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 مكدمة
 أنها ذلك اإلدارة في أساسية عممية التعميمي القرار اتخاذ عممية•

 فاشال ، آخر عن ناجحا   مديرا   ُتميز التي الوحيدة العممية تكون تكاد
 ووظائفه؛ مدير كل نشاطات في التعميمية القرارات اتخاذ ويتغمغل
 التنظيم، التخطيط،) اإلدارية العمميات في قرار يتخذ فالمدير
 بوضع يتعمق قرار يتخذ فقد (والتقويم التوجيه، المتابعة التنفيذ،

 أو لممدرسة التنظيمي الهيكل تعديل أو السياسات أو األهداف
   .مشكالتهم وحل العاممين توجيه أو عزله أو موظف تعيين

 حد إلي ُيعزي تعميمية مؤسسة أية تحققه الذي النجاح أن كما•
 التعميمية القرارات اتخاذ عمي قيادتها وكفاءة قدرة إلي كبير

 واإلبداع والمبادأة التصور من كبير قدر ذلك ويتطمب وتنفيذها؛
 الرأي أو التعصب أو التمييز عن والبعد المنطقية من ودرجة

 .الشخصي
. 



 (:مفهومه، أنواعه، مشتوياته، ومكوماته)الكساز التعليمي : أواًل

 :التعليمي الكساز مفهوم -1
 بٌن من واحد لبدٌل المدرك االختٌار :بأنه التعلٌمى القرار ٌعرف•

 عن ٌُمكن التً والممكنة المطروحة البدابل من أكثر أو بدٌلٌن
  .تربوٌة قضٌة أو مشكلة حل طرٌقها

 من عدد بٌن من اختٌاره ٌتم الذي األفضل البدٌل :بأنه أٌضا   وٌعرف•
 .التنفٌذ الممكنة البدابل

 الجماعة أعضاء طرٌق عن ٌتم الذي االختٌار بأنه كذلك وٌعرف•
 .،لهم المتاحة المقترحات من عدد بٌن

 البدابل أفضل اختٌار بمقتضاها ٌتم التً العملٌة بأنه عرف كما•

 بعد ذلك، ٌتطلب موقف مواجهة أو معٌنة مشكلة لحل المتاحة

 األهداف تحقٌق فً وأثرها بدٌل كل من المتوقعة النتابج دراسة

   .التنظٌم معطٌات ضمن المطلوبة



 :وٌتضح من التعرٌفات السابقة أتفاقها فٌما ٌلً•

 لحل أكثر أو بدٌلٌن بٌن من بدٌل أفضل اختٌار فً القرار ٌتمثل•
 .المشكلة

 .فابدة أٌة له ٌكن فلن وإال المشكلة حل إلً القرار ٌؤدي أن•

 .والتطبٌق للتنفٌذ قاببلا  القرار ٌكون أن•

  .الرأي فرض ولٌس المشاركة أساس علً القرار ٌقوم أن•

ٌُمكن•  حل إلً تهدف التً العملٌة بأنه التعلٌمً القرار تعرٌف و

 قبل من لحلها المتاحة البدابل أفضل اختٌار خبلل من ما مشكلة

 أن وٌجب القرار، اتخاذ عملٌة فً والمشاركٌن القرار متخذي

 األطراف غالبٌة رضا علً اختٌاره تم الذي البدٌل ٌحوذ

 سٌقومون من جانب إلً القرار اتخاذ عملٌة فً المشاركة
 .الواقع أرض علً وتطبٌقه تنفٌذه بعملٌة



 :الكسازات التعليميةأنواع -2

 كماتنقسم القرارات التعلٌمٌة إلً عدة تصنٌفات سٌتم عرضها •

 :ٌلً

 :الكسازات وفكًا ألهميتها -1

 ترتبط التً القرارات تلك هً :االستراتٌجٌة القرارات (1) •

 المستقبلٌة ورؤٌتها ورسالتها ككل المدرسة ومستقبل بكٌان

 اتخاذ وٌتم المحٌطة بالبٌبة وعبلقتها االستراتٌجٌة وأهدافها
 .للمدرسة العلٌا اإلدارة طرٌق عن القرارات هذه

 أهمٌة، أقل قرارات وهً :االستراتٌجٌة غٌر القرارات (2) •

 المال من محدداا  كماا  وتتكلف األفراد، من محدد عدد فً تؤثر
   .المدي قصٌرة محدودة تأثٌرات ولها المدرسة، داخل لتنفٌذها

 



 القرارات :اإلستراتٌجٌة غٌر القرارات أمثلة ومن•

 .اإلجرابٌة والقرارات الترتٌبٌة

 جزبٌة خطط لصٌاغة تهدف :الترتٌبٌة القرارات (أ)•

 متوسطة مجموعات وتستهدف العمل سٌر لكٌفٌة

   .المدرسة فً العاملٌن من الحجم

 المباشرة بالكٌفٌة تتعلق :اإلجرابٌة القرارات (ب)•

 المدرسة فً العمل تنفٌذ وممارسات إلجراءات

   .موقعه فً كبلا  العاملٌن األفراد وتستهدف



 :الكسازات وفكًا للمشتوي الوظيفي أو التهظيمي•

  إلً التنظٌمً أو الوظٌفً للمستوي وفقاا  القرارات تنقسم•

 التعاون بقضاٌا القرارات هذه وترتبط :اإلدارٌة القرارات (1)•

 وبٌن المدرسة، داخل األساسٌة األنشطة بٌن والتكامل والدعم

 من المدرسة فٌها تعمل التً المباشرة البٌبة وبٌن األقسام هذه

 األنشطة إنجاز فً الكفاءة من ممكنة درجة أعلً تحقٌق أجل
 .المدرسة داخل األساسٌة

 المدرسة مدٌر ٌتخذها التً القرارات هً :المهنٌة القرارات (2)•

 المدرسة فً منه المتوقع للدور الرسمٌة ممارسته فً

 من ُتتخذ إنها حٌث رسمٌة قرارات تكون المهنٌة والقرارات

 بالمؤسسة القرار متخذ بها ٌقوم التً الرسمٌة الوظٌفة منطلق
 .التعلٌمٌة



 بتنفٌذ ترتبط التً القرارات تلك :التقنٌة القرارات (3) •

 التشغٌل بعملٌات وترتبط المدرسة داخل العمل وإنجاز

 هذه وتختص داخلها، السابد التكنولوجً والمستوي

 وقد مخرجات إلً المدخبلت تحوٌل بعملٌة القرارات

 أو لئلنتاج خام مواد أو معلومات المدخبلت هذه تكون
  .سبق ما جمٌع أو أشخاص

 تتمثل التً القرارات تلك هً :الروتٌنٌة القرارات (4)•

 تحتاج وال باستمرار تتكرر التً الدورٌة القرارات فً

 لها ولٌس والدراسة المناقشة من ضبٌل قدر إلً إال
   .المدرسة علً كبٌر تأثٌر

 

