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 المستخمص: 
اتخاذ في تنمية  الذكاء االستراتيجيعمية استراتيجية افدراسة إلى تعرف ىدفت ال

 .بدولة الكويت صف التاسعالرياضيات لدى طالب الحل المشكالت في مادة و القرار 
التتذكاء   المقارنتتة بتتين استتتراتيجية وظفتتت الدراستتة المتتنير التجريبتتيت حيتتث تمتتت

حتتل المشتتكالت واتختتاذ القتترار بمتتادة ة التقميتتدي وأهرىمتتا فتتي تنميتت والتتتدريست االستتتراتيجي
فتي حتل المشتكالت واتختاذ القتترار عمتى إعتتداد اختبتار  الرياضتيات. كمتا اعتمتدت الدراستة

 .في الرياضيات
فتتتروا ذات داللتتتة إحصتتتااية بتتتين المجمتتتوعتين نتتتتاار الدراستتتة لوجتتتود  وخمصتتتت

ت التطبيتتتا البعتتتدى الختبتتتار حتتتل المشتتتكالالتجريبيتتتة والضتتتابطة فتتتي متوستتتطي درجتتتات 
( ت وىي فروا لصالح المجموعة 0...عند مستوى داللة ) واتخاذ القرار في الرياضيات

 . من خالل استراتيجية الذكاء االستراتيجيالتجريبية التي درست 
 الذكاء االستراتيجي ت اتخاذ القرارت حل المشكالتت الرياضيات.: الكممات المفتاحية 
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Abstract: 

The research aims at studying the effectiveness of strategic 

intelligence in developing decision making and solving problems 

of   Mathematics Subject -The ninth Grade – Kuwait. The research 

functioned the Empirical research, as it made comparison between 

strategy of the strategic intelligence and traditional teaching with 

regard to the effect of both on developing problems and decision 

making at Mathematics. The research depended, also, on making a 

test on solving problems and decision making at Mathematics.  

The research reached that there are statistical significant 

differences between the experimental and control groups as shown 

by average marks of dimensional application of Mathematics  

problems solving and decision making test at a statistical level 

(0.01), which differences are in favor of the experimental group 

that received study through the strategic intelligence strategy.  

Key Words: strategic intelligence, decision making, solving 

problems, Mathematics.  
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 مقدمة:
 جميع المستويات ىعم والتحديات التغيرات من اليوم مجموعة عالم يجتاح

الحالية منيا  المختمفة الحياة جوانب عمى والتي تؤهر المحمية والعربية والعالميةت
 التغيرات مع والتفاعل التكيف عمى قدرة أكهر أفراد إعداد مما يوجب والمستقبميةت

التغييرت من  إحداث في المشاركة عمى وقدرة إيجابية بصورة أكهر المختمفة والتحديات
وير منظومة العممية التعميمية عمى مختمف مستوياتيا؛ لمواكبة التغيرات خالل تط

عداد  والتكيف اإليجابي المتعممين القادرين عمى مواجيتيات الناتجة عن ىذه التطوراتت وا 
دارة اإلمكانات والمصادر المتاحة لمتعمم .   معيا بكفاءة عاليةت وحسن استهمار الوقتت وا 

 وتذكر التعمم من فردال تمكن التي العقمية تاالقدر  لىيشير إ الذكاء مفيومإن 
 مالامة وحمول تاالستبصار  والتوصل مالامةت بطريقة واستخداميا المعمومات
 دقيقة حكامأ صدارا  و  واستخداميا المغة واكتساب تالتي تواجيو المختمفة لممشكالت
تخاذ وفي حين يشير مصطمح ا .موضوعاتال بين واالختالف الشبو وجوأ واكتشاف

القرار إلى عممية االختيار التي يتم بموجبيا اختيار وتبني حل معين لمشكمة ما من بين 
عدد من الحمول البديمةت وتتم عممية االختيار ىذه استنادًا إلى ىدف ينبغي متخذ القرار 
تحقيقو ضمن قيود وشروط محددة وتحت تأهير عوامل متباينة وضغوط مختمفةت األمر 

ية صعبة ومحفوفة باألخطار تستوجب الدقة والحذر في اختيار الذي يجعميا عمم
المؤشرات الكمية والكيفية ألىداف القرار وقيوده وقواعد صنعو وسبل تنفيذه وبالتالي 
عممية اتخاذ القرار تعد وظيفة أساسية وعامة من وظااف اإلدارة ال تقتصر عمى فرد 

حياتنا الخاصة يحتاج الفرد منا من الناس بل تعتبر وظيفة حياتية لكل البشرت ففي 
 ( 2ت 2..5التخاذ قرار بشأن القضايا المطروحة أمامو. )شمس الدين عبداهللت 

 بجميع تعني راالقر  وصناعة تتار راالق بصناعة تار االقر  اتخاذ يةعمم تبدأو 
 أو وبةالمطم المعايير ضمن وتدخل تفةالمختم األبعاد عياوتر ت راقر لم المكونة العناصر

 الحل صوب خاصة رؤية بديل لكل ويكون تمتعددة بداال صورة في اعني عبري التي
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 ختيارا وبالتالي تامني كل تقييم بعد البداال بين ةالمفاضم يةعمم تجري هم ومن تالمقترح
 .راالقر  اتخاذ يةعمم إلى ايةالني في يقود ما ووى تالبداال ذهى بين من بديل أفضل

 ( 522ت 5.02)عبدالرحمن حسينت 
 الذكاء من المرتفع المستوى ذوي دافر األ نأ لىإ عموماً  البحوث شارتأ دوق
 ضوء في والسموك والتوافات النظامت وطاعة والقيادةت والتعاونت بالشعبيةت يتسمون
 االنفعاليت ناواالتز  واالستقالليةت المتعددةت والميول والمرح الساادةت االجتماعية المعايير
 منخفض وبمستوى والطموحت الدافعية من مرتفع بمستوى يتسمون كما الذاتت وتقدير

 (0.2ت 2..5.)عبدالمجيد نشواتيت والقما التوتر من
ويعد أسموب حل المشكالت أىم أحد األنشطة التي تميز اإلنسان عن غيره من 
المخموقاتت ويمكن النظر إليو عمى أنو الناتر العممي لمذكاء البشريت حيث إن التأمل 

اإلنسان العقمية في مجاالت الحياة المختمفة تظير أن ىذه الحياة ىي  في طبيعة أنشطة
بمهابة سمسمة من مشكالت متفاوتة الصعوبة يسعي الفرد إلى التغمب عمييا وتجاوزىا 

( 4ت 2..5آماًل في تحقيا التكيف والوصول إلى األىداف المنشودة.)انتصار كمالت 
 بلت المعمومات وتناول تكوين مجال ىف ميماً  مكاناً  المشكالت حل أسموب يحتلحيث 

 معظم عمى ومشتمالً  متضمناً  المشكالت حل أسموب اعتبر قد المعرفى النفس عمم إن
 وأن وغيرىاتالقرار  واتخاذ والتخيلت والتذكرت كاالنتباهت األخرى المعرفية العمميات
 سةاالدر  دوتع .وغيرىا العمميات ىذه تنمية إمكانية يتيح المشكمة لحل الفرد ممارسة
 كاإلحساست العقمية العمميات من وغيرىا القرارت واتخاذ المشكالتت حل ألسموب العممية

 لدراسة األساسية األمور من والتعمم والتفكيرت والتخيلت والذاكرةت واإلدراكت واالنتباهت
 التي باألساليب وغيرىا العمميات ىذه تيتم حيث المعموماتت وتناول تكوين كيفية

 التي البياة من المعمومات عمى الحصول أو المعرفةت عمى لمحصول الفرد يستخدميا
 تتوسط إنما العقميةت العمميات أو النفسية الوظااف أن افتراض عمى وذلك فييات يعيش
 والتي النيايةت في لديو تتحقا التي المعمومات أو والمعرفة لمفردت المهيرة البياة بين
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.)عامر عوينت  والقياس لممالحظة القابل كالسمو  من مظاىر بعض شكل في تظير
 ( 52ت 5.04

 :مشكمة الدراسة
ويتمخص في تطبيا  تتعد القدرة عمى حل المشكالت الناتر األكهر أىمية لمتعمم

وممارسة أنواع من األنشطة التعميمية ت القواعد والحقااا والقوانين والعالقات المناسبة
ول إلى النتاار وتفسيرىات وبالتالي إصدار والوص تيجادهت وتحديد المطموب إالمختمفة

ت 5.02. )نضال متيت الحكم عمى صحة أو خطأ نتاار التطبيا وتفسير وتعميل ذلك
522)    

 أن ينبغي التي الضرورية الميارات منواتخاذ القرار يعتبرًا  المشكالت حلف
ذا متعممت كل يتقنيا  أىمية أكهر فإنيا متعمم لكل ميمة المشكالت حل ميارات كانت وا 

 تشمل فيي التفكير تحفز ألنيا؛ خاصة بصفة الرياضيات ولمعممي الرياضيات لدارسي
 طرا توظيف تتضمن عقمية عمميات

 المواقف جميع في السميم العممي التفكير أسموب لممارسة الالزمة الحل واستراتيجيات
 الرياضية كالتالمش حل عمى قدراتيم لتنمية المتعممين لجميع فرص توفير األىمية فمن
 يدربيم مما

 التعامل عمى قدرتيم من ويزيد العممي التفكير من متعددة أنماط ممارسة عمى
دماجيا وتمهميا وتنظيميا الرياضية المعرفة مع .)مرفت  لممتعممين العقمية البنية في وا 

 ( 2ت 2..5محمد ت 
ة وفي ضوء نتاار الدراسات والبحوث السابقة والمطبقة عمى عينات مختمف

