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 الفصل األول 

 

 
 

نظر التربوية الحديثة عمليـة تواصـل       تعتبر عملية إتخاذ القرار من وجهة ال      

راف ، فعملية إتخـاذ     م في سياق اإلدارات العليا بمشاركة العديد من األط        وإتصال تت 

 جوهر العملية اإلدارية فالممارسة اإلدارية تتطلـب مراجعـة          األساسالقرارات في   

ئل  المـستمر للبـدا    االختيارمجموعة كبيرة من المواقف اليومية مما يستدعي معها         

ة وترجمة واقعية للوظائف اإلداريـة       عملية مستمر  المختلفة لما يجب عمله ، لذا فهي      

  .من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة

 العمـل   فيساسيه  األ األمور منلقرار  خاذ ا ت إ  عملية  على أن   الجميع متفق  إن

 وفي أي وضع    ، تقرير ما يجب فعله واإلشراف على تنفيذه       ها في مهاموأحد   اإلداري

 قد يـصل     مثال ه ، فالمدير  توقف على دقة تنفيذ   يفشل القرارات   إداري فإن نجاح أو     

.  الـشخص المناسـب التخـاذه       هو وقد ال يكون  ،  قرار في خلوة مكتبه    بسهولة إلى 

  . به سيتأثربمن  اتصالهفالمشكلة ال تكمن في اتخاذ القرار بل 

 تبدأ من التفكير بالمشكلة ،       القرار إتخاذين العملية اإلدارية وعملية     إن الربط ب  

 فهذا أيضاً قـرار لـذا   لة إتخاذ اإلجرارات التصحيحيةرحفهذا بحد ذاته قرار حتى م    

 التصحيحية  تخاذ اإلجراءات  بين التفكير بالمشكلة  حتى نهاية إ        ما فإن عدد القرارات  

 

الدراسةمقدمة   
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دارة هو نتيجة إتخـاذ القـرارات   ال يمكن حصرها ، ولكن يمكننا القول أن وجود اإل      

   .تواها تماماً بالقرارات وفقاً لمسوان المستويات اإلدارية معنية

  

 
فعال التي تتبـع     مجموعة القواعد واأل   تحديد ال تتوقف عند     إن عملية صنع القرار   

ـ   ات أثر هذه األفعال وتحديد تأثير     عداها إلى اقتفاء  تبل ت  ستقبلية فمـن هـذا     هـا الم

 -: الدراسة إلى المنطلق تهدف

ة إتخاذ القرار فـي مجـال       تحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجهها عملي       )١

 .التكنولوجيا التعليمية في مختلف مراحلها األساسية

التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي تسهم في تحسين عملية إتخاذ القرار             )٢

 . في مجال التكنولوجيا التعليمية لرفع كفاية العملية التعليمية منها 

 

  

 

 االقتـصادية   األنـشطة قد رافقه تطور موازي فـي        اإلنسانية المجتمعاتإن تطور   

  لـدى   أكبـر  صـعوبات ترتب على ذلك وجـود      ،لذاوالمجاالت التكنولوجية والفنية  

الدراسةأهداف   

مشكلة الدراسة وأسـئلتها    
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 هـذه  ت جـاء  الصعوبات في ظل وجود هذه      و ،  رالقرا اذالمسئولين عن عملية إتخ   

  -:تجيب على التساؤالت التالية الدراسة ل

ــه :  ١س ــي تواج ــصعوبات الت ــا ال ــال م ــي مج ــرار ف ــاذ الق ــة إتخ   عملي

ــر صــناع   ــة نظ ــن وجه ــل م ــع المراح ــة لجمي ــا التعليمي         التكنولوجي

        القرار ؟

ــاذ     : ٢س ــة اتخ ــي عملي ــتعلم ف ــصادر ال ــز م ــي مراك ــا دور معلم   م

          القرارات في مجال التكنولوجيا التعليمية ؟

  ين كــل أي مــدى تتفاعــل وتتكامــل عمليــة إتخــاذ القــرار بــإلــى :  ٣س

            من مدراء المدارس والمعلمين ؟

  

