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Abstract:
Decision-making is one of the important pillars in management science,
but some management scholars consider decision-making to be the basic
work of management, and their preoccupation. In addition, because it is
at the heart of the administrative work to make decisions and decide on
the affairs of the institution, and who will do this work, when and how?
In this article, the researcher is exposed to decision-making, where he
will navigate its basic aspects such as definition, concept, characteristics,
the difference between decision-making and decision-making, in
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addition to behavioral and psychological decision-making theories and
the differentiation between them and the problems facing
decision-making in the group. Because of the rapid developments and
the successive and steady changes in the educational system, the
decision-making process shows its central importance in raising the
efficiency, continuity and success of the institution, and this article came
to stand on this important aspect in the success and management of
institutions.

ملخص:
یعتبر اتخاذ القرار من الركائز المھمة في علم اإلدارة، بل یعتبر بعض علماء اإلدارة أن اتخاذ

القرار ھو العمل األساسي لإلدارة، وشغلھم الشاغل. وألن من صمیم عمل اإلداري اتخاذ القرار
والفصل في أمور المؤسسة، ومن سیقوم بھذا العمل ومتى وكیف؟

وفي ھذا المقال یتعرض الباحث إلى اتخاذ القرار حیث سیبحر في جوانبھ األساسیة مثل
التعریف والمفھوم والخصائص، والفرق بین اتخاذ القرار وصنع القرار، باإلضافة إلى نظریات

اتخاذ القرار السلوكیة والنفسیة والتفریق بینھما واإلشكالیات التي تواجھ اتخاذ القرار في
الجماعة.

وكنتیجة للتطورات المتسارعة والتغیرات المتالحقة والمطردة في المنظومة التربویة، تظھر
لعملیة اتخاذ القرار أھمیتھ المركزیة في رفع كفاءة المؤسسة واستمراریتھا ونجاحھا، وجاء ھذا

المقال للوقوف على ھذا الجانب المھم في نجاح المؤسسات وادارتھا.

المنظومة التربویة.اتخاذ القرار، صنع القرار، المدیر،الكلمات المفتاحیة:
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مقدمة
تطورت المنظومة التربویة بشكل مطرد في السنوات األخیرة، وأصبحت تدار بطریقة جماعیة

بین األفراد والمدیرین، وعلى مستوى المدارس یتم اتخاذ الكثیر من القرارات الیومیة تبعا
للموقف التعلیمي الذي یحدث. بعض القرارات تكون صادرة من جھات علیا مثل الوزارة أو

المدیریة العامة للتربیة والتعلیم، وبعضھا یتم اتخاذه من قبل مدیر المدرسة متشاركا مع أعضاء
الھیئتین اإلداریة والتدریسیة، وألن اتخاذ القرار من األمور المھمة التي تقوم علیھا المنظومة
التربویة فالبد من دراستھا دراسة جیدة، وأن یكون المجتمع المدرسي على وعي تام بعناصر

اتخاذ القرار وانواعھ والوقت المناسب التخاذه.
وعلیھ جاء ھذا المقال للتركیز على اتخاذ القرار والتعریف بھ وإظھار أھمیتھ في الموقف

التعلیمي.

مشكلة الدراسة:
من خالل متابعة الكاتب ومراجعتھ للبحوث والدراسات التي صدرت في الوطن العربي عامة

وسلطنة عمان خاصة، فقد تالحظ لدیھ عدم التركیز على اتخاذ القرار كدراسة أساسیة مستفیضة
بل غالبا ما یكون اتخاذ القرار عامل وسیط في معظم الدراسات، وقلة ھي الدراسات واألبحاث

التي یكون فیھا اتخاذ القرار كعنصر رئیسي بالرغم من أھمیتھ في المنظومة التربویة
وخصوصا في اإلدارة التعلیمیة، ولكون الكاتب یعمل كمعلم في وزارة التربیة والتعلیم في

سلطنة عمان فقد تالحظ لدیھ أنھ یوجد خلط بین مفھوم اتخاذ القرار وصنع القرار بین الكثیر من
التربویین. وألن اتخاذ القرار كما ذكرنا سابقا لھ أھمیة كبیرة في تسییر أمور المنظومة التربویة

كما یعتبره بعض علماء التربیة أنھ جوھر العملیة التعلیمیة ألن الحیاة الیومیة ملیئة بالمواقف
التي تتطلب اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، جاء ھذا المقال لإلجابة على سؤالین

رئیسیین ھما:
ھل یوجد فرق بین مصطلح اتخاذ القرار وصنع القرار؟.1
ھل توجد معوقات التخاذ القرار في المنظومة التربویة الجماعیة؟.2
ماھي الحاجة لمعرفة خطوات اتخاذ القرار؟.3
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منھج الدراسة:
سیتبع الكاتب المنھج الوصفي في ھذا المقال حیث تعد البحوث الوصفیة من أكثر البحوث
انتشاراً في میدان التربیة، حیث یھتم الباحثون في مجال اإلدارة بدراسة كثیر من الظواھر

والمشكالت اإلداریة، اعتمادا على جمع المعلومات وتحلیلھا وتفسیرھا.