 

 

 

 



 :لربجميتها وفكًا الكسازات•

 المبرمجة القرارات إلً لبرمجٌتها وفقاا  القرارات تنقسم•

 :ٌلً كما وذلك المبرمجة غٌر والقرارات

 اتخاذها ٌتم التً القرارات هً :المبرمجة القرارات (1)•

 مسبقاا  موضوعة سٌاسات أو إجراءات أو لقوانٌن تطبٌقاا 

 المسبقة القوانٌن بتلك موجهة أو مقٌدة المدٌر حرٌة وتكون
   .إطارها وفً

 غٌر القرارات تلك هً :المبرمجة غٌر القرارات (2)•

 مع تتعامل أو جدٌدة مشكبلت تعالج التً أو الحدوث متكررة

 أو التوسع قرارات مثل مألوفة غٌر أو محددة غٌر مواقف
 . التعلٌمٌة الوسابل من جدٌد نوع ابتكار

 

 

 

  



   :القيادي للنمط وفقا   القرارات•

 مدٌر بٌن ما المدرسٌة البٌبة فً القٌادٌة األنماط تتنوع•

ٌُمكن فوضوي وثالث أوتوقراطً وآخراا  دٌمقراطً  و
 :ٌلً ما إلً القٌادي للنمط وفقاا  القرارات تصنٌف

 المدرسة مدٌر ٌتخذها :األوتوقراطٌة القرارات (1)•

ٌُعلنها فردي بشكل  والموظفٌن المعلمٌن علً و
   .اتخاذها عملٌة فً ٌُشركهم أن دون اإلدارٌٌن

 التً القرارات تلك هً :الدٌمقراطٌة القرارات (2)•

 العمل وفرٌق المدرسة مدٌر اتخاذها فً ٌُشارك
   .لها العمل فرٌق وقبول بفاعلٌتها وتتسم المدرسً

 



 :للمدي وفقا   القرارات .هـ•
  ترتبط القرارات هً :المدي طوٌلة القرارات (1) •

 الخطط بوضع وترتبط المدرسة تتبعها التً باالستراتٌجٌة
 .ككل المدرسة علً تؤثر التً المدي طوٌلة

 المدي فً بعداا  أقل قرارات :المدي المتوسطة القرارات (2)•

 سٌر علً للمحافظة المدرسة تحتاجها تكتٌكٌة قرارات وهً
   .التعلٌمٌة للعملٌة العامة األهداف إطار فً وتكون بها العمل

 متوسطة نتابج ذات قرارات هً :المدي القصٌرة القرارات (3)•

 األنشطة وتتابع ونتابج سٌاق فً ُتتخذ قد التً القرارات وتشمل

   .اإلجرابً المستوي علً
 

 



   :والكيف للكم وفقا   القرارات-و•

 من النوع هذا اتخاذ ٌتم :والوصفٌة الكٌفٌة القرارات (1) •

 علً تقوم التً التقلٌدٌة األسالٌب علً باالعتماد القرارات

 السابقة وتجاربه وخبراته القرار لمتخذ الشخصً التقدٌر أساس

 مشاعر من القرارات تنبع وبالتالً وحقابق آراء من ٌمتلكه وما

 مدركاته مع ٌتناسب الذي الحل ٌتخذ ٌجعله مما واتجاهاته الفرد

 .الشخصٌة

 الرشد أساس علً تقوم :والمعٌارٌة الكمٌة القرارات (2)•

 إلً ٌؤدي مما العلمٌة واألسس القواعد علً وتعتمد والعقبلنٌة
   .ممكن وقت أقل وفً كفاءة بأعلى نتٌجة أفضل علً الحصول

 
 

 



 :  القرارات وفقا  لمتخذها-ز•

تصدر عن اإلداري المتمكن من : القرارات االبتكارٌة( 1) •

نفسه وعمله وٌترتب علٌها تغٌرات فً السٌاسات وهً من 

أصعب القرارات التً ٌتم اتخاذها ألنها ترتبط بتغٌرات غٌر 
 .مسبوقة

قرارات تقود فٌها المستوٌات اإلدارٌة : القرارات الوسٌطة( 2)•

العلٌا عضواا معٌناا لتنفٌذها وفقاا للتعلٌمات الصادرة إلٌه 

وتتطلب مهارة فابقة فً العبلقات اإلنسانٌة لما لها من طبٌعة 
 .  تنفٌذٌة تقتضً فً سلوك األفراد المتأثرٌن بها

قرارات ٌتخذها الرؤساء لتصحٌح : القرارات االستبنافٌة( 3)•

غموض تعلٌمات صادرة للمرؤوسٌن فً ضوء المعلومات 

 .الجدٌدة التً ٌستفسرون عنها
 

  



 :القرارات التعلٌمٌة من حٌث معدل التكرار-ح3)•

ٌُمكن جدولتها أو برمجتها : القرارات المتكررة( 1) • هً تلك القرارات التً 

 .ووضعها فً كتٌبات التعلٌمات

هً تلك القرارات التً ال تتكرر بصفة دورٌة منتظمة : القرارات االستثنابٌة( 2)•
ٌُمكن برمجتها أو جدولتها  .وال 

 :القرارات التعلٌمٌة من حٌث الشمول•

زمنٌاا هً تلك القرارات التً ال تتأثر بالقرارات : القرارات المستقلة( 1) •

مكانٌاا هً تلك القرارات التً تؤثر فً وحدة محددة .      الماضٌة والمستقبلٌة
 .من المؤسسة وال ٌمتد تأثٌرها لٌشمل وحدات أخري أو لٌشمل المؤسسة ككل