  
 العملية التربوية تنبع أهمية هذه الدراسة من دور عملية إتخاذ القرار في تحديد مسار           

 وتـتخلص    التعلمية ةي العملية التعليم   تحسين  التعليمة في  ادور التكنولوجي بما يتعلق و  

  -:هذه األهمية فيما يلي 

االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في إبراز واقع عملية إتخاذ القرار في مجال             .١

 .التكنولوجيا التعليمية  

الدراسةأهمية   
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تحديد الصعوبات التي تواجه اتخاذ القرار فـي مجـال التكنولوجيـا التعليميـة              . ٢

 .ومحاولة معالجتها 

 التربية والتعلـيم    تزويد متخذي القرار في مجال التكنولوجيا التعليمية في وزارة        . ٣

  .بأهم المشاكل المتعلقة باتخاذ القرار في مجال التكنولوجيا التعليمية  

  

 

 :تقتصر الدراسة على الحدود التالية

، الباطنة شمال ، الداخلية( بمديريات   ٢ ح   األساسيمدارس التعليم   : الحدود المكانية   . ١

 ).الشرقية جنوب

 م٢٠٠٣/٢٠٠٤الفصل الثاني من العام الدراسي : الزما نية الحدود .٢

   المدرسية فقط  البيئةر في مستوى القرااتخاذ هذه الدراسة على عملية اقتصرتلقد . ٣

  

  

  

  

  

  

الدراسةحدود   
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   :القرار -١

 في القواميس العربية أن القرار هو ما قر عليه الرأي مـن الحكـم فـي                ورد

 فنهاك عدة تعريفات تبرز بعضها على النحو        االصطالحيةما من الناحية     ، أ  امسال م 

  :التالي 

مسار فعل  يختاره الفرد بوصفه أنسب وسيلة متاحة أمامه إلنجاز الهدف            "  

 ،   ، إبـراهيم   درويـش " (غيها لحل المشكلة التي تشغله      أو األهداف التي يبت   

١٩٧٨ (  

 ، عبد الفتاح   حسن " (وقف معين   حة في م  ا المدرك من البدائل المت    اإلختيار" 

 ،١٩٧٢. ( 

عملية فكرية وعقلية يريد القائد اإلداري من ورائها التوصل إلى إختيـار            "  

" (  إليجاد حل للمشكلة  التي يواجهها        المتاحةبديل من مجموعة من البدائل      

 ) ١٩٩٠ر ، مالن

فكير ،  قف عملية الت  و ت و بطريقة معينه تقطع أ    اختيارهنوع من السلوك يتم     "  

  ) ١٩٨٠شنوده ، " ( حتماالت األخرى االوينهي النظر في كل 

الدراسةمصطلحات  
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ــالي      ــو التـــ ــى النحـــ ــه علـــ ــن تعريفـــ   :ويمكـــ

 الموقف الذي هو    أو من اجل حل المشكلة        األهدافهو مسار يختاره الفرد إلنجاز      

 .بصدده

  : القرار إتخاذ– ٢

 )١٩٧٣، عشماوي ( عمل معين من بين عدد من البدائل إسلوبعملية اختيار  

 فـي صـورة     ه لوضع أووضع القرار موضع التنفيذ      التي تلزم ل   األفعالجميع   

 مشروع مهما   ألي التنفيذية   اإلجراءات به سلسلة    وتتأثرتجعله يؤثر في الواقع     

  ).١٩٨٠، شنوده ( اختلف نوعه 

 الختيار احد البدائل المطروحة بالنسبة لقضية معينه في         األخيرة هو الخطوة    

  ).١٩٩٦،الهدهود (ئمين على عملية اتخاذ القرار صالحيات القاإطار

ــالي   ــف التـــ ــتخالص التعريـــ ــن اســـ ــه يمكـــ   :وعليـــ

 وإصدار حكم يتعلق بالمـشكلة      الممكنة الحلول   أفضلعمليه عقالنية تتضمن اختيار     

  .من اجل تحقيق الهدف المنشود 

  