اإلطار النظري:
Decision(القراراتخاذ making(

The(وظھورهالقراراتخاذمفھوم1 concept of decision-making and its
emergence(

القرارنظریةالتحادنتیجةظھرالقراراتخاذأن)2016ثقال،(رزانفيالمذكور(عبدون)ذكر
القرارصنعنماذجبعدفیماانتجتالتيواالستداللاإلحصائیةمثلالكمیةواألسالیب
المناسبةاالداةوأنھنامننشأتقدتاریخاالقراراتخاذبدایاتأنعبدونویعتقدونظریاتھ،

لقیاس القرارات ھي االستبانة خصوصا في مجال األعمال.

الشخصیةوالحیاةالجماعاتونماذجالریاضیةالنماذجمثلعدیدةنماذجظھرتذلكوبعد
ترتبطالقراراتخاذعملیةألنوذلكالقرارباتخاذالنفسوعلماإلدارةعلماءأھتموقدوغیرھا.

ارتباطا وثیقا بحیاة األنسان الیومیة والوظیفیة.
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مھاراتإلىتحتاجألنھاالمركبةالتفكیراستراتیجیاتضمنمنالعلماءبعضیعتبرھاكما
متعددةبدائلوجودالقراراتخاذوینطويوغیرھا.واالستنباطوالتقویمكالتحلیلعلیاتفكیر
)2016(ابوعید،واألنسب.األفضلواختیاربینھاالمفاضلةبھدف

كوكبعلىاألنسانظھوروبدایةالحیاةنشأةمنذبدأتالقراراتخاذعملیةأنالباحثویرى
المتعددةوجوانبھاحیاتھمراحلجمیعفيالقراراتخاذالىاألنسانلحاجةوذلكاألرض

الصحیة والعلمیة واالقتصادیة واالسریة وغیرھا.

بینھماالتفرقةمسألةفياتخاذهتمالذيالقرارانلرأیناوھابیلقابیلآدمابنيلقصةرجعنافلو
قرار كبیر ادى الى نتیجة دامیة ندم علیھا الفاعل.

Definitionالقرار:(واتخاذالقرارتعریف of decision and decision making(

مشكلةلحلبدائلمجموعةمنبدیلانتقاءإلىورائھامنالفردیسعىوعقلیةفكریةعملیةھو
).1996(الھدھود،ما

جورتعریفیتفقحیثتنفیذه.لنتخذهیمكنبعینھرأيعلىالوقوفبأنھ)1999(جور،وعرفھ
منمعبالمشكلةومرتبطةمتاحةبدائلعدةبینمنرشیداختیار)2009(عیاش،تعریفعند

سیسھم في تحقیق أھداف التقییم.

منمعینموقففيللفردالمتاحةالبدائلأفضلاختیارإلىتھدفمركبةتفكیریةعملیةوھو
).2009،(جروانالمرجوالھدفإلىالوصولأجل
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اختیارإلىیسعىموضوعيفكريذھنينشاطبأنھا)2008(عزاب،أوسعبشكلویعرفھا
یستخدمھاالتيالمتالحقةالعلمیةالخطواتمنمجموعةأساسعلىللمشكلةاألنسبالبدائل

متخذ القرار إلى اتخاذ القرار المناسب.

البدائلمنأكثراواثنینبینمنبدیلاختیارانھا)2005(یاغي،فيالمذكورویرى(بارنر)
المتاحة لتحقیق ھدف معین مع وجود النیة نحو التحرك لتحقیق غایة مرغوبة.

موقففيبدائلعدةبینمنبدیلاختیارخاللھامنیتمعملیةبانھا)sing,2000(ویرى
معین.