هً تلك القرارات التً ٌمتد أثرها إلً معظم وحدات : القرارات الشاملة( 2)•
 .  المؤسسة مثل القرارات التً تتعلق بتحدٌد ساعات العمل

هً القرارات التً تؤثر علً وحدة معٌنة أو مستوي : القرارات الجزبٌة( 3)•

واحد من التنظٌم اإلداري دون غٌره مثل ترقٌة أحد الموظفٌن بأحد أقسام 
 .المؤسسة

 

  



 :  مشتويات الكسازات التعليمية -3
 :ٌلً كما عرضها ٌُمكن أساسٌة مستوٌات ثبلثة التعلٌمٌة للقرارات•

 الخطوط وضع المستوي هذا وٌتولى :العليا اإلدازة أو املسكزي املشتوي -أ•

 واالستراتٌجٌات الخطط تحدٌد أي للتعلٌم العامة للسٌاسة العرٌضة

 القرارات هذه اتخاذ سلطة وتتركز التعلٌمٌة، للسٌاسة الربٌسٌة واألهداف

 .بالقاهرة والتعلٌم التربٌة وزارة دٌوان فً

 السٌاسة تحوٌل عملٌة وٌتولى :الوسطي اإلدازة أو الالمسكزي املشتوي -ب•

 والبرامج للمشروعات التنفٌذٌة بالنواحً تتعلق قرارات إلً العامة

 فً التعلٌم وإدارات مدٌرٌات فً القرارات اتخاذ سلطة وتتركز التعلٌمٌة،
 .المختلفة الجمهورٌة محافظات

 تنفٌذ تتولً حٌث المدرسة فً ٌتمثل الذي :التهفيري أو اإلجسائي املشتوي -ج•

 من ُتستمد والتً للتعلٌم العامة السٌاسة ضوء فً التعلٌمٌة القرارات
  .المجتمع فلسفة

 

  



 :  مفهوم اختاذ الكساز التعليمي: ثانيًا

 :ٌلً كما التعلٌمً القرار اتخاذ مفهوم عرض ٌُمكن•

 لحل المتاحة البدابل أحد اختٌار :أنه التعلٌمً القرار باتخاذ ٌُقصد•

 المنشود الهدف لتحقٌق أفضلها ٌعتبر والذي ما تعلٌمٌة مشكلة

 والموارد اإلمكانات وفق للتنفٌذ قابلٌته مدي ضوء فً وذلك
 .منه المتوقع العابد أو المترتبات أو النتابج أساس وعلً المتاحة

 أو موقف إزاء فعله ٌجب عما معٌن حكم إصدار بأنه ٌُعرف كما•

 البدابل بتقٌٌم المدرسٌة اإلدارة أفراد قٌام بعد معٌنة تعلٌمٌة مشكلة
 .المقترحة المختلفة

 أو فرد أكان سواء المسبول ٌتخذها عملٌة :بأنه البعض وأضاف•

 مرجعٌة إلً مستنداا   معٌنة مشكلة أو موقف لمواجهة جماعة

 البدابل بٌن من المناسب البدٌل اختٌار ضوبها فً تحدد معلوماتٌة
 .التعلٌمً الواقع فً الممكنة

  



 التعلٌمً القرار اتخاذ أن فً السابقة التعرٌفات اتفاق وٌتضح

 :أساس علً ٌقوم

 .لحلها ما قرار اتخاذ تستدعً مشكلة أو موقف وجود•

 .القابمة المشكلة لحل الممكنة البدابل من عدد تقدٌم•

 دراسة بعد المشكلة لحل المطروحة البدابل أفضل اختٌار•
 .وموضوعٌة شاملة

 .والتنفٌذ للتطبٌق قاببلا  القرار ٌكون أن•

 .افضلها الختٌار المتاحة البدابل تقٌٌم ضرورة•

 وتحقٌق المشكلة حل إلً اتخاذه تم الذي القرار ٌؤدي أن•
 .منه المنشود الهدف



 :أهمية اختاذ الكسازات التعليمية: ثالجًا•

 :ٌلً فٌما التعلٌمٌة القرارات اتخاذ أهمٌة وتتمثل•

 تحقٌق علً قدرتها وزٌادة المدرسة نجاح إلً تؤدي•

 .المنشودة أهدافها

 ومقدرة القٌادة علً اإلدارٌٌن القادة مقدرة مدي تحدد•
 .والتوجٌه اإلدارة علً والمشرفٌن الرؤساء

 .بأكمله والمجتمع التعلٌمً النظام وتطور تقدم إلً تؤدي•

 .المدرسٌة البٌبة فً والتفاعل التعاون زٌادة علً تساعد•

 لدورهم بالمدرسة العمل فرٌق ارتباط زٌادة علً تساعد•

 علً تساعد وبالتالً .التعلٌمٌة القرارات اتخاذ فً الفاعل

 .المدرسٌة للبٌبة واالنتماء الوالء زٌادة



 :خطوات اختاذ الكسازات التعليمية: زابعًا

ٌُمكن عرض خطوات اتخاذ القرارات التعلٌمٌة كما ٌلً•  :و

 :التعسف علي  املشكلة-1

 بعض حدوث مبلحظة عند بالمشكلة االحساس ٌبدأ•

 وعبلجها حلها تتطلب التً التعلٌمٌة العملٌة فً التغٌرات

 وعلً التعلٌمٌة العملٌة علً الحٌوي لتأثٌرها نظراا 

 المؤهلٌن، المعلمٌن توفر قلة :ذلك أمثلة من مخرجاتها،

 واإلمكانات المٌزانٌة قلة الطبلب، تقوٌم نتابج ضعف

 االحساس وبمجرد .. وغٌرها .. بالمدرسة المتوفرة

 من االحساس هذا من التأكد ٌنبغً ما مشكلة بوجود
 .جٌداا  وتصنٌفها المشكلة تحدٌد محاولة خبلل



 :  حتديد املشكلة-2

 ملحة قضٌة أو مشكلة وجود علً التعلٌمً القرار اتخاذ ٌعتمد•

 لمعرفة والدراسة البحث وتتطلب التعلٌمٌة  بالعملٌة مرتبطة

 وٌعد التعلٌمٌة، العملٌة علً تأثٌرها ومدي وجوانبها أبعادها

 التً المرتكزات أهم من ودقٌقاا  واضحاا  تحدٌداا  المشكلة تحدٌد
 . التعلٌمً القرار اتخاذ عملٌة علٌها تقوم