  



 7

الثانيالفصل   

  
ـ       عل تالقرارا تنطوي عملية إتخاذ      اتى مجموعة من الخطوات تشكل مخرج

لخطوة التالية وصوالً للمخرج النهائي أي القرار الرشيد ،ويمكن         ل   مدخال ةكل خطو 

  -:منظمة على النحو التالي  أي حصر خطوات إتخاذ القرار في

   :تحديد وتعريف المشكلة  -أ

إن تحديد المشكلة وتعريفها يعتبر من أهم خطوات أو مراحل عمليـة إتخـاذ              

لقرار ، ألن الخطأ في التحديد أو التعريف الحقيقي للمشكلة سيؤثر دون أدنى شـك               ا

على سالمة مخرجات الخطوة و الخطوة التالية ، وبالتالي سيكون القرار فـي هـذه               

  .الحالة غير مالئماً للمشكلة الحقيقة 

إن المدخل الرئيس لهذه الخطوة هو البحث عن المـشكلة األساسـية ولـيس              

ى ظواهرها ، إن البحث عن المشكلة يبدأ بالبحث عن مجموعة األساليب            التركيز عل 

وتحديد أبعادها الحقيقة التي أدت إلى أحداث التغيرات عن المـسار المتفـق عليـه               

  .وسببت المشكلة الحقيقة 

  : ألن صياغتها سيساعد على حوضوو مشكلة الحقيقية يتم تعريفها بدقةبعد تحديد ال

  . موضوعية بعيداً عن المؤثرات الخارجية  كلة األساسية بطرق التعمق بالمش: أوالً 

  . التركيز على األسباب الفعلية التي أدت إلى حدوثها :  ثانياً 

اإلطار النظري
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  : تحديد البدائل –ب 

ب وأدق خطوات عملية إتخاذ القرار ، ألنها تعتمد         عتعتبر هذه الخطوة من أص    

الحلول المرتبطـة    فة البدائل و   ال يكون مدركاً لكا    قدالقرار الذي   متخذي  على تفكير   

بالحل الخاص بالمشكلة ، فالتفكير العادي ال يساعد على خلق البدائل ، إنما تتطلـب               

هذه الخطوة تفكيراً إبتكارياً يساعد على توفير مجموعة من البدائل اإلبتكارية لعالج             

 المشكلة ، ألن واقع األمر يعتبر كل بديل هذه الخطوة هـو البـديل األوفـر حظـاً                 

  .ياره كبديل أفضل تألخ

    تقييم البدائل–ج 

هذه الخطوة تحديد كافة نقاط القوة والضعف لكل البديل مـن البـدائل             في  تتم  

 خبرته وعلـى دقـة المعلومـات        من واقع  هذه الخطوة    علىيردالمتاحة ، ويعتمد الم   

 نقـاط   المتعلقة بكل بديل ، وله أن يستعين بخبرات اآلخرين ألنه لن يكون ملماً بكافة             

إن المشكلة األولى التي ستواجه المدير في هذه الخطـوة          . القوة والضعف بكل بديل     

 آثارهـا   ارتبـاط  أو   الرتباطها ضعفاً نظراً    وهو عدم إمكانية تحديد آثار النقاط قوة أ       

 آثـاره  المدير التنبؤ بما سيكون عليها       بالمستقبل، ولمواجهة هذه المشكلة ينبغي على     

شكلة الثانية فيمكن إعادة تقييم بديل آخر إذا ترتب عن البديل السابق            أما الم . مستقبالً  

 بانتظـار آثاراً سلبية ، وبالتالي يصبح الموقف أكثر تعقيداً إذا كان الموقف ال يسمح              

  . المترتبة عن القرار جكافة النتائمعرفة 
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   :األمثل إختيار البديل –د 

ل بديل ال تنطوي فقـط علـى       لقوة والضعف لك  ان مرحلة الموازنة بين نقاط      إ