بینتسوددینامیةعملیةعلىیدل((مصطلحاالجتماععلمقاموسفيالقراراتخاذتعریفأما
كافة المشاركین في اختیار السیاسة المالئمة))

والوصولالمشكالتتحدیدخاللھامنتمعملیةأنھعلىتعریفھتمالسیاسیةالعلومقاموسوفي
).2015(فیاضالبدائلھذهواختباربینھاللفصلبدائلإلى

مجموعةبینوالمقارنةالمفاضلةأجلمنالشخصیتخذھاخطواتانھعلىالباحثویعرفھ
بدائل وذلك بھدف اتخاذ األنسب لھ بناء على مجموعة من العوامل واالختبارات.

Theالقرار:(واتخاذالقرارصنعبینالفرق difference between
decision-making and decision-process(

decision(اإلنجلیزیةباللغةالقرارعملیةتسمى progress(صنعأنإلىاألدبیاتوتشیر
القرار واتخاذه عبارة عن مرحلة واحدة ولكنھا تمر عبر عدة خطوات.
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بتحلیلتبدأحیثمتعددةمراحلفيالقراربھایمرالتيالعملیةوتعنيالقرارصنععملیةأوال:
ھذهفيواألفراداإلداراتمنمجموعةاشتراكیعنيوھذاومعالجتھابحلھاوتنتھيالمشكلة

العملیة من أجل الوصول الى الحل المناسب للمشكلة.

واجتماعیةواقتصادیةنفسیةجوانبفیھاتتدخلالقرارصنععملیةأنإلى(ھوانھ)ویشیر
وثقافیة، كما تشمل اعتبارات عدیدة یجب أن یراعیھا متخذ القرار نفسھ.

عنبدیاللیستوھيالقرارصنعمراحلفياألھمالمرحلةھذهوتعدالقرار:اتخاذعملیةثانیا:
واألفكارالمعلوماتفیھاوتبرزالقرارصنعلعملیةالنھائیةبالمرحلةوتسمىالقرارصنع

)2016مسامحالیھا.(أبوالتوصلتمالتيوالحلول

تفاعالتعلىوتحتويمختلفةمراحلتتضمنمیكانیكیةعملیةبأنھا(الطخیس)یشیروكما
حذراختیارھناكیكونمرحلةكلوفيالقرارباتخاذوتنتھيالتصمیممرحلةمنتبدأمتعددة
ودقیق.

باتخاذوتنتھيالمشكلةبتحدیدتبدأمتتابعةواجراءاتخطواتمجموعةھي(الخرایشة)وعند
القرار.

متاحةبدائلاختیارمنللتمكنوالمبادأةالتصورمنكبیراقدراتتطلبذھنیةعملیةھووالقرار
)2016تقال(رزانتكلفة.وبأقلممكنوقتأقصرفيالھدفتحقق

اختیاراجلمناجتماعیةوامافردیةاماتتمعملیةعنعبارةھوالقرارأننلخصسبقومما
بدیل ما أو الوصول الى حل معین بھدف انھاء مشكلة معینة.
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Featuresالقرار:(واتخاذصنععملیةخصائص of decision making process(

وتتمثل خصائص عملیة صنع القرار في االتي:

أنھا عملیة مستمرة بمعنى أن العملیة ال تنتھي بمجرد اختیار البدائل وإنما تستمر إلى-
مرحلة التنفیذ.

عملیة تتصف بالعمومیة والشمولیة حیث أن القرارات تشمل جمیع اجزاء المؤسسة.-
عملیة تعتمد على العقالنیة والرشد وال یمكن اتخاذھا في مرحلة السرعة والعجلة.-
عملیة مرنة بحیث یمكن إعادة البت في القرار وإعادة صیاغتھ في حالة عدم مالئمتھ-

لحل المشكلة.
عملیة معقدة وصعبة ألنھا تتضمن نشاطات متعددة وقدرات ومھارات للتوصل إلى-

الحل.
تتكون من عناصر اساسیة (صنع القرار، اتخاذ القرار، األھداف، المعلومات، التنبؤ،-

)2017(الراشديالقیود).البدائل،

Elementsالفعال:(القرارمقومات of effective decision(

القراریكونلكيمھمةمقوماتعدةإلى)2016حسیني،(نسرینفيالمذكورالحریريتطرق
فعاال وھي كالتالي:

أن یكون القرار قابال للتصدي للمفاھیم الفكریة واالستراتیجیة..1
أن یكون القرار قابال للتنفیذ ویتم اخذ ذلك في الحسبان عند اتخاذ القرار..2
وجود بیئة عمل مناسبة..3
وضوح اھداف العمل والمھام والمسؤولیات لجمیع أفراد الطاقم..4
استخدام اسلوب علمي في اتخاذ القرار..5
اختیار البدائل المناسبة وغربلة أفضل الحلول..6
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إشراك المرؤوسین والعاملین في اتخاذ القرار مما یساعد على تولید أفكار متنوعة ویزید.7
من التزام المشاركین بالقرار.

العقالنیة وضبط النفس عند اتخاذ القرار..8
اإلحاطة بجمیع الجزئیات في المشكلة..9

االبتعاد عن المصالح الشخصیة..10

فيبالمؤسسةالعاملینجمیعمشاركةھوفعالقراراتخاذمقوماتأفضلمنأنالمالحظومن
القراریكونحتىمتعمقةبصورةالمشكلةودراسةالبناءالعلميالطرحواستخدامالقراراتخاذ

فعاال ویؤتي بثماره في المؤسسة.

Decisionالقرار:(اتخاذنظریات making theories(

نتطرقولعلناالقرارباتخاذتختصوالتيالنفسعلمفيذكرتالتيالنظریاتمنالعدیدتوجد
إلى بعضھا في ھذا المبحث:

النظریة النفسیة في اتخاذ القرار:
فيالمذكورینوبرامسون)(ھاریسونالعالمانقبلمن1982عامالنظریةھذهوضعت
قیامھأثناءالفردسلوكارتباطعنبالكشفالنظریةھذهوتقوم)2016تقال،(رزان

باتخاذ قرار ما.
فیھاوتقسمالقراراتخاذفيودورھاالفردلدىالتفكیرانماطالنظریةھذهتشرحكما

والنمطالتحلیليوالنمطالعلميوالنمطالمثاليوالنمطالتركیبي(النمطإلىاالنماط
الواقعي).
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النظریة السلوكیة في اتخاذ القرار:
والتي تنقسم بدورھا إلى ثالثة أقسام ھي (العقالنیة والعقالنیة المحدودة والمباراة)

انالقرارمتخذعلىینبغيأنھعلىاتفقاالذینوفایول)(بیروفرائداھاالعقالنیةأما
متخذیتبعانیجبكمالھ.منفعةأكبرلتحقیقاألمثلالحلإلىیصللكيجاھدایسعى
وحتىالمشكلةظھوربدایةمنومتتابعةمعینةخطواتالعقالنیةالنظریةحسبالقرار

التوصل إلى الحل المناسب لھا.
الدراسةعملیاتأھملتألنھاوذلكوضعفاعیوباالنظریةلھذهینسباألسفمعولكن
التيوالمؤثراتالمحیطةالبیئةأھملتانھاكماالمشكلةحولاألساسیةالمعلوماتوجمع
حولھا.

واألخالقیةالنفسیةالعواملأھمیةأھملتالنظریةھذهأنوعلي)(الساعدفيذكروكما
)2006طعمھ(القرار.اتخاذفيالشخصیةوالنظریاتوالقیم

علىقامتحیثروادھاأھم(سایمون)یعتبروالتيالمحدودةللعقالنیةبالنسبةاما
معتتفقأنالممكنغیرمنالكاملةالعقالنیةانفكرةخصوصاالعقالنیةالنظریةغرار
أنالقرارمتخذوعلىالعقل.السیمامحدودةاألنسانقدراتأنبسببوذلككلیاالعقل

الرضامنمقبولمستوىلھتحققالتيالشخصیةوالحاجاتالبیئیةالضغوطیراعي
واإلشباع.

جمعفيمحدودةتزالالاألنسانقدراتأنإلىتتطرقالنظریةفھذهعاموبشكل
التيالمطروحةبالبدائلمتخذهیرضىأنیجبالقرارمستوىوعلىالبیاناتوتحلیل

قد تحقق لھ مستوى مقبوال من الرضى عن القرار نفسھ.

فيالمذكور(مشرفيذكرھاوالتينظریة(المباراة)الثالثةالمرتبةفيوتأتي
طرفینبینمباراةعنعبارةفھياسمھامنتعرفالنظریةھذهأن)2016تقال،

وقواعدإلجراءاتوفقامصالحھورفعخسارتھتقلیلإلىفیھاطرفكلیسعىرئیسین
محددة ومتكاملة.
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یحاولبحیثاألخرىاألطرافمنحذرا(المنافس)القرارمتخذیكونأنیجبوعلیھ
منالنظریةھذهوتعدالقراراتخاذفياألرباحأقلعلىالحصولاإلمكانقدر

)2016تقال،(رزانالقرار.اتخاذفيالحدیثةالنظریات

النظریاتإحدىیواكبأنیجبالقراراتخاذأنالقولیمكنسبقلماواستقراءا
فيتكمنأھمیةولھقیمةلھالمتخذالقراریكونحتىوذلكانفاذكرتالتيالمدروسة

ذكرتالتيالنظریاتمننظریةلكلأنالباحثیرىكماذلك،علىالمترتبةالنتائج
اعاله جوانب مشرقة وأخرى مظلمة بمعنى انھا تصلح لموضع وال تصلح ألخر وھكذا.