ٌُساعد•  جذور علً التعرف سهولة علً المشكلة تحدٌد و
 .علٌها والتغلب لحلها المناسبة الحلول وتقدٌم المشكلة



 :  حتليل وتكييم املشكلة-3

 علً المعلمٌن مساعدة فً مهماا  دوراا  الفنى الموجه ٌؤدي•

 الكافٌة والمعلومات البٌانات وجمع المشكلة جذور عن البحث

 وضع خبلله من ٌُمكن موضوعٌاا  تقٌٌماا  تقٌٌمها أجل من عنها

 كافة ومعالجة القابمة المشكلة لحل البدابل من العدٌد

 تقدٌم فً المدرسً العمل فرٌق مشاركة وُتمثل جوانبها؛

 لكثرة نظراا  المشكلة حل فً الزاوٌة حجر والحلول البدابل

 اختٌار علً ٌُساعد مما واختبلفها وتنوعها المقدمة الحلول

 بعملٌة القٌام بعد وذلك القابمة المشكلة لحل الحلول أفضل
 .البدابل تقٌٌم

 

 



 :  عسض وتكييم البدائل-4

 كل وعٌوب مزاٌا إلً بعناٌة النظر الخطوة هذه تتضمن•

 بدٌل كل وتقٌٌم .منها المناسب البدٌل اختٌار قبل بدٌل

 التً والفوابد تحقٌقه، إلمكانٌة وفقاا  وذلك منظم بشكل

 البدٌل هذا علً الحصول وإمكانٌة تحقٌقه وراء من تعود

 .البدٌل بهذا الخاصة التكلفة وأخٌراا 



 :اختاذ الكساز التعليمي-5

 المناسب التوقٌت فً التعلٌمً القرار باتخاذ االهتمام ٌعد•

 المشكلة جذور تتأصل ال حتً األهمٌة غاٌة فً مسألة

 العمل فرٌق بمعرفة االهتمام جانب إلً بالمدرسة وتتفاقم

 المبلبم الُمناخ وتهٌبة قرارات من اتخاذه تم بما المدرسً

 اتخاذه تم لما العمل فرٌق قبول من التأكد بعد بنجاح لتنفٌذه

 وتقوٌمها التنفٌذ عملٌة متابعة جانب إلً قرارات من

 والتعرف راجعة كتغذٌة التقوٌم عملٌة نتابج من واالستفادة

 عملٌة فً المدرسً العمل فرٌق تواجه التً الصعوبات علً

 ومناقشتها آرابهم عن للتعبٌر لهم الفرصة وإتاحة التنفٌذ
 .المدرسٌة واالجتماعات اللقاءات خبلل من

 



 :  تهفير الكساز التعليمي-6

 لحل المناسب البدٌل باختٌار التعلٌمً القرار اتخاذ عملٌة تنتهً ال•

 التنفٌذ موضع القرار وضع أٌضاا  تتضمن وإنما القابمة المشكلة
 .العاملٌن بٌن والمشاركة التعاون طرٌق عن فعال عمل إلً وتحوٌله

 القرار صدور بمجرد تبدأ التً اإلجراءات فً التنفٌذ عملٌة وتتمثل•

 القواعد تحدٌد وٌنبغً ومراجعتها، المرسومة النتابج بتحقٌق وتنتهً

 اإلدارة قبل من المتخذة القرارات تطبٌق أساسها علً ٌتم التً

 وتحدٌد للعمل عامة برامج وضع التنفٌذ عملٌة خبلل وٌتم .المدرسٌة

 وتتضمن تحقٌقها، ومتابعة األهداف تحدٌد جانب إلً الرقابة أسلوب

 وتكوٌن تنفٌذه المراد للقرار المعرفً الوعً إكساب التنفٌذ عملٌة

 الجداول ووضع والمسبولٌات المهام وتحدٌد نحوه اإلٌجابٌة االتجاهات

 المرجوة والفابدة للتنفٌذ القرار قابلٌة مدي من والتحقق للتنفٌذ الزمنٌة
 .منه

 



 :  متابعة تهفير الكساز التعليمي-7

 مدي تحدٌد فً النهابً الفٌصل هً المتابعة عملٌة تعد•

 حٌث عدمه، من المشكلة لحل اختٌاره تم الذي البدٌل نجاح

 أهداف من تحقٌقه تم ما مدي علً التعرف خبللها من ٌُمكن

 علً المتابعة عملٌة تساعد كما .بعد تحقٌقه ٌتم لم وما

 أو وتجنبها التنفٌذ عملٌة خبلل أخطاء أٌه علً التعرف

 الهدف إلً الوصول أجل من قرارات من اتخاذه تم ما تعدٌل

 التنفٌذ بعملٌة القابمٌن ٌتمتع أن المهم ومن .المنشود

 اكتشاف علً تساعدهم التً والقدرات والخبرات بالمهارات

 علً القدرة جانب إلً حلها علً والعمل األخطاء وتدارك

 لنجاح بها االخذ الممكن من تعدٌبلت أو مبلحظات أٌه إبداء

 المرغوب النتابج إلً التوصل ٌُمكن حتً التنفٌذ عملٌة
   .فٌها

 



 :تكييم الهتائج-8

 وُتسهم وقرارات أهداف من تحقٌقه تم ما علً التعرف أي •

 قرارات اتخاذ أو جدٌدة أهداف تحدٌد فً التقٌٌم عملٌة

 عملٌة فً الهامة الخطوات من التقٌٌم عملٌة وتعد .جدٌدة

 علً التعرف علً تساعد أنها حٌث التعلٌمً القرار اتخاذ

 المشكلة معالجة ومدي قرارات من اتخاذه تم ما نجاح مدي

 القرارات تحقق ومدي قرار اتخاذ استدعً الذي الموقف أو

 المشكلة عبلج فً وجدواها فابدتها ومدي اتخاذها تم التً

 علً التعرف ٌتم التقٌٌم عملٌة خبلل وفً .عدمها من

 تم الذي البدٌل تطبٌق وراء من تحقٌقها تم التً االٌجابٌات

 وكلما البدٌل هذا اختٌار علً ترتبت التً والسلبٌات اختٌاره

 تم الذي البدٌل أن علً ذلك دل كلما أكثر االٌجابٌات كانت
 .المشكلة لحل واألفضل األنسب هو اختٌاره