أىمية تنمية الذكاء االستراتيجي وشرااح عمرية متفاوتةت والتي أشارت نتااجيا إلى 
وتوظيفو في تنمية القدرة عمى حل المشكالت واتخاذ القرارات لدى المتعممين نظرًا 
لطبيعة العالقة الواضحة بين الذكاء االستراتيجي وحل المشكالت واتخاذ القرار ظيرت 

الذكاء  ن خالل سعييا لبيان أهر استخدام استراتيجيةم ةالحالي مشكمة الدراسة
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لدى طالب اتخاذ القرار وحل المشكالت في مادة الرياضيات تنمية االستراتيجي في 
الحالي . وفي ضوء كل ما سبا يمكن بمورة مشكمة البحث الصف التاسع بدولة الكويت

 ي :تاآل في السؤال
حل المشكالت في و اتخاذ القرار ي تنمية ف الذكاء االستراتيجياستراتيجية عمية افما 

 ؟  بدولة الكويت صف التاسعالرياضيات لدى طالب المادة 
 :دراسةأسئمة ال

متتتتتا فاعميتتتتتة استتتتتتراتيجية التتتتتذكاء االستتتتتتراتيجي فتتتتتي تنميتتتتتة اتختتتتتاذ القتتتتترار بمتتتتتادة  -
 الرياضيات لدى طالب الصف التاسع بدولة الكويت ؟ 

جي فتتتتي تنميتتتتة حتتتتل المشتتتتكالت بمتتتتادة متتتتا فاعميتتتتة استتتتتراتيجية التتتتذكاء االستتتتتراتي -
 الرياضيات لدى طالب الصف التاسع بدولة الكويت ؟ 

 : الدراسة أهداف
 حديهةت تدريسية استراتيجيات عمى االعتماد خالل من التعميمية العممية كفاءة تحسين -

 . الطالب لدى الدراسي التحصيل معدالت زيادة وبالتالي
القدرة عمى اتخاذ القرار لدى طالب الصف التاسع القدرة عمى حل المشكالت و  تنمية -

 . بدولة الكويت
 فرضا الدراسة:

ال يوجتتتتد فتتتترا ذو داللتتتتة إحصتتتتااية بتتتتين متوستتتتطات درجتتتتات المجموعتتتتة الضتتتتابطة   -0
فتتي حتتل المشتتكالت واتختتاذ القتترار  الختبتتارالمجموعتتة التجريبيتتة فتتي التطبيتتا القبمتتي و 

 الرياضيات . 
ية بتتتتتتين متوستتتتتتطات درجتتتتتات المجموعتتتتتتة الضتتتتتتابطة يوجتتتتتد فتتتتتترا ذو داللتتتتتتة إحصتتتتتاا -5

حتتتل المشتتتكالت واتختتتاذ القتتتترار الختبتتتار التطبيتتتا البعتتتتدى والمجموعتتتة التجريبيتتتة فتتتي 
 لصالح المجموعة التجريبية

 :  أهمية الدراسة
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أىميتتتتتة االستتتتتتراتيجية التتتتتتي تتناوليتتتتتا الدراستتتتتة الراىنتتتتتة وىتتتتتي التتتتتذكاء االستتتتتتراتيجي  -
بدولتتة  –فتتي حتتدود عمتتم الباحتتث  –ا متتن قبتتل كاستتتراتيجية تدريستتية جديتتدة لتتم تطبتت

 الكويت.

أىمية تنمية ميارات حل المشكالت واتخاذ القرار لدى المتعممين وتأىمييم لمواجيتة  -
 تحديات المستقبل. 

قتتد تقتتدم نتتتاار الدراستتة الحاليتتة دلتتياًل عمتتى فعاليتتة استتتراتيجية التتذكاء االستتتراتيجيت  -
قتترار فتتي متتادة الرياضتتيات لتتدى طتتالب وأهرىتتا فتتي تنميتتة حتتل المشتتكالت واتختتاذ ال

 الصف التاسع ت ومن َهم رفع كفاءة العممية التعميمية عمومًا .

توجيتتو أنظتتار مخططتتي بتترامر إعتتداد وتتتدريب معمتتم الرياضتتيات بدولتتة الكويتتت إلتتى  -
 .لالستفادة منيااستراتيجيات التدريس الحديهة عامة والذكاء االستراتيجي خاصة 

 :حدود الدراسة
 طالب الصف التاسع بدولة الكويت .عينة من  -
استخدام استراتيجية الذكاء االستراتيجي في تنمية حل المشتكالت واتختاذ القترار فتي  -

 مادة الرياضيات .
 : منهج الدراسة

نستتتب المنتتتاىر فتتإن المتتتنير التجريبتتي يعتبتتتر متتن أ ةالحاليتتت لطبيعتتتة الدراستتة وفقًتتا  
التقميتتتدي  والتتتتدريست لتتتذكاء االستتتتراتيجيا  ت حيتتتث تتتتتم المقارنتتتة بتتتين استتتتراتيجيةالبحهيتتتة

ت وذلتتتك متتتن ختتتالل حتتتل المشتتتكالت واتختتتاذ القتتترار بمتتتادة الرياضتتتياتوأهرىمتتتا فتتتي تنميتتتة 
عمتى إعتداد اختبتار  كمتا تعتمتد الدراستةضابطة. األخرى تجريبية و إحداىما مجموعتين : 

 .في حل المشكالت واتخاذ القرار في الرياضيات
 مصطمحات الدراسة :

 دراسة المفاىيم والمصطمحات اآلتية:تضمنت ال
 : Strategic Intelligenceالذكاء االستراتيجي  -
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 الرؤية النظمت تفكير فتااالستشر ) عناصره المؤسسةت قادة بو يتسم ذكاءىو     
 كةتاالشر  المستقبميةت

 (Maccoby M.,2002 (.)العاممين تحفيز عمى القدرة
جراايًا ىو قدرة طالب الصف التاسع بدو  لة الكويت عمى توظيف ما لدييم من وا 

 معمومات في استشراف األحداث المستقبمية المتعمقة بدراستيم لمادة الرياضيات .  
 :Make Decisionاتخاذ القرار  -

عممية تتضمن جميع المراحل التي يمر بيا القرار بدءا من تحديد المشكمة وانتياء 
 (2ت 2..5)سالمة عبدالعظيمت بآخر.بتحديد البديل األمهل لحميا ومعالجتيا بشكل أو 

جراايًا ىو توظيف طالب الصف التاسع بدولة الكويت لما لدييم من معمومات في  وا 
 اتخاذ القرار بشأن ما يواجيونو من مشكالت في مادة الرياضيات.

 : Problem Solving حل المشكالت -

 والتصور لتخيلا :مهل المتداخمة العقمية العمميات من كهير يتضمن نشاط عقمي عالي
 إلى باإلضافة واالستبصار البديية وسرعة والتركيب والتحميل والتعميم والتجريد والتذكر

 والدافع الرغبة مهل االنفعالية والعمميات العامة والقدرات والميارات المعمومات
 (2ت 0..5.)إسماعيل األمينت والميل

جراايا ىو قدرة طالب الصف التاسع بدولة الكويت عمى  التعامل الجيد مع ما وا 
 يواجيونو من مشكالت من خالل توظيف المنير العممي في حل المشكالت.

 
 الدراسات السابقة:

وحتل المشتكالت واتختاذ  فعالية التذكاء االستتراتيجي سعت دراسات عديدة لتعرف
 نتاول الدراستةتمف المراحل والمستويات التعميميتةت لتذا تفي مختالقرار في بياات متفاوتة و 

ت متتتع ترتيبيتتتا تاريخًيتتتا متتتن األقتتتدم ا البحهتتتيأىتتتم الدراستتتات وهيقتتتة الصتتتمة بمجاليتتتراىنتتتة ال
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خاصة في ظل عدم وجود دراسة  –لألحدث ت مع البدء بالدراسات العربية هم اإلنجميزية 
 .-تناولت المتغيرات الراىنة مجتمعة بدولة الكويت

 :(7002دراسة)سهمة وياسر، 
وىل ىناك  الموصلت جامعة بةمط لدى المشكالتل ح مستوىرف تع إلى سةاالدر  دفتى

 والتخصص الجنس تالمتغير  تبعاً  المشكالت حل مو يمف في معنوية داللة ذاتفروا 
 نأ سةاالدر  نتاار رتيوأظ واستخدمت الدراسة المنير الوصفي. .ةموالمرح سياالدر 

 اً تفكير  نكو ممتي صلالمو  جامعة بةمط نأ أيت  العينة ولصالح إحصااياً  دالة فروقاً ىناك 
 والتخصص الجنس لمتغير تبعاً  إحصااياً  دالةروا ف وجود موعد المشكالتل ح في

 .سيةاالدر  ةموالمرح
 تعزيز في دور نم ول لما والتربوي االجتماعي مبالدع دراسةال وصيلك توبذ

 تقترحاو . الجمعي واإلرشاد والتوجي لخال نم بةمالط لدى المشكالتل ح مو يمف
 تامتغير و  النفسيةت الصحة الذاتت مو يمف الوالديةت ةمالمعام أساليب مااستخدالدراسة 
  .المشكالتحل  مو يمف في أخرى

 (:7022دراسة)مها ومحمد، 
 وحل التذكر عمميات عمى اإللكترونية األلعاب ممارسة أهر استقصاء إلى الدراسة ىدفت

واستخدمت  .ألردنا في المتوسطة الطفولة مرحمة أطفال لدى القرار واتخاذ المشكالت
 عمى أهًرا اإللكترونية لأللعاب أن الدراسة نتاار أظيرتالدراسة المنير التجريبي. و 