Factorsالقرار:(اتخاذفيالمؤثرةالعوامل affecting decision-making(

القراراتخاذعملیةفيالمؤثرةالعواملمنمجموعة)2016تقالفيالمذكور(الطویلذكرلقد
لعلنا نوجزھا في اآلتي:

للوصولالمناسبةالبدائلاختیارفيالقرارمتخذتساعدالعواملوھذهاإلنسانیة:العواملاوال
ھذااتخاذمسؤولیةوتحملبالسلطةلتفردھاأومسبقةخبرةمنلدیھامانتیجةالسریعالحلإلى

النصحوتقدیمالقراراتخاذفيالمشاركةعملھاومھاممسؤولیتھامنألنھحتىاوالقرار
المستشارینالمدیر،مساعدووقدراتھ،المباشر(المدیرالذكرسبیلعلىومنھاوالمشورة

ومجموعة من المرؤوسین.)

واالتصاالتالتنظیميوالھیكلالمؤسسةقانونفيتتمثلوالتيالتنظیمیة:العواملثانیا:
اإلداریة ونوع المشكلة وحجمھا.

مثلالمحیطةالبیئةمراعاةعندالقراراتخاذفيتؤثرالتيالعواملوھيالبیئیة:العواملثالثا:
الواقع المعیشي والواقع االقتصادي والمصالح العامة للدولة.

وحدد آخرون عوامل كثیرة تؤثر في اتخاذ القرار مثل:

األساس الذي یقوم علیھ القرار.-
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الوسط المحیط بمتخذ القرار.-
النواحي األیدلوجیة والسیكولوجیة.-
الوقت.-
مشاركة المعنیین في اتخاذ القرار.-
مدى المام القائد بعملھ.-
درجة وضوح المشكلة.-
المنھجیة المتبعة في اتخاذ القرار.-

اتخاذعملیةفيمباشروغیرمباشربشكلتؤثرالتيالعواملمنالعدیدھناكأنالمالحظومن
القرار مثل:

االصدقاء من خارج المؤسسة.-
طبیعة متخذ القرار (شخصیة ضعیفة- شخصیة حازمة).-
النافذون في المؤسسة.-
الظروف المؤقتة التي تصاحب فترة اتخاذ القرار.-
طبیعة العاملین بالمؤسسة.-
العالقات التي ترتبط القائد بمرؤوسیھ.-
السلطات العلیا والجھات التشریعیة.-
القانون والنظام.-

Decision-makingالقرار:(اتخاذأسالیب methods(
القرار،ھذاصحةواثباتإنجاحھاجلمنتنفیذهفيكبیرةمسؤولیةالقرارمتخذعاتقعلىیقع

المذكور(فریدمان)ذكروقدللقراراتخاذهعندونشاطبحذریتصرفالقرارمتخذأننجدولھذا
ھما:اساسیتینبمرحلتینتزودناالقرارعملیةأن)2015(فیاضفي
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مرحلة التفتیش والبحث عن المعلومات.-
مرحلة اختیار البدیل المناسب.-

بعدینعلىالقراراتخاذاسالیبنصنفانیمكناعالهالمذكورتینالمرحلتینھاتینعلىوبناء
ھما:

إلىللتوصلدقیقبشكلالعقلاستخدامویعنيبـــ(التروي)ویسمىبعمقالتفكیراألول:البعد
حل للمشكلة بثالث طرق ھي (التفكیر المنخفض والتفكیر المتوسط والتفكیر المرتفع).

السطحيالتفكیربھیقصدالمتوسطوالتفكیربالمشكلة،القلیلاالھتمامالمنخفضبالتفكیرونقصد
والوصولالمشكلةلفھمالجديالتفكیربھفیقصدالمرتفعالتفكیرامااألخرینعلىواالعتماد
إلى الحل.

إلىللوصولبھاالھتماموتكریسوھادفمحددخیارإلىالوصولویعنيااللتزامالثاني:البعد
النتیجة المرغوبة وھو ینقسم إلى ثالثة مستویات:

أوال: االلتزام المنخفض وھي المرحلة التي تسبق اختیار البدیل.

ثانیا: االلتزام المتوسط وھي مرحلة اختیار بدیل لم یعتمد بعد.

ثالثا: االلتزام المرتفع وھي مرحلة اختیار بدیل واعتماده واتخاذ قرار ثابت.

القرارالتخاذاسالیبثالثةوجودإلى(فریدمان)یشیراعالهذكرتالتياألبعادھذهعلىوبناء
كالتالي:

یتخللھعمیقتفكیربعدالقراراتخاذیتمحیثالمثالياألسلوبوھوالمتروي:االسلوباوال
نوع من المنطق.

والتحلیلالعاطفةعلىالقرارمتخذویعتمدفاعلیةاألقلاألسلوبوھوالمتسرع:األسلوبثانیا
Yun(التركیز.منوقلیلوالشعور and Kevin 2015(
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عادةالحلیكونوبالتاليالمشكلةأسبابدراسةعدمفيمشاكلاألسلوبھذایواجھوبالتالي
غیر ناجح.

علىالعمیقالتفكیرتستخدمالتياألسالیبمناألسلوبھذاویعتبرالمتردد:األسلوبثالثا
الرغم من انخفاض مستوى االلتزام وھذا ما یؤدي إلى عدم الثقة عند اتخاذ القرار.

القائدشخصیةعلىكبیرااعتماداتعتمداعالهذكرتالتيالقراراتخاذاسالیبأنالباحثویرى
یحبونالواخرونوالتأنيالبطيءمننوعفیھمواخرونالقراراتخاذفيسریعونقادةفھناك

تحمل المسؤولیة وتبعات القرار المتخذ.

عندماخصوصااألھمیةفيغایةومطلبضروريأمرلھوالقراراتخاذفيالتأنيفإنوعلیھ
یكون القرار المتخذ لھ عالقة بالمؤسسة واالفراد والعاملین.

Theمجموعة:(فيتتخذأنیجبالتيالقراراتأنواع types of decisions you
should take in a group(

باألفرادالمؤسسةقائدیجمعواحدفریقخضمفيالقرارفیھایتخذأنیجبحاالتعدةھناك
للخروج بنتائج تعود على المؤسسة بالخیر والنفع ومن ھذه الحاالت:

فيالجمیعاشراكیفضلالمجموعةأفرادجمیععلىالقرارھذاتأثیریكونعندما.1
اتخاذه بضرورة اال یعرض المؤسسة لقصور في المصالح.

غایةامرالعمیلرضىفرضاھمعلىویؤكدالعمالءیخصالقرارھذایكونعندما.2
في األھمیة من أجل استمراریة المؤسسة.

وسطالقراریتخذأنالجیدفمننسبیاطویلةفترةإلىیمتدالقرارھذاتأثیریكونعندما.3
إقرار من الجمیع.
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إلىالتوصلتمكیفاألعضاءیتعرفانالمھممنویكونحساسةالقضیةتكونعندما.4
وقراراتالزمنیةوالجدولةاالنضباط(قراراتالقضایاھذهمننذكرولعلناالقرارھذا

)2004مطاوع،(ھتونوغیرھا).والنقلالتأدیب

الممیزاتمنبمجموعةتتمیزالمجموعةعنالصادرةالقراراتأنإلىالتوصلویمكننا
اإلیجابیة نذكر منھا:

اختیارنستطیعمتنوعةنتائجنجدوبالتالياألعضاءبینالتفاعلعلىتعتمدالقراراتاوال:
المناسب منھا للمؤسسة.

المشكالتونوعیةالمشاركینبیناالجتماعیةبالعالقاتالمجموعةقراراتتتأثرثانیا:
بالعالقاتتأثرااألطرافجمیعصالحفيقراراتاتخاذإلىایجابایؤديمماالمطروحة

االجتماعیة والشخصیة بین االدارة واألفراد.

الفردیةالقراراتمنجودةأكثرمجموعةفيتتخذالتيالقراراتتكونأنالعادةمنثالثا:
وأكثر مثالیة وواقعیة.