 



 :  الشمات املميزة لعملية اختاذ الكسازات التعليمية: خامشًا

 :ٌلً فٌما التعلٌمٌة القرارات اتخاذ لعملٌة الممٌزة السمات تتمثل

 ٌُمكن ُحٌث للتعدٌل قابلة عملٌة فهً :للترشٌد قابلة عملٌة•
 .اتخاذه تم الذي القرار تعدٌل

 القرار متخذ شخصٌة من تنبع :سٌكولوجٌة بعوامل تتأثر•
 .التعلٌمٌة القرارات اتخاذ فً ٌُسهم من وكل والمرؤوسٌن

 هذه أكانت سواء القرار بٌبة من تنبع :اجتماعٌة بعوامل تتأثر•
 .خارجها من أم المدرسة داخل من العوامل

 بمعزل التعلٌمً القرار ٌتخذ فبل :والمستقبل الماضً فً تمتد•

 بالقرارات ٌتأثر إنه بل اتخاذها سبق التً القرارات بقٌة عن
 .التالٌة القرارات فً وٌؤثر السابقة



 تتطلب حٌث :المشتركة الجماعٌة الجهود أساس علً ٌقوم•

 الربٌس بٌن وتعاون مشاركة القرار اتخاذ عملٌة
 .التعلٌمٌة القرارات أفضل إلً للتوصل والمرؤوسٌن

 أخري إلً مرحلة من تنتقل حٌث :مستمرة دٌنامٌكٌة عملٌة•
 .المنشود الهدف تحقٌق أجل من

 وذلك :القرار تنفٌذ لعملٌة المستمرة المتابعة إلً الحاجة•

 .الصحٌح االتجاه فً ٌسٌر أنه من للتأكد

 لبعض لخضوعها نظراا  :أحٌاناا  بالبطء وتتصف مقٌدة عملٌة•

 .والوظٌفٌة التنظٌمٌة القٌود

 المشكلة تعقد حالة فً :القرار التخاذ طوٌل وقت تستغرق•

 التردد بسبب أو وتحلٌلها المعلومات جمع إلً للحاجة ونظراا 
 .والكافٌة الوافٌة والمناقشة الدراسة إلً الحاجة بسبب أو

 



 :العوامل املؤثسة يف اختاذ الكسازات التعليمية: سادسًا

 ٌقوم التً المهام أصعب من التعلٌمً القرار اتخاذ عملٌة وتعتبر• 

 ساد ولقد خاطا، قرار اتخاذ من دابم خوف فهناك المدٌرٌن، بها

 أنشطتها اختبلف علً المنظمات فً القرارات اتخاذ إلً االتجاه

 هذا أن إال المنظمة قابد أو المدرسة مدٌر هو واحد فرد قبل من

 اتجاه ظهور منها العوامل من مجموعة بسبب تبلشً قد االتجاه

 مسبولٌاتها، وتضخم المنظمات حجم وكبر بالمشاركة اإلدارة

 اتخاذ استلزم مما شا بكل اإللمام عن األفراد قدرات وقصور

 المدٌر بجانب األفراد من مجموعة بواسطة التعلٌمٌة القرارات

 جانب إلً واتساعاا  عمقاا  وأكثر دقة أكثر القرارات هذه ٌجعل مما

 فً دور لهم كان التً القرارات بتنفٌذ األفراد التزام زٌادة
 .اتخاذه



ومن العوامل التً تؤثر فً عملٌة اتخاذ القرارات التعلٌمٌة ما 
 :ٌلً

التكوٌن النفسً واالجتماعً لمتخذ القرار التعلٌمً أي صفاته •
 .الشخصٌة

 .اإلطار االجتماعً للبٌبة التً ٌتخذ فٌها القرار التعلٌمً•

 .العادات والتقالٌد التً تحكم األفراد والجماعات فً المجتمع•

ما ٌمتلكه متخذ القرارات التعلٌمٌة من معارف ومعلومات تساعده فً •
 .تحدٌد مساره أو اتجاهه

 .نقص البٌانات والمعلومات البلزمة لدراسة المشكلة وبدابلها المتاحة•

 .تردد متخذ القرار التعلٌمً فً اختٌار البدٌل األمثل لحل المشكلة•

 .ظهور بدابل جدٌدة لم ٌتم دراستها أثناء عملٌة اتخاذ القرار التعلٌمً•

 .غموض بعض األهداف المراد تحقٌقها فً أذهان متخذ القرار التعلٌمً•

 



 من ٌمتلكه وما التعلٌمً القرار متخذ شخصٌة تؤثر حٌث•

 القرار ٌتخذ فهو التعلٌمً القرار باتخاذ ومبادئ أفكار

 لما وطبقا سابقة وخبرات معارف من لدٌه لما طبقاا  التعلٌمً

 لمتخذ الشخصً التكوٌن ٌؤثر وبالتالً صواب بأنه ٌقتنع

 ٌُمكن ال كما التعلٌمً، القرار اتخاذ عملٌة علً القرار

 حٌث وظروف أحداث من به تمر وما المحٌطة البٌبة تجاهل

 المحٌطة الظروف عن التعلٌمً القرار اتخاذ ٌنفصل ال

 العادات مراعاة مع جوانبها بجمٌع االجتماعٌة بالبٌبة

 االجتماعٌة والتقالٌد



ٌُمكن تقسٌم العوامل المؤثرة فً اتخاذ القرارات التعلٌمٌة إلً  ما و
 :ٌلً

 :  عوامل تتعلق بمتخذ القرار نفسه-1
 القرار اتخاذ عملٌة فً تؤثر والتً نفسه القرار بمتخذ تتعلق التً العوامل تتمثل

 :فً التعلٌمً

القٌم ومدي وعٌه بأهمٌة مشاركة فرٌق العمل فً اتخاذ القرار التعلٌمً من عدمه، •
 .ومدي قدرته علً تشجٌع النمو الشخصً لدي فرٌق العمل

ٌُعطً متخذ القرار التعلٌمً • مدي ثقته فً فرٌق العمل ففً حالة توفر عامل الثقة 

الفرصة لفرٌق العمل للمساهمة فً اتخاذ القرار التعلٌمً أما فً حالة عدم توافر 

الثقة الكافٌة فإنه ٌقوم باتخاذ القرار التعلٌمً بنفسه نظراا لضعف ثقته فً قدرات 
 .فرٌق العمل

النمط القٌادي المتبع فقد ٌتبع مدٌر المدرسة النمط الدٌكتاتوري أو الدٌمقراطً فً •

اإلدارة واتخاذ القرار التعلٌمً وٌترتب علً النمط الدٌمقراطً توفر جو من 
 .االستقرار والطمأنٌنة فً نفوس فرٌق العمل علً عكس النمط الدٌكتاتوري

 



 :  عوامل تتعلق بفرٌق العمل المدرسً-

 العتبارات نتٌجة التعلٌمً القرار اتخاذ عملٌة فً الصراع ٌسود قد•

 وقد طبقً نظام ذات المنظمات أن كما العمل بخطة أو باإلدارة متعلقة

 صنع طرٌقة علً كبٌر تأثٌر المنظمة فً السلطة لطبٌعة ٌكون

 اتخاذ عملٌة فً المؤثرة العوامل تتمثل .بالمنظمة القرارات واتخاذ
 :ٌلً فٌما المدرسً العمل بفرٌق تتعلق والتً التعلٌمً القرار

 إلً القٌم هذه عن الخروج ٌؤدي فقد المدرسة فً السابدة القٌم•

ٌُمكن والمشكبلت، للصعوبات التعرض  من القٌم هذه علً التعرف و
 .المدرسة تتبعها التً والسٌاسة العمل مواصفات خبلل

 المدرسة فً التعلٌمٌة القرارات اتخاذ فً العمل فرٌق إسهام مدي•
 .الوظٌفً واالستقرار باألمان شعورهم ومدي

 فٌما التعاون فً رغبتهم ومدي المدرسً العمل فرٌق فاعلٌة مدي•

 ومٌول واهتمامات ومهارات خبرات من ٌمتلكونه وما بٌنهم

 



 :  تتمثل هذه العوامل فٌما ٌلً: عوامل تتعلق بالمشكلة نفسها•

 هناك تكون فقد :تعقٌدها ومدي نفسها المشكلة طبٌعة•

 من ٌكون لحلها واحد شخص إال تحتاج ال معقدة مشكلة

 علً عام بشكل ولكن والمعرفة، والخبرة المهارة ذوي

 من والمقترحات األفكار إلً ٌستمع أن التعلٌمً القرار متخذ

ٌُتٌح المدرسً العمل فرٌق باقً  لئلسهام الفرصة لهم و
 .القابمة المشكلة حل فً الفعال

 



 القرار متخذ منها ٌُعانً التً الضغوط أكبر من وٌعد :الوقت ضغط•

 إشراك الصعب من ٌكون سرٌع قرار اتخاذ إلً حاجة هناك كان فكلما

 قرارات اتخاذ إلً ماسة حاجة هناك ٌكون ألنه القرار اتخاذ فً آخرٌن

ٌُمكن وقت ضغط وجود عدم حالة فً أما السرعة، وجه علً تعلٌمٌة  ف

 .التعلٌمٌة القرارات اتخاذ فً المدرسً العمل فرٌق إشراك

 حٌث :التعلٌمً القرار لمتخذي والخارجٌة الداخلٌة الضغوط•
 ضغوط فً تتمثل داخلٌة لضغوط التعلٌمٌة القرارات متخذي ٌتعرض

 المادٌة اإلمكانات نقص والبٌانات، المعلومات نظم قصور الرؤساء،

 خارجٌة لضغوط ٌتعرضوا كما .إلخ ... الوقت ضٌق البلزمة، والبشرٌة

 العبلقات من النابعة والضغوط العام، الرأي ضغوط فً تتمثل

 اإلعبلمٌة األجهزة ضغوط العمل، نطاق خارج للمدٌر االجتماعٌة

 القرارات اتخاذ علً  المؤثرة العوامل من ٌعد ذلك وكل إلخ .. الرقابٌة
   .التعلٌمٌة

 



 المدرسة فً السابد اإلداري التنظٌم نمط فً تتمثل :التنظٌمٌة العوامل

 االتصاالت وطبٌعة لحلها المتاح والوقت تعقدها ودرجة المشكلة وطبٌعة

 المتعلقة والمعلومات البٌانات جمع وكٌفٌة المدرسة فً السابدة اإلدارٌة

   .الدراسة محل بالمشكلة

 فً السابد واالقتصادي السٌاسً النظام طبٌعة مثل :البٌبٌة العوامل

 والصالح للتعلٌم العامة السٌاسة مع التعلٌمً القرار تناسب ومدي الدولة

   .التكنولوجً والتقدم السابدة واألنظمة والقوانٌن العام

 ٌنبغً ولذلك المعلومات تسرب عدم القرار ٌتطلب فقد :القرارات سرٌة

 تسرب إلً التعلٌمٌة القرارات اتخاذ فً المشاركة فرصة إعطاء ٌؤدي أال

   .التعلٌمً القرار اتخاذ عملٌة فً المشاركٌن طرٌق عن المعلومات



 :  معوقات عملية اختاذ الكسازات التعليمية: سابعًا 

ٌُمكن عرض المعوقات التً تحول دون اتخاذ القرارات التعلٌمٌة 
 :السلٌمة بالتفصٌل كما ٌلً

 :  قلة البٌانات والمعلومات-1

تتم عملٌة اتخاذ القرارات التعلٌمٌة فً ظل توافر قدر مبلبم •

من البٌانات والمعلومات البلزمة التخاذ القرار التعلٌمً 

ولتقٌٌم القرار واتخاذ إجراءات تصحٌحه أو تعدٌله، وٌؤدي 

عدم توافر البٌانات والمعلومات إلً إعاقة عملٌة اتخاذ 

القرارات التعلٌمٌة وانحرافها عن مسارها الصحٌح وعدم 

القدرة علً تحدٌد األهداف المراد تحقٌقها من وراء هذه 
 .العملٌة

 



 : التردد والخوف من اتخاذ القرارات التعلٌمٌة-2

فعادةا ما ٌبتعد المدٌرون عن اتخاذ القرارات التً ٌترتب •

علٌها تغٌرات عدٌدة بالمدرسة أو القرارات التً تكون 

نتابجها غٌر معروفة علً وجه الدقة، كما تظهر مشكلة 

الخوف عندما ٌرغب المدٌر فً أن تكون نتابج القرار 

وقد ٌرجع الحوف . مرضٌة لكافة األطراف التً تتأثر بالقرار

من اتخاذ القرار نتٌجة إلً حداثة المدٌر بالعمل أو عدم 

كفاءته ونقص التدرٌب أو نتٌجة لعدم وضوح االختصاصات 

والسلطات مما ٌؤدي إلً التردد فً إصدار الكثٌر من 
 .القرارات أو اإلحجام عن اتخاذ القرار من أساسه



 : شخصٌة متخذ القرار التعلٌمً -3

 فً كبٌراا  دوراا  التعلٌمً القرار متخذ شخصٌة تلعب بالتالً•

 ٌتطلب مما المبلبم التعلٌمً القرار اتخاذ علً وكفاءته قدرته

 من ُتمكنه التً والكفاءات والمهارات بالمعارف بتزوٌده االهتمام

 التً المؤثرات كافة مع والتكٌف السلٌم التعلٌمً القرار اتخاذ

 أكانت سواء التعلٌمً القرار اتخاذ عملٌة خبلل لها ٌتعرض

 .خارجٌة أم داخلٌة مؤثرات

 : اتخاذ القرار التعلٌمً فً الوقت غٌر المناسب-4

 القرار أن كما العاجلة المشكلة حل فً ٌُفٌد ال المتأخر فالقرار•

 اتخاذ فعملٌة .جدوي ذي غٌر ٌكون قد المبلبم الوقت عن المبكر

 وبحث دراسة إلجراء الكافً الوقت إلً تحتاج التعلٌمً القرار

 اتخاذ ٌُمكن حتً بشأنه قرار اتخاذ المراد الموضوع أو المشكلة

  .والمبلبم المناسب الوقت فً التعلٌمً القرار



 :  الفشل فً تقدٌر مصداقٌة المصادر المعلوماتٌة-5

فقد ٌسلم بعض المدٌرٌن بمصداقٌة آراء اآلخرٌن دون •

التأكد من دقة المعلومات، مما ٌؤدي إلً حدوث نتابج سلبٌة 
 .بناء علً هذه القرارات

 :ضعف الثقة المتبادلة-6

ضعف الثقة المتبادلة بٌن المدٌرٌن وفرٌق العمل المدرسً •

من العوامل التً تعوق عملٌة اتخاذ القرارات التعلٌمٌة إذا 

كانت تتسم عملٌة التفاعل بٌنهم بالعداء والتنافس بٌن متخذ 

القرار التعلٌمً وفرٌق العمل حٌث تتطلب عملٌة اتخاذ 

القرار التعلٌمً تعاون بٌن المدٌرٌن وفرٌق العمل المدرسً 
ٌُمكنهم من تحقٌق األهداف المنشودة  .مما 

 



 :  تنفٌذ القرار ومتابعة عملٌة تنفٌذه-7

اتخاذ القرار لٌس غاٌة فً حد ذاته وإنما وسٌلة ٌترتب •

علٌه تنفٌذ القرار من أجل تحقٌق النتابج واألهداف 

المرغوب فٌها وٌجب أن ٌتم تحدٌد الواجبات المنوط لكل 

فرد القٌام بها، وتحدٌد موعد انتهاء عملٌة التنفٌذ، ووضع 

معاٌٌر عملٌة التقٌٌم والقٌام بأٌة تعدٌبلت الزمة وذلك من 
 .أجل الحصول علً أفضل النتابج

 :المعوقات التنظٌمٌة-8

ٌُمكن أن تؤثر المؤسسة التعلٌمٌة علً عملٌة اتخاذ القرار • ف

التعلٌمً فً حالة قلة المصادر المتاحة لمتخذي القرارات 

التعلٌمٌة أو العمل ضمن موارد مقٌدة وعدم توافر المٌزانٌة 

التً تحد من القدرة علً الوصول إلً أفضل النتابج 

 .المنشودة

 



 : ندرة المشاركة فً اتخاذ القرارات التعلٌمٌة-9

 ضرورة أو حاجة هناك لٌس أنه المدرسٌة اإلدارة تجد فقد•

 التعلٌمٌة القرارات اتخاذ فً اإلدارة رجال بعض إشراك إلً

 هذا ٌجعل مما بمفرده التعلٌمً القرار باتخاذ المدٌر وٌنفرد

 جانب ضعف إلً ذلك وٌؤدي دٌكتاتورٌاا  مركزٌاا  قراراا  القرار

 االهتمام ٌجب لذلك القرار اتخاذ علً المترتب التنفٌذ

 فً فعال دور من لها لما القرارات اتخاذ فً بالمشاركة

 األهداف لتحقٌق المدرسً العمل فرٌق وتكاتف تعاون

 والتغلب عبلجها وكٌفٌة المشكلة لطبٌعة وفهمهم المنشودة
 .ممكنة طرٌقة بأفضل علٌها

 



 :  متطلبات جناح عملية اختاذ الكسازات التعليمية: ثامهًا•

ومن العوامل والمتطلبات التً ُتساعد علً نجاح عملٌة •

 :اتخاذ القرارات التعلٌمٌة ما ٌلً

تساعد المشورة واإلنصات  :المشورة واإلنصات لآلخرين•

لآلخرٌن علً االبتكار فً القرار، فلن ٌستطٌع الفرد أن 

ٌكون مبتكراا بمفرده وٌأتً االبتكار من كثرة تداول األفكار 

مع اآلخرٌن والسعً إلً المشاورة والمشاركة واإلنصات 

لهم للحصول علً أفكارهم؛ وبالتالً ٌكون القرار حصٌلة 

أفكار الجماعة ولٌس فرد بعٌنه مما ٌجعله أكثر فاعلٌة فً 
 .تحقٌق األهداف المنشودة

 



ٌعد تفوٌض السلطة لآلخرٌن أحد  :االهتمام بتفويض السلطة•

األسالٌب الفعالة التً تساعد علً نجاح عملٌة اتخاذ 

القرارات التعلٌمٌة، فتفوٌض السلطة للمرؤوسٌن فً اتخاذ 

بعض القرارات وفً األمور التً تتعلق بأعمالهم ٌوفر كثٌر 

من الوقت والجهد وٌساعد علً التركٌز علً األمور الهامة 

 .وٌقلل من تردد المرؤوسٌن وخوفهم من اتخاذ القرارات

حٌث ٌتك : تشجيع المشاركة في اتخاذ القرارات التعليمية•

إشراك فرٌق العمل المدرسً فً اتخاذ القرارات وتحمل 

مسبولٌة التخطٌط والتنفٌذ، مما ٌشجع فرٌق العمل علً 

تحقٌق أهداف الجماعة وتحمل المسبولٌات المنوطة بها، 

وٌساعد علً تنمٌة وتطوٌر الشعور بالمسبولٌة وحب العمل 

والتفانً فٌه وٌخلق جواا من المودة والتفاهم بٌن فرٌق 
 .العمل المدرسً واإلدارة

فالبدٌل هو الوسٌلة التً تساعد  :دراسة البدائل دراسة وافية•

علً حل المشكلة وبالتالً ضرورة الحاجة إلً القٌام 

بدراستها دراسة وافٌة وتقٌٌم النتابج الخاصة بكل بدٌل 

ٌُساعد علً حل  ٌُمكن اختٌار البدٌل األنسب الذي  حتً 
 .المشكلة القابمة

 



وتوجد مجموعة من المتطلبات التً ُتساعد علً نجاح •
 :عملٌة اتخاذ القرارات التعلٌمٌة تتمثل فٌما ٌلً

أن ٌرتكز القرار التعلٌمً علً أسس سلٌمة عند اتخاذه  •

مثل الموضوعٌة، عدم التحٌز، الحرص علً تحقٌق 

األهداف إلً جانب سبلمة الطرٌقة أو األسلوب الذي ٌتم به 

 .اتخاذ القرار سواء أكان فردٌاا أم جماعٌاا 

 .تحوٌل القرارات الذهنٌة إلً أعمال مادٌة وواقع ملموس•

استخدام التفكٌر الخبلق فً عملٌة اتخاذ القرار التعلٌمً •
 .والتوصل إلً حلول ابتكارٌة وابداعٌة للمشكبلت

 



 .مناسبة القرار للوقت والظروف•

وجود وقت كافً التخاذ القرار التعلٌمً واالهتمام بعملٌة •

 .تنفٌذه ومتابعته

 .سبلمة طرٌقة أو وسٌلة تنفٌذ القرار•

االستفادة من القوي واإلمكانات المادٌة والبشرٌة بأفضل ما •
 .ٌُمكن

 .تحفٌز العاملٌن علً تنفٌذ القرار وتشجٌعهم•

المتابعة والتقوٌم والمراجعة بهدف التأكد من أن القرار •
 .ٌحقق األهداف التً تم اتخاذه من أجلها

أن ٌؤدي كل قرار إلً نتٌجة تساهم فً تحقٌق الهدف مما •

ٌُساعد علً تبسٌط مهمة اتخاذ القرارات التعلٌمٌة وٌجب أن 
 .ٌكون القرار عملٌاا وقاببل للتنفٌذ

 



عدم الخوف من تغٌٌر وتعدٌل القرارات التعلٌمٌة طبقاا •
 .للمتغٌرات التً تظهر فً بٌبة العمل المدرسٌة

وضع نظام لمتابعة كل قرار والتأكد من سبلمته وصحته •
 وكذلك تقٌٌم نتابجه

ٌُمكن نجاح عملٌة اتخاذ القرارات التعلٌمٌة من خبلل ما • كما 

 :ٌلً

 .تحقٌق التوازن بٌن المؤسسة التعلٌمٌة والبٌبة المحٌطة•

العمل علً إٌجاد نظام حٌوي فً المدرسة واالنتقال من •

النظام القابم علً تركٌز السلطة وعدم المشاركة فً اتخاذ 

القرارات إلً ال مركزٌة السلطة والمشاركة فً اتخاذ 
 .القرارات

تغٌٌر سلوكٌات فرٌق العمل المدرسً بحٌث تنسجم مع أٌة •

 .تغٌرات أو ظروف مستجدة

تقوٌة العبلقات والترابط والتعاون بٌن فرٌق العمل •

 .المدرسً

تطوٌر إجراءات العمل بشكل ٌساعد علً تبسٌطها وأدابها •
 .فً أقل وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة

تغٌٌر األنماط القٌادٌة فً المؤسسة من أنماط بٌروقراطٌة •

إلً أنماط دٌمقراطٌة تهتم بمشاركة فرٌق العمل فً اتخاذ 

 .القرارات

 



 :  مهازات  املوجهني الفهيني متدري الكسازات التعليمية : تاسعًا

تتمثل المهارات اإلدارٌة أو : المهارات اإلدارٌة أو العقلٌة• 

 :العقلٌة لمتخذي القرارات التعلٌمٌة فٌما ٌلً

إدارة األعمال اإلدارٌة والمالٌة بكفاءة وإتباع اللوابح •
 .والقوانٌن التعلٌمٌة

 .امتبلك مهارة حل المشكبلت وإدارة الصراع والخبلف•

القدرة علً التوقع الصحٌح ووضع بدابل مختلفة ومتنوعة •

 .لحل أٌة مشكلة

 .امتبلك مهارة التفاوض والتفوٌض واالستماع الجٌد•

القدرة علً ترتٌب الموضوعات فً الذهن حسب أهمٌتها •
ٌُمكنه من اختٌار أفضل البدابل الممكنة لحل المشكلة  .مما 

تقبل الرأي اآلخر ومناقشة جمٌع اآلراء المطروحة حتً •
 .ٌُمكن التوصل إلً أفضل تلك اآلراء

امتبلك مهارات المتابعة لؤلعمال المالٌة واإلدارٌة وأن ٌكون •
 .علً دراٌة تامة بها

 



 توافر تتطلب التعلٌمٌة القرارات اتخاذ عملٌة فإن وبالتالى

 متخذي  الفنٌٌن الموجهٌن لدي العