمكح بقكليما أف 
متكاممة مف األىداؼ التي تصكر الفرد في أفضؿ مستقبؿ يمكف أف يتطمع إليو، أم الفرد محققا لكؿ 

 يتألؼ مف سمسمة أىداؼ متتابعة، يككف لكؿ منيا مستكل طمكح معيف -أم األنا المثالي-مطامحو، كىك 
 . كينشأ ىذا المفيـك كيتعدؿ متأثرا بالظركؼ البيئية خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية
 (5: 1984سميمان سناء، )

.
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كقد أشارت الدراسات التي حاكلت دراسة عبلقة مستكل الطمكح بتطكر األنا كمفيـك كتقدير الذات 
كصكرة الذات إلى كجكد عبلقة كطيدة بينيا، أم أف نمك األنا كتطكره كما نككنو عف ذكاتنا مف صكر 

 .كمفاىيـ كاعتبارات كتقدير ليا عبلقة كاضحة بمستكل الطمكح
مفيـك فرضي شامؿ لؤلفكار كالمشاعر عند : " مثبل يعرؼ مفيـك الذات بأنو(Jerseld) جيرسمد

الفرد، حيث يعبر عف خصائصو الجسمية كالعقمية كالشخصية، كيشمؿ خبراتو السابقة كطمكحاتو 
 (183: 2004شعمة الجميل، ). المستقبمية

 (Mail et al) كآخركف ميكمكقد أكدت عدة دراسات ىذه العبلقة كالدراسة التي قاـ بيا كؿ مف 
 كغيرىـ (Van damme & Mertens, 2000) مير تينس كفاف داـ ك(Cokley, 2000) كككميك 

حيث كجدكا أف ىناؾ عبلقة بيف مفيـك الذات اإليجابي كالقدرة عمى اإلنجاز كاألداء كأحد محددات 
كيقصد بمفيـك الذات الصكرة التي يككنيا الفرد عف نفسو مف ميارات كخصائص جسمية "مستكل الطمكح 

نفعالية، قكيا كاف أـ ضعيفا، ذكيا أـ غبيا، طمكحا مثابرا أـ خجكال متسرعا، كفي ضكء تصكر  كعقمية كا 
الفرد لنفسو يضع مستكل طمكحو، كفكرتو عف نفسو ىي المسئكلة عف رفع أك خفض مستكل طمكحو، 

فاإلنساف الكاثؽ مف نفسو كمف إمكانياتو كلديو كعي حقيقي بيا يختار لنفسو مف األعماؿ كيضع لنفسو مف 
 .األىداؼ ما يتفؽ كتمؾ اإلمكانيات

لذا يرتبط مستكل الطمكح بفكرة المرء عف نفسو، كىي كثيرا ما تككف غير كاضحة أك غير 
إلى كجكد إبراىيـ قشقكش بيذه الفكرة، كقد أشار - أم مستكل الطمكح-صحيحة، كربما يتأثر نكعو كمداه 

 .عبلقة ارتباطية إيجابية بيف مستكل الطمكح كمفيـك الذات لدل الفرد
 عمى أنو قد تتميز فكرة الطفؿ األصـ عف ذاتو باإليجابية، كمف ثـ يرتفع محمد النكبيكيكضح 

مفيكمو عف نفسو كيعطي ذلؾ قكة دافعة لؤلنا، كمف ثـ يصبح قادرا عمى االستبصار بقدراتو كاستعداداتو 
 (79-78: 2010، -1-عمي محمد النوبي)".بتنمية كتكظيؼ تمؾ القدرات ككضع أىداؼ طمكحة قابمة التحقيؽ

مستكل الطمكح إذا كثيؽ الصمة بفكرة الفرد عف نفسو كرغبتو في الظفر باحتراـ الجماعة التي 
يعيش فييا، لذا يزداد اعتباره كتقديره لنفسو كمما أفمح في الكصكؿ إلى مستكل طمكحو، فإف أخفؽ في ذلؾ 

 (162: 1999الشايب سميم، )ىبط تقديره لنفسو كانخفض مستكل طمكحو 
بتغير العمر الزمني، فكمما كاف الفرد أكثر نضجا - عمى أساس ما تقدـ–يتغير مستكل الطمكح 

 .كاف في متناكؿ يده كسائؿ تحقيؽ طمكحاتو، ككاف أقدر عمى التفكير في الكسائؿ كالغايات عمى السكاء
كبصفة عامة، فإف صغار السف أقؿ كاقعية في طمكحاتيـ مف كبار السف، كبينت الدراسات أف 
معظـ المراىقيف يغيركف طمكحاتيـ المينية خبلؿ سنكات دراستيـ بالكمية عندما يدرككف العقبات الذاتية 

.
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كالبيئية التي تحكؿ دكف كصكليـ إلى أىدافيـ العالية التي كضعكىا في السابؽ، كىذا التغير أكثر شيكعا 
 (37: 1993حمادي فتيحة، ).   االقتصادم المنخفض–لدل أصحاب المستكل االجتماعي 

عبلقة مستكل الطمكح :  حكؿىناء   أبك شيبةكىذا ما لـ تستطع أف تأكده الدراسة التي قامت بيا
كالتي أجريت عمى . ببعض المتغيرات الدراسية كاالجتماعية لدل طالبات كميات التربية العالية كالمتكسطة

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة : " طالبة مف الكميتيف كمف النتائج التي تكصمت إلييا200عينة بقكاـ 
 .إحصائية في مستكل الطمكح بيف الطالبات األكبر عمرا كاألصغر عمرا

 حيث أف عمماء عمـ نفس النمك يشيركف إلى أف أبك شيبة ىناءكىي نتيجة لـ تتكقعيا الباحثة 
. مرحمة الرشد بما تمتاز بو مف نضج عقمي كانفعالي يككف الفرد فييا أكثر طمكحا مف مرحمة المراىقة

 مرحمة األكبر عمرا كىف مف تتراكح أعمرىف ما بيف  أبك شيبة ىناءكمرحمة الرشد ىذه تقابؿ في دراسة
بينما األصغر عمرا كالتي تقابؿ مرحمة المراىقة الكسطى كالمتأخرة يتراكح عمرىف ما بيف .  عاـ26-30
 . عاما22 إلى أقؿ مف 18

كتفسر صاحبة الدراسة ىذه النتيجة إلى أف صغر العمر ىنا أك فترة المراىقة الكسطى كالمتأخرة 
ىذه ربما أثرت عمى مستكل الطمكح بما ينتاب ىذه الفترة مف سيطرة أحبلـ اليقظة عمى حياة المراىقة 

كما أف البيئة . فترسـ لنفسيا صركحا مف الطمكحات عمى الرغـ مف أنيا ربما ال تتماشى مع قدراتيا
مف االنغبلؽ كالكبت كخبلفو، ترل  - أبك شيبة ىناء تضيؼ –االجتماعية التي تعيشيا الفتاة السعكدية 

الفتاة في مثؿ عمرىا في المجتمعات العربية كاألجنبية تتمتع بحقكؽ كليا حظ في التعميـ كالحرية 
االجتماعية أكثر منيا ذلؾ جعؿ الفتاة صغيرة العمر تتمنى أشياء تعتقد أنيا ربما تغير كتحسف مف 

 (131-130: 1987أبو شيبو ىناء،    ).كضعيا
اتضح لنا مف خبلؿ ما سبؽ عرضو أف مستكل الطمكح كسمة أك قكة دافعة أك حتى مجرد أداء 

كأف كؿ مرحمة مف مراحؿ النمك تتميز بمستكل طمكح معيف، كأف . كىدؼ يتشكؿ عبر مراحؿ نمك الفرد
ىذا المستكل يؤكد عمى مدل نضج الفرد كتقدمو في السيركرة النمائية كأنو سىًكل، كما يكضح مدل تقدـ 

 .الفرد في جميع جكانب النمك األخرل
فنجد مثبل الطفؿ يككف طمكحو مقتصرا عمى أىداؼ مادية قد يحققيا كقد يعجز عف تحقيقيا 

مكاناتو المتكفرة في ىذه المرحمة في حيف أف المراىؽ يككف أقدر عمى تحقيؽ ىذه . بسبب مستكاه العقمي كا 
الطمكحات التي قد يعجز عنيا الطفؿ، بينما الراشد يككف عادة أقدر عمى تحقيؽ ما يعجز عف تحقيقو 

 .المراىؽ كىذا بما يمتمكو مف نضج فكرم كنفسي كاجتماعي ككعي بقدراتو

.
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كلك –غير أف ىذا ليس قانكنا ساريا عمى الجميع فقد نجد أف الطفؿ أقدر عمى تحقيؽ طمكحاتو 
مف المراىؽ أك الراشد، كيعكد ىذا كما أسمفنا الذكر إلى الظركؼ المحيطة التي تشكؿ - كانت بسيطة

 . ككذا إلى التربية كالتدريب الذم تمقاه الطفؿ مف الكالديف كالمجتمع بصكرة عامة" األنا"خبلليا 
مستكل الطمكح إذا يمكف أف ينتمي كيطكر عف طريؽ التدريب كبتكفر الظركؼ المقبكلة عمى 

 .األقؿ لفعؿ ذلؾ
V. مسخىيبث انطمىح: 

 :ذكر أف ىناؾ ثبلثة مستكيات لمطمكح (2000 )أحمد أف نجاة محمكد عبد العاؿذكرت 
 .الطمكح الذم يعادؿ اإلمكانيات- 1
 .الطمكح الذم يىًقؿ عف اإلمكانيات- 2
 .الطمكح الذم يزيد عف اإلمكانيات- 3

كالطمكح الذم يعادؿ اإلمكانيات ىك الطمكح السكم الكاقعي، فالشخص ييدرؾ أكال مدل إمكانياتو، 
 (46: 2004عبد العال نجاة،   ).ثـ يطمع في أف يحقؽ ما يكازم ىذه اإلمكانية

VI. مظبهر مسخىي انطمىح: 

كيتضمف ما يدركو الشخص كما يعتقد في صحتو كما يراه صكابا كما يراه : المظير المعرفي- 1
 .خطأ كما يتضمف مفيـك الذات أك فكرة الفرد عف ذاتو

كيتضمف مشاعر الشخص كارتياحو كسركره مف أداء عمؿ معيف كما : المظير الكجداني- 2
 .يصيبو مف مضايقة أك عدـ تحقيؽ مستكل يحدده لنفسو

 .كيتضمف المجيكد الذاتي الذم يبذلو الفرد لتحقيؽ أىدافو: المظير السمككي- 3
إف تكامؿ المظاىر الثبلثة معا كسيرىا في اتجاه كاحد يحقؽ قدرا كبيرا مف تكامؿ الشخصية 

 . كاتزانيا كاالختبلؼ بينيا قد ينشأ عنو االضطراب النفسي الذم قد يصؿ إلى درجة المصيبة
 (22: 2010، -2-عمي محمد النوبي)

يتضح مف المظاىر الثبلث أف مستكل الطمكح ىك بالفعؿ ميؿ أك اتجاه يكتسبو الفرد خبلؿ 
كما يؤكد أنو سمة ذات طبيعة دينامية تتفاعؿ مع العمميات العقمية التخاذ القرار . تنشئتو االجتماعية

 .كالتفكير االبتكارم كالمخاطرة كالقدرة عمى التغيير كقدرات التفكير كالقدرة عمى التكقع كمفيـك الذات
كمف الجانب االنفعالي ينتج عنيا الرضا كعدـ الرضا كالشعكر بالتكتر أك االرتياح أك الشعكر 

بالخجؿ كالدكنية كاالنسحاب عند الفشؿ في تحقيؽ الطمكحات أك الشعكر بالفرح كاالعتزاز عند الناجح في 
 .تحقيؽ األىداؼ

.
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أما الجانب أك المظير السمككي فيتمثؿ في األداء كالسمكؾ ككؿ ما نقـك بو مف أجؿ تحقيؽ 
 .أىدافنا

VII. أنىاع مسخىي انطمىح: 

عمى أساس العبلقة الكطيدة التي تجمع بيف مستكل الطمكح كالصحة النفسية حيث أنو يعتبر مف 
الطمكح إلى  Lewinلفيف كيقسـ  ".المؤشرات الميمة لتحديد الطبيعة السكية كالبلسكية لشخصية الفرد

كىك ما يتمنى الفرد : كطمكح خيالي. طمكح حقيقي؛ كىكما يككف الفرد قادرا بالفعؿ عمى تحقيقو: قسميف
 (Satish, N.G. 1994 : 1974)." تحقيقو إف كاف كؿ شيئ عمى ما يراـ

 :كبطريقة أكثر دقة فإنو يمكننا تقسيـ أنكاع الطمكح إلى
ىك الطمكح الشبيو بالخياالت المرضية التي تدؿ عمى رغبة صاحبيا في اليركب مف : "األكؿ

كاقعو المؤلـ، كىذا النكع يؤدم إلى تفاقـ حالتو المرضية بسبب ما يعانيو مف إحباط لبعد خياالتو عف 
 .الكاقع مما يحكؿ دكف تحقيقيا

فيك الطمكح الطبيعي المبني عمى التقدير الصحيح لما لدل الفرد مف إمكانات : أما النكع الثاني
تساعده عمى تحقيؽ ىذا الطمكح، كىك إف لقي بعض العكائؽ مف البيئة فإنو قادر عمى تجاكزىا ألف 

 (24: 2010، -2-عمي النوبي    )".إمكانية تجاكز ىذه العكائؽ متكفرة لديو
طمكح إيجابي كطمكح :  تفرؽ بيف نكعيف مف الطمكح(Hurlock, 1967) ىيرلكؾغير أف 

سمبي، كيتمثؿ الطمكح اإليجابي في النزعة لتحقيؽ نجاحات مستمرة، بينما يتمثؿ الطمكح السمبي في 
 .محاكلة تجنب مزيد مف الفشؿ

مستكل الطمكح المباشر، :  يميزاف بيف مستكيف آخريف مف الطمكح ىماماكميبلند كفريدمافكنجد 
كمستكل الطمكح المستقبمي، فالفرد مف كجية نظرىما يضع لنفسو أىدافا تتعمؽ بحاضره، أك مستقبمو 

 .القريب، كما قد يضع أىدافا بعيدة المدل
، يذىباف إلى القكؿ أف اليدؼ إذا كاف قريبا أك مباشرا كاف ىيرلكؾ ككركنباخكما نجد كبل مف 

ىدفا كاقعيا، في حيف إذا كاف ىذا اليدؼ بعيدا كاف عرضة لئلفراط في الخياؿ، كلك أنو بمركر الكقت 
إنما  (الكاقعي)يمكف لميدؼ البعيد المدل أف يتحقؽ مع المثابرة كاإلنجاز، كمعنى ذلؾ أف الطمكح المباشر 

 (77: 1989مرحاب صالح،    ).ىك عبلمة عمى الطريؽ نحك تحقيؽ ذلؾ الطمكح البعيد المدل
 
 
 

.
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VIII. انؼىامم انمإثرة في مسخىي انطمىح: 

يرتبط مستكل الطمكح بعدة عكامؿ شخصية كاجتماعية كبيئية كاقتصادية كحضارية، عكامؿ ذاتية 
أكدت نتائج الدراسات التي تناكلت مستكل "كقد . أخرل غير مباشرة, كأخرل مكضكعية، عكامؿ مباشرة

الطمكح كالمتغيرات التي تؤثر في تككينو عمى أف ىناؾ العديد مف العكامؿ كالمتغيرات التي تؤثر سمبيا أك 
الذكاء كالقدرات العقمية، نكع التعميـ، كالجنس، خبرات : إيجابيا في تككيف كتطكر مستكل طمكح الفرد مثؿ

الناجح كالفشؿ، سمات الشخصية، كمفيـك الذات، كالعكامؿ الثقافية كالحضارية، كاليدؼ في الحياة كدافعية 
 (3: [ت.د] ، سيد، معوض، محمد و محمد )"اإلنجاز

كمف العكامؿ التي ترفع مف مستكل طمكح الفرد أيضا ميارات الحياة المطمكبة لدل كؿ فرد بقدر 
التفكير االبتكارم كالتحدم كالضبط كالمركنة كالقدرة عمى صنع القرار : إمكانياتو كأسمكبو في الحياة كمنيا

دارة الكقت كأكقات الفراغ دارة األزمات كالقدرة عمى تقبؿ التغيير بالتكاصؿ مع اآلخريف . كا  الزمبلء، )كا 
كمف ميارات الحياة المطمكبة أيضا طمب المعرفة كالدافع إلييا كميارة يؤثر فييا العديد  (األكالد، الزكجة
 (5: 2004مميجي باظو أمال،   ).مف المتغيرات

كتجدر اإلشارة إلى أف العكامؿ التي سيتـ عرضيا تؤثر جميعيا عمى كؿ أنكاع مستكيات الطمكح، 
حيث أف طمكحات : "سكاء الطمكح األكاديمي، الطمكح األسرم، الطمكح االجتماعي كالطمكح الميني

الحراؾ الميني تتأثر بمستكياتيـ االجتماعية كاالقتصادية كمناطقيـ الحضرية، كقد يمعب طمكح الكالديف 
 . يؤثر عمى مستكل الطمكح (الجنس)دكرا ىاما في زيادة طمكح األبناء، أيضا النكع البشرم 

 (249: 1999سميم، محمد األصمعي ، )
 :سنحاكؿ تقسيـ العكامؿ المختمفة التي تؤثر في مستكل الطمكح إلى قسميف ىما

 :ٔرمغى ثذٔسْب ئنٗ: انؼىامم انفرديت -1

إف الفركؽ التشريحية البيكلكجية بيف الجنسيف مسؤكلة عف الفركؽ :  الجانب البيولوجي1-1
ففي النظرية الفركيدية نجد مفيكما ىك حسد القضيب عند الفتيات عند : بينيما في السمكؾ كالشخصية

اكتشافيف أف تركيب أجساميف يختمؼ عف تركيب أجساـ األكالد مما يؤدم إلى اإلحساس بالدكنية كالغيرة 
كضعؼ اإلحساس الخمقي كالرغبة في الحصكؿ عمى طفؿ مف األب كبديؿ عف افتقاد القضيب، كقد طكر 

 أيضا نظرية تحميمية تقـك عمى التشريح يرل فييا أف الرجاؿ بسبب أدكارىـ البيكلكجية المختمفة أريكسكف
 .يككنكف أكثر دافعية لئلنجاز

 كآخركف أف ىناؾ فركقا كبيرة بيف الجنسيف في معظـ الصفات الجسمية كمنيا بناء أنستازمكترل 
الجسـ بما في ذلؾ الييكؿ العظمي كالتككيف العضمي، ككذلؾ يختمؼ الجنساف في الكظائؼ الفسيكلكجية 
كالتككيف الكيميائي لبعض اإلفرازات كربما بسبب تمؾ الفركؽ الجسمية فمف الجائز أف يككف ميؿ الذككر 

.
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إلى السيطرة كاالعتداء كالحيكية كما يصاحب ذلؾ مف نشاط عضمي راجع إلى االختبلفات في الطكؿ 
 .كالكزف كالتركيب الجسمي كقكة العضبلت

كجكد فركؽ فيزيقية بيف الذككر كاإلناث قد تمعب دكرىا في تحديد  (1961 )محمكد الزيادمكيؤيد 
اىتمامات كؿ منيما في مياديف العمؿ كالسيادة في العبلقات االجتماعية مف خبلؿ الحجـ األكبر كالقكة 

 . كالجمد كىذه السيادة كالرغبة في اإلقداـ قد يككف أحد مظاىرىا مستكل الطمكح المرتفع لدل الذككر
 (60-59: 1996ليمو رزق، )

بعض األعماؿ تككف حكرا عمى الرجاؿ كأخرل حكرا عمى النساء أك لنقؿ يتميز فييا جنس دكف 
أم " طايرة"اآلخر كىي ترجع إلى الفركؽ الفيزيكلكجية كالبيكلكجية بينيما، فنجد أنو نادرا ما نجد امرأة 

سائقة طائرة أك تنافس الرجاؿ في حمؿ األثقاؿ كىذا راجع إلى الفركؽ الفردية الجسمية كالطكؿ كقكة 
 .العضبلت كحتى في إفراز بعض اليرمكنات التي تككف كراء الشعكر بالشجاعة كاإلقداـ كالمخاطرة

 لؤلطفاؿ لقمة صبرىـ كعدـ قدرتيـ عمى كحاضنيفكبالمقابؿ ال نجد الكثير مف الرجاؿ مف يعممكف 
فمثؿ ىذه األعماؿ قد تككف طمكحات ليؤالء الرجاؿ أك النساء لكف ال يمكف . المككث معيـ لكقت طكيؿ

كالمبالغة في ىذا الطمكح جعؿ الرجؿ يطمح . تحقيقيا بسبب الخصائص البيكلكجية كالفيزيكلكجية كالجسمية
 .إلى أف يككف امرأة حامؿ كجعؿ المرأة تطمح أف تككف رجبل؟؟؟

في رسـ مستكل طمكحو، فطمكح الذككر ربما -  ذكرا أك أنثى–يؤثر جنس الفرد :   الجنس2 -1
يختمؼ ارتفاعا أك انخفاضا عف مستكل طمكح اإلناث، كقد تمعب التنشئة االجتماعية دكرا في ذلؾ فاآلباء 
في الريؼ قد نجدىـ ال يقبمكف مف أبنائيـ الذككر اإلنجاز المنخفض، كقد يقبمكف ذلؾ مف اإلناث كيرضكف 

إلى أف الذككر أعمى طمكحا  (1991 )ناصر دسكقيمنيف فقط النجاح دكف التفكؽ، كمف ثـ فقد تكصؿ 
 .في الجانب األكاديمي، أما بالنسبة لمجانب الميني مف الطمكح فبل تكجد فركؽ بينيما

 تكصبل Frank,1936   ٔAnderson et Brandtأجرىما كؿ مف "كفي دراستيف متفرقتيف 
كما اشارت بعض الدراسات أف االناث يظيرف . كبلىما إلى أف الجنس يشكؿ فرقا في مستكل الطمكح

 أف االناث أكثر Shah,1971كما أشار . نتائج أقؿ مف الذككر في المياـ ذات العبلقة بمستكل الطمكح
 "عمى أف الجنس يحدث فرقا في مستكل الطمكح Peretti, 1973طمكحا دراسيا مف الذككر، كما أكد 

 (Prakash, V., 1987 :4) 
إلى  (1993 )فتيحة حسيف، ك (Danial,1992)دانياؿ ، ك (1984 )سناء سميمافكاتفؽ كؿ مف 

أف الطمكح األسرم قد يشغؿ قمة الطمكحات، كذلؾ بتفضيمو عمى الطمكح الميني كالتعميمي لدل اإلناث، 
 كعبد الفتاح مطر، (1998 )أماف محمكد، ك(1977 )حمدم حسانيفبينما أشارت دراسة كؿ مف 

.
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 السيد فرحات، إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في مستكل الطمكح، كقد أشارت دراسة (1998)
 (76: 2010، -1-عمي النوبي). إلى أف مستكل الطمكح لدل الذككر أعمى مف اإلناث (1982)

أماـ ىذا التناقض بيف نتائج الدراسات تأكد أف الظركؼ البيئية ليا دكر ميـ في تقارب مستكل 
الطمكح أك تباعده بيف الجنسيف كما أف التقدـ التكنكلكجي الذم تعيشو في القرف الكاحد كالعشريف أثر كثيرا 
مف حيث تكفير الكسائؿ لكبل الجنسيف كتقريب المدارس حيث لـ تعد مشكمة تعمـ الفتاة تطرح بحدة كما 

إف ىي أرادت ذلؾ خاصة بعد - تقريبا–كانت سابقا، كبالتالي فميا الحؽ كاإلمكانية لتكلي جميع المناصب 
 !منحيا مف الحقكؽ السياسية كالمدنية ما منحت

البنكف يشعركف بحاجة أكبر لمتحصيؿ في العمؿ المدرسي كالرياضة كالترقية "كرغـ ذلؾ يبقى 
الكظيفية مف البنات كالنساء، كنتيجة ذلؾ فيـ يتجيكف إلى كضع طمكحات تفكؽ إمكانياتيـ في ىذه 

كفي سف المراىقة المتأخرة تصبح اإلناث أكثر كاقعية كحذرا مف الذككر فيما يخص الطمكحات . المجاالت
المينية كذلؾ لككنيف يحددف كظائفيف في إطار مشركع الحياة الزكجية كالفركؽ بيف الجنسيف في مستكل 
الطمكح تزيد بتقدـ العمر، كتصبح أكثر كضكحا في مرحمة الرشد، حيث ترتفع طمكحات الرجؿ كتتمركز 

في اإلنجاز، بينما طمكحات المرأة تتمركز في النكاحي األسرية كاالجتماعية كيككف اىتماميا بنجاح زكجيا 
 (36: 1993حمادى فتيحة، )" أكثر مف اىتماميا بنجاحيا

 قد كجدتا أربعة فركؽ بيف الجنسيف تثبتيا ماككبي كجاكميف أف رزؽ إبراىيـ ليموكما ذكرت 
 :البحكث كىي
 .أف الفتيات لدييف قدر مف القدرة المفظية أكبر مف األكالد- 
 .أف األكالد لدييـ قدر مف القدرة الحسابية أكبر مف الفتيات- 
 .أف األكالد أفضؿ مف البنات في القدرة البصرية المكانية- 
 أف الذككر أكثر عدكانية مف اإلناث كيمكف مبلحظة ذلؾ مف عمر سنتيف- 

 (67-66: 1996ليمو رزق،                                                               )
كؿ ىذه الفركقات مف شأنيا أف تؤثر في األىداؼ كالطمكحات التي يسطرىا كؿ مف الذككر 

 .كاإلناث كتؤثر في مستكل األداء كالسمككات التي يقـك بيا الفرد لتحقيؽ ىذه الطمكحات
يتضح مف خبلؿ ما تـ عرضو أف الجنس محدد ميـ في كجكد فركقات فردية بيف الذككر كاإلناث 
في مستكل الطمكح، كرغـ تقارب ىذا المستكل كما أثبتت بعض الدراسات إال أف طبيعة اإلنساف كنكعية 
جنسو تبقى تؤثر بكضكح في نكع كمستكل الطمكحات التي يصبك إلييا، فنجد أف أغمب الرجاؿ يرقى 
طمكحيـ إلى كسب الماؿ الكفير كالربح في التجارة كاعتبلء أرقى المناصب في حيف، أغمب النساء 

.
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يطمحف إلى تككيف أسرة مستقرة كأف يكف مميزات بيف أقرانيف لكف ىناؾ طمكحات مشتركة كىي المكانة 
 ...االجتماعية كدخكؿ الجنة كالتمتع بالصحة

 :  الذكاء1-3
يرتبط الذكاء بتحديد الفرد لمستكل طمكحو كيتكقؼ مستكل الطمكح عمى قدرة الفرد العقمية، فكمما 

كاف الفرد أكثر قدرة كاف في استطاعتو القياـ بتحقيؽ أىداؼ أبعد أك أكثر صعكبة، كالذكاء يمد الفرد 
بالقدرة عمى االستبصار، ككسائؿ تدبير الفرص كحؿ المشاكؿ كالتغمب عمى العكائؽ كاستخبلص النتائج، 

 (161: 1999الشايب سميم،  ).كالقدرة عمى التكقع
كمف ثـ فإف الشخص مرتفع الذكاء يضع لنفسو طمكحات أكثر كاقعية بعكس الشخص منخفض 
أك متكسط الذكاء، فالشخص الذكي أكثر قدرة عمى معرفة مكاطف ضعفو، أما األقؿ ذكاء يككف طمكحو 

 .متأثرا بالرغبة كليس بالكاقع
مكانياتو كرسـ مستكل الطمكح لنفسو بحيث يتناسب كىذه  كما أف الذكي قادر عمى فيـ قدراتو كا 

كذلؾ عمى عكس األقؿ ذكاء فيك غير قادر عمى تحقيؽ أىدافو، كلذا قد يضع لنفسو مستكل . القدرات
طمكح يرتفع أك ينخفض كثيرا عما يستطيع تحقيقو بالفعؿ، كذكم الذكاء المرتفع لدييـ مستكل طمكح أعمى 

، (1980 )صبلح أبك ناىية، ك(1981 )إبراىيـ صيدمف ذكم الذكاء المنخفض كقد أكد ذلؾ كؿ مف 
 (77: 2010، -1-عمي محمد النوبي) (.1998 )سيد عبد العظيـك

كقد يؤثر الذكاء بشكؿ غير مباشر، ذلؾ أف الفرد ضعيؼ الذكاء ينظر إليو الناس عمى أنو عاجز 
عف المشاركة كالعمؿ اإليجابي، كمف ثـ قد يخفض مف مستكل طمكحو، كىنا تظير لدل ىؤالء األفراد 

سمات اإلتكالية كاالنسحاب كيعجزكف عف تحديد األىداؼ بصكرة كاقعية، كالعكس تككف التكقعات بالنسبة 
لؤلذكياء حيث تقىكل لدييـ االتجاىات اإليجابية كالمشاركة الفعالة كتزداد ثقتيـ بأنفسيـ كيحققكف مزيدا مف 

 (161: 1999الشايب سميم، ).  النجاح فيرفعكف مف مستكل طمكحيـ
كىكذا فقد يضع الفرد مستكيات طمكح معينة في ضكء معرفتو بقدراتو العقمية الكامنة، فتككف 
األخطاء في التقدير، خصكصا إذا تداخمت العكامؿ االنفعالية كالضغكط االجتماعية، كفي ىذا المعنى 

إلى أف الفرد قد ييعدؿ مف مستكل " أىداؼ طبلب المدارس الثانكية" مف خبلؿ نتائج بحثيا كركليتشير 
ف كاف ذكاؤه يؤىمو لمنجاح في  طمكحو في ضكء خبراتو المباشرة التي يتعرض ليا في الحياة، حتى كا 

 .تحقيؽ المستكل المطمكب أصبل لمطمكح
كيختمؼ رد فعؿ األذكياء إزاء مكاقؼ الفشؿ في طبيعتو عف رد الفعؿ لدل األقؿ ذكاء، كيؤثر في 
كضع مستكيات طمكحيـ، فقد يعمد الطالب الذكي إلى خفض مستكل طمكحو إذا ما فشؿ في تحقيقيا، 

.
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سقاط المكـ  ألنو كضع أىدافا غير كاقعية، بينما يمجأ الطالب األقؿ ذكاء إلى تنمية مشاعر عدـ الكفاءة، كا 
عمى اآلخريف فيك يفشؿ في التعرؼ عمى حقيقة قدراتو كال ييخفض مف مستكل طمكحاتو لتصبح أكثر 

 (79: 1989مرحاب صالح،  ).كاقعية
 :(العمر) مرحمة النمو 1-4

يتغير مستكل الطمكح بتغير العمر الزمني، فكمما كاف الفرد أكثر نضجا كاف في متناكؿ يده 
 .كسائؿ تحقيؽ طمكحاتو، ككاف أقدر في التفكير في الكسائؿ كالغايات عمى السكاء

كبصفة عامة فإف صغار السف أقؿ كاقعية في طمكحاتيـ مف كبار السف كبينت الدراسات أف 
معظـ المراىقيف يغيركف طمكحاتيـ المينية خبلؿ سنكات دراستيـ بالكمية عندما يدرككف العقبات الذاتية 

كىذا التغير أكثر شيكعا . كالبيئية التي تحكؿ دكف كصكليـ إلى أىدافيـ العالية التي كضعكىا في السابؽ
 (37: 1993حمادى فتيحة، ).االقتصادم المنخفض-لدل أصحاب المستكل االجتماعي

بناء عمى ما استعرضتو مف دراسات في مجاؿ الفركؽ  (Anastasi, 1958 )أنستازمكترل 
 .العمرية أف أكجو التشابو في االىتمامات بيف المجمكعات العمرية أكبر مف أكجو االختبلؼ

 )67: 1996ليمو رزق، )

في عمـ النفس المعرفي مثبل عندما تتحدث عف الذكاء فإنو يختمؼ باختبلؼ المراحؿ العمرية، 
ككذا تقدير الذات كالقدرة عمى اتخاذ القرار كالمخاطرة كغيرىا، نجد مثبل الطفؿ إذا ما كضع ىدؼ نصب 

عينو فإنو يحققو دكف تفكير ككعي ألف تفكيره غير ناضج بعد كبالتالي قد يقع في المتاعب كيصاب 
 .بالسكء

في حيف أف المراىؽ كرغـ أنو أكثر نضجا مف الراشد فإنو يككف أفضؿ مف الطفؿ في قدرتو عمى 
كالحسية إال أنو كبسبب عناده كعدكانيتو قد يقع ىك - عمكما–تحديد طمكحاتو، كرغـ تكفر القدرة العقمية 

ىك أقدر مف الطفؿ كالمراىؽ في تحقيؽ - مف المفركض- الراشد إذا . اآلخر في متاعب ال حصر ليا
أىدافو كاختيار الكقت المناسب لتحقيؽ تمؾ األىداؼ كالكسائؿ المناسبة كبأقصر الطرؽ كبعيدا عف 

 .المتاعب
لكف الظركؼ البيئية المختمفة قد تقمب المكازيف ليصبح المراىؽ أكثر طمكحا كأقدر عمى تحقيقو 
مف الراشد، ألف النضج ال يعني زيادة في سنكات العمر بقدر ما يعني نضج الجكانب االنفعالية كالعقمية 

 .كاالجتماعية كالجسمية
 : خبرات النجاح والفشل1-5

.
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إف الشعكر بالنجاح أك الفشؿ يتحدد بمستكل األىداؼ التي يحرص الفرد عمى تحقيقيا، كأف 
 إلى خبراتنا السابقة، أم إلى المستكل الذم كصمنا جيمفكردالطمكحات التي يضعيا الفرد تستند فيما يرل 
ك يككف الشعكر لدل الفرد بالنجاح أك الفشؿ بعد أداء . إليو في أعماؿ متشابية، ثـ اإلطار المرجعي

 .العمؿ، يقرر إلى حد ما اليدؼ الذم يطمح إليو الفرد في المحاكالت التالية
 إلى أف األفراد يككنكف مدفعكيف  level of aspiration theoryكتشير نظرية مستكل الطمكح 

أكال  بخبرات الرغبة في النجاح كتجنب الفشؿ، ثانيا بادراكاتيـ لخبرات النجاح كالفشؿ التي تككف ذاتية 
 (Chapman, C. S. et al, 2006 : 117).  أكثر منيا مكضكعية عمى مستكل تحقيؽ األىداؼ

كىناؾ دراسات عديدة تناكلت العبلقة بيف النجاح كالفشؿ في ضكء ىذه النظرية حكؿ مستكل 
كبكليف ( Blake & Kaiser, 1955 )بميؾ ككايزرك( Hoppe, 1930)ىكبالطمكح كمف أىميا دراسة 

 ككيسكي( Mayer, 1971 )مايرك (Byers, 1962 )بييرسك (Sears & Bolain, 1960)كسيرز 
(Kaskey, 1973) دانيمسكف ك(Danilson, 1976) بكتراسك( Potrace, 1979)  كتكاد تؤكد جميع

ىذه الدراسات عمى أف أثر النجاح كالفشؿ عمى مستكل الطمكح يتحدد تبعا لسمكؾ الفرد بعد النجاح أك 
الفشؿ فالنجاح كما يبدك عامؿ مساعد عمى رفع مستكل الطمكح في حيف أف الفشؿ قد يصحبو ارتفاع أك 

 (81-80: 1989مرحاب صالح، )  .انخفاض في مستكل الطمكح
إلى أف النجاح يرفع مستكل الطمكح، كمعرفة الفرد لدرجة  (Levin et al) كآخركف لفيفلذا يشير 

نجاحو يستخدـ كدافع لمتعمـ، كالنجاح يجعؿ الفرد يشعر بنكع مف الرضا عف الذات بعكس الفشؿ الذم 
كقد يقكد الفشؿ إلى رفع مستكل الطمكح . يؤدم إلى خفض مستكل الطمكح كالشعكر بالمرارة كاإلحباط

 .بدرجة كبيرة كغير كاقعية لتجنب أف يبدك الفرد أماـ نفسو ضعيؼ القدرة
ككذا فإف مركر الطفؿ بخبرات مؤلمة مف الفشؿ المتكرر يجعمو ينشأ مسالما ىادئا دكف أمؿ في 
ال : "تحقيؽ شيء، فينخفض بذلؾ مستكل طمكحو إذ أنو باستمرار رافض لكضع أية أىداؼ يحققيا بدعكل

كبالتالي فإف ذكم الطمكح العالي يميمكف إلى النشاط كالحيكية كالطاقة " كجكد ألىداؼ طالما لف يحققيا
كربما . كيككف لدييـ دافع لمنجاح كالتفكؽ، بينما يؤدم ذكك الطمكح المنخفض إلى تكقع الفشؿ كالخكؼ منو

 .أدل الفشؿ إلى بعض الحيؿ الدفاعية كالتبرير لحماية الذات مف الشعكر بالفشؿ
 (78-77: 2010، -1-عمي النوبي)

خبرات النجاح كالفشؿ نسبية تختمؼ مف فرد آلخر تبعا لمخصائص النفسية كالبيئية لمفرد، 
كاألىداؼ المتكقع تحقيقيا، كيرتفع مستكل الطمكح عقب اإلحساس بالنجاح، كيميؿ إلى االنخفاض عقب 

.
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الشعكر بالفشؿ، كيؤدم النجاح الدائـ لمفرد إلى رفع مستكل طمكحو في حيف أف اإلحباط الناتج مف تكرار 
 (161: 1999الشايب سميم، ) .خبرات الفشؿ يؤدم إلى خفض مستكل الطمكح

مف اإلحباط، " األنا"كيعمؿ عمى حماية : ذلؾ أف مستكل الطمكح يقـك بعمؿ المنظـ لمنجاح كالفشؿ
ذا كاف الفرد يؤدم  مع المحافظة عمى جعؿ اليدؼ في نفس الكقت أعمى مف مستكل التحصيؿ الفعمي، كا 

كظائفو في ظركؼ غير سكية، فإنو ال يتـ تحقيؽ أىدافو أبدا، ذلؾ أف اليدؼ الذم يطمح إليو يتقدـ 
 (81: 1989مرحاب صالح، ).باستمرار، كمما اقترب ىك منو ابتعد، كىذا ما يجعؿ الفرد يستمر في بذؿ الجيد

كمو عمى قدراتو عندما يدرؾ أف  فالشخص المتكافؽ يككف قادرا عمى مكاجية نفسو، كييعدؿ حي
مستكل طمكحو كاف شديد االرتفاع، أما الشخص غير المتكافؽ يككف حساسا اتجاه الفشؿ، كيغير مف 
أىدافو عند تكرار الفشؿ، لكف بدال مف أف يتقبؿ أف طمكحو كاف مرتفعا جدا كينبغي خفضو نجده يفقد 

 (44: 1993حمادى فتيحة، ).الثقة في نفسو كفي قدراتو كقد يبالغ في رفع أك خفض مستكل طمكحو
يمكف القكؿ عمكما أف مستكل الطمكح يرتفع كينخفض نسبيا كمما كصؿ األداء أك لـ يصؿ إلى 

 ىذا المبدأ في التجربة التي استخدمت فييا سمسمتيف مف عشر جاكناتمستكل الطمكح، كقد حققت 
ىذه .  عمى ثبلثيف طفبل61 ىذه التجربةجاكنات متدرجة في مدل الصعكبة كقد أجرت mazesمعضبلت 

التجربة تبيف أنو كمما كاف النجاح كبيرا كمما كبرت نسبة ارتفاع مستكل الطمكح، ككمما كاف الفشؿ كبيرا 
 (19-18: 1984عبد الفتاح كاميميا، ).كبرت النسبة المئكية لتخفيض مستكل الطمكح

حقيقة أف "إلى أشارت الدراسات التجريبية ك الدراسات الحديثة إالتي اىتمت بمستكل الطمكح  كما 
الفرد عندما يحدد لمقياـ بعمؿ ما فإنو يعمؿ عمى مجمكعة محددة مف المعايير الكاضحة أك ضمنية، 

بعض . معيار الكقت، معيار النكعية، معيار السمات التي يجب أف تتكفر في الخيار ليجعمو أكثر فعاليةؾ
. ىمية معاييرىـ، كالبعض االخر ألف مستكل معاييره عاؿ جداأاالشخاص يككنكف غير فعاليف بسبب عدـ 

ىناؾ مستكل أمثؿ . مكانتو كالبعض اآلخر يعاني مف القمؽ كاالحباطإفالبعض يفشؿ في استخداـ قكتو ك
فاالىتماـ كاالتركيز عمى العمؿ . لمستكل الطمكح الذم يساعد عمى أداء العمؿ، كما لك أنؾ تمعب لعبة

  ."فيو ما يكفي مف المشقة الكثير، لكف ليس مثؿ المشقة التي يعاني منيا الفرد مع استمرار الشعكر الفشؿ
(Taylor & Francis, 1973 : 171) 
كنتيجة عامة يمكف القكؿ أف النجاح عامؿ أساسي في ارتفاع مستكل الطمكح كالفشؿ قد يصحبو 
انخفاض في مستكل الطمكح كقد يككف دافعا قكيا الرتفاعو كما قد يككف النجاح المستمر دافعا لمغركر 

 .كبالتالي الكقكع في الفشؿ كيككف عادة فشبل قاسيا يصيب صاحبو بإحباط أك صدمة
                                                 

 .1984مستكل الطمكح كالشخصية، كاميميا عبد الفتاح، "لبلطبلع عمى تجربة جاكنات ارجع إلى -  61

.
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 : نمط الشخصية1-6
يتأثر مستكل الطمكح ارتفاعا أك انخفاضا بعدد مف سمات الشخصية كالثقة بالنفس كتقدير الذات 

 ...كمفيـك الذات كاالنبساط كاالنطكاء كاالتزاف االنفعالي كالتكيؼ 
أف الطمبة ذكم مستكل الطمكح المرتفع يتصفكف  (1976) في دراستو ثركت عبد المنعـكقد كجد 

 .بأنيـ أكثر مرحا كتكيفا كثقة بالنفس كتعاكنا كاتزانا كجدية مف أقرانيـ ذكم مستكل الطمكح المنخفض
 أف الفرد الذم يقدر نفسو تقديرا عاليا يحاكؿ أف يحمي نفسو مف التقييـ السمبي ىيرلكؾكترل 

أما الفرد ذك التقدير الضعيؼ لذاتو فإنو . لمذات مف خبلؿ تغاضيو عف فشمو كالتركيز عمى نجاحاتو
يضخـ فشمو كلكي يتجنب مكاقؼ اإلحراج الناتجة عف فشمو يقـك بخفض مستكل طمكحاتو لتزيد فرص 

 .نجاحو
 في دراستو أف العبلقة مكجبة بيف الطمكح كاالنبساط، كسالبة بيف عبد الكىاب العيسىككجد 

صبلح ، ك(1968)عطا حسيف كقد اتفقت العديد مف الدراسات منيا دراسة محمد –الطمكح كاالنطكاء 
 .عمى أف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف مستكل الطمكح كالتكيؼ النفسي (1984 )مرحاب

 أف الشخص المتكافؽ أكثر استبصارا بذاتو كقدراتو كالعكائؽ التي تكاجيو محمكد عطا حسيفكيرل 
في تحقيؽ أىدافو، ىذا اإلدراؾ المكضكعي لمذات كلمعالـ يساعداف عمى كضع مستكيات طمكح كاقعية 

 .تتناسب مع إمكانيات الفرد كقدراتو
 أف الشخص سيء التكافؽ يضع أىدافا غير كاقعية إما مرتفعة جدا أك (Smith. L )سميثكتقكؿ 

منخفضة، إذا االرتفاع غير الكاقعي دليؿ عمى سكء التكافؽ كاالنخفاض غير الكاقعي دليؿ أيضا عمى أف 
 .الفرد ال يقدر عمى استغبلؿ جميع طاقاتو فيمجأ إلى أىداؼ سيمة كىذا مف أىـ مظاىر سكء التكافؽ

.  بينت أف مستكل طمكح العصابيف أقؿ مف مستكل طمكح األسكياءكاميميا عبد الفتاحدراسة 
 أف المضطربيف انفعاليا يميمكف إلى تقدير مستكيات طمكحيـ تقديرا عاليا أك تقديرا (Gruen)جركف كيرل 

 . منخفضا، بينما المتزنيف انفعاليا يعطكف أنفسيـ تقديرات أعمى قميبل مف مستكياتيـ الفعمية
كمستكل الطمكح كثيؽ الصمة بفكرة الفرد عف نفسو كرغبتو في الظفر باحتراـ الجماعة التي يعيش 
فييا، لذا يزداد اعتباره كتقديره لنفسو كمما أفمح في الكصكؿ إلى مستكل طمكحو، فإف أخفؽ في ذلؾ ىبط 

 (158: 1999الشايب سميم،   ).تقديره لنفسو كانخفض مستكل طمكحو
إذا يضع الفرد مستكل طمكحو بناء عمى تقديره لذاتو، فالمغركر قد يضع مستكل طمكح مرتفع 
نجازاتو كالفرد ذك التقدير المنخفض قد يضع لذاتو مستكل طمكح أقؿ مف قدراتو لكي  بكثير عف قدراتو كا 

 .يتجنب الفشؿ ألنو يرل أف فشمو فيو تيديد الحترامو لذاتو

.
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كبالتالي فإف اضطراب مستكل الطمكح لدل الفرد إنما يعزل إلى أف صكرة الذات لديو، قد تككف 
مبالغة فييا، أك أقؿ مما ىي عميو في الكاقع، فالفرد يذىب في سبيؿ حفظ ذاتو إلى خفض مستكل طمكحو 

 (81-80: 2010، -1-عمي النوبي).  حتى يتجنب التعرض لمفشؿ
كيتسـ الشخص المضطرب غير المتزف بانخفاض مستكل طمكحو كتكافقو، فيك يخشى الفشؿ مف 
نو حقؽ تقدما إنما يرجع إلى الصدفة كليس  خبلؿ شعكره بعدـ القدرة عمى القياـ بما يطمب منو إنجازه كا 

مكانياتو في كضعو ألىدافو  .لذاتو، أما الشخص السكم فيكازف بيف قدراتو كا 
كحيث أف الذات المثالية تحدد أىدافا ال تتفؽ مع الذات الكاقعية، يدخؿ األنا في صراعات في 
محاكلة لمتغمب عمى االضطراب كالتكتر كالقمؽ الدائـ، كىي في ذلؾ تيدر طاقتيا كلذلؾ يتسـ الطمكح 

 (83: 2010، -1-عمي  النوبي). بالبلكاقعية
إف الشخص الكاثؽ مف نفسو كالمتكافؽ معيا يرفع مف مستكل طمكحاتو بعد النجاح كيخفضو بعد 

 أف القمؽ مف العكامؿ المعكقة لتحقيؽ ترابالفشؿ، عمى عكس غيره مف األشخاص المضطربيف، كيؤكد 
الفرد ألىدافو في الحياة، باعتباره يعطؿ عمى المدل الطكيؿ، القدرة لدل الفرد عمى صكغ مستكل الطمكح، 

إلى أف النجاح كالفشؿ الذم قد يحققو أك ( Harsh & Schrickel, 1959 )ىارش ك شرايكؿكيشير 
يتعرض لو الفرد ليس كؿ شيء في تحدد مستكل الطمكح، كىذا ما يؤكد أف ىناؾ عكامؿ دينامية تتفاعؿ 

 .فيما بينيا فتؤثر عمى أسمكب صياغة كتحديد مستكل الطمكح
كىك ما تؤكده أيضا الدراسات، كخاصة اإلكمينيكية، مف أف النكاحي االنفعالية لمشخصية تؤثر في 

إذ أف مستكل الطمكح ذاتو ليس سكل سمة لمشخصية تنشأ نتيجة . تحديد مستكل الطمكح لدل الفرد
ذلؾ أنو إذا كاف لدينا جميعا سمات عامة ثابتة إلى حد . التفاعؿ الدينامي في جكانب الشخصية المختمفة

ما، فمدينا كذلؾ سمات نكعية يتغير السمكؾ المتأثر بيا بتغير المكقؼ الراىف في المجاؿ السمككي، كلدينا 
 .أيضا كذلؾ سمات تتفاكت مف حيث المركنة كالثبات تبعا لمزاج الفرد كنمط تككيف شخصيتو

 (82: 1989مرحاب صالح، )
الشخص السكم إذا ىك الذم يككف قادرا عمى رسـ طمكحات تناسب إمكانياتو كيككف قادرا عمى 
تحقيقيا فعميا كيككف قبؿ ذلؾ عارفا بما لديو مف قدرات ككسائؿ كطرؽ الكصكؿ إلييا كتطكيرىا، حتى 

 .يشعر بالرضا كاالرتياح كبالتالي التكيؼ مع ذاتو كمحيطو الذم ينتمي إليو
 
 
 

.
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 : الفروق الفردية1-7
 نماذج لسمات الشخصية اشتقت مف مكقؼ مستكل فرانؾ كىكبي كجاكناتكصؼ كؿ مف 

الطمكح تعتبر مؤثرة في تحديد السمكؾ في ذلؾ المكقؼ مثؿ الطمكح، الحكمة، الشجاعة في مكاجية 
 : بيف سبعة نماذج شخصية(Rotter)ركتر الكاقع، كما ميز 

 .النمكذج المتكسط الختبلؼ اليدؼ اإليجابي، كىذا مرتبط بالنجاح كالفشؿ كاالتجاه الكاقعي- 1
النمكذج المتيح لمتحصيؿ، كفيو يككف مستكل الطمكح متغيرا باستمرار لكي يتطابؽ بدقة مع - 2

 .المستكل السابؽ لمتحصيؿ
 .، كيتسـ بتغيرات تتجو إلى أعمى فحسبStep patternنمكذج الخطكة بخطكة - 3
 .النمكذج اإليجابي المرتفع جدا، كيتسـ باستجابات ذات طبيعة تخيمية غالبا- 4
 .النمكذج السمبي المرتفع- 5
 .النمكذج الجامد- 6

 . كىذاف النمكذجاف يفتقراف لمتغيرات في مستكل الطمكح بغض النظر عف التحصيؿ
 confusedالنمكذج المبمبؿ أك المنيار - 7

 (24-23: 1984عبد الفتاح كاميميا، )
 : قيم الفرد ونظرتو لممستقبل1-8

إف ثمة دينامية بيف قيـ الفرد كمستكل الطمكح ألف القيـ تحدد مسار الطمكح، حيث أف شعكر 
الفرد بأىمية المكانة االجتماعية لمينة ما يجعمو يتجو بطمكحو نحكىا، كمجرد شعكره بأف مجاال ما ال 

 .يتفؽ كقيمة معتقداتو التي يؤمف بيا فسكؼ يجعمو ذلؾ يصرؼ النظر عنو
كما تؤثر نظرة الفرد لممستقبؿ في مستكل طمكحو ارتفاعا كانخفاضا بحيث إذا كانت النظرة متفائمة 

سيؤدم ذلؾ إلى رفع مستكل طمكح صاحبيا كبالعكس فإذا كانت متشائمة ستؤدم إلى تقميؿ مستكل 
 (82-81: 2010، -1-عمي محمد النوبي ).طمكحو

قد تككف القيـ كاقعية كمستمدة مف الديانة كالحضارة كالمجتمع الذم ينتمي إليو الفرد كبالتالي فيي 
ستساعده في تحقيؽ طمكحاتو ألنيا مقبكلة مف طرؼ اآلخر، أما إذا كانت معاكسة لمصادر القيـ التي 

ينتمي إلييا فإف ىذا سيككف في غير صالحو إذ أنيا ستعرقؿ إمكانية تحقيؽ طمكحاتو، فمثبل طمكح الفتاة 
قد يصعب األمر عمييا نظرا لمقيـ التي تتعارض مع قيميا كالتي ... أف تعمؿ كميكانيكي أك حارس ليمي
 .يؤمف بيا المجتمع الذم تعيش فيو

.
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كما أف التفاؤؿ جيد كيىٍحًمؿي عمى تحقيؽ األىداؼ لكف التفاءؿ غير الكاقعي يقكدنا إلى طمكحات 
، كما أف التشاـؤ بدكره يعتبر مف أكبر المعيقات عمى تحقيؽ األىداؼ كالطمكحات، (خياالت)غير كاقعية 

ىذا ألف الفشؿ كتكقع مسبؽ يككف قد سيطر عمى الفرد، ليدفعو إلى االنسحاب كعدـ التفكير في ىذه 
 .األىداؼ كالشؾ في إمكانية تحقيقيا كالتردد في ذلؾ سمتاف تطبع الفرد المتشائـ

 : الدوافع والحاجات1-9
فإف - عمى األقؿ في جانب كبير منو–غالبا ما يتكقؼ مستكل الطمكح عمى دكافع الفرد كحاجاتو 

كاف كراء الفرد في سعيو الدائب لمكصكؿ إلى ىدفو، دافع قكم أك حاجة ممحة فمف يقؼ في سبيمو أم 
فالنجاح كيدؼ يسعى الفرد لتحقيقو إلشباع حاجة أساسية يصبح الفرد معيا أكثر كثكقا في . عامؿ آخر
شيمد،  كجكف ىكايتنج، ككريش ك كريتشفيمد،  -أكرفيمد: كىذا ما تكصمت إليو دراسة كؿ مف. ذاتو كقدراتو

 .كشيمد كىكايتنج
بعد قياسيما لشدة الدافع لدل  (Aronson) كأركنسكف (Lindzey )لندزمإلى نفس المعنى يشير 

بعض األفراد في مكقؼ تجريبي كىـ فرادل، كىـ في جماعات، كأعضاء يتنافسكف مع جماعات أخرل، 
 .حيث انتييا إلى القكؿ بأف الدافع يقكم في حالة التنافس الفردم، مما يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ

 (80: 1989مرحاب صالح، )
يتضح لمباحثة كلمقارئ أف مستكل الطمكح يتأثر بجممة مف العكامؿ الفردية مف شأنيا أف تككف 

 (الطكؿ، السمنة)محددات ميمة في ارتفاع أك انخفاض مستكل الطمكح بداية مف المحددات الجسمية 
حيث أف طمكح الفتاة المصابة بالسمنة في أف تككف عارضة أزياء منخفض إلى حد كبير، ثـ المحددات 
البيكلكجية كالفيزيكلكجية بحيث تصعب األمر عمى الرجؿ أف يككف صبكرا عمى األطفاؿ كما تفعؿ األـ أك 

المرأة، ككذا اإلفرازات اليرمكنية التي تمنع الفرد صاحب الطمكح في أف يككف مضيفا في الطائرة كىك 
 .عدكاني

خاصة تحت تأثير  (إناث/ذككر)مف جية أخرل أكدت الدراسات عمى كجكد فركؽ بيف الجنسيف 
الظركؼ االجتماعية كالعادات كالتقاليد كرغـ أف ىذه األخيرة لـ تعد تؤثر كثيرا كبشكؿ كبير إال أف الفرؽ 
بيف الجنسيف في مستكل الطمكح ما زاؿ قائما خاصة فيما يخص أداء بعض األدكار أك اعتبلء بعض 

 .المناصب
ليا تأثير ميـ عمى تحديد مستكل الطمكح فالفرد - كخاصة الذكاء–القدرات العقمية ىي األخرل 

يجاد الحمكؿ لممشكبلت التي  الكاعي كالقادر عمى اتخاذ القرار ككضع الخطط المناسبة لتنفيذ األىداؼ كا 

.
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تكاجيو خبلؿ مسيرة تحقيؽ طمكحاتو، أفضؿ بكثير مف الفرد منخفض الذكاء الذم يعجز عف تقييـ 
 .المكقؼ ككؿ

كعمى اعتبار أف مستكل الطمكح سمة مف سمات الشخصية فيمكف مف خبلليا تحديد الطريقة 
الدينامية التي تتفاعؿ بيا مع بقية السمات لتحدد لنا الشخصية السكية كالمرضية كىذا عبر مراحؿ النمك 
المختمفة التي تتككف خبلليا بنية شخصية الفرد، فنجد أف الفرد السكم ىك صاحب الطمكحات األكثر 

كاقعية كأف الراشد ىك اآلخر أكثر كاقعية كاستقرار مقارنة مع الطفؿ كالمراىؽ عمى اعتبار أنيما ما زاؿ في 
 .مرحمة نمك كتككيف

خبرات النجاح كالفشؿ ىي األخرل تترؾ بصمة عميقة عمى صاحب التجربة كتشارؾ في تحديد 
 .مستكل طمكحو المستقبمي طبعا تحت تأثير تفاعؿ عميؽ مع العكامؿ األخرل كقيـ الفرد كنظرتو لممستقبؿ

كفي األخير ال يفكتنا التأكيد عمى أف الدكافع القكية تدفع بمستكل الطمكح إلى االرتفاع كأف 
الحاجة الممحة تدفعنا لبذؿ الجيد كالنفيس في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ المرجك، كأف الطمكح في حد ذاتو يعتبر 

 .دافعا قكيا لتحقيؽ األىداؼ
ىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى طبيعة مستكل الطمكح المعقدة كالميمة كالمتفاعمة في نفس 

 .الكقت مع عدة سمات كجكانب سيككلكجية أكثر تعقيدا
 :انؼىامم انبيئيت -2

تمعب البيئة دكرا ميما في تحديد مستكل طمكح األفراد كيككف مصدر ىذا التأثير مف خبلؿ األسرة 
فالفرد . "كالجماعة التي ينتمي إلييا الفرد كالديف الذم يعتنقو كالحضارة كالثقافة كالمجتمع بصكرة عامة

خبلؿ تفاعمو مع بيئتو يككف قادرا عمى تبني أىدافو التي يحددىا، فإف بدل أف اليدؼ سيؿ التحقؽ فإف 
ف بدل أنو صعب التحقيؽ فإنو يضعؼ مستكل الطمكح. مستكل الطمكح يرتفع كليذا فغف مستكل . كا 

 ."الطمكح ليس أمرا احصائيا، بؿ ىك مسألة دينامية تتغير حسب المكقؼ
 (Maldonato, M., 2010 : 32) 

 .كفيما سيأتي محاكلة لتكضيح أىـ ىذه العكامؿ
 : األسرة2-1

 مف ذكائو %50الطفؿ يستطيع الحصكؿ عمى :  مف أفبنجاميف بمكـإذا تذكرنا ما قالو الدكتكر 
 في السف %20 زيادة عمى ذلؾ في السف الثامنة، كيحصؿ عؿ العشريف الباقية %30في السف الرابعة ك

إذا تذكرنا ىذا نستطيع أف ندلؿ عمى أىمية الطفكلة عامة في حياة اإلنساف، . السابعة عشرة مف عمره
 .كالسنكات األكلى خاصة، ككـ ىك كبير دكر األىؿ في ىذه الفترة الحرجة كالمصيرية في حياة اإلنساف

.
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 (72: 1991شكور جميل،  )                                                               
فاألسرة التي تبالغ في تدليؿ الطفؿ كتمبي رغباتو دكف قيد إنما تدفعو إلى تككيف طمكحات مرضية 
تعزلو عف كاقع الحياة مستقببل، كتشجعو عمى التعمؽ بمستكل مف الطمكح غير قادر عمى تحقيقو، كىذا ما 
يسبب لو اإلحباط، في حيف أف األسرة التي تحيط الطفؿ بجك تربكم سميـ يعده إعدادا جيدا لتقبؿ الحياة 
خارج األسرة، قائـ عمى تمبية رغبات الطفؿ ضمف حدكد معينة تعينو عمى التحكـ برغباتو كتبصره شيئا 
فشيئا بالكاقع المعاش كباإلمكانيات المتكفرة في البيئة كبما يممكو مف قدرات، فإنيا تساعده عمى تككيف 
مستكل مف الطمكح يجنبو الصراعات الداخمية في نفسو، نتيجة ما يصيبو مف فشؿ، كما يجنبو الصراع 

 (25: 2010، -2-عمي محمد النوبي). مع الكاقع كيجعمو قادرا عمى تجاكز العقبات
إذا ما يسكد األسرة مف اتجاىات كأساليب مختمفة في التنشئة يؤثر في تحديد مستكل طمكح 

أنو تكجد عبلقة سالبة بيف مستكل طمكح  (1982 )كميؿ عزمي غبرسكقد أكضحت نتائج دراسة . األبناء
في حيف تكجد عبلقة مكجبة بيف . األبناء كاالتجاىات الكالدية نحك الحماية الزائدة كالتسمط كاإلىماؿ

مستكل الطمكح كاالتجاىات الكالدية نحك السكاء، فممارسة األساليب السكية في معاممة األبناء كتشجيعيـ 
كاحتراميـ كأخذ آرائيـ في كثير مف األمكر، ىي أساليب مف شأنيا أف تنمي الثقة بالنفس كتساعد عمى 

 (.1984 )صابر حجازم عبد المكلىارتفاع مستكل الطمكح، كتؤكد ىذه النتيجة دراسة 
 (46: 1993حمادى فتيحة، )

كذلؾ تجدر اإلشارة إلى أىمية العبلقات بيف الكالديف في تأثيرىا عمى مستكل طمكح األبناء، فقد 
 بدراسة عف مستكل الطمكح كالتحصيؿ الفعمي في المدرسة لدل مجمكعة مف (Straws)ستراكس قاـ 

الطبلب الحضرييف لمرحمة الثانكية العامة، كعندما قارف بيف الطبلب مف حيث مستكل طمكحيـ جاء 
ترتيب طبلب نمط األسر ذات طرفي السمطة المتصارعاف في مؤخرة أسر بقية األنماط، كلـ يجد 

اختبلفات كبيرة بيف طبلب أسر األنماط الثبلثة األخرل عمى الرغـ مف ارتفاع مستكل طمكح طبلب نمط 
نمط تسكد فيو شخصية األب كنمط تسكد فيو شخصية )الحكـ الذاتي بالنسبة لطبلب النمطيف اآلخريف 

 .(األـ
كىكذا يمكف القكؿ أف العبلقة بيف الزكج كالزكجة تخمؽ مناخا أسريا يؤثر في مستكيات الطمكح 

  . التي يضعيا األطفاؿ ألنفسيـ كما يؤثر ىذا المناخ في المنجزات الفعمية ليؤالء األطفاؿ
 (47: 1993حمادى فتيحة، )

.
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 في دراسة لو، عمى ما لعممية التقكيـ التي يقـك بيا الكالداف مف (Crandall)كرانداؿ كيؤكد 
أىمية في إكساب األبناء مستكيات طمكح معينة، كالشؾ أف لمخبرة اليائمة أثر فيما ىك مرغكب فيو، كلذلؾ 

 .تدفع األسرة أبناءىا نحك تحقيؽ المرغكب فيو كاالبتعاد عما ىك مرغكب عنو
 أف ىناؾ مف اآلباء مف يجاىد ًلبىٍث مستكل الطمكح الزائد في نفكس األبناء كماؿ دسكقيكيذكر 

دكف كضعيـ في االعتبار ما لدل الطفؿ مف قدرات، مما يجعميـ ييشبعكف طمكحاتيـ ىـ ال طمكحات 
أبنائيـ التي لـ تتحقؽ ليـ في حياتيـ، فكؿ اآلباء يقيمكف نجاح أبنائيـ كما يحرزكف عميو مف تقدـ كفؽ 

معيار مثالي، كيككف نتيجة لذلؾ أف يضعؼ اجتياد األبناء في الدرس كيمتجئكف إلى أساليب التخيؿ 
كأحبلـ اليقظة، مما ينتج عنو االضطراب متى كانت أماني الكالديف أنانية ككانت األمنية الرئيسية ىي 

 .الكالدية" األنا"إرضاء الذات أم 
فالكالداف حينئذ يسمباف الصغير فرديتو كيفرضاف عميو السير نحك الميكؿ التي ليست مكجكدة 
بالفطرة، ندرؾ إذا أف اآلباء يطبعكف أبناءىـ دائما بطابع شخصياتيـ، كذلؾ ىك جكىر عممية التنشئة 

كىذه المسألة ال تتكقؼ فقط بالنسبة لرفع مستكل الطمكح، بؿ في خفضو أيضا، فاآلباء ذكك . االجتماعية
مستكل الطمكح المنخفض يدفعكف أبناءىـ نحك الخكؼ مف مغبة اإلفراط في كضع مستكل مرتفع مف 

 (86-85: 1989مرحاب صالح، ). الطمكح
حجـ األسرة ىك اآلخر ييعد مف محددات مستكل الطمكح لدل األفراد، فأكلئؾ الذيف ينتمكف ألسرة 
قميمة العدد غالبا يككف مستكل طمكحيـ أعمى مف نظرائيـ المنتميف لؤلسر كبيرة العدد، كذلؾ ألف زيادة 
العدد تقمؿ الرعاية التي يناليا األفراد مف آبائيـ، األمر الذم ينعكس سمبا عمى انخفاض مستكل الطمكح 

 إلى أف حجـ األسرة يرتبط بسمككيات الطفؿ كقدراتو إذ أنو كمما زاد حجـ زكريا الشربينيكيشير . لدييـ
 (87-86: 2010، -2-عمي محمد النوبي). األسرة قؿ ذكاء األطفاؿ، ارتفعت غيرتيـ كيقؿ االبتكار لدييـ

فاألسرة ذات الحجـ الكبير قد تيتـ بتمبية الحاجيات المادية كتيمؿ الحاجيات السيككلكجية 
كاالجتماعية ألطفاليا كما أف الكالديف يجداف صعكبة كبيرة في االىتماـ بكؿ األطفاؿ كبنفس المستكل، 

كربما يميبلف إلى الطفؿ الذم ال يتعبيما أكثر مف الطفؿ الذم يككف مصدر إزعاج ليما كبالتالي ييفرغاف 
كما تكثر الشجارات كالمناكشات بيف . التكتر كاإلحباط كالعياء النفسي الذم يشعراف بو عمى ىذا الطفؿ

أفراد األسرة الكاحدة بسبب كثرة العدد كاختبلؼ كتصادـ الرغبات كىذا ما قد يؤثر بالسمب عمى مستكل 
 .طمكح األكالد

عامؿ ميـ في نكع اإلثارة التي يظفر بيا مف ذكيو، فالبكر يحظى بأكبر "مركز الطفؿ في أسرتو 
نسبة مف تشجيع األىؿ لو كتحفيز طمكحو، كيميو االبف األصغر، أما الذيف يتكزعكف في غير ذلؾ أم بيف 

.
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المترتبيف فيـ بيف االعتداؿ كاإلحباط في إثارة األىؿ ليـ، فككف الطفؿ في المركز األكؿ في األسرة أك 
أك في ككنو فريدا بيف إخكتو أك أخكاتو، أك كاف ميبلده بعد انتظار طكيؿ، كؿ ذلؾ . الثاني أك األصغر

ف سعى األىؿ جاىديف لتكحيد  يغير في مكقؼ األىؿ حياؿ الكلد الجديد، كفي تصكراتيـ لمستقبمو، كا 
  "المعاممة غير أف الظركؼ المحيطة بكؿ طفؿ تستدعي تصرفا متميزا، كتدخبل في التكجيو مختمفا

 (76: 1991شكور جميل، )
إلى  (Jansses, 1982 )جانسيفمف جية أخرل كضمف الظركؼ األسرية المحيطة بالفرد يشير 

أف مكانة المينة التي يمتينيا الكالديف تمعب دكرا مؤثرا في تشكيؿ مستكل طمكح أطفاليا كأف األبناء 
 . الذككر أكثر تطمعا لميف اآلباء بينما نجد أف اإلناث أكثر تطمعا لميف األميات

 (87: 2010، -2-عمي محمد النوبي)
كنشير ىنا إلى ما يجرم مف تقميد اإلبف لمينة أبيو عف طريؽ التكارث بااللتزاـ الميني، كيقكؿ 

في القديـ كاف يتحتـ عمى االبف أف يتابع الطريؽ الذم سار عمييا أىمو : (N. Sillamy )نكربير سيبلمي
فترل قرل كميا بناؤكف كأخرل كميا جنكد، كالشؾ أف الطبيعة لـ تكحدىـ في ذلؾ إنما التقميد ىك الذم 

 .فعؿ
إننا في الحقيقة نرل كراثة مينية إذ كؿ فرد يفضؿ : (Levi )ليفي لكيكايوحكؿ ىذا المعنى يقكؿ 

 .مينة شبيية بمينة أبيو، كليذا كاف الرابط قكيا بيف المستكل االجتماعي لؤلب كبيف طمكحات األبناء
إف اختبارات عديدة أجريت، : مكريس رككميفإلى ذلؾ يقكؿ أحد أكبر عمماء النفس في فرنسا، 

 .فأظيرت أف الطمكح الذم يممكو األبناء ىك نتاج ميف اآلباء كتابع لو
 (78-77: 1991شكور جميل،                                                                 )

أف يرغب الطفؿ في أف يمتيف مينة كالده فيذا أمر طبيعي حيث أنو يتقمص جميع سمككاتو 
 (أم كاف مجاؿ عممو)كما أنو يتعمـ عنو بالنمذجة فيقمد ما يقكـ بو في العمؿ : كمنيا سمككاتو المينية

 .كيمبس لباسو يتكمـ كبلمو فكيؼ ال يرغب في أف يككف معمما أك فبلحا، طبيا أك جنديا مثؿ أبيو
غير أننا نبلحظ في ىذا التقمص بدرجة كبيرة في مرحمة الطفكلة أيف يبدأ في التناقص في مرحمة 

حيث عمى المراىؽ البحث عف ىكية مينية كاالستقرار عمييا إف أمكف ذلؾ ألنو يصبح أكثر . المراىقة
 نمك شخصيتو كالتي تعني تميزه عف اآلخر كلك كاف أباه، كما أف المراىؽ كالراشد يككناف بكماؿاستقبللية 

ككذا ما . أكثر قدرة عمى تحديد الفائدة مف ىذه المينة دكف غيرىا كمكانتيا االجتماعية بيف أفراد المجتمع
إذا كانت تناسب إمكاناتو كقدراتو أـ ال، فاألمر إذا يككف في البداية طبيعيا غير أف في نيايتو يككف غير 

 .حتميا

.
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المستكل -  كحتى اآلباء–مف الظركؼ األسرية األخرل التي تؤثر عمى مستكل طمكح األبناء 
 : االقتصادم لؤلسرة كالثقافي–االجتماعي 
أشارت دراسات عديدة إلى أف المستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة يعد مف العكامؿ اليامة "

 ,Empey.T)ك (Reissman, 1953 )ريزمافالمؤثرة في مستكل طمكح األبناء كاتفقت دراسة كؿ مف 

كمستكل  كغيرىـ، عمى كجكد عبلقة إيجابية بيف مستكل الطمكح (1985)أسماء الشنقيطي ك (1956
 .الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد

اقتصادم مرتفع لدييـ فرصة أكبر في أف يطمحكا إلى -فاألطفاؿ الذيف ينتمكف لكضع اجتماعي
 "مستكيات تعميمية كمينية عالية عف نظرائيـ المنتميف لكضع اجتماعي منخفض
 (45: 1993حمادى فتيحة،                                                                   )

أف النسبة العظمة لمتبلميذ الكبار "، استنتج جكزيؼ أنطكفكفي بحث ألحد عمماء النفس الدكتكر 
في السف تكجد عند ذكم المستكل االقتصادم الضعيؼ إلى جانب نسبة قميمة لمصغار في السف، بينما 
العكس عند ذكم المستكل االقتصادم المرتفع بحيث أف صغار السف يتمحكركف حكؿ النسبة العظمى 

 .كالكبار في السف يشكمكف نسبة قميمة
باختصار إف المستكل االقتصادم يتجمى تأثيره مف خبلؿ كضع المنزؿ كحالتو، مساحتو عدد 
غرفو، مكقعو، محتكياتو، كمف خبلؿ نسبة اإلسكاف فيو، أم نسبة األشخاص لمغرفة الكاحدة كأيضا مف 
خبلؿ نسبة الدخؿ في األسرة، كميا عكامؿ اقتصادية ليا دكرىا في تنكيع إثارة اآلباء لؤلبناء كتاليا في 

 (76: 1991شكور جميل، ).  اختبلؼ مستكل الطمكح لدييـ
أما المستكل االجتماعي، فإف المكانة االجتماعية ألسرة الفرد تسمح لو بتحقيؽ طمكحاتو بصكرة 
أسيؿ ككف أف مكانة أسرتو االجتماعية ستشفع لو بالحصكؿ عمى فرص العمؿ التي يريدىا كربما يختار 

كما أف فرص حصكلو عمى اإلمكانات البلزمة لتحقيؽ طمكحو تككف . مف بينيا ما يحقؽ كيكافؽ طمكحاتو
بالنسبة لو أسيؿ كأيسر مف فرد آخر ألسرتو غير معركفة كال يعرفيا المجتمع كربما ال يعترؼ بيا، مما 

 .يدفعو لبذؿ جيد أكبر كبالتالي االصطداـ بعقبات أكثر في سبيؿ تحقيؽ طمكحاتو
أما المستكل الثقافي لؤلسرة فبل يقؿ ىك اآلخر أىمية عف المستكل االجتماعي كاالقتصادم بحيث 

أف األسرة التي تتميز بمستكل ثقافي مرتفع يبمغ فييا األب أك األـ مستكل عاليا مف التعميـ قد تسيـ "
كلذلؾ فإف المستكل الثقافي لؤلسرة كعاداتيا كتقاليدىا كالمستكل التعميمي : بدكرىا في رفع مستكل أطفاليما

ألفرادىا كأنماط سمككيـ المختمفة كدرجة الكعي الثقافي كدرجة تعميـ األـ تمعب دكرا ميما في تحديد 
 (86: 2010، -2-عمي النوبي) ".مستكل الطمكح لدل الفرد

.
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بقدر ما يككف المستكل الثقافي لؤلىؿ مرتفعا أك درجة الكعي لدييـ جيدة يستطيعكف "لذا فإنو 
إغناء القامكس المغكم لؤلبناء كتيذيبو كتاليا يشحذكف فكر األطفاؿ كيزيدكف في معارفيـ العامة عف طريؽ 

تأميف الجك المبلئـ كالمحفز، إذ أف العائمة المثقفة تككف دائما مرصادا ألبنائيا، تراقبيـ كتسير عمى 
تكجيييـ دكف أف تبخؿ عمييـ بالمساعدة كالتشجيع المستمر، فينمكف فييـ الرغبة الدائمة في التفكؽ ألنيـ 

 .يعممكف أف الصد ك المكاقؼ المتشددة كالصارمة يعيقاف كؿ نمك سميـ كباألخص كؿ عمؿ مدرسي
فإف الجيؿ أك المستكل الثقافي المتدني يزيد مف تأثير المستكل االقتصادم السيئ، : كبالمقابؿ

كمف جية ثانية يعيؽ المستكل االقتصادم الجيد، في ىذه الحالة نرل األىؿ مع كجكد الماؿ الكافر يقفكف 
ذا  مكتكفيف ليس في مقدكرىـ أم مثير أك منبو عقمي لذىف التمميذ، يقكم فيو ممكة اإلدراؾ كالتعميؿ، كا 
فعمكا بعض األحياف أتى عمميـ ناقصا يرتد بالضرر عمى ابنيـ كحتى عمى مستقبمو الدراسي، فكـ مف 
اآلباء الذيف أفسدكا في كلدىـ ركح التعاكف كمفيـك العمؿ المنتج بتكجيييـ الخاطئ أك إثارتيـ غير 

 (77: 1991شكور جميل، ).  الحكيمة كتاليا أضاعكا مستقبمو في متاىاتيـ كرغباتيـ
كنكد التعميؽ بيذا الصدد عف المستكل الثقافي الذم ال نقصد بو المستكل التعميمي الذم يككف في 

بعض األحياف كباالعمى أىمو فيناؾ مف تجدىـ في أعمى مستكيات التعميـ، غير أنيـ ال يحسنكف 
التصرؼ كالتفكير كال اتخاذ القرارات حتى أف مستكل طمكحاتيـ ال تتعدل مستكل طمكح مف لـ يتعمـ 
أصبل، كفي الجانب اآلخر نجد مف عممتيـ الحياة دركسا كأعطتيـ خبرات كحكمة لـ تعمميا المدارس 

كالجامعات كيككنكف نمكذجا مثاليا ألبنائيـ كألفراد المجتمع، ليتعممكا منيـ كيؼ يرتفعكف بمستكل 
 .طمكحاتيـ ككيؼ يصبركا عمييا ليحققكىا

 : الجماعات المرجعية وتوقعات اآلخرين2-2
ىناؾ دراسات عربية كأجنبية أكضحت أف ثمة تأثيرا في سمكؾ الفرد مف محاكالت لمكصكؿ إلى 
مستكل مف ىـ أعمى منو في الجماعة مف غنى كشيرة ككفاءة، فيجعؿ الفرد منيا مقياسا مرجعيا لما 

 (86: 1989مرحاب صالح، )  .يرغب في إنجازه كيتناسب مع قدراتو كحالتو التي ىك عمييا
فمثبل معرفة الطالب لمستكل . ىذا كمعرفة ما كصؿ إليو األفراد اآلخركف يؤثر عمى طمكح الفرد

زمبلئو كمقارنتو بمستكاه قد يككف سببا في رفع مستكل طمكحو، كدفعو إلى العمؿ كتعبئة جيكده نحك 
. تحقيؽ اليدؼ، كالطالب الذم يقدر لنفسو مستكل فكؽ مستكل زمبلئو قد يدفعو ذلؾ إلى الكسؿ كالتراخي

  مبيف الجماعات كاألفراد عمى المستكل  الكصؼيذكر ال يكجد فرؽ " حيث أنو (162: 1999الشايب سميم، )
،  كمكضكعات أك مستكل الطمكح، أك تحكالت اتجاه كمقدار مستكل الطمكح،مستكل الكفاءة: فيما يخص

. (Zander,A., 1971 : 12)"  الميدانيةنيما يختمفاف في النتائج المتحصؿ عمييا مف الدراساتأإلى 

.
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 كىذا يؤكد أنو مميما تأثر الفرد بالجماعة أك تأثرت الجماعة بالفرد فإف االختبلؼ يبقة كارد 
كبشكؿ كاضح، كخركج الفرد مف الجماعة ألنيا ال تساعده في تحقيؽ طمكحاتو كتثبطو، أك طرد الجماعة 

  .لذلؾ الفرد ألنو لـ يسعى في تحقيؽ طمكحاتيا
 أف األفراد داخؿ المجمكعة الكاحدة يميمكف إلى االحتفاظ (Gardner)جاردنر كبينت تجارب 

بدراسة أثر مكانة  (Festinger, 1961 )فستنجركقاـ . بنفس المستكل الذم تؤدم بو المجمكعة
الجماعات األخرل عمى مستكل طمكح األفراد في مجمكعة ما، ككانت تقاس التغيرات في اختبلؼ اليدؼ 

لمجمكعة مف طبلب الجامعة عند المقارنة بمجمكعة مف طبلب المدارس الثانكية كمجمكعة أخرل مف 
الخرجيف، ككانت النتيجة أف مستكل الطمكح كاف مرتفعا جدا عند مقارنتيـ بطبلب المدارس الثانكية، 
 . كمعتدال عند مقارنتيا بمجمكعة أخرل مف طبلب الجامعة، كمنخفضا عند مقارنتيـ بمجمكعة الخرجيف

 (50-49: 1993حمادى فتيحة، )
مجمكعة أخرل مف الدراسات أثبتت تأثير الجماعات التي ينتمي إلى الفرد كما يتكقعو اآلخركف 

 . منو في الرفع أك الخفض مف مستكل طمكحو
أف ىناؾ اتجاىا ثابتا  (Anderson & Brandt )أندرسكف كبراندتفقد بينت دراسات 

لممفحكصيف، فأكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ فكؽ متكسط الجماعة يميمكف ألف يحصمكا عمى درجة اختبلؼ 
سالبة، كالذيف يجدكف أنفسيـ مبلحقيف لمتكسط الجماعة يميمكف ألف يحصمكا عمى درجة اختبلؼ مكجبة 

بينما أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ أقؿ مف متكسط الجماعة يميمكف ألف يحصمكا عمى درجة اختبلؼ مكجبة 
أف مستكل الطمكح يتغير  (Hartaman & Festinger)ىارتسماف كفستنجركما بينت نتائج . عالية جدا

 (21-20: 1984عبد الفتاح كاميميا، )"  مف الجمسة األكلى إلى الجمسة الثانية في اتجاه التطابؽ مع الجماعة
بدراسة عف تأثير األقراف عمى  (Haller & Butterworth, 1960 )ىمر ك بيترككرثكقد قاـ 

مستكيات الطمكح التعميمي كالميني لدل المراىقيف، ككانت النتائج تشير إلى أف التفاعؿ بيف األقراف يؤثر 
ف كاف ىذا التأثير  عمى مستكيات كؿ مف الطمكح الميني كالطمكح التعميمي لدل المراىقيف األمريكييف كا 

 .أكثر كضكحا في حالة مستكل الطمكح الميني عنو في حالة مستكل الطمكح التعميمي
أف المعيار الذم تضعو الجماعة لمفرد يؤثر في أىدافو كال يتأثر الفرد " ركزنفيمد"كتؤكد دراسات 

بالجماعات األكلية فقط بؿ يتأثر أيضا بالجماعات الثانكية، فتكقعات المدرسيف تمعب دكرا ىاما في 
مستكل طمكح الطبلب، كأف تككف تكقعات بالنجاح لطالب معيف، فتدفعو إلى العمؿ لتحقيؽ ذلؾ النجاح، 
كما أف التكقعات بالفشؿ تدفع الفرد لخفض طمكحو لتجنب الفشؿ، إذ أف تقييـ الفرد لذاتو يتـ عف طريؽ 

.
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إال أف أثر المدرس عمى الطالب يتحدد تبعا ... تقدير الجماعة كتكقعاتيا ألدائو في ضكء تقديره لذاتو فقط
 .لمكانة ىذا المدرس كلمدل قمؽ الطالب لمكصكؿ إلى تحقيؽ طمكح مطابؽ لتكقعات المدرسيف

العبلقة بيف طمكح الفرد  (Chapman & Volkman )تشابماف كفكلكمافكما بينت دراسة 
كالمكانة االجتماعية لممجمكعة التي يقارف بيا إنجازاتو كجماعة مرجعية، ذلؾ أف الفرد عندما يقارف إنتاجو 

ذا قارف ... كعممو بإنتاج جماعة أعمى منو مكانة اجتماعية أك عممية فيك يخفض تكقعو أك طمكحو كا 
 .تأكيدا لذاتو...إنتاجو بجماعة أقؿ منو مكانة فيك يرفع طمكحو إلى أعمى 

العبلقة بيف مستكل الطمكح الميني كمدل اختبلط الطالب بجماعات  (Bell, 1963 )بؿكأكضح 
 (87-86: 1989مرحاب صالح، ).   مرجعية ذات مستكل اجتماعي مرتفع

يتضح مف خبلؿ الدراسات السابقة مدل تأثير الجماعة المرجعية عمى مستكل طمكح الفرد الذم 
ينتمي إلييا بداية مف األسرة فجماعة الرفاؽ كالمدرسة كالعمؿ كالمجتمع ككؿ، حيث أننا نقارف أنفسنا مع 

كمدل ما تكصمنا إليو مف تحقيؽ أىدافنا بالنسبة ليـ، كىذا ما قد يؤدم أحيانا  (كجماعة مرجعية)أقراننا 
إلى التنافس اإليجابي خاصة في الطمكح األكاديمي أك إلى الغيرة فيصبح طمكح مرضي، أك إلى 

االنسحاب بسبب انخفاض مستكل طمكحنا عمى اعتبار أننا لف نصؿ إلى ما كصمكا إليو مف نجاحات 
كما أف تكقعات اآلخريف منا كما يمكف أف نفعمو كنحققو يدفعنا إلى زيادة أك خفض مستكل . كمراتب

 .طمكحنا حسب تكقعاتيـ اإليجابية أك السمبية
فيكفي مثبل أف يتكقع األب أك الكالداف كالمدرسيف أف ىذا التمميذ أك الطفؿ سيككف لو شأف كبير 
في المستقبؿ حتى يبدأ ىك لمتحضير كالعيش في ىذا الحمـ ليحققو كيبقى كاسبا لرضاىـ، كما يكفي أف 

أنو سيصبح منحرفا أك  (نسبيا)نقكؿ لمطفؿ أك التمميذ يا غبي كنقنعو بأنو فاشؿ كعدكاني حتى نتأكد 
مجرما في المستقبؿ كنادرا ما يثبت عكس ذلؾ، كىذا طبعا يرجع إلى تداخؿ كتفاعؿ ما ذكرناه مف عكامؿ 

 .سابقة ككذا إلى العكامؿ الثقافية كالحضارية كاالجتماعية لممجتمع الذم ينتمي إليو
 : المستوى االقتصادي، االجتماعي والثقافي لممجتمع2-3

إف كؿ كسط اجتماعي لو أساليبو الحياتية المنمطة كالمنطقية مع العرؼ كتقاليد الجماعة، كتمؾ 
األنماط السمككية المادية تشمؿ المأكؿ كالممبس كالمسكف كالعادات كالتقاليد، أيضا السمات الرمزية الفكرية 

الفنية القيمية، كتختمؼ ىذه األدكار مف كسط اجتماعي إلى آخر، كيؤثر ىذا االختبلؼ عمى شخصية 
األفراد كبالتالي مستكيات طمكحيـ، كمرجعو لؤلثر الذم يحدثو ذلؾ المستكل في تخطيط الفرد كتحديده 
ألىدافو المستقبمية، كلذا فإف األفراد ذكم االنحدار مف عائبلت مستقرة اجتماعيا كاقتصاديا يركزكف عمى 

.
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أىداؼ بعيدة المدل يقكمكف بكضع مستكيات طمكحية عالية أكثر مف أكلئؾ المنحدريف مف أسر غير 
 (84: 2010، -2-عمي محمد النوبي). مستقرة اقتصاديا كاجتماعيا

فاألفراد الذيف يعطكف درجات اختبلؼ في : (Gould, 1941 )جكلدكىذا ما بينتو دراسات 
بمقارنتيـ بأكلئؾ الذيف يعطكف غالبا درجات عالية  (سكاء سالب أك مكجب)األىداؼ، ضعيفة نسبيا 

كالمفحكصيف الذيف أعطكا درجات . مكجبة، كجد أنيـ في ظركؼ اجتماعية كاقتصادية مقبكلة نسبيا
اختبلؼ منخفضة كانت لدييـ فرص طيبة، فقد كاف تدخؿ اآلباء مناسبا ككافيا بحيث استطاعكا االلتحاؽ 
 .بالجامعة كالتفرغ لمدراسة كعدـ االلتحاؽ بعمؿ خبلؿ الدراسة كذلؾ كاف ىناؾ تكقع في زيادة دخؿ اآلباء

 (22-21: 1984عبد الفتاح كاميميا، ) 
( 1993- )مايكؿ أرحايؿ عف رأفت عبد الفتاح إبراىيـ كما ذكر –كال نظف أننا نجاكز الحقيقة 

تجاه مثبطات أك محفزات المجتمع تمعب دكرا ىاما في الشعكر  (فشؿ/نجاح)حيف تقرر أف خبرة الفرد 
بالرضا مف عدمو عندما تقترب أك تبتعد االنجازات مف الطمكحات بالمقارنة باآلخريف، متفقيف في ذلؾ مع 

 . عمى أف الرضا يتأثر بالفجكة بيف الطمكح كاإلنجازكامبؿ كككنفرس كركجرزإشارة كؿ مف 
 :كتأسيا عمى ما سبؽ نجد ثبلثة أنماط مف مستكيات الطمكح

ارتفاع التكقع، انخفاض )ارتفاع مستكل الطمكح في مقابؿ انخفاض مستكل األداء العممي : النمط األكؿ- 
 .(األداء
 .(ارتفاع األداء- انخفاض التكقع)انخفاض الطمكح في مقابؿ ارتفاع األداء الفعمي : النمط الثاني- 
 .تطابؽ مستكل الطمكح بمستكل األداء الفعمي: النمط الثالث- 

نجد أف أفضميا تفعيبل ىك النمط األخير، حيث يككف الفرد الطمكح ىك الفرد المحقؽ لذاتو الكاعية 
 .       بإمكاناتو ك قدراتو، ك المقتدر عمى تنفيذ أىدافو ككعيو بطبيعة المؤثرات البيئية التي يعيشيا

 (52: 1997إبراىيم رأفت،  )                                                         
نظرية مؤداىا أف السمكؾ ىك محصمة التفاعؿ بيف الفرد - في ىذا اإلطار -(Levin ) ليففكيطرح

حيز )كبيئتو، كلكي نفيـ السمكؾ كنتنبأ بو البد أف نعتبر الفرد كبيئتو كحدة ال تنفصؿ كىك ما يسمى ب 
كالكاقع أف حيز الحياة في ثقافتنا يختمؼ عند كؿ مف الكلد كالبنت اختبلفا بينا، فإف الحكاجز التي . (الحياة

تكجد في حيز الحياة كعقبات أماـ الكصكؿ إلى ىدؼ معيف، تككف لدل البنت أكبر منيا لدل البنت أكبر 
منيا لدل الكلد، مما يجعؿ مستكل الطمكح لدل البنت أقؿ منو عند الكلد، ىذا باإلضافة إلى أف عممية 
التنشئة االجتماعية كالثقافية تدعـ لدل الكلد الطمكحات الكثيرة كاآلماؿ العريضة كتحد مف طمكحات 

 (64: 1996ليمو رزق،  ). البنت

.
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. كمف العكامؿ المؤثرة في مستكل الطمكح نجد نكع العمؿ كمدل الرضا الكظيفي عف ىذا العمؿ
فالمؤكد أف العماؿ األكثر رضا عف عمميـ أكثر طمكحا كالعماؿ غير راضيف عف عمميـ كيشعركف 

سكاء بالتحكيؿ أك –أقؿ طمكحا كربما يككف طمكحيـ الكبير ىك تغير ىذا العمؿ ... بالتعب كاالحتقار ك
 .االنتقاؿ إلى مستكيات أخرل أك االنسحاب

طمكحات الحراؾ الميني لؤلفراد تتأثر بمستكياتيـ االجتماعية كاالقتصادية كمناطقيـ " كما أف 
كيأخذ الحراؾ الميني شكميف . الحضرية، كقد يمعب طمكح الكالديف دكرا ىاما في زيادة طمكح األبناء

الحراؾ الميني بيف األجياؿ كيتـ عف طريؽ مقارنة ميف األبناء بميف اآلباء كاألجداد، : أساسييف ىما
كالحراؾ الميني داخؿ الجيؿ الكاحد، كيتـ عف طريؽ مقارنة الميف العديدة التي شغميا الفرد خبلؿ حياتو 

 (249-247: 1999سميم محمد، )". العممية
 (البيركقراطية)كقد ذكر عبد الرسكؿ مكسى في ىذا الصدد أف مف إفرازات االتجاىات السمبية 
- حسب دراستو–رغبة نسبة كبيرة مف المكظفيف في تغيير عمميـ كىذه النسبة تصؿ إلى أكثر مف الثمث 

كأف أسباب ىذه الرغبة تتركز في اإلحباط كاليأس مف تحقيؽ أم طمكح أك حتى الحصكؿ عمى حقكقيـ، 
في الحصكؿ عمى منصب  (الطمكح)كالسبب يعكد إلى تدني المردكد المادم لمكظيفة كضعؼ األمؿ 

كما أف الكظيفة أثرت سمبا عمى حرية اإلنساف في التعامؿ مع الشؤكف العامة في . أفضؿ
كىذا مف شأنو أف يدفع كتيرة الحراؾ الميني بشكميا الثاني ( 135: 1988الموسى عبد الرسول، ).مجتمعو

 .رغبة في تحقيؽ طمكحات مينية أفضؿ
 كككؾدراسة : عبلقة البيئة االجتماعية كالجغرافية بالطمكح الميني تؤكدىا عدة دراسات منيا

(Cook, 1993)  اىتمت بدراسة الفركؽ بيف الذككر كاإلناث مف حيث تفضيميـ الميني، كقد "كالتي
كتيرجع الدراسة تمؾ االختبلفات إلى " تكصمت إلى أف الذككر يختمفكف في اىتماماتيـ المينية عف اإلناث

 .البيئة المحيطة كاألعراؼ كالتقاليد
في دراستيما عف الحراؾ االجتماعي بيف  (1996، البداينة كالمجالي)كفي العالـ العربي كجد 

األجياؿ كالتفضيؿ الميني لدل األبناء في األردف أف اإلناث يممف بشكؿ عاـ إلى اختيار ميف أنثكية، 
كىما يرياف االختبلؼ بيف الجنسيف في اختيار تمؾ الميف . بينما الذككر يميمكف إلى اختيار ميف ذككرية
أك اآلراء المرتبطة بالنكع، حيث تيحدد ىذه اآلراء  (sex role)يعكد إلى ما يمكف تسميتو بالدكر النكعي 

 .ثقافيا أك اجتماعيا
فقد ذىب إلى أبعد مف ذؾ، فيك يرل أف المجتمع  (Shwarzweller, 1978)شكارز كيؿأما 

يقـك بدكر كبير في تقسيـ العمؿ بيف الجنسيف مما يؤثر مف ثـ في تفكير األبناء كطمكحاتيـ المينية، 

.
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فالذككر يميمكف إلى األعماؿ التي تكفر الحماية كاالستقرار الكظيفي كالدخؿ الجيد، بينما الفتيات في 
المقابؿ يممف إلى األعماؿ ذات الطابع االجتماعي التي تيتـ بالجميكر كتقديـ الخدمات ليـ، كىذا في كبل 

 (141: 2000عسيري عبد الرحمن، ).  المجتمعيف األمريكي كالنركيجي
كالحراؾ االجتماعي،  (بالممكية)الحراؾ الميني نتج عنو قضايا كثيرة منيا الحراؾ المكاني 

ككمحاكلة لكشؼ مؤشرات الطمكح الطبقي يمكف " كالحراؾ عف طريؽ االرتقاء عمى المستكيات التعميمية"
التساؤؿ عف صفات االبف أك زكج االبنة باعتبارىا مؤشرات طبقية متكقعة أك مرغكب فييا، كتؤكد الشكاىد 

فكما تكضح . تفضيؿ التعميـ أك المينة باعتبارىما بعديف طبقييف كعامميف ىاميف في الحراؾ االجتماعي
الشكاىد ارتفاع معدؿ اآلباء الذيف يركف احتماؿ كقكع األبناء في طبقة أعمى مع اختبلؼ األكضاع الطبقية 

 (353: 2006أحمد غريب، ).  لآلباء
عمى أف البعد الريفي الحضرم  (Trice & knapp, 1992 )تريس كنابكتؤكد دراسة كؿ مف 

عامؿ "مف المؤشرات الدالة عمى كجكد طمكحات الحراؾ المكاني أك الجغرافي إف صح التعبير بالقكؿ أف 
البيئة الثقافية المحيطة بالطفؿ ككنيا ريفية أك حضرية يؤثر إلى حد كبير في تكجييو الميني، كتؤكد نتائج 

دراستيما أف العبلقة بيف ميف الفتيات كأمياتيف تبرز بصكرة أكضح في المجتمعات الريفية عنيا في 
 .المجتمعات الحضرية

أىمية متغير الريفية الحضرية عمى الطمكحات المينية  (Faith, 1980" )فيث" كما أكدت دراسة 
سبب قمة األعماؿ المتاحة في مجتمعاتيـ كقصرىا عمى –لدل األطفاؿ، كيرل سكاف المناطؽ الريفية 

يركف أف ذلؾ يؤثر في طمكحاتيـ المينية مقارنة بأمثاليـ مف - بعض األعماؿ التي تعد أعماال بسيطة
سكاف المناطؽ الحضرية الذيف يركف أماميـ منذ الصغر تنكعا في الكظائؼ كالميف، مما يؤثر في 

 " إدراكيـ المبكر كيكسع دائرة االختيار الميني في مرحمة مبكرة مف أعمارىـ
 (142: 2000عسيري عبد الرحمن، )

نستنتج إذا أف الحراؾ االجتماعي كالحراؾ الميني كالحراؾ الطبقي كالمكاني كغيرىا مف حراؾ 
كميا مف إفرازات الطمكح البلمتناىي لدل األفراد كأسرىـ كبالتالي المجتمع ... سياسي كاقتصادم ككظيفي

 .كقد يككف ىذا الحراؾ دافعا ىك اآلخر لمتغيير عف طريؽ التنافس كالتقميد
المؤشرات الثقافية كالحضارية مف شأنيا تككيف مقاييس مرجعية تؤثر في اختيار الفرد "مف جيتيا 

شعكريا أك ال شعكريا لمستكل طمكحو، كمستكل طمكح الفرد يتأثر بالثقافة التي يعيش فييا، فقد كجد مثبل 
يميمكف إلى أف يحتفظكا - تحت الضغكط الحضارية كالثقافية السائدة–أف معظـ أفراد الثقافة األكربية 

 .بمستكل طمكحيـ أعمى مف مستكل أدائيـ السابؽ

.
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ىذا كالمجتمعات الطبقية تضعؼ مف مستكل الطمكحات، فاألفراد فييا ال يستطيعكف تغيير 
كضعيـ الطبقي ميما بذلكا مف جيد، فيـ يمقكف التشجيع فقط ليطمحكا إلى تحسيف كضعيتيـ داخؿ الطبقة 

التي كلدكا فييا، أما المجتمعات الديمقراطية حيث تذكب الفكارؽ الطبقية كتسمح باالنتقاؿ مف طبقة 
اجتماعية إلى أخرل، يمقى األفراد كؿ تشجيع عمى كضع طمكحات عالية، ككثيرا ما يشجع ىذا النكع مف 
النظـ الطمكحات غير الكاقعية، إذ تيمؿ العقبات الذاتية كالبيئية التي تمنع مف الكصكؿ إلى األىداؼ كما 

 .  ال يأخذ في االعتبار حقيقة أنو ليس كؿ الناس متساكييف فيما لدييـ مف مؤىبلت
 (163-162: 1999الشايب سميم،                                                    )

كال يتأثر مستكل طمكح الفرد بالثقافة العامة فقط بؿ يتأثر أيضا بالثقافات الفرعية، فأىؿ المدينة 
أف مستكل  (1976 )سيد عبد العاؿيختمفكف في مستكل طمكحاتيـ عف أىؿ الريؼ، كقد أظيرت دراسة 

طمكح الريفييف أقؿ بكثير مف مستكل طمكح الحضرييف، فالبيئة التي ينتمي إلييا الفرد ليا دكر كبير في 
 .رفع أك خفض مستكل الطمكح

كبينت دراسات في عمـ النفس االجتماعي في مكضكع مركنة المجاؿ كعبلقتو بارتفاع مستكل 
الطمكح، أنو كمما كاف المجاؿ الذم يتحرؾ فيو اإلنساف مجاال مرنا بمعنى أنو قميؿ الحكاجز كالعقبات، 
كمما كاف ذلؾ دافعا إلى المزيد مف حركة الشخص كنشاطو كتقدمو كارتفاع مستكل طمكحو، ككمما زاد 

تصمب البيئة كضاؽ حيز الحركة، كمما انخفض مستكل الطمكح كرد فعؿ دفاعي خكفا مف الفشؿ 
 (49-48: 1993حمادى فتيحة، ).  كاإلحباط

  :النظريات المفسرة لمستوى الطموح: ثالثا
تناكلت عدة نظريات بالدراسة كالتحميؿ مفيـك مستكل الطمكح، محاكلة التعرؼ عمى طبيعتو 

أكؿ نظرية فسرت الطمكح كعبلقتو "كتحديد كاقعو كمكقعو مف شخصية الفرد ككيؼ يمكف تنميتو كتعتبر 
بالسمكؾ اإلنساني بصفة عامة نظرية المجاؿ، كىي النظرية الكحيدة التي تعرضت لتفسير مستكل الطمكح 

 "  كتبلميذه في ىذا المجاؿليفيفمباشرة، كقد يرجع السبب في ذلؾ لؤلعماؿ المتعددة التي أسيـ بيا 
 (53: 1984عبد الفتاح كاميميا، )

 ( Kurt Levin,  Field Theory)لكيرت ليفين : نظرية المجال- 1
مف أىـ دعاة نظرية المجاؿ كيرل أف ىناؾ عكامؿ متعددة تعتبر  (K. Levin)ليفيف  كيرتيعتبر 

عامؿ النضج، القدرة العقمية، النجاح : قكل دافعة تؤثر في مستكل الطمكح منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يأتي
كقد تـ )كالفشؿ، الثكاب كالعقاب، القكل االنفعالية، القكل االجتماعية كالمنافسة، نظرة الفرد إلى المستقبؿ، 

 (115: 1993سرحان نظيمة، ) .(شرحيا في عنصر العكامؿ المؤثرة في مستكل الطمكح

.
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أف فيـ سمكؾ الفرد كالتنبؤ بو يعتمد عمى المجاؿ أك "في نظريتو ( K. Levin)كيرت ليفيف كيبيف 
ف االتفاؽ في البيئة المادية  الكسط الذم يكجد فيو الفرد إذ أف لكؿ فرد مجالو المميز فيو عف غيره، كا 

لشخصيف نجد أنيما يختمفاف في البيئة النفسية، كتبعا لمعبلقة التفاعمية النفسية لمفرد عمى مككنات مجالو 
يككف سمككو، كىك إزاء ذلؾ يسعى لتحقيؽ رغباتو كأىدافو مف خبلؿ تخطيو العقبات التي تقابمو أثناء 

كلذا يعد مستكل الطمكح معيارا لقياس الشخصية مف  محاكلتو تحقيؽ ذلؾ اليدؼ في إطار مجالو أك بيئتو
حيث تقييـ الفرد لذاتو تبعا إلطاره المرجعي كالنجاح كالفشؿ لديو في ضكء عبلقتو باآلخريف كمف ثـ 

ف كاف أعمى مف أدائو  .تتضح صكرة الذات كالتي تدفعو لتحديد ىدفو حتى كا 
 (75-74: 2010، -1-عمي محمد النوبي                                            )

 مكضكع مستكل الطمكح باعتباره مف أحسف كسائؿ قياس ستاجنركفي نفس الصدد ناقش 
الشخصية في مكقؼ االستجابة، كقد استند عمى مفاىيـ نظرية المجاؿ، فيك يرل أف تقييـ صكرة الذات تتـ 
في ضكء إطار الفرد المرجعي كىذا بدكره يعتمد عمى عبلقتو بالجماعات، ذاتو المثالية، نجاحو أك فشمو 
الشخصي كمفيكمو لما ىك ممكف، فمف المرجح أف حاجة الفرد إلى أف ينسب الناجح إلى صكرة الذات، 

 (58: 1984عبد الفتاح كاميميا،   ).تدفعو إلى أف يحدد ىدفو أعمى مف أدائو
 ىنا حاكؿ تحديد أىمية مستكل الطمكح مف خبلؿ تحديد العكامؿ المؤثرة فيو كخاصة تقييـ ستاجنر

 عمى صكرة الذات نظرا ألىميتيا ستاجنركقد ركز . صكرة الذات كالتي تعتبر فعبل صكرة لشخصية الفرد
أماـ ذات الفرد كأماـ اآلخريف، كمف أجؿ أف تككف ىذه الصكرة في أفضؿ حالتيا كمقبكلة مف طرؼ 

الشخص كاآلخر ككذا ليتنامى بيا فبل بد أف يبذؿ كؿ ما في كسعو إلظيارىا بأحسف مممح كرفعيا ألعمى 
 .مستكل

 أيضا كثيرا مف مفاىيـ نظرية المجاؿ لكنيما اىتما بصفة شريؼ ك شريؼكقد استخدما العالماف "
خاصة بفكرة اإلطار المرجعي، فإف األحكاـ تختمؼ تبعا لممحددات أك المقررات المكجكدة في اإلطار 

المرجعي، كأف أىمية اإلطار المرجعي تكمف غالبا في تمثؿ الفرد لممعايير كالقيـ كالمستكيات التي يعيشيا 
في حضارتو كمعرفة الشخص لتحصيؿ الجماعة يحدد مستكل طمكحو كقدرتو عمى العمؿ، كقد اتفؽ كؿ 

 في اعتبار اإلطار المرجعي ىك العامؿ المحدد كاألساس شريؼ كشريؼ مع فكلكماف كتشايمافمف 
 ".لمستكل الطمكح كيتضح مف ذلؾ أف كؿ التفسيرات تعتبر مستكل الطمكح سمككا مكقفيا

 (59-58: 1984عبد الفتاح كاميميا،                                                          )
 في اعتبار أف اإلطار المرجعي ىك األساس في فكلماف كتشايماف كمعيما شريؼ كشريؼبالغ 

كما أشرنا في العكامؿ، لكف ال - عمى الرغـ مف أننا ال نستطيع أف ننكر أىميتو-تحديد مستكل الطمكح 

.
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يمكف اعتبار مستكل الطمكح محدد سمكؾ يصدر عف تنبيو أك مجمكعة مف التنبييات في مكقؼ معيف 
 .كأنو بمجرد تغير المكقؼ أك ترتيب عناصر المكقؼ يتغير سمكؾ الفرد، كالمقصكد ىنا مستكل طمكحو

طبعا السمككات التي يتفاعؿ بيا كمف خبلليا األفراد ليست ناتجة فقط مف منبيات المكقؼ فيي 
محصمة تفاعؿ ىذه المنبيات مع استعدادات الفرد النفسية كالعصبية كالفيزيكلكجية ككذا سمات الشخصية، 

مجرد سمكؾ ظاىر كنعالجو  (أك الطمكح)ىذا مف جية، مف جية أخرل ال يمكف اعتبار مستكل الطمكح 
كليس ىك في حد  (أك الطمكح)عمى أساس ما نراه فقط بؿ السمكؾ ىنا يعبر فقط عمى مستكل الطمكح 

 .ذاتو، إذ اعتبار مستكل الطمكح سمككا مكقفيا قضية غير مقبكلة كتحتاج إلى تكضيح
بينت مف خبلؿ تجاربيا أف ىناؾ فركقا بيف األسكياء كالعصابيف في  "(Himmelweit )ىيممكايت

سمكؾ مستكل الطمكح، كقد كجدت أف ىناؾ ارتباطا إيجابيا مميزا بيف درجات اختبلؼ اليدؼ كالحكـ 
 ىذا االختبلؼ بيف ىيممكايتلممجمكعة السكية، بينما كاف االرتباط سالبا في حالة العصابيف، كقد فسرت 

بأف الفرد يميؿ إلى كضع ىدؼ لو أماـ أك أعمى مف أم احتماؿ تحسف قد يحصؿ عميو في : المجمكعتيف
المستقبؿ، كأف مستكل طمكحو ىك ببساطة تقديره الذىني، كلكنو تقدير مصبكغ بالرغبة في اإلجادة، كىذه 
يمكف أف تيفسر في ضكء المجتمع الذم نعيش فيو، ففي ىذا المجتمع التنافسي فإف التأكيدات اتجيت    

 .نحك كضع اليدؼ بالنسبة لممعرفة كالتحصيؿ- خبلؿ مرحمة الطفكلة كالمراىقة–
 استندت في تفسيرىا عمى نظرية المجاؿ مف حيث النظاـ ىيممكايتككما ىك كاضح فإف 

االقتصادم لمحضارة الغربية، كالذم يقـك عمى التنافس حيث يعمؿ ىذا التنافس عمى رفع مستكل الطمكح 
 .لتحقيؽ حاجات الفرد، كالتي قد ال تناسبو كبالتالي يتعرض لمفشؿ حيث ييبط مستكل طمكحو

 كتبلميذه مف حيث تأثير خبرات النجاح كالفشؿ في تحديد مستكل ليفيفكىي بذلؾ تؤكد فكرة 
 (61-60: 1984عبد الفتاح كاميميا، ). الطمكح تبعا لمتربية في الطفكلة كالمراىقة

 يعتبر ضيقا جدا ككنيا فسرت نتائج دراستيا عمى أساس ىيممكايتاالتجاه التفسيرم التي تبنتو 
كىذا مقبكؿ في حدكد البحث كال يرقى )مبلمح كخصائص المجتمع الذم تنتمي لو الباحثة كعينة الدراسة 

في حصر مستكل الطمكح ... شريؼ ك شريؼأف يككف تكجيا نظريا أصيبل، ثـ أنيا أكدت كما فعؿ قبميا 
 .كسمكؾ يتحدد ضمف المجاؿ الذم يحدث فيو

نظرية المجاؿ إذا تيتـ بالعكامؿ البيئية كأىـ المحددات لمستكل الطمكح كأف الفرد يطمح ألشياء 
الذم يعيش فييا، كالتي  (المجاؿ)كثيرة كمثالية قد يصطدـ عند سعيو لتحقيقيا بعكائؽ يكاجييا في البيئة 

قد تؤدم إلى إصابتو بإحباط كبير يؤدم بدكره إلى انخفاض مستكل الطمكح لديو أك العكس، أم يجد 

.
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مكانيات متكفرة في مجالو الفيزيقي تدفعو كتساعده عمى تحقيؽ أىدافو كالنجاح كبالتالي الرفع  مسيبلت كا 
 .مف مستكل طمكحو غير أف ىذا ال يحدث دائما

صحيح أننا نتأثر بما يحيط بنا مف منبيات في مجالنا الحيكم كاالجتماعي إال أننا كأشخاص 
نختمؼ في ردة فعمنا نحك ىذه المنبيات، بمعنى أف فشؿ الطمبة في الحصكؿ عمى شيادة البكالكريا مثبل 
يدفع بعضيـ إلى االنسحاب كما يدفع البعض اآلخر إلى التصميـ عمى النجاح بامتياز السنة المقبمة، 

كالمكظؼ الذم ال يحصؿ عمى ترقيتو في كقتيا ظمما مف مديره يصمـ عمى أف يثبت لو بأنو مكظؼ كفأ 
ف عرقمو في الترقية بينما اآلخر ييمؿ كظيفتو ألنو لـ يحصؿ عمى حقو  .حتى كا 

 Resultant valence Theoryنظرية القيمة الذاتية لميدف   -2
نظرية القيمة الذاتية لميدؼ، كتمت دراسة ىذه النظرية بعد ( Escalona, 1940 )إسكالكناقدمت 
 تعديبلت حيث ربط ىذه الدراسة بفكرة اإلطارات جكلد ك لفيف، ثـ أدخؿ عمييا فستنجرذلؾ عمى يد 

 (53: 1984عبد الفتاح كاميميا، ). المرجعية كذلؾ عمى نطاؽ كاسع
باإلضافة إلى  (اتخاذ القرار) أنو عمى أساس القيمة الذاتية لميدؼ يتقرر االختيار إسكالكناكترل 

 (115: 1993سرحان نظيمة،  ).احتماالت الناجح كالفشؿ المتكقعة كالفرد يضع تكقعاتو في حدكد قدراتو
 :كتحاكؿ ىذه النظرية تفسير ثبلثة حقائؽ

 .ىناؾ ميؿ لدل األفراد ليبحثكا عف مستكل طمكح مرتفع نسبيا- 1
 .لدييـ ميبل يجعؿ مستكل الطمكح يصؿ ارتفاعو إلى حدكد معينة- 2
 .الميؿ لكضع مستكل الطمكح بعيدا جدا عف المنطقة الصعبة جدا كالسيمة جدا- 3

 إف ىناؾ فركقا كبيرة جدا بيف الناس فيما يتعمؽ بالميؿ الذم يسيطر عمييـ كيتحكـ إسكالكناكتقكؿ 
فييـ لتجنب الفشؿ أك لمبحث عف النجاح، فبعض الناس ييظيركف خكفا شديدا مف الفشؿ فيسيطر عمييـ 

 .احتماؿ الفشؿ، كىذا يينزؿ مف مستكل القيمة الذاتية لميدؼ
الخبرة السابقة، بناء : كىناؾ عكامؿ تقرر االحتماالت الذاتية لمنجاح كالفشؿ في المستقبؿ أىميا

، الرغبة كالخكؼ كالتكقع، المقاييس المرجعية التي تقـك (تحديد الحد األدنى كاألعمى لميدؼ)ىدؼ النشاط 
تعني عدـ الخكؼ مف الفشؿ كبالتالي )عمييا القيمة الذاتية لممستقبؿ، درجة الكاقعية، االستعداد لممخاطرة 

، كجكد الفرد داخؿ أك خارج منطقة الفشؿ، كىذا ما يجعؿ مستكل الطمكح (االختيار المناسب)اتخاذ القرار 
 .يتناقص بشدة بعد الفشؿ القكم أكثر منو بعد الفشؿ الضعيؼ كيتزايد بعد النجاح

 (57-53: 1984عبد الفتاح كاميميا،                                                   )

.
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تؤكد ىذه النظرية عمى القيمة الذاتية لميدؼ كعبلقتو بمستكل الطمكح كمعنى ذلؾ أنو كمما كانت 
األىداؼ تعني لنا قيمة كبيرة كتتمتع بقكة ذاتية كبيرة كمما اجتيدنا في تحقيقيا كارتفع مستكل الطمكح، 

ككمما كانت ىذه األىداؼ ال تعني لنا شيئا كمما كاف مستكل الطمكح منخفضا كىذا يعني أنو لكؿ منا ميؿ 
كقد تصؿ إلى . في تحديد ميؿ لمطمكحات كاألىداؼ مف اصغرىا قيمة بالنسبة لنا إلى أكبرىا قيمة

المستحيؿ مقابؿ اليدؼ التٌافو الذم ال يحتاج إلى أم مستكل مف مستكيات الطمكح ألنو يمكف االستغناء 
 .عنو كىذا األخذ كالرد يقع بيف مجاليف السالب كالمكجب

يحدد الميؿ إلى أحدىما قدرات الفرد كما يمثمو اليدؼ بالنسبة لو ىؿ ىك ىدؼ أك طمكح مصيرم 
 .أك غير ميـ

إال أنو أحيانا تدفعنا قيمة اليدؼ بالنسبة آلخريف إلى تحقيقو كأحيانا المجتمع ىك الذم يدفعنا 
لتحقيؽ أىداؼ معينة نظرا لقيمتيا بالنسبة لو، كلكف ىؿ نسمي ىذه طمكحات أـ أنيا طمكحات المجتمع؟ 

 .كلما ال فطمكحاتنا مف طمكحات مجتمعنا كأف نطمح جميعا في ترقية التعميـ الجامعي في الجزائر
 Skinner modiling theory"  سكنر"نظرية النمذجة - 3

أف تصرؼ الشخص بطريقة مرغكبة في المكاقؼ  (Skinner F.B )بكربيس فريدريؾ سكنريرل 
االجتماعية تتـ مف خبلؿ مشاىدتو شخصا أك أكثر يمارسكف طرؽ التصرؼ المرغكبة في مكاقؼ طبيعية 

 .كلذلؾ فيي مفيدة في تغيير السمككيات غير المرغكبة
كمف ثـ فإف اآلباء يطبعكف أبناءىـ بطابع شخصياتيـ دائما كاآلباء ذكك الطمكح المنخفض 

يدفعكف أبناءىـ نحك الخكؼ مغبة اإلفراط في كضع طمكح مرتفع، كذلؾ ال يتكقؼ فقط عمى رفع الطمكح 
كغالبا ما يككف الكالداف نمكذجا ألطفاليما فيما يعكساف طمكحاتيما عمييـ كمف ثـ . بؿ أيضا في خفضو

 (74: 2010، -1-عمي محمد النوبي).   يرغب الطفؿ أف يتشبو لكالده خاصة إلعجابو بالدكر الذم يمعبو
إذ ... مبدأ النظرية السمككية كاضح في تأكيدىا عمى التعميـ عف طريؽ المحاكاة كالنمذجة كالتعزيز

 (كأحد طمكحات األطفاؿ)أف األطفاؿ يقمدكف سمككات آبائيـ حتى ضحكاتيـ كيأممكف في نيؿ رضاىـ 
ليذا يعممكف عمى أف يككنكا مقربيف منيـ مف خبلؿ القياـ بما يقكمكف بو مف سمككات كبما أف السمكؾ ىك 
تعبير عف مستكل طمكح أك إجراء لتحقيؽ ىذا الطمكح فإف األطفاؿ بكعي أك دكف كعي يقمدكف سمككيات 

 .األكلياء عف طريؽ التنميط كيحاكلكف تحقيؽ طمكحاتيـ
إال أنو ىناؾ ما يسمى بالشخصية أم التميز، فرغـ تقميدنا آلبائنا يبقى جانب خاص بالفرد يرسـ 

 .مف خبللو طمكحاتو الخاصة كالتي قد تختمؼ كأحيانا تتعارض مع طمكحات كالديو
 

.
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 ( Freud.s)نظرية التحميل النفسي لفرويد  - 4
كقسميا . أعطى فركيد أىمية كبيرة لمراحؿ النمك األكلي كخاصة السنكات الست مف عمر الفرد

إلى عدة مراحؿ حاكؿ مف خبلليا تتبع سيركرة تككيف شخصية الفرد كدرجة تمتعو بالصحة النفسية، ككيؼ 
 .أك ما ىي العكامؿ التي قد تكقعو في المرض النفسي أك تكسبو استعدادا لمكقكع فيو

كتقسـ ىذه المراحؿ إلى فمية، شرجية، قضيبة، كمكف، التناسمية كفي كؿ مرحمة يجابو فييا الطفؿ 
صعكبات قد يتعداىا ليكاصؿ نمكه السميـ كقد يفشؿ في ذلؾ فتحبطو كتعرقمو عف النمك السكم، كمف 
المفاىيـ األساسية في ىذه النظرية عقدة أكديب كعقدة إلكترا المذاف تظيراف في المرحمة القضيبية أيف 
تطمح الفتاة المتبلؾ العضك الذكرم الذم اكتشفت أنيا ال تممكو مما يشعرىا بأنيا أقؿ شأنا مف أخييا 

( 6-5)الذكر، فيصبح ىدفيا ىك امتبلؾ ما ضاع منيا أك تعكيضو كرغـ أف ىذا يحدث في الصغر 
 .سنكات إال أف الطمكح يبقى ممحا حتى تصبح شابة كتحقؽ طمكحيا مف خبلؿ إنجاب طفؿ ذكر

ثبات الذات كغيرىا فإف  أما في حالة الفشؿ في تحقيؽ ىذا الطمكح أك غيره مف مكاضيع الحب كا 
 (تأجيؿ تحقيؽ اليدؼ)يحاكؿ الدفاع عف ىذا اليدؼ كما يسميو فركيد بآليات الدفاع منيا الكبت " األنا"

تحديد )كالتكحد  (تعكيض اليدؼ األسمى بيدؼ أقؿ)كالتعكيض  (تبرير الفشؿ في تحقيؽ الطمكح)كالتبرير 
 .كغيرىا كأحبلـ اليقظة (أىداؼ الغير

ىذا كيمكننا القكؿ أف نظرية فركيد كرغـ أىميتيا الكبيرة إال أنيا ال تكفي لكحدىا لتفسير مستكل 
الطمكح إذ أنو ال يمكف إىماؿ العكامؿ األخرل كالتي لـ تغفؿ عنيا ىذه النظرية لكف لـ تعالجيا بنفس 

 .األىمية التي عالجت بيا الجياز النفسي
 (Adler)نظرية أدلر - 5

اإلنساف كائنا اجتماعيا تحركو أساسا الحكافز االجتماعية، كأىدافو الحياتية، يشعر " أدلر" يعتبر 
 .بأسباب سمككو كباألىداؼ التي يحاكؿ بمكغيا كلديو القدرة عمى التخطيط ألعمالو كتكجيييا

الذات الخبلقة، الكفاح في سبيؿ التفكؽ، أسمكب الحياة، األىداؼ : كمف المفاىيـ األساسية عنده
 .النيائية ك الكىمية، مشاعر النقص كتقكيضيا

مبدأ الكفاح مف أجؿ التفكؽ فطريا، فالفرد يسعى لمكفاح مف أجؿ التفكؽ كذلؾ منذ " أدلر" كيعتبر 
 .ميبلده كحتى كفاتو كىك الغاية التي ينشط الشخص لتحقيقيا ك ىي عامؿ حاسـ في تكجو سمككو

 (115-114: 1993سرحان نظيمة، )

لكف عند المعاقيف خصكصا الذيف يعانكف نقصا بدنيا كعند " بالتعكيض" أيضا أدلركما ييتـ 
المرضى النفسانييف عصابييف خاصة، الذيف يعانكف نقصا نفسيا إف صح التعبير كعند السيككباتيف الذم 

.
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يعانكف نقصا في التقدير االجتماعي تحت ما يسميو بعقدة النقص أك عقدة التفكؽ، كىي حالة مرضية 
يحاكؿ الفرد مف خبلليا تعكيض ما ينقصو مف قكة بدنية أك استعداد نفسي أك مكانة اجتماعية كقد يدخؿ 
ىذا في إطار المبالغة أحيانا في تعكيض ىذا النقص أك الفشؿ في تحقيؽ طمكح ما، برفع مستكل الطمكح 

 .إلى أقصى حدكده أك العكس كىنا يحدث المرض النفسي
ىك حماية الذات كلذلؾ فإف الشعكر بالنقص يندرج "كاليدؼ مف ذلؾ أم التعكيض كآلية دفاعية 

تحت الصراع مف أجؿ الرفعة ليس بكسائؿ غير مألكفة أك غير مرغكبة، فإذا كاجو الطفؿ ضعفو بتفاؤؿ 
كشجاعة، كالسعي مف أجؿ الرفعة بعمؿ المجيكد البلـز لمتعكيض ربما يتحقؽ المستكل المشبع أك حتى 

 .الرفيع مف التكافؽ
إذ أنو تـ استبداؿ مفيـك الرغبة في القكة إلى استخداـ مفيـك السعي كراء التفكؽ أك األفضمية مف 
حيث حصكؿ الفرد عمى القيادة أك تمتعو بمركز مرمكؽ في المجتمع كالذم يعني بو أدلر سعي الفرد إلى 

 "الكماؿ أك تحقيؽ الذات كلذا تستحثو دائما تمؾ الحاجة إلى أف ينمك كيتقدـ إلى مستكيات عالية
 (73: 2010، -1-عمي النوبي)

 يرل بأف الشعكر بالنقص البدني أك النفسي أك االجتماعي دافع أساسي لمفرد أدلريتضح أف 
يجعمو يبحث عف الطرائؽ المختمفة لتعكيض ىذا النقص كتحقيؽ أىدافو كطمكحاتو، كبالتالي كأنو يشير 

 .إلى أنو كمما زادت الحاجة كمما زاد مستكل الطمكح
 .تفسير أيزنيك لمستوى الطموح- 6

بينت الدراسة التي قاـ بيا أيزنؾ لمتفرقة بيف العصابييف كاألسكياء بالنسبة لمستكل الطمكح فركقا 
كقد فسر أيزنؾ . بيف األسكياء كالعصابييف مف جية كبيف الييستيرييف كغير الييستيرييف مف جية أخرل

 في ىذا الصدد فمكجؿىذا االختبلؼ في ضكء نظرية التحميؿ النفسي معتمدا عمى التفسير الذم قاؿ بو 
 :حيث يقكؿ
 في مناقشتو لو عف أصؿ ككظائؼ الذات المثالية، نسب مستكل الطمكح إلى نظرية فمكجؿإف 

إنو في عالـ المثؿ يتكقؼ الكثير عمى ما نسميو المسافة بيف الذات الحقيقية كالذات المثالية، : ، فقاؿفركيد
 .فإذا كانت ىناؾ فجكة كاسعة بيف الكاقع كالمثؿ األعمى، فإننا نشعر بعدـ االرتياح كاإلثـ كالنقص

 عف فركيد في الرغبة الكاسعة لمعمك كفي نفس الكقت نجد تبريرا لنظرية أدلركىنا نجد إثباتا لرأم 
كىناؾ بعض الشؾ في أف الكمية الكبيرة . النرجسية الثانكية المرتبطة بالذات المثالية كليس بالذات الحقيقية

 إلى أف فمكجؿمف البؤس التككيني النفسي سببيا ىذا الكضع العالي جدا لمستكل ذات الفرد، كقد ذىب 
االرتفاع المفرط في مستكل الطمكح المتسبب عف النمك الزائد لؤلنا األعمى كباالنخفاض : ىذا التفسير

.
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المفرط في مستكل الطمكح المتسبب عف النمك الزائد لميك بالنسبة لعبلقتيا باألنا األعمى، ينظر إليو عمى 
 .أنو التفسير الكحيد لمنتائج التي كصؿ إلييا بالنسبة لميستيرييف كغير اليستيرييف

 (56-59، 1984عبد الفتاح كاميميا، )
 في محاكلة لو تفسير مستكل الطمكح بيف االرتفاع كاالنخفاض قائبل أيزنؾ تىمكقع فركيد كأدلربيف 
 كىما يعتبراف الفرؽ بيف الذات الكاقعية كالذات المثالية كالفرؽ بيف األداء كالتكقع كىنا فمكجؿما جاء بو 

 المذاف يعتبراف أف مستكل الطمكح ىك مستكل األداء كيكب كفرانؾ: نعكد إلى تعريفات بعض العمماء
التالي الذم يتكقع الفرد أف يحققو، فإف لـ يكف مستكل األداء في مستكل التكقع كاف الفشؿ كمف ثـ 
 أيزنؾاإلحساس بالعجز كبالتالي إمكانية الكقكع في المرض بسبب خبرات الفشؿ المتكررة، كىذا ما أكده 
 .في تعريفو لمطمكح بأنو المجاىدة لتحقيؽ التفكؽ عمى النفس كىنا تدخؿ الذات في صراع مع ذاتيا

 . غير كاضحة بشكؿ كبير كما كاف تعريفو لمستكل الطمكحأيزنؾتبدك كجية نظر 
 (Macdougall)نظرية مكدوجل - 7

 لحقيقة القصد في سمكؾ اإلنساف مف حيث بحثو عف ىدؼ كسعيو لبمكغو كليـ مكدكجؿيشير 
كتحقيقو، كالنشاط القصدم يراد بو النشاط العقمي بإدراؾ مكقفي لمتنبؤ بالنتائج الحادثة كالسعي نحك تحقيؽ 
ىدؼ مع كجكد شعكر باالرتياح لبمكغ ذلؾ اليدؼ المتكقع كذلؾ لمكصكؿ لتحقيؽ الذات بحيث إف ىدؼ 
الفرد يككف متكقعا مف خبلؿ عمية غائية تدفع الفرد نحك بمكغ ذلؾ اليدؼ بمنافستو لآلخريف في سبيؿ 

 . في أف أىداؼ الفرد كتطمعاتو ىي التي تكجو سمككوأدلر مع مكدكجؿتحقيؽ ذاتو كلذا يتفؽ 
 (71: 2010، -1-عمي محمد النوبي)

 ركز عمى الغرض مف كراء ما نقـك بو مف سمككات كىذا مبدأ الذاتية أم أف مكدكجؿيتبيف أف 
كراء كؿ سمكؾ غاية، كبالتالي كراء كؿ طمكح غاية كغرض يسعى الفرد لتحقيقو لبمكغ القصد األساسي أك 

أدلر  في نظريتو التحميمية، كبمعنى أدؽ فإف أدلرالغاية األسمى كىي تحقيؽ الذات، كىذا ما تحدث عنو 
دافعا أساسيا كقكيا لسمككاتنا كأداءاتنا كبالتالي يمكننا تكقع  (أك مستكل الطمكح) يعتبراف الطمكح كمكدكجؿ

 .األىداؼ كالسمككات إذا ما عممنا المقاصد منيا
كفي األخير فإف التكجيات التفسيرية لمستكل الطمكح كرغـ أنيا تبدك مختمفة إال أنيا تبدك متكاممة 

مف ناحية أخرل، حيث أنيا تجمع بيف أىـ العكامؿ التي تؤثر في مستكل الطمكح كىذا يعني أنيا أم 
 .النظريات حاكلت فيـ مستكل الطمكح مف خبلؿ محاكلة فيـ دكافعو

 ركز عمى المجاؿ الذم يعيش فيو اإلنساف رغـ أنو لـ ينفي أىمية العكامؿ الفردية ليفيفلذا نجد 
 باإلطار المرجعي الذم تـ مف خبللو تقييـ صكرة ذات الفرد، كىك ستاجنراألخرل، كليس بعيدا عنو اىتـ 

.



 مستكل الطمكح:                                                                         الفصؿ الثالث

375 

 أيضا، كما أشاركا جميعا إلى خبرات الفشؿ كالنجاح كمدل تأثيرىا عمى شريؼ كشريؼما ذىب إليو 
 .مستكل الطمكح
 بدكرىا نبيت إلى أف مستكل الطمكح يزيد كمما كاف اليدؼ يمثؿ بالنسبة لنا قيمة خاصة إسكالكنا

كذاتية كداللة معنكية قكية، كأف ىذه القيمة ىي مف يحدد القرار النيائي أك االختيار النيائي لؤلىداؼ 
 .كطرؽ تحقيقيا كىؿ تستحؽ ما نبذلو مف جيد مف أجؿ تحقيقيا

 صاحب االتجاه السمككي يرل بأف طمكحات األبناء مشتقة مف طمكحات اآلباء سكنرمف جيتو 
 فيرل أننا نستخدـ آليات دفاعية قد تككف جامدة كقكية في سبيؿ تصريؼ ما فركيدعف طريؽ النمذجة، أما 

نشعر بو مف إحباط كتكتر ألننا فشمنا في تحقيؽ ما نطمح إليو كبذلؾ نككف عرضة لمكقكع في المرض 
 لمقكؿ أف شعكرنا بالعجز كالنقص أكبر دافع لنا لمعمؿ عمى تحقيؽ طمكحاتنا أدلركيذىب . النفسي

 –كتعكيض عف ما نشعر بو مف نقص أماـ اآلخريف كىذا ما أسماه بعقدة النقص، أك العكس عقدة التفكؽ 
 .أيف ينخفض مستكل الطمكح إلى أدنى مستكياتو

 الذم كاف ذك تكجو تحميمي لكف غير كاضح المعالـ كتبنى ما ذىب أيزنؾ نجد أدلر ك فركيدكبيف 
 بالقكؿ أف الفرؽ الكبير بيف الذات المثالية كالذات الكاقعية يشعرنا بعدـ االرتياح كالتكتر، كىذا فمكجؿإليو 

الذات )كقدرتنا عمى تحقيؽ ىذه الطمكحات  (الذات المثالية)يعني أنو كمما زاد الفرؽ بيف طمكحاتنا 
 .كمما انخفض مستكل الطمكح، ككمما نقصت المسافة بينيما كمما زاد مستكل الطمكح (الكاقعية

كأف الدافع . الذم يرل بأف الغاية مف األداء ىي مف يحدد مستكل الطمكحمكدكجؿ كأخيرا نظرية 
 في ىذه النقطة بالذات، أدلركراء ىذا األداء أم كاف ىذا األخير ىك في سبيؿ تحقيؽ الذات كىك يتفؽ مع 

 .كبالتالي فيما يعتبراف مستكل الطمكح دافعا قكيا لطمكح الفرد

 :خصائص الفرد الطموح: رابعا
يتسـ الشخص الطمكح بعدة صفات تطبع فردانيتة كتميزه عف اآلخريف كخاصة صاحب مستكل 

قدرة عمى المنافسة كاإلقداـ عمى المخاطرة كالتحدم كالقدرة عمى الضبط كما "الطمكح العالي، قد نجده ذك 
دارة األزمات، كالقدرة عمى تقبؿ  دارة الكقت كا  يتميز بالتفكير االبتكارم كالمركنة كالقدرة عمى صنع القرار كا 

 (5-3: 2004مميجي باظة أمال، ).  التغيير بالتكاصؿ مع اآلخريف
فرد لديو نظرة متفائمة لمحياة، كاتجاه نحك :  سمات الفرد الطمكح بأنوكاميميا عبد الفتاحكما حددت 

التكفؽ كنحك الكفاح، كما يميؿ إلى تحديد أىدافو ككضع خطة لتحقيقيا، لديو القدرة عمى تحمؿ المسئكلية 
 .كاالعتماد عمى النفس يتسـ بالمثابرة كعدـ الرضا بالكضع الراىف كيتطمع لؤلفضؿ
 (186: 2004شعمة الجميل، )

.
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 ذكر عدة خصائص لمفرد الطمكح عباس محمكد عكض أف نظيمة أحمد سرحافكقد أشارت 
 :تمثمت في أنو شخص

ال يقنع بالقميؿ كال يرضى بمستكاه الراىف كيعمؿ دائما عمى النيكض بو، أم ال يرل أف كضعو - 
 .الحاضر أحسف ما يمكف أف يصؿ إليو

 .ال يؤمف بالحظ كال يعتقد أف مستقبؿ اإلنساف محدد ال يمكف تغييره كال يترؾ األمكر لمظركؼ- 
 .ال يخشى المغامرة أك المنافسة أك المسئكلية أك الفشؿ أك المجيكؿ- 
 .ال يجزع إف لـ تظير نتائج جيكده سريعا- 
يتحمؿ الصعاب في سبيؿ الكصكؿ إلى ىدفو كال يثنيو الفشؿ عف معاكدة جيكده كيؤمف بأف - 

 (116: 1993سرحان نظيمة،   ).الجيد كالمثابرة كفيبلف بالتغمب عمى الصعاب
 : كيمكف أف نجمؿ أىـ ما تتميز بو شخصية الفرد ذك مستكل الطمكح العاؿ بػ أف يككف

 .ناضجا أم قادرا عمى تقيـ المكاقؼ بكؿ جكانبيا- 1
 .لديو دافعية قكية لتحقيؽ طمكحاتو- 2
 .جديا في تعاممو مع األىداؼ كالظركؼ- 3
 .كاقعيا كليس خياليا يعرؼ ما لديو كما يمكف أف يفعؿ- 4
 .كاعيا بإمكاناتو الذىنية كالنفسية- 5
 .(كال تعني بيا الرعكنة)لديو ميؿ نحك المغامرة كالتحدم - 6
 .قادرا عمى اتخاذ القرارات كالمخاطرة إف لـز األمر- 7
 .قادرا عمى مكاجية الصعاب كاألزمات- 8
 .مرنا في المكاقؼ المعقدة أك الشائكة- 9

 .يتمتع بدرجة ذكاء تؤىمو لتحقيؽ طمكحاتو- 10
 . يتمتع بتفكير ابتكارم إليجاد الحمكؿ المناسبة لما يكاجيو مف مشاكؿ- 11
 .يعمؿ بشكؿ مستمر أم اإلصرار عمى متابعة العمؿ حتى كلك فشؿ مرة- 12
 .متكفقا مع نفسو كبيئة كمتزتا انفعاليا- 13
 .يستطيع أف يكافؽ بيف تكقعاتو كأدائو- 14
 .اختيار أسمكب التفكير المناسب يبلئـ المكقؼ المعاش- 15
 .يعتبر خبرات الناجح كالفشؿ مصدر لمتعمـ كالمعمكمات- 16
 .(...األكاديمي أك الميني)قادرا عمى اإلنجاز - 17

.
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 .النجاح ال يعتر نياية الطمكح- 18
 .قادر عمى ترتيب األىداؼ حسب األكلكية- 19
 .كاثقا في نفسو كليس مغركرا- 20

لكف ىي مجمؿ " كيؼ تصبح طمكحا"ىذه المجمكعة مف الصفات ال تعني أنيا كصفة سيككلكجية 
الصفات التي تتكفر عادة في األفراد ذك مستكل الطمكح العالي أك أغمبيا ككمما كانت درجة ىذه الصفات 

ككؿ ىذه الصفات ال تعني شيئا إف لـ يرافقيا أك تترجـ في شكؿ . مرتفعة كمما زاد مستكل الطمكح
ىك المعيار األساسي  (الذم كاف طمكحا)انجازات أكاديمية أك مينية أك أسرية أك اجتماعية ألف اإلنجاز 

 .الذم يقيس بو الفرد نجاحو كفشمو كرد فعؿ لما خططو مف أىداؼ كطمكحات
 :أساليب قياس مستوى الطموح: خا لا
أكؿ مف أجرل تجارب معممية بغرض قياس عبلقة مستكل  (1930) سنة (Hoppe )ىكبكاف 

الطمكح بخبرات النجاح كالفشؿ لدل الفرد، ثـ تمتيا محاكالت عديدة مف عمماء آخريف أمثاؿ 
(Haussman, 1993 )ىكسماف كفرانؾ( Frank, 1935 )جاكناتك( Jacknat, 1937) فيمزك 
(Fales, 1937)  ىذه العبلقة أيضا أندرسكفكما درس (Anderson, 1940) جكلدك( Gould, 1941 )

بحكث  (Eysenck and Himmelweit, 1945 )ايزنؾ كىيممكايتكما قدـ  (Rotter, 1955)كركتر 
 .قيمة قاسا مف خبلليا مستكل الطمكح لدل العصابييف كاألسكياء

بدراسة حكؿ استجابات المرضى لمتيديد  (Danial &Miller, 1952 )دانياؿ كميمركبالمثؿ قاـ 
 (1961) بدراستو التجربة عاـ  الزيادمبالفشؿ، كما كقاـ

. كألف التجارب المعممية مصطنعة كتضع المفحكص في مكقؼ مميء بالمنبيات كمع تكقع مسبؽ
 .فقد استبدلت باالختبارات المعممية البسيطة لتنتيي بمجمكعة مف المقاييس كاالستبيانات

سنحاكؿ إذا تقديـ عرض مختصر ألىـ المحطات التي مر بيا قياس مستكل الطمكح كالتي تنقسـ 
 :إلى محطتيف أساسيتيف

 .أسموب التجارب المعممية- أ
بدأ قياس مستكل الطمكح عف طريؽ إجراء بعض التجارب المعممية التي يقـك فييا الشخص المراد 
قياس مستكل طمكحو بأداء معيف، كالطريقة التقميدية تتـ بأف ييعرض الجياز المستخدـ عمى الشخص مع 

 .طريقة استخدامو ثـ إعطائو الفرصة ألف يجرب العمؿ عدة مرات
كبعد أف يتدرب نسألو ما ىي الدرجة التي يتكقع أف يحصؿ عمييا، ثـ ندكف إجابتو في جدكؿ معد 
لذلؾ، كبعد أف يقـك باألداء الفعمي نسألو عما يظف أف تككف ىذه الدرجة، ثـ تدكف ىذه الدرجة، كبعدىا 

.
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نخبره بالدرجة التي حصؿ عمييا فعبل كتدكف في خانة خاصة كتتكرر ىذه العممية عدة مرات، كىكذا يككف 
 .ىناؾ درجة الطمكح كدرجة الحكـ عميو كدرجة األداء الفعمي

كتحسب الفركؽ بيف ىذه الدرجات مف خبلؿ عدة مقاييس منيا مقياس االختبلؼ اليدؼ، مقياس 
 .62االختبلؼ التحصيمي كمقياس اختبلؼ الحكـ

كقد أدخؿ أيزنؾ درجة أخرل كىي درجة االختبلؼ الذاتي التي يحصؿ عمييا مف إضافة اختبلؼ 
 .الحكـ إلى اختبلؼ اليدؼ، كما استخدـ معامؿ التذبذب كمعامؿ االستجابة
 (45-44: 1984عبد الفتاح كاميميا،                                                          )

عمى أسمكب استنتاجي بسيط حيث يطمب مف المفحكص  (Hoppe, 1930 )ىكبكقد اعتمد 
 ىكبالقياـ بأداء عمؿ معيف ثـ يستدؿ عمى مستكل طمكحو مف خبلؿ المبلحظة لعدة مؤشرات كىكذا فإف 

اعتمد عمى التقدير الكيفي في قياس مستكل الطمكح مستندا في ذلؾ عمى قدرة المبلحظ في تحديد خبرات 
 (25-24: 1993حمادى فتيحة، ).   المفحكص مف حيث الناجح كالفشؿ
 كرغـ أىميتو إال أنو يتميز بالذاتية العتماده عمى المبلحظة فقط ىكبكما نبلحظ فإف أسمكب 

كافتقاره لمدقة كالمكضكعية حيث أف تدخؿ الفاحص في إعطاء التعميمات كالمكقؼ التجريبي في حد ذاتو 
 .قد يؤثر عمى استجابات المفحكص كأدائو عمكما كبالتالي عمى مستكل الطمكح

ذلؾ التقرير الذاتي كالكصؼ الكيفي الذم يعتمده  (Jacknet, 1937 )جاكناترفضت "كقد 
 كخطت خطكة إلى األماـ أبعد مما (Hoppe)ىكب الفاحص في تحديد مستكل الطمكح كما فعؿ ذلؾ 

حيث استخدمت سمسمة مف عشر ( 88: 1989مرحاب صالح، )"  مف حيث الدقة كالمكضكعيةىكبفعؿ 
تندرج في الصعكبة بصكرة كاضحة، كعمى المفحكص أف يختار المتاىة التي يريد - الكرقة كالقمـ–متاىات 

 (25: 1993حمادى فتيحة، ). العمؿ عمييا، كبيذا االختيار يكشؼ المفحكص تمقائيا عف مستكل طمكحو
الذم كاف أكؿ مف أدخؿ  (Frank, 1935 )فرانؾكقد تقدمت أساليب قياس الطمكح عمى يد 

الطريقة الكمية في تقدير مستكل الطمكح فجاءت نتائجو أكثر مكضكعية كدقة كاعتمدت طريقتو عمى 
التجارب المعممية، فكاف يعطي المفحكص كاجبا يتضمف تكرار أعماؿ بسيطة مثؿ طبع كممات مقننة مف 

 (27: 1984عبد الفتاح كاميميا، ). حيث الصعكبة باستخداـ آلة لمطباعة
 في قياس مستكل الطمكح لكنيا أكضحت أنو فرانؾطريقة  (Gould.R, 1938 )جكلدكقد اتبعت 

ال يكجد أم ارتباط بيف ما يسمى بمستكل الطمكح الحقيقي كبيف المقاييس الكمية لمستكل الطمكح، 
فأدركت تماما أف البياف الصريح لمستكل الطمكح الذم يدلى بو المفحكص أثناء المكقؼ التجريبي ال 

                                                 
 .1984نهزٕضٛؼ اطهغ ػهٗ يغزٕٖ انطًٕػ ٔانشخظٛخ، -  62

.
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 -true aspiration أك مستكل الطمكح الحقيقي inner aspirationsيعكس الطمكحات الضمنية 

level كلذلؾ لـ تكتفي بالتجارب المعممية كاستخدمت باإلضافة إلى ذلؾ أسمكب المقاببلت مع ،
 قد ابتعدت أكثر عف المكاقؼ جكلدالمفحكصيف لمتكصؿ إلى تحديد دقيؽ لمستكل طمكحاتيـ كبيذا تككف 

 الكصفي الكيفي ىكب بذلؾ قد جمعت بيف أسمكبي جكلد كتككف (27: 1993حمادى فتيحة، )المصطنعة 
 . الكمي المحددفرانؾك

يصؼ طبيعة اإلجراء الذم يمكف استخدامو في قياس مستكل  (Deutsh, 1954 )دكتشبينما 
 :الطمكح معمميا عمى النحك التالي

 .يقكـ المفحكص بأداء ما، يستطيع أف يحصؿ فيو عمى درجة معينة- أ
ييطمب مف المفحكص تحديد الدرجة التي يتكقع تحقيقيا في المحاكلة التالية في ضكء معرفتو - ب

 .لنتيجة أدائو السابؽ
 .يمارس المفحكص نفس األداء كيحصؿ فيو عمى درجة أخرل- ج
 .يستجيب المفحكص ألدائو الثاني مف خبلؿ اإلحساس بالنجاح كالفشؿ- د

كعمى ىذا النحك استمر الباحثكف مدة طكيمة يتناكلكف مستكل الطمكح في مكقؼ معممي، كذلؾ 
باستخداـ عدد مف االختبارات مثؿ اختبار الرسـ في المرآة، اختبار الخرز بميارة األصابع، كاختبار 
صابة اليدؼ كاختبار الميارة اليدكية، كاختبار  الشفرة، كاختبار ترتيب البطاقات، كاختبار الشطب، كا 

باإلضافة إلى االختبارات التي تتضمف ... تكصيؿ النقط، كلكحة المتيات المائمة، كاختبار تذكر الكممات
 .عمميات حسابية

: كقد استخدـ الباحثكف في معالجة البيانات المعممية عددا مف المقاييس كالمؤشرات مف أىميا
 .درجة اختبلؼ اليدؼ، درجة اختبلؼ األداء، درجة اختبلؼ الحكـ، دليؿ المركنة دليؿ الميؿ لبلستجابة

في دراسات المقارنة بيف األسكياء - بصفة خاصة-ىذا كتستخدـ المؤشرات الثبلثة األخيرة 
 (90-89: 1989مرحاب صالح،  ).كالعصابييف مف حيث مستكل الطمكح

كرغـ أف األسمكب التجريبي في قياس مستكل الطمكح ميـ كقد تـ استخدامو مف قبؿ الكثير مف 
 :الباحثيف إال أف انتقادات عديدة كجيت لو، مف أىميا أف

 .مشكمة العمـك السيككلكجية داخؿ المعمؿ المصطنع- 
 .عدـ فيك المفحكص لمتعميمات كأحيانا تأكيميا ذاتيا- 
 .ذاتية المجرب أك الفاحص كشخصيتو كىيئتو تتدخؿ في مدل تعاكف الفاحص- 

.
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كضع المفحكص في مكقؼ تجريب قد ال يركؽ لو كأف يفضؿ اختبار المتاىات عمى اختبار - 
 .حسابي أك إصابة اليدؼ مثبل

 .صعكبة ضبط المتغيرات الدخيمة، كقد أشرنا إلى تعدد العكامؿ المؤثرة في مستكل الطمكح- 
جراء التجربة-   .عمى الفاحص أف يككف كفأ في تقديـ االختبار كا 
اختبلؼ األفراد في المستكيات العقمية كاالستعدادات النفسية كىذا يجعؿ القياس غير دقيؽ - 

 .كغير عادؿ لعدـ احترامو الفركقات الفردية
االختبارات غير معممة عمى المجتمع األصمي لمدراسة كبالتالي نتائجو تبقى تناسب فقط - 

 .الدراسة التي أجريت خبلليا أم عينة الدراسة فقط
لكف يمكف القكؿ أنيا فعالة، إال أنيا غير كاقعية . كفي األخير ىذه االختبارات ىي مجرد ألعاب- 

ف كاف مستكل طمكحو . (إف كاف لو حرية االختيار)مف جية كتستيكم الفرد مف جية أخرل  كحتى كا 
الحقيقي ضعيؼ، كبالتالي فيي غير قادرة عمى الكصكؿ إلى اليدؼ الكاقعي لمفرد كبالتالي عدـ الكصكؿ 

 .إلى مستكل طمكحو الحقيقي لكنيا قد تقيس مستكل طمكح الفرد الذم يطمح أف يصؿ إليو تاليا
انتقؿ قياس مستكل الطمكح مف التجارب المعممية إلى قياسو عف طريؽ المكاقؼ الفعمية "كعميو 

كزمبلئو الربط بيف شكاىد الحياة اليكمية كبيف التجارب  (Child, 1954 )تشايمدفي الحياة، أيف حاكؿ 
عمى عينة تتككف whiting( 1949)حيث قاـ بتجربة مع زميمو  (49: 1984عبد الفتاح كاميميا، )" المعممية

كصؼ :  طالب، طمب منيـ كصؼ ثبلث مكاقؼ في حياتيـ اليكمية، فكانت النتائج كالتالي151مف 
ف كانت ىناؾ  ف لـ تكف ىناؾ اىداؼ محققة، ك كصؼ لمكقؼ محبط حتى كا  مكقؼ محبط حتى كا 

 (Rajamanickam, M., 2004 :647) .مكاسب، ثالثا كصؼ أىداؼ محققة دكف أك باحباط أقؿ
كلتفادم ىذه الصعكبات انتقؿ قياس مستكل الطمكح مرة أخرل إلى استخداـ االستبيانات 

 .كالمقاييس
 .أسموب االستبيانات- ب

في - بدأ الباحثكف في مجاؿ مستكل الطمكح"بحثا عف دقة أكبر كعف استجابات أكثر مكضكعية 
تصميـ كاستخداـ أدكات لقياسو، فظيرت استبيانات لقياس مستكل الطمكح في المجاؿ الميني كالتعميمي 

 اتكينسكفك (Child & Whiting, 1949 )شيمد ك كيتيجكخاصة في الدراسات التي قاـ بيا كؿ مف 
(Atikinson, 1951) ىاريسكفك (1967 )أحمد راجح، ك(1961 )كاميميا عبد الفتاحك( Harrison, 

 .كغيرىـ (1969

.
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كمما يبلحظ أف ىذه االستبيانات جميعيا تتصؿ ببعض جكانب الحياة الكاقعية كخاصة منيا 
 الذم تجاكز ىذيف الجانبيف كضمف استبيانو المطامح (Boyd)الجكانب المينية كالتعميمية باستثناء بكيد 

 .اإلنسانية بمعناىا الكاسع
كىذه االستبيانات عبارة عف أسئمة مباشرة تتيح لممفحكص فرصة التعبير عف مطامحو المختمفة، 
غير أنو قد ال يقدـ كاضع االستبياف ما يشير إلى صدقو كثباتو، مقابؿ افتراض أف األسئمة التي يتضمنيا 
ىذا االستبياف تككف عادة كاضحة كمباشرة مما يغني عف إجراء دراسات الصدؽ كالثبات، إال أف مثؿ ىذا 

 (92-92: 1989مرحاب صالح،      )".االفتراض أمر مشككؾ فيو إلى حد كبير
إال أنو تجدر اإلشارة إلى أف مضاميف ىذه المقاييس كاالستبيانات جاءت مف خبلؿ ما تكصمت 

إليو أساليب القياس المعممية، حيث أنيا ساعدت عمى كشؼ مجمكعة مف السمات لشخصية المفحكصيف 
كرغـ التشكيؾ في نتائج ىذه التجارب إال أنيا كانت مف . ذكم مستكل الطمكح العالي أك المنخفض

 .األسس الميمة التي بنيت عمييا االستبيانات
مف جية أخرل حاكلت ىذه االستبيانات كضع المفحكص في مكاقؼ كاقعية مصاغة في شكؿ 

الخ كمف العمماء الذيف كضعكا ...عبارات منيا مكاقؼ تعميمية كأخرل مينية، كمكاقؼ أسرية كاجتماعية
 :األعمار كالميف كالتكجيات نذكر مقاييس لقياس مستكل الطمكح لدل األفراد بمختمؼ

حيث كضع مقياس مستكل الطمكح الميني، ككاف يستدؿ عمى  (Reisman, 1953 )ريسماف"
 " مستكل الطمكح مف خبلؿ عدد العقبات التي يتجاكزىا الفرد في المقياس كقد اعتمد عمى الصدؽ المنطقي

 (92: 1989مرحاب صالح، )
بتصميـ استبياف لقياس مستكل  (1961 )كاميميا عبد الفتاحأما في العالـ العربي فقد قامت 

 سؤاؿ تتدرج تحت سبع سمات رئيسية كؿ منيا كضع لو عشرة 79الطمكح لدل الراشديف كيحتكم عمى 
 أسئمة خاصة بالمراجعة كزعت بيف باقي األسئمة كبنكد 10ك ( أسئمة9 )4أسئمة ما عدا السمة رقـ 

الميؿ - 4-تحديد األىداؼ كالخطة - 3-االتجاه نحك التفكؽ - 2- النظرة لمحياة 1: االستبياف تتمثؿ في
الرضا بالكضع الحاضر كاإليماف - 7-المثابرة - 6-تحمؿ المسئكلية كاالعتماد عمى النفس - 5-لمكفاح 
 (5: 1975عبد الفتاح كاميميا،   ).بالحظ

 حتى يمكف تطبيقو عمى عينة بحثو كاميميا عبد الفتاح بتعديؿ استبياف سيد عبد العاؿكقاـ 
 .المتككنة مف عينة شرائحية طبقية مف الفبلحيف كالعماؿ كالمتعمميف

 بتصميـ استبياف لقياس مستكل الطمكح، تضمف مجمكعة مف الصفات أحمد عزت راجحكما قاـ 
 .التي رأل أنيا تتكفر لدل الشخص مرتفع الطمكح كقد استخمص ىذه الصفات مف نتائج الدراسات السابقة

.
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 في قياس ريزماففقد استخدـ األسمكب غير المباشر الذم اتبعو  (1975 )إبراىيـ قشقكشأما 
مستكل الطمكح الميني كاألكاديمي، ألنو عمى حد قكلو أكثر قدرة عمى استثارة اىتماـ المفحكص مف 

 .أسمكب االستبياف الذم يتضمف أسئمة مباشرة
كرغـ أف االستبيانات أكثر داللة مف التجارب المعممية ألنيا أكثر اتصاال بالكاقع كأكثر جدية، إال 

أشارت إلى قصكر طريقة االستبياف باعتبار أف بعض الناس مستعديف لمناقشة  (Hurlock )ىيرلكؾأف 
طمكحاتيـ بينما البعض اآلخر تجدىـ متحفظيف، كىذا ما دفع الباحثيف إلى المجكء إلى دراسة الرغبات 

 (34-33: 1993حمادى فتيحة،  ). كالمثؿ العميا لكنيا تعكد كنقكؿ أنيا تتغير مع الزمف
 :كما كضع مجمكعة مف الباحثيف مقاييس لقياس مستكل الطمكح منيـ

 .عبد اهلل الصافي، كمحمد حسانيف محمد: مقياس مستكل الطمكح لػ- 
 (.1984)سناء محمد سميماف : مقياس مستكل الطمكح لدل الطالبة- 
 (.2004)أماؿ عبد السميع باظة : مقياس مستكل الطمكح لدل المراىقيف كالشباب- 
 .2004محمد النكبي عمي : في مجاؿ اإلعاقة السمعية كالعادييف)اختبار مستكل الطمكح - 
 .محمد عبد التكاب معكض، سيد عبد العظيـ محمد: مقياس الطمكح ؿ- 

كغيرىا مف المحاكالت لقياس مستكل طمكح مف خبلؿ المقاييس كىذا يعكد الختبلؼ المتغيرات 
حسب كؿ دراسة، إال أنو يجدر بنا التأكيد عمى أنو أغمب الدراسات التي أجريت ككاف أحد متغيراتيا 

 لما يميزه مف اتساع كجدية كما أنو مقنف كيصمح كاميميا عبد الفتاحمستكل الطمكح اعتمدت عمى مقياس 
 .في عدة مكاقؼ كاقعية مف حياتنا اليكمية

كىكذا تطكرت أساليب قياس مستكل الطمكح مف التجارب المعممية المصطنعة إلى قياسو عف 
كصكال إلى الطريقة الكمية مف خبلؿ االستبيانات المباشرة كغير . طريؽ المكاقؼ الفعمية في الحياة

المباشرة، كىذا ما سنعتمده في دراستنا ىذه مف خبلؿ محاكلة الباحثة إعداد مقياس لمستكل الطمكح يبلئـ 
 .عينة البحث أكثر باالعتماد عمى الدراسات السابقة كالمقاييس المتكفرة

 
 
 
 
 
 

.
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 :ممخص
أنت شخص . عبارة ربما سمعتيا مف أستاذؾ في الجامعة !أنت شخص طمكح كستحقؽ ما تريد

 ذلؾ !أك قمتيا لنفسؾ ذات مرة !عبارة ىي األخرل ربما سمعتيا مف أبيؾ أك مف معممؾ !فاشؿ كدكف فائدة
مكانياتنا، كما نتكقعو نحف  ىك مستكل الطمكح الذم يتكقعو اآلخركف منا العتقادىـ بأنيـ عرفكا قدراتنا كا 

 .مف أنفسنا
نكعية أـ /كقد الحظنا مما تقدـ صعكبة تحديد طبيعة مستكل الطمكح، ىؿ ىك سمكؾ أـ سمة عامة

ألنو يتأثر . حالة مكقفية أك دافع مف دكافع الشخصية، لنقكؿ أف مستكل الطمكح ىك كؿ ذلؾ مجتمعيف
كصعكبة تحديد طبيعتو انعكست عمى . (األسرة كالمجتمع)كعكامؿ بيئية  (.سمات شخصية)بعكامؿ فردية 

 .طرؽ قياسو التي تطكرت مف تجارب معمميو إلى استبيانات كمقاييس
كعمكما فإف الشخصية السكية ىي شخصية طمكحة بطبعيا ألنيا تممؾ صكرة إيجابية عف ذاتيا 

كىذا يعني أنو يمكف أف ننمي طمكح أطفالنا ليتمتعكا . كتحترميا، كتتعمـ مف خبرات الفشؿ، كال تقؼ عندىا
 !كنتمتع نحف معيـ فطمكحاتنا كطمكحاتيـ تتفاعؿ في الحاضر كالمستقبؿ. بالصحة النفسية

.
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 : تمهيد
 اتخاذ حكؿ مفيكـ في الجانب النظرم ت الباحثة إلى عرض الخمفية العممية النظريةبعدما تطرؽ

 حيث الحظنا ، أساليب التفكير كمستكل الطمكح ككيؼ تـ معالجة ىذه المتغيرات كما كتب حكليا،القرار
طارىا -  ؛ كنحف نعني بذلؾ الجانب المعرفيلـ يكف كافياأف التعامؿ معيا  و دراستنا الحالية كا  تىكجي

 نظـ دعـ القرار التي أصبحت كسيمة ميمة في اتخاذ القرارات في كثير  عمىت الباحثةكعرج. -النظرم
بنكع مف الشرح - ثـ بحثنا .مف المؤسسات كالتي تعتبر مف افرازات التقدـ البحثي في عمـ النفس المعرفي

 عبلقة متغيرات الدراسة الثبلث بأىـ العمميات المعرفية محاكليف بذلؾ تكضيح تمكقع  في-كالتفصيؿ
. متغيرات الدراسة الحالية بيف باقي العمميات المعرفية

عرض منيجية الدراسة كخطكاتيا االجرائية، حيث يتـ فيو عرض نحاكؿ في ىذا الجانب الميداني 
ككذا األساليب . المنيج المستخدـ كمجتمع كعينة الدراسة، كاالجراءات المتبعة في بناء أدكات الدراسة

.  يفكر المكظؼ الجزائرم كأم أسمكب تفكير يفضؿ داخؿ المؤسسة التي يعمؿ بيامعرفة كيؼاالحصائية 
 232مف خبلؿ ؟ كىذا كما ىي معمكماتو عف اتخاذ القرار كمدل تأثير مستكل طمكحو عمى ىذا األخير

ضؼ إلى ذلؾ محاكلة  .مف المكظفيف الذيف أجابك عمى المقاييس المكزعة بكالية سطيؼ- ينةكع- فرد 
.    المنيج الكصفي المقارفاختيارنا لممنيج المبلئـ أكثر لمدراسة الميدانية كىك 

 الدراسة االستطالعية: أوال
VII. ظروف اجراء الدراسة االستطالعية: 

 كالتأكد مف التي تـ بنائيا-  فقط– إلى التحقؽ مف صدؽ األدكات لـ تيدؼ الدراسة االستطبلعية
صبلحيتيا بغرض استخداميا لجمع البيانات في الدراسة األساسية، بؿ قامت الباحثة أيضا باستطبلع 

مكسع بغرض جمع أكبر قدر ممكف مف المراجع التي كانت ليا صمة بمتغيرات الدراسة؛ بغرض صياغة 
اشكالية أكثر كضكحا؛ غير أف المراجع التي كانت متكفرة لـ تفي بالغرض المسطر في بداية البحث؛ لتجد  
الباحثة نفسيا مضطرة لبلعتماد مرة أخرل عمى ما تكفر مف مراجع لعدـ تكفر ما كانت تبحث عنو الباحثة 

 .مف معمكمات
كما سجمت الباحثة نقص كبير في مراجع ذات التكجو المعرفي خاصة في أساليب التفكير كاتخاذ 
القرار، كنقص كبير جدا في مراجع  متغير مستكل الطمكح ماعدا ما تكفر مف دراسات سابقة، حيث يكاد 

فكاف أف حاكلت الباحثة عرض . مرجع كاميميا عبد الفتاح أف يككف المرجع العربي الكحيد لمستكل الطمكح
 .األرضية العامة ليذه المتغيرات لمكصكؿ إلى حقيقة المتغيرات المراد دراستيا كتكضيحيا لمقارئ

.



 إجراءات الدراسة الميدانية:                                                             الفصؿ الرابع  

387 

 

مف جية أخرل حاكلت الباحثة التأكد مف صبلحية األدكات مف خبلؿ تكزيعيا عمى عينة مف 
بعده تـ حساب . ، لمعرفة مدل كضكح العبارات كاجراء تعديبلت عمييا(14)كعينة مف العماؿ (55)الطمبة 

 . الخصائص السيككمترية ليذه األدكات تحضيرا الستخداميا في الدراسة األساسية
كالحقيقة أنو خبلؿ ىذه الدراسة االستطبلعية كاجينا صعكبات كبيرة في تكزيع كاسترجاع ىذه 

مما دفعنا . في مرحمة البناء كالتأكد مف صبلحيتيا، كحتى تحكيميا مف طرؼ الزمبلء األساتذةاالستمارات 
إلى تغيير أفراد العينة مرتيف؛ حيث كانت العينة في البداية تتمركز عمى الشباب الذم استفاد مف المشاريع 
التنمكية، كألنو كاف مف الصعب الحصكؿ عمى ىذا النكع مف أفراد العينة لتكزعيـ كعدـ تمكف الباحثة مف 

الحصكؿ عمى احصاءات بخصكصيـ، تـ تغيير العينة لتصبح بعدىا عبارة عف األشخاص أصحاب 
 .األعماؿ الحرة

كلنفس األسباب تـ تغيير العينة أخيرا لتصبح المكظفيف في المؤسسات العمكمية كاستبعاد 
مع التأكيد عمى عدـ تحديد نكع المؤسسة في الدراسة . المؤسسات الخاصة لنفس الصعكبات السابقة

كىذا ما حصؿ فيما بعد؛ حيث أنو لـ تكف . األساسية لمحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف االستجابات
إذ أنو كفي كؿ مرة كانت الباحثة تحاكؿ شرح بأنيا مجرد  . استمارة صالحة لمتفريغ232ىناؾ سكل 

كرغـ ذلؾ لـ نتمكف مف استرجاع جميع االستمارات المكزعة . معمكمات عممية تستخدـ في البحث ال أكثر
 .   لحساب صدؽ كثبات األدكات

VIII. مجتمع الدراسة : 

ؤسسات العمكمية الجزائرية كالذيف  يشغمكف مناصب عمى ـمجتمع الدراسة تمثؿ في مكظفي اؿ
إذ انطمقنا في تحديدنا لمجتمع . (االستراتيجية كالتكتيكية كالركتينية )مستكيات اإلدارة كالتسيير الثبلث 

الدراسة مف قناعة مفادىا أف المشكبلت التي تعاني منيا أغمب المؤسسات خاصة منيا االقتصادية مف 
غمؽ، كصراعات كضعؼ إنتاج كسكء تكزيع، ككجكد خبلفات بيف المدير كالمسييريف كالعماؿ مىرديىا إلى 

اختبلؼ في أساليب التفكير كضيؽ مجاؿ ىذا األسمكب، كالنزعات المحافظة التي يتميز بيا المدير 
خاصة كالعماؿ الذيف يعممكف تحت رئاستو، كعدـ اختيار أك تطكير كتنمية كؿ مف مكقعو أسمكب التفكير 

 .أم أف كظيفة أسمكب التفكير ال تتبلئـ مع كظيفة المكظؼ التي يشغميا. المناسب في المكقؼ المناسب
كما كأف عدـ تكفر المعمكمات الكافية عف اتخاذ القرار كعدـ التدريب عمى مراحمو الضركرية 

كعدـ تكفر أنظمة دعـ القرار . باإلضافة إلى عدـ استخداـ الطرؽ العممية في اتخاذ القرارات المصيرية
داخؿ المؤسسة، ككف أف المدير في الغالب ىك مصدر القرار، دفعنا لمحاكلة التحقؽ مف ىذه التكقعات 

.
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ككذا إيمانا منا بأف مستكل طمكح المكظؼ كؿ حسب مكقعو كسمات . مف خبلؿ ىذه الدراسة الميدانية
الشخصية التي يجب أف يتمتع بيا؛ كميا تساعد في اتخاذ القرار المناسب كتكسع الرؤية المستقبمية لتطكير 

حيث أف ىذا يحدد مكقع المؤسسة في السكؽ اإلقتصادية كمدل تميزىا . المؤسسة كبمشاركة الجميع
 .كنجاحيا كما كيساىـ في تطكير اقتصاد الببلد ككؿ

IX. أدوات جمع البياناتو ترجمة  بناء: 

بغرض اختبار فرضيات الدراسة تـ بناء مقياسٌيف اثنيف مف قبؿ الباحثة، أحدىما خاص بمتغير  
 أنيا تسيؿ جمع أكبر قدر ممكف ت الباحثةكالتي ارتأ- اتخاذ القرار كالثاني خاص بمتغير مستكل الطمكح

إذ استندت الباحثة في ذلؾ عمى  - كما أنيا تبلئـ األىداؼ المرجكة تحقيقيا مف ىذا البحث،مف المعمكمات
ما تكفر مف معمكمات نظرية  حكؿ اتخاذ القرار كمستكل الطمكح، ككذا بعض األدكات التي كضعت مف 

كاإلطبلع عمى المراجع التي اىتمت ببناء المقاييس كاالختبارت في . قبؿ الباحثيف لقياس نفس المتغيرات
 .المجاؿ السيككلكجي عمكما

كبيذا فإف . باإلضافة إلى ترجمة مقياس أساليب التفكير مف لغتو األصمية اإلنكميزية إلى العربية
. مقياس اتخاذ القرار، مقياس أساليب التفكير: الدراسة الحالية ستعتمد عمى إجراء تكزيع ثبلثة مقاييس

  .الطمكحكمقياس مستكل 
 :التحقق من صالحية أدوات الدراسة*- 
 (من إعداد الباحثة) مقياس مستوى الطموح: أوال

 الطمكح الشخصي كالطمكح العاـ كسمة يتميز بيا المكظؼ لستكـ ييدؼ المقياس إلى قياس
كذلؾ مف خبلؿ محاكلة التعرؼ عمى متانة كاتساع العبلقات . الجزائرم داخؿ المؤسسة التي يعمؿ بيا

الشخصية كالقدرة عمى تحمؿ اإلحباط، كالنظرة إلى الذات، كدرجة الثقة بالنفس، كمدل الشعكر بالنجاح 
كالفشؿ كمدل معرفة الفرد المكاناتو كقدراتو الذاتية مف جية، مف جية أخرل ييدؼ المقياس إلى قياس 
. الطمكح العاـ بما يتضمنو مف طمكح أكاديمي كميني كأسرم كقدرة الفرد عمى التخطيط ككضع األىداؼ

 العبارات التي تعبر عف مكاقؼ مختمفة قد يعيشيا الفرد في العمؿ كداخؿ كىك عبارة عف مجمكعة مف
  .األسرة كفي حياتو اليكمية

: خطوات إعداد مقياس مستوى الطموح*- 
:  المقياس فقد اتبعنا عدة خطكات سنحاكؿ تمخيصيا فيما يميافيما يخص كيفية بناء ككضع ىذ

.
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 ككيفية إطمعت الباحثة عمى التراث السيككلكجي الذم كتب حكؿ متغير مستكل الطمكح، -1
 .  في تحديدهقياسو كأىـ المؤشرات المعتمد عمييا

إطمعت الباحثة عمى ما تكفر مف مقاييس حاكلت قياس متغير مستكل الطمكح لدل فئات  -2
 :مختمفة، ك قد تكفرت بيف يدم الباحثة المقاييس التالية

 (.2010)محمد النكبي عمي : لػػ (لذكم اإلعاقة السمعية كالعادييف)مقياس مستكل الطمكح - 
 (.2004)أماؿ عبد السميع المميجي باظة :مقياس مستكل الطمكح لدل المراىقيف كالشباب لػػ- 
 (2002)عبد اهلل الصافي كمحمد حسانيف محمد: مقياس مستكل الطمكح لػ- 
 (.1975)عبد الفتاح كاميميا : استبياف مستكل الطمكح  لمراشديف لػػ- 
 (ت.د)محمد عبد التكاب معكض كسيد عبد العظيـ محمد : مقياس الطمكح لػػ- 
 ك القياـ  بعد اإلطبلع النظرم الخاص بمفيـك مستكل الطمكح ككذا المقاييس سابقة الذكر، -3

  : أبعاد لممقياس تمثمت في10بالتحميؿ العاممي، تكصمت الباحثة إلى تحديد 
 العبلقات الشخصية 
 تحمؿ اإلحباط 
 النظرة لمذات 
 القدرات كاالمكانات الذاتية 
 الثقة بالنفس 
 الشعكر بالنجاح كالفشؿ 
 الطمكح االكاديمي 
 الطمكح األسرم 
  الميني (الطمكح) الميكالت 
 تحديد األىداؼ ككضع الخطط 

مقياس مستكل الطمكح الشخصي  : كبعدىا تـ تقسيـ المقياس األساسي إلى مقياسييف فرعييف ىما
 (.10-9-8-7)كمقياس مستكل الطمكح الميني كيضـ األبعاد  (6-5-4-3-2-1)كيضـ األبعاد 

ككاف الغرض مف كضع األبعاد العشرة ىك محاكلة قياس مستكل الطمكح بجكانبو المختمفة قدر 
 .اإلمكاف كبالتالي اإلقتراب مف المستكل الحقيقي لمستكل طمكح الفرد

 بعده قامت الباحثة بكضع عدد مف البنكد لكؿ بعد مف أبعاد ىذا المقياس كقد حرصت  -4
إذ أنو مف أىداؼ الدراسة قياس مستكل .  بنكد لكؿ بعد5الباحثة عمى تساكم البنكد لكؿ بعد ككاف عددىا 

.
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كبيذا . الطمكح كسمة عامة تميز شخصية الفرد كىذا باالعتماد عمى التعريؼ اإلجرائي الذم تبنتو الباحثة
 . بند50أصبح عدد البنكد المصاغة في مقياس مستكل الطمكح 

كما تـ تحديد خمسة استجابات متدرجة لكؿ بند كفؽ طريقة ليكرت الخماسية كالمتمثمة في  -5
 خيارات كمحاكلة لمحصكؿ عمى نتائج 5كقد تعمدت الباحثة كضع  (إطبلقا/ نادرا/ أحيانا/ غالبا/ دائما)

أكثر دقة كمصداقية مف خبلؿ إتاحة الفرصة ليـ باإلجابة كاختيار ما يناسبيـ أكثر مف بيف عدة بدائؿ 
 .خاصة كأف األمر يتعمؽ بمتغير ميـ مف متغيرات الشخصية. مطركحة

.  مفردة50كفي األخير تمت صياغة المقياس في صكرتو األكلية حيث بمغ عدد مفرداتو  -6
 . عبارات سمبية4 عبارة إيجابية ك46منيا 

بالنسة : فيما يخص طريقة التصحيح فقد كانت الدرجات المقابمة لمبدائؿ المقترحة كالتالي -7
بالنسبة لمعبارات . (1=اطبلقا)، (2=نادرا )، (3= أحيانا)، (4= غالبا)، (5=دائما )لمعبارات المكجبة 

كبيذا بمغت الدرجة القصكل لمقياس مستكل الطمكح . السالبة فيككف التقدير معاكسا لمعبارات المكجبة
( 50)كتشير الدرجة المرتفعة عمى المقياس إلى إلى مستكل طمكح مرتفع، كأدنى درجة ىي  ( درجة250)

 :كتشير الدرجة المنخفضة إلى مستكل طمكح منخفض، كبيذا يككف مفتاح التصحيح كما يمي
 . درجة مستكل الطمكح منخفض115أقؿ مف - 
 . درجة  مستكل الطمكح متكسط180 ك115بيف - 
 . درجة مستكل طمكح مرتفع180أكثر مف - 
كبمختمؼ المستكيات التعميمية لتقييـ مدل كضكح  (مكظفيف) أفراد 5عرض المقياس عمى  -8

 .  األسئمة كقد تـ تغيير بعض العبارات غير المفيكمة
 .ثـ عيرض المقياس بعدىا بصكرتو األكلية عمى المحكميف الست -9

 ردكد فقط مع العمـ أنو كلحساب صدؽ 6غير أنو لـ تستقبؿ الباحثة جميع الردكد ماعدا  -10
  .المحكميف فقط استغرؽ األمر مدة تقارب مكسما جامعيا كامبل

 :صنفت مبلحظات األساتذة المحكميف في النقاط التالية -11
 .لـ تتـ اإلشارة بحذؼ أم عبارة مف آم مف السادة المحكميف - أ
/ تنطبؽ بدرجة كبيرة) محكميف بتغيير البدائؿ إلى 6مف أصؿ  (2) أشار محكميف  - ب

 . محكميف4كعميو تـ االحتفاظ بالبدائؿ المقترحة مف طرؼ الباحثة كاألخذ برآم  (...تنطبؽ بدرجة صغيرة
 : تعديؿ بعض العبارات ك ىي كالتالي - ت

 
 
 
 

.
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 العبارات المعدلة في مقياس مستكل الطمكح (22)الجدكؿ رقـ
 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة بعد التعديؿ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة قبؿ التعديؿ

 .أف األخريف يتكددكف إلٌي دكف غرض أك مصمحة معينةأشعر - 11 .أشعر أف األخريف يتكددكف إلٌي دكف طمب مصمحة معينة- 11

 .الفشؿ في أداء عمؿ ما ييٍنقص مف اىتمامي بو- 12 .الفشؿ في عمؿ ما ييٍنقص مف اىتمامي بو- 12
 .أشعر بأنني سأككف مسؤكال كبيرا يكما ما- 15 .أعتقد بأنني سأككف مسؤكال كبيرا يكما ما- 15
 أرغب في تخميد اسـ عائمتي بانجازات جديدة ك عظيمة- 18 .أرغب في تخميد اسـ عائمتي بانجازات جديدة- 18
 .أشعر براحة كبيرة عندما أحؿ المشكبلت الصعبة- 24 .أشعر براحة كبيرة عندما أكاجو المشكبلت الصعبة كأحميا- 24

كتخريج . باإلضافة إلى مجمكعة مف المبلحظات حكؿ كجكد أخطاء مطبعية تـ تصحيحيا - ث
 .كالمشار إليو في المبلحؽ. المقياس في شكمو النيائي لتطبيقو

 .الخصائص السيكومترية لمقياس مستوى الطموح
 .قصد معرفة مدل صبلحية مقياس مستكل الطمكح قمنا بحساب صدقو كثباتو بعدة طرؽ

 الصدق: 
 6كما تمت اإلشارة سابقا تـ عرض المقياس عمى  (صدق المحتوى): صدق المحكمين -1

محكميف، كبناءا عمى آراء السادة األساتذة تـ تعديؿ العبارات التي أشاركا بضركرة تعديميا، كتـ حساب 
 : صدؽ المحكميف كما يمي

=   lawshe  (𝐂𝐕𝐑𝐢طريقة الوشي -   
𝒏𝒆−

𝐍

𝟐
𝐍

𝟐

لحساب معامؿ اإلتفاؽ بيف المحكميف عمى   (

 :حيث أف.  تندرج تحتومدل تمثيؿ الفقرة لممجاؿ أك البعد الذم
 𝐂𝐕𝐑𝐢    =قيمة صدؽ محتكل العبارة  (i) 
 𝒏𝒆 = عدد المحكميف الذيف إتفقكا عمى أف العبارة أساسية كتقيس البعد الذم كضعت مف أجمو. 
 𝑵 = عدد المحكميف الكمي. 

  كقد أظيرت النتائج باستخداـ  طريقة الكشي بأف متكسط درجات صدؽ محتكل عبارات  
، كىذا يعني أف درجة مبلءمة فقرات المقياس لقياس ما كضع مف أجمو، CVR = 0.91:  المقياس ككؿ

 .لية كبالتالي يمكف تطبيقواع
أف تكجد فركؽ بيف الثمث األعمى لدرجات المقياس  مف المتكقع: مقارنة الطرفيةصدق ال -2

فيككف المقياس صادقا إذا .  لعمؿ تمؾ المقارنةtكنستخدـ  (مستكل طمكح)كالثمث األدنى لنفس المقياس 
 .كانت ىناؾ داللة احصائية كاضحة لمفرؽ بيف المتكسطيف

.
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بالنسبة لعينة الطمبة. يبيف صدؽ المقارنة الطرفية لمقياس مستكل الطمكح (23)الجدكؿ رقـ  
 .x̄ SD t.test Sig طرفي المقياس
 0.001 10.12 11.75 172.78  الثمث األدنى
 7.12 205.56 الثمث األعمى

بالنسبة لعينة المكظفيف. يبيف صدؽ المقارنة الطرفية لمقياس مستكل الطمكح (24)الجدكؿ رقـ  
 .x̄ SD t.test Sig طرفي المقياس
 0.001 7.27 9.83 171.80  الثمث األدنى
 6.30 209.80 الثمث األعمى

 كىي قيـ كبيرة كدالة عند مستكل  10.12 ك7.27= نبلحظ مف خبلؿ الجداكؿ أف قيمة ت
 .  كبالتالي فيناؾ داللة احصائية كاضحة لمفرؽ بيف المتكسطيف كالمقياس صادؽ فيما يقيسو0.001

كنفس النتيجة تـ التكصؿ إلييا عند مقارنة األرباعي األعمى باالرباعي األدنى لممقياس حيث كجد 
 . بالنسبة لعينة المكظفيف0.001 ك عند مستكل داللة 9.04= أف  ت

: (63)الصدق الذاتـي -3
 :كيقاس الصدؽ الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار، كذلؾ كما يمي

α  = 0.77  
½(معامل ثبات االختبار)=  معامل الصدق الذاتي   

R=  0.77 
R= 0.87 

 الثبات : 

كالذم يبف مدل االرتباط بيف درجات ( α)ألفا كركنبخ: حساب االتساق الداخمي لممقياس -1
 كىي قيمة عالية تؤكد α = 0.77.كدرجة المقياس ككؿ-  كؿ عمى حدة–عبارات مقياس مستكل الطمكح 

 .ثبات المقياس كصبلحية استخدامو
كبيدؼ معرفة مدل تأثير كؿ بند مف بنكد المقياس عؿ قيمة معامؿ الثبات سكاء ارتفاعان أك 

انخفاضان فقد تـ استخراج سمسمة مف معامبلت ألفا كركنباخ بحيث يمثؿ كؿ معامؿ قيمة ثبات المقياس 
بعد حذؼ بند مف البنكد، كىك في الكقت نفسو نكع مف صدؽ المحؾ لمبنكد، كقد كجد أف معامؿ الثبات 

                                                 
 (.            452فؤاد البيي السيد، مرجع سبؽ ذكره، ص . ) كىك صدؽ الدرجات التجريبية لبلختبار بالنسبة لمدرجات الحقيقية التي خمصت مف شكائب أخطاء القياس (  63)

.
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كىذا يعني أف حذؼ أم بند مف البنكد ال يؤثر في زيادة .  في حالة الحذؼ0.77 ك0.76كاف يتراكح بيف 
 .قيمة معامؿ الثبات كبالتالي فاإلبقاء عمييا أمر ضركرم عمى األقؿ في ىذه الحالة

 78 قد رفع مف درجة الثبات بكحدة كاحدة تصؿ إلى 48 ك45كتجدر اإلشارة إلى حذؼ البند رقـ 
كىذا يؤكد أف جميع البنكد متجانسة . كبما أنيا ال تعتبر تغير كبير أك ميـ فضمنا االحتفاظ بيا كما ىي

كفيما يمي قيـ االرتباطات المفصمة لمبنكد بالدرجة الكمية . إلي حد كبير في قياس ما كضعت مف أجمو
 .لمبعد الذم تنتمي إليو

 كتـ ذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف البنكد كالدرجة :االتساق الداخمي لمبنود -2
: الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو

  ارتباط البنكد بالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو في مقياس مستكل الطمكحمعامبلت (25)رقـ جدكؿ 

بعد
معامل  البنود ال

بعد االرتباط
معامل  البنود ال

بعد االرتباط
معامل  البنود ال

 االرتباط

صية
شخ

ص ال
صائ

**0.66 1 خ  
س
النف
ة ب
التق

 
5 0.60**  

ري
الس
ح ا
مو
الط

 8 0.52**  
11 0.39**  15 0.63**  18 0.35**  
21 0.50**  25 0.46**  28 0.46**  
13 0.53**  35 0.38**  38 0.52**  
41 0.54**  45 0.29*  48 0.50**  

باط
الح
ل ا
حم
 ت

2 0.45**  

جاح
بالن
ور 

شع
 ال

6 0.54**  

نية
مي
ت ال

يوال
الم

 9 0.52**  
12 0.58**  16 0.39**  19 0.68**  
22 0.68**  26 0.34*  29 0.36**  
32 0.47**  36 0.49**  39 0.56**  
42 0.52**  46 0.30*  49 0.44**  

ات
 لمذ
ظرة
 الن

3 0.62**  

مي
ادي
الك
ح ا
مو
الط

 7 0.29*  

طط
الخ
ضع 

 و

10 0.58**  
13 0.42**  17 0.78**  20 0.66**  
23 0.47**  27 0.54**  30 0.50**  
33 0.55**  37 0.69**  40 0.58**  
43 0.27*  47 0.34*  50 0.54**  

تية
الذا
ت 
قدرا
 ال

4 0.50**  
14 0.45**  
24 0.25*  
34 0.59**  
44 0.59**  

 ( 0.01)داؿ عند                                                              ** 

.
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 0.05داؿ عند                                                        * 
أف جميع قيـ معامبلت ارتباط البنكد بالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو دالة  يتضح مف الجدكؿ

كيحقؽ ىذا درجة جيدة مف االتساؽ الداخمي لمبنكد فيما يخص  (0.05)ك (0.01)إحصائيان عند مستكم 
 .مقياس مستكل الطمكح

 :أما فيما يخص ارتباط درجة االبعاد بالدرجة الكمية لممقياس فكانت النتائج كالتالي
 معامبلت ارتباط االبعاد بالدرجة الكمية لمقياس مستكل الطمكح (26)جدكؿ رقـ 

العبلقات  البعد
 الشخصية

تحمؿ 
 االحباط

النظرة 
 لمذات

القدرات 
 الذاتية

 الثقة 
 بالنفس

الشعكر 
 بالنجاح

. ط
 أكاديمي

. ط
 أسرم

ميكالت 
 مينية

 التخطيط

R 0.45** 0.68** 0.61** 0.67** 0.62** 0.60** 0.60** 0.28* 0.62** 0.59** 

نبلحظ أف معامبلت ارتباط درجات األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس ىي ارتباطات عالية كطيبة 
كتدؿ عمى االتساؽ كاالنسجاـ بيف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لو بالنسبة لميدؼ الذم كضع مف أجؿ 

كما أف مصفكفة االرتباط بيف األبعاد العشرة . قياسو كبالتالي فيك صادؽ كثابت كيصمح لبلستخداـ
لمقياس مستكل الطمكح تبيف أف ىناؾ مستكل مقبكؿ مف االتساؽ بيف االبعاد يسمح باستخداـ المقياس في 

 : الدراسة ك النتائج مبينة في الجدكؿ التالي
مصفكفة معامبلت ارتباط أبعاد مقياس مستكل الطمكح ببعضيا البعض (27)جدكؿ   

وضع 
 الخطط

ميوالت 
 مينية

طموح 
 أسري

 طموح
 اكاديمي

الشعور 
 بالنجاح

الثقة 
 بالنفس

القدرات 
 الذاتية

النظرة 
 لمذات

تحمل 
 االحباط

العالقات 
 الشخصية

 البعد

0.27*  0.24*  0.20*  0.18 0.16 0.24*  0.17 0.29*  0.32* الشخصية. ع 1   
0.26*  0.31*  0.29*  0.30*  0.38**  0.40**  0.39**  0.33* االحباط.ت  1   
0.22*  0.22*  0.27*  0.27*  0.26*  0.44**  0.46** لمذات. ن   1   
0.46**  0.48**  0.17 0.30*  0.45**  0.35** الذاتية. ق    1   

0.19 0.17 0.27*  0.26*  0.35**  الثقة بالنفس     1 
0.21 0.32*  0.30*  0.32* بالنجاح. ش      1   
0.22*  0.54** اكاديمي.ط       1 0.18   
0.32* أسري.ط        1 0.10   
0.38**  ميوالت مينية         1 
 وضع الخطط          1

 
النتائج الخاصة بقيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كمعامبلت االلتكاء، كمعامبلت 

 . التفرطح ألبعاد مقياس مستكل الطمكح

.
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامبلت االلتكاء كمعامبلت التفرطح لكؿ  (28)جدكؿ رقـ 
 بعد عمى حدة

 معامؿ التفرطح معامؿ االلتكاء االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي االبعد
الشخصية. ع  18.69 2.59 0.33-  0.85 

االحباط.ت  17.83 3.19 0.40-  1.47 
لمذات. ف  18.96 2.54 0.40-  0.61-  
الذاتية. ؽ  19.78 2.33 0.12 0.45-  

-0.76 0.26 2.80 16.16 الثقة بالنفس  
بالنجاح. ش  16.83 2.77 0.04-  0.24-  
اكاديمي.ط  19.27 3.26 0.06-  0.65-  
أسرم.ط  20.60 2.42 0.46-  0.41-  

-0.43 2.68 20.29 ميكالت مينية  0.46-  
-0.66 2.73 20.76 كضع الخطط  0.37-  

يتضح مف الجدكؿ أف الدرجة الكمية لكؿ بعد تحقؽ التكزيع االعتدالى، كبتمثيؿ الدرجة الكمية لكؿ 
، كجدت الباحثة أف (أنظر المبلحؽ)بعد مف أبعاد مستكل الطمكح بيانيان مع مقارنتيا بالمنحني االعتدالي 

 .تكزيع الدرجات الخاـ في كؿ أسمكب يحقؽ التكزيع االعتدالي
حيث اجرم االختبار مرة كاحدة ثـ تـ تقسيـ المقياس : الثبات عن طريق التجزئة النصفية -3

إلى عبارات فردية كأخرل زكجية مع مراعاة تكزيع العبارات الخاصة بكؿ بعد عمى نصفي المقياس فأصبح 
، كبعد اجراء عممية (درجة عمى الفقرات الفردية كدرجة عمى الفقرات الزكجية)لكؿ فرد مف العينة درجتيف 

 كبعد عممية التصحيح 0.01 كعند مستكل داللة 0.47= س ص حساب معامؿ االرتباط حيث كجد أف 
 0.01كعند مستكل داللة . 0.44أصبح معامؿ االرتباط يساكم 

 :  سميثCooperمعامل الثبات حسب معادلة كوبر  -4
عدد االسئمة/ عدد مرات االتفاؽ= معامؿ الثبات   

عدد المحكميف / عدد المتفقيف = نسبة االتفاؽ لكؿ سؤاؿ أك عبارة 
%90أم  بنسبة  (0.90)كبتطبيؽ المعادلة كجد أف معامؿ الثبات يساكم   

 : Holistiمعامل الثبات حسب معادلة ىولستي  -5
 .  كىي قيمة عالية لمثبات تسمح بتطبيؽ األداة0.86معامؿ ثبات المقياس يساكم 

.
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عادة التطبيق -6  55حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى : حساب الثبات عن طريق التطبيق وا 
عادة التطبيؽ بعد   .0.01 كعند مستكل داللة 0.71=  يـك فكاف مقدار االرتباط ر21طالب كا 

.كعميو فإف المقياس صالح لمتطبيؽ ك يتمتع بخصائص سيككمترية مقبكلة  
مقياس: ثانيا (من إعداد الباحثة)اتخاذ القرار    

ييدؼ المقياس إلى قياس مدل اعتماد عممية اتخاذ القرار عمى النكاحي النفسية لمتخذم القرار، 
كىك عبارة عف مجمكعة مف المكاقؼ عمى ىيئة . ككذلؾ عمى األسس العممية كالنظرية التخاذ القرار

 كما ييدؼ إلى معرفة مدل . كأسئمة قد يسأليا متخذ القرار لنفسو عند اتخاذه لمقراراتو،مشكبلت قد يكاجييا
قدرة أفراد العينة في التفريؽ بيف اتخاذ القرار كصنع القرار، كمدل مشاركتيـ في اتخاذ القرار داخؿ 

ككذا إف كاف ىناؾ تخطيط . المؤسسة التي ينتمكف إلييا، كقياس ضعؼ ك قكة العبلقات داخؿ المؤسسة
 .مستقبمي لتطكير المؤسسة حسب المنصب الذم يشغمو المكظؼ في مؤسستو
مقياسخطوات إعداد *-   اتخاذ القرار  
مدخؿ المعرفي اؿمقياس اتخاذ القرار عبارة عف استبياف لقياس عدة مداخؿ التخاذ القرار ؾ

كيحتكم ىذا المقياس عمى . لدل المكظؼ أم كاف منصبو، ...كالمعيارم كخصائص شخصية متخذ القرار
عبارة، حاكلنا مف خبلليا التعرؼ عمى مدل قدرة المكظؼ عمى التفريؽ بيف صنع القرار كاتخاذ القرار  80

.ثكطبيعة العبلقات داخؿ المؤسسة حسب أفراد عينة البح  
نفس خطكات بناء مقياس مستكل الطمكح  المقياس فقد اتبعنا افيما يخص كيفية بناء ككضع ىذ

 : كالمتمثمة في
إطمعت الباحثة عمى التراث السيككلكجي كاإلدارم الذم كتب حكؿ متغير اتخاذ القرار،  -1

التربكية كاإلدارية :  في تحديده حسب المياديف المختمفةككيفية قياسو كأىـ المؤشرات المعتمد عمييا
 .كالسيككلكجية

إطمعت الباحثة عمى ما تكفر مف مقاييس حاكلت قياس متغير اتخاذ القرار لدل فئات مختمفة، كقد 
  :تكفرت بيف يدم الباحثة المقاييس التالية

 (.2010)مكسى شيرزاد : اختبار القدرة عمى اتخاذ القرار لػ- 
 (2008)السكاط كصؿ : مقياس ميارة اتخاذ القرار الميني لػ- 
 (.2006)شعمة الجميؿ : مقياس اتخاذ القرار لػػ- 
 (2006)المركز الكطني لمتنمية المكارد البشرية :  دليؿ اتخاذ القرار الميني-

.
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 (.2002)محمد طارؽ : مقياس اتخاذ القرار االستراتيجي لػػ- 
 ( 1996)اليدىكد دالؿ : استبياف اتخاذ القرار لػ- 
 (1990)عبد السبلـ أبك قحؼ : قائمة استقصاء بممارسات اتخاذ القرارات لػ- 
 (1986)عبد اهلل عماد : استمارة استقصاء عممية اتخاذ القرار الشرطي لػ- 
بعد اإلطبلع عمى التراث السيككلكجي الخاص بمفيـك اتخاذ القرار ككذا المقاييس سابقة  -2

  : أبعاد لممقياس، كقد تمثمت ىذه األبعاد الثمانية في8الذكر، تكصمت الباحثة إلى تحديد 
 المدخؿ المعرفي 
 مراحؿ اتخاذ القرار 
 المدخؿ المعيػػػػػػػػػػػػارم 
 المشاركة في القػػػػػػػرار 
 خصائص الشخصػػػػػػػية 
 استخداـ الطرؽ العممية الحديثة 
 العبلقات داخؿ المؤسسة 
 الرؤية المستقبمػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 عدة مؤشرات حسب كزف البعد كما يمثمو مف أىمية داخؿ بعدىا تـ تقسيـ األبعاد األساسية إلى
، كالغرض مف ذلؾ ىك تحميؿ المتغير إلى كحدات صغرل قصد (كما ىك مكضح في المبلحؽ): المقياس

 .قياسو بطريقة أكثر دقة كمكضكعية خاصة مف مداخمو المعرفية
بعدىا قامت الباحثة بكضع عدد مف البنكد لكؿ مؤشر لقياس كؿ بعد مف أبعاد ىذا المقياس  -3

ككاف عدد البنكد في كؿ . كقد حرصت الباحثة عمى تساكم البنكد لكؿ مؤشر ممثؿ لمبعد الذم ينتمي إليو
كتعتبر . إذ أنو مف أىداؼ الدراسة قياس اتخاذ القرار كعممية معرفية مف خبلؿ عدة جكانب.  بنكد5مؤشر

 إذ يتبع متخذ القرار .ارمالبحث، المفاضمة، االخت: ثبلث مفاىيـ أساسية ، ىيالباحثة أف التخاذ القرار 
كبيذا أصبح  .خطكات منطقية باالعتماد عمى مجمكعة مف المعايير العممية لمكصكؿ إلى القرار المناسب

 . بند، باإلضافة إلى سؤاؿ مفتكح عف نظـ دعـ القرار88عدد البنكد المصاغة في مقياس اتخاذ القرار 
كما تـ تحديد خمسة استجابات متدرجة لكؿ بند كفؽ طريقة ليكرت الخماسية كالمتمثمة في  -4

 خيارات كمحاكلة لمحصكؿ عمى نتائج 5كقد تعمدت الباحثة كضع  (إطبلقا/ نادرا/ أحيانا/ غالبا/ دائما)
أكثر دقة كمصداقية مف خبلؿ إتاحة الفرصة ليـ باإلجابة ك اختيار ما يناسبيـ أكثر مف بيف عدة بدائؿ 

 .خاصة كأف األمر يتعمؽ بعممية معرفية معقدة تتطمب لقياسيا دقة كمكضكعية كبيريف. مطركحة
 .88كفي األخير تمت صياغة عبارت المقياس في صكرتيا األكلية حيث بمغ عددىا  -5

.
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 :     فيما يخص طريقة التصحيح فقد كانت الدرجات المقابمة لمبدائؿ المقترحة كالتالي -6
كبيذا بمغت الدرجة القصكل . (1=اطبلقا)، (2=نادرا )، (3= أحيانا)، (4= غالبا)، (5=دائما )

كتشير الدرجة المرتفعة عمى المقياس إلى أف الفرد يمتمؾ المداخؿ . ( درجة440)لمقياس اتخاذ القرار 
المعرفية المناسبة في عممية اتخاذ القرار كبالتالي نتكقع أنو  قادر عمى اتخاذ القرار المناسب في المكقؼ 

كتشير الدرجة المنخفضة إلى  (88)كأدنى درجة ىي . المناسب، كىذا حسب كؿ بعد مف أبعاد المقياس
أف الفرد ال يمتمؾ المداخؿ المعرفية الكافية كالضركرية التخاذ القرار المناسب كبالتالي نتكقع أف الفرد غير 

 :قادر عمى اتخاذ القرار المناسب في المكقؼ المناسب، كبيذا يككف مفتاح التصحيح كما يمي
 أفراد كبمختمؼ المستكيات التعميمية لتقييـ مدل كضكح األسئمة كقد 5عرض المقياس عمى  -7

 .تـ تغيير بعض العبارات غير المفيكمة
 .  مف األساتذة المحكميف7ثـ عيرض المقياس بصكرتو األكلية عمى  -8
 :صنفت مبلحظات األساتذة المحكميف بالنسبة لمقياس اتخاذ القرار في النقاط التالية -9
ما عدا اإلشارة إلى التقميص . لـ تتـ اإلشارة بحذؼ أم عبارة مف آم مف السادة المحكميف - أ

غير أنو لـ يتـ ذلؾ بسبب أنو لف يفيد في . مف عدد البنكد إف كاف ال يمس باليدؼ األساسي لممقياس
 .دراسة اتخاذ القرار كعممية معرفية معقدة

 :تعديؿ بعض العبارات كىي كالتالي - ب
العبارات المعدلة في مقياس اتخاذ القرار (29)الجدكؿ رقـ  

 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة بعد التعديؿ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة قبؿ التعديؿ
 .بالنسبة لي الحؿ األفضؿ ىك ذلؾ الذم يمكف تطبيقو  -8 .بالنسبة لي الحؿ األفضؿ ىك الذم يمكف تطبيقو- 8

 أىتـ كثيرا بأراء المختصيف في ميداف عممي- 10 .أىتـ برآم المختصيف كآخذه بعيف االعتبار- 10
 تفتح المجاؿ لكؿ العماؿ داخؿ المؤسسة إلبداء رأييـ -11

 .في القرار ك نتائحو
 أفتح المجاؿ لكؿ العماؿ داخؿ المؤسسة لمناقشة -11

 .القرار ك نتائحو حسب صبلحياتي
تشعر أنؾ ميمش كال تيستدعى لممشاركة في اتخاذ - 78

 .القرارات
أفضؿ أف يككف االجتماع مقتصرا عمى عدد محدد - 78

 .مف أعضاء فريؽ العمؿ
كتخريج . باإلضافة إلى مجمكعة مف المبلحظات حكؿ كجكد أخطاء مطبعية تـ تصحيحيا - ج

 .كالمشار إليو في المبلحؽ. المقياس في شكمو النيائي لتطبيقو
 .الخصائص السيكومترية لمقياس اتخاذ القرار

 .قصد معرفة مدل صبلحية مقياس اتخاذ القرار قمنا بحساب صدقو كثباتو بعدة طرؽ

.
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 الصدق: 
 بناء عمى آراء السادة األساتذة المحكميف تـ تعديؿ (صدق المحتوى): صدق المحكمين -1

 : كتـ حساب صدؽ المحكميف بالطريقة التالية. العبارات التي أشاركا بضركرة تعديميا
كقد أظيرت النتائج بأف متكسط درجات صدؽ محتكل عبارات   : lawsheطريقة الوشي- 

، كىذا يعني أف درجة مبلءمة فقرات المقياس لقياس ما كضع مف أجمو CVR = 0.98: المقياس ككؿ
 .عالية كبالتالي يمكف تطبيقو

 : صدق المقارنة الطرفية -2
 .يبيف الصدؽ المقارنة الطرفية لمقياس اتخاذ القرار (30)الجدكؿ رقـ
 .x̄ SD t.test Sig طرفي المقياس
 0.001 7 14.77 282.40  الثمث األدنى
 16.15 351 الثمث األعمى

 كبالتالي فيناؾ 0.001 كىي كبيرة كعند مستكل داللة 7= نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف قيمة ت
 داللة احصائية لمفرؽ بيف المتكسطيف كالمقياس صادؽ فيما يقيس

كيقاس الصدؽ الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار، كذلؾ  :الصدق الذاتـي -3
 ½(معامل ثبات االختبار)= معامل الصدق الذاتي  :كما يمي

 α  = 0.91  
 0.95 إذا الصدؽ الذاتي يساكم 0.91 = 0.95                             

 تـ التحقؽ مف مدل ثبات األداة المراد استخداميا في الدراسة بعدة طرؽ منيا: الثبات: 
ألفا كركنبخ كالذم يبف مدل االرتباط بيف درجات عبارات مقياس : حساب االتساق الداخمي -1

 α =0.91 .كدرجة المقياس ككؿ-  كؿ عمى حدة–اتخاذ القرار 
كبيدؼ معرفة مدل تأثير كؿ بند مف بنكد المقياس عمى قيمة معامؿ الثبات سكاء ارتفاعان أك 
انخفاضان فقد تـ استخراج سمسمة مف معامبلت ألفا كركنباخ بحيث يمثؿ كؿ معامؿ قيمة ثبات المقياس 

كىذا .  في حالة الحذؼ0.91بعد حذؼ بند مف البنكد، كقد كجد أف معامؿ الثبات كاف ثابت تقريبا كىك 
يعني أف حذؼ أم بند مف البنكد ال يؤثر في زيادة  أك نقصاف قيمة معامؿ الثبات كبالتالي فاإلبقاء عمى 

 .جميع البنكد
كفيما يمي قيـ . كىذا يؤكد أف جميع البنكد متجانسة إلى حد كبير في قياس ما كضعت مف أجمو

 .االرتباطات المفصمة لمبنكد بالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو
 كتـ ذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف البنكد كالدرجة :االتساق الداخمي لمبنود -2

: الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو

.
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 ارتباط البنكد بالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو في مقياس اتخاذ معامبلت (31)رقـ جدكؿ 
 القرار

بعد
بعد معامل االرتباط البنود ال
بعد معامل االرتباط البنود ال
 معامل االرتباط البنود ال

رفي
لمع
ل ا
مخ
 ال

1 0.21 *

رار
 الق
خاذ
ي ات

ة ف
ارك
مش
ال

 

10 0.50* 

صية
شخ

ص ال
صائ

خ
 

13 0.69** 
2 0.33 *11 0.73** 14 0.31* 
3 0.70 **12 0.25* 15 0.17 
23 0.20* 32 0.60* 35 0.49* 
24 0.56** 33 0.73** 36 0.65* 
25 0.60** 34 0.17 37 0.69** 
45 0.52* 54 0.42* 57 0.53* 
46 0.62* 55 0.78** 58 0.68** 
47 0.30 *56 0.40* 59 0.80** 
67 0.66 **76 0.52* 79 44* 
68 0.32*  77 0.80**  80 0.26*  
69 0.61*  78 0.46*  81 0.69**  

ري
عيا
الم
خل 

لمد
 ا

8 0.73**  

سة 
ؤس
الم
خل 

 دا
ات
الق
 الع

    

19 0.60*  

مية
تقب
مس
ة ال

رؤي
 ال

21 0.30*  
9 0.74**  20 0.17 22 0.68**  
30 0.50*  41 0.61*  43 0.77**  
31 0.38*  42 0.53*  44 0.57*  
52 0.19 63 0.16 65 0.74**  
53 0.17 64 0.76**  66 0.53*  
74 0.49*  85 0.58*  87 0.55*  
75 0.68**  86 0.42*  88 0.16 

مي
العم
ق 
طر
م ال
خدا
ست
 ا

16 0.68**  

رار
 الق
خاذ
ل ات

راح
 م

4 0.47*  48 0.32*  
17 0.71**  5 0.31*  49 0.16 
18 0.47*  6 0.78**  50 0.54*  

38 0.53*  7 0.46*  51 0.40*  

39 0.62*  26 0.50*  70 0.70**  
40 0.80**  27 053*  71 0.14 
60 0.38*  28 0.58*  72 0.45*  
61 0.45*  29 0.44*  73 0.14 
62 0.70**  

 

82 0.43*  
83 0.53*  
84 0.30*  

 ( 0.01)داؿ عند                                                                ** 
 0.05داؿ عند                                                                * 

.
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أف أغمب قيـ معامبلت ارتباط البنكد بالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو دالة  يتضح مف الجدكؿ
كيحقؽ ىذا درجة طيبة كمقبكلة مف االتساؽ الداخمي لمبنكد فيما  (0.05)ك (0.01)إحصائيان عند مستكم 

 .يخص مقياس اتخاذ القرار
 : أما فيما يخص ارتباط درجة االبعاد بالدرجة الكمية لممقياس فكانت النتائج كالتالي

 معامبلت ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لمقياس اتخاذ القرار (32)جدكؿ رقـ 

 
المخؿ  البعد

 المعرفي
مراحؿ 
 القرار

المخؿ 
 المعيارم

المشاركة 
 في القرار

خصائص 
 الشخصية

الطرؽ 
 العممية

العبلقات داخؿ 
 المؤسسة

الرؤية 
 المستقبمية

R 052* 0.82** 0.72** 0.81** 0.81** 0.67** 0.63* 0.69** 

نبلحظ أف معامبلت ارتباط درجات األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس ىي ارتباطات عالية كتدؿ عمى  
االنسجاـ بيف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لو بالنسبة لميدؼ الذم كضع مف أجؿ قياسو كبالتالي فيك 

مصفكفة االرتباط بيف األبعاد الثمانية لمقياس اتخاذ القرار كما كأف . صادؽ كثابت كيصمح لبلستخداـ
 :كالمكظحة في الجدكؿ التالي

مصفكفة معامبلت ارتباط أبعاد مقياس اتخاذ القرار ببعضيا البعض (33)جدكؿ رقـ   
 
الرؤية 
 المستقبمية

الطرق  العالقات
 العممية

خصائص 
 الشخصية

المشاركة في 
 القرار

مراحل  معياري. م
 القرار

. م
 المعرفي

 البعد

 المعرفي. م 1 *0.20 *0.28 *0.28 *0.26 0.17 *0.36 **0.57
 مراحل القرار  1 *0.52 **0.71 **0.80 *0.53 *0.39 *0.48

 معياري.م   1 **0.72 *0.46 *0.23 **0.72 *0.48
 المشاركة في القرار    1 *0.53 *0.34 *0.32 **0.72
 خصائص الشخصية     1 **0.68 *0.50 *0.33

 الطرق العممية      1 *0.35 0.18

 العالقات       1 *0.32
 الرؤية المستقبمية        1

بينت أف االبعاد مرتبطة ببعضيا البعض، باالضافة إلى النتائج الخاصة بقيـ المتكسطات 
الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كمعامبلت االلتكاء، كمعامبلت التفرطح ألبعاد مقياس اتخاذ القرار 

 :كالمكضحة في الجدكؿ
 

.
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامبلت االلتكاء كمعامبلت التفرطح لكؿ  (34)جدكؿ رقـ 
 بعد عمى حدة

االنحراؼ  المتكسط الحسابي االبعد
 المعيارم

 معامؿ التفرطح معامؿ االلتكاء

-0.15 5.59 44.07 المعرفي. ـ  1.41-  
-0.58 0.47 6.62 60.21 مراحؿ القرار  

-0.21 3.67 31.50 معيارم.ـ  0.21 
-0.08 7.32 43.21 المشاركة في القرار  0.74-  
-0.33 6.06 46.28 خصائص الشخصية  1.17 
-0.09 7.11 37.14 الطرؽ العممية  0.15-  
-0.03 4.55 26.50 العبلقات  0.08 

-0.10 4.70 28.35 الرؤية المستقبمية  1.49 

يتضح مف الجدكؿ أف الدرجة الكمية لكؿ بعد تحقؽ التكزيع االعتدالى، كبتمثيؿ الدرجة الكمية لكؿ 
، كجدت الباحثة أف (أنظر المبلحؽ)بعد مف أبعاد مستكل الطمكح بيانيان مع مقارنتيا بالمنحني االعتدالي 

 .تكزيع الدرجات الخاـ في كؿ أسمكب يحقؽ التكزيع االعتدالي
تـ تقسيـ المقياس إلى عبارات فردية كأخرل زكجية مع : الثبات عن طريق التجزئة النصفية -3

مراعاة تكزيع العبارات الخاصة بكؿ بعد عمى نصفي المقياس، كقد تـ التطبيؽ عمى عينة مف المكظفيف 
 0.87 ثـ تـ اجراء تصحيحو بمعادلة سبيرماف فكصؿ إلى 0.89فبمغ معامؿ الثبات   مكظؼ14بمغت

 . كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بالثبات0.001عند مستكل داللة
 : معامل الثبات حسب معادلة كوبر سميث -4

(0.90)كبتطبيؽ المعادلة كجد أف معامؿ الثبات يساكم   
 : معامل الثبات حسسب معادلة ىولستي -5

 .  كىي قيمة عالية لمثبات تسمح بتطبيؽ األداة0.95 معامؿ ثبات المقياس يساكم حسب المعادلة فإف
عادة التطبيق -6  14حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى : حساب الثبات عن طريق التطبيق وا 

عادة التطبيؽ بعد شير كالغرض مف ذلؾ ىك التأكد مف ثبات األداة رغـ اختبلؼ فترات  مكظؼ كا 
 كىي أيضا قيمة طيبة تدؿ عمى ثبات 0.05 كعند مستكل داللة 0.53= فكاف مقدار االرتباط ر. التطبيؽ
 .المقياس

 

.
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 thinking stylesلستيرنبرج وواجنر (النسخة المختصرة)قائمة أساليب التفكير : ثالثا

inventory 
أكال بالحصكؿ عمى النسخة األصمية لمقياس أساليب التفكير             قامت الباحثة -1

(short version)  thinking styles questionnaire عف طريؽ مراسمة صاحبو إلكتركنيا الدكتكر
Sternberg ,Robert. 

ثـ تمت ترجمتو مف المغة اإلنكميزية إلى المغة العربية دكف اإلطبلع عمى الترجمات السابقة  -2
 .كعرضو عمى أستاذ في المغة اإلنكميزية بجامعة سطيؼ، مشككرا. لنفس المقياس

بعد إجراء التصحيحات البلزمة، تـ اإلطبلع عمى النسخ المترجمة لممقياس األصمي لممقارنة  -3
 :بيف ترجمة الباحثة كترجمات الباحثيف األخريف كالمتمثمة في

  السيدأبك ىاشـ ترجمة Sternberg & Wagnerلػ  (النسخة القصيرة)قائمة أساليب التفكير- 
 (1992) أييـ الفاعكرمترجمة Sternberg & Wagnerلػ  (النسخة القصيرة)قائمة أساليب التفكير- 

 مكظفيف لمتأكد مف كضكح الترجمة ك كسجمنا بعض 5قمنا بتجربة عمى عينة تتككف مف  -4
 .المبلحظات التي تشير إلى أف بعض األسئمة غير كاضحة نكعا ما كتحتاج إلى تبسيط أكثر

بعدىا كزعت النسخة المترجمة التي قامت بيا الباحثة عمى المحكميف الست فكانت ليـ أيضا  -5
 :المبلحظات التالية فيما يخص بعض العبارات كالمتمثمة في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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العبارات المعدلة في مقياس أساليب التفكير (35)الجدكؿ رقـ   

 العبارة بعد التعديؿ العبارة قبؿ التعديؿ
 حب تبادؿ األفكار حكليا عند البدء في أداء ميمة ما ، أ -3
 .  أك األقرافاألصدقاءع ـ

حب تكليد كاستكشاؼ األفكار عند البدء في أداء ميمة ما، أ- 3
. أك األقرافاألصدقاءع  ـحكليا   

 مكضكع ما ، فإني اعتقد أف فيعند الكتابة أك النقاش -6
التركيز عمى التفاصيؿ كالحقائؽ أكثر أىمية مف تناكؿ 

    . لممكضكعشاممةالصكرة اؿ

  مكضكع ما ، اعتقد أف التفاصيؿ كالحقائؽةنقاشـعند كتابة أك -6
   . لممكضكعشاممة أكثر أىمية مف تناكؿ الصكرة اؿتعتبر

 جميع مراحؿ المشركع أك العمؿ دكف حب التحكـ  في أ-9
  . اآلخريفالستشارةالحاجة 

 الستشارة جميع مراحؿ المشركع دكف الحاجة حب التحكـ  في  أ- 9
  .اآلخريف

  . لعمؿ األشياءعادية اؿائؽالطر كأ  التـز بالقكاعد - 13 .الطرؽ المألكفة لعمؿ األشياء كأالتـز بالقكاعد - 13
 في حالة مناقشة أك كتابة تقرير معيف فإني أفضؿ أف -17

     .أمزج أفكارم الخاصة مع أفكار اآلخريف
 المزج بيففي حالة مناقشة أك كتابة تقرير معيف فإني أفضؿ - 17

 . أفكار اآلخريفكأفكارم الخاصة 
 إحساس جيد م يككف لد ،المشكبلتالتعامؿ مع عند - 25

           .تتـ معالجتيا كبأية طريقة منيا،بمدل أىمية كؿ 
 يككف لدل إحساس جيد  الصعبة ،المشكبلتالتعامؿ مع عند - 25

 .ستتـ معالجتيا  بأم ترتيب كمنيا،بمدل أىمية كؿ 
 التي تمقى قبكؿ شاريع أفضؿ أداء المياـ أك الـ-29

     .أقرانيكاستحساف لدل 
 لدل ا التي تمقى قبكال كاستحسافشاريعأفضؿ أداء المياـ أك الـ- 29

 .زمبلء العمؿ
 االشتراؾ في األنشطة التي تتيح لي التفاعؿ مع حبأ-34

  . الفريؽاآلخريف كعضك مف
 التفاعؿ مع اآلخريف أيف يمكنني االشتراؾ في األنشطة فضؿ أ-34

 .في الفريؽكعضك 
 ك أداء  أف أتحدل الطرؽ التقميدية لحؿ المشكبلتحبأ- 45

   . كأبحث عف طرؽ أخرل جديدة أىٍفضؿ لحمياالعمؿ،
 ك أداء  لحؿ المشكبلتقديمةالطرؽ اؿ األفكار ك تحدلفضؿ أ- 45

  . كأبحث عف طرؽ جديدة أىٍفضؿ لحميااألعماؿ،
 . قبؿ أف أبدأ في غيره بدأتوىى  المشركع الذمأيفٍ  أف يجب عميٌ - 60  . قبؿ أف أبدأ في غيره بدأتوىى  المشركع الذمأيفٍ البد أف -60
لميمة أك العناصر المككنة ؿران باألجزاء اما كبياىتـأكلي - 62

   .عامة أىميتيا اؿكأثرىا  التي سأعمؿ بيا أكثر مف
 التي سأعمؿ بيا لميمة أك العناصر المككنة ؿ باألجزاء أىتـ -62
 .عمكما أىميتيا كأثرىا  اىتمامي بر مفبأؾ

 : الخصائص السيكومترية لقائمة أساليب التفكير
 بناء عمى آراء السادة األساتذة المحكميف تـ (صدق ترجمة المحتوى): صدق المحكمين -1

كتـ حساب صدؽ المحكميف مف حيث أف العبارة . تعديؿ العبارات التي أشاركا بضركرة تعديميا لغكيا
 : تترجـ ما جاء في العبارة األصمية بالطريقة التالية

كقد أظيرت النتائج  بأف متكسط درجات صدؽ محتكل عبارات   :lawsheطريقة الوشي - 
. ، كىذا يعني أف الترجمة مبلءمة كبالتالي المقياس يمكف تطبيقوCVR = 0.93 :المقياس المترجمة ككؿ

.
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 : مقارنة الطرفيةصدق ال -2

 .يبيف الصدؽ الفارقي لمقياس أساليب التفكير (36)الجدكؿ رقـ
 .x̄ SD t.test Sig طرفي المقياس األسمكب

 0.42 5.93 الثمث األعمى 0.001 11.01 0.51 4.21  الثمث االدنى التشريعي
 0.40 5.76 الثمث األعمى 0.001 14.90 0.42 3.70  الثمث االدنى التنفيذم
 0.29 5.65 الثمث األعمى 0.001 12.22 0.54 3.87  الثمث االدنى القضائي
 0.33 5.85 الثمث األعمى 0.001 13.08 0.61 3.71  الثمث االدنى عالمي 
 0.31 6.01 الثمث األعمى 0.001 11.48 0.57 4.16  الثمث االدنى محمي
 0.36 6.10 الثمث األعمى 0.001 13.51 0.49 4.14  الثمث االدنى متحرر
 0.26 5.88 الثمث األعمى 0.001 9.99 0.67 4.18  الثمث االدنى محافظ
 0.34 5.42 الثمث األعمى 0.001 11.31 0.58 3.62  الثمث االدنى اليرمي
 الممكي
 

 0.68 4.07  الثمث االدنى
 0.31 6 الثمث األعمى 0.001 10.75

 االقمي
 

 0.39 5.84 الثمث األعمى 0.001 13.58 0.42 4  الثمث االدنى
 0.28 5.95 الثمث األعمى 0.001 17.44 0.36 4.05  الثمث االدنى الفكضكم
 0.35 5.96 الثمث األعمى 0.001 13.45 0.57 3.82  الثمث االدنى الداخمي
 0.37 5.83 الثمث األعمى 0.001 12.41 0.34 4.34  الثمث االدنى الخارجي
 0.001 4.09 6.19 60.30  الثمث االدنى الكمي

.
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 6.38 68.88 الثمث األعمى
 

 لكؿ أسمكب مف 0.001نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف قيـ ت كبيرة كىي دالة عند مستكل داللة 
 .اساليب التفكير، كبالتالي فيناؾ داللة احصائية  لمفرؽ بيف المتكسطيف كالمقياس صادؽ فيما يقيس

: الصدق الذاتـي -3
 :كيقاس الصدؽ الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار، كذلؾ كما يمي

=  معامل الصدق الذاتي   𝟎. 𝟖𝟒  =   0.91  

 تـ التحقؽ مف مدل ثبات األداة المراد استخداميا في الدراسة بعدة طرؽ منيا: الثبات: 
ألفا كركنبخ، كالذم يبف مدل االرتباط بيف درجات  :حساب االتساق الداخمي لممقياس -1

 كىي قيمة عالية α = 0.84. كدرجة المقياس ككؿ-  كؿ عمى حدة–عبارات مقياس أساليب التفكير 
  .تؤكد ثبات المقياس كصبلحية استخدامو

كبيدؼ معرفة مدل تأثير كؿ بند مف بنكد القائمة عمى قيمة معامؿ الثبات سكاء ارتفاعان أك 
انخفاضان فقد تـ استخراج سمسمة مف معامبلت ألفا كركنباخ بحيث يمثؿ كؿ معامؿ قيمة ثبات القائمة بعد 
حذؼ بنكده كىك في الكقت نفسو نكع مف صدؽ المحؾ لمبنكد، كقد كجد أف معامؿ الثبات كاف ثابت بيف 

 في حالة حذؼ كىذا يعني أف حذؼ أم بند مف البنكد ال يؤثر في زيادة قيمة معامؿ الثبات 83 ك84
كىذا يؤكد أف جميع البنكد متجانسة إلي . كبالتالي فاالبقاء عمييا أمر محسكـ عمى األقؿ في ىذه الحالة

 كفيما يمي قيـ االرتباطات المفصمة لمبنكد. حد كبير في قياس ما كضعت مف أجمو
كتـ ذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف البنكد كالدرجة : االتساق الداخمي لمبنود -2

 :الكمية لؤلسمكب الذم تنتمي إليو

 
 
 
 
 
 
 

.
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 معامبلت ارتباط البنكد بالدرجة الكمية لؤلسمكب التي تنتمي إليو (37)الجدكؿ رقـ 

يب
سال
معامل  البنود األ

يب االرتباط
سال
معامل  البنود األ

يب االرتباط
سال
معامل  البنود األ

 االرتباط

عي
شري

 الت

5 0.42**  

حمي
الم

 

1 0.30*  
كي
لمم
 ا

2 0.63**  
10 0.30*  6 0.54**  43 0.47**  
14 0.55**  24 0.48**  50 0.42**  
32 0.65**  44 0.63**  54 0.57**  
49 0.58**  62 0.20*  60 0.46**  

ذي
نفي
 الت

8 0.52**  
حرر

لمت
 ا

45 0.61**  

قمي
 األ

27 0.49**  
11 0.74**  53 0.47**  29 0.54**  
12 0.69**  58 0.49**  30 0.71**  
31 0.53**  64 0.68**  52 0.52**  
39 0.32**  65 40** .  59 0.44**  

ئي
ضا
 الق

20 0.45**  

افظ
مح
 ال

13 0.49**  

وي
وض

 الف

16 0.53**  
23 0.25*  22 0.50**  21 0.67**  
42 0.69**  26 0.58**  35 0.40**  
51 0.39**  28 0.62**  40 0.48**  
57 0.63**  36 0.37**  47 0.41**  

مي
لعال
 ا

7 0.60**  

مي
ير
 ال

4 0.53**  

خمي
الدا

 

9 0.55**  
18 0.64**  19 0.36**  15 0.46**  
38 0.37**  33 0.34**  37 0.67**  
48 0.60**  25 0.54**  55 0.55**  
61 0.47**  56 0.66**  63 0.50**  

جي
خار

 ال

3 0.58**  
17 0.48**  
34 0.39**  

.
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41 0.53**  
46 0.42**  

 ( 0.01)داؿ عند                                                              ** 
 0.05داؿ عند                                                                * 

يتضح مف الجدكؿ أف جميع قيـ معامبلت ارتباط البنكد بالدرجة الكمية لؤلسمكب الذم تنتمي إليو 
كيحقؽ ىذا درجة مرتفعة مف االتساؽ الداخمي لمبنكد كما أف  (0.05)ك (0.01)دالة إحصائيان عند مستكم 

مصفكفة االرتباط بيف األبعاد الثبلثة عشر ألساليب التفكير تبيف أف ىناؾ ارتباط مقبكؿ فيما بينيا 
 .كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ

مصفكفة معامبلت ارتباط األساليب ببعضيا البعض (38)الجدكؿ رقـ  

جي
خار

 ال

خمي
الدا

 

وي
وض

 الف

قمي
 األ

كي
لمم
 ا

مي
ير
 ال

افظ
مح
 ال

حرر
لمت
 ا

حمي
الم

 

مي
لعال
 ا

مي
حك
 ال

ذي
نفي
 الت

عي
شري

 الت

يب
سال
 األ

0.
44

**
 

0.
27

*
 

0.
22

*
 

0.
17

 

0.
38

**
 

0.
32

*
 

0.
17

 

0.
28

*
 

0.
38

**
 

0.
25

*
 

0.
24

*
 

0.
31

*
 

1
 

عى
شري

 الت

0.
25

*
 

0.
25

*
 

0.
39

**
 

0.
14

 

0.
29

*
 

0.
39

**
 

0.
22

*
 

0.
32

*
 

0.
30

*
 

0.
33

*
 

0.
22

*
 

1  

ذى
نفي
 الت

0.
27

*
 

0.
25

*
 

0.
26

*
 

0.
29

*
 

0.
28

*
 

0.
38

**
 

0.
30

*
 

0.
37

**
 

0.
27

*
 

0.
36

**
 

1
   

مى
حك
 ال

0.
20

*
 

0.
32

*
 

0.
24

*
 

0.
42

*
 

0.
34

*
 

0.
32

*
 

0.
23

*
 

0.
42

**
 

0.
47

**
 

1    

مى
لعال
 ا

0.
25

*
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لمتأكد مف اعتدالية تكزيع بيانات المتغرات قمنا بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات و

 :أساليب التفكير لدم طبلب الجامعة المعيارية، كمعامبلت االلتكاء، كمعامبلت التفرطح لقائمة
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامبلت االلتكاء كمعامبلت  (39)الجدكؿ رقـ

 التفرطح لكؿ أسمكب عمى حده
 

المتكسط  األساليب
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

معامؿ  معامؿ االلتكاء
 التفرطح

-0.25 0.80 5.09 التشريعي  0.13-  
-0.08 0.91 4.75 التنفيذم  0.77-  
-0.35 0.81 4.74 الحكمي  0.004-  
-0.61 0.98 4.88 العالمي  0.14-  
-0.48 0.85 5.10 المحمي  0.001 

-0.29 0.88 5.16 المتحرر  0.47-  
-0.91 0.81 5.11 المحافظ  0.42 

-0.68 0.84 4.60 اليرمي  0.48 

-0.79 0.90 5.13 الممكي  0.26 

-0.01 0.83 4.89 األقمي  0.17-  
-0.10 0.83 5.01 الفكضكم  0.94-  
-0.35 0.96 4.93 الداخمي  0.44-  
-0.06 0.68 5.11 الخارجي  0.25-  

 
يتضح مف الجدكؿ أف الدرجة الكمية لكؿ أسمكب تحقؽ التكزيع االعتدالى، كبتمثيؿ الدرجة الكمية 

، كجدت الباحثة أف (في المبلحؽ)لكؿ أسمكب مف أساليب التفكير بيانيان مع مقارنتيا بالمنحني االعتدالي 

.
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كىذا يدؿ عمى أف األداة صالحة لبلستخداـ . تكزيع الدرجات الخاـ في كؿ أسمكب يحقؽ التكزيع االعتدالي
 .في المجتمع الجزائرم

 : معامل الثبات حسب معادلة كوبر سميث -3
(0.93)كبتطبيؽ المعادلة كجد أف معامؿ الثبات يساكم   

 : معامل الثبات حسب معادلة ىولستي -4
.   كىي قيمة عالية لمثبات تسمح بتطبيؽ األداة0.83 معامؿ ثبات المقياس يساكم 

 
عادة التطبيق -5  : حساب الثبات عن طريق التطبيق وا 

عادة التطبيؽ بعد 55حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى  كالغرض مف ذلؾ ىك .  يكما21 طالب كا 
 كعند مستكل داللة 0.64= فكاف مقدار االرتباط ر. التأكد مف ثبات األداة رغـ اختبلؼ فترات التطبيؽ

. كىي قيمة جيدة يمكف مف خبلليا التأكيد عمى ثبات االختبار0.01  
لى جانب ما سبؽ مجمكعة أخرل مف الدراسات أثبتت صدؽ قائمة أساليب التفكير كتمتعيا   كا 

بالخصائص السيككمترية البلزمة كالتي تجعؿ منيا أداة صالحة لمتطبيؽ ككسيمة يمكف اعتمادىا مف طرؼ 
التي أكدت صدؽ االداة . (1993)منيا دراسة طبعا ستيرنبرج ك جريجكرنكك . الباحثيف كبشكؿ عبر ثقافي

& Dai  Feldhusen كبعدىا دراسة دام كفيمدىكزف  كالتي أكدت ىي األخرل أف األداة تتمتع  (1999 )
باالضافة إلى دراسة. بصدؽ عاؿو  Zhang ( 1999)  التي بيف التحميؿ العاممي فييا أف نسبة التبايف بيف

كدراسة              . كىك ما يؤكد صبلحية األداة% 75العكامؿ الخمسة المستخمصة تصؿ إلى 
Zhang & Sternberg ( 2000.)  

كمنيا أيضا مجمكعة مف الترجمات التي قاـ بيا الباحثيف بغرض صبلحية ىذه األداة لمجتمعاتيـ 
، عبد المعـ الدردير (2002)، صابر حسيف(1999)منيا ترجمة عبد العاؿ عجكة كرضا ابك سريع 
.عف طريؽ التحميؿ العاممي، كالترجمات المذككرة أنافا (2004)كعصاـ الطيب  

 الدراسة األساسية: ثانيا
أىـ اإلجراءات المنيجية في الدراسات الميدانية ىي طريقة البحث كالعينة المختارة مف مجتمع 

 .كقد اتبعنا في ىذه الدراسة المنيج الكصفي المقارف. الدراسة كاألدكات المستخدمة في ىذا البحث

.
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أسمكب مف أساليب التحميؿ المرتكز عمى معمكمات كافية كدقيقة : "كيمكف تعريؼ ىذا المنيج بأنو
عف ظاىرة أك مكضكع محدد مف خبلؿ فترة أك فترات زمنية معمكمة كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج 

 64".عممية ثـ تفسيرىا بطريقة مكضكعية كبما ينسجـ مع المعطيات الفعمية لمظاىرة 
 تحدث الظكاىر مف خبلؿ مقارنتيا مع ؟، كلماذا؟،كيقـك المنيج الكصفي المقارف عمى معرفة كيؼ

ك أبعضيا البعض مف حيث أكجو التشابو كاالختبلؼ كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى العكامؿ المسببة لحادثة 
ظاىرة معينة كالظركؼ المصاحبة لذلؾ، كالكشؼ عف الركابط كالعبلقات أك أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف 

المعطيات في عمـ النفس المعرفي ال يمكف فيميا إال في إطار سياؽ تحميؿ نظرم " كألف 65.الظكاىر
ما أكده  كىك  (sternberg,R. 2009 : 26)" إال أف النظرية ال معنى ليا دكف معطيات أمبيريقة. معيف

   regenwetter et al (2009) كمنيـالعديد مف الباحثيف
كعميو فإف الدراسة الحالية حاكلت دراسة أكجو االختبلؼ كالتشابو بيف المكظفيف حسب المعطيات 

اتخاذ القرار كأساليب التفكير كمستكل : التي جمعتيا الباحثة مف الميداف كالمكزعة عمى ثبلث متغيرات
المستكل اإلدارم، نكع المؤسسة، الجنس، السف، : الطمكح كىذا حسب عدة متغيرات مستقمة كتمثمت في

كما حاكلت التعرؼ عمى العكامؿ المنبئة باتخاذ القرار ككذا الكشؼ عف . مدة الخبرة، المستكل الدراسي
 .نكع ك قكة  الركابط التي قد تجمع بيف متغيرات الدراسة األساسية الثبلث

XI. ظروف إجراء الدراسة األساسية: 

 إلى الكشؼ عف مدل ارتباط اتخاذ القرار بمستكل  المقارنة الميدانية تيدؼ ىذه الدراسة الكصفية
التربكية، الصناعية، )في مختمؼ المؤسسات - كمتغيرات أخرل-الطمكح حسب منصب العمؿ اإلدارم

بمدينة سطيؼ، كنحاكؿ مف خبلؿ ىذه الدراسة الميدانية تحديد نكع ىذه العبلقة كمدل قكتيا  (...الصحية
باإلضافة إلى دراسة الفركؽ . إف كجدت؛ كىؿ تختمؼ مف مؤسسة إلى أخرل كحسب المنصب الكظيفي

كىؿ أف المكظؼ يتميز بأسمكب تفكير معيف حسب . في ىذه العبلقة حسب بعض المتغيرات األخرل
كىؿ يتميز المكظفكف في نفس المنصب بنفس أسمكب التفكير رغـ اختبلؼ المؤسسة التي . منصب عممو؟

ينتمكف إلييا؟ كىؿ لمتغيرات الجنس كالسف كالمستكل الدراسي كالخبرة في الكظيفة تأثير عمى المتغيرات 
 .األساسية في الدراسة؟ كتشكؿ سببا تعزل لو الفركؽ إف كجدت؟ كغيرىا مف التساؤالت

كالحقيقة أنو خبلؿ ىذه الدراسة الميدانية كاجينا صعكبة كبيرة في تكزيع كاسترجاع ىذه االستمارات 
كخاصة أف العدد المكزع . ككذلؾ محاكلة الشرح بأنيا مجرد معمكمات عممية تستخدـ في البحث ال أكثر

                                                 
 .46. ، ص1999،  دار كائؿ لمنشر، عماف، األردف، 2.، ط"منيجية البحث العممي القكاعد كالمراحؿ كالتطبيقات " مد عبيدات كآخركف، ح ـ 64

65
.   50. ، ص2000، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، 1.، ط"مناىج كأساليب البحث العممي النظرية كالتطبيؽ " ربحي مصطفى عمياف، عثماف محمد غنيـ،    

.
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 استمارة، كزادت ىذه الصعكبة في المؤسسات الصناعية كاالقتصادية أيف 600مف االستمارات كاف حكالي 
 .  تعمدنا الذىاب إلييا ألنيا كانت اليدؼ األساسي لمدراسة في البداية

كخبلصة القكؿ أف ىذه الدراسة األساسية جاءت بغرض التأكد مف صحة الفرضيات المصاغة في 
 : كنمخص أىـ الصعكبات التي كاجيتنا إلنجاز ىذه الدراسة في النقاط التالية. بداية البحث
 : الصعوبات التي واجيتنا في الدراسة*-
  نقص كبير في مراجع تخصص عمـ النفس المعرفي، كخاصة حكؿ متغيرات الدراسة -1

  .الحالية

قمة الكتابات المعرفية حكؿ متغيرات البحث، خاصة اتخاذ القرار بمفيكمو المعرفي ككذا  -2
 .مستكل الطمكح

تعدد تصنيفات المفاىيـ الثبلث لمدراسة كاألسس السيككلكجية الدقيقة التي تقـك عمييا في  -3
 .ظؿ غياب نظرية شاممة

ىؿ ىكعممية إدارية، : صعكبة تحديد المنظكر العممي الذم يدرس مف خبللو اتخاذ القرار -4
أـ ىك عبارة عف خطكة مف خطكات حؿ . ـ عممية معرفية معقدةأتربكية ركتينية؟عممية عقمية بسيطة؟ 

 .المشكبلت أك استراتيجية لمتفكير

صعكبة التحكـ في معالجة متغير اتخاذ القرار لتشعب استخدامو في مجاالت مختمفة  -5
 .كالغراض متباينة، كعدـ كجكد اتفاؽ صريح بيف العمماء حكؿ ماىية كطريقة دراسة ىذا المكضكع

صناعة القرار، حؿ المشكبلت، : تداخؿ مفيـك اتخاذ القرار مع عدة مفاىيـ أخرل مثؿ -6
 الخ...التنافر المعرفي، اإلختيار

 .استخداـ المؤلفيف لمصطمح اتخاذ القرار كصنع القرار لنفس الغاية -7

تشعب استخداـ نفس المصطمح كىك اتخاذ القرار مف طرؼ المؤلفيف في مياديف مختمفة  -8
صعب إمكانية التحكـ في معالجتو بكضكح ... كالمجاؿ التربكم، اإلدارم، المعرفي، كالسياسي كالعسكرم

 .أكثر

عدـ تكفر المراجع بالمغات األجنبية، كمصادر المعمكمات األصمية، كبالتالي اإلعتماد فقط  -9
مع اإلشارة إلى مشكمة اإلختبلؼ في الترجمات بيف بعض الكتاب خاصة في . عمى المترجمة منيا

 .مصطمح اتخاذ القرار كما يتعمؽ بو ككذا أساليب التفكير

.
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قمة الكتابات المعرفية حكؿ متغيرات البحث، خاصة اتخاذ القرار بمفيكمو المعرفي ككذا  -10
 القرار في المجاؿ ذكبالتالي ال تتكفر أرضية عممية أك إطار مرجعي كاضح التخا. مستكل الطمكح

 المعرفي

 .عدـ تكفر دراسات مماثمة كبنفس المتغيرات لمدراسة الحالية -11

 .عدـ تعاكف الكثير مف األساتذة في تحكيـ األدكات، كالمكظفيف في ممئ االستمارات -12

انخفاظ المستكل الدراسي لكثير مف المكظفيف في المناصب المختمفة كاف سببا في عدـ فيـ  -13
البنكد ك تركيا دكف إجابة كأحيانا في رفض ممئ االستمارة ك بالتالي تـ استبعاد عدد كبير منيا مما أثر 

 .عمى حجـ عينة الدراسة

صعكبة البحث الميداني دفعنا أيضا لتغيير عينة الدراسة مرتيف كبالتالي تسبب في تأخرنا  -14
 .في إنياء المكضكع

 

XII. عينة الدراسة: 

حيث أننا قصدنا المكظفيف داخؿ المؤسسات بأنكاعيا المختمفة . تـ اختيار العينة بطريقة قصدية
كىذا لصعكبة تحديد كحصر أفراد المجتمع األصمي لعدـ تكفر اإلحصائيات . العمكمية بكالية سطيؼ

 .البلزمة كصعكبة الحصكؿ عمييا
 مكظؼ مف أصؿ أكثر 284 (الذيف تـ استرجاع المقاييس مف عندىـ)كقد بمغ عدد أفراد العينة 

%. 47.33 مكظؼ تـ تكزيع االستمارات عمييـ حيث كانت نسبة استرداد االستبانات تقدر ب 600مف 
 استمارة حيث 232كبعد التحقؽ مف مدل صبلحية االستمارات المسترجعة تبيف أنو ال تصمح منيا سكل 

أف بعضيا لـ يكمؿ اإلجابات عمى كؿ البنكد، أك كؿ المقاييس كالبعض األخر لـ يجب بطريقة جدية أيف 
كقد تـ تكزيع المقاييس في عدة . فقط% 38.66بمغت نسبة االستمارات المسترجعة مقارنة بالمكزعة 

مؤسسات خدماتية، منيا الصحية كالصناعية كالتربكية، الجامعية كالعقابية، المؤسسات المحمية، كمؤسسات 
  .(سكنمغاز، شركة المياه، التعمير كالبناء)خدماتية 

 التقرب مف كاقع اتخاذ القرار داخؿ بقدر ما نطمح إلىفقط كنحف ال نريد دراسة الفركؽ الفردية 
 ما ييمز مكظؼ المؤسسة الجزائرية مف ىذا مف خبلؿكالمؤسسات الجزائرية العمكمية بكالية سطيؼ، 

مكظؼ عمى المستكيات اإلدارية حكؿ اؿ اتخاذ القرار كمستكل طمكح لتكسيع الرؤية ممكاتساليب تفكير كأ
متغيرات الدراسة ، كفيـ أكثر ؿالحصكؿ عمى معمكمات دقيقة ك.االستراتيجية كالتكتيكية كالركتينية: الثبلث
 .الثبلث

.
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 :كيمكف تمخيص أىـ خصائص العينة في الجداكؿ التالية
 (40)رقـ جدكؿ 

. يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الجنس كالمستكل التعميمي
 
 
 
 

 
 
 
 (41)جدكؿ رقـ 

 يكضح خصائص أفراد العينة حسب بقية المتغيرات
 

 المجمكع حسب نكع المؤسسة
 عقابية خدماتية صناعية بمدية صحية تربكية جامعية
11 78 83 34 6 12 8 232 

 المجمكع فئات العينة حسب السف
[20 -  30]   [31 - 40]  [41 - 50]  [51 – 60]  

98 59 52 23 232 
 المجمكع فئات العينة حسب الخبرة

[1 -10]  [11 -20]  [21 -30]  [31 -40]  
153 19 50 10 232 

 المجمكع أفراد العينة حسب المستكل اإلدارم
 اإلدارة الدنيا اإلدارة الكسطى اإلدارة العميا

10 35 187 232 

 المستوى التعليمي الجنس
 غري جامعي جامعي  ذكور إناث
109 123 156 76 

232 232 

.
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كلتكضيح العبلقة بصكرة أدؽ بيف متغير المستكل اإلدارم كنكع المؤسسة كبقية المتغيرات عف 
 :الطريؽ الدكائر النسبية فكانت االشكاؿ المكضحة ليذا التكزيع بالشكؿ التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يكضح الدائرة النسبية لتكزيع أفراد العينة حسب المستكل اإلدارم (52)الشكؿ رقـ 

 
مف المكظفيف ينتمكف إلى المستكل التنفيذم مف اإلدارة كىذا أمر عادم % 80.60نبلحظ أف 

كالبقية  (%15.09)كعدد قميؿ مف رؤساء المصالح  (%4.31)بحكـ أف كؿ مؤسسة لدييا مدير كاحد 
 .مف المكظفيف في المستكيات الدنيا

يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب كؿ مف المستكل اإلدارم ك نكع  (53)الشكؿ رقـ 
 المؤسسة كالخبرة

.
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مف المكظفيف  ذكم الخبر األكبر ينتمكف إلى المستكل التكتيكي بالنسبة % 100نبلحظ أف 

. في المؤسسات التربكية% 75لممؤسسات البمدية كالمستكل التنفيذم مف اإلدارة  في المؤسسة الصحية ك
ف ىذه أكمرد ىذا إلى . كدائما في المؤسسات التربكية% 25أما المستكل االستراتيجي فبمغ نسبة 

كىي نفس . المؤسسات قد تككف ىي االقدـ مف حيث النشأة كالتسيير كىذا لطبيعة الخدمات التي تقدميا
كالمؤسسات % 100المبلحظة بالنسبة لممكظفيف األقؿ خبرة أيف ظيرت أكثر في المؤسسات التربكية 

كدائما في المستكل التنفيذيف كقد يعكد ىذا إلى سياسة التشغيؿ % 91كالمؤسسات البمدية % 93الصحية 
 .المتبعة في السنكات األخيرة مف طرؼ الدكلة

يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب كؿ مف المستكل اإلدارم ك نكع  (54)الشكؿ رقـ  
 المؤسسة ك الجنس

 عبيؼٛخ

 

 رشثٕٚخ

 

 طؾٛخ

 

 ثهذٚخ

 

 طُبػٛخ

 

 خذيبرٛخ

 

 ػمبثٛخ

.
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أما فيما يخص الشكؿ الخاص بمتغير الجنس، فإنو يمكف مبلحظة أف نسبة تمثيؿ الذككر عمى 

كما أف المستكيات اإلدارية الكسطى كانت فييا الغمبة لمذككر،  % 100المستكل اإلدارم األعمى كانت 
في حيف أف سيادة الجنس االنثكم ظيرت عمى المستكيات الدنيا في أغمب المؤسسات أك مناصفة مع 

مازاؿ المراة إذا ال تستطيع أك ال يسمح ليا بتقمد . الجنس الذكرم فيما يخص المؤسسات الخدماتية
 .المناصب العميا كىذا في حدكد الدراسة الحالية

يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب كؿ مف المستكل اإلدارم ك نكع  (55)الشكؿ رقـ 
 المؤسسة كالسف

 عبيؼٛخ

 

 

 رشثٕٚخ

 

 طؾٛخ

 

 ثهذٚخ

 

 طُبػٛخ

 

 خذيبرٛخ

 

 ػمبثٛخ

.
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% 100األقؿ سنا طبعا لـ يظيرك في المستكل االعمى مف اإلدارة إلى أنو ساد المستكل التنفيذم 
في المؤسسات التربكية كالصناعية، كما أنو كاف بارزا في االدارة الكسطى عمى مستكل المؤسسات 

في حيف أف األكبر سنا . كبشكؿ أقؿ في المؤسسات البمدية كالصحية% 50كالتربكية% 66الخدماتية 
في المؤسسة الجامعية عمى مستكل اإلدارة العميا كالبمدية كالتربكية بنسب أقؿ، أما اإلدارة % 100كانكا 

 في المؤسسة الصناعية كىذا ربما يعكد لتعدد األقساـ في مثؿ ىذه 100الكسطى فبرزت النسبة 
في المؤسسات العقابية كالخدماتية كبعدىا % 100أما اإلدارة الدنيا فكانت نسبة . المؤسسات، ككذا البمدية

 المؤسسات التربكية كالصحية
يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب كؿ مف المستكل اإلدارم ك نكع  (56)الشكؿ رقـ 

 المؤسسة كالمستكل الدراسي
 

 عبيؼٛخ

 

 

 رشثٕٚخ

 

 طؾٛخ

 

 ثهذٚخ

 

 طُبػٛخ

 

 خذيبرٛخ

 

 ػمبثٛخ

.
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بالنسبة لممستكل الدراسي لممكظؼ إلغننا نبلحظ أف المكظفييف الجامعييف كانكا أكثر بركزا فيما 

عكس ذلؾ فإف المكظؼ غير الجامعي كاف أكثر ظيكرا . يخص اإلدارة العميا فالكسطى كفي األخير الدنيا
في المستكيات اإلدارية الدنيا ثـ الكسطى فالعميا، كىذا بسسب مجانية التعميـ كالتكظيؼ لـ يعد يعتمد عمى 

 .الخبرة بقدر ما يعتمد عمى الشيادة خاصة في المناصب العميا

XIII. أدوات جمع البيانات: 

لقياس مفيـك اتخاذ -  حسب الباحثة- قيدمت خبلؿ السنكات القميمة السابقة محاكالت غير كافية
القرار كأساليب التفكير كمستكل الطمكح، كتشعبت ىذه المقاييس كالتي لـ تكف تنتمي إلى كجية نظر 
متكاممة ليذا تىطمب األمر مراجعة ىذه المقاييس لمكشؼ عف مدل امكانية استفادتنا منيا في الدراسة 

 .الراىنة حكؿ قياس المفاىيـ محؿ اىتماـ الباحثة
بعد التأكد مف صبلحيتيا في الدراسة - كقد تككنت أدكات الدراسة الحالية مف ثبلث مقاييس

 :ىي كاألتي- االستطبلعية
 .مقياس اتخاذ القرار مف إعداد الباحثة -1
 . مقياس أساليب التفكير ترجمة الباحثة -2

 عبيؼٛخ

 

 

 رشثٕٚخ

 

 طؾٛخ

 

 ثهذٚخ

 

 طُبػٛخ

 

 خذيبرٛخ

 

 ػمبثٛخ

.
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 .مقياس مستكل الطمكح مف إعداد الباحثة -3

XIV. تصميم الدراسة: 

 :اشتممت الدراسة المتغيرات األساسية كالمتغيرات الثانكية التالي
 كشممت: المتغيرات األساسية -1
 متغير درجات اتخاذ القرار. 
  أساليب التفكير (تكرارات كدرجات)متغير. 
 متغير درجات مستكل الطمكح. 
  كىي متغيرات مستقمة كتشمؿ:المتغيرات الثانوية -2
  كتشمؿ ثبلث مستكيات(المركز الكظيفي)متغير المستوى اإلداري ، 
 .مستكل اإلدارة العميا - أ
 .مستكل اإلدارة الكسطى - ب
 .مستكل اإلدارة الدنيا - ت
 كيشمؿ سبعة أنكاع: متغير نوع المؤسسة 
 .المؤسسة الجامعية - أ
 .المؤسسة التربكية - ب
 .المؤسسة الصناعية - ت
 .المؤسسة الصحية - ث
 (البمدية)المؤسسات المحمية - ج
 .المؤسسة العقابية - ح
 المؤسسة الخدماتية - خ
 كتشمؿ أربع مستكيات: متغير الخبرة 
 . سنكات10مف سنة إلى سنة إلى  - أ
 . سنة20 إلى 11مف  - ب
 . سنة30 إلى 21مف  - ت
  سنة40 إلى 31مف  - ث
 كيشتمؿ عمى أربع مستكيات: متغير السن 

.
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 . سنة30 إلى 20مف  - أ
 . سنة40 إلى 31مف  - ب
 . سنة50 إلى 41مف  - ت
 . سنة60 إلى 51 مف  - ث
 كيشمؿ مستكييف: متغير الجنس 
 .الذككر - أ
 .اإلناث - ب
 متغير المستوى الدراسي: 
 .جامعي - أ
 . غير جامعي - ب

XV. األساليب االحصائية: 
لقد تـ التأكد مف شركط تطبيؽ األساليب اإلحصائية كالمتمثمة في أف التكزيع يقارب االعتدالية 

 skewness كاإللتكاء  kurtosisكىذا مف خبلؿ حساب قيمة التفمطح: بالنسبة لدرجات المتغيرات الثبلث
 في جميع الحاالت، كقيـ االلتكاء تقع بيف 1 -1+ في كؿ حالة؛ حيث كجدنا أف قيـ التفمطح تتراكح بيف 

ككذا التأكد مف خبلؿ اختبار سميرنكؼ جكلمكجركؼ .  كبالتالي فإف التكزيع يقارب االعتدالية3- ك3+
 .باإلضافة إلى أف قيـ النزعة المركزية متقاربة كىذا كمو يدؿ عمى أف تكزيع الدرجات يقارب االعتدالية

 فإف (principles of statistics) في كتابو مبادئ االحصاء Balmer,M.G بالمركحسب 
 يدؿ عمى أف التكزيع يقارب بالتكزيع االعتدالي كالقيـ الخاصة 0.5- ك0.5+اإللتكاء الذم يقع بيف 

  . 0.3- ك0.2-بااللتكاء لممتغيرات الثبلث كانت قريبة مف الصفر كمحصكرة بيف 
كبالتالي فإف أساليب التحميؿ اإلحصائي المستخدمة لمتحقؽ مف احتماالت تحقؽ فركض الدراسة 

 :الحالية، ىي كالتالي
 .حساب صدؽ كثبات المقاييس الميعىدىة لجمع البيانات -1

 .النسب المئكية كالتكرارات -2
 حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية -3

 .رسـ المدرجات التكرارية كالدكائر النسبية -4

 .حساب معامبلت االرتباط  لبيرسكف -5

.
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  T testكا مربع ك: حساب الفركؽ -6

 تحميؿ التبايف الثنائي كالمتعدد -7

 حساب التفمطح كااللتكاء   -8

 معادلة االنحدار المتعدد -9

في اجراء ىذه المعالجات بالنسبة لمبيانات التي تـ جمعيا مف عينات الدراسة تـ االعتماد قد ك    
   SPSS. 19يانات  لمعالجة الب عمى نظاـ اإلحصاء الكصفي كاالستداللي

 

 

.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 : الفصل الخامس
 عرض و مناقشة النتائج

 
 عرض و مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات و الدراسات السابقة : أوال
 االستنتاج العام: ثانيا
 
 
 
 

.
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 .عرض ومناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات و الدراسات السابقة: أوال
 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى*-  
 -في ضكء مقياس أساليب التفكير لستيرنبرغ ك كينجر- تتبايف أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف - 

 .بتبياف المستكيات اإلدارية التي ينتمكف إلييا
 : الفرضيات الفرعية*
التشريعي، العالمي، ): أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة العميا ىي -4
 .(اليرمي، الخارجي المتحرر،
القضائي، المحمي، ):أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة الكسطى ىي -5

 .(المحافظ، األقمي، الداخمي
التنفيذم، المحمي، ): أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة الدنيا ىي -6

 .(المحافظ، اليرمي، الخارجي
كالختبار صحة الفرضيات األكلى بأجزائيا الثبلث تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية ألساليب 

كىذا ما يكضحو . التفكير حسب أعداد  المكظفكف الذيف صنفكا كفؽ المستكل اإلدارم الذم ينتمكف إليو
 : الجدكؿ التالي

 (1)جدكؿ رقـ 
يكضح التكرارات ك النسب المئكية ألساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف حسب المستكل اإلدارم الذم 

 .ينتمكف إليو
أساليب 
التفكير 

العينة ككؿ اإلدارة الدنيا اإلدارة الكسطى اإلدارة العميا 
النسبة المئكية التكرار النسبة المئكية التكرار النسبة المئكية التكرار النسبة المئكية التكرار 

% 45 104% 46 86% 46 16% 20 2التشريعي  
% 40 93% 40 75% 34 12% 60 6التنفيذم 
% 15 35% 14 26% 20 7% 20 2القضائي 
% 37 85% 34 64% 46 16% 50 5العالمي 
% 63 147% 66 123% 54 19% 50 5المحمي 
% 76 177% 74 139% 83 29% 90 9المتحرر 
% 24 55% 26 48% 17 6% 10 1المحافظ 
% 58 134% 57 106% 63 22% 60 6اليرمي 
% 16 36% 16 30% 14 5% 10 1الممكي 
% 14 33% 15 28% 9 3% 20 2األقمي 

% 12 29% 12 23% 14 5% 10 1الفكضكم 
% 38 87% 37 70% 43 15% 20 2الداخمي 
% 62 145% 63 117% 57 20% 80 8الخارجي 

.
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر نسبة مئكية لمعينة ككؿ كانت ألسمكب التفكير المتحرر 
. ثـ اليرمي فالتشريعي (%62)، (%63)يمييا األسمكب المحمي كاألسمكب الخارجي عمى التكالي  (76%)

 %(.12)أما أصغر نسبة مئكية فقد كانت لؤلسمكب األقمي، كفي األخير يأتي أسمكب التفكير الفكضكم 
أما بالنسبة ألسمكب التفكير السائد لدل المكظفيف في اإلدارة العميا فنجد أف أسمكب التفكير 

، في المرتبة  %80كيميو أسمكب التفكير الخارجي ب % 90المتحرر كاف سائدا لدل أفراد العينة بنسبة 
، بعدىا يأتي مناصفة األسمكب العالمي %60الثالثة يأتي أسمكبي التفكير التنفيذم كاليرمي بنسبة 

 %.10كفي األخير يأتي كؿ مف األسمكب المحافظ كالممكي كالفكضكم بنسبة % 50كالمحمي ب 
في حيف أف األسمكب السائد لدل فئة المكظفيف في اإلدارة الكسطى فيك األسمكب المتحرر بنسبة 

، %54ثـ األسمكب المحمي بنسبة % 57كاألسمكب الخارجي بػ % 63، كيميو األسمكب اليرمي بػ 83%
في األخير نجد أسمكب التفكير األقمي %. 46كيأتي بعدىا كؿ مف األسمكب التشريعي كالعالمي بنسبة 

 % .9بنسبة 
كيميو األسمكب  (%46)أسمكب التفكير السائد لدل مكظفي اإلدارة الدنيا ىك األسمكب التشريعي

كيأتي المستكل  (%66)أما المستكل المحمي فقد ظير بنسبة أكبر . التنفيذم بالنسبة لكظائؼ التفكير
كما أف الشكؿ . عمى مكظفي اإلدارة الدنيا (%74)كيطغى األسمكب المتحرر. العالمي في المرتبة الثانية

كفي األخير فإف . (%57)الذم أحتؿ المرتبة األكلى مف أشكاؿ أساليب التفكير ىك األسمكب اليرمي 
 %. 63المجاؿ الخارجي كاف أكثر ما يفضمو المكظؼ في المستكل التنفيذم كبنسبة 

كما تبيف مف خبلؿ الجدكؿ فإف أسمكب التفكير السائد لدل أفراد العينة ككؿ ىك األسمكب 
ىذه النزعة يميمكف إلى التعامؿ مع المشكبلت المستقمة التي تتطمب تغيير المتحرر، حيث أف أصحاب 

كىذا ما يتناسب مع سيادة أسمكب التفكير التشريعي الذم . القكانيف كاإلجراءات المكجكدة داخؿ المؤسسة
 كالذيف يفضمكف العمؿ عمى المياـ التي تتطمب .يأتي في المرتبة األكلى بالنسبة لكظائؼ أساليب التفكير

كاألفراد ذككا األسمكب  .استراتيجيات التغيير كاالبتكار، كيختاركف أنشطتيـ الخاصة كطرؽ العمؿ عمييا
 .التقدمي كيفضمكف إلى درجة ما عدـ األلفة في العمؿ

. أصحاب النزعة المتحررة يتميزكف بالنقد لكؿ ما ىك ركتيني كيميمكف لمثكرة ضده كالنزكع لتغيره
كبالتالي . ليذا نجد المتحرريف كالمحافظيف في صراع مستمر بيف التغير كالمحافظة عمى القكاعد كالتقاليد

كىذا ما يفسر الصراعات . فإف التكافؽ يككف أكبر بيف فرديف مف نفس األسمكب التقدمي أك المحافظ
ذا كاف الكؿ ذك نزعة متحررة فمف . المستمرة داخؿ المؤسسات العمكمية كفشؿ غالبيتيا في تأدية مياميا كا 

كعمى ! سيككف ميبل لممحافظة عمى األقؿ عمى ما ىك ذخر لممؤسسة بصكرة خاصة كالدكلة بصكرة عامة

.
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حيث نجد أف تمثيؿ المحافظيف كاف ضعيفا عمى ...جميع المجبلت البشرية كالمادية كالتخطيطية كالنكعية
 %(.24)جميع المستكيات اإلدارية كبنسبة كمية تقدر ب 

كقد نختمؼ مع الكثير إذا ما قالكا أف تقارب نسبة تكاجد التقدمييف كالمحافظيف في المؤسسة قد 
ألف ىذا لو عبلقة أيضا بسمات شخيصة أخرل . يزيد مف الصراعات كيعكد بالفشؿ عمى مخطاطاتيا

لممكظؼ الذم يفضؿ مصمحة المؤسسة عمى حساب نزعتو الخاصة كال يقـك بفرض ميمو دكف تقييـ لنتائج 
كىذا ما يحدث عمى مستكل السياسة حيث نرل أف ىذه النزعات كأساليب التفكير ككؿ ىي ما . ىذا الميؿ

ثـ إننا نتحدث عف سيادة  أك ميكؿ ألسمكب عمى حساب آخر . يطبقو الفرد عمى جميع مجاالت الحياة
 . كالميكؿ قد تتغير بتغير الظركؼ. كليس السيادة المطمقة

كمف خبلؿ النتائج نجد أف أساليب التفكير السائدة لدل المكظؼ في كؿ مستكل مف مستكيات  
حيث نبلحظ أف النزعة التحررية كانت ىي . اإلدارة تتشابو أحيانا كتتبايف حيانا أخرل حسب كؿ مستكل

 .كبالنسبة لممستكيات الثبلث. السائدة لدل أفراد العينة مقارنة بالنزعة المحافظة
في حيف ساد أسمكب التفكير التشريعي بالنسبة لمعينة ككؿ، ككذا لدل كؿ مف مكظفي اإلدارة 

الكسطى كالدنيا، فقد ساد أسمكب التفكير التنفيذم لدل مكظفي اإلدارة العميا كيعكد ىذا إلى أف المؤسسة 
العمكمية تككف تحت سيطرة ىياكؿ إدارية أعمى منيا، كىذا ما يجعؿ المدير في كثير مف األحياف مجرد 

كربما ىذا ما يفسر كثرة الصراعات التي نشيدىا داخؿ . منفذ لممخطط العاـ لييكؿ إدارم أكسع لمدكلة
الخ، إذ نتصكر أف مدير المؤسسة ...المؤسسات العمكمية الجامعية منيا كالتربكية، الصحية، الصناعية

ىذا ىك "يجب أف يتميز بميؿ أكبر لمكظيفة التشريعة بدؿ الكظيفة التنفيذية التي يعبر عنيا عادة بقكلو 
 ". ىكذا يريد المسؤكليف الفكؽ"أك " القانكف

كيمكف أف نفسر سيادة الكظيفة التشريعة في اإلدارة الكسطى، ككف أف رئيس المصمحة ىك 
حيث أنو يأخذ األكامر مف المدير بصيغاتيا الشمكلية كمف ثـ يفصؿ . الكاسطة بيف المدير كبقية المكظفيف

ىك بقية تفاصيؿ تنفيذ خطة العمؿ كىذا ىك األسمكب الطاغي عمى المؤسسات العمكمية في الجزائر حيث 
 !يككف المدير عادة بمثابة الرئيس الذم ال ينبغي أف يمتقي بأفراد يعممكف في اإلدارة الدنيا

عمى مستكل اإلدارة الدنيا يمكف أف نىرد سيادة الكظيفية التشريعية ككف أف أغمب المكظفيف ذككم 
ثـ أف المكظؼ . مستكل تعميـ جامعي، كبالتالي فإف طمكحيـ أكبر مف إمكانياتيـ في تحقيؽ األىداؼ

الجامعي يتصكر نفسو بأنو يمكف أف يقدـ خدمات كأفكار أفضؿ مف تمؾ التي يقترحيا زميمو، أم أنيـ 
 .يركف أنفسيـ أكثر قدرة عمى االبتكار كالتجديد

.
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مف جية أخرل فإف المستكل المحمي كاف ىك السائد لدل أفراد عينة المكظفيف في كؿ مف 
المستكيات اإلدارية الكسطى كالدنيا، كلـ يتبيف ىذا بالنسبة لئلدارة العميا حيث ساد المستكييف بنفس 

كمرد ىذا أف أغمب المكظفيف يميمكف إلى التعامؿ مع الكاقؼ العيانية داخؿ المؤسسة . (%50)الدرجة
خاصة، ككذا االىتماـ بالتفاصيؿ كنكع مف تحميؿ المكقؼ كىذا ما يجب أف يحدث عمى مستكل اإلدارة 

  .الكسطى كالدنيا، إذ أف المدير عادة ال ييتـ بالتفاصيؿ بقدر اىتمامو بالتقرير النيائي لنشاط معيف
البد إذا أف يككف داخؿ المنظمة أفراد ذككا مستكل عالمي كىـ عادة يتكاجدكف عمى المستكيات 

العميا لئلدارة، كما يجب تكاجد أفراد ذككا مستكل محمي كىـ مف يتكاجد عمى المستكيات الدنيا أك التنفيذية 
كحتى يتـ التكفيؽ بينيما البد أف يتكفر أشخاص عمى المستكل المتكسط مف الييكؿ . لمييكؿ اإلدارم

اإلدارم يستطيعكف التىحكؿ بيف المستكييف المحمي كالكمي، كىذا ما يتناسب إلى حد ما مع نتائج الدراسة إذ 
، (%54)في اإلدارة العميا كتمثؿ األسمكب المحمي بنسبة  (%50)نجد أف األسمكب العالمي تمثؿ بنسبة 

 .في كؿ مف اإلدارة الكسطى كالدنيا عمى التكالي (66%)
أما الشكؿ السائد مف أشكاؿ أساليب التفكير فكاف الشكؿ اليرمي كعمى جميع المستكيات حيث 

يكزعكف كيتميز األفرد ذكك األسمكب اليرمي بأنيـ . بالنسبة لمعينة ككؿ (%58)قدرت نسبة سيادتو ب 
أم أنيـ يدرككف . انتباىيـ عمى العديد مف الميارات كتككف األكلكية حسب تقديرىـ الخاص لمميمات

 .األكلكيات كيتبعكف نظاـ معيف في اتخاذىـ لمقرارات كحؿ المشكبلت
كىذا يدفعنا لمحديث عف الركتيف الذم يتميز بو عادة صاحب ىذا األسمكب كىك يكافؽ طريقة 
عمؿ المكظفيف في كؿ المستكيات اإلدارية لئلدارة العمكمية، إذ أنيـ يعممكف بشكؿ نمطي ال تجديد فيو 

حيث . كىك يناسب كثيرا المديريف ذكم أسمكب التفكير التنفيذم كىذا الكضع كائف مف خبلؿ نتائج الدراسة
حيث يميؿ أصحاب . ىرمي/تشير النتائج إلى أف مكظفي اإلدارة العميا يتميزكف بأسمكب تفكير تنفيذم

القرار في أعمى المستكيات إلى تكظيؼ مثؿ ىؤالء خكفا مف التجديد الذم قد ال يتماشى مع األىداؼ 
 .العامة لممؤسسة أك خكفا عمى استقرارا سير المؤسسات كيؼ ما كاف

في األخير فإف المجاؿ الخارجي كاف ىك األخر سائدا عمى حساب المجاؿ الداخمي لدل أفراد 
كيدؿ ىذا عمى أف غالبية المكظفيف مطالبيف بأف يتمتعكا بالذكاء االجتماعي  (%62)العينة كبنسبة 

كالميني الذم يسيؿ ليـ عممية التكاصؿ مع اآلخريف؛ كلتككيف شبكة عبلقات اجتماعية كاسعة، كىذا ما 
استنتجناه مف خبلؿ نتائج الدراسة حيث أف المكظؼ في اإلدارة العميا يتميز بأسمكب تفكير خارجي بنسبة 

كىذا ضركرم بالنسبة ليـ خاصة أماـ مف ىـ أعمى منو مستكل إدارم؛ ليقنعيـ كيظير أماميـ  (80%)

.
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بأنو متفرد كقادر عمى تسيير األمكر، كخاصة إذا ما اضطر إلى حؿ مشكمة كاجيتو أماـ جميكر مف 
 . الغاضبيف كالناقميف عمى كضعية معينة

كما أف المكظؼ في اإلدارة الدنيا ىك األخر يجب عميو أف يككف ذك أسمكب خارجي؛ ألنو دائـ 
الخ؛ ...التعامؿ مع أشخاص كثر كمختمفي االتجاىات كالمشارب، كالمعمـ كالطبيب كالمكظؼ في البمدية

ليذا عميو أف يككف ذك نزعة انبساطية مع اآلخريف ألنو مطالب بتزكيدىـ بالمعمكمات كتقديـ الشرحات 
حيث أف ىذه األطراؼ ىي في األصؿ جزء مف . لكؿ مف التمميذ، كالمريض، كالمراجع لدائرة محمية معينة

مف جية أخرل فإف المكظؼ الذكي ىك القادر عمى إرضاء مديره . مشكمة كعمؿ المؤسسة في حد ذاتيا
 .مف خبلؿ إرضاء العمبلء أيان كانكا، كبالتالي عميو أف يككف ذك أسمكب تفكير خارجي

زد عمى ذلؾ فإف طبيعة العمؿ الذم يقـك بو المكظؼ في المؤسسة العمكمية ال يتطمب في كثير 
مف األحياف أسمكب تفكير ذك مجاؿ داخمي كخاصة عمى مستكل اإلدارة الدنيا إذ ال يتطمب األمر الكثير 

مف الذكاء، كماعدا في حاالت نادرة كالتي تيقمع مف طرؼ الرئيس في المؤسسة ذك التفكير الخارجي كعمى 
كبيف ىذا كذاؾ فإف تميز المكظؼ باألسمكب الخارجي دليؿ عمى . أساس أف األمر ليس في الصالح العاـ

كما يدؿ أيضا حينما يحاكؿ كؿ مكظؼ . محاكلتو إلرضاء مرؤكسو كدليؿ عمى محاكلتو البقاء في منصبو
 .التنصؿ مف المسؤكلية أماـ المراجعيف

أسمكب )كالنزعات  (المحمي)خبلصة القكؿ أف أفراد العينة يتشابيكف في مستكيات أساليب التفكير
، كفيما يخص شكؿ أسمكب التفكير أيضا (الخارجي)ككفي مجاالت أساليب التفكير (التفكير التحررم

العينة ككؿ تتميز ببركفيؿ مف أساليب التفكير يتضمف . كيختمفكف في كظائؼ أساليب التفكير (اليرمي)
كىذا يعني أف  (التشريعي/اليرمي/ الخارجي/ المحمي/ المتحرر): أساليب التفكير التالية كبالترتيب

كاألساليب المكلدة  (الخارجي/ المحمي )المكظفيف، عينة الدراسة يتميزكف بخميط مف األساليب البسيطة
أم أف عينة الدراسة تفضؿ . زىانجكىذا حسب دراسة قاـ بيا  (ىرمي/ المتحرر/ التشريعي)لبلبتكارية 

 .خميط مف أساليب التفكير لمنمكذج األكؿ كالثاني حسب تصنيؼ زىانج
كما . كىذا متكقع ككف أف العينة كبيرة كفييا مف خصائص التبايف أكثر مف خصائص التجانس

نميز أف ىذا البركفيؿ بدأ كانتيى بأساليب التفكير االبتكارية لكف كسطو أساليب بسيطة، مما يعني أف 
النزعة ابتكارية ىي مجرد ميؿ كالكاقع تسيره أساليب تفكير بسيطة أيف كاف يجب أف يككف التشريعي في 

 . بداية الترتيب كليس في نيايتو ككنو يدؿ عمى الكظيفة كليس عمى الشكؿ فقط
كىذا يعني أنو ال يكجد تمايز كبير بيف المستكيات اإلدارية الثبلث حيث تككف المؤسسة، مؤسسة 

كىذا البلتمايز . دكلة كليست مؤسسة أشخاص الذيف يككنكف أحرص عمى مصالح مؤسساتيـ الخاصة

.
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يؤثر بشكؿ كاضح في نشاطات كخدمات ىذه المؤسسات كالعبلقات بيف المكظفيف داخؿ المؤسسة التي 
كيؤكد لنا فكرة أف الدكلة في ذىف الفرد . تككف دائما في إطار صراعات مبررة كغير مبررة في الغالب

كأف لكؿ فرد حككمة ذاتية يتصرؼ مف خبلؿ قكانينيا كتعميماتيا كيتخذ القرارات التي . كليس العكس
 .تناسب ىذه الحككمات الفردية

كقد جاء . ىذه النتيجة تدؿ عمى أف المؤسسات العامة ال تشجع المكظؼ عمى االبتكار كالتطكير
 أف أساليب التفكير المفضمة لدل الطمبة  (Sternberg & Grigorenko, 1993/1995)في دراستي

 . المكىكبيف ىي التشريعي، كالمتحرر
 كالقائمة بػ: عرض و مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى- 
التشريعي، العالمي، ): أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة العميا ىي- 1
 .(اليرمي، الخارجي المتحرر،

كاف ىك السائد بالنسبة  بعد حساب التكرارات كالنسب المئكية تبيف أف أسمكب التفكير التنفيذم
. لكظائؼ أساليب التفكير، رغـ أف الباحثة تكقعت أف يتميز المكظؼ في اإلدارة العميا باألسمكب التشريعي
كما أف مستكيات التفكير ىي األخرل لـ ييظير فييا أفراد العينة تمايز كاضح بحيث جاءت المستكيات 

بالنسبة لنزعات التفكير فإف األسمكب المتحرر كاف في الصدارة كبنسبة . مناصفة بيف العالمي كالمحمي
كما كاف األسمكب . (%60)أما شكؿ األسمكب السائد فكاف لصالح األسمكب اليرمي%. 90

 . ىك السائد فيما يخص المجاالت (%80)الخارجي
أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة العميا : كحسب مافترضناه فإف

 (التشريعي، العالمي، المتحرر، اليرمي، الخارجي):ىي
: أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة العميا ىي: كحسب نتائج الدراسة فإف

كىذا يعني أف المدير بدؿ أف يككف تفكيره يؤدم . (التنفيذم، العالمي، المتحرر، اليرمي، الخارجي)
الكظائؼ التشريعية فإف األسمكب التنفيذم ىك الذم يسيطر عميو، رغـ أف ىذا األسمكب ال يبلئـ مدير 

إال أنو عمى اعتبار أف ىذه المؤسسات عمكمية فيي تخضع لسمطة الدكلة مف حيث التخطيط . المؤسسة
كالتنظيـ كالمراقبة، عكس المؤسسات الخاصة التي يككف فييا المدير أكثر حاجة ألسمكب التفكير 

 .التشريعي
/ متحرر): كىذا يعني أف أفراد عينة مستكل اإلدارة العميا قد فضمكا أساليب التفكير بالترتيب التالي

كىي بذلؾ تشبو تفضيبلت العينة ككؿ مما يعني أنو كرغـ تكاجد أفراد عينة  (تنفيذم/ ىرمي/ خارجي

.



 عرض كمناقشة النتائج  :                                                                خامسالفصؿ اؿ

429 

الدراسة في المستكل االستراتيجي إال أف ىذا ال يسمح ليـ بإحداث التغييرات كىـ تنفيذيكف لمتعميمات العميا 
 .أكثر مف أم شيء آخر

 ك القائمة بػ: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية- 
القضائي، المحمي، ): أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة الكسطى ىي-  2

 .(المحافظ، األقمي، الداخمي
تـ رصد التكرارات حسب ماجاء في استجابات مكظفي اإلدارة الكسطى اتضح أف األسمكب 

أما األسمكب التشريعي فكاف أكثر تكرارا . إذ يأتي في المرتبة األكلى (%80)التحررم ىك السائد بنسبة 
كما أنيـ مطالبيف بحؿ . لدل ىؤالء المكظفيف ككف أنيـ الكاسطة بيف المدير كالمكظفيف في اإلدارة الدنيا

 .المشكبلت العارضة كفي الغالب دكف الرجكع إلى مدير المؤسسة
مقارنة بالعالمي، حيث يتعامؿ رؤساء المصالح مع  (%54) كساد مستكل األسمكب المحمي

بينما تسكد النزعة التحررية كقد يعكد ىذا لمتذمر الزائد مف طرؼ رؤساء . المكاقؼ بشكؿ عياني كمباشر
كما ساد األسمكب اليرمي مف . األقساـ كالدكائر مف تسيير المسؤكؿ األكؿ داخؿ المؤسسة كبقية المكظفيف

بيف أشكاؿ أساليب التفكير حيث يميؿ أصحاب ىذا األسمكب إلى القياـ بأعماؿ متعددة في كقت كاحد 
 .بحكـ تمكقعيـ بيف أكامر المدير كطمبات المكظفيف في اإلدارة الدنيا كضغط المراجعيف

كأخيرا فإف المجاؿ الخارجي ظير بنسبة أكبر مف المجاؿ الداخمي؛ كمرده إلى أف رئيس المصمحة 
كعميو فإف الفرد في ىذا المستكل اإلدارم يجب أف . كبحكـ مكضعو لديو عبلقات كثيرة مع عماؿ المؤسسة

يككف انبساطيا أك ذك ميكؿ انبساطية مع جميع أفراد الييكؿ اإلدارم باعتباره مفصؿ المنظكمة اإلدارية 
 .ككؿ كنقطة التكاصؿ الرئيسية، كدكنيا ال تستطيع المؤسسة السير قدما في تقديـ خدماتيا كتحقيؽ أىدافيا
كبالتالي فإف النتائج تبيف أف أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة الكسطى 

مع أننا افترضنا في البداية أف أساليب التفكير . (التشريعي، المحمي، التحررم، اليرمي، الداخمي): ىي
. (القضائي، المحمي، المحافظ، األقمي، الداخمي): السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة الكسطى ىي

: كما أف ترتيب ىذه التفضيبل كاف كالتالي. كعميو فإف تكقعتنا كانت غير صادقة إلى حد كبير
أم أف أفراد عينة . كىي كضعية تشبو كضعية العينة ككؿ (تشريعي/ محمي/ خارجي/ ىرمي/متحرر)

 .اإلدارة الكسطى نزعتيـ تحررية لكنيـ يقعكف بدكرىـ تحت طائمة تنفيذ أكامر مدرائيـ
 كالقائمة بػ: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة- 
التنفيذم، المحمي، ): أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة الدنيا ىي-3

 .(المحافظ، اليرمي، الخارجي

.
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لدل  (%46)التكرارات المتحصؿ عمييا تشير إلى أف الكظيفة التشريعية ىي السائدة بنسبة 
مكظفي اإلدارة الدنيا؛ كمرد ذلؾ ربما إلى رغبتيـ في تغيير طريقة تسيير المؤسسة، أك عدـ الرضا 

مستكل التفكير المحمي . الكظيفي كالطمكح إلى الترقية، كتغيير منصب العمؿ كربما مجاؿ العمؿ ككؿ
أيضا كاف سائدا كبنسبة أكبر ىذه المرة مقارنة بمستكل اإلدارة الكسطى كيبدك األمر طبيعيا ألف المكظؼ 
في ىذا المستكل يتعامؿ مع المراجعيف كالزبائف بصكرة مباشرة كيكاجو المشكبلت في حينيا كبحيثياتيا 

 . كتفاصيميا األنية
المكظؼ في ىذا المستكل شأنو شأف المكظفيف في المستكيات اإلدارية األخرل ذك نزعة تحررية 

غير أنو يمكف إرجاع األمر أيضا إلى الطبيعة البشرية التي تطمب دائما التحرر . كقد يككف لنفس األسباب
مف القيكد ميما كاف شكميا ككظيفتيا، ألف الفرد يطمح دائما لؤلفضؿ ميما كانت الكظعية التي يككف 

 .  فقد يككف األمر إيجابيا كقد يككف سمبيا إذا ما حصرناه داخؿ مؤسسة عمكمية. فييا
: كبالتالي فإف النتائج تبيف أف أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة الدنيا ىي

مع أننا افترضنا في البداية أف أساليب التفكير السائدة . (التشريعي، المحمي، التحررم، اليرمي، الخارجي)
كعميو فإف . (التنفيذم، المحمي، المحافظ، اليرمي، الخارجي): لدل المكظفيف في مستكل اإلدارة الدنيا ىي

 .تكقعتنا كانت غير صادقة إلى حد كبير خاصة عمى مستكل كظائؼ أساليب التفكير
ذا ما رتبنا تفضيبلت مكظفي اإلدارة الدنيا نجد  (التشريعي/ اليرمي/الخارجي/المحمي/المتحرر): كا 

كبالتالي فإف جميع أفراد . كىي األخرل ال تختمؼ كثيرا في ترتيبيا عف ترتيب المستكيات اإلدارية األخرل
 .العينة ليسكا تشريعييف في تفضيبلتيـ كربما ىذا ما يميز مكظفي المؤسسات العمكمية

نستنج مما سبؽ أنو ال تكجد فركؽ كبيرة تميز المكظؼ الجزائرم عف زميمو، أم حسب المستكيات 
إما أننا نخالؼ . إما أنو ال تكجد بيركقراطية كالمؤسسات تسير بطريقة جيدة: كىذا يعني أمريف. اإلدارية

أك أف ىذه النتائج . المعايير المنطقية في تعييف المدراء كرؤكساء المصالح كالدكائر كغيرىـ مف المكظفيف
حيث يتـ التعييف حسب الدرجة كالشيادة . تعبر عف فكضى اليياكؿ اإلدارية داخؿ المؤسسات الجزائرية

كالقرابة دكف األخذ بعيف االعتبار سمات شخصية الفرد عند تعيينو، كأف المقاببلت التي تيجرل لتحديد 
 . مدل تكافؽ الشخص مع المنصب ال قيمة فعمية ليا

 

 ك التي جزئت إلى ثبلث فركع: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية*- 
ك درجة اتخاذ القرار لدل المكظؼ  (الكمي)تكجد عبلقة ارتباطية بيف درجة مستكل الطمكح - 1

 . الجزائرم في المؤسسات العمكمية

.
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 (2)الجدكؿ رقـ 
 يكضح معامؿ ارتباط بيرسكف  بيف درجات مستكل الطمكح ك درجات اتخاذ القرار لدل أفراد العينة

المتكسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الداللة Rقيمة 

 0.01 0.62 21.983 188.06 232 مستكل الطمكح
   41.546 311.90 232 اتخاذ القرار

 كىي دالة 0.62نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة قكية قيمتيا 
 كىذا يؤكد أف ىناؾ ارتباط مكجب بيف اتخاذ القرار كمستكل الطمكح لدل المكظفيف، كقد تمت 0.01عند 

اإلشارة لذلؾ لما تطرقنا إليو في الجانب النظرم، حيث أنو مف سمات متخذ القرار أف يككف ذك طمكح 
حيث أف الخاصيتاف سمتاف ميمتاف تيككف شخصية الفرد خاصة . ليستطيع اتخاذ القرار أكال كلتنفيذه ثانيا

إذا ما تحدثنا عف المجاؿ الميني الذم يعتبر فيو اتخاذ القرار ميمة ذات قيمة كبيرة تتكقؼ عمييا أمكر 
 .كثيرة

ىذه النتائج تمتقي مع بعض نتائج الدراسات السابقة كدراسة الرحاحمة عبد الرزاؽ الذم أشار إلى 
أف الزيادة في اتخاذ المخاطرة تزيد مف السمكؾ االبداعي في صنع القرار، كىذا لمعبلقة التي تربط اتخاذ 

 .المخاطرة بمستكل طمكح الفرد الذم يككف أحيانا جد مرتفع كأحيانا عقبلني
 : فإف النتائج كانت التالي3 ك2أما بالنسبة الفرضيتيف 

كدرجة اتخاذ  (الشخصي/الميني)تكجد عبلقة ارتباطية بيف درجة بعدم مستكل الطمكح  - 2
 .القرار لدل المكظؼ الجزائرم في المؤسسات العمكمية

كدرجة  (الشخصي/الميني)تكجد عبلقة ارتباطية بيف درجة مستكل الطمكح الكمي كبعديو  - 3
 .المكظؼ عمى األبعاد الثمانية لمقياس اتخاذ القرار في المؤسسات الجزائرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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( 3)الجدكؿ
 يبيف معامبلت االرتباط بيف مستكل الطمكح ك اتخاذ القرار ك األبعاد الفرعية

 انبؼذ
R/ 

Sig 

طمىح 

 كهي
 قرار كهي

طمىح 

 شخصي

طمىح 

 مهمني

انمذخم 

 انمؼرفي

 مراحم

 احخبر انقرار

انمذخم 

 انمؼيبري

انمشبركت 

في احخبر 

 انقرار

خصبئص 

 انشخصيت

انطرق 

 انؼهميت

 ػالقبثال

داخم 

 انمإسست

انرؤيت 

 يتانمسخقبم

طمىح 

 كهي

R 1 0.62**66 0.93** 0.91** 0.48** 0.50** 0.48** 0.47** 0.52** 0.43** 0.50** 0.49** 

Sig.  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

قرار كهي 
R  1 0.59** 0.55** 0.74** 0.84** 0.73** 0.81** 0.83** 0.74** 0.74** 0.77** 

Sig.   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

طمىح 

شخصي 

R   1 0.72** 0.48** 0.47** 0.44** 0.45** 0.51** 0.39** 0.50** 0.47** 

Sig.    0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

طمىح مهني 
R    1 0.40** 0.45** 0.45** 0.43** 0.45** 0.41** 0.43** 0.44** 

Sig.     0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

مذخم مؼرفي 
R     1 0.63** 0.58** 0.49** 0.54** 0.43** 0.49** 0.48** 

Sig.      0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

مراحم 

انقرار .ا

R      1 .58** 0.60** 0.61** 0.56** 0.54** 0.58** 

Sig.       0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

مذخم مؼيبري 
R       1 0.54** 0.59** 0.41** 0.48** 0.53** 

Sig.        0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

انمشبركت 

في انقرار 

R        1 0.71** 0.53** 0.54** 0.59** 

Sig.         0.01 0.01 0.01 0.01 

خصبئص 

انشخصيت 

R         1 0.53** 0.59** 0.63** 

Sig.          0.01 0.01 0.01 

انطرق انؼهميت 
R          1 0.52** 0.55** 

Sig.           0.01 0.01 

انؼالقبث داخم 

انمإسست 

R           1 0.60** 

Sig.            0.01 

انرؤيت 

انمسخقبهيت 

R            1 

Sig.             

 0.93 ك0.39نبلحظ أف مستكيات االرتباط  بيف ىذه المتغيرات األساسية كالفرعية يتراكح بيف 
 فيي كميا ارتباطات مقبكلة تأكد كجكد عبلقة طردية بيف ىذه .0.01كىي كميا دالة عند مستكل داللة 

المتغيرات األساسية كالفرعية كىذا ما طرحناه في إشكالية الدراسة، أم أف اتخاذ القرار أم كانت طبيعتو 
استراتيجية أك عممية أك قدرة أك ميمة فيك خاصية أساسية تميز شخصية الفرد كمف الطبيعي بؿ مف 

الضركرم أف تتفاعؿ مع عدة خصائص سيككلكجية كمعرفية أخرل منيا مستكل الطمكح بفرعو المختمفة 
 .المنيية كالشخصية

 0.63 أف االرتباط بيف مراحؿ اتخاذ القرار كالمدخؿ المعرفي لمقرار قدر ب مف جية أخرل نجد
كىك أمر متكقع حيث أف المعمكمات كالمعارؼ التي عمى صاحب القرار اكتسابيا ال بد أف يككف أساسيا 

 . ىك التعرؼ عمى أف لمقرار مراحؿ يجب التعرؼ عمييا كدراستيا
                                                 

 0.01دالة عند مستكل -   66

.
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 إذ مف الطبيعي أف 0.71ر االرتباط بيف خصائص الشخصية كالمشاركة في اتخاذ القرار بقدك
الفرد الذم يتمتع بالمركنة كالصبر كالقدرة عمى تحمؿ النقد يككف أكثر قدرة عمى المشاركة في اتخاذ 

القرار، ألف الشخص سريع الغضب كالذم ال يتقبؿ النقد كالتحاكر مع اآلخريف يككف آخر شخص يمكف 
كنفسيا خصائص الشخصية التي يتمتع بيا الفرد تجعمو أكثر قدرة . أف يستشار في قرار يخص المؤسسة

عمى التخطيط كالتفكير في تطكير المؤسسة حاليا كالتخطيط لمستقبميا كقد قدر االرتباط بيف خصائص 
 . كىك ارتباط مرتفع0.63الشخصية كالرؤية المستقبمية ب 

كما كأف التخطيط  لمستقبؿ المؤسسة مرتبط بطريقة مباشر بمدل استقرار ىذه المؤسسة، كىذا ال 
 االرتباط بيف العبلقات يتأتى إال بعبلقات جيدة بيف المكظفيف داخؿ المؤسسة في حد ذاتيا ليذا كاف

 0.60قدر ب  لتطكيرىا ممؤسسة كالرؤية المستقبميةفي اؿالداخمية 
االرتباط الكبير ميز درجة اتخاذ القرار الكمي مع جميع األبعاد الفرعية لمقرار ككذا درجات مستكل 

 كىذا يدؿ عمى أىمية كؿ تمؾ األبعاد لمكصكؿ إلى قرار 0.84 ك0.55الطمكح كفرعيو كالذم تراكح بيف 
 .مناسب ككذا أىمية خصائص الشخصية منيا مستكل الطمكح كالتحمي بالمركنة كتقبؿ النقد

عندما نتحدث عف مستكل الطمكح فنحف نتحدث عف سمة ميمة مف سمات الشخصية، كرغـ أننا 
لـ نجد دراسات مماثمة تجمع اتخاذ القرار بمستكل الطمكح إال أف ىناؾ بعض الدراسات التي اىتمت 

التي أشارت إلى أف الحرية في اتخاذ  Iwanagaبدراسة جانب أخر مف جكانب الشخصية؛ مثؿ دراسة 
 . حيانا ناتجا عف مستكل طمكح مفرطالقرار ال تساعد في تخفيض الضغط النفسي الذم قد يككف أ

 إلى أف العكامؿ النفسية كالمتمثمة في 2007كتكصؿ مجدم حبيب في دراستو المنشكرة سنة 
مف العكامؿ الداخمية كالحاسمة لصنع القرار ... االستقبللية كالمركنة كتحقيؽ الذات: خصائص الشخصية

أنو مف  Ingram et alكما أكد . الفعاؿ؛ ككميا متغيرات ليا عبلقة مف قريب أك بعيد بمستكل الطمكح
معكقات اتخاذ القرار الجيد ىي سمات الشخصية السمبية، كىك شخص ليس لو طمكح أك ال يدرؾ 

 .طمكحاتو كأك يتخمى عنيا
بيف القرار األمثؿ كالقرار الجيد بقكلو أف القرار االمثؿ يظير فقط في حالة  سيمكف كيفرؽ"

المشكبلت المحددة كالكاضحة التي تتكفر فييا بعض البدائؿ، كباختيار البديؿ ذك الفائدة األكبر نككف قد 
أما في المشكبلت المفتكحة كالكاسعة أيف تستبدؿ معايير .  optimal decisionاتخذنا القرار األمثؿ

 "التعظيـ بمعايير مستكل الطمكح، فيحؽ لنا استخداـ مفيـك القرار الجيد
 (Kozielecki, J., 1981 : 252-253)    

.
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فالمكظفيف يتخذكف قرارات مثمى في ىذه الحالة ككف أف المكاقؼ كالمشكبلت تتكرر بنفس الكتيرة 
  Berklandٔ  Sureshand & Rajendramكأشارت دراسة كؿ مف شيرزاد مكسى ك. كالحدة تقريبا

إلى ارتباط اتخاذ القرار بمركز الضبط الذم يعتبر مف أىـ سمات الشخصية بجانبييا السيككلكجي 
 باإلضافة إلى مجمكعة أخرل مف سمات الشخصية كاالنبساطية كاالنطكائية؛ الخضكع  .كالسكسيكلكجي

 .كالسيطرة، ما كراء المزاج، كفاعمية الذات
قدرة متخذ القرار )العكامؿ اإلنسانية مف خبلؿ دراستو أف  (1993)مف جيتو أكد المنصكر ياسر

تأثير المسؤكليف كالمرؤكسيف في / االلتزاـ بالقرارات المتخذة/عمى التكقع كتحمؿ المسؤكلية كضبط النفس
أكثر تأثيرا عمى عممية اتخاذ القرارات ثـ تمييا العكامؿ التنظيمية فالبيئية كأخيرا عكامؿ  (عممية اتخاذ القرار
كىي )...أم أف جكانب شخصية متخذ القرار كقدرتو عمى تحمؿ االحباطات كالمركنة. ضغكط المديريف

 .مف أكثر العكامؿ التي تؤثر عمى عممية اتخاذ القرار (كميا مؤشرات لمستكل الطمكح
يمكف استخداـ مصطمح مستكل الرضا بدؿ مستكل الطمكح "كيؤكد سيمكف ىذه العبلقة بقكلو أنو 

." إذ أف متخذ القرار يتكقؼ عف البحث عف حؿ عندما يرل بأف ما تكصؿ لو أك تحصؿ عميو مرضو 
(Charles,J.P. 2000 : 71) كىك ما يحدث مع المكظفيف في المؤسسات العمكمية حيث أنيـ بمجرد 

 !غير أنيا قد تتحرؾ في اتجاه أخر. الحصكؿ عمى كظيفة تبدأ طمكحاتيـ باالستقرار كالكؼ عف الحركة

 Aspiration-level كيعني AIMكقد طكرت ىذه الفكرة في شكؿ برنامج عمى الكب يسمى 

Interactive Method كالتي طكرىا (Lotfi et al ,1992) كمفادىا أف الفرد إذا كاف راضو عف الحؿ 
ف كاف غير راضو فإنو يحاكؿ تعديؿ طمكحو الحالي ليصبح لديو  الذم اختاره فإف عممية البحث تتكقؼ، كا 

مستكل طمكح جديد، كبعده كباستخداـ ىذا البرنامج يعاكد ترتيب البدائؿ عمى أساس مستكل الطمكح 
 ك ميزة ىذا البرنامج أنو يتعامؿ مع جميع (Wang,J. 2007 :29). الجديد كيختار الحؿ األفضؿ بالنسبة لو

خيارات أم مستكل طمكح؛ كاف عاؿ أك منخفض، كىذا ما يحدث مع متخذ القرار، كبالتالي فيك دافع    
 .قكم التخاذ القرارات- أم مستكل الطمكح- 

إلى أنو تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة  (2007)مف جانبو كفي نفس السياؽ تكصؿ العتيبي بندر
بيف القدرة عمى اتخاذ القرار كفاعمية الذات كالمساندة االجتماعية، كؿ ىذه الدراسات كغيرىا يؤكد ارتباط 
سمات الشخصية منيا مستكل الطمكح أك المتغيرات ذات الصمة بو، باتخاذ القرار، حيث تبيف مف خبلؿ 
نتائج الدراسة الحالية أف ارتباط اتخاذ القرار ببعد الطمكح الشخصي كاف أقكل مف ارتباطو ببعد الطمكح 

الميني، أم أف شخصية الفرد كسماتيا تككف مف أىـ محددات الميكؿ المينية كبالتالي مف محددات 
 .القرارات المينية

.
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  Pintrichكقد يكضح تعريؼ اليدؼ العبلقة بيف مستكل الطمكح كاتخاذ القرار حيث يرل بنترتش 
بأف نظرية األىداؼ تفترض أف األىداؼ ىي تمثيبلت معرفية لما يحاكؿ األفراد انجازه، ككذلؾ أغراضيـ 
كأسبابيـ ألداء المياـ المطمكبة منيـ، كيضيؼ أف مفيكـ أىداؼ االنجاز ال يقدـ نمطا متكامبل كمنظما 
مف المعتقدات عف األغراض أك األسباب العامة لبلنجاز؛ بؿ ك يقدـ المستكيات كالمحؾ الذم يستخدمو 

 .الفرد لمحكـ عمى األداء الناجح أيضا
 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة*- 
تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة كدالة احصائيا بيف درجة أسمكب التفكير كدرجة المكظؼ عمى  - 

 .مقياس اتخاذ القرار كأبعاده الثمانية في المؤسسات العمكمية الجزائرية
 (4)الجدكؿ رقـ 

 يبيف معامبلت االرتباط بيف أساليب التفكير كدرجة المكظفيف عمى مقياس اتخاذ القرار كأبعاده الثمانية
 
مراحل معرفي . مالقرار ك  

القرار 
المشاركة معياري .م

في القرار 
خصائص 
الشخصية 

الطرق 
العممية 

العالقات داخل 
المؤسسة 

الرؤية 
المستقبمية 

 R 0.33 0.26 0.27 0.27 0.23 0.28 0.24 0.28 0.23تشريعي .أ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.42 0.26 0.40 0.38 0.40 0.37 0.28 0.21 0.29تنفيذي .أ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.53 0.39 0.52 0.42 0.48 0.40 0.36 0.39 0.36قضائي .أ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.28 0.29 0.21 0.30 0.24 0.14 0.16 0.20 0.26عالمي .أ
 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.43 0.38 0.42 0.37 0.33 0.36 0.28 0.24 0.25محمي .أ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.52 0.40 0.52 0.35 0.39 0.42 0.37 0.37 0.40متحرر .أ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.28 0.19 0.27 0.25 0.25 0.21 0.20 0.18 0.19محافظ .أ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.46 0.33 0.47 0.40 0.43 0.42 0.27 0.25 0.27ىرمي .أ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.40 0.29 0.32 0.36 0.31 0.27 0.27 0.34 0.35ممكي .أ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.40 0.27 0.39 0.35 0.44 0.30 0.22 0.20 0.27أقمي .أ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.31 0.41 0.30 0.28 0.23 0.24 0.18 0.21 0.30فوضوي .أ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.14 0.16 0.09 0.08 0.003 0.06 0.16 0.21 0.15داخمي .أ
 0.05 0.01 0.01 غير داؿ غير داؿ غير داؿ غير داؿ 0.01 0.05الداللة 

 R 0.44 0.29 0.42 0.30 0.47 0.36 0.28 0.22 0.34خارجي .أ
 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01الداللة 

.
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نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف العبلقة االرتباطية عبلقة طردية مكجبة بيف غالبية المتغيرات، 
كتعني أف الزيادة في أحد المتغيريف تتبعيا زيادة في المتغير اآلخر أك العكس، أم ىناؾ ارتباط مكجب 

 .يتراكح بيف المتكسط كالقكم بيف متغيرات الدراسة األساسية كالثانكية
غير أنو كفيما يخص المجاؿ الداخمي مف مجاالت أساليب التفكير لـ تكف لو عبلقة ارتباطية دالة 

بعد مراحؿ اتخاذ القرار، كالمدخؿ ):  مع كؿ مف أبعاد مقياس اتخاذ القرار التالية0.05عند مستكل 
حيث كاف تمثيؿ ىذا األسمكب . (المعيارم كبعد المشاركة في اتخاذ القرار ككذا بعد خصائص الشخصية
فقط مف المجاؿ السائد % 38ضعيفا مقارنة بالمجاؿ الخارجي كعمى جميع المستكيات حيث مثؿ نسة 

لدل أفراد العينة، حتى أف معامبلت االرتباط بالدرجة الكمية لممقياس كباقي األبعاد كانت ضعيفة إذ بمغت 
 . فيما يخص بعد العبلقات داخؿ المؤسسة0.21أعمى قيمة 

ربما ألف طبيعة العمؿ داخؿ المؤسسات العمكمية يفرض سيادة المجاؿ الخارجي الذم يتميز 
بضركرة التعامؿ مع اآلخريف في دائرة أكسع عكس األسمكب الداخمي الذم ال يستطيع أف يبقى منعزال عف 

زمبلئو كلك أراد ذلؾ، كىذا ما يؤكده الرغبة في تكسيع دائرة العبلقات االجتماعية داخؿ المؤسسة مف 
 .خبلؿ أعمى ارتباط سجمو ىذا األسمكب

مف جية أخرل فإف الكظيفة القضائية قد سجمت أعمى معامبلت ارتباط مع الدرجة الكمية لممقياس 
 بالنسبة لبعدم 0.36 كأقميا 0.53كأبعاده الثمانية، حيث بمغ معامؿ االرتباط بالدرجة الكمية لممقياس 

الطرؽ العممية، كالرؤكية المستقبمية لممؤسسة، كىذا بدييي ككف أف تطكير المؤسسات يعتمد عمى 
 . األساليب العممية كالتنكيع فييا كالتجديد

كتعكد سيادة الكظيفة القضائية إلى كثرة النقد الذم يكجيو المكظفيف لبعضيـ البعض، فبل مدير 
قادر عمى التسيير، كال مكظؼ قادر عمى أداء ميامو كاإللتزاـ بكقت الدكاـ، كال حارس يقـك بميامو األمنية 

فربما ىنا يقـك بتنفيذ قرار )كربما يقكـ برد المراجعيف عمى أساس أنو ىك المسؤكؿ األكؿ في المؤسسة 
فكؿ مكظؼ داخؿ المؤسسات العمكمية لو رأيو الخاص في المدير، كفي طريقة التسيير، كقد . (المدير

 .يحاسب المكظؼ عمى أسمكب حياتو أكثر مما ييحاسب عمى أسمكب تأديتو لميامو
كثرة النقد، ىي ما ميز المكظؼ الجزائرم داخؿ المؤسسات العمكمية، ثـ تأتي بعده الكظيفة  

التنفيذية كمسألة حتمية تكررت معنا طيمة ىذه المعالجة البحثية، إذ أف المكظؼ كرغـ انتقاداتو لمقرارات 
، (ألف المؤسسة ليست ممكا ليـ ليطكرىا بشكؿ محسكس)المتخذة داخؿ المؤسسة يكتفي بتنفيذ ىذ القرارت 

ليأتي في األخير األسمكب التشريعي . 0.42حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف األسمكب التنفيذم كاتخاذ القرار
 كالذم كنا نتكقع أف يككف أقكل ارتباط مقارنة بالكظائؼ األخرل، إذ أنو مىثؿ أكبر 0.33بمعامؿ ارتباط 

.
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خاصة لدل أفراد العينة الذيف ينتمكف إلى . مف األسمكب السائد فيما يخص الكظائؼ% 0.45نسبة مئكية 
 . حيث أنو كاف مف المفركض أف يتميز بيا المديريف كليس غيرىـ. اإلدارة الكسطى كالدنيا

ىذه التنقاضات كغيرىا ىي مف يمكف أف يفسر لنا المشاكؿ التي تعيشيا المؤسسة الجزائرية 
 .العمكمية

أما بالنسبة لمستكيات أساليب التفكير فقد عاد االرتباط األقكل لممستكل المحمي بمعامؿ ارتباط 
.  فيما يخص الدرجة الكمية لممقياس0.28 في حيف قدر معامؿ ارتباط المستكل  العالمي بػ  0.43قدر بػ 

بالنسبة لكؿ أفراد العينة خاصة لدل % 63ىذه العبلقة االرتباطية تفسر سيادة المستكل المحمي بنسبة 
، كىذا قد ييرد إلى أف المكظؼ قد ييتـ بالتفاصيؿ التي %66أفراد المستكل اإلدارم التنفيذم حيث قدر بػ 

تتطمب منو التركيز ربما في أداء أعمالو أكثر مف تركيزه عمى مدل أىمية كظيفتو في استقرار المؤسسة 
كتطكيرىا، كقد ييتـ بمباس المراجعيف كجنسيـ كعددىـ أكثر مف اىتمامو بنكع الخدمة المقدمة ليؤالء 

 .المراجعيف، كىذا طبعا يككف أكضح عمى المستكل التنفيذم مف التنظيـ اإلدارم
كىك ) 0.52فيما يخص نزعات التفكير فإف االرتباط ميز النزعة التحررية بمعامؿ ارتباط قدر بػ 

، في حيف بمغ معامؿ االرتباط بيف متغير اتخاذ القرار (يأتي في المرتبة الثانية بعد األسمكب القضائي
 0.52كقد كاف أقكل ارتباط لؤلسمكب المتحرر ببعدم مراحؿ اتخاذ القرار . 0.28كالنزعة المحافظة 

 كىذا يعني أف األفراد ذكم النزعة التحررية يتمتعكف بميزات شخصية 0.42كخصائص الشخصية بػ 
خاصة تجعميـ منفرديف داخؿ المؤسسة، إذ تجدىـ ييبدكف رآييـ بشكؿ مستمر، يرغبكف في التغيير، 

ككثيركا االنتقاد لزمبلئيـ عمكما، كىذه االنتقادات تمس عادة نتائج القرار المتخذ كاألخطاء التي قد يقع 
 . فييا متخذ القرار كمنفذكه كأحد مدخبلت مراحؿ اتخاذ القرار

الشكؿ اليرمي مف بيف أشكاؿ أساليب التفكير الذم كاف لو االرتباط األعمى حيث قدر معامؿ 
، كىذا يناسب النسب المئكية التي 0.31 كأقؿ معامؿ ارتباط عاد لمشكؿ الفكضكم بػ 0.46االرتباط بػ 

، كما بمغت النسبة المئكية %58بينت سيادة الشكؿ اليرمي بالنسبة ألفراد العينة ككؿ كبمغت النسبة 
 % 12لمشكؿ الفكضكم مقدار 

ف تغير فيككف شكميا فقط في غالبية  فالمياـ في المؤسسة تتبع عادة نظاـ محدد ال يتغير كثيرا، كا 
كما ال تحتاج معالجات جديدة خارجة عف المألكؼ، فاألشخاص الذيف يفضمكف الشكؿ . المؤسسات

اليرمي يدرككف األكلكيات كيميمكف إلى اتخاذ القرارات المنطقية كىذا ما يؤكده االرتباط الذم ميز األسمكب 
، أم أف 0.47اليرمي بمراحؿ اتخاذ القرار حيث كاف أعمى ارتباط ربطو بأبعاد اتخاذ القرار كالذم قدر بػ 

 . المكظؼ يتبع مراحؿ القرار المنطقية كالتي ال تخرجو عف الكاقع كما ىك معتاد داخؿ المؤسسة

.
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فالشخص ذم األسمكب اليرمي يقـك بترتيب أكلكياتو حتى يحقؽ أكبر قدر ممكف مف األىداؼ في 
فالمكظؼ الجزائرم تجد لديو أكلكيات كثيرة  قد يرتبيا . كقت قصير حيث يعير لترتيب األكلكيات أىمية

حسب أىميتيا بالنسبة لو كييمؿ بذلؾ ميامو داخؿ المؤسسة، كقد تككف أكلكياتو في البحث عف الترقيات 
ليذا يحاكؿ المشاركة في اتخاذ القرار، كينمي خصائص تميز شخصيتو . كالكصكؿ إلى المناصب العميا

لمكصكؿ إلى ىذه األىداؼ كىي االرتباطات التي ميزت الشكؿ اليرمي ببعدم المشاركة في اتخاذ القرار 
 .كخصائص الشخصية، إذ يمكف تحمؿ نقد المدير الكتساب رضاه

 0.01كرغـ أف االرتباطات كانت متكسطة عمكما إال أنيا ذات داللة احصائية عند مستكل 
 كىذا يعني أف أفراد العينة يفضمكف بركفيؿ مف أساليب التفكير كالمتمثؿ في الكظيفة القضائية 0.05ك

أك محاكلة اتخاذىـ -كالمستكل المحمي، كالنزعة التحررية، كالمجاؿ الخارجي، كالشكؿ اليرمي عند اتخاذىـ
كىذا يدؿ عمى أف المكظؼ الجزائرم لو بركفيؿ عمى األقؿ غير سطحي  كال ىك باالبتكارم .  لمقرارات–

 (خارجي/ ىرمي/ متحرر/ محمي/ قضائي)كالمتمثؿ في 
غير أنو كجدنا مف خبلؿ نتائج معالجة الفرضيات السابقة أف بركفيؿ المكظؼ يتمثؿ في 

أم أف اإلختبلؼ يتمثؿ في الكظيفة مف حيث السيادة بالنسبة   (خارجي/ ىرمي/ متحرر/ محمي/ تشريعي)
لمنسب المئكية كانت عائدة إلى الكظيفة التشريعية كمف حيث االرتباط فإف الكظيفة القضائية كانت األكثر 

ىذا يؤكد كجو النظر التي طرحتيا الباحثة سابقا كىي أف المكظؼ الجزائرم يتكؽ لمتغيير لكف . ارتباطا
المكظؼ، أما داخؿ المؤسسة فيك ال يعمؿ  (طمكحات)ىذه الرغبة تبقى عمى مستكل الذىف كالتمنيات 

 . عمى التغيير بقدر ما يقـك  باالنتقاد
كالمشكمة في الحقيقة ليست في عبلقة التفكير باتخاذ القرار، بؿ عبلقة أساليب التفكير باتخاذ 

مداخؿ )كىذا المشكؿ ما أكدتو دراسة محمد طارؽ حينما تكصمت إلى أف العبلقة بيف المتغيريف . القرار
ىي عبلقة غير خطية إذ أف ىناؾ تأثير مف قبؿ أنماط التفكير  (كأنماط التفكير اإلستراتيجي/ اتخاذ القرار

عمى مدخؿ اتخاذ القرار، غير أف ىذا التأثير غير ثابت كمتغير، كمرد ذلؾ إلى  (تركيبي/التحميمي)
اختبلؼ قدرة األفراد في التعامؿ مع المعمكمات، مف قبيؿ اختبلفيـ في أساليب تفكيرىـ، أك بصكرة أكضح 

مدل اتساع استخداميـ لؤلساليب التفكير المبلئمة داخؿ المنظمة مع األخذ بعيف االعتبار مستكياتيا 
 (الدنيا/المتكسطة/العميا)المختمفة 
 
 
 

.
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( 5)الجدكؿ رقـ
 العينة ديكضح متكسطات أساليب التفكير بالنسبة ألفرا

 كتصنيفيا حسب نظرية ستيرنبرج ككيجنر
الخارجي الداخمي الفوضوي األقمي الممكي اليرمي المحافظ المتحرر المحمي العالمي القضائي التنفيذي تشريعي  األساليب ك 

 5.14 4.52 4.95 5.01 5.01 5.59 4.30 5.22 4.80 4.35 4.94 5.37 5.42 64.69 المتوسط
 1.26 1.32 1.10 1.26 1.17 1.04 1.33 1.17 1.08 1.15 1.29 1.03 1.09 9.73 االنحراف المعياري

 التصنيف
 حسب

 الدرجات
 

مرتفع 
بدرجة 
 متوسطة

 مرتفع
مرتفع 
بدرجة 
 متوسطة

مرتفع 
بدرجة 
 متوسطة

 مرتفعة
منخفظة 
بدرجة 
 متوسطة

مرتفع بدرجة 
 متوسطة

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة
مرتفع بدرجة 

 متوسطة

مرتفع 
بدرجة 
 متوسطة

مرتفع 
بدرجة 
 متوسطة

. مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يتضح البركفيؿ الخاص بالمكظؼ الجزائرم داخؿ المؤسسات العمكمية
. إذ يبدك أنو غير كاضح إلى حد ما ماذا يفضؿ المكظؼ الجزائرم. (كىذا حسب ستيرنبرج ككيجنر)

فإحصائيا ظيرت لدينا نتائج تيبيف أف ىناؾ بركفيؿ ألساليب التفكير خاص بالمكظفيف لكف فيو بعض 
كتأكد ىذا الخمط بالعكدة إلى نظرية  (المشار إليو سابقا حيث ظير القضائي مكاف التشريعي)التناقض

التحكـ العقمي التي أظيرت أنو ال تكجد تفضيبلت ميمة لدل المكظفيف في المؤسسات العمكمية فيما 
 . يخص مجاالت كأشكاؿ أساليب التفكير ككذا بقية األبعاد

كىذا ربما يدؿ عمى أف النزعة التحررية تبقى مجرد نزعات عمى مستكل الذىف، كلكف في الحقيقة 
المكظؼ في المؤسسات العمكمية ال يمتمؾ عمى أرض الكاقع القدر الكافي مف التفضيؿ الحقيقي 

كىذا ما تؤكده الدرجة . لخصائص ىذا األسمكب  لبلنتقاؿ بو مف المستكل الذىني إلى المستكل العممي
العالية لخصائص الكظيفة التنفيذية المرتفعة، حيث ال يستطيع المكظؼ أف يككف متحرار كتنفيذيا بيذه 

 .الدرجات معا فاألمر غير منطقي، كنحف ىنا نتحدث فيما يخص المياـ المنكطة بو داخؿ المؤسسة
فإذا ما حاكلنا استخراج بركفيؿ خاص بأساليب التفكير لدل المكظؼ في المؤسسة العمكمية يمكف 

كيمكف إضافة الشكؿ اليرمي كالمجاؿ الخارجي إذا ما  (محافظ/ محمي/ تنفيذم)القكؿ أنو يتمثؿ في 
كيمكف أف نضيؼ أيضا أف ىذا التناقض قد يفسر ككف أف مقياس أساليب . اعتمدنا عمى النتائج السابقة

التفكير لـ يتـ كضعو في االساس لقياس كالتعرؼ عمى تفضيبلت اساليب التفكير في  ميداف العمؿ فقط، 
ككؿ . كقد يرجع إلى أدكات االختبار في حد ذاتيا، ناىيؾ عف أخطاء القياس كتأثير الدرجات المتطرفة

 . ىذه النتائج تبقى في إطار معطيات كخصكصية الدراسة الحالية
غير أف ىذا ال يعني أبدا أف ذك األسمكب اليرمي أفضؿ مف ذم األسمكب الممكي، أك أف 

الخ فكما أشرنا في تكضيح مفيـك األسمكب أنو ال يكجد أسمكب جيد كآخر ...التشريعي أحسف مف التنفيذم
نما المشكمة تتعمؽ بمدل قدراتنا عمى تفضيؿ األسمكب المناسب في الكقت المناسب، كىذا ما  سيئ كا 

.
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حيث نجد المكظؼ في المستكيات اإلدارية العميا أيف مف . يحدث مع المكظفيف كاألفراد بصكرة عامة
المفركض أف يميؿ لؤلسمكب التشريعي خاصة فيما يتعمؽ بمستقبؿ كتطكير نظـ المؤسسات إال أنيـ كانكا 
يتأرجحكف بيف األسمكب القضائي كالتنفيذم، حيث يكتفي المدير بتنفيذ األكامر العميا دكف تطكيرىا خاصة 

 .ىك مف يبلمس كيتعامؿ مع كاقع المؤسسة كالعماؿ كالمكظفيف، ىذا مف جية- مف المفركض–ككنو 
مف جية أخرل يتأكد لدينا أف أساليب التفكير حسب نظرية ستيرنبرج تقبى ميمة مف حيث نجاح 
المكظؼ في تفضيؿ أنسبيا لممكاقؼ التي يتعامؿ معيا كبالتالي مناسبتيا في اتخاذ القرار داخؿ المؤسسة، 

ىذا كقد كجد محمد طارؽ أيضا في دراستو ارتباط داؿ بيف . ككيؼ نفكر في اتخاذىا كالتعامؿ معيا
مداخؿ اتخاذ القرار كأنماط التفكير اإلستراتيجي التي يمكف أف نمثميا في األسمكب الخارجي كالمتحرر 

 . كاألقمي التي تميزت بارتباطات قكية مقارنة ببعض أساليب التفكير األخرل
أنو تكجد عبلقة ايجابية بيف نكع التفكير في دراستو  (2003) الحرراشة محمد كما كجد

االستراتيجي الشمكلي ككؿ مف أنماط اتخاذ القرار الحدسي كالمشارؾ كالتراكمي، كما كتكجكد عبلقة سمبية 
قكية بيف نكع التفكير االستراتيجي التجريدم كالتشخيصي كالتخطيطي كنمط اتخاذ القرار الرسمي لدل 

 . القيادات اإلدارية
كيمكف أف نستشؼ مف ىذه النتائج أف ارتباط نمط التفكير االستراتيجي ارتباطا سمبيا يدؿ عمى أف 

ال يخرج عف الركتيف المفركض في المؤسسات العمكمية إذ ال - كما أشرنا في كؿ مرة- القرار الرسمي 
يحتاج إلى ابداع أك ابتكار، في حيف ارتباط أنماط اتخاذ القرارات غير الرسمية ايجابا بالتفكير 

االستراتيجي يمكف أف يفسر لنا سيادة النزعة المتحررة ألساليب التفكير لدل أفراد عينة الدراسة الحالية، 
 .ألف التفكير االستراتيجي  يتطمب قرارات مبدعة كمتجددة كليس قرارات ركتينية

كالتي تكصؿ فييا إلى أف ىناؾ فركؽ في أساليب  (2008)في دراسة أخرل لمباحث العنزم فرحاف
بيف منخفظي كمرتفعي التكافؽ الزكاجي لصالح مرتفعي  (الخارجي/ األقمي/ اليرمي/ المحمي)التفكير 

التكافؽ الزكاجي كىذا يشير إلى كجكد عبلقة ارتباطية بيف أسمكب التفكير كاتخاذ القرار الزكاجي حسب ما 
 .يطمح إليو كؿ زكج

كقد يككف ىذا حاؿ الكثير مف المؤسسات العمكمية في الدكؿ العربية، غير أف ما ييمنا ىك أف 
ىذه النتائج كغيرىا تؤكد العبلقة بيف التفكير كاتخاذ القرار كأف ىذه العبلقة حتمية كضركرية خاصة لدل 

 .المكظفيف كأصحاب القرار ميما كاف نمط أك أىمية القرار
 
 

.
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 : عرض و مناقشة نتائج الفرضية الرابعة*- 
تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة ك دالة احصائيا بيف درجات اتخاذ القرار ك مستكل الطمكح، ك - 

 .أساليب التفكير
 (6)الجدكؿ رقـ 

 يبيف معامؿ االرتباط بيف متغيرات الدراسة الثبلث
اتخاذ القرار  أساليب التفكير 

مستكل 
الطمكح 

 **0.62  **0.45 معامؿ االرتباط
 0.01 0.01 الداللة

 **0.59 معامؿ االرتباطاتخاذ القرار 
 0.01 الداللة

 ثـ 0.62= نبلحظ أف أقكل معامؿ  ارتباط كاف بيف متغير مستكل الطمكح كاتخاذ القرار حيث ر
، كفي األخير قدر معامؿ االرتباط بيف 0.59= يميو معامؿ االرتباط بيف اتخاذ القرار كأساليب التفكير ر

 .0.01 ك ىي كميا معامبلت قكية كدالة عند مستكل 0.45= مستكل الطمكح كأساليب التفكير ب ر
كعميو فإننا نرل أف ىذا الترتيب لـ يكف بمحض الصدفة، إذ أنو كمنذ بداية الطرح النظرم 

أم أف . كالميداني لمتغيرات ىذا البحث كاف متكقعا أف يككف ترتيب مقادير ىذه االرتباطات بيذا التدرج
 نظرا الرتباط ىذا األخير بشكؿ كبير 0.62المعامؿ األقكل كاف بيف اتخاذ القرار كمستكل الطمكح ب 

بعممة اتخاذ القرارا في حد ذاتيا خاصة اذا ما تحدثنا عف القرارات التي نصادفيا في حياتنا اليكمية كداخؿ 
باإلضافة إلى عامؿ الزمف الذم يؤثر كثيرا في اتخاذ القرار كعبلقة ىذا . المؤسسات التي نعمؿ بيا
 .(كقد أكضحنا ىذه النقطة في الجانب النظرم)التفاعؿ بمستكل الطمكح 

كبيف جانب معرفي  (سمات الشخصية)ثـ أف ىذه العبلقة تعتبر عبلقة بيف جانب سيككلكجي
ليؤكد أف ىناؾ طمكح كرغبات لدل المكظفيف في المشاركة كالمساىمة كأيضا فيـ طبيعة  (اتخاذ القرار)

 .اتخاذ القرار
.  كىذا أيضا بدييي لمغاية0.59يأتي بعدىا معامؿ االرتباط بيف اتخاذ القرار كأساليب التفكير ب 

إذ أف اتخاذ القرار في حد ذاتو يعتمد بشكؿ مسبؽ عمى طريقتنا في التفكير، فإف كاف الفرد ذك أسمكب 
المداخؿ الكافية التخاذ قرار صائب عمكما، عكس -  مف المفركض–تفكير تنفيذم مثبل فإنو ال يمتمؾ 

في حيف أف . (ليست قاعدة)الفرد صاحب التفكير الفكضكم الذم يمكف أف يتخذ قرارا خطيرا كيككف صائبا
 . صاحب التفكير المحافظ تككف لديو قرارات ركتينية قمما يبدع فييا أك يبتكر بدائؿ غير متكقعة

.
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مف جية كسيككلكجية مف )كألف العبلقة بيف عممية معرفية مف المستكل العالي مع عممية معرفية 
أخرل يتكقع أف يككف االرتباط قكم إلى حد ما كخاصة أف أساليب التفكير تعتمد بشكؿ  (جية أخرل

 .مباشر عمى قدرات التفكير التي تعتبر مف أساسيات كالدافع الميـ في اتخاذ القرار
 كىك أقؿ معامؿ، ليؤكد 0.45في األخير جاء معامؿ ارتباط مستكل الطمكح بأساليب التفكير ب 

، إذ أف أساليب التفكير تعتبر أىـ - في حدكد الدراسة الحالية–أىمية اتخاذ القرار بالنسبة ليذه المتغيرات 
كنفس األمر . بالنسبة التخاذ القرار مف مستكل الطمكح، ربما يعكد ىذا لطبيعة المتغيرات في حد ذاتيا

غير أنو ال يمكف اإلنقاص مف مدل أىمية العبلقة بيف المتغيريف إذ ال يتعدل . بالنسبة لمستكل الطمكح
األمر مف أف يككف عبلقة تفاعمية بيف كؿ المتغيرات خاصة إذا ما تحدثنا عف خصائص سيككلكجية 

 . معرفية ميمة كدقيقة
إذ أف أسمكب التفكير لو عبلقة كاضحة بمستكل الطمكح خاصة إذا استطاع الفرد اختيار أك تنمية 

 zhangكيعتبر جانج . األسمكب المناسب في المكقؼ المناسب لتحقيؽ اليدؼ المناسب لحاضره كمستقبمو
وقاد إليام، )" أف األسمكب القضائي يساعد عمى النمك المعرفي بينما األسمكب التنفيذم يثبط ىذا النمك"

كىذا ما يتماشى مع سيادة األسمكب التنفيذم في المستكيات اإلدارية العميا التي تؤمف أغمبيا  (36: 2007
 .بمركزية القرار، كسيادة األسمكب التحررم في المقابؿ الذم يرغب في التغيير

 :عرض و مناقشة نتائج الفرضية الخامسة*- 
تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة ك دالة احصائيا بيف درجات أساليب التفكير كدرجة مستكل - 

 .الطمكح ك بعديو لدل المكظؼ الجزائرم في المؤسسات العمكمية
 (7)الجدكؿ رقـ 

يبيف معامبلت االرتباط بيف أساليب التفكير ك درجة المكظفيف عمى مقياس مستكل الطمكح ك مقاييسو 
الفرعية 

 
 طمكح شخصي طمكح ميني طمكح ؾ 
تشريعي .أ
 

R 0.41 0.31 0.45 
 0.01  0.01 0.01الداللة 

تنفيذي .أ
 

R 0.25 0.23 0.22 
 0.01 0.01 0.01الداللة 

قضائي .أ
 

R 0.38 0.33 0.36 
 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.16 0.13 0.17عالمي .أ

.
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 0.01 0.05 0.01الداللة 

 R 0.30 0.27 0.29محمي .أ
 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.41 0.39 0.37متحرر .أ
 0.01 0.01 0.01الداللة 

محافظ .أ
 

R 0.16 0.14 0.16 
 0.01 0.05 0.01الداللة 

 R 0.41 0.38 0.38ىرمي .أ
 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.27 0.22 0.28ممكي .أ
 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.27 0.26 0.25أقمي .أ
 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.35 0.30 0.34فوضوي .أ
 0.01 0.01 0.01الداللة 

 R 0.17 0.13 0.19داخمي .أ
 0.01 0.05 0.01الداللة 

 R 0.23 0.23 0.20خارجي .أ
 0.01 0.01 0.01الداللة 

فيما يخص عبلقة أساليب التفكير بمستكل الطمكح فقد كاف ارتباط األسمكب التشريعي بمستكل 
 0.33 مقارنة بارتباط ىذا األسمكب باتخاذ القرار كالذم بمغ 0.41الطمكح أقكل حيث بمغ معامؿ االرتباط 

كىذا االخير الذم كاف ارتباطو بأسمكب التفكير القضائي أقكل فيما يخص كظائؼ أساليب التفكير حيث 
حيث يأتي في المرتبة الثانية األسمكب القضائي كفي األخير األسمكب التنفيذم عكس . 0.53بمغ االرتباط 

ترتيب ىذه الكظائؼ في عبلقتيا مع اتخاذ القرار حيث في الصدارة تأتي الكظيفة القضائية التي تنتقد 
كتقيـ كاقع كما ىك حاصؿ داخؿ المؤسسة، ثـ تأتي الكظيفة التنفيذية لتنفيذ المياـ المنكطة بالمكظؼ في 

 . إطار الكظيفة التي يشغميا
في حيف أف االرتباط الذم ميز متغير مستكل الطمكح ببعديو كاف مع الكظيفة التشريعية بقيمة 

 كىذا يدؿ عمى أف ما طرحناه سابقا صحيح إلى حد كبير، كمعناه أف المكظؼ يطمح ألف يككف 0.41
تشريعيا في تفكيره لكف القيكد التي تمنعو مكجكدة داخؿ المؤسسة كبالتالي ظير بيا االرتباط أقكل بالنسبة 

 ككاف أضعؼ ارتباطا بمستكل الطمكح 0.45لمستكل الطمكح العاـ كالشخصي بالخصكص حيث بمغ 
كالدليؿ عمى عدـ ارتياح المكظؼ داخؿ ىذه المؤسسات ىك أف ارتباط مستكل الطمكح . 0.31الميني 

كىذا يعني أف المكظؼ سئـ مف األكامر كالتعميمات  (0.25)بالكظيفة التنفيذية جاء في المرتبة األخيرة 

.



 عرض كمناقشة النتائج  :                                                                خامسالفصؿ اؿ

444 

كىذا يعني أيضا ربما أف المكظؼ لـ يحقؽ طمكحاتو !!. التي تأتيو مف األعمى أم كاف منصبو اإلدارم
 .إلى حد األف خاصة منيا المينية

بالنسبة لمستكيات التفكير فإنيا بقيت مستقرة حيث كجدنا أيضا أف ارتباط المستكل المحمي 
كاف أكثر بركزا مف المستكل العالمي بالنسبة لمتغير مستكل الطمكح ببعديو، بحيث أف أغمب  (0.30)

أساليب التفكير كاف ارتباطيا بالطمكح الشخصي أكبر مف الطمكح الميني كىذا يدؿ عمى الفرؽ بيف 
 كنتكقع –خاصة أف افراد عينة الدراسة مكظفكف في مؤسسات عمكمية، كليس خاصة . األمنيات كالكاقع

 كقد نغالي إذا قمنا أف طمكح المكظؼ داخؿ المؤسسة –حينيا، ربما تككف النتائج مختمفة إلى حد ما
 .العمكمية ىك انتيائو مف عممو كالخركج منيا بأقصى سرعة

ألف عدـ بقائو في . (0.16)ليذا تجده محميا في مستكل تفكيره كال ييمو كثيرا أف يككف عالميا
، ربما ألنيا مؤسسة دكلة كال يشعر بالراحة فييا كاالنتماء (الفعمي)المؤسسة أىـ بالنسبة لو مف مستقبميا 

 .كقد يككف عالميا إذا ما أحس بأف كجكد المؤسسة في حد ذاتيا كاستمرارىا ميدد. ليا
ميكالت المكظؼ الجزائرم داخؿ المؤسسات العمكمية تنزع في كؿ مرة إلى التقدمية أك التحررية، 

 كىك ارتباط أقكل مف نظيره 0.41حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف النزعة التحررية كمستكل الطمكح 
إال أنو كفي ىذه المرة كاف ارتباط النزعة التحررية بمستكل الطمكح الميني .  فقط0.16المحافظ الذم بمغ 

مف الطمكح الشخصي، كىذا أيضا لو عبلقة بالقيكد كالركتيف الذم طالما اشتكى مف  (0.39)أكبر
الخ حيث أنيـ ....المكظؼ، ككقت المداكمة كقمة العطؿ ك الضغكطات المينية كمشكمة األجكر كالترقيات 

يطمكحكف إلى تغيير ىذه الكظعية باستمرار مف خبلؿ الشكاكم كاالضرابات كالتكتبلت التي تتككف مف 
 . حيف ألخر داخؿ ىذه المؤسسات

الشكؿ اليرمي ألسمكب التفكير كاف في مقدمة األشكاؿ مف حيث درجة معامؿ االرتباط بمستكل 
 أيف جاء 0.35 كيميو ىذه المرة الشكؿ الفكضكم بمعامؿ ارتباط قدره 0.41طمكح المكظفيف كالذم قدر بػ 

لما تعمؽ : ، كقد حاكلنا تفسير األمر بالشكؿ التالي(0.30)في المرتبة األخيرة بالنسبة لمتغير اتخاذ القرار 
األمر باتخاذ القرار كاف ال بد مف أف يككف شكؿ أسمكب التفكير أكثر تنظيما كدقة ليذا ارتبط بالشكؿ 
الفكضي بشكؿ ضعيؼ مقارنة باألشكاؿ األخرل، أما عندما تعمؽ األمر بمستكل الطمكح الذم فيو مف 

 .الحرية كالمركنة أكثر جاء في المرتبة الثانية بعد الشكؿ اليرمي
كىذا يؤكد أف  المكظفيف داخؿ ىذه المؤسسات كرغـ أنيـ يميمكف إلى أداء أعماليـ حتى يخرجكا 

إال أنيـ أيضا ...بشكؿ مبكر كحتى يتحصمكا عمى الترقية كالتنقيط الجيد كحتى ال يفصمكا مف منصبيـ

.
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يميمكف إلى عدـ حب النظاـ كالعمؿ بشكؿ فكضكم إذ أف طمكحاتيـ غامضة ، ال يعركفكف ماذا يريدكف 
 . بالضبط أك باألحرل ال يدرككف ىؿ فعبل يستطيعكف تحقيؽ ىذه األىداؼ كاآلماؿ التي يفكركف فييا أـ ال

ألساليب التفكير أكثر مف المجاؿ  (0.23)بينما ارتبط مستكل الطمكح بالمجاؿ الخارجي 
كىذا كاف متكقعا مف البداية نظر ألف ىذا المجاؿ كاف في كؿ مرة ىك السائد خبلؿ . (0.17)الداخمي

إذ ككما ذكرنا كنؤكد عمى ذلؾ أف طبيعة العمؿ داخؿ المؤسسات العمكمية . معالجتنا لمفرضيات السابقة
كخاصة الخدماتية تفرض عمى المكظؼ أف يككف في المجاؿ الخارجي مف حيث تعامبلتو مع الزمبلء أك 

فالمكظؼ يقضي تقريبا كؿ نياره في العمؿ كقد يتناكؿ كجبة الفطكر كالغذاء في . المراجعيف أم كانكا
 . مكتبو أك المؤسسة التي يعمؿ بيا

كبالتالي  (ىذا طبعا إف كاف يدكاـ بانتظاـ)كىك بذلؾ يقضي ثمث يكمو تقريبا في العمؿ أك أكثر
ما بسبب احتياجات عبلئقية إلى تككيف عبلقات كتكتبلت  يجد نفسو مضطرا كمدفكعا إما بسبب العمؿ كا 

 .داخؿ ىذه المؤسسة سكاء مع الزمبلء أك المراجعيف، كطبعا األىداؼ كثيرة ال داعي لذكرىا جميعا
إذا في األخير فإف البركفيؿ الذم ظير بالنسبة لعبلقة أساليب التفكير بمستكل الطمكح كاف 

 :كالتالي
 (خارجي/ ىرمي/ متحرر/محمي/ تشريعي)

 :كيمكف أف نمخص نتائج ماجاء في ىذا الجزء مف المعالجة اإلحصائية في الجدكؿ التالي
 (8)جدكؿ رقـ

 يكضح بركفيؿ أساليب التفكير لدل المكظؼ الجزائرم
 المجاؿ الشكؿ النزعة المستكل الكظيفة  أبعاد أساليب التفكير

 خارجي ىرمي  متحرر محمي تشريعي (%)سيادة أساليب التفكير 
 خارجي ىرمي متحرر محمي قضائي عبلقتيا باتخاذ القرار

 خارجي ىرمي  متحرر محمي تشريعي عبلقتيا بمستكل الطمكح
نبلحظ أف التناقض الكحيد اتضح مف خبلؿ الكظائؼ حيث أنيا اختمفت فيما يخص عبلقتيا 

باتخاذ القرار أيف ظير األسمكب القضائي بشكؿ بارز كيميو التنفيذم ثـ التشريعي، كالعكس بالنسبة لعبلقة 
أما بالنسبة لسيادة ىذه . الكظيفة بمستكل الطمكح أيف برز األسمكب التشريعي أكال ثـ القضائي فالتنفيذم

 .الفئات بالنسب المئكية فقد كانت السيادة لمكظيفة التشريعية ثـ تميو الكظيفة التنفيذية فالقضائية
كىذا يؤكد أف المشكؿ األساسي الذم تعاني منو المؤسسات العمكمية في تسييرىا كالتخطيط كعدـ 
تطكيرىا يرجع إلى أف المكظفيف ال يستطيعكف تفضيؿ أسمكب عف األخر خاصة فيما يخص كظائؼ ىذا 

.
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األخير كىي االىـ بالنسبة لممؤسسة، عمى عكس ذلؾ لـ تظير تناقضات مماثمة عمى مستكل بقية 
 . األبعاد

كبالتالي فإف الكظيفة التفكيرية إف صح التعبير بالنسبة التخاذ القرار تككف في البداية بانتقاد ىذه 
القرارات مف طرؼ باقي المكظفيف كبشكؿ كبير، ثـ يقكـ ىؤالء بالتنفيذ كىـ غير راضيف بيذا النكع مف 
القرارات عمكما ليبقكا في األخير يرغبكف في التجديد أك تعديؿ ىذه القرارات، كىذا ما يجعؿ التناقضات 

المعركضة منطقية؛ حيث أف نياية الكظيفية الفكرية الفعمية تككف بداية الكظيفة الطمكحية، أم أف 
المكظؼ يبقى يطمح دائما كأبدا في التغيير كاالبتكار كتعديؿ أك إلغاء القرارات مف خبلؿ سيادة الكظيفة 
التشريعية، ليناقشيا كينتقدىا مع زمبلئـ المقبميف كالمدبريف عمى ىذا الرأم أك ذاؾ، ليتصكرا أنو بإمكانيـ 

 .تنفيذه بكؿ سيكلة ربما ما دامكا ىـ مصدرا ليذا القرار
غير أف الكاقع حسب ما أشارت إليو النسب المئكية يؤكد أف القرارات تتخذ غالبا بطريقة فردية 
كعمى غالبية المستكيات اإلدارية كيطمب مف المكظفيف تنفيذىا عمى أمؿ مناقشتيا أك تطكيرىا كدراستيا 

فنجد القرارات الترقيعية أكثر مف القرارات الفعمية التي تستند عمى الكقائع كالمعمكمات إذ أف ىذه . الحقا
األساليب كانت أكثر ارتباطا عمى العمـك ببعدم مراحؿ اتخاذ القرار كمدل المشاركة في ىذا القرار كىي 
األمكر الكاقعية التي ييتـ ليا المكظؼ في الحقيقة أكثر مف اىتمامو بالمدخؿ المعرفي كالمعيارم كمستقبؿ 

ليذا كاف تقييـ القرارك نقده ككضع بدائمو تحت المجير أخر ما يقـك بو المكظؼ عمكما . المؤسسة ككؿ
 .داخؿ المؤسسة التي يعمؿ بيا

كسكاء مىردي ىذه المسألة إلى ظركؼ العمؿ أك إلى شخصية المكظؼ فإف ىذه األساليب يبقى 
تكظيفيا في المناسبات التي تتكافؽ معيا عمى مستكل طمكح الفرد كآمالو كتمنياتو، كىذا ما استنتجناه مف 

خبلؿ ارتباطات غالبية أبعاد أساليب التفكير بمستكل الطمكح الشخصي أكثر مف ارتباطيا بمستكل 
 :باإلضافة إلى أف نظرية التحكـ العقمي أكضحت أف المكظفيف لدييـ البركفيؿ التالي. الطمكح الميني

كىك يختمؼ بشكؿ كبير عف البركفيبلت األخرل ما عدا في المستكل،  (محافظ/ محمي/تنفيذم)
أم أف المكظؼ يعمؿ عمى مستكل مف التفاصيؿ التي تعكد عميو فييتـ بعممو أكثر الىتمامو بالمؤسسة 

 .التي تبدك أحيانا أنيا ال تعنيو
يجب أف نؤكد أف أغمب الدراسات أكدت العبلقة االرتباطية بيف أساليب التفكير كاالنجاز ؛ كىذا

 ,Sternberg & Grigorenko)األكاديمي كالتحصيؿ الدراسي كأحد مؤشرات مستكل الطمكح كدراسة
، كما أشارت مجمكعة أخرل مف الدراسات بكجكد عبلقة ارتباطية بيف بعض أساليب (1995/1997

.
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 كمفيـك الذات كبعض خصائص الشخصية التي ليا عبلقة بمستكل الطمكح كتعتبر مف العكامؿ التفكير
 .  كعبد المنعـ الدرديرZhangالمؤثرة فيو مثؿ دراستي 

رغـ أنو -نستنتج في األخير أف بركفيؿ أساليب التفكير لدل المكظؼ يميؿ إلى أف يككف سطحيا 
حيث أنو يتضمف األسمكب اليرمي كالخارجي كىي أساليب بسيطة حسب زىانج كزمبلئو، - ليس كذلؾ

في حالة عبلقتو بمستكل الطمكح كتفضيبلت )كما تحتكم عمى األسمكب المتحرر كاألسمكب التشريعي 
المذاف يعتبراف مف األساليب المكلدة لبلبتكار، مع األسمكب المحمي الذم ال يعني  (العينة ألساليب التفكير
 . دائما أنو مكلد لبلبتكارية

 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية السادسة*- 
يكجد  تأثير داؿ إحصائيا لكؿ مف متغيرات مستكل الطمكح كأساليب التفكير عمى اتخاذ القرار - 

 . لدل المكظؼ في المؤسسات العمكمية
كبعد التأكد مف أف تكزيع درجات المتغيرات الثبلث يقارب االعتدالية كأف العبلقة بينيـ عبلقة 
خطية حيث أف شكؿ االنتشار كاف عشكائيا كأف قيـ كؿ شخص ال تعتمد عمى قيـ اآلخر، كلمتأكد مف 

 :صحة الفرض قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ االنحدار كالنتائج مبينة في الجدكؿ التالي
 (:9)جدكؿ رقـ 

 يكضح أثر كؿ مف متغير مستكل الطمكح ك أساليب التفكير عمى اتخاذ القرار
 

القيمة المتغيرات 
 Bالمقدرة 

الخطأ 
المعيارم 

قيمة 
t.test 

 R R²قيمة الداللة  Fقيمة الداللة 

 0.508 0.713 0.001 118.081 0.01 2.648 17.615 46.638ثابت االنحدار 
 0.001 8.450 0.099 0.833مستكل الطمكح 
 0.001 7.548 0.223 1.680أساليب التفكير 

 كىي عبلقة عالية R=0.713  معامؿ االرتباط بيف ىذه المتغيرات قد بمغمف الجدكؿ نبلحظ أف
القكة كتدؿ عمى أف العبلقة  بيف المتغيرات عبلقة طردية ككمما تغير الطمكح كأساليب التفكير أدل ذلؾ 

 تشير إلى جكدة تكفيؽ R²  0.503 =ةكما نجد أف قيـ .إلى تغير في اتخاذ القرار لدل أفراد العينة
 كىذا يعني أف المتغيرات المستقمة ليا قدرة عمى التنبؤ باتخاذ أك امتبلؾ االمكانات .متكسطة لمنمكذج

مف التبايف في أساليب التفكير كمستكل % 50األساسية التخاذ القرار المناسب، كىذا يعني أف نسبة 
ىذا ما  ككيتضح ايضا أف ىذا النمكذج داؿ احصائيا. الطمكح يمكف التنبؤ بيا باستخداـ نمكذج التنبؤ

 0.001 كعند مستكل داللة  F= 118.081 نجد أف قيمة حيثANOVA التبايف    قيمةؿمف خبليتأكد 

.
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 أف متغير مستكل مأ فإننا نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ الفرض البديؿ 0.05قؿ مف أكحيث أنيا 
 .الطمكح كأساليب التفكير مجتمعة ليا تأثير معنكم االنحدار

: يمكف كتابتيا عمى الصكرة التالية معادلة االنحداركبالتالي فإف 
 aspi +1.68 ×sty ×0.83+ ت  االنحدار ابث= اتخاذ القراردرجة 

بكحدة كاحدة يؤدم إلى زيادة درجة اتخاذ القرار  (aspi)أف التغير في مستكل الطمكح كىذا يعني 
بكحدة كاحدة يؤدم إلى زيادة درجة اتخاذ القرار  (sty)أساليب التفكير التغير في ك 0.83بمقدار 
.  كىذا يدؿ أيضا عمى أف أساليب التفكير أكثر تأثيرا عمى اتخاذ القرار مف مستكل الطمكح1.680بمقدار

التي كانت ذات ارتباط أقكل مف ارتباط مستكل  (0.59)كقد يرجع ىذا إلى طبيعة المتغيرات المعرفية 
 . كىذا ما تؤكده قيـ معامبلت االنحدار المكجبة. (0.45)الطمكح باتخاذ القرار

 بالنسبة لمتغير مستكل 8.45كما يؤكد قبكلنا لمفرض البديؿ كذلؾ ىك قيمة ت التي بمغت 
، 0.001 بالنسبة ألساليب التفكير كعند مستكل داللة 7.54=  ك ت0.01الطمكح كعند مستكل داللة 
، باإلضافة إلى أف قيمة 0.05 كمستكل داللة 2 عند درجة حرية 4.303= كىي قيـ أكبر مف قيمة ت 

Bكعميو فإف المتغيريف  يؤثراف في اتخاذ القرار كيستحقاف دراسات أكثر عمقا لمعرفة .  تختمؼ عف الصفر
طرؽ كدرجة تأثيرىما الحقيقي بزيادة حجـ العينة كتطكير أساليب القياس أكثر لفيـ اتخاذ القرار بطريقة 

 .أحسف لدل المكظؼ الجزائرم كطريقة تفاعؿ سيمات شخصيتو
كبالتالي فإف مستكل طمكح الفرد يؤثر في اتخاذ القرار ككف أف القرار في حد ذاتو لو عبلقة 

باألىداؼ التي يسطرىا الفرد في حياتو، غير أف الضغكطات المختمفة التي يعيشيا المكظؼ في حياتو 
اليكمية كالضغكطات المينية جعمتو أكثر تركيزا عمى طريقة تفكيره في تحقيؽ ىذه األىداؼ مف خبلؿ 
 .اتخاذ قرارات ميمة كالسماح أيضا في بعض األحياف في طمكحات أكبر أك جزء مف ىذه الطمكحات

غالب التي أثبتت أف مستكل الطمكح يمكف  (2009)كىذه النتيجة تتفؽ جزئيا مع دراسة المشيخي 
أف يككف منبئ مع فعالية الذات بقمؽ المستقبؿ الذم يككف دافعا قكيا التخاذ القرارات، كاختيار تخصص 

في دراستو حيث كجد أنو يمكف  (2007)كما تمتقي مع ما تكصؿ إليو العتيبي بدر... الدراسة كالمينة
التنبؤ أيضا بعممية اتخاذ القرار مف خبلؿ فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية، أم أنو كمما استطعنا 

إلى اتخاذ القرار - مف المفركض-تطكير قدراتنا كتنمية السمات االيجابية في شخصيتنا كمما اتجينا 
المناسب، كقد أشارت بعض الدراسات في نفس الغرض إلى أنو يمكف لبعض البرامج تنمية القدرة عمى 

الذم أثبت  (2008)اتخاذ القرار مف خبلؿ تنمية بعض الخصائص األخرل، منيا دراسة السكاط كصؿ 
 .برنامجو المطبؽ أف المجمكعة التجريبية تحسف أدائيا عمى مستكل النضج كالقرار الميني

.
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- كأخرل- كىذا يعني أف اتخاذ القرار عممية معقدة بالقدر الذم تتداخؿ فيو جميع ىذه المتغيرات
لمكصكؿ إلى قرار مناسب اتجاه مكقؼ ميني أك شخصي أك كضع دكلي لنجد أنفسنا في نظرية التحكـ 
العقمي الذاتي التي تسمح لنا بفيـ ىذا الطرح كالمتمثؿ في أننا؛ كبما نممكو مف قدرات معرفية كخصائص 
كسمات شخصية نرتبيا حسب حككمة ذاتية نتعامؿ بمبادئيا كمف خبلليا مع العالـ المحيط كنسير بيا 

كبالتالي فإنو يمكف التنبؤ باتخاذ القرار مف خبلؿ مستكل الطمكح كأساليب  (المصغرة)شؤكف دكلتنا 
 .التفيكر

 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية السابعة*- 
يكجد  تأثير داؿ إحصائيا لكؿ مف متغيرات مستكل الطمكح كأبعاد أساليب التفكير كؿ عمى - 

 .حده، عمى اتخاذ القرار لدل المكظؼ في المؤسسات العمكمية
 (:10)جدكؿ رقـ 

 يكضح أثر كؿ مف متغير مستكل الطمكح كأساليب التفكير عمى اتخاذ القرار
 R R²الداللة  Fالداللة  t.testقيمة الخطأ المعيارم  Bقيمة المتغيرات 
 0.556 0.752 0.001 20.141 0.001 2.736 18.179 49.737 ثابت االنحدار

 0.001 8.241 0.102 0.841 الطمكح
 0.541 -0.612 2.392 -1.465تشريعي اؿ

 0.166 1.389 2.578 3.582التنفيذم 
 0.069 1.828 2.220 4.058القضائي 
 0.288 1.065 1.984 2.113العالمي 
 0.144 1.466 2.292 3.359المحمي 
 0.01 2.796 2.180 6.095المتحرر 
 0.978 0.027 1.849 0.051المحافظ 
 0.743 0.328 2.468 0.810اليرمي 
 0.247 1.162 2.208 2.565الممكي 
 0.453 -0.753 2.093 -1.575األقمي 

 0.085 -1.730 2.224 -3.848الفكضكم 
 0.954 -0.057 1.919 -0.110الداخمي 
 0.01 2.581 1.912 4.935الخارجي 

 كىي عبلقة R=0.752    معامؿ االرتباط بيف ىذه المتغيرات قد بمغمف الجدكؿ  نبلحظ أف
 (أك بعض أبعاد)عالية القكة كتدؿ عمى أف العبلقة بيف المتغيرات عبلقة طردية ككمما تغير الطمكح كأبعاد 

.
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  R²  0.565 =ةكما نجد أف قيـ .أساليب التفكير أدل ذلؾ إلى تغير في اتخاذ القرار لدل أفراد العينة
 كىذا يعني أف المتغيرات المستقمة ليا قدرة عمى التنبؤ . االنحدارتشير إلى جكدة تكفيؽ متكسطة لمنمكذج

            نجد أف قيمةحيثANOVA التبايف    قيمةؿمف خبلىذا ما يتأكد  ك.باتخاذ القرار المناسب
F= 20.141   فإننا نرفض الفرض الصفرم 0.05قؿ مف أ كحيث أنيا 0.001 كعند مستكل داللة 

 أف متغير مستكل الطمكح كأبعاد أساليب التفكير مجتمعة ليا تأثير معنكم مأكنقبؿ الفرض البديؿ 
 .االنحدار كقدرة عمى التنبؤ بالمتغير التابع

 (كلك بشكؿ جزئي)كلمتعرؼ عمى أبعاد أساليب التفكير التي ساعدت عمى  قبكلكنا لمفرض البديؿ 
             0.001 بالنسبة لمتغير مستكل الطمكح كعند مستكل داللة 8.241ىك قيمة ت التي بمغت 

، ككذا بعد األسمكب الخارجي 0.01 بالنسبة ألسمكب التفكير المتحرر كعند مستكل داللة 2.796= ك ت
 عند درجة 2.145=  كىي قيـ أكبر مف قيمة ت الجدكلية ت 0.01 كمستكل داللة 2.581= حيث ت
كعميو فإف المتغيرات .  تختمؼ عف الصفرB، باإلضافة إلى أف قيمة 0.05 كمستكل داللة 14حرية 

 .الثبلث تؤثر في اتخاذ القرار كيجب التأكد مف بقية األساليب في دراسات الحقة ذات تصميـ أكثر دقة
بكحدة كاحدة يؤدم إلى زيادة درجة اتخاذ القرار  (aspi)أف التغير في مستكل الطمكح كىذا يعني 

 بكحدة كاحدة يؤدم إلى زيادة درجة اتخاذ القرار بعد األسمكب المتحررالتغير في ك 0.84بمقدار 
 بكحدة كاحدة يؤدم إلى زيادة درجة اتخاذ القرار بعد األسمكب الخارجيالتغير في  كأف 6.095بمقدار
 .4.935بمقدار

:  يمكف كتابتيا عمى الصكرة التالية المتعدد معادلة االنحداركبالتالي فإف 
  aspi +6.095 liberalsty + 4.935externelsty 0.84 + 49.73= اتخاذ القراردرجة 

فالنتيجة في ىذه الحالة تشير أيضا إلى أف بعدم أساليب التفكير كانت أكثر تأثيرا مف مستكل 
كأف ىذه  حيث ظير ىذاف األسمكباف كسيادتيما كأحد التفضيبلت الميمة بالنسبة ألفراد العينة، الطمكح،

 ...المتغيرات مجتمعة يمكف مف خبلليا معرفة إف كاف المكظؼ يمتمؾ مدخبلت معرفية كمعمكمات كافية
  .عف اتخاذ القرار أـ ال

كبالتالي فإف مستكل طمكح الفرد يؤثر في اتخاذ القرار، لكف تأثير بعض أساليب التفكير 
كاألسمكب الخارجي كالمتحرر الذم كاف أكثر قدرة عمى التنبؤ باتخاذ القرار مف األسمكب الخارجي 

ككف أف أساليب التفكير ذات طبيعة معرفية باألساس كبالتالي فيي أكثر قدرة عمى . كمستكل الطمكح
 .التنبؤ بمتغير معرفي أخر كاتخاذ القرار مف مستكل الطمكح

.
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كأف األسمكب المتحرر أكثر قدرة عمى التنبؤ باتخاذ القرار مف األسمكب الخارجي، حيث أف النزعة 
التحررية كمنذ بداية عرض النتائج كانت ىي السائدة بشكؿ مطمؽ، باالضافة إلى ككنيا مف نزعات 

أساليب التفكير كىي أكثر تأثيرا عمى ذىنية المكظؼ  كرغبة تحت ضغكطات العمؿ مف المجاؿ الخارجي 
الذم يعتبر ىك اآلخر مف متطمبات الكظيفة، فقد تككف أحيانا عبئا عمى المكظؼ إف لـ تتفؽ مع 

كبالتالي فإنو يمكف التنبؤ باتخاذ القرار مف خبلؿ مستكل الطمكح كأسمكبي التفكير . خصائص شخصيتو
 .المتحرر كالخارجي

: ثامنةعرض ومناقشة نتائج الفرضية ال*- 
يكجد أثر داؿ إحصائيا لمتغيرات الجنس كالمستكل اإلدارم كالمستكل الدراسي كبقية المتغيرات - 

  .  عمى مستكل الطمكح
( 11)الجدكؿ رقـ 

ثر التفاعؿ بينيا عمى أيكضح تحميؿ التبايف  الستجابات المكظفيف حسب متغيرات الدراسة الستة ك
. استجاباتيـ فيما يخص مستكل الطمكح

 الداللة F متكسط المربعات df مجمكع المربعات مصدر التبايف
 7230. 3250. 160.741 2 321.483المستكل اإلدارم 

 3450. 1.136 561.573 6 3369.441نكع المؤسسة 
 6000. 2760. 136.493 1 136.493الجنس 
 4350. 9150. 452.307 3 1356.922السف 
 8400. 2800. 138.228 3 414.683الخبرة 

 3610. 8400. 414.942 1 414.942المستكل الدراسي 
.  كبالنسبة لجميع المتغيرات0.05 ىي قيـ غير دالة عند مستكل Fمف خبلؿ الجدكؿ تبيف أف قيـ

مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل الطمكح حسب كؿ متغير كحتى فيما 
 كىذا يعني 0.05 كانت كميا غير دالة عند Fفقيـ .  بيف كؿ المتغيرات.....يخص التفاعبلت الثنائية ك

أنو ال يكجد تفاعؿ بيف ىذه المتغيرات كبالتالي ال تؤثر عمى استجابات أفراد العينة فيما يخص مستكل 
كىك ما يؤكد نتائج الفرضيات السابقة، كىذا يعني أف ىذه المتغيرات مجتمعة ال تؤثر في مستكل . الطمكح
 . الطمكح

كقد يعكد األمر إلى أف كجكد نظاـ تسيير مكحد بالنسبة لممؤسسات العمكمية، كالذم تككف مصدره 
الكزارات المسؤكلة عف ىذه المؤسسات، كىذه الكزارات ىي األخرل تخضع لنفس قانكف تسيير المؤسسات، 

.
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المؤسسات استقبلليتيا في التسيير كالتي نتكقع أف تدفع ىذا التفاعؿ إلى األماـ، -  ربما–كىذا ما يفقد 
كبالتالي مثؿ ىذه الكضعيات ال تشجع عمكما عمى تحقيؽ طمكحات المكظفيف سكاء في التغيير أك في 

 .الترقية في المناصب
 :عرض و مناقشة نتائج الفرضية التاسعة*- 
يكجد أثر داؿ إحصائيا لمتغيرات الجنس كنكع المستكل اإلدارم كالمستكل الدراسي كبقية - 

  .المتغيرات عمى درجة اتخاذ القرار
( 12)الجدكؿ رقـ 

ثر التفاعؿ بينيا عمى أيكضح تحميؿ التبايف  الستجابات المكظفيف حسب متغيرات الدراسة الستة ك 
. متغير اتخاذ القراراستجاباتيـ فيما يخص 

 الداللة F متكسط المربعات df مجمكع المربعات مصدر التبايف
 0.824 0.194 365.215 2 730.430 المستكل االدارم

 1.000 0.036 68.630 6 411.780 ةمؤسس اؿنكع
 0.228 1.468 2769.574 1 2769.574الجنس 

 0.142 2.176 4106.598 1 4106.598دراسي المستكل اؿ
 0.236 1.434 2704.855 3 8114.564السف 
 0.948 0.121 228.155 3 684.465الخبرة 

 كبالنسبة لجميع المتغيرات 0.05 ىي قيـ غير دالة عند مستكل Fمف خبلؿ الجدكؿ  تبيف أف قيـ
مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في اتخاذ القرار  . المستقمة بالنسبة لمتغير اتخاذ القرار

 كانت كميا Fبيف كؿ المتغيرات فقيـ ....حسب كؿ متغير كحتى فيما يخص التفاعبلت الثنائية كالثبلثية 
 كىذا يعني أنو ال يكجد تفاعؿ بيف ىذه المتغيرات، كبالتالي ال تؤثر عمى استجابات 0.05غير دالة عند 

كىك ما يؤكد نتائج الفرضيات السابقة، كىذا يعني أف ىذه المتغيرات . أفراد العينة فيما يخص اتخاذ القرار
 .مجتمعة ال تؤثر في اتخاذ القرار

كىذا طبعا مآلو . كقد يرجع ىذا إلى أف القرارات تأتي عادة مف األعمى كىي مف نفس المصدر
إلى أف المكظؼ ال يتكؽ إلى تحقيؽ طمكحاتو كالترقية أك التغيير داخؿ المؤسسة مادامت ممكا لمجميع 

كما يقاؿ، كال يستطيع تحقيؽ أىدافو الخاصة في ظؿ الصراعات التي لؤلسؼ تعج بيا مكاتب المؤسسات 
كىنا طبعا مف األمكر التخطيطية كالتسيرية لممؤسسات التي تتأثر بيذه الكضعية ىك . العمكمية الجزائرية

ف اتخذ القرار - أحياف–فأكيد لف يعجب البعض أك الغالبية ! اتخاذ القرار، فإف اتخذ القرار يككف مركزيا، كا 

.
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ال فمف تككف ىناؾ متابعة أصبل  ف نيفذ فدكف جدية كاىتماـ بتكفير البيئة المناسبة لذلؾ كا  ال مف سينفذه، كا  كا 
رغـ أف النتائج التي تكصؿ إلييا عميمات . ليذه القرار، لماذا؟ ألنو ليس قرارم، كما يقكؿ كؿ مكظؼ

صالح أكدت أف الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة كنكع الكمية كميا متفاعمة مع المشاركة في اتخاذ القرار 
تؤثر عمى الركح المعنكية لممدرسيف، مما يدؿ عمى أف بعد مف أبعاد اتخاذ القرار يمكف أف يتفاعؿ مع 

متغيرات أخرل ليؤثر عمى بعض خصائص الشخصية كىذا ما لـ يظير بكضكح في نتائج الدراسة 
 .الحالية

 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية العاشرة*- 
 يكجد أثر داؿ إحصائيا لمتغيرات الجنس كنكع المستكل اإلدارم كالمستكل الدراسي كبقية -

  .( اسمكب13)المتغيرات عمى أساليب التفكير
( 13)الجدكؿ رقـ 

ثر أ الستجابات المكظفيف حسب متغيرات الدراسة الستة كمتعدد المتغيراتتحميؿ التبايف اختبارات يكضح 
. أساليب التفكيرالتفاعؿ بينيا عمى استجاباتيـ فيما يخص 

Effect Value F Df1 Df2 Sig. 

انًغزٕٖ 

اإلداس٘ 

Pillai's Trace 0.214 1.170 26.000 254.000 0.264 

Wilks' Lambda 0.796 1.174 26.000 252.000 0.261 

Hotelling's 

Trace 
0.245 1.177 26.000 250.000 0.258 

Roy's Largest 

Root 
0.177 1.726 13.000 127.000 0.063 

َٕع انًإعغخ 

Pillai's Trace 0.458 0.832 78.000 786.000 0.846 

Wilks' Lambda 0.613 0.835 78.000 700.825 0.841 

Hotelling's 

Trace 
0.525 0.837 78.000 746.000 0.837 

Roy's Largest 

Root 
0.214 2.154 13.000 131.000 0.015 

انغُظ 

Pillai's Trace 0.075 0.785 13.000 126.000 0.674 

Wilks' Lambda 0.925 0.785 13.000 126.000 0.674 

Hotelling's 

Trace 
0.081 0.785 13.000 126.000 0.674 

Roy's Largest 

Root 
0.081 0.785 13.000 126.000 0.674 

انغٍ 

Pillai's Trace 0.229 0.813 39.000 384.000 0.783 

Wilks' Lambda 0.785 0.817 39.000 373.861 0.777 

Hotelling's 

Trace 
0.257 0.821 39.000 374.000 0.771 

Roy's Largest 

Root 
0.168 1.656 13.000 128.000 0.078 

انخجشح 
Pillai's Trace 0.310 1.135 39.000 384.000 0.272 

Wilks' Lambda 0.719 1.132 39.000 373.861 0.277 

.
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Hotelling's 

Trace 
0.353 1.128 39.000 374.000 0.281 

Roy's Largest 

Root 
0.191 1.880 13.000 128.000 0.038 

انًغزٕٖ 

انذساعٙ 

Pillai's Trace 0.087 0.923 13.000 126.000 0.532 

Wilks' Lambda 0.913 0.923 13.000 126.000 0.532 

Hotelling's 

Trace 
0.095 0.923 13.000 126.000 0.532 

Roy's Largest 

Root 
0.095 0.923 13.000 126.000 0.532 

كقد كانت النتائج manova الختبار صحة ىذه الفرضية قمنا بحساب التبياف متعدد المتغيرات
 Roy'sف اختبار أث م كح.المبينة في الجدكؿ أعبله كالتي تظير لنا نتائج أربع اختبارات معنكية

Largest Root  كبما أف قيـ كؿ االختبارات ىي قيـ إيجابية، فإنو إذا كاف ىناؾ تفاعؿ بيف المتغيرات
فإف ىذا التفاعؿ يرجع إلى نمكذج المصفكفات، أم إلى المتغيرات في حد ذاتيا كليس إلى عكامؿ عشكائية 

 .خارجة عف ىذا النمكذج
  كانت في كؿ مرة  أقؿ مف أك تساكم قيمة اختبارRoy's Largest Root كبما أف قيمة اختبار

Hotelling's Traceكمف المؤكد .  فإف التأثير يرتبط بكاحد فقط مف المتغيرات التابعة ْٔٙ لٛى ضؼٛفخ
أك  (كىذا ما تيبف مف خبلؿ نتائج الفرضيات السابقة)أف ىناؾ عبلقة ارتباطية قكية بيف المتغيرات التابعة 

أف التأثير ال يعكد إلى نمكذج المصفكفات بشكؿ كاضح، كىذا يدؿ عمى أف ىذه المتغيرات ال تؤثر كثيرا 
.   في التفاعؿ

 ىك األفضؿ باعتبار أنو أقؿ Pillai's Trace اختبار في حيف أنو مف المعركؼ أف استخداـ
انز٘ Wilks' Lambda  حساسية لبلنحرافات المعيارية كالتشتتات بشكؿ عاـ، باإلضافة إلى اختبار

 فإف قيمو ىي األخرل قيـ مكجبة ككبيرة كبالتالي فإف التفاعؿ إف كجد يرجع 1ك 0رُؾظش لًٛزّ ثٍٛ 
مع ) Fككؿ قيـ االختبارات االحصائية المحسكبة تحكؿ إلى قيمة . بشكؿ كاضح إلى نمكذج المصفكفة

 Hotelling's ٔاخزجبس Pillai's Traceاختبار ف قيـ كؿ مف أ، كذلؾ بما (تكزيع دقيؽ أك تقريبي

Trace  يعكد بشكؿ  لٛى ضؼٛفخ ٔيزمبسثخ فاٌ ْزا ٚذل ػهٗ أٌ اؽزًبل ٔعٕد  انزفبػم ثٍٛ انًزغٛشاد ال 
 . رذخم ػٕايم خبسعٛخيرجحما  كىذا ؛، أم المتغيرات المعالجة المصفكفة إلى نمكذجكاضح

ىذا يعني أف ك 0.05قؿ مف أ لتساكم تغاير المصفكفات  كانت داللتيا M BOX’S قيـ اختبار
 .المصفكفات الفرضية لـ تتحقؽ كأف المشكمة في نتائج

المؤسسة كىذا نكع ماعدا في متغير الخبرة ك)كبما أف قيـ مستكل المعنكية أغمبيا غير دالة 
 أف ىذه ؿفيمكننا القك (كىك اختبار حساس لنزعات التشتتRoy's Largest Root بالنسبة الختبار

.
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أم أنيا ال تتفاعؿ فيما بينيا عمكما، . تغيرات ال تشارؾ في إحداث التفاعبلت داخؿ المصفكفاتـاؿ
 كىذا ما تبيف مف خبلؿ الفرضيات السابقة حيث أنو لـ .كبالتالي ال يؤثر تفاعميا عمى المتغيرات التابعة

 .تكف ىناؾ فركؽ كبيرة في درجات المتغيرات التابعة تعزل إلى المتغيرات المستقمة
 

( 14)الجدكؿ رقـ 
ثر التفاعؿ بينيا عمى أيكضح تحميؿ التبايف  الستجابات المكظفيف حسب متغيرات الدراسة الست ك 

. أنكاع أساليب التفكيراستجاباتيـ فيما يخص 
 الداللة F متكسط المربعات df مجمكع المربعات المتغير التابع  مصدر التبايف

 0.03 3.30 4.76 2 9.53العالمي . أالمستكل اإلدارم 
 0.03 3.54 6.68 2 9.73الفكضكم .أ
 0.04 3.51 6.39 2 12.78الداخمي .أ

 0.04 4.27 7.94 1 7.94المحافظ .أالجنس 
 0.04 2.75 3.09 3 9.28التشريعي .أالخبرة 

 0.04 2.80 5.10 3 15.31الداخمي .أ
 التي كانت دالة في ىذه الكضعية ىي قيـ كؿ مف Fمف خبلؿ ىذا  الجدكؿ أف قيـ يتضح لدينا 

المستكل اإلدارم كتأثيره عمى كؿ مف أسمكب التفكير ذك المستكل العالمي كالشكؿ الفكضكم كالمجاؿ 
 بيف المستكيات اإلدارية الثبلث 0.05كالذم يعني كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل . الداخمي

كمتغير الجنس يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات . في تأثيرىا عمى أساليب التفكير العالمي كالفكضكم كالداخمي
 . داللة احصائية بيف الجنسيف مف المكظفيف في التأثير عمى النزعة المحافظة

أما بالنسبة لمتغير الخبرة فقد أكجد تبايف بيف فئات أفراد العينة عمى مستكل كؿ مف الكظيفة 
كىذا يدؿ أيضا عمى أف ىناؾ فركؽ . 0.05التشريعية كالمجاؿ الداخمي كىي قيـ كميا دالة عند مستكل 

ذات داللة احصائية بيف الفئات المختمفة لخبرة المكظفيف في التأثير عمى المستكل العالمي كالشكؿ 
كقد فسرت الباحثة ىذه االختبلؼ بالرجكع إلى إلى نتائج الفرضيات . الفكضكم ككذا المجاؿ الداخمي

كىذا يعني أف تفاعؿ ىذه . السابقة أيف ظير أف ىناؾ فركؽ في سيادة أساليب التفكير حسب الجنس
المتغيرات المستقمة يؤثر عمى بعض أبعاد أساليب التفكير دكف غيرىا، فبالنسبة لممتغيرات المستقمة  مثبل 

 . فإنو يدؿ عمى أف تفاعؿ ىذه المتغيرات قد يككف أكثر قكة فيما إذا تعمؽ األمر بػ المؤسسات الخاصة

.
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كبالنسبة لجميع المتغيرات المستقمة األخرل فمـ تكف تؤثر كال حتى تتفاعؿ مع بعضيا البعض 
مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في أساليب التفكير حسب كؿ . عمى المتغيرات التابعة

 كانت كميا غير دالة Fبيف كؿ المتغيرات  فقيـ ... متغير كحتى فيما يخص التفاعبلت الثنائية كالثبلثية
 كىذا يعني أنو ال يكجد تفاعؿ بيف ىذه المتغيرات كبالتالي ال تؤثر عمى استجابات أفراد العينة 0.05عند 

كىك ما يؤكد نتائج الفرضيات السابقة، كىذا يعني أف ىذه المتغيرات مجتمعة . فيما يخص أساليب التفكير
 .ال تؤثر في التفكير بشكؿ جكىرم

كقد يرجع ىذا إلى أف المكظؼ في المؤسسات العمكمية ربما ال يستطيع تفضيؿ األسمكب 
 . المناسب في الكقت المناسب التخاذ القرارا المناسب الذم يتناسب ىك اآلخر مع مستكل طمكحو

فماداـ المكظؼ ميما اختمؼ مستكاه الدراسي كنكع المؤسسة التي يعمؿ بيا، كحتى المرحمة 
- التي ال تتغير كثيرا في المؤسسات العمكمية- العمرية يؤدم نفس العمؿ تقريبا كيتبع نفس التعميمات 

كقد يحصؿ عمى نفس الراتب، فمماذا ييجيد نفسو في اختيار األسمكب المناسب مادامت ىذه المتغيرات ال 
كماداـ أيضا غير مسؤكؿ عف القرارات الميمة في المؤسسة فيك مجرد منفذ . تؤثر في مستكل طمكحو

 .ليا
 :عرض و مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشر*- 
يكجد تأثير داؿ احصائيا لمتغيرات الجنس ك المستكل الدراسي ك بقية المتغيرات عمى كؿ مف - 

 .التفكير مستكل الطمكح ك اتخاذ القرار ك أساليب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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( 15)الجدكؿ رقـ 
ثر التفاعؿ بينيا أتحميؿ التبايف  الستجابات المكظفيف حسب متغيرات الدراسة الستة ك اختبارات يكضح 

. أساليب التفكير ك اتخاذ القرار ك مستكل الطمكحعمى استجاباتيـ فيما يخص 
 

Effect Value F Df1 Df2 Sig. 

انًغزٕٖ 

اإلداس٘ 

Pillai's Trace 0.021 0.756 6.000 428.000 0.605 

Wilks' Lambda 0.979 0.754 6.000 426.000 0.607 

Hotelling's Trace 0.021 0.751 6.000 424.000 0.609 

Roy's Largest 

Root 
0.017 1.181 3.000 214.000 0.318 

َٕع 

انًإعغخ 

Pillai's Trace 0.051 0.622 18.000 645.000 0.884 

Wilks' Lambda 0.949 0.620 18.000 602.940 0.886 

Hotelling's Trace 0.052 0.617 18.000 635.000 0.888 

Roy's Largest 

Root 
0.033 1.173 6.000 215.000 0.322 

انغُظ 

Pillai's Trace 0.037 2.762 3.000 213.000 0.043 

Wilks' Lambda 0.963 2.762 3.000 213.000 0.043 

Hotelling's Trace 0.039 2.762 3.000 213.000 0.043 

Roy's Largest 

Root 
0.039 2.762 3.000 213.000 0.043 

انغٍ 

Pillai's Trace 0.061 1.497 9.000 645.000 0.145 

Wilks' Lambda 0.939 1.515 9.000 518.537 0.139 

Hotelling's Trace 0.065 1.530 9.000 635.000 0.134 

Roy's Largest 

Root 
0.062 4.468 3.000 215.000 0.005 

انخجشح 

Pillai's Trace 0.037 0.906 9.000 645.000 0.519 

Wilks' Lambda 0.963 0.904 9.000 518.537 0.521 

Hotelling's Trace 0.038 0.902 9.000 635.000 0.523 

Roy's Largest 

Root 
0.030 2.125 3.000 215.000 0.098 

انًغزٕٖ 

انذساعٙ 

Pillai's Trace 0.002 0.170 3.000 213.000 0.917 

Wilks' Lambda 0.998 0.170 3.000 213.000 0.917 

Hotelling's Trace 0.002 0.170 3.000 213.000 0.917 

Roy's Largest 

Root 
0.002 0.170 3.000 213.000 0.917 

.
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كقد كانت   Manovaالتبياف متعدد المتغيراتاختبارات الختبار صحة ىذه الفرضية قمنا بحساب 
 لحساب النتائج المبينة في الجدكؿ أعبله كالتي تظير لنا نتائج أربع اختبارات معنكية لكؿ نمكذج تفاعؿ

 . Fالقيـ الذاتية  لمتبايف  
أغمبيا غير دالة  Wilks' Lambdaك Pillai's Traceالختبار كبما أف قيـ مستكل المعنكية 

 Roy's  كىذا بالنسبة الختبارمتغير السفك) 0.05جنس أيف كانت دالة عند ماعدا في متغير اؿ

Largest Root)كبما أف قيـ كؿ مف اختبار ، Pillai's Traceٔاخزجبس Hotelling's Trace  متقاربة
بؿ يرجع إلى متغيرات  (أم المتغيرات المدركسة)فإف ىذا االختبلؼ ال يعكد إلى داخؿ المصفكفات 

منيا ظركؼ العمؿ، الحالة المدنية كاالجتماعية، كغيرىا مف المتغيرات الدخيمة التي . عشكائية خارجية
كحتى قيـ . يمكف أف تؤثر عمى كجكد فركؽ في المتغيرات التابعة تعكد كتتفاعؿ مع متغير الجنس

67
partial eta-squared أف االختبلؼ  كىي قيـ صغيرة جدا تدؿ عمى 0.03 في ىذه الحالة لـ تتجاكز

الذم أحدثو الجنس كمتغير مستقؿ ال يعكد بشكؿ كبير إلى المصفكفات أك التفاعؿ داخؿ المصفكفات بؿ 
 .يؤكد افتراض أنو يعكد إلى عكامؿ خارجية عشكائية

تشارؾ في فقط؛ أم متغير الجنس بالخصكص يمكنيا أف تغيرات ـ أف ىذه اؿؿ إذايمكننا القك
أما بقية المتغيرات فيي ال تؤثر في احداث فركقات لدل المكظفيف . إحداث التفاعبلت داخؿ المصفكفات

تعزل ليذه المتغيرات ك بالتالي ال يؤثر تفاعميا عمى المتغيرات التابعة كىذا ما تبيف مف خبلؿ الفرضيات 
 .السابقة حيث أنو لـ تكف ىناؾ فركؽ جكىرية في درجات المتغيرات التابعة تعزل إلى المتغيرات المستقمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67

   η2=dfh×F/dfh×F+dfe:  كىي القيمة التي تحدد مدل تأثير الحجـ عمى قيـ ؼ ك التي تحسب عف طريؽ تقدير حجـ ىذا التقدير بالمعادلة التالية - 
 dfh   = hypothesis ْٙ دسعخ ؽشٚخ انخطأ ٔ dfe=  errorؽٛش     

.
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  (16)الجدكؿ رقـ 
ثر التفاعؿ بينيا عمى أيكضح تحميؿ التبايف  الستجابات المكظفيف حسب متغيرات الدراسة الست ك 

. مستكل الطمكح ك اتخاذ القرار ك أساليب التفكيراستجاباتيـ فيما يخص 

 df مجمكع المربعات المتغير التابع مصدر التبايف
متكسط 
 المربعات

F Sig. 

المستكل 
 اإلدارم

 0.503 0.690 333.811 2 667.623 الطمكح. ـ
 0.402 0.915 89.437 2 178.873 األساليب
 0.748 0.291 499.396 2 998.793 اتخاذ القرار

 ةمؤسس اؿنكع
 0.399 1.042 504.062 6 3024.370 الطمكح. ـ

 0.794 0.518 50.616 6 303.697 األساليب
 0.897 0.370 636.114 6 3816.687 اتخاذ القرار

الجنس 
 0.585 0.300 144.955 1 144.955 الطمكح. ـ

 0.704 0.145 14.176 1 14.176 األساليب
 0.050 3.890 6687.379 1 6687.379 اتخاذ القرار

السف 
 0.645 0.556 268.804 3 806.412 الطمكح. ـ

 0.993 0.029 2.819 3 8.458 األساليب
 0.036 2.893 4973.124 3 14919.372 اتخاذ القرار

الخبرة 
 0.262 1.339 647.817 3 1943.451 الطمكح. ـ

 0.875 0.231 22.608 3 67.825 األساليب
 0.577 0.661 1135.927 3 3407.780 اتخاذ القرار

المستكل 
دراسي اؿ

 0.723 0.126 60.962 1 60.962 الطمكح. ـ
 0.998 0.000 0.000 1 0.000 األساليب
 0.802 0.063 107.847 1 107.847 اتخاذ القرار

، ما عدا في حالة 0.05 غير دالة عند مستكل Fمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيـ يتضح لدينا 
 كالتي كاف مصدر التبايف فييا ىك متغير 0.05 دالة عند مستكل داللة Fكاحدة التي كانت فييا قيمة 

كىذا ما يكافؽ النتائج التي تبينت في . السف كالذم يؤثر عمى المتغير التابع كالمتمثؿ في اتخاذ القرار

.
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الفرضيات السابقة حيث أظيرت النتائج أف ىناؾ فركؽ بيف المكظفيف في درجة اتخاذ القرار بيف الفئات 
 .العمرية المختمفة خاصة منيا الفئة األكلى كالرابعة كبيف الفئة الثالثة كالرابعة

كبالتالي متغير السف يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف الفئات العمرية المختمفة لدل 
 . المكظفيف في التأثير عمى اتخاذ القرار

كبالنسبة لجميع المتغيرات المستقمة األخرل فمـ تكف تؤثر كال حتى تتفاعؿ مع بعضيا البعض 
مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المستكيات . لتؤثر عمى المتغيرات التابعة

المختمفة لممتغيرات المستقمة في تأثيرىا عمى المتغيرات التابعة، كىذا يعني أف ىذه المتغيرات مجتمعة ال 
 .تؤثر في التفكير بشكؿ جكىرم

كمرد ىذا إلى أف المكظؼ في المؤسسات العمكمية يغمب عميو الركتيف في عممو كال ييتـ كثيرا 
بتطكير طمكحاتو داخؿ ىذه المؤسسات كبسبب المساكاة بيف الجنسيف، كربما بسبب أف النظـ اإلدارية 

 .بنيت عمى أسس متشابية ال تساعد عمى تفاعؿ ىذه المتغيرات لتؤثر عمى األخرل بشكؿ كاضح
كقد يرجع األمر إلى قمة االىتماـ بمفيكـ تسيير المكارد البشرية داخؿ المؤسسة، حيث أنو مف 

المفركض تككيف المدراء كالمسؤكليف في ىذا الجانب، ككف أف التسيير ال يعني تسيير المكاد كاإلمكانات 
المادية كحسب، فبلبد مف تسيير المكارد البشرية قبؿ المادية أيف يعرؼ نظاـ التسيير الشامؿ لممنظمات 

مجمكعة مف اإلجراءات التي تنظـ كتنشط كتضع الممسات األخيرة عمى األعماؿ الجماعية "عمى أنو 
 . (Okamba, E.,2003 : 33)"لؤلفراد كالجماعات في إطار المنظمة 

ف يتـ عمى مستكل جميع المستكيات، فقميؿ ما نجد أإف مفيكـ تسيير المكارد البشرية يجب 
 كعدد المكاتب ككيفية تقابميا مع بعضيا البعض ،مؤسسات تيتـ بشكؿ بناياتيا مف حيث االتساع كالضيؽ
 المكظفيف، كىذا ما مف شأنو أف يؤثر عمى فألف ىذا مف المؤكد سيؤثر عمى العبلقات االجتماعية بي

أشار  luther Gulick( 2003)كما أف .ساليب تفكيرىـ كمستكيات طمكحيـ كبالتالي اتخاذىـ لمقراراتأ
حيث أف  استقرار . أىمية الكقت كتأثيره عمى العبلقات داخؿ المنظمة كاستقرارىا كعمى اتخاذ القرارإلى 

 كلكف يعني استقرار مدخبلت أخرل في ، كبقاء العماؿر الخدمات كالمنتجاتالمؤسسة ال يعني فقط استقرا
. كىذا مايسمح باستقرار المنظمة لمدة طكيمة تسمح بالتسيير كالمراقبة بصكرة أسيؿ. المنظمة ككؿ

غير أف المؤسسات كالمنظمات كرغـ تطكر العمـك يبدك أنو مازاؿ ليس مف اىتماماتيا التسيير 
كقد يككف السبب أيضا سيككمتريا حيث أف أدكات القياس تحتاج دائما إلى . البشرم بقدر التسيير المادم

 مف أجؿ المساىمة في تطكير كتدقيؽ أكثر ناىيؾ عف افتقادنا لمجتمع عممي يسمح بمؿء االستمارات
!  التنمية العممية

.

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emmanuel+Okamba%22
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 االستنتاج العام: ثانيا

: تفسيرىا يمكف استنتاج ما يأتيمحاكلة كالدراسة الميدانية نتائج  التراث السيككلكجي كبعد عرض
 : التصكرات النظرية لمتغيرات الدراسةعمى مستكل

سعت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى طبيعة بعض المتغيرات الميمة كالتي ليا عبلقة بشخصية 
المكظؼ في المؤسسة العمكمية، كتمثمت في اتخاذ القرار، أساليب التفكير، مستكل الطمكح، كمحاكلة 
. تكضيح التصكرات النظرية حكليا  

كقد لمسنا مف خبلؿ الطرح النظرم أف ىناؾ مشكمة في التعامؿ مع المفاىيـ عمى مستكل 
الكتابات التي تـ االطبلع عمييا، حيث كجد أف ىناؾ خمط في استخداـ المفاىيـ بيف الباحثيف في الميداف 

كيتبيف ىذا . السيككلكجي كالتربكم كمجاؿ اإلدارة كالتسيير خاصة مفيـك اتخاذ القرار كأساليب التفكير
التداخؿ جميا في دراسة مجدم حبيب الذم استخدـ أنكاع أساليب التفكير حسب نظرية ىريسكف كبريمسكف 
عمى أساس أنيا أساليب صنع القرار، فيذ االستخداـ يؤكد لنا مف جية العبلقة الكطيدة بيف اتخاذ القرار 

خدـ تكأساليب التفكير، كمف جية أخرل مشكمة استخداـ ىذه المصطمحات، حيث أف أغمب الكتابات تس
مفيـك صنع القرار كمرادؼ التخاذ القرار دكف مراعاة كبيرة لمفرؽ بينيما، كأساليب التفكير ىي األخرل 

 ...التي تتداخؿ مع بعض األساليب األخرل كاألساليب المعرفية كأساليب التعمـ
اتخاذ القرار إذا تبيف أنو ليس مجرد قدرة ذىنية تعتمد عمى إمكانات تكفيؽ الفرد في أداء المياـ، 

كال عممية معرفية تعتمد عمى مجمكعة مف اإلجراءات كالنشاطات المعرفية المركبة كالتي تتعامؿ مع 
بؿ ىك أعمؽ . كال مجرد إستراتيجية تستخدـ مجمكعة مف الميارات لتحقيؽ ىدؼ معيف. محتكيات العقؿ

أنو يحتاج إلى : لتميزه بػػ Métacognition مف استراتيجيات ما كراء المعرفةمف ذلؾ، حيث يمكف اعتباره 
مجمكعة مف القدرات كالميارات التي تتفاعؿ فيما بينيا ضمف مجمكعة مف العمميات المعرفية كالتفكير 

 . العمميات العقمية المعقدة العميا كالحساسة كالخطيرة مف حيث تأثير نتائجياىك بذلؾ مف ...كالذاكرة
 (عمـ التفكير)باإلضافة إلى أف اتخاذ القرار يمكف اعتباره كذلؾ؛ العتماده عمى المنطؽ 

كمف  (اإلستراتيجيات المعدة في مرحمة التخطيط)كالمراقبة كالقدرة عمى التحكـ  (تحديد األىداؼ) كالتخطيط
ىذا ما يمكف أف نعتبره إجابة عف  ك.ثـ القدرة عمى التقكيـ بعد تقييـ النتائج المترتبة عف اتخاذ القرار

 السؤاؿ المطركح في بداية البحث كىك ىؿ فكرنا في طريقة اتخاذنا لقراراتنا اليكمية؟
مف مراحؿ صنع القرار، - حاسمة في اختيار البديؿ–كبشكؿ عاـ فإف اتخاذ القرار ىك مرحمة 

كعميو فإف صنع القرار يحتاج لخبرة أكبر، كما أف اتخاذ القرار يتأثر بتفضيؿ المخاطرة أكثر مف صنع 
: كمف العكامؿ الشخصية التي تؤثر عمى عممية اتخاذ القرار نجد. القرار الذم يتـ خبلؿ كقت أطكؿ

.
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شخصية متخذ القرار بما يميزىا مف سمات كاستعدادات كقدرات معرفية، ككذا الدكافع كالحاجات 
 .باالضافة إلى مجمكعة مف العكامؿ الخارجية كالبيئية. كاالتجاىات كدرجة النزكع لممخاطرة

أما مصطمح أساليب التفكير فإنو يتداخؿ مع مجمكعة مف المصطمحات منيا، القدرة عمى التفكير 
غير أنو تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى مفيـك أساليب التفكير ...  كأساليب التعمـاألسمكب المعرفيك

كالذم يرل أف أسمكب التفكير ىك طريقة الفرد المفضمة  "(Sternberg, 1994) ستيرنبرج حسب نظرية
في التفكير عند آداء األعماؿ، كىك ليس قدرة إنما ىك تفضيؿ الستخداـ القدرات كيقع بيف الشخصية 

 (150-149 : 2004، 1الدردير عبد المنعم، ج)(". القدرات- أساليب التفكير- الشخصية]كالقدرات 

كبالتالي يمكف اعتبار أساليب التفكير عمى أنيا مجمكعة مف النشاطات المعرفية يختمؼ تفضيؿ 
األفراد ليا حسب ما يمتمككنو مف قدرات، كما يخططكف لو مف أىداؼ، كىي أعقد مف األساليب المعرفية 

كتحتاج لممزيد مف الدراسات كالبحكث لفيميا بدقة أكبر، كرغـ ذلؾ فيي تساعد . خاصة لحداثة المفيكـ
عمى فيـ شخصية الفرد كتساعد في عبلج اضطراباتيا؛ إال أنو لؤلسؼ يكثر استخداميا في المجاؿ 

. التربكم دكف المجاالت األخرل
كما أف ما يميز األساليب عف القدرات، ككف أف الفرد يمكنو تفضيؿ األسمكب المناسب لمتعامؿ 

مع المعطيات المتاحة، أم أنو يمكف أف يغيرىا مف حيف آلخر، كىذا ما يدؿ عمى أنيا تتسـ بالمركنة، 
ليذا . كبالتالي ال يكجد أسمكب جيد كآخر سيء بؿ تفضيؿ أسمكب ما لمعالجة معطيات ما في مكقؼ ما

كعميو كلككنيا ذات طبيعة معرفية . كىي مؤشر مفيد لمعرفة الفركؽ الفردية بيف األفراد. يمكف أف تنمى
.كتعتمد عمى قدرات التفكير عمكما فيي تظير كتؤثر بشكؿ مباشر في اتخاذ كصنع القرارات  

كىذه األساليب تعكس تصكر الفرد لمسمطات كطريقة التعامؿ معيا كبالتالي تقييـ قرارات ىذه 
كىذا ما ميز نظرية ستيرنبرج عف . السمطات مف خبلؿ أسمكب تفكيره، فمكؿ منا سمطة تسيره كتسكس أمكره

فاألسمكب كرغـ أنو ليس قدرة إال أنو يحتاج . بقية النظريات التي خاضت في مفيـك أساليب التفكير
 . لمقدرات العقمية كاالستعدادات النفسية لمفرد حتي يستطيع تنميتيا، كاختيار أفضميا في المكقؼ المناسب

إف مكاقؼ الحياة : األفراد إذا لدييـ بركفيبلت أك أنماط مف األساليب كليس فقط أسمكب كحيد
.المختمفة كطبيعة المنبيات الداخمية كالخارجية المتنكعة تفرض عمى الفرد التعامؿ معيا بأساليب مختمفة  
مف خبلؿ ىذا الطرح، يمكف  اعتبار، اتخاذ القرار كيدؼ مف األىداؼ األساسية لمتفكير، أم أف 

في  (طمكح)كيحاكؿ الفرد تحقيؽ ىذا اليدؼ . التفكير يسبؽ اتخاذ القرار كيستمر معو في جميع مراحمو
كىذا ما أكدتو الدراسة الحالية حينما تكصمت إلى أف ىناؾ . إطار أسمكب أك بركفيؿ مف أساليب التفكير

 .(كأساليب التفكير/ اتخاذ القرار)ارتباط مكجب كداؿ بيف المتغيريف 

.
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يبقى عمى مستكل " طمكح"في حيف أف مشكمة مستكل الطمكح، فتتمركز بيف ككنو مفيكـ نظرم 
 .الذم لو عبلقة بأداء الفرد في الكاقع" مستكل الطمكح"أماؿ الفرد كتطمعاتو، كككنو مفيكـ مقاس 

كتؤثر في متغيرات الدراسة الثبلث كعمى رأسيا متغير اتخاذ القرار جممة مف العكامؿ الداخمية 
العكامؿ الداخمية كالسيككلكجية كالتمتع باالستقبللية كالمركنة كتقبؿ النقد كاكتساب مفيـك  :كالخارجية منيا

جيد عف الذات، باإلضافة إلى تفضيؿ المخاطرة كالقدرات أك الكفاءة العقمية التي تناسب المنصب كتفاعؿ 
 .(التشريعي)، الميؿ إلى السيطرة (التنفيذم)سمات الشخصية كاالنبساطية كاالنطكائية كالميؿ لمخضكع 

كالعكامؿ الخارجية كالمتغيرات االقتصادية، كالتي تتمثؿ في األزمات كمشكبلت نكعية الحياة، 
كالتي تظير في عدة مجاالت كالسياسة التعميمية مثؿ مجانية التعميـ، كالسياسة : كالمتغيرات السياسية

ضؼ إلى ذلؾ العكامؿ . االقتصادية كدعـ الدكلة لمسمع كزيادة األجكر كالخكصصة كالسياسة االجتماعية
 مثؿ السياؽ االجتماعي  كالتي تخص البيئة اإلجتماعية التي يتـ القرار في سياقيا،كالقيـ االجتماعية

 .كالنمط القيادم كالسمكؾ التنظيمي لمعامميف داخؿ المؤسسات، كالتكافؽ االجتماعي
حيث يشتكي غالبية المكظفيف مف عدـ رضاىـ كتكافقيـ في ميداف عمميـ، إما بسبب المدير أك 

ما بسبب عدـ رضاىـ عمى العمؿ في حد ذاتو ككنيـ يطمحكف ألحسف منو،  بسبب ظركؼ العمؿ كا 
المتغيرات الثقافية . كبالتالي فإف القابمية لمتكيؼ لدل ىؤالء تككف ضعيفة كالميؿ نحك التحرر يككف أكبر

منظكمة القيـ السائدة كالمعايير التي تنظـ عبلقات األفراد ىي األخرل قد تؤثر كالحضارية كالتي تتضمنيا 
كالعكامؿ الديمكغرافية كالجنس كالسف كالتخصص كالمستكل التعميمي  .في اتخاذ القرارات الفردية كالجماعية

ىي كذلؾ قد تككف مؤثرة عمى اعتبار أف ىذه المتغيرات تتطكر مع العمر كتتأثر بما يمتمكو ...كالخبرة
 . الفرد مف معمكمات، كمكانتو داخؿ المجتمع كالمؤسسة التي يعمؿ بيا

مجمكعة أخرل مف العكامؿ البيئية يمكنيا التأثير في اتخاذ القرار كأساليب التفكير كمستكل 
 أثرت 21إف التغيرات الكبيرة كالعميقة الحاصمة في القرف الطمكح كالتطكرات التكنكلكجية السريعة، حيث 

بشكؿ كبير عمى مممح العالـ العاـ، أدل إلى ظيكر تحديات اقتصادية كبرل، حيث أصبح يعتمد في 
كىذا ما أدل إلى المنافسة كاإلحتكارات، كما زاد األمكر تعقيدا . األلفية الثالثة عمى اقتصاد السرعة

 كطمكح كؿ تكتؿ في السيطرة .النزعات العسكرية المستحدثة عمى مستكل العالـ بسبب تضارب المصالح
 .عمى العالـ كميا تدفع الدكؿ إلى اتخاذ قرارات خطيرة

تؤثر  (اإلدارة المركزية)السياسة التي تتبعيا المؤسسات كالقكانيف التي تحكـ المؤسسات العامة 
نظاـ الحكافز عمى حيكية المؤسسات، كبالتالي تؤثر عمى حرية كمركنة اتخاذ القرار، ناىيؾ عف 

 .كالعقكبات، كما تشمؿ اإلمكانات كالمستمزمات التي تكفرىا المؤسسة خاصة عند تنفيذ القرار

.
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حتى العنؼ كالتطرؼ كعامؿ خارجي يؤثر بشكؿ سمبي عمى اتخاذ القرارات كيضيؽ مف إمكانية 
تطبيقيا في غالبية األحياف ألنو يؤثر عمى استقرار المجتمع، كبالتالي يحد مف نشاطات المؤسسات بكؿ 

 .أنكاعيا
ىدفت الدراسة ميدانيا إلى معرفة أسمكب التفكير السائد لدل  :عمى مستكل نتائج الدراسة الميدانية

 .أفراد عينة الدراسة ككؿ كحسب المستكل اإلدارم الذم ينتمي إليو المكظؼ
فتبيف أف األسمكب السائد كبشكؿ كاضح لدل أفراد العينة ككؿ ىك األسمكب المتحرر ثـ األسمكب 

 حيث أف أصحابالخارجي كالمحمي، كىي خميط بيف األساليب المكلدة لبلبتكارية كاألساليب البسيطة، 
النزعة التحررية يميمكف إلى التعامؿ مع المشكبلت المستقمة التي تتطمب تغيير القكانيف كاإلجراءات 

فيـ أشخاص يميمكف لمثكرة  .كيختاركف أنشطتيـ الخاصة كطرؽ العمؿ عمييا. المكجكدة داخؿ المؤسسة
إف كجكد أشخاص كثر مثؿ ىؤالء داخؿ المؤسسة سيجعميا غير مستقرة بسبب الرغبة . ضد الركتيف

 . المستكرة في التغيير
أما مف حيث تفضيبلت المكظفيف ألساليب التفكير حسب المستكل اإلدارم، فقد ساد األسمكب 

أما المكظفيف في مستكل اإلدارة الكسطى فقد . في مستكل اإلدارة العميا (تنفيذم/ ىرمي/ خارجي/ متحرر)
، في حيف ساد األسمكب (تشريعي/محمي/خارجي/ىرمي/متحرر): فضمكا أساليب التفكير التالية

 .لدل المكظفيف في اإلدارة الدنيا (التشريعي/ اليرمي/ الخارجي/ المحمي/المتحرر)
كنبلحظ أف أساليب التفكير المفضمة في المستكيات العميا مف اإلدارة، ىي ميقابمة لتمؾ المرغكبة 

كالدنيا  (تنفيذم)في المستكيات الدنيا كالكسطى ككاف االختبلؼ فقط في الكظيفة بالنسبة لممستكيات العميا 
فاألفراد في المستكيات العميا ينفذكف تعميمات أعمى، كالمكظفكف في المستكيات . (تشريعي)كالكسطى 

ال كانكا أكثر عرضة لمفصؿ عف  (عمى مستكل ما يطمحكف إليو في الغالب)األخرل ال يعجبيـ ذلؾ  كا 
.العمؿ  
كتجدر اإلشارة إلى أف أسمكب التفكير القضائي يعتبر مف أكثر أساليب التفكير تأثيرا عمى عممية 

كىذا ال يعني أف األساليب األخرل غير ضركرية، لكف داخؿ المنظمات كالمؤسسات عمكما . اتخاذ القرار
كما يمكف أف تككف لدينا امكانات كافية لتحقيؽ  (تشريعي)يمكف أف تككف لدينا مجمكعة كبيرة مف البدائؿ 

 ىؿ ىذا البديؿ ىك األفضؿ؟ : لكف تبقى المشكمة في الغالب ىي االجابة عمى السؤاؿ (تنفيذم)ىذا البديؿ 
ذا ما نظرنا إلى أساليب التفكير المفضمة لدل أفراد العينة حسب تكفر الخصائص بالنظر إلى  كا 

كمف كؿ ما سبؽ نستنج أف المكظؼ . (خارجي/ ىرمي/محافظ /محمي / تنفيذم): نظرية ستيرنبرج نجد
في المؤسسة العمكمية يمكف أف يستخدـ فئة مف أساليب التفكير كلكف بطريقة عشكائية، كىذه العشكائية 

.
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كىذا يدؿ عمى أف المكظؼ لديو . مست أكثر كظائؼ التفكير، كىي األىـ مف بيف كؿ أساليب التفكير
مشكؿ في اختيار األسمكب المناسب كخاصة بالنسبة لمجانب الكظيفي منو، إذ أف النزعة الشديدة لمتحررية 
قد تدؿ عمى ىذه السطحية أيف يختار المكظؼ عدة أساليب دكف كجكد تفضيؿ كاضح لكظيفة معينة كما 

 . ىك الشأف مثبل بالنسبة لمنزعات
إما أف معايير التكظيؼ ليست مناسبة عند اختيار المكظؼ : كقد يعكد ىذا إلى عدة عكامؿ منيا

ما أنيا ال تطبؽ بشكؿ فعاؿ؛ حيث يتـ التعييف حسب الدرجة كالشيادة كالقرابة  لشغؿ منصب معيف، كا 
ككذلؾ يمكف ارجاعو إلى عدـ قدرة . دكف األخذ بعيف االعتبار قدرات كأساليب التفكير لدل المترشح

كما أف . (في حالة كانت مف صبلحياتو). المدير عمى التمييز بيف قدرات المكظفيف عند تكزيع المياـ
معرفتيـ ألسمكبيـ المفضؿ ال يساعدىـ عمى أداء مياميـ بشكؿ جيد - ربما–ضعؼ المكظفيف كعدـ 

كبالتالي عدـ قدرتيـ عمى التكفيؽ بيف كؿ ىذه األساليب؛ ليجد نفسو يتصرؼ بشكؿ عشكائي غير ىادؼ 
 .عمى العمكـ

كجكد برامج تككيف بصكرة عامة، كبرامج تنمية كتنشيط عمميات كأساليب - كعدـ–كما أف قمة 
التفكير بصكرة خاصة تساعد عمى عدـ قدرة المكظؼ في اختيار أسمكب التفكير المناسب لممنصب الذم 

باإلضافة إلى تفضيميـ لؤلسمكب المحمي الذم يشير إلى عدـ اىتمامو بمسقبؿ المؤسسة، أما . يشغمو
اختيارىـ لؤلسمكب الخارجي فيرجع لطبيعة عمميـ ككنيـ ينتمكف إلى مؤسسات عمكمية يقصدىا الكثير مف 

أما النزعة التحررية فكانت ىي السائدة بشكؿ مطمؽ رغـ أنو كحسب نظرية سيرنبرج النزعة . المراجعيف
المحافظة ىي السائدة كىذا ما يؤكد عشكائية المكظؼ في تفضيبلتو، كما يؤكد أف المكظؼ يتمنى كيطمح 

إلى تغيير حالو، إال أنو في حقيقة األمر محافظ عمكما، يخاؼ مف مرؤكسيو حتى ال يقع تحت طائمة 
 .العقاب

بالنسبة لنظـ دعـ القرار فإف الدراسة الحالية تكصمت إلى أف أفراد عينة الدراسة قد ال يككنكا عمى 
عمـ بنظـ دعـ القرار كال يستخدمكنيا مف خبلؿ عدـ استجابتيـ عمى السؤاؿ المفتكح كالخاص بذكر نظاـ 

 . كفي المستكيات اإلدارية الثبلثدعـ القرار الذم تستخدمو المؤسسة في اتخاذىا لمقرارات
كجكد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة بيف اتخاذ القرار مف جية أخرل أكضحت نتائج الدراسة 

كميا ارتباطات دالة أف مستكيات االرتباط كبأبعاده الثمانية كمستكل الطمكح بفرعيو لدل المكظفيف، 
كىذا يعني أف اتخاذ القرار أم كانت طبيعتو ىك خاصية أساسية تميز شخصية الفرد كمف . كمقبكلة

 .الطبيعي بؿ مف الضركرم أف تتفاعؿ مع عدة خصائص معرفية كسيككلكجية أخرل منيا مستكل الطمكح

.
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إذ يمكف أف يؤثر الطمكح في مدل دقة تحديد المشكمة أك تنكيع مصادر المعمكمات، كما يمكف أف 
نجده في مرحمة اختيار البدائؿ أيف يظير مفيـك المخاطرة بشكؿ كبير لدل أصحاب مستكيات الطمكح 

خصائص الشخصية تختمؼ مف فرد ألخر كبالتالي إف . المرتفعة خاصة إذا زادت صعكبة اختيار الحؿ
عطائيا أكزاف معينة قد يختمؼ مف شخص آلخر فعمى متخذ القرار أف . فإف تقييـ متخذ القرار لمبدائؿ كا 

يككف كاثقا مف نفسو عند اختيار البديؿ األفضؿ، كىذا باإلعتماد عمى قدراتو الشخصية كتحمؿ مسؤكليتو 
 . ضؼ إلى ذلؾ مستكل طمكحو لمكصكؿ إلى أىدافو دكف تخاذؿ .الكاممة إزاء نتائج اختيارتو

كتؤثر اتجاىات الفرد كميكلو ىي األخرل عمى عممية اتخاذ القرار، فمثبل نجد أف الفرد الذم 
يطمح أف تصؿ منتجاتو لمسكؽ العالمية تتككف لديو اتجاىات إيجابية نحك السكؽ الحرة، كطرؽ العمؿ 

فييا، في حيف أف الفرد الذم يميؿ إلى اإلكتفاء ببيع منتجاتو داخؿ الكطف يككف لديو اتجاه سمبي كمتحفظ 
 .نحك عدـ تشجيع الدخكؿ في السكؽ العالمية

كىك أمر ارتباط بيف مراحؿ اتخاذ القرار كالمدخؿ المعرفي لمقرار ىناؾ  أف مف جية أخرل كجد
متكقع حيث أف المعمكمات كالمعارؼ التي عمى صاحب القرار اكتسابيا ال بد أف يككف أساسيا ىك 

 .التعرؼ عمى أف لمقرار مراحؿ يجب التعرؼ عمييا كدراستيا
االرتباط بيف خصائص الشخصية مف جية كالمشاركة في اتخاذ القرار كالرؤية المستقبمية كما أف 

مف جية أخرل أمر طبيعي، حيث أف الفرد الذم يتمتع بالمركنة كالصبر كالقدرة عمى تحمؿ النقد يككف 
أكثر قدرة عمى المشاركة في اتخاذ القرار، كتجعمو أكثر قدرة عمى التخطيط كالتفكير بركية في تطكير 

المؤسسة كالتخطيط لمستقبميا، ىذا األخير مرتبط بطريقة مباشر بمدل استقرار المؤسسة كىذا ال يتأتى إال 
مؤسسة كالرؤية في اؿالعبلقات الداخمية بعد بيف قكم  االرتباط بعبلقات جيدة بيف المكظفيف، ليذا كاف

 . لتطكيرىاالمستقبمية
معامؿ االرتباط الكبير ميز درجة اتخاذ القرار الكمي مع جميع األبعاد الفرعية لمقرار ككذا درجات 

مستكل الطمكح كفرعيو كىذا يدؿ عمى أىمية كؿ تمؾ األبعاد، ككذا أىمية خصائص الشخصية منيا 
 .مستكل الطمكح، كالتحمي بالمركنة، كتقبؿ النقد لمكصكؿ إلى قرار مناسب

 :أما بالنسبة الرتباط أساليب التفكير باتخاذ القرار فإف بركفيؿ المكظؼ الجزائرم يصبح كالتالي
حسب قيـ االرتباط، كىذا يشير إلى أف المكظؼ  (خارجي/ىرمي/محمي/متحرر/ قضائي)

 إذ يبدك أنو غير كاضح إلى حد ما ماذا يفضؿ .الجزائرم لو بركفيؿ يميؿ إلى البساطة كالعشكائية
 . المكظؼ الجزائرم بالضبط كأف ىناؾ مشكمة في التفكير بأسمكب معيف كالعمؿ بأسمكب آخر

.
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نما المشكمة تتعمؽ  فكما أشرنا في تكضيح مفيكـ األسمكب أنو ال يكجد أسمكب جيد كآخر سيء؛ كا 
بمدل قدرة المكظؼ عمى تفضيؿ األسمكب المناسب التخاذ القرار، كالتعامؿ مع المياـ بصكرة عامة داخؿ 

 .المؤسسة
 (تشريعي)القدرات كالكفاءات، كالخبرات المعرفية التي يمتمكيا الشخص، كالقدرة عمى اإلبتكارؼ

، (ىرمي)خاصة في مرحمة تنمية البدائؿ، كالتفكير بطريقة إيجابية ميما كانت صعكبة المشكمة كتعقدىا
ككذا قدرة متخذ القرار عمى استخداـ األسمكب المعرفي المناسب في التعامؿ مع القرار، كأف يعتمد أسمكب 

عب فيميا،  (ميؿ لممحافظ)التركم  مع المشاكؿ التي يككف فييا متسع مف الكقت أك المعقدة بشكؿ ييصى
 .كميا مسائؿ أساسية التخاذ القرارات الصائبة كالتي تككف خسائرىا أقؿ

أف أقكل معامؿ  بالنسبة الرتباطات المتغيرات األساسية الثبلث فيما بينيا فإف النتائج تشير إلى 
ارتباط كاف بيف متغير مستكل الطمكح كاتخاذ القرار، ثـ يميو معامؿ االرتباط بيف اتخاذ القرار كأساليب 
التفكير، كفي األخير معامؿ االرتباط بيف مستكل الطمكح كأساليب التفكير كىي كميا معامبلت مكجبة 

 .كدالة إحصائيا
حيث أف ىذه العبلقة تعتبر عبلقة بيف جانب . كعميو فإننا نرل أف ىذا الترتيب كاف متكقعا

ليؤكد أف ىناؾ طمكح كرغبات لدل  (اتخاذ القرار)كبيف جانب معرفي  (سمات الشخصية)سيككلكجي
كمف جية أخرل يؤكد فكرة أف اتخاذ . المكظفيف في المشاركة كالمساىمة كأيضا فيـ طبيعة اتخاذ القرار

 .القرارات غير المناسبة مردىا شخصية المسؤكؿ، أك شخصية المؤسسة المعنكية
إذ أف اتخاذ القرار في حد ذاتو . يأتي بعدىا معامؿ االرتباط بيف اتخاذ القرار كأساليب التفكير

يعتمد بشكؿ مسبؽ عمى طريقتنا في التفكير، إذ أف صاحب التفكير المحافظ تككف لديو قرارات ركتينية 
كألف العبلقة بيف عممية معرفية مف المستكل العالي مع عممية . قمما يبدع فييا أك يبتكر بدائؿ غير متكقعة

أخرل يتكقع أف يككف االرتباط قكم إلى حد ما كخاصة أف  (مف جية كسيككلكجية مف جية أخرل)معرفية 
أساليب التفكير تعتمد بشكؿ مباشر عمى قدرات التفكير التي تعتبر مف أساسيات  كالدافع الميـ في اتخاذ 

 .القرار
في األخير جاء معامؿ ارتباط مستكل الطمكح بأساليب التفكير، ليؤكد أىمية اتخاذ القرار بالنسبة 
ليذه المتغيرات، إذ أف أساليب التفكير تعتبر أىـ بالنسبة التخاذ القرار مف مستكل الطمكح، كىذا يعتمد 
. عمى طبيعة المتغيرات في حد ذاتيا خاصة إذا ما تحدثنا عف خصائص سيككلكجية معرفية ميمة كدقيقة
فأساليب التفكير تتدخؿ في مضمكف كؿ مرحمة مف مراحؿ اتخاذ القرار في حيف مستكل الطمكح يعتبر 

 .دافعا

.
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تشريعي، : فيما يخص عبلقة أساليب التفكير بمستكل الطمكح فقد كاف االرتباط عمى التكالي
: في حيف كاف ترتيب ىذه الكظائؼ في عبلقتيا مع اتخاذ القرار. محمي، متحرر، ىرمي، خارجي

أف النقد يميز المكظؼ عند اتخاذ - عمكما–ىذا الترتيب يؤكد . قضائي، متحرر، محمي، ىرمي، خارجي
 .القرارات داخؿ المؤسسة في حيف يطمح المكظؼ نفسو ألف يحدث تغيير في ىذه القرارات

تكصمت النتائج أيضا إلى أف أغمب أساليب التفكير كاف ارتباطيا بالطمكح الشخصي أكبر مف 
الطمكح الميني، كىذا يدؿ عمى الفرؽ بيف األمنيات كالكاقع، خاصة أف أفراد عينة الدراسة مكظفكف في 

 .مؤسسات عمكمية
ميكالت المكظؼ الجزائرم داخؿ المؤسسات العمكمية تنزع في كؿ مرة إلى التقدمية أك التحررية، 
إال أنو كفي ىذه المرة كاف ارتباط النزعة التحررية بمستكل الطمكح الميني أكبر مف الطمكح الشخصي، 
كىذا أيضا لو عبلقة بالقيكد كالركتيف الذم طالما اشتكى منيا المكظؼ ككقت المداكمة كالضغكطات 

حيث أنيـ يطمكحكف إلى تغيير ىذه الكضعية باستمرار مف خبلؿ ظاىرة االضرابات . المينية كاالجتماعية
 . المتكررة مف حيف آلخر

فيما يخص أشكاؿ أساليب التفكير، كلما تعمؽ األمر باتخاذ القرار كاف ال بد مف أف يككف شكؿ 
أسمكب التفكير أكثر تنظيما كدقة ليذا ارتبط بالشكؿ الفكضي بشكؿ ضعيؼ مقارنة باألشكاؿ األخرل، أما 
عندما تعمؽ األمر بمستكل الطمكح الذم فيو مف الحرية كالمركنة أكثر جاء في المرتبة الثانية بعد الشكؿ 

كىذا يؤكد أف المكظفيف داخؿ ىذه المؤسسات كرغـ أنيـ يميمكف إلى أداء أعماليـ حتى يخرجكا . اليرمي
إال أنيـ أيضا يميمكف إلى عدـ حب النظاـ كالعمؿ بشكؿ فكضكم إذ أف ...مبكرا كال يفصمكا مف مناصبيـ

 . طمكحاتيـ غير كاضحة
إذ ككما ذكرنا سابقا أف طبيعة العمؿ داخؿ . بينما ارتبط مستكل الطمكح بالمجاؿ الخارجي أكثر

المؤسسات العمكمية كخاصة الخدماتية تفرض عمى المكظؼ أف يككف في المجاؿ الخارجي مف حيث 
فيك يقضي ثمث يكمو تقريبا في العمؿ أك أكثر كبالتالي يجد نفسو . تعامبلتو مع الزمبلء أك المراجعيف

ما بسبب احتياجات عبلئقية إلى تككيف عبلقات داخؿ ىذه المؤسسة  مضطرا كمدفكعا إما بسبب العمؿ كا 
 .سكاء مع الزمبلء أك المراجعيف

 العبلقة  بيف المتغيرات الثبلث عبلقة طردية ككمما تغير الطمكح كما أكضحت نتائج الدراسة أف
 أساليب التفكير كانت كأساليب التفكير أدل ذلؾ إلى تغير عمى مستكل اتخاذ القرار لدل أفراد العينة كأف

 كىذا يعني أف المتغيرات المستقمة مجتمعة ليا قدرة عمى التنبؤ باتخاذ .أكثر تأثيرا مف مستكل الطمكح

.
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القرار مما يشير إلى أف المكظؼ يمتمؾ اإلمكانات كالمدخبلت المعرفية األساسية التخاذ القرار المناسب 
 . أـ ال

المستكل اإلدارم، نكع المؤسسة، الجنس، السف، )كما تبيف أف المتغيرات المستقمة كالمتمثمة في 
 . ال تؤثر مجتمعة في مستكل الطمكح، كال في اتخاذ القرار (الخبرة، المستكل الدراسي

الست مجتمعة ال يؤثر تفاعميا فيما بينيا تغيرات ـاؿ  أفؿفيمكننا القكبالنسبة ألساليب التفكير 
كىذا يعني أف تفاعؿ ىذه المتغيرات المستقمة يؤثر عمى بعض أبعاد أساليب . عمى كؿ أساليب التفكير

كىذا يعني أف ىذه المتغيرات مجتمعة ال تؤثر . التفكير دكف غيرىا، كىي متغير المستكل اإلدارم كالخبرة
 .في التفكير بشكؿ جكىرم

فماداـ المكظؼ ميما اختمؼ مستكاه الدراسي كنكع المؤسسة التي يعمؿ بيا، كحتى المرحمة 
كقد - التي ال تتغير كثيرا في المؤسسات العمكمية-العمرية يؤدم نفس العمؿ تقريبا كيتبع نفس التعميمات 

يحصؿ عمى نفس الراتب، فمماذا ييجيد نفسو في اختيار األسمكب المناسب مادامت ىذه المتغيرات ال تؤثر 
 .كماداـ أيضا غير مسؤكؿ عف القرارات الميمة في المؤسسة فيك مجرد منفذ. في مستكل طمكحو

كمف ناحية أخرل، فإف تحميؿ النتائج كشؼ أف الخصائص الديمكغرافية األكثر قدرة عمى التمييز 
بيف المكظفيف في اتخاذ القرار تتمثؿ في متغير الجنس كالسف فقط كىي مف يؤثر في اتخاذ القرار، أما 

كال يعكد ذلؾ . بالنسبة لبقية المتغيرات المستقمة فيي ال تؤثر متافعمة  كال تستطيع أف تميز بيف المكظفيف
إلى متغيرات عشكائية خارجية، منيا - ىذا التفاعؿ إف كجد-إلى التفاعؿ داخؿ المصفكفات بؿ يرجع 

ظركؼ العمؿ، الحالة المدنية كاالجتماعية، كغيرىا مف المتغيرات الدخيمة التي يمكف أف تؤثر متفاعمة مع 
 .متغيرات الدراسة عمى مستكل الطمكح كاتخاذ القرار كأساليب التفكير

كمرد ىذا إلى أف المكظؼ في المؤسسات العمكمية يغمب عميو الركتيف في عممو، كقد ال ييتـ 
كثيرا بتطكير طمكحاتو داخؿ ىذه المؤسسات كبسبب المساكاة بيف الجنسيف، كربما بسبب أف النظـ 

 . اإلدارية ال تساعد عمى تفاعؿ ىذه المتغيرات لتؤثر عمى األخرل بشكؿ كاضح داخؿ المؤسسات العمكمية
نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة قد يعكد الختبلؼ أك - أك اتفاؽ- إف اختبلؼ 

باإلضافة . اتفاؽ المناىج المتبعة كالمنطمقات النظرية كاألىداؼ البحثية كاإلجراءات المنيجية لكؿ منيا
، كنقص الكعي البحثي كالعزكؼ عف -حسب الباحثة–إلى افتقادنا لمجتمع بحث في الجزائر عمكما 

لمداخؿ اتخاذ القرار -   محؿ الدراسة–كما أف ضعؼ استعاب ىذه اإلدارات العامة . التعاكف مع الباحثيف
كمراحمو بسبب مركزية اتخاذه، كضعؼ دكر اإلدارة في تحسيس المكظؼ باالنتماء لممؤسسة، قد يدفع 
.المكظؼ إلى عدـ القدرة عمى تفضيؿ أسمكب تفكير يناسب عممو، كالتجكاب مع أدكات الدراسة بصدؽ

.
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 :ةــــمـخات
إف اتخاذ القرار يرتبط بعدة متغيرات معرفية كسمات شخصية أساسية منيا أساليب التفكير 

كىذا مف خبلؿ النتائج التي أثبتت كجكد ارتباطات دالة احصائيا بيف متغيرات الدراسة . كمستكل الطمكح
إذ تتكقؼ نتائج مصيرية عمى مستكل الفرد كالجماعات كالدكؿ بسبب قرار أك آخر، كقد تككف . الثبلث

 .ىذه القرارات سببا في التقدـ كالنجاح كقد تككف سببا في الفشؿ
كيرتبط مستكل الطمكح بشكؿ كبير بخبرات النجاح كالفشؿ التي خبرىا الفرد، فقرار كاحد يمكنو أف 

كعمى ىذا األساس فاتخاذ القرار . يحطـ دكال كقرارات أخرل يمكف أف تؤدم إلى بناء كتطكير مؤسساتيا
إستراتيجية ما كراء معرفية بالغة األىمية، تحتاج إلى اىتماـ أكبر مف قبؿ الباحثيف كالميتميف في جميع 

كرغـ أف القرار يعتمد عمى مجمكعة مف ميارات التفكير إال أنو يتـ اتخاذ ىذا القرار ضمف . المياديف
أسمكب تفكير معيف، كىذا مكضكع عمـ النفس التفكير، حيث أنو يحاكؿ فيـ كيؼ تنقؿ المعمكمة ككيؼ 

 .يتناكليا الفرد كيعالجيا عند حمو لممشكبلت أك اتخاذه لمقرارات
: كحتى يككف القرار مناسب يجب أف نكفر لو الجك المناسب كالمتمثؿ في عدة شركط أساسية منيا
التأكيد عمى  كقت كمكاف إجراء االجتماع التخاذ القرارات، ككذا تجييز األماكف البلزمة لذلؾ كأف يحرص 

المسؤكؿ عمى حضكر كؿ مف لو عبلقة أساسية في مرحمة مف مراحؿ اتخاذ القرار، كالمسؤكؿ عف 
ألف عدـ اىتماـ الرؤساء بالمرؤكسيف يؤدم إلى النزكع ...إمكانات المؤسسة كالمسؤكؿ عف تنفيذ القرار

 .نحك السمبية اتجاه الرؤساء كاتجاه المؤسسة ككؿ
 اإلشراؼ عمى معدؿ إنتاج العامؿ، ،درجة االنسجاـ بيف العماؿ، مكاعيد الراحة، رفع األجكر

كشعكر المكظؼ بحرية التعبير كالشعكر باالنتماء لممنظمة مف خبلؿ إشراكيـ في صنع القرار كتكفير 
األمف، كميا عكامؿ ىامة إلشباع حاجات المكظفيف، كبالتالي مف المؤكد أنيا ستساعد عمى أداء المياـ 

نتاجية بالنسبة لممكظؼ كالمؤسسة كالدكلة أيضا كىي أمكر لؤلسؼ ال ينتبو ليا . بطريقة أكثر ديناميكية كا 
أصحاب القرار كالمسؤكليف بصفة عامة مما يؤثر عمى المكظفيف كالعماؿ بعدـ رضاىـ الكظيفي كسكء 

 . التسيير كعدـ السير الحسف  ليذه المؤسسات
باإلضافة إلى مجمكعة مف سمات الشخصية التي يجب أف تتكفر في متخذ القرار كالمتمثمة في 
القدرة عمى اإلبتكار كالتجديد كالصبر عمى الصعكبات كالعكائؽ التي قد تكاجيو أثناء مراحؿ إتخاذ القرار، 

كالقدرة عمى سماع كاحتراـ آراء اآلخريف خاصة المختصيف منيـ، كعدـ احتكار كفرض اختياره عمى 
إذ يمكف أف نبلحظ أف غالبية المسؤكليف ليس لدييـ خبرة كافية . الجميع ككذا العقبلنية في اتخاذ القرار

                                                          .في التسيير كىذا راجع لقمة التربصات، كربما عدـ فعاليتيا إف كجدت

.
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كبأف يككف الشخص متخذ القرار، أك المشارؾ في اتخاذ القرار قادرا عمى التكيؼ مع الظركؼ 
التي أدت إلى إيجاد مشكمة ما، فالشخص األكثر تكافقا نفسيا ىك األقرب إلى التكفيؽ بيف عناصر القرار 

كمف مؤشرات التكافؽ النفسي مستكل الطمكح، كالقدرة عمى اختيار . كبالتالي الكصكؿ إلى أحسف اختيار
 .أسمكب تفكير مناسب في التعامؿ مع المكاقؼ

كقد تبيف مف خبلؿ نتائج الدراسة الحالية أف األساليب السائدة لدل أفراد العينة ككؿ ىي خميط 
كما أف المستكل اإلدارم لـ يستطيع التمييز بيف بيف األساليب المكلدة لبلبتكارية كاألساليب البسيطة، 
 . في الكظائؼكخاصة المكظفيف فيما يخص استخداميـ ألساليب التفكير 

كتجدر اإلشارة إلى أف أسمكب التفكير القضائي يعتبر مف أكثر أساليب التفكير تأثيرا عمى عممية 
عادة التقييـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ اتخاذ القرار. اتخاذ القرار كمف كؿ . حيث يتعرض القرار لبلنتقاد كا 

ما سبؽ نستنج أف المكظؼ في المؤسسة العمكمية يمكف أف يستخدـ فئة مف أساليب التفكير كلكف بطريقة 
 . عشكائية

كعميو فمف المستحسف أف يراعى عند التكظيؼ اختيار األشخاص عمى أساس مدل تناسب 
أسمكب تفكيرىا لممنصب، ككضع برامج تدريب خاصة بحاجات كؿ مؤسسة، خاصة كأنو يمكف تنمية 
كتدريب المكظؼ عمى األسمكب المناسب مف أساليب التفكير الذم يناسب ميامو أكثر كىذا ما يميز 

 . أساليب التفكير ككنيا مرنة كيمكف اختيار أفضميا بيف مكقؼ كآخر
معايير التكظيؼ إذا يجب إعادة النظر فييا ليككف المكظؼ أكثر قدرة عمى العطاء، كتككف 
نتاجية كىذا ما مف شأنو أف يسيـ بالفعؿ في تنمية الببلد، ألنو ال يمكف أف  المؤسسة أكثر استقرارا كا 

نتناسى أىمية قطاع الكظيفي العمكمي إذ يمكنو شؿ الببلد ككؿ كما يمكنو المساىمة بشكؿ بالغ األىمية 
، خاصة في أما فيما يخص متغير الخبرة  فقد أحدث فركقا في مستكل الطمكح. في بناء اقتصاد ناجح

 . مرحمة الرشد أيف تنقص مستكيات المخاطرة في اتخاذ القرارات
كاقع اتخاذ القرار داخؿ المؤسسات العمكمية حسب الدراسة الحالية أكضح أف ىناؾ نقص في 

كأف التصكرات االجتماعية . المداخؿ األساسية التخاذ القرار لدل المكظفيف في المؤسسات العمكمية
حيث أف درجة مشاركة الذككر في القرار كانت . كالتربكية ما زالت تؤثر كتميز بيف المكظفيف كالمكظفات

كقد يككف ليذا عبلقة بطبيعة المجتمع الجزائرم الذككرم كالتصكرات االجتماعية التي . أكبر مف اإلناث
 .ككنيا ك يككنيا حكؿ المرأة المكظفة

 اتخاذ القرار، كبعض أبعاده كما أف المكظفيف األكبر سنا كانت نتائجيـ أفضؿ فيما يخص
كتمثمت في بعد المشاركة في القرار، بعد خصائص الشخصية، كبعد العبلقات داخؿ المؤسسة، حيث أف 

.
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المكظفيف ذكم الخبرة الطكيمة تعكدكا عمى نمط معيف مف المشكبلت كطرؽ التعامؿ معيا عكس المكظؼ 
ذكم المستكل غير الجامعي كانكا أفضؿ مف الجامعييف في بعد كىك ما يفسر أف المكظفيف . األقؿ خبرة

المشاركة في اتخاذ القرار كذلؾ أف المكظفيف الذيف لـ يدرسكا في الجامعة ىـ غالبية الفئة مف المكظفيف 
 . الذيف لدييـ خبرة أكبر كخاصة في المناصب الحساسة

. في المستكيات اإلدارية الثبلثالمكظفيف، لـ يككنكا عمى عمـ بنظـ دعـ القرار كال يستخدمكنيا 
كىذا يعني أف المؤسسة العمكمية ال تكاكب التطكرات المعمكماتية كأف نظـ المعمكمات إف كجدت داخؿ 

 .المؤسسة ال تستغؿ بشكؿ أفضؿ
مف جية أخرل أكضحت نتائج الدراسة أف االرتباطات الميمة بيف متغيرات الدراسة تدؿ عمى أف 

إذ مازاؿ القرار بالنسبة لمغالبية مجرد . خصائص شخصية متخذ القرار أكثر أىمية مف القرار في حد ذاتو
طمكحات كرغبات في   فكؿ المكظفيف لدييـ .ميمة إدارية كسياسية المسؤكؿ عنيا ىك المدير أك الرئيس

لكف قد ال يعرفكف ما يناسبيـ مف أساليب تفكير ليحققكا . تحسيف ككضعياتيـ داخؿ المؤسسة أك خارجيا
فأساليب التفكير تتدخؿ في مضمكف كؿ مرحمة مف مراحؿ اتخاذ القرار في حيف مف خبلليا طمكحاتيـ، 

 .مستكل الطمكح يعتبر دافعا
يمكف التنبؤ إذا، إف كاف المكظؼ يمتمؾ أك يفتقر إلى اإلمكانات كالمدخبلت المعرفية األساسية 

كىذا مف خبلؿ معرفة أسمكب تفكيره ك مستكل طمكحو، باإلضافة إلى مجمكعة . التخاذ القرار المناسب
اتخاذ القرار يتأثر بمجمكعة أخرل مف المتغيرات كما أف . أخرل مف القدرات المعرفية كسمات الشخصية

كعميو فإنو . الخارجية كىي كثيرة، كىذا يدؿ عمى تعقد العممية ككثرة العكامؿ المتفاعمة التي تؤثر فييا
كلفيـ اتخاذ القرار كتدريب المكظفيف عميو كتنمية ممكاتو، ككذا لتعزيز العكامؿ المؤثرة فيو، كلتقميؿ 
الصراعات داخؿ المؤسسات بيف المكظفيف يحتاج األمر إلى الكثير مف الدراسات المعمقة، ألنو مف 

الضركرم االىتماـ بقطاع الكظيؼ العمكمي كالتحسيف مف مستكل المكظفيف كتنمية شخصيتيـ لتحسيف 
 . الخدمات المقدمة
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 (01)الممحق رقم 
 

 جدول بأسماء السادة االساتذة المحكمين
 

 الجامعة ك البمد إسـ ك لقب األستاذ المحكـ
 الجزائر- جامعة باتــنــــــــة د عبد الحميد عبدوني . أ

 السعوديـــــــة وفاء نصر.د
 الجزائر- 2-جامعة سطيف  نورالدين بوعمي .د

 الجزائر-جامعة باتــنــــــــة د السعيد عواشرية.أ
 الجزائر- 2-جامعة سطيف  ربيعة عالونـــة. د
 الجزائر-2-جامعة سطيف مقدم فطيمة. د
 األردن- الجامعة الياشمية أيمن العمري. د
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( 02)الممحق رقم 
 (النسخة القصيرة) رـب التفكيـساليقائمة أ

 

 
 :السف:                                                                الجنس

 :مدة الخبرة في الكظيفة الحالية:..............................المستكل الدراسي
 :                                                  مدة الخبرة في كظيفة سابقة

 :.............................................................................المركز الكظيفي
 :...............................................................................إسـ المؤسسة

 ية            خدماتية         فبلحتجارية         صناعية        : طبيعة نشاط المؤسسة
 :..................................................................................أخرل تذكر
 مؤسسة خاصة     مؤسسة فردية:    مؤسسة عمكمية     مؤسسة نصؼ عمكمية:نكع المؤسسة
 :...................... أخرل تذكر

:ػببرث انقبئمت  

 .أفضؿ التعامؿ مع مشكبلت محددة أكثر مف التعامؿ مع مشكبلت عامة .1

    .، أركز عمى فكرة رئيسة كاحدةتياأك كتاب عف أفكار معينةعند التحدث  .2

 . أك الزمبلءاألصدقاءع  ـ األفكار حكليا حب تكليد كاستكشاؼأعند البدء في أداء ميمة ما،  .3

 . أفضؿ تحديد األكلكيات في األمكر التي أنا بحاجة لمقياـ بيا قبؿ البدء بتنفيذىا .4

 .حمياؿ مشكمة ما، استخدـ أفكارم كاستراتيجياتي الخاصة  مكاجية عند  .5

 أكثر أىمية مف تناكؿ الصكرة  تعتبرعتقد أف التفاصيؿ كالحقائؽأ مكضكع ما، ةقشافـعند كتابة أك  .6
    . لممكضكعشاممةاؿ

     .لتفاصيؿؿأيكلى اىتمامان قميبلن  .7

     . محددة قكاعد المشكبلت  كفؽأحب معرفة، كيؼ تيحؿي  .8

     . اآلخريفالستشارة جميع مراحؿ المشركع أك العمؿ دكف الحاجة حب التحكـ  في أ .9

     .أحب أف أجرب أفكارم كأراقب مدل نجاحيا .10

     . المناسب لحؿ أية مشكمةسمكباستخداـ األأىحًرصي عمى  .11

 .يمكف أف أؤدييا باتباع التكجييات األشياء التي عمؿستمتع بأ .12

    .ؽ المألكفة لعمؿ األشياءائالطر كألتـز بالقكاعد أ .13

    .أفضؿ المشكبلت التي تتيح لي استخداـ طيرقي الخاصة في حميا .14

 . الخاص لممكقؼتقديرمعتمد عمى أ، ماتخاذ قرار إعند محاكلتي  .15

    . ألف كؿ المياـ تبدك لي عمى نفس القدر مف األىمية،يمكنني االنتقاؿ مف ميمة ألخرل بسيكلة .16

     . أفكار اآلخريفك أفكارم الخاصة المزج بيففي حالة مناقشة أك كتابة تقرير معيف فإني أفضؿ  .17
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     . الميمة التي يجب أف أقـك  بيا أكثر مف اىتمامي بتفاصيؿةالعاـ بالقكاعد ىتـأ .18

     .ليااليدؼ العاـ  كالميمة  أجزاءبيف أستطيع الربط عند  أداء ميمة ما، فإني  .19

         .ؽ المختمفة لحؿ المشكبلتائأفضؿ المكاقؼ التي أستطيع مف خبلليا أف أقارف بيف الطر .20

قدر   ، فإني أحاكؿ أف أؤدم أكبرتككف ىناؾ العديد مف األعماؿ الميمة التي يجب القياـ بياعندما  .21
     . الكقت الذم استغرقو في أدائياميما كاف ،منيا

     .ؽ كاألفكار التي استيخًدمىت مسبقان ائتباع الطرا أفضؿ،   ماكالن عف عمؿؤعندما أككف مس .22

     .فكار المتصارعةاأل كأ  المتعارضة كجيات النظرفحص كتقييـأميؿ إلى  .23

     . التي أقـك بياشاريعأفضؿ أف أجمع معمكمات مفصمة عف الـ .24

ستتـ   بأم ترتيب كمنيا، إحساس جيد بمدل أىمية كؿ م يككف لد الصعبة،المشكبلتالتعامؿ مع عند  .25
 معالجتيا

    .ركتينية المحددة المكاقؼ التي تتيح لي إتباع مجمكعة مف القكاعد اؿفضؿأ .26

     .عند مناقشة أك كتابة مكضكع ما، فإني ألتـز بكجيات النظر  التي تككف مقبكلة مف زمبلئي .27

     . التعامؿ مع المياـ كالمشكبلت التي ليا قكاعد ثابتة يجب إتباعيا إلنجازىافضؿأ .28

     .زمبلء العمؿ لدل ا التي تىمقى قبكال كاستحسافشاريعأفضؿ أداء المياـ أك الـ .29

 أداء مجمكعة مف األشياء الميمة فإنني أقـك بأداء أكثرىا أىمية بالنسبة لي ياعندما يككف لزامان عؿ .30
 .زمبلء العمؿكؿ

 . الخاصةأفكارمعند أدائي لميمة ما، أميؿ ألف أبدأ ب .31

     . ىدؼ ميحددافكخطة   التي ليااريع التعامؿ مع المشفضؿأ .32

 ىا حسب ترتيبقدرة كبيرة عمى مٌ ككف لدتعندما يككف ىناؾ العديد مف األشياء التي يجب القياـ بيا، فإنو  .33
     .أىميتيا

    .في الفريؽ كالتفاعؿ مع اآلخريف كعضأيف يمكنني  ، االشتراؾ في األنشطةفضؿأ .34

  . حتى تمؾ التي تبدك تافية بالنسبة لؤلخريفالمشكبلت معالجة كؿ أنكاع حبأ .35

     . مشكمة ما، أفضؿ أف أحميا بطريقة تقميدية مكاجيةعند .36

    . ما مشكمة حؿميمة أك القياـ ب العمؿ بمفردم عندفضؿأ .37

     . لممشركع أك العمؿ الذم أقـك بوشامؿ أك التأثير اؿ، العاـ لمقضاياالجانب  عمىتأكيداؿأميؿ إلى  .38

      . أف أتبع قكاعد أك تعميمات محددة عند حؿ مشكبلت أك أداء ميمة مافضؿأ .39

     . إلى ذىنيتبادرعند مناقشة أك كتابة أفكارم فإني أتناكليا في ضكء كؿ ما م .40

     .  اآلخريفحب تبادؿ األفكار ك المعمكمات معمشركع أك عمؿ ما، فإني أب قياـ عند اؿ .41

     . فييا مختمؼ كجيات النظرقيـ أأدرس ك  التي يمكنني أفاريع المشحبأ .42

     .االىتماـ فقط بالعامؿ الرئيسي لممشكمةعند محاكلتي التخاذ قرار، فإني أميؿ إلى  .43

  . المشكبلت التي تتطمب منى االىتماـ بالتفاصيؿفضؿأ .44

.
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ؽ جديدة ائ كأبحث عف طر ك أداء األعماؿ، لحؿ المشكبلتقديمةؽ اؿائالطرم األفكار ك تحدفضؿ أ .45
     .أىٍفضؿ لحميا

     .أعمؿ معيـ المكاقؼ التي تتيح لي التفاعؿ مع اآلخريف كمع كؿ مف فضؿأ .46

     .التي ال تقؿ عنيا أىميةالعديد مف المشكبلت األخرل حؿ أجد أف حؿ مشكمة كاحدة يؤدل عادة إلى  .47

    . بالتفاصيؿ الدقيقة جدا التي تيتـ بالقضايا العامة عف تمؾ التي  تيتـ اريع العمؿ في المشفضؿأ .48

 .عمؿ األشياءالخاصة في  كطرائقي  المكاقؼ التي تتيح لي استخداـ أفكارم فضؿأ .49

   . ىناؾ أشياء كثيرة عمىَّت أف أؤدييا، فإني أؤدم أكثرىا أىمية بالنسبة ليإذا كانت .50

   .اآلخريف ؽ كخطط ائ طر أفضؿ المياـ أك المشكبلت التي تتيح لي تقييـ .51

 لزمبلئي في فريؽ  أكثرىا أىمية بالنسبةأختار ىناؾ أشياء ميمة كثيرة عمىَّت أف أؤدييا فإني عندما تككف .52
     .العمؿ

 .ؽ كاالستراتيجيات الجديدة في حمياائ الطرتجريب مشكمة ما، فإني أفضؿ  مكاجيةعند .53

     . أف أركز عمى أداء ميمة كاحدة فقط في الكقت المحدد لذلؾفضؿأ .54

     .زىا معتمدان عمى نفسيانجإ التي يمكنني اريع المشفضؿأ .55

 ره قبؿ أف أبدأ في غي بدأتوىى  المشركع الذمأيفٍ  أف يجب عميٌ  .56
     . التحميؿ ك الترتيب أك المقارنة بيف األشياءطمباستمتع بالعمؿ الذم يت .57

     .مف قبؿاآلخركف يستخدميا ؽ جديدة لـ ائ األشياء بطرًفعؿ أفضؿ .58

     .لزمبلئي في فريؽ العمؿ األكثر أىمية بالنسبة جزاء ميمة أك مشركع ما، فإني أركز عمى األأبدأعندما  .59
     . كفقان ألىميتيا أرتبيا ك إعداد قائمة باألشياء التي سأؤديياحبعند البدء في مشركع أك عمؿ ما، فإني أ .60

 أم الصكرة ،ح المنظكر كالسياؽ الخاص بأفكارممكضفضؿ تعند الحديث عف أفكارم أك كتابتيا، فإني أ .61
     . لياشاممةاؿ

 عمكما أىميتيا كأثرىا  اىتمامي بر مفبأؾ التي سأعمؿ بيا لميمة أك العناصر المككنة ؿ باألجزاء أىتـ .62

يجاد طرتناكؿ حبأ .63   .ؽ جديدة لحمياائ المشكبلت السابقة كا 

     .اـ الموة التي تيؤدل بياطريؽاؿ مف أجؿ تحسيف ، الركتينيةاإلجراءاتير مغت حبأ .64

     . أفكارم الخاصة دكف االعتماد عمى اآلخريف تنفيذأفضؿ المكاقؼ التي تتيح لي .65
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 (03)ممحق رقم
  رارــــــــــــــاذ القــ اتخمقياس

*DSS= decision support systems =   نظـ دعـ القرار   
 
 

 .اختيار أحد البدائؿ المقترحة لحؿ مشكمة معينة: اتخاذ القرار يعني لي -1
 .أعتقد أف القدرة عمى اتخاذ القرار ليست  مجرد مكىبة  يتمتع بيا شخص دكف أخر -2
 .أرل أف مفيـك صناعة القرار يختمؼ عف اتخاذ القرار -3
 .أعتقد أف أىـ مراحؿ اتخاذ القرار ىي مرحمة اختيار أفضؿ حؿ -4
 . أيتىابع تنفيذ القرار ميدانيا، حسب منصب عممي -5
 .يعكد الفشؿ في اتخاذ القرار المناسب إلى نقص المعمكمات حكؿ المشكمة -6
 .أقيُّـ نتائج القرار الذم اتخذتو قبؿ كبعد تنفيذه -7
 .بالنسبة لي الحؿ األفضؿ ىك ذلؾ الذم يمكف تطبيقو -8
 .في رآم القرار الجيد ىك الذم يككف قاببل لمتعديؿ -9

 .أىتـ كثيرا بآراء المختصيف في ميداف عممي -10
 .أفتح المجاؿ لكؿ العماؿ داخؿ المؤسسة لمناقشة القرار ك نتائحو حسب صبلحياتي -11
 .أشارؾ في حؿ المشكبلت المرتبطة بالعمؿ داخؿ المؤسسة -12
 .أحاكؿ التأكد مف أف األخريف فيمكا أفكارم فيما يخص خطة العمؿ -13
 .إذا انتقد أحد زمبلئي القرار الذم اتخذتو أحاكؿ أف أستفيد مف نقده -14
 .أستمتع أكثر بعممي عندما أتحمؿ مع زمبلئي مسؤكلية اتخاذ قرار خاص بالمؤسسة التي أعمؿ بيا -15
 (االنترنت، قكاعد المعمكمات)أبحث عف المعمكمات بكؿ الطرائؽ الحديثة -16
 .أيٍنًجز بحكث عممية حكؿ المشكمة قبؿ اتخاذم لمقرار، خاصة إف سمح الكقت بذلؾ -17
 .أعتقد أنني شخص مفيد عند استدعائي لممشاركة في اتخاذ القرارات مف قبؿ المسؤكؿ -18
 .عندما يختمؼ أعضاء االجتماع حكؿ القرار المناسب أقـك بتأجيمو -19
 .أيفكض لمف أترأسيـ في العمؿ اتخاذ بعض القرارات -20
 .أجدد في كؿ مرة جانب مف جكانب المؤسسة بغرض تطكيرىا لؤلفضؿ -21
 .أعتقد أف اتخاذ القرار ال يقتصر عمى اقتراح بدائؿ لحؿ مشكمة معينة -22
 .أرل بأنو يمكف تدريب المكظفيف عمى عممية اتخاذ القرار -23
 .أعتقد أف اتخاذ القرارا مرحمة مف عممية صنع القرار -24
 .أٍعتًبر عممية جمع المعمكمات حكؿ المشكمة عصب عممية اتخاذ القرار -25
 .أتابع تنفيذ القرار ألتمكف مف اكتشاؼ مشكبلت جديدة -26
 .أعتقد أف الفشؿ في اتخاذ القرار المناسب يعكد إلى حصر المشكمة في مجاؿ ضيؽ -27

إذا كانت نتائج القرار المتخذ مقبكلة، أسجؿ الخطكات المتبعة في اتخاذه ك المتفؽ عمييا، لتصبح نمكذجا  -28
 .لممؤسسة

.



 

492 

 

 .أعتبر أف الحؿ األفضؿ لممشكبلت ىك الذم يعكدعمى المؤسسة بالربح ك يطكر خدماتيا -29
 .أرل أف القرار الرشيد ىك الذم نتكصؿ إليو بعد مناقشتو مع فريؽ العمؿ -30
 .ألغي القرار الذم اتخذتو تمبية لرأم جماعة العمؿ -31
 .أضع سجؿ مقترحات لكؿ العماؿ لتقييـ طريقة سير المؤسسة -32
 .أقدـ رآم كمقتراحاتي في االجتماعات -33
 .أشرح األىداؼ مف كراء اتخاذم لقرار معيف كأحاكؿ اقناع فريؽ العمؿ  بالدليؿ العممي -34
 .أبحث عف أسباب االختبلؼ في اتخاذ القرار بيف زمبلئي ك أحاكؿ تسكيتيا -35
 .أساعد زمبلئي في العمؿ عمى تطكير أفكارىـ ك خططيـ -36
 .أعتقد أف استخداـ نظـ دعـ القرار ال يعني إغفاؿ خبرة متخذ القرار -37
 .في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة DSS  أستخدـ نظـ دعـ القرار -38
 أٍستىخدـ األساليب االحصائية كاستطبلع الرأم في اتخاذ القرار المناسب -39
 .أرفض القرارات التي ييطمب مني تنفيذىا فقط دكف المشاركة فييا -40
 .عندما ال يتفؽ فريؽ العمؿ حكؿ القرار المناسب، أتخذه بنفسي -41
 .أحرص عمى أف يككف كؿ المكظفيف عمى دراية باألىداؼ مف اتخاذ القرارات داخؿ المؤسسة -42
 .أؤمف بأنو يمكنني التنبؤ بمستقبؿ المؤسسة إذا ما تكفرت لي المعمكمات الكافية لذلؾ -43
 .أعتبر أف عممية اتخاذ القرارات تخضع لمبدأ االحتماالت -44
 .أعتبر أف اتخاذ القرار عممية عقمية معقدة كتحتاج إلى فيـ أعمؽ -45
 .أرل أف عممية اتخاذ القرار أعقد مف  صنع القرار -46
 .أىتـ بمعرفة أسباب المشكبلت بكؿ الطرائؽ -47
 .أعتقد  بأف تنفيذ القرار مسؤكلية الجميع -48
 .  عدـ اختيارم لمبديؿ المناسب يؤدم إلى فشمي في اتخاذ القرار المناسب -49
 .(سمبية أـ إيجابية) بعد تنفيذ القرار أسجؿ العكامؿ التي أدت إلى الكصكؿ إلى ىذه النتيجة -50
 .رغـ عدـ تأكدم مف نتائجو- أرل أنو األنسب- أخاطر باختيار حؿو  -51
 .أتخذ القرار بعد التأني البلـز ك في الكقت المناسب -52
 .أيفضؿ األعماؿ التي تككف فييا منافسة مع األخريف -53
 .أميؿ إلى تكسيع دائرة األفراد المشاركيف في اتخاذ القرار -54

 .أقارف بيف القرار المتخذ ك مصمحة العماؿ -55

 .أىتـ بكجية نظر مف ينتقدم كأحاكؿ فيميا بجدية -56

 .أجد نفسي مياال إلعطاء تعميمات لآلخريف في إطار العمؿ -57

 .أشارؾ في اتخاذ القرارات الركتينية  كاالستراتيجية داخؿ المؤسسة -58

 قمة المعمكمات حكؿ المشكمة تؤثر عمى قدرتي في اتخاذ القرار المناسب -59

 .عمى الجديد في نظـ دعـ القرار، حسب اإلمكانيات المتكفرة- كتدريب العماؿ-أحرص عمى التىدىرب  -60

 .أنفذ القرارات التي ييطمب مني تنفيذىا ألف رئيسي يثؽ بقدراتي -61

 .عندما أختمؼ مع أعضاء االجتماع حكؿ القرار المناسب أشكؿ لجنة محايدة التخاذه -62

 .أيكزع عمى المكظفيف المعمكمات التي تيـ الشركة ك طريقة العمؿ بيا، كعمى جميع مستكياتيا -63
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 .أيخصص ميزانية خاصة بالبحث العممي لتطكير خدمات ك منتجات المؤسسة بحكـ المنصب الذم أشغمو -64

 .أعتقد أف اتخاذ القرار يعني القدرة عمى التفكير العقبلني -65

 .أعتبر أف عممية اتخاذ القرار ال تنتيي بمجرد اختيار الحؿ -66

 .أعتقد أف عممية صنع القرار تتميز بالشمكلية أكثر مف اتخاذ القرار -67

 . أىتـ بتنمية البدائؿ المقترحة أكثر مف دراسة الحمكؿ المتكفرة -68

 .تىسريعي في اتخاذ القرار يؤدم إلى فشمو -69

 .أضع خطة مكتكبة ك كاضحة لتنفيذ القرار -70

 .أحاكؿ فيـ أسباب عدـ تحقؽ األىداؼ مف القرار الذم اتخذتو -71

 .أعتقد أف القرار الجيد ىك القرار الذم يمكف تنفيذه -72

 .أختار الحؿ الذم يمكف تطبيقو في ظؿ إمكانيات المؤسسة -73

 .أينسؽ بيف أفكارم الخاصة ك أفكار كآراء فريؽ العمؿ -74

 .أشجع زمبلئي في العمؿ عمى طرح أفكارىـ حكؿ مكضكع اتخاذ القرار -75

 .أفضؿ أف يككف االجتماع مقتصرا عمى عدد محدد مف أعضاء فريؽ العمؿ -76

 .أعيد النظر في القرار الذم اتخذتو إف كجدت المبرارات المنطقية لذلؾ -77

 .أرفض النقد غير المبرر لمقرارات المتخذة داخؿ المؤسسة -78

 .أرغب في أف أككف المسؤكؿ األكؿ عف مشركع أك عمؿ ما -79

 .(الرقمية)أعتمد في اتخاذم لمقرارات عمى المعمكمات الكمية -80

 .أعاقب المكظؼ الذم يخطأ بشكؿ مباشر -81

 .أناقش القرار الذم طيمب مني تنفيذه مع رئيسي في العمؿ -82

 .عندما ال يتفؽ فريؽ العمؿ حكؿ قرار ما، أدرس أكجو االختبلؼ لمعرفة السبب الحقيقي -83

 .بالنسبة لي كؿ مشكمة  تكاجييا المؤسسة ىي مشكمة جديدة كتحتاج لرؤية ك حمكؿ تختمؼ عف سابقاتيا -84

 .عمى حساب مصمحة المؤسسة (الميٍستىيمؾ لمنتكج أك خدمات المؤسسة)أيفضؿ مصمحة الزبكف  -85
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 :ممخص الدراسة
عينة مف  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع اتخاذ القرار كعبلقتو بأساليب التفكير كمستكل الطمكح لدل

كتـ استخداـ مقياس اتخاذ القرار . كقد اتبعت في ذلؾ المنيج الكصفي المقارف. المكظفيف بالمؤسسات العمكمية
كطبقت . باالضافة لقائمة أساليب التفكير لستيرنبرج، ترجمة الباحثة. كمقياس مستكل الطمكح، مف إعداد الباحثة

كقد تكصمت إلى النتائج .  مكظؼ بالمؤسسات العمكمية بكالية سطيؼ232ىذه األدكات عمى عينة تككنت مف 
 :التالية
خارجي، محمي، مع اختبلؼ في الكظيفة حسب  ىرمي، المتحرر،: أساليب التفكير السائدة لدل المكظفيف ىي- 

 . المستكل اإلدارم
 .  أفراد عينة الدراسة ال يعتمدكف عمى نظـ دعـ القرار-
 .  مستكل الطمكح أساليب التفكيراتخاذ القرار ك: عبلقة ارتباطية مكجبة بيف  متغيرات الدراسة الثبلثتكجد  -
ال تؤثر مجتمعة في مستكل الطمكح، كال  (المستكل االدارم، نكع المؤسسة،الجنس، السف،الخبرة،المستكل الدراسي)-

 . في اتخاذ القرار
 أساليب التفكير   المستكل اإلدارم كالخبرة كالجنس فييؤثر تفاعؿ متغير،- 
 . يؤثر تفاعؿ متغيرم  الجنس كالسف في اتخاذ القرار كيرجع ىذا التفاعؿ إلى متغيرات عشكائية خارجية-
  %55.6يمكف التنبؤ باتخاذ القرار مف خبلؿ مستكل الطمكح كأسمكبي التفكير المتحرر كالخارجي بنسبة  - 

 

Abstract : 

The study title: Decision-taking and its relationship with both of thinking styles and 

aspiration level of a sample of general institutions employees. 

The study method: the researcher has used the Comparative descriptive method. 

The study of sample: the study has applied on (232) employee. 

The study tools: -questionnaire of Decision-taking - Questionnaire of aspiration level, 

prepared by the researcher - Sternberg questionnaire of thinking styles, translation by the 

researcher.  

The results: 

- The sample of the study is preferred thinking styles: liberal, hierarchical, external, Local. 

- The study sample do not use decision support systems in their institutions.  

- There is a positive correlation between the degrees of decision-taking and the degrees of 

aspiration level, thinking styles, 

-The independent variables do not affect together on aspiration level, and decision-taking. 

- The interaction of the Variables: administrative level, experience and gender, affect on 

thinking styles. 

- Decision-taking can be predicted according to aspiration level and liberal, external thinking 

styles.  

- The interaction of the gender, age variable affects on decision-taking, and This interaction is 

due to external random variables. 
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