المعلوماتكمیةزیادةخاللمنالمجموعةفيالقراراتصنععملیةتحسینیمكنرابعا:
المعلوماتزیادةالىتؤدياألفراداعدادزیادةفإنوبالتاليالقرارلصناعةونوعھاالالزمة

)Wedny2015(اإلدارة.منأكثرالمشكلةمكانفيواقعیایعملوناألفرادكونالصحیحة

تعدإذالقرارات؛اتخاذفيالمشاركةأھمیةوھيمھمةنتیجةإلىنصلأنسبقمماویمكننا
وتؤثرالمؤسسةتقدمفيتسھمالتيالمھمةالخطواتمنالقراراتاتخاذفيالعاملینمشاركة

العاملاداءعلىایجابایؤثرالقرارمشاركةانوالبحوثالدراساتاثبتتحیثرقیھافي
خبراتھفياإلدارةوثقةالعملمكانداخلبأھمیتھالفردیشعرحیثالمؤسسةداخلوفاعلیتھ

للبروفیسورالیاباني)Z(بنموذجالمسماةالیابانیةالتجربةفيجلیایتضحذلكولعلوامكانیاتھ.
(ولیم أوش).
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یسندحیثعلیھممباشرةبصورةنتائجھتعودقراراياتخاذفياألفراداشراكویجب
عندبدائلعدةنجدحیثالمستنداتجمیععلىباطالعھمیقوماإلدارةمنفریقإلىالموضوع

مشاركة أكبر عدد من العاملین للوصول الى النتیجة.

الشخصیةتجربتھمخاللمنالمشكلةعمقیدركوناألفرادأننجداألحیاناغلبوفي
داوود(بنالمناسبة.بالكیفیةواتخاذهالقرارتقبلإلىیؤديالذياالمرمكانھافيووجودھم

).2014سنة16العدداالنسانیةالعلوممجلةالعربي

األشكالیات التي تواجھ المشاركة في اتخاذ القرار:

)Formalities facing participation in decision-making(
علىتطرأقدالتيالمشكلةلحلماقراراتخاذفيالتشاركتواجھقداشكالیاتعدةتوجد

المؤسسة ومن ھذه االشكالیات:

طبیعة المشكلة ونوعھا وكنھھا..1
ظروف المشكلة والمالبسات التي تمر بھا..2
الوقت المتاح لحل المشكلة..3
شخصیة القائد حیث تتعدد الشخصیات بین القویة والضعیفة واالنسحابیة وغیرھا..4
لھاتعرضواالتيوالخبراتواالجتماعیةالتعلیمیةوخلفیاتھمومقدراتھماالفرادكفاءة.5

سابقا وكذلك مدة الخدمة في نفس المؤسسة.
ثقافة المجتمع المحلي والعرف السائد والعادات والتقالید..6

وبالتالي یمكن ان یقسم حل المشكالت الى مجموعة طرق منھا:

ویوضحاتخاذھاتمالتيوالقراراتالمشكلةعناألفرادالقائدأوالمدیریبلغأناألولى:الطریقة
القرارقبولعلىوتحفیزھمالمجموعةإلقناعوذلكالقراراتھذهاتخاذوراءمناألسباب

وعدم رفضھ.
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فيیناقشھمثمواألفراداألعضاءمسمععلىالمشكلةالمدیرأوالقائدیطرحالثانیة:الطریقة
كانإذاقراراتھمبأخذملزمغیرانھمعاقتراحاتھمواخذمسبقالھاخططھوبدائلمجموعة

مقتنعا بحل معین ولكنھ یحاول توجیھھم نحو الحل الذي یراه مناسبا بطریقة غیر مباشرة.

یتركحیثفقطتوجیھیاالمدیردوریكونحیثالمطلقةالدیمقراطیةوھيالثالثة:الطریقة
)2016عید(أبوالمشكلة.لحلالمناسبالقراراتخاذفيواألعضاءلألفرادالمجال

فالطریقةأخرىدونلمشكلةوتصلحاإلیجابیاتمنالكثیربھاالطرقجمیعأنالباحثویعتقد
بسرعةالقراراتخاذویجبحاسمفیھاوالوقتومھمةصعبةالمشكلةكانتإذاتصلحاألولى

فستكون ھي الطریقة المناسبة حیث ال یوجد وقت لمشاورة األفراد.

تمسأواالفرادبمصیرتتعلقلكنھالمناقشتھامتاحاالوقتكانإذافتصلحالثانیةالطریقةأما
مصلحةكفةیرجححیثالحوارإدارةفيفطناالقائدیكونانیحتاجفھناحوافزھممنبعضا

العمل على مصلحة األفراد ولكن بطریقة ال تمس كرامتھم وال تسلبھم حقوقھم.