 مقارنة الموجية غير المجموعة أفراد لدى القرار واتخاذ المشكالت وحل التذكر عمميات
 عممية عمى أهًرا اإللكترونية لأللعاب أن أظيرت كما. والضابطة الموجية بالمجموعتين

 .الموجية غير المجموعة ذكور لدى القرار اذاتخ
 :(7022دراسة)عامر عوين، 
 المشكالت حل عمى القاامة المقترحة ستراتيجيةاال أهر عمى الوقوفىدفت الدراسة إلى 

 الجبر فى التعمم أهر بقاءو  الدراسيت التحصيل تنمية ت وفياالبتكارى التفكير تنمية في
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 بين المزاوجة عمىالدراسة  تاعتمد .الكويت ةبدول المتوسطة المرحمة تالميذ لدى
  .التجريبى شبو المنير وكذلك الوصفى المنير

 تالميذ درجات متوسطى بين إحصااياً  دال فرا ىناك أنوتوصمت الدراسة إلى 
 التطبيا لصالح التحصيمى لالختبار والبعدى القبمى التطبيقين فى التجريبية المجموعة
 التجريبية المجموعتين تالميذ درجات متوسطى بين صااياً إح دال فرا ويوجد ت البعدي

 يوجدت و التجريبية المجموعة لصالح التحصيمى لالختبار البعدى التطبيا فى والضابطة
 التطبيقين فى التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسطى بين إحصااياً  دال فرا

 دال فرا ىناك أنت البعدي التطبيا لصالح االبتكارى التفكير الختبار والبعدى القبمى
( والتفاصيل واألصالةت والمرونةت الطالقةت)االبتكارى التفكير قدرات تنمية فى إحصاايا
 فى التالميذ تحصيل مستوى في إحصاايا دال فرا توجد كذلك ككلت االبتكارى والتفكير
 ةاالستراتيجي باستخدام درست التي التجريبية المجموعة لصالح التعميمية الوحدات
 باستخدام التعميمية الوحدات نفس درست التي الضابطة بالمجموعة مقارنة المقترحة
 .التقميدية المعتادة الطريقة

 : (7022دراسة)نداء حسن، 
ىدفت الدراسة إلى تعرف األسس النظرية لمقيادة التربويةت وتعرف واقع صنع واتخاذ 

اعمية االتصال لدى قيادات وزارة القرار في وزارة التربية بدولة الكويتت وتعرف تأهير ف
 التربية بدولة الكويت في صنع القرار التربوي. واستخدمت الدراسة المنير الوصفي.  

وتوصمت الدراسة إلى أن اإلدارة نادرًا ما تيتم بتعدد البداال عند عممية صنع 
القرارت مع تداخل االختصاصات وتضارب السمطاتت وتاهير العادات والتقاليد عمى 

انع المجتمعت والتقيد بالموااح والقوانين عند صنع القرارت وندرة المعمومات المتأحة ص
 أمام صانع القرار. 

 :(7022دراسة ) أحالم حسب الرسول، 



 
القرار وحل المشكالت في مادة الرياضيات لمصف  اتخاذفاعمية استراتيجية الذكاء االستراتيجي في تنمية 

 د.مشعل بدر أحمد المنصوري                .                           التاسع بدولة الكويت
 

 

 1027 ابريل  احلادى والثالثون                                                                                                             العدد 

              
- 113 - 

 المساال تدريس في المشكالت حل طريقة ستخداما أهر تعرفإلى  الدراسة دفتى
 التعميم بمرحمة انيةاله الحمقة لتالميذ الدراسى التحصيل عمى المفظية الرياضية
 والتجريبى. الوصفىير المن الدراسة ستخدمتا .الخرطوم محمية -األساسى

 تدريس في المشكالت حل طريقة ستخداما نأ :التالية لمنتاار الدراسة وتوصمت
 الصف) الهانية الحمقة لتالميذ الدراسى التحصيل فاعمية من تزيد الرياضيات مادة

 ربمين تتعما التى الصعوبات بعض نالكت ىساسىاأل التعميم بمرحمة (الخامس
 .الهانية الحمقة تالميذ لدى المفظية الرياضية المساال حل في الرياضيات
 الرياضيات لمعممى تدريبى برنامر إعداد :ىمياأ توصيات عدة ةالباحه تقدمو 
 أساليب المعمم كتاب يتضمن أنت المشكالت حل سموببأ المفظية المساال لتدريس
 أمهمة وضع مع المشكمة حل سموببأ المفظية المساال حل مهل التدريس لطرا مختمفة
 .مكهف بشكل

 :(7022دراسة) رباب طه، 
 الهاني الصف تالميذ لدىوالميول  اليندسية المشكالت حل تنمية إلىدراسة ال تىدف

 اليندسية المشكالت حل لتنمية النشط التعمم عمى قاام برنامر فاعمية قياست اإلعدادي
استخدمت الدراسة المنير شبو  .اإلعدادي الهاني الصف تالميذ لدى المادة نحو والميل

 التجريبي. 
 درجات متوسطي بين إحصااية داللة ذو فرا دو وجخمصت نتاار الدراسة إلى 

 التي والضابطة النشط التعمم عمى قاام ببرنامر تدرس التي التجريبية المجموعتين تالميذ
 وكل ككل اليندسية المشكالت حل الختبار البعدي التطبيا في ادةالمعت بالطريقة تدرس
 فرا دو وج. التجريبية المجموعة تالميذ لصالح حدة عمى كل الفرعية مياراتو من ميارة
 تدرس التي التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسطي بين إحصااية داللة ذو

 المشكالت حل الختبار والبعدي القبمي التطبيقين فى النشط التعمم عمى قاام ببرنامر
 .البعدي التطبيا لصالح حدة عمى كل الفرعية مياراتو من ميارة وكل ككل اليندسية

 :(7022دراسة)عدنان طمفاح، 
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 المدارس ءامدر  دىقما للوا تيجيااالستر  الذكاء مستوى تعرفىدفت الدراسة إلى 
 الجنست :تالمتغير  بعاتوالقما  تيجيااالستر  الذكاء في الفروا داللةو  تالهانوية

 بين العالقة طبيعةت و الهانوية المدارس ءامدر  لدى داريةاإل الخدمة مدة التخصصت
استخدمت الدراسة  .الهانوية المدارس ءامدر  لدى االجتماعي والقما تيجيااالستر  الذكاء

 الهانوية المدارس ءامدر  تمتع :اآلتية النتاار لىإ البحث توصلو المنير الوصفي. 
 الذكاء في حصاايةإ داللة ذات فروا توجدت تيجيااالستر  الذكاء من عال   ىبمستو 
 حصاايةإ داللة ذات فروا توجدت ناثاإل ولصالح الجنس متغير بحسب تيجيااالستر 

 توجد تنسانياإل التخصص ولصالح التخصص متغير بحسب تيجيااالستر  الذكاء في
 داريةاإل الخدمة مدة متغير سببح تيجيااالستر  الذكاء في حصاايةإ داللة ذات فروا

 بمستوى الهانوية المدارس ءامدر  تمتعت سنوات هالث من كهرأ خدمة لدييم من ولصالح
 االجتماعي القما في حصاايةإ داللة ذات فروا توجد ىتاالجتماع القما من منخفض
 القما في احصااية داللة ذات فروا توجد ال تالذكور ولصالح الجنس متغير بحسب
 احصااية داللة ذات فروا توجدت نسانيإ/ عممي التخصص متغير بحسب اعياالجتم

 داريةإ خدمة لدييم من ولصالح داريةاإل الخدمة مدة متغير بحسب االجتماعي القما في
 والقما تيجيااالستر  الذكاء بين موجبة ارتباطية عالقة توجدت سنوات هالث من قلأ

 .االجتماعي
 :( Delinda & Marjorie ،7002 ومارجورى ديمندا) دراسة

 التالميذ وقدرات الرياضية المشكالت حلىدفت الدراسة إلى توضيح العالقة بين 
 ارتباطية عالقة ىناك أن إلى وتوصمتواستخدمت الدراسة المنير الوصفي.  المتنوعة.

 الرياضياتت مادة في الدراسى التحصيل بين (0...ستوى)م عند إحصااياً  دالة موجبة
 .  فموريدا بشمال المتوسطة المدارس تالميذ من عينة لدى وذلك بتكاريةاال والقدرة

 : (James &et al  ،7002دراسة)جيمس وآخرون 
 اليدف وأن الرياضياتت دراسةفي  المشكمة حلمعرفة أىمية  الدراسة إلى ىدفت

 صورة في ومعقدة متنوعة لمشكالت القدرة ىذه تطويرب يكون والتعمم لمتدريس األساسي
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 وتوصمت ليا. مالامة أنماط تصميم أو ليا تخطيطي شكل عمل أو المشكمة رجمةت
 في بنفسو الحل بعممية التمميذ قام لو أبسط تكون أن يمكن المشكمة أن إلى الدراسة
 كاتجاه المشكمة لحل االكتشاف عمى وقدرة خبرة يكتسب سوف وأنو الذاتي التفكير ضوء
  .العقمي لمعمل

 :(Roger & Saud  ،7002دراسة)روجر وساود 
 اتخاذ وضع دعم في المعمومات تكنولوجيا استخدام هرأ تعرفإلى  الدراسة ىدفت

 تقنية تطور الدراسة ىذه تناولت ولقد. الكبرى التربوية البيانات قواعد ضوء في القرارات
 وتحميل معالجة خالل من القرار دعم نظم في وأهرىا المتسارعة المعمومات نظم

 أن شأنيا من أدوات توافر خالل من وذلك القرار لصانع تتوافر التي التربوية المعمومات
 السياسات تمك ألهر ومحاكاة وتحميالت معالجة إجراء عمى القرار صانع تساعد