 الفشل ، لذا ال بـد مـن         احتماالت النجاح فحسب ، بل تنطوي أيضاً على         احتماالت

   .مناسبر البديل الا أي ال بد من إتخاذ قرار بإختياختيارعملية 

 االحتمـاالت تباره كافـة    عإن متخذ القرار في هذه الحالة البد وأن يأخذ في إ          

ن بينها حتى يصل في نهاية التفكيـر إلـى قناعـة            زا وأن يو   البديل القرارب المحيطة

. توصل إليه هو األنـسب للموقـف وللمنظمـة          ما   منطقية بأن    ذاتية وموضوعية ، 

 بها في إتخاذ القرار     االسترشادباإلضافة إلى ذلك هناك بعض المعايير يمكن للمدير         

  -: هي و

اف المعنيـة    من قبل كافة األطـر     هبمعنى قبول : أن يكون القرار مقبوالً      -١

بالمنظمة سواء المنفذين للقرار أو المتأثرين به ، ألن هذا القبول سيشكل إحدى أقوى              

 في الخطوة التالية ، وعلى عكس ذلك فمقاومتـه          االعتبارخذ في   ؤنقاط القوة التي ست   

 اآلخرين فـي عمليـة إختيـار        كير أن يشار  دكن مقبوالً ، لذا على الم     ي إذا لم    ردهو

   .مان تنفيذه البديل لضالقرار 

ينبغي أن ال يكـون الحـل        :  أن ال يتعارض القرار مع تحقيق األهداف       -٢

  . التنظيم أفراداً على تحقيق أهداف المنظمة وكافة صرالمعتمد قا
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علـى  و،  البـديل    اختيـار  الخطوة التي يتم فيها      وهي :  درجة المخاطرة  -٣

العملية تستند على الموازنـة      النجاح ، ف   احتماالت فقط   اعتبارهخذ في   تالمدير أن ال ي   

  . المتوقعة االقتصاديةبين المخاطر المحتملة والمنافع 

تلعب اإلمكانيات المادية والبشرية دوراً أساسـياً       :   إمكانيات تنفيذ القرار   -٤

 دون اآلخر ، ألنه يمكن إختيار بـديل ال يملـك المـدير              – قرار   – بديل   اختيارفي  

 اإلختيار مع اإلمكانيات التنفيذية المتاحة لضمان نجاح        إمكانيات تنفيذه وبالتالي ينبغي   

  .القرار 

   تنفيذ القرار -هـ 

تعني هذه الخطوة بداية الحل الحقيقي وأسبابه الحقيقية ، وتعني أيضا الحكـم             

على التعاطي مع الخطوات السابقة وبالتالي على فعالية القـرار نفـسه ، ولـضمان               

 مـن المعلومـات المرتـدة       واالسـتفادة يفية التنفيذ   التنفيذ الجيد البد من التخطيط لك     

  .للمراحل المختلفة لتنفيذ القرار والتأكد من مسار التنفيذ 

  

    :أنواع القرارات 

 تصنيف  على االتفاقنظراً لتعدد وتنوع المجاالت اإلدارية ، وبالرغم من عدم          

  -:يمكننا ذكر القرارات التالية أنه موحد للقرارات إال 

ترتبط القرارات التكتيكيـة بكافـة       : ات التكتيكية و اإلستراتيجية    القرار –أ  

القرارات التي تتعلق باألمور واألعمال الروتينية في المنظمة أو بالمواقف المتكررة           
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وغير الهامة ، أما القرارات اإلستراتيجية فهي ذلك النوع مـن القـرارات المتعلـق      

  .بعيدة المدى  اإلستراتجيةسيما األهداف البأهداف المنظمة 

 طويلة  تالقرارات األساسية هي القرارا    :  القرارات األساسية والروتينية   -ب

األجل التي تؤثر على كافة أعمال المنظمة ، أما القرارات الروتينية فهـي التـي ال                

  . يومياً اتخاذهاتحتاج إلى تفكير تحليلي ويتم 

التنظيمية هي كافة القرارات  :  القرارات التنظيمية والقرارات الشخـصية    -ج

 للوظيفة وتختلف أهميتها وفقاً لموقعهـا فـي         هالقرارات المرتبطة بالسلطة المفوض   