لھلیسلھاالمتخذةالقراراتتكونقدالتيالبسیطةللمشاكلمناسبةفھيالثالثةالطریقةأما
واألخذاالفرادمشاورةفيالقائدلدىاریحیةتكونفھناالعملسیرعلىمباشرسلبيتأثیر

)2015(فیاض،المؤسسة.داخلبأھمیتھمواشعارھمرضاھمبغیةبرأیھم

methodsالجماعیة:(القراراتاتخاذفيالمستخدمةالطرق2.3.12 used to make
collective decisions(

قامولذلكسابقاالیھاتطرقناكماجماعيبشكلالقراراتخاذمسألةفياشكالیاتعدةتوجد
العلماء والباحثون باستنتاج طرق جدیدة لحل ھذه االشكالیات، ومنھا ما ذكر عند (نورة فتاش):

یقومحیثحوارطاولةعلىاألفرادمعالقائدیجتمعوفیھااألسمیة:المجموعةطریقة.1
سبورةعلىالمقترحاتجمیعتسجلبعدھامقترحاتھموتسجیلوقلمورقةبأخذاألفراد

علیھاللتصویتبدائل5أفضلاختیاریتمثمالمقترحاتاصحابذكردونمسبقامعدة
واختیار األفضل من بینھا.
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دائمااألعضاءمعالقائدیجتمعالحیثالتقریربطریقةأیضاوتسمىدالفي:طریفة.2
مقترحاتھمبوضعیقومونحیثلألعضاءتقریرشكلعلىالمشكلةبإرسالیكتفيوانما

منالقائدیختارحیثللقائدایضاتقریرشكلعلىأخرىمرةإرسالھاوإعادةوحلولھم
بینھا الحل الذي یراه مناسبا للمشكلة ویفعل ذلك عن طریق نشر تقریر جدید.

حولافكارھمجمیعبطرحاألفرادفیھایقومالتيالطریقةوھياألفكار:عصفطریقة.3
المشكلة ثم یقوم القائد بتسجیلھا ومناقشتھا ثم اعتماد األفكار التي صمدت لحل المشكلة.

لصاحبمعینةجائزةووضعالمسابقةطریقةاستخدامایضاالممكنمنانھالباحثویضیف
فيالمشكلةوتحلالمؤسسةتكالیفمنتقللانھابحیثالمشكلةحلفيتسھمقدالتيالفكرة

للبحثاألعضاءسیتنافسوھناقیاسيزمنيبإطاروتؤطرالمسابقةتطرححیثالوقتنفس
المشكلةالىاألقربفھمباألعضاءاالستھانةعدمویجبفعالیةوأكثرتكالیفااقلمشكلةعن

).2016مسامح(أبوحلھا.وطریقة

الخاتمة:

نجاحمدىتبرزوالتيالتربویةالمنظومةفياألساسیةالجوانبمنالقراراتخاذعملیةإن
المؤسسةعملتعكسالتيالمرآةھيالصادرةفالقراراتالتعلیمیة،المؤسسةوكفاءة

مناسباحكماویضعونإیجابیةأوسلبیةمواقفھماألفرادیتخذالمحلي،المجتمعفيالتربویة
قبلمناتخاذھایتمالتيالقراراتخاللمنالمؤسسةھذهتسلكھالذياالتجاهحسبللجودة،
علىالتدریسیةالھیئةوأعضاءالمدارسمدیريیكونانبمكاناألھمیةفمنوعلیھالقادة،

وعي تام بمراحل وأسس اتخاذ القرار الناجح.

وخلص المقال بتوصیات أھمھا:
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لتعریفتدریبةودوراتومشاغللبرامجخطةبوضعوالتعلیمالتربیةوزارةتقوم-
فيالمتبعةواألساسیاتالقراراتاتخاذبأھمیةالتعلیميوالطاقمالمدارسمدیري

اتخاذھا للخروج بمحصلة ثقافیة قویة حول اتخاذ القرار.
وعالقتھالقراراتخاذموضوععلىوتركزتعنىالتيالتربویةالبحوثفياالستمرار-

القویة بالمنظومة التربویة.
قبلمنقراراتاتخاذعندالتعلیمةللمؤسساتوالخارجیةالداخلیةالظروفمراعاة-

الجھات العلیا كالوزارة والمدیریة.
االستفادة من أصحاب الخبرات عند اتخاذ القرارات اإلداریة المصیریة والمھمة.-
أدرىمكةوأھلالخبرة،أھلكونھمالقراراتكافةفيالتدریسیةالھیئةأعضاءمشاركة-

بشعابھا.
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