 قواعد باستخدام التربوى دارىاإل القرار صناعة وكيفية المختمفة والقرارات واالستراتيجيات
 من القرار صناع تمكن المعمومات تكنولوجيا استخدام أن كما الكبرىت التعميمية البيانات
 بين التى التفاعالت تعرفو  التربوية القرارات التخاذ وضعت التي الوهيقة ىيكل معالجة
 التي المنيجية األساليب من القرار دعم نظم أن :الدراسة نتاار أىم ومن. مكوناتيا

 المتغيرات تحديد في التربوية ناتالبيا قواعد استخدام من التربوى القرار صناع تمكن
دخالو  االختيارت وعمميات القرارات ىذه عمى تؤهر التي  تسمح التي التحسينات ا 

 تم ولقد تطمبيات التي المتغيرات حساب في تؤخذ وشروط قواعد إدخال من لممستخدمين
 القرار صانع وتمكن تدعم التي المعمومات تكنولوجيا أن تهب ذإ عممياً  ذلك تطبيا

 .التعاوني العمل وفا المحمية لممتطمبات االستجابة من لتربوىا
 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

التذكاء االجتمتاعي أشارت نتاار معظم الدراسات السابقة إلى فعالية استتخدام استتراتيجية 
في زيادة تحصيل الطالب مقارنة بالطرا واألساليب التقميدية األخرى . وحل المشكالت 
ات التتتتتي يتبتتتتع القيتتتتام بيتتتتا لتحقيتتتتا أقصتتتتي استتتتتفادة مرجتتتتوة متتتتن التتتتذكاء وكتتتتذلك الخطتتتتو 

من الدراسات السابقة  ةالحاليدراسة ال ت. وقد استفاداالستراتيجي وأسموب حل المشكالت
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ت وكتذلك ر النظري المترتبط بالتذكاء االستتراتيجي واتختاذ القترار وحتل المشتكالتفي اإلطا
 .ة الذكاء االستراتيجيلتنفيذ استراتيجيفي اإلجراءات المتبعة 

 إجراءات البحث :
المرتبطتتة بموضتتوع الدراستتة الحاليتتةت بيتتدف تقتتديم االطتتالع عمتتى األدبيتتات والدراستتات  -

إطتتتتار نظتتتتري يتنتتتتاول استتتتتراتيجية التتتتذكاء االستتتتتراتيجي متتتتن حيتتتتث المفيتتتتوم والمراحتتتتل 
واألبعتتادت وحتتل المشتتكالت متتن حيتتث شتتروط الموقتتف المشتتكل والعوامتتل المتتؤهرة عمتتى 
حل المشكالت وخطوات حل المشكمة وأىمية حل المشكالتت واتخاذ القرار من حيث 

 . الفرا بينو وبين صنع القرار ومقومات القرار الناجح وميارات متخذ القرار

 ت والتأكد من صدقو وهباتو.حل المشكالت واتخاذ القرار في الرياضيات إعداد اختبار -
 تطبيًقا قبمًيا.تطبيا االختبار  -

 .ن خالل استراتيجية الذكاء االستراتيجيتدريس الفصل المحدد م -

 تطبيًقا بعدًيا .تطبيا االختبار  -

 . ا الدراسةضتيا إحصااًيات والتأكد من صحة فر رصد النتاار ومعالج -
 اإلطار النظري :

باستراتيجية الذكاء االستراتيجي من ىنا أىم القضايا المرتبطة  ةالحاليدراسة تناول الت
ث المفيوم والمراحل واألبعادت وحل المشكالت من حيث شروط الموقف المشكل حي

والعوامل المؤهرة عمى حل المشكالت وخطوات حل المشكمة وأىمية حل المشكالتت 
واتخاذ القرار من حيث الفرا بينو وبين صنع القرار ومقومات القرار الناجح وميارات 

 .متخذ القرار
 :مفهوم الذكاء االستراتيجي 

بدأ استخدام الذكاء االستراتيجي ألول مرة في العمميات العسكرية في القرن الرابع قبل 
أحد أبرز  Sun Tzuالميالدت ووظف لتحقيا اليدف االستراتيجي عمى وفا صن تزو 

االستراتيجيين العسكريين في العالم بقولو: إن ما يمكن القااد الحكيم ذا الييمنة العسكرية 
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دة العاديين ىي المعرفة السابقة. فظير بذلك الذكاء ا قدرة القامن تحقيا أشياء تفو 
الدفاعي االستراتيجي الذي يعتمد في تخطيط العمميات العسكرية وتخصيص المارد 
الالزمة ليات ويييئ مصادر متعددة لتوفير المعمومات المتعمقة بأمن الدول وعالقتيا 

مميز من القدرات العقمية التي يحتاجيا بالدول األخرى. ويرتبط الذكاء االستراتيجي بنوع 
المدير أو القااد أو المفكر االستراتيجي التي تتيح لو إمكانية التفكير الشمولي بمستقبل 
المنظمة ومواجية الالتأكد وندرة المعمومات أو محدوديتيا مما يستوجب فيمًا واسعًا 

وفر استحضارات مناسبة لمتطمبات البياة المحيطة والبحث عن السبل واإلمكانات التي ت
تستيدف تحقيا المكانة المرموقة والموقع المتميز لممنظمة من خالل التفوا عمى 

 (.    .02ت 2..5اآلخرين )صالح عبدالقادرت 
   

  :مراحل الذكاء االستراتيجي 
إن عممية الذكاء االستراتيجي عممية متكررة ومتعاقبة المراحل وكل مرحمة تسيم في 

)لعاليميةت ىي. وىذه المراحلت اء مع حاجة العممية لممراجعة والتعديلإضافة قيمة لمذك
 :(52:  52ت 5.02
كافة العمميات التي يتم القيام ومة: إن مراحل اتخاذ القرار و تحديد الحاجة لممعم -

بيا في كافة المستويات تتطمب الحصول عمى المعمومة في الوقت والمكان 
ة المناسبة والضرورية. فالسؤال الميم المناسبينت فكل مستوى يتطمب المعموم

 المطروح ىنا ىو: ما المعمومات التي يجب الحصول عمييا؟  
جمع المعمومة: إن كل المستويات تتطمب معمومات محددة ودقيقةت األمر الذي  -

 يتطمب تحديد مصادر تمك المعمومات سواء أكانت رسمية أم غير رسمية.
نسبة لمذكاء االستراتيجيت فمعالجة معالجة المعمومة: وىي خطوة ميمة بال -

المعمومة يعتمد أساسًا عمى قيمتيا عمى المدى المتوسط والطويلت خاصة إذا 
تعما األمر بالقرارات االستراتيجية والحساسة. ويقصد بمعالجة المعمومات 
تجميع كافة البيانات التي تتحول إلى معطيات بعد المعالجة أو المعطيات في 
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عمييات من أجل تحميميا بشكل متجانس وتعتبر ترجمة  حد ذاتيا المحمصل
المعمومة خطوة أساسية إلجراء المعالجة فيي تعطي صورة واضحة تساعد في 
الغرض المنوط منيا. حيث إن قيمة المعمومة قد تتأهر بعدة عوامل ممكن أن 
تؤدي إلى الفيم الخطأ لممعمومة وتفسيرىا وبالتالي خطأ في اتخاذ القرار وأىم 

ألسباب كهرة المعطيات ومدى مصداقيتيا وىو ما يتطمب القيام بالعمميات ا
 اآلتية:

 . تقييم البيانات أو المعمومات المتحصل عمييا.

 . استخراج المعطيات ذات الجدوي من غيرىا .
 . تحميل المعطيات.

 . تحويميا إلى شكل مناسب.
لكل المراحل التي  بث المعمومة من أجل اتخاذ القرار:  ىذه الخطوة ىي نتيجة -

تسبقيا حيث يتم طرح المعمومة واستخداميا بما يسيم في خما القيمة المضافة. 
إن كل العمميات السابقة من تحديد وتجميع ومعالجة لممعمومات تكون بدون 
جدوى إذا لم يتم استغالليا بالشكل والوقت المناسب. فالمعمومة ال تكون ذات 

مناسب وبالشكل المراد والمستوى المطموبت إذ قيمة إال إذا جاءت في الوقت ال
أن لممعمومة تكمفة كبيرة لذا يجب توفيرىا في المكان والزمان المناسبين من 
أجل استخداميا حيث تشكل المعمومة أىم متطمبات الذكاء االستراتيجي. فبث 
المعمومة يعتبر بمهابة أوامر بتنفيذ خطوات ومراحل ميمة بعدىات إذ تعتبر 

جراءات تمييا تتم بدقة وجودة عالية من أجل الوصول إلى  كمفتاح لعمميات وا 
 اليدف وتحقيا الغرض.

 :أبعاد الذكاء االستراتيجي 
 من أىم األبعاد المكونة لمذكاء االستراتيجي كما جاءت في العديد من الدراسات

(Maccoby& Scudder,2011,32:40 ت) (:05: 00ت 5.02)محمد جبارت 



 
القرار وحل المشكالت في مادة الرياضيات لمصف  اتخاذفاعمية استراتيجية الذكاء االستراتيجي في تنمية 

 د.مشعل بدر أحمد المنصوري                .                           التاسع بدولة الكويت
 

 

 1027 ابريل  احلادى والثالثون                                                                                                             العدد 

              
- 111 - 

قدرة عمى رؤية االتجاىات المستقبمية عبر إجراء مسح لمعوامل االستشراف: ىو ال -
الديناميكية في الماضي والحاضر. فيو بمهابة عممية جمع العوامل الرايسة لمتغيير 
ومصادر المعرفة المختمفة لتطوير الرؤية االستراتيجية والذكاء التوقعي. فاالستشراف 

قبمية تمكن من وضع خطط يساعد عمى تقميل عدم التأكد ورؤية اتجاىات مست
 استراتيجية مستقبمية.

تفكير النظم: ىو القدرة عمى دمر العناصر المختمفة لغرض تحميميا وفيم الكيفية  -
التي تتفاعل بموجبيا لتشكل نظاما أو صورة واضحة بشأن األشياء التي يتم التعامل 

العناصر المتنوعة لفيم كيفية  معيا. فتفكير النظم يمهل القدرة عمى تركيب وتكامل
تفاعميا مع بعضيا البعض لموصول إلى األىداف المرجوة. بحيث يتم دراسة األجزاء 
من حيث عالقتيا بالكل وتقييميا من حيث نجاحيا في خدمة األىداف. إن التركيز 
عمى تفكير النظم كعنصر تحميمي يبرز دور الذكاء االستراتيجي سمات القادة 

 فو يييئ اآلتي:الناجحين بوص
 . إطارا لمتفكير االستراتيجي وأسموبا لمجابية تعقيدات البياة.

. طريقة لتعمم أشياء جديدة بسيولة أكبر وبافتراض هبات القواعد األساسية من نظام 
 آلخر.

. طريقة أجدى لمتعمم واكتساب المعرفة بصدد التكامل االستراتيجي لألفكار الجديدة 
 يكياتيا.ضمن بياة النظم ودينام

. رؤية أوضح وتقييم أدا لمجريات األحداثت والعالقات بين األنظمةت والنتاار المترتبة 
 عن تمك العالقات.

. طرااا أفضل البتكار االستراتيجيات الكفيمة بتجاوز المشكالت المعقدة وتفعيل 
 التغيرات االستراتيجية. 

األهر البعيد األمدت وتقميل  . الفرصة لمشاركة األفراد في تحميل جذور المشكالت ذات
 اآلهار السمبية الناجمة عنيا.
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الرؤية المستقبمية: وتعني قدرة الفرد عمى تشكيل صورة لشيء لم يتم اختباره كامالت  -
بعيدا عن مصطمح التكين الذي يشير إلى قدرة الفرد عمى رؤية التطورات قبل 

رؤية المستقبمية ىي حدوهيا والذي يرتبط بشيء حصل سابقا وينتظر نتيجتو. وال
النتاج الممموس لمذكاء االستراتيجي فيما يتعما بمستقبل المنظمة والذي ينبع من 

 إمكانية المنظمة ومعرفتيا وقدرتيا االستراتيجية.     
الدافعية : ىي عممية التأهير في السموك من حيث توجيو واستمرارية وقوة التوجو  -

تفعل فعميا في تنشيط السموك وتوجييو  نحو اليدفت والدافعية ىي حاجة أو رغبة
نحو ىدف معين. وتمهل الدافعية أداة فعالة في تعزيز األىداف االستراتيجية من 

 خالل تأهيرىا في توجيات األفراد العاممين.
الشراكة: وىي عممية التعاون وتبادل المعمومات بين منظمتين أو أكهر لبناء  -

ذكي لكامل طاقة الشراكة لتحقيا األىداف استراتيجية أعمال ناجحة واالستغالل ال
 المنشودة.

  المشكلشروط الموقف: 
 الشروط تحققت إذا مشكل موقف أو محير سؤال ويواج الشخصويمكن القول إن 

 (:52ت 5.02)سعيد محمدت تيةاآل
 ضرورة زمميست ذاىو  وتحقيق في ويرغب ويعي واضح دفى الشخص لدى يكون أن  -

 ناكى يستمف واال الموقف لحل أو السؤال عن جابةلإل ورغبة دافع ولدي يكون أن
 . ةممشك

 وكمالس أنماط تكون وأن دفيال تحقيا طريا في وعقبات عوااا توجد أن  -
 لتخطى كافية غير زةىالجا تاار يوالم وماتمالمع وكذلك االعتيادية واالستجابات

 . العقبات من صموالتخ العوااا ذهى
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 ومعرفت تنظيم بإعادة ذلك في يستعين وأن وتأنى بتروي الموقف في يفكر أن  -
 دقيا ميف إلى يصل حتى جديدة تاار يوم معارف أوبإضافة السابقة وتاار يوم
 . الموقف أو سؤالمل

 يقوم هم ةمالمشك أو موقفمل المناسبة الفرضيات أو ولمالح من مجموعة يضع أن  -
 . ةمالمشك لحل ايمناسبت مدى لمعرفة اىباختبار 

  المؤثرة في حل المشكالت: العوامل 
)إسماعيل محمد ومحمد منيات  مةالمشك حل عممية في تؤهر التي العوامل توجد بعض
 : (544ت 0..5الصادات

 .المشكمة وعرض تقويم طريقة  -
 .وفيميا المشكمة/  المسألة ستيعابا -
 .المغة فى الكفاءة -
 .المسألة مع التفاعل نحو تجاهاال -
 .المشكمة حل عمى تيماقدر  مدى عن الطالب معتقدات -
 .العقمية تاوالقدر  المعرفى واألسموب الفردية الفروا -
 .المعرفية الخمفية -
 فى المساعدة العامة والمقترحات تيجياتاستر واال الخطط من الطالب حصيمة ضعف -
 .الحل كتشافا
 .الالمباالة القمات المملت الدافعت نفعاليةتاال العمميات -
 . والنم مستوى -
 المشكمة: حل خطوات 

 وفا بالسير تواجيوت التي مشكالت من مشكمة أية لحل المتعمم يمتزم أن يفضل
 :( 022ت 2..5)حسن جعفرت  يةاآلت الخطوات
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 إحساس ىى بحث ألى االنطالا نقطة أن المعروف من :بالمشكمة اإلحساس -
 أىم من يعد اإلحساس وىذات  معين مجال فى تواجيو مشكمة همة بأن الباحث
بشأنيات  نتاار إلى والوصول ىذه المشكالت بدراسة لمقيام دوافعو تحرك التى العوامل
 المشكمة نوع وتحديد المتعمم بمورة إحساس فى يتمهل الخطوة ىذه في المعمم ودور
 .تواجيو  التي

 وتمكنو المشكمة كاإدر  عمى المتعمم تساعد التي الميمة العوامل منالمشكمة :  تحديد -
 يجعل فيو لممشكمة التصور موضوع واضحةت عبارات في وصياغتيا دىاتحدي من

 المتعممين يساعد أن المعمم وعمى .لحميا المناسبة واألساليب الوساال يدرك المتعمم
 فال .ولمستوياتيم لحاجتيم ومالامة الطالب لخبرات المناسبة المشكمة اختيار عمى
 تحتوى أن يجب أنما بيات تيينوافيس جدا سيمة وال ىمتيم فتهبط جداً  صعبة تكون
 أن لممعمم يمكن تفكيرىمت وأيضاً  وتهير تيماقدر  تتحدى بحيث الصعوبة من قدر عمى

  .المشكمة لموضوع الواضحة الصياغة تحديد في طالبو يساعد
 عن البحث لىإ المتعممون يسعى الخطوة ىذه : وفيالمعمومات/  البيانات جمع -

 أن المعمم وعمى بالمشكمةت المتصمة والمعمومات ناتالبيا لجمع والدوريات جعاالمر 
 .لذلك الكافى الزمن وتقدير المشكمةت سةالدر  المتاحة المصادر لىإ يرشدىم

 الفروض بتحديد المعمم بمعاونة الدارس يقوم الخطوة ىذه فيوض: الفر  وضع -
 الخطوة ىذه وأن ومحددة واضحة الفروض تكون أن ويشترط .المشكمة لحل المناسبة

 وما التقريبى الحل صياغة في خالليا تبذل التي لمجيود نتيجة كبيرة أىمية تمهل
 وعمى فرضت بكل العالقة ذات المعمومات وتسجيل والتقصى البحث من تقتضيو
 الذى التقدم ومعرفة أىميتو حسب فرض كل جعةامر  عمى طالبو يحث أن المعمم
 .الفروض أفضل لىإ الوصول بصدد أحرزه

 تحديدىا تم التي الفروض ىذه ببحث الدارس يقوم وىناوض: الفر  ةصح من التحقا -
 التجارب ءابإجر  كالقيام صحتيات من لمتأكد المتاحة بالوساال السابقة الخطوة فى

 .عمييا
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 الحل من تأكد قد الدارس يكون الخطوة ىذه وفي:  المشكمة حل لىإ الوصول -
 صحتو .  لىإ مانانطلال وتجريبو الحل ىذا بفحص وذلك لممشكمةت المناسب

 المشكالت حل طريقة أهمية : 
أحالم حسب الرسولت مرجع سابات ) يمي ما المشكالت حل طريقة أىميةمن أىم نقاط 

2.): 
 العمميات من سمسمة أنيا من والتعمم التعميم في المشكالت حل طريقة أىمية تتبع -

 ومفاىيم وقيما تار وميا أفكار خالليا من تتعمم التي والوجدانية والميارية العقمية
 . جديدة

 تواوميار  معموماتة لممارسة المتنوعة بالفرص المتعمم تزود المشكالت حل طريفة -
 تطور أو تحول كيف تتعمم المشكالت حل طريقة فعن ت السابقة ومفيوماتو
 . جديدة مشكالت أو مواقف في وتستعمميا السابقة والتعميمات المفيومات

 ت الحل عن البحث في المتعمم لدى والرغبة والمتعة عقمىال الفضول إهارة وسيمة نياأ -
 فى رغبة تهير أو ت المتعمم لدى حاجة أو بميل متصمة المشكمة كانت إذا وخاصة
 . التحدث

 لديو وتنمى ت تواوميار  توار بقد يها المتعمم وتجعل ت يجابيةواإل بالهقة الشعور تنمى -
 والهقة ماحتر اال عمى القاامة العالقة ىوتنم النقدىت والتفكير ت المناقشة عمى القدرة
  .والمتعمم المدرس بين

( ديوى جون)  ويربط ت العممى والتفكير البحث خطوات أساس عمى تقوم طريقة ىي -
 عممية طريقة أنيا أساس عمى المشكالت حل طريقة وبين التام التفكير طريقة بين

 . التام التفكير عمى وتعتمد
 ارالقر واتخاذ  صنع بين الفرق : 

 ونشاط جيود في األساسي المحرك فيو اإلدارة عممية جوىر القرار صنع عممية تمهل
 لمنظمة يمكن التي النتاار فأفضل وعناصرىا اإلدارة وظااف كل ويتخمل البشرية الموارد
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 صنع مفيوم بين البعض يخمط ولذلك أفضل لقرار النيااية المحصمة ىي تحققيا أن ما
 عوامل فييا تتداخل لمغاية معقدة عممية القرار صنع فعممية قرارال اتخاذ ومفيوم القرار
 بيا يقوم إدارية وظيفة أي وأن واجتماعيةت واقتصادية وسياسية نفسية متعددة
 تتضمن إنما  (التقويم – التوجيو – المتابعة – القيادة – التنظيم – التخطيط)اإلداري
 مجموعة خالل من أي عاونيالت العمل من إطار في واتخاذه القرار صنع عممية

 القرارت واتخاذ القرار صنع من كل بين فارا همة ولكن. لأفض قرار ىلإ لموصول
 القرار اتخاذ فمرحمة القرار لصنع مرادفا وليس القرار صور مراحل أىم من القرار فاتخاذ
 .القاامة المشكمة حول وأفكار معمومات من القرار صانعو ليوإ يتوصل ما خالصة ىي

 من تبدأ متعددة تفاعالت مراحميا تتضمن ديناميكية عممية القرار اتخاذ أن كما
 اتخاذ سرعة في القااد شخصية تبرز والتي القرار اتخاذ بمرحمة وتنتيي التصميم مرحمة
 أماموت المطروحة البداال بين من المناسب البديل اختيار عمى والقدرة عدمو من القرار
 أن كما تنفيذهت ىو خرواآل القرار صنع ىو أوليما رارالق صنع لعممية عنصرين فيناك
 شروط وفا القرار يسن الذي ىو القرار فصانع ومتخذهت القرار صانع دور بين فرا همة

 الظروف وفا القرار يسن الذي ىو أي وزىاتجا يجب وال القرار يصيغيا معينة
 ضوء في يناسبو الذي القرار يختار الذي ىو القرار صانع أما المتاحة واإلمكانات

 مرحمة تكون وبذلك الشروط ىذه وزيتجا أن لو يحا وال مسبقا الموضوعة الشروط
 ت. القرارا صنع عممية في واحدا جانبا يمهل داريإ عمل الحقيقة في ىي القرار اتخاذ
 أسموباً  تشكل متتابعة خطوات عدة إتباع خالل من تتم القرار اتخاذ فعممية هم ومن

 :وىي أمهل حل إلى لالوصو  في منطقياً 
 يسيل حيث بدقة لممشكمة تشخيص عن عبارة وىي:  وتحميميا المشكمة تحديد -

 .المشكمة لتمك مالامة حمول وضع
 من ممكن عدد كبرأ عمى الحصول من فالبد:  والبيانات ومعمومات حقااا جمع -

 . المفروضة الزمنية الحدود ضمن القرار حول الحقااا
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 لممشكمة مالامة بداال عن البحث يجب التشخيص يةعمم بعد:  بداال عن البحث -
 . بالسيمة ليست ىذه البحث وعممية

 البداال لتمك وتقييم غربمة إجراء يتم السابقة البحث عممية بعد:  البداال تقويم -
 . المناسب البديل اختيار لإلدارة ليتسنى المتاحة

 خطرأ من مرحمةال ىذه ولعل القرار اتخاذ مرحمة وىى: األفضل البديل اختيار -
 .المناسب البديل اختيار يتم الخطوة ىذه وفي وأصعبيا المراحل

 البنود أحد التنفيذ وتقييم القرار تنفيذ ننسى ال الحال وبطبيعة:  والمتابعة التنفيذ -
 يشاركون الذين ألولاك القرار شرح وىو التنفيذ في يغفل ما كهير أمر وىناك مةالمي
 .القرارات لدعم اً استعداد أكهر فيم تنفيذه في

 المترتبة الفعل ردود أو المتابعة عمميات توفرىا التي وىي المرتدة أو العكسية التغذية -
 .(42: 42ت 5.02)فيصل مدعثت  القرار نتاار عمى

 الناجح القرار مقومات: 
 ببعض يتصف وأن البد تفردياً  قراراً  كان أم بالمشاركة كان سواء قرار أي إن

 واتخاذه صنعو تم التي والمشكمة القضية لحل وفعاالً  ناجحاً  اراً قر  يكون لكي الخصااص
ت 2..5)حسين عبدالرحمنت  يمي ما والخصااص المقومات تمك أىم ومن بشأنيات
522): 

 العامة السياسة نطاا ضمن معينة أىداف أو ىدفاً  يحقا أي: ىادفاً  القرار يكون أن -
 .لممنظمة

 ختياراال صالحية نضمن حتي: ةمطروح بداال عدة ضمن من اتخاذه يتم أن -
 .المتخذ القرار وفاعمية

 ألحكام وفقا األغمبية مصمحة مع القرار يتماشي أي: الجماعة إرادة القرار يمهل أن -
 .المتبعة واإلجراءات القانون
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 يكون ال تنفيذه يستحيل أو يصعب الذي فالقرار  :لتنفيذه وساال القرار يتضمن أن -
 لطريقة واضحاً  تحديداً  القرار اتخاذ يصاحب أن وريالضر  من بل تصااباً  قراراً 
 .تنفيذه

 القرار متخذ مهارات: 
ت 2..5)سالمة عبدالعظيمت وىي القرارمتخذ  لدي تتوفر أن يجب خاصة ميارات ىناك
25 ): 

 .البداال بين والمفاضمة التمييز ميارة -
 .قرار إلى لموصول المطموبة المعمومات ونوعية كمية تحديد ميارة -
 .القرار سيتخذ ومن المشكمة لمواجية العمل أولويات تحديد ةميار  -
 .لمقرار المتوقعة وغير المتوقعة النتاار توقع ميارة -
 التعارض صور مع التعامل وحسن القرار لصنع المناسبة الطريقة اختيار ميارة -

 .القرار صنع في
 .رالقرا لصنع المالام التوقيت وتحديد المطموب الزمني المدي تعرف ميارة -
 كسب عمى والقدرة المتخذ القرار فعالية مدي وتحديد وتنفيذ متابعة عمى القدرة -

   .بالقرار المتأهرين تأييد
 : ةالميداني إجراءات الدراسة
. وذلتك عمتى اأىم خطتوات ومراحتل الجتزء الميتداني منيت دراسةتناول الفيما يمي ت

 النحو التالي:
 لمتطبيق: ةالمحدد وحدةإعداد ال

التتتتتذكاء ستتتتتتراتيجية ال اوفقتتتتت اادىإلعتتتتتد ةالمطموبتتتتت وحتتتتتدةالخطتتتتتوة تحديتتتتتد ال تتتتتتم فتتتتتي ىتتتتتذه 
"ت متتتتن مقتتتترر  تحميتتتتل البيانتتتتات  " اوعنوانيتتتت وحتتتتدة الهانيتتتتةوتتتتتم اختيتتتتار ال تاالستتتتتراتيجي
. 5.02/5.02ختتالل العتتام الدراستتي  الصتتف التاستتعالمطبتتا عمتتى طتتالب  الرياضتتيات

تستتتتجيل وتنظتتتتتيم  الل)عرض البيانتتتتات متتتتتن ختتتتيتتتتة:تالموضتتتتتوعات اآل ت الوحتتتتدةتضتتتتمنو 
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البيانات وتمهيمياتمقاييس النزعة المركزيتةت التمهيتل البيتاني بالنقتاط المجمعتة ومخططتات 
الستتتاا واألوراات مخطتتتتط الصتتتندوا ذي العارضتتتتتين( واستتتتتخدام البيانتتتات لإلجابتتتتة عتتتتن 
األستتتتامة متتتتن خالل)فيتتتتم استتتتتطالعات التتتترأيت مخططتتتتات االنتشتتتتار والنزعتتتتاتت تصتتتتميم 

 .استطالع الرأي(
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 :الذكاء االستراتيجيوفق استراتيجية  لوحدةإعداد موضوعات ا
لتدريستتو  ةالمحتتدد وحتتدةداد كتتل موضتتوع متتن موضتتوعات القتتام الباحتتث ىنتتا بإعتت 

متتع تقتتديم نفتتس موضتتوعات  تالتتذكاء االستتتراتيجييتتة وفتتا استتتراتيجية لممجموعتتة التجريب
متتع الصتتف التاستتع طتتالب لطريقتتة التقميديتتة التتتي اعتادىتتا لممجموعتتة الضتتابطة با وحتتدةال

 .المعمم
 : ةـالعين

طتتالب متتن  طالبتتاً ( .4وتطبيقتتو عمتتى عينتتة عشتتوااية قواميتتا ) بحتتثتتتم إجتتراء ال
بمدرسة عبداهلل بن حذافة المتوسطة بنتين بمنطقتة الفروانيتة  تبدولة الكوي الصف التاسع

الضتابطة ( طالًبتات و .5)وضتمت تجريبيتة ال: وتم تقسيم العينة إلتى مجمتوعتينت التعميمية
 ( طالًبا . .5)وضمت

 : حل المشكالت واتخاذ القرار إعداد اختبار
قتتدرة طتتالب الصتتف التاستتع عمتتى يتتدف إلتتى قيتتاس ت ةالحاليتتدراستتة ال تلمتتا كانتت

وحتدة قبمًيتا وبعتدًيا؛ بيتدف تعترف أهتر تتدريس موضتوعات الاتخاذ القرار وحل المشتكالت 
فقتد تطمتب األمتر ت التذكاء االستتراتيجياستخدام استراتيجية بالرياضيات من مقرر الهانية 

فتتتتي قتتتتدرة الطتتتتالب عمتتتتى حتتتتل المشتتتتكالت واتختتتتاذ القتتتترار إعتتتتداد اختبتتتتار لقيتتتتاس مستتتتتوى 
 التتذكاء االستتتراتيجيتتتدريس باستتتخدام استتتراتيجية قبتتل الستتير فتتي إجتتراءات ال الرياضتتيات

 ستتتامةمتتتع مراعتتتاة االعتبتتتارات المتعمقتتتة بعتتتدد األ وتتتتم إعتتتداد االختبتتتار وبعتتتد استتتتخداميا.
وتوزيتع ت مياريتةالو  وجدانيتةالمعرفيتة و متن حيتث الناحيتة الوترتيبيا والجوانب التي تقيستيا 

وزمتتن مخصتتص لإلجابتتة بمتت   تدرجتتة (.2ختبتتار درجتتة كميتتة قتتدرىا )الالتتدرجات. وحتتدد ل
 مقداره ساعة ونصف.
ـــــار : لمتحقتتتتتا متتتتتن صتتتتتدا االختبتتتتتار تتتتتتم عرضتتتتتو عمتتتتتى مجموعتتتتتة متتتتتن  صـــــدق االختب

بيتتدف التأكتتد متتن  ىر وطتترا التتتدريس والقيتتاس والتقتتويم التربتتوي؛المتخصصتتين فتتي المنتتا
وبعتد أختذ  تاالختبتارمتع ستالمة الصتياغة لمفتردات  ختبار يقيس ما وضع لقياسوتاالأن 

 آراء المحكمين بعين االعتبار استقر االختبار في صورتو النيااية الصالحة لمتطبيا.
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ختبتتار االلباحتتث بحستتاب معامتتل هبتتات لمتأكتتد متتن هبتتات االختبتتار قتتام ا : رثبــات االختبــا
ختبتار. وبعتد االريتشاردسون لتقدير االتساا الداخمي لمفتردات  -باستخدام معادلة كيودر

  .       (20..تطبيا المعادالت كان معامل هبات االختبار التحصيمي) 
 : التصميم التجريبي لمدراسة

ن ختتتتتتتالل التصتتتتتتتميم التجريبتتتتتتتي متتتتتتت ةالحاليتتتتتتتدراستتتتتتتة يتضتتتتتتتمن تصتتتتتتتميم تجربتتتتتتتة ال
متتتتتن متتتتتادة الهانيتتتتتة  ت حيتتتتتث يتتتتتتم ىنتتتتتا تقتتتتتديم الوحتتتتتدةالمجموعتين)التجريبيتتتتتة والضتتتتتابطة(

تستتخدم استتراتيجية  الرياضيات بالطريقة التقميدية لطالب المجموعة الضابطةت في حتين
عمتى دراسة الراىنة ال مجموعة التجريبية. مع تطبيا أداةمع طالب ال الذكاء االستراتيجي

 أفراد العينة .
 : تطبيق القبمي ألداة الدراسةال

والتأكتد  -حتل المشتكالت واتختاذ القترار فتي الرياضتياتاختبتار  -دراستة ال بعد إعداد أداة
 . من صدقو وهباتو ت قام الباحث بتطبيقو قبمًيا عمى طالب عينة الدراسة

 نتائج التطبيق القبمي : 
ذ القتترار فتتي الرياضتتيات حتتل المشتتكالت واتختتااختبتتار قتتام الباحتتث بتطبيتتا أداة الدراستتة: 

)التطبيا القبمتي(ت متع تصتحيح اإلجابتات وحستاب متوستط درجتات كتل عمى أفراد العينة 
 ( يوضح ذلك.0والجدول ) ( لبيان داللة ىذه الدرجات .zمجموعة ت وقيمة )
 في االختبار التحصيمي )التطبيا القبمي(نتاار أفراد العينة  (0جدول)

متوسط  العدد 
 الرتب 

 مستوى الداللة (zقيمة) رتبمجموع ال

 .222 .222- .5..40 52.22 .5 الضابطةالمجموعة
 .222.5 52..5 .5 التجريبيةالمجموعة

 
( يتضتتتتتتح التقتتتتتتارب فتتتتتتي متوستتتتتتطي درجتتتتتتات طتتتتتتالب 0ومتتتتتتن الجتتتتتتدول الستتتتتتابا)

ة والضتتتتتتابطة فتتتتتي اختبتتتتتتار حتتتتتل المشتتتتتكالت واتختتتتتتاذ القتتتتترار فتتتتتتي التجريبيتتتتت نمجمتتتتتوعتيال
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(ت أي عتدم وجتود فتروا ذات داللتة zي(ت مع عتدم داللتة قيمتة ))التطبيا القبمالرياضيات
لتطبيتتا القبمتتي إحصتتااية بتتين المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي متوستتطي درجتتات ا

 متا بعتدت وتستاعد فتي تفستير أي تغيترات حادهتة فيلالختبار. وىي نتيجتة مطمانتة لمباحتث
رجاعيتتتتا إلتتتتى افتتتتي  استتتتتراتيجية التتتتذكاء  ستتتتتخداممستتتتتوى طتتتتالب المجموعتتتتة التجريبيتتتتة وا 

ال يوجتد فترا ذو . وبذلك تتأكتد صتحة الفترض األول ت والتذي يتنص عمتى " االستراتيجي
المجموعتتة التجريبيتتة فتتي و متوستتطات درجتتات المجموعتتة الضتتابطة داللتتة إحصتتااية بتتين 

 " . حل المشكالت واتخاذ القرار في الرياضيات  الختبارالتطبيا القبمي 
 :راسةدال التطبيق البعدى ألداة

وحتتتدة الهانيتتتة وفتتتا استتتتراتيجية التتتذكاء االستتتتراتيجي بعتتتد االنتيتتتاء متتتن تتتتدريس محتتتتوى ال 
ضتابطة ألي متغيترات ت ت وعتدم تعترض طتالب المجموعتة اللطالب المجموعة التجريبيتة

حل المشكالت واتختاذ القترار فتي الرياضتيات عمتى  التطبيا البعدي الختبارب قام الباحث
لضتتابطة التجريبيتتة وا ستتتوى النيتتااي لطتتالب المجمتتوعتينف الم؛ بيتتدف تعتتر أفتتراد العينتتة

فتي الرياضتيات ت ومتا إذا كانتت  فيما يتعما بتنمية ميارتي حتل المشتكالت واتختاذ القترار
 . ( يوضح ذلك5موعتين . والجدول)ىناك فروًقا ذات داللة إحصااية بين المج

 التطبيا البعدي(نتاار أفراد عينة البحث في  االختبار التحصيمي ) (5جدول)
متوسط  العدد 

 الرتب 
مجموع 
 الرتب

مستوى  (zقيمة)
 الداللة

 ....  2.420- ....52 .02.2 .5 الضابطةالمجموعة 
 ....22 .22.2 .5 التجريبيةالمجموعة 

( يتضتتتح وجتتتود فتتتروا ذات داللتتتة إحصتتتااية بتتتين المجمتتتوعتين 5متتتن الجتتتدول الستتتابا )
التطبيتتتا البعتتتدى الختبتتتار حتتتل المشتتتكالت جتتتات التجريبيتتتة والضتتتابطة فتتتي متوستتتطي در 

( ت وىي فروا لصالح المجموعة 0...عند مستوى داللة ) واتخاذ القرار في الرياضيات
. وىتتتو متتا يتتدفع إلتتتى  متتن ختتالل استتتتراتيجية التتذكاء االستتتراتيجيالتجريبيتتة التتتي درستتتت 

لرياضتتيات ميتتارتي حتتل المشتتكالت واتختتاذ القتترار فتتي اإرجتتاع ىتتذا االرتفتتاع فتتي مستتتوى 
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؛ حيتتث استتتراتيجية التتذكاء االستتتراتيجي طتتالب المجموعتتة التجريبيتتة إلتتى استتتخدام لتتدى 
طتتتتالب المجموعتتتتة الميتتتتاري لمستتتتتوى الحققتتتت االستتتتتراتيجية أىتتتتدافيا متتتتن ختتتتالل ارتفتتتتاع 

 التجريبيتتة مقارنتتة بطتتالب المجموعتتة الضتتابطة التتتي درستتت بالطريقتتة التقميديتتة المعتتتادة.
ة بتين المتغيترات الهالهتة : المتغيتر المستتقل )التذكاء االستتراتيجي حيث همة عالقة إيجابي

(ت والمتغيتتران التتتابع )حتتل المشتتكالت واتختتاذ القتترار( ألن التتذكاء االستتتراتيجي فتتي حالتتة 
توفره لدى الفرد فإن ذلتك يعنتي وجتود استبصتار مستتقبمي ورؤيتة وتفكيتر منظتومي ييستر 

شكالت والقدرة عمى اتخاذ القرار الستميم طبقتًا لصاحبو القدرة عمى التعامل العممي مع الم
 لرؤيتو المبنية عمى أسس منيجية صحيحة.

( ت و)محمتتتتد جبتتتتارت 5.02يجتتتتة متتتتع نتتتتتاار دراستتتتات )عتتتتدنان طمفتتتتاحت وتتفتتتتا ىتتتتذه النت
ميتتارتي حتتل المشتتكالت فتتي تنميتتة التتذكاء االستتتراتيجي متتن فاعميتتة استتتراتيجية ( 5.02

الب الصتتف التاستتع بدولتتة الكويتتت. وبتتذلك تتأكتتد واتختتاذ القتترار فتتي الرياضتتيات لتتدى طتت
يوجد فرا ذو داللة إحصتااية بتين متوستطات " صحة الفرض الهانيت والذي ينص عمى 

حتتتل الختبتتتار التطبيتتتا البعتتتدى درجتتتات المجموعتتتة الضتتتابطة والمجموعتتتة التجريبيتتتة فتتتي 
 ".المشكالت واتخاذ القرار لصالح المجموعة التجريبية 

 : هارحاتمقتالدراسة و توصيات 
األدب التربتتوي ونتتتاار الدراستتات والبحتتوث الستتابقةت ومتتا أستتفرت عنتتو فتتي ضتتوء         

الفعتال الستتراتيجية التذكاء االستتراتيجي فتي تنميتة القتدرة متن األهتر  ةالحالي نتاار الدراسة
 بما يمي : عمى حل المشكالت واتخاذ القرار في الرياضيات ت يوصي الباحث

المتواد فتي التذكاء االستتراتيجي  ستتراتيجيةا عتن والبحتوث راستاتالد متن المزيتد إجتراء -
يتيا خارج الميتدان التربتوي فعالالتي هبت  ستراتيجياتاال إحدى باعتبارىاكافة  الدراسية
 . التدريسي
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التتذكاء  ستتتراتيجيةا عمتتىالرياضتتيات  معممتتاتو  معممتتي تتتدريبقيتتام وزارة التربيتتة ب -
مكانيتةست التتدري فتي لفعاليتيتا اً ر نظت تدريبيتة ورش خالل مناالستراتيجي   استتخداميا وا 

 . صوالخا العام التعميم مواقع من كل في

إصتتتدار أدلتتتة إرشتتتادية لتوضتتتيح آليتتتات تطبيتتتا التتتذكاء االستتتتراتيجي داختتتل المنظومتتتة  -
 التعميمية بجميع مدارس دولة الكويت.

ستتراتيجي عمل مستابقات إبداعيتة لتبنتي أفكتار المتعممتين المتعمقتة بتوظيتف التذكاء اال -
 في حل المشكالت المجتمعية القاامة بدولة الكويت. 

 التربيتة حتول استتراتيجيةوزارة رش عمتل تدريبيتة لممعنيتين فتي قيام وزارة التربية بعقتد و  -
 ىا المختمفة .الذكاء االستراتيجي بأبعاد

 اءشتيباأل التفكيتر عمتى القتدرة وتنميتة تيجيااالستتر  التذكاء لتنميتة تدريبيتة تادور  ءاجتر إ -

متعمم والمعمم ال تواجو قد التي والتحديات المشكالت لمواجية التحميل عمى والقدرة بعما
  بالمدرسة .
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 راجع:الم
س يتدر  أهر استخدام طريقة حل المشكالت فى( 5.02)أحالم حسب الرسول أحمد سعد

ة يذ الحمقة الهانيل الدراسي لتالمية عمى التحصيالمفظ لرياضيةاالمساال 
كمية ة الخرطومت رسالة دكتوراه غير منشورةت يم األساسى بمحميعمبمرحمة الت

 التربيةت جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا.
 دار مكتبة قاتتيوتطب الرياضيات نظريات تدريس طرا (0..5)األمين  ليإسماع

 رة.ھالقا الفكرت
 قاتتيوتطب اتينظر  ي سيتدر  طرا (0..5)الصادا ومحمد نياألم محمد ليإسماع

  .والنشرت القاىرة لمطباعة العربى النشر دار
الذكاء االجتماعي وعالقتو بأسموب حل المشكالت لدى ( 2..5)انتصار كمال قاسم ت 

 ت 50طمبة الجامعةت مجمة العموم التربوية والنفسية جامعة بغداد ع 
 حسن جعفر الخميفة: المنير المدرسى المعاصر المفيوم  األسس المكونات التعميماتت

 .2..5ت مكتبة الرشد ناشرونت الرياضت 5ط 
 الدار العامةت اإلدارة ومبادئ اإلدارة أصول إلى التيامي: المدخل الرحمن عبد حسين

 .2..5 ت القاىرة والتوزيعت لمنشر العالمية
 المشكالت حل لتنمية النشط التعمم عمى قاام برنامر رباب طو السيد عبداليادي: فاعمية

اإلعداديةت رسالة دكتوراه  الحمقة تالميذ المادة لدى حون والميل اليندسية
 .5.02غير منشورةت كمية الدراسات العميا لمتربيةت جامعة القاىرةت 

 ياراتوم التحصيل تنمية فى المشكالت حل استراتيجية سعيد محمد عزمي: فاعمية
ت اإلعدادي الهاني الصف تالميذ لدى الرياضيات فى اإلبداعي التفكير
ماجستير غير منشورةت معيد الدراسات التربويةت جامعة القاىرةت رسالة 
5.02. 

 المدرسة إلى الطريا المتميزة والصفية المدرسية اإلدارة:  حسين العظيم عبد سالمة
 .2..5 ت عمان الفكرت دار الفعالةت
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 .2..5ضة العربيةت القاىرةت ديناميات وأخالقيات صنع القرارت دار الني
وياسر نظام الدين مجيد : مفيوم حل المشكالت لدى طمبة جامعة  سيمة حسين قمندر

ت جامعة 2ت ع 04الموصلت مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانيةت مر 
 .2..5تكريتت حزيران 

شتتمس التتدين عبتتداهلل شتتمس التتدين: متتدخل فتتي نظريتتة تحميتتل المشتتكالت واتختتاذ القتترارات 
 .2..5شات اإلداريةت مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجيةت دم

صالح عبدالقادر النعيمي : المدير القااد المفكر االستراتيجي فن ميارات التفاعل مع 
 . 2..5نشر والتوزيعت عمانت اآلخرينت دار إهراء لم

عامر عوين عواد شبيب العنزي: أهر استخدام استراتيجية مقترحة قاامة عمى حل 
ء أهر التعمم المشكالت في تدريس الجبر عمى التحصيل الدراسي وبقا

وتنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ المرحمة المتوسطة بدولة الكويتت 
ربويةت جامعة القاىرةت رسالة دكتوراه غير منشورةت معيد الدراسات الت

5.04 . 
  ربدتأ والنشرت لمتوزيع الفرقان دارت 4ت ط التربوي النفس عممنشواتي:  المجيد عبد

5..2. 
هلل : المشاركة الفاعمة لمديري األقسام في المديريات العامة عبدالرحمن حسين مال ا

ت 22لمتربية في عممية صنع القرارت مجمة البحوث التربوية والنفسيةت ع 
 .5.02بغدادت  جامعة

 مدراء لدى االجتماعي بالقما وعالقتو االستراتيجي عدنان طمفاح محمد : الذكاء
ت جامعة سامراءت .4ع  ت00الهانويةت مجمة سر من رأيت مر  المدارس
5.02. 

عممية صنع القرار التربوي في وزارة التربية بدولة  فيصل مدعث غالب العازمي:
دراسة تحميمية لبعض القراراتت  2..5إلى  ...5 الكويت في الفترة من
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رسالة دكتوراه غير منشورةت معيد الدراسات التربويةت جامعة القاىرةت 
5.02 . 

مية الذكاء االستراتيجي في عممية اتخاذ القرارات دراسة لعاليمية محمد عمي : أى
ميدانية لمؤسسة فرتيال عنابةت رسالة ماجستير غير منشورةت كمية العموم 
االقتصادية والتجارية وعموم التسييرت جامعة محمد خيضر بسكرةت 

 . 5.02الجزاارت 
سات التعميميةت محمد جبار ىادي : الذكاء االستراتيجي وأهره في تعزيز سمعة المؤس

دراسة استطالعية آلراء عينة من رؤساء وأعضاء مجالس المعاىد التقنية 
في كربالء بابل النجف الكوفةت مجمة القادسية لمعموم االقتصادية واإلداريةت 

 .5.02جامعة القادسيةت   ت0ت ع 02مر 
 عمى رةالقد تنمية في المتشعب التفكير استراتجيات استخدام أهر :كمال  محمد مرفت

 المرحمة تالميذ لدى الرياضيات نحو واالتجاه الرياضية المشكالت حل
ت مر الرياضيات  تربويات مجمة التحصيميةت المستويات مختمفي االبتدااية

 بنيات جامعة التربيةت كمية ت الرياضياتت لتربويات المصرية الجمعيةت 00
 .2..5 يناير

 التذكر عمميات عمى اإللكترونية أللعابا أهر: الريماوي عودة ومحمد الشحروري ميا
 في المتوسطة الطفولة مرحمة أطفال القرار لدى واتخاذ المشكالت وحل

تعمادة البحث 5ت ممحا 22األردنت مجمة دراسات العموم التربويةت مر 
 .5.00العمميت الجامعة األردنيةت 

جال صنع القرار نداء حسن عباس: تنمية الكفاية االتصالية لمقيادات التربوية في م
بدولة الكويتت رسالة ماجستير غير منشورةت معيد الدراسات التربويةت 

 . 5.04جامعة القاىرةت 
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نضال متي بطرس: أهر استخدام استراتيجيات حل المشكالت الرياضية في األداء 
العممي لمدرسي رياضيات السادس العممي في بغدادت مجمة كمية التربية 

 . 5.02الجامعة المستنصريةت ت 22ت ع 55األساسيةت مر 
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