.  وتعكس شخصية صـاحبها      اتخاذهاالتنظيم ، أما القرارات الشخصية فهي التي يتم         

  :عناصر عملية إتخاذ القرارات 

طـار   بعض العناصر األساسية التي تحـدد اإل       ىتعتمد عملية إتخاذ القرار عل    

  : العام لهذه العملية وهذه العناصر هي 

 : فاألهدا  -أ 

 عامل هام في عملية إتخـاذ القـرار         فهيوهي تحديد لما يراد تحقيقه      

بشكل سليم ، ومن المعروف أن القرار يتخذ لتحقيق هدف معين أو مجموعـة              

من األهداف التي يراد تحقيقها وأحياناً تتعدد األهداف التي يتأثر بهـا القـرار          

 أهداف عامة للمدرسة وأهداف خاصة داخل التنظيم المدرسي ، وقد يكون            بين

هناك أهداف شخصية حسب إدراك متخذ القرار الشخصي إلبعاد الموضـوع           

  .وما يريد التوصل إليه من وراء إتخاذ القرار طبقاً ألفكاره وقيمه 
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   :الدوافع  -ب 

 إختيـار   وى دافعة تسهم في توجيه الفرد أو الجماعة إلى        ق  الدوافع تمثل

  .فق بدرجة كبيرة مع رغباتهم تأنماط السلوك التي ت

   :الفترة الزمنية  -ج  

. يتحدد كل قرار في ضوء ما يسبقه من قرارات في فترة زمنية معينة              

 اتخـاذه  مـن تـاريخ      اعتباراكما أن للقرار الجديد فترة صالحية يسري فيها         

ة القـرار تحـدد      القرارات الالحقة في مجاله ، كما أن كفـاء         أيضاوتتأثر به   

  . القرار واتخاذبالفترة الزمنية التي تكون بين ظهور المشكلة 

   : والتنظيمياالجتماعيالمناخ   -د  

 والتنظيمي الذي يتخذ فيه القرار أو يحيط بمتخـذ          االجتماعيإن المناخ   

القرار يتضمن عدة جوانب هامة ال تقتصر فقط على داخل المدرسة بل يمتـد              

ة التـي   مي المحيطة بالمدرسة والمجتمع الذي تخدمه والمنطقة التعلي       ةإلى البيئ 

  .تتبعها 

كما يتضمن المناخ أيضاً الموارد المتاحة في المدرسة والنشاطات التي          

 القرار والنتائج التي يراد التوصل إليها ولهذا فإن تحديد المنـاخ            باتخاذتتأثر  

  .من األمور الهامة جداً في عملية إتخاذ القرار 
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ومات تتاح عن المناخ    ل وبعبارة أخرى فإن القرارات تتخذ في ظل مفاهيم ومع        

 والتوقعـات   وااللتزامـات  ، بحيث تخضع القـرارات       واالجتماعيالتنظيمي  

   .المناخالصادرة عن هذا 

  :العوامل المؤثرة في إتخاذ القرار  

ار وقد حددها   اً في عملية إتخاذ القر    اك عوامل وتغيرات عدة تؤثر إيجاباً أو سلب       هن

  -:في مجموعات ثالث هي  ) ١٩٧٠( على السلمي 

  .اجتماعياالعوامل الشخصية أي التي تدخل في تكوين الشخص نفسياً أو  

 التـي يتخـذ القـرار فـي     االجتماعية التي تتصل بالبيئة     االجتماعيةالعوامل   

 .إطارها

 تحكم األفـراد    الثقافية التي تتصل بالعادات والتقاليد التي     العوامل الحضارية و   

 .والجماعات في تصرفاتهم 

 :هي  في عوامل أربعة نكما حددها آخرو

 .أهداف المنظمة  

  .المجتمعالثقافة السائدة في  

 .الواقع ومكوناته من الحقائق والمعلومات  

 .العوامل السلوكية  

 تخدم المجتمع المحلـي ، فـإن أيـة          اجتماعية مؤسسة تعليمية    باعتبارهاوالمدرسة  

 تتخذ داخلها سوف تخضع لمثل هـذه العوامـل ، ألن مـديري المـدارس                قرارات
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 يـؤثر فـي القـرارات التـي         والعاملين معهم لهم سماتهم الشخصية وقيمتهم التـي       

  .يتخذونها

 التـي تخـدمها المدرسـة       االجتماعيةكما أن هناك عدة عوامل تتصل بالبيئة        

 هناك  وأيضاهذه العوامل ،    وبالتالي فإن القرارات التي تتخذ في إطارها سوف تأثر ب         

 وثقافية تتصل بالعادات والتقاليد في المجتمـع ، وهـذه العوامـل             ةعوامل حضاري 

معظمها تتباين بين مدرسة وأخرى وبين منطقة وأخرى ، ولهذا فإنه يمكن القول أن              

 والـسياسية   االقتـصادية عملية إتخاذ القرار هي دراسة وفهم للمجتمـع وظروفـه           

   واالجتماعية

  

  
  :الدراسات العربية : أوال 

هدفت الى الوقوف على واقع اتخاذ القرار       : م  ١٩٨٥دراسة عبد الحميد سالم      .١

وتوصلت نتـائج الدراسـة الـى ان        ، في مدارس التعليم العام في دولة قطر        

 .المدير ومساعده يقومان بالجانب االكبر في عملية اتخاذ القرار

هدفت الى تعرف واقع القرار على مستوى المدرسـة         :م  ١٩٩٤بهدراسة النا : .٢

وقد اسـفرت نتـائج الدراسـة الـى ان        ، في دولة االمارات العربية المتحدة      

القرارات التي تتخذ في المدارس جماعية وإنها تصل في الوقت المناسب وان            

الدراسات السابقة
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كما انه يندر اتبـاع     ، مشاركة المجتمع المحلي ليست على المستوى المطلوب        

   .سلوب البحث في اتخاذ القرارا

  :الدراسات األجنبية : ثانيا 

هدفت الى التعرف على مشاركة المعلمين في عملية     : م  ١٩٦٤دراسة بريد جز   .١

اتخاذ القرار وتوصلت الى ان المعلمين يفضلون المديرين الذين يفسحون لهـم   

 .المجال في عملية اتخاذ القرار 

 

تعرف العالقة بين قوة المديرين وفرص      هدفت الى   : م  ١٩٧٨دراسة كونوي   . ٢

وتوصلت الى ان المديرين يحتلـون      ، مشاركة المعلمين في عملية اتخاذ القرار       

مراكز القوة التي تؤثر في اتخاذ قرارات الثواب والعقـاب ويؤيـدون مـشاركة              

  .المعلمين في المجاالت التي ال يرغب المعلمون أنفسهم المشاركة بها

 

هدفت الى المقارنة بين سـت مـدارس تتبـع نظـام            : م١٩٩٢دراسة ويز   . ٣

المشاركة في القرار وتوصلت الى  ان المشاركة ال تؤدي بالضرورة لى تقويـة              

الجوانب االبتكارية لدى المعلمين لكنها تزيد من درجـة التفاعـل بـين المـدير      

 .والمعلم
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  : منهج الدراسة -١

  .ي في هذه الدراسة ون المنهج الوصفسوف يتبع الباحث

  : اداة الدراسة -٢

لي ة األو ان اإلستب تجمع البيانات المطلوبة ، تضمن     ل  نيتصمم الباحثون إستبيان  

عبارة ، لتعرف آراء مديري ومديرات المدارس في عملية إتخاذ القرار            ) ١٩( 

معلمـات   و  معلمـي عبارة لتعرف آراء     ) ١٠( ، أما اإلستبانة الثانية فتضمنت      

  .في المشاركة على إتخاذ القرار مراكز مصادر التعلم 

   : عينة الدراسة-٣

معلم ومعلمة مركز مصادر التعلم من   )٢٠(، مديرا ومديرة ) ١٥(سة  شملت الدرا

  .مجتمع الدراسة

   :  المعالجة االحصائية-٤

اج لحساب التكـرار واسـتخر    ) SPSS(عولجت البيانات احصائيا باستخدام برنامج      

النسب المئوية لمعرفة ابرز المعوقات التي تحد من فاعلية اتخاذ القرار من وجهـة              

  .نظر المعلمين والمديرين

  

  

الدراسةإجراءات   
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  :األولالسؤال 

  ما الصعوبات التي تواجه عملية إتخاذ القرار في مجال 

 ر؟القرا التكنولوجيا التعليمية لجميع المراحل من وجهة نظر صناع

   : األولإجابة السؤال 

  : المشكالت التي تحد من عملية اتخاذ القرار أو فاعليته تمثلت في إن

 المدرسية في عملية اتخاذ القرار وذلك لعدم وجـود تـدريب            اإلدارة تسلط   .١

  .نوعي لها 

 تمركز القرارات بيد صناع القرار في الوزارة او المنطقة التعليمية مما يقلل             .٢

  . المدارس التخاذ قراراتها المنفردة بها إداراتالفرص على 

تخوف وعدم توافر الثقة بالنفس لدى بعض المديرين وذلك ناتج عن عـدم             . ٣

 .م١٩٩٤وهذا يتفق مع نتائج النابه ، توفر المهارة والتدريب الكافي 

  التـي ال   ، والقوانين التي تحد من فاعلية اتخـاذ القـرار           حواللوائ األنظمة. ٤

  .طموحات المديرينتتواكب مع     

  وذلك يعد عائق يعرقل تنفيذ القـرار ويتفـق   ، عدم توافر االمكانات المادية   . ٥

  .م١٩٩٤مع دراسة النابه     

  .عدم توفر خبرة لدى المعلمين للمشاركة في اتخاذ القرار . ٦

الدراسةنتائج     
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 :السؤال الثاني

القرار في مجال   مراكز مصادر التعلم في عملية اتخاذمعلميما دور 

  نولوجيا التعليمية ؟التك

  :إجابة السؤال الثاني

  األجهزة وأعداد أنواع تحديد احتياجات المركز من  .١

  . تدريب المعلمين على كيفية االستفادة من مقتنيات المركز المختلفة ومعداته .٢

 المواد والبرامج التعليمية وفق حاجات المناهج والكتـب المدرسـية           إنتاج  .٣

  .الجديدة

  

 :السؤال الثالث

مدراء المدارس  من   أي مدى تتفاعل وتتكامل عملية إتخاذ القرار بين كل         إلى

   ؟والمعلمين

 :إجابة السؤال الثالث

 المعلمين يشاركون في عملية اتخاذ القرار بدرجة اقل من المتوقـع وهـذا              .١

   تمركز عملية اتخاذ القرار في ايدي مديري المدارسإلىيرجع 

و المعلمين للمشاركة فـي عمليـة       اللوائح والقوانين تحد من حرية ومشارك      .٢

  .اتخاذ القرار
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 وضغوط العمل تحد مـن مـشاركة المعلمـين لمـدراء المـدارس              األعباء  .٣

  .للمشاركة في عملية اتخاذ القرار

  

  
 المعلمين في عملية اتخاذ القرار ومتابعة ذلـك مـن قبـل القيـادات               إشراك .١

 التعليميةالتربوية العليا في المناطق 

 معلمي مراكز التعلم بالثقة في اتخاذهم للقـرارات المتعلقـة بمجـال             إشعار .٢

   التعليميةالتكنولوجيا

تحديد مهام وادوار كل من المعلمين ومدراء المدارس فـي عمليـة اتخـاذ               .٣

  .القرار 

تدريب مديري المدارس المعلمين على المشاركة في اتخـاذ القـرارات فـي              .٤

  .مجال تكنولوجيا التعليم

 . المعلم والمدير في عملية اتخاذ القرارإشراكالعمل على . ٤

إجراء مزيد من الدراسات حول طبيعة عملية اتخـاذ القـرار مـن قبـل      . ٥

  .القيادات العليا 

  

الدراسة  توصيات   
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•   
  : خاصة بمدير المدرسة استبانه. ١

أوافق   االستبيان  م

  تماماً

ال أوافق   ال أوافق  أوافق

  تماماً

          اتخاذهأحدد الهدف من القرار قبل   ١

          أضع بدائل متعددة عند وضع القرار   ٢

           فردياً اررقأفضل أن يكون ال  ٣

          أشرك اآلخرين في إتخاذ القرارات التي تخصهم   ٤

ور جميـع األطـراف     ال أصدر أي قرار إال بناء على حـض          ٥

  المتعلقة بالقرار 

        

          أصدر القرارات دون الرجوع إلى العاملين بالمدرسة   ٦

           القرار التخاذالصالحيات الممنوحة لي تؤهلني   ٧

أتخذ القرارات في ضوء المعلومات اإلدارية والتربويـة فـي            ٨

  المدرسة 

        

          من الناحية الميدانية أتابع تنفيذ القرارات لمعرفة مدى تحقيقها   ٩

 الحتياجـات  مالءمتها   أساسأهتم بتقييم نتائج القرارات على        ١٠

  الفعلية 

        

 من نتائج القرارات في تطـوير عملـي         االستفادةأعمل على     ١١

  باإلدارة 

        

          أكون موضوعياً عند إتخاذ القرار   ١٢

الدراسةمالحق     
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           في القرارات التي تتخذ بشكل جماعيأثق  ١٣

          أتراجع عن القرار الذي أتخذه حن يثبت عدم صالحيته   ١٤

           حين تنفيذ القرارات الجماعيبارتياحاشعر   ١٥

           في الوقت المناسببالمناسأصدر القرار   ١٦

ت التـي   ارللقـرا أهتم بمعرفة مدى تقبل العاملين بالمدرسـة          ١٧

  أتخذها

        

          جوانب التعليمية المتعلقة بالتجديد في التبالقراراأهتم   ١٨

          اسبة حول القرارات قبل البدء في تنفيذها نأقوم بالتوعية الم  ١٩

  :ما هي أهم المعوقات التي تواجهك في عملية إتخاذ القرار 

١..........................................(  

٢..........................................(  

٣......................(........................  

٤...............................................(  

  

  : ما هي مقترحاتك حول تطوير عملية إتخاذ القرار 

١. ............................................. 

٢. .............................................. 

٣. .............................................. 
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  : استبانه خاصة بمعلمي مراكز مصادر التعلم) ٢

  

  :ما هي أهم المعوقات التي تواجهك في عملية إتخاذ القرار 

١(..........................................  

٢(..........................................  

٣(..............................................  

أوافق   االستبيان  م

  تماماً

ال أوافق   ال أوافق  أوافق

  تماماً

          أحدد الهدف من القرار قبل اتخاذه  ١

          أضع بدائل متعددة عند وضع القرار   ٢

           فردياً اررقأفضل أن يكون ال  ٣

          المتعلقة بالمركزت  إتخاذ القراراعند اآلخرين أشارك  ٤

           يتعلق بالمركزأي قرار لي صلة ب  ٥

         يصدر مدير المدرسة قرارات دون أخذ رائيي  ٦

          تؤهلني التخاذ القرار ال الصالحيات الممنوحة لي   ٧

أتخذ القرارات في ضوء المعلومات اإلدارية والتربويـة فـي            ٨

  المدرسة 

        

          عرفة مدى تحقيقها من الناحية الميدانية أتابع تنفيذ القرارات لم  ٩

أهتم بتقييم نتائج القرارات على أساس مالءمتها الحتياجـات           ١٠

  الفعلية 
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   :حول تطوير عملية إتخاذ القرار  كما هي مقترحات

١............................................. 

٢.............................................. 

٣.............................................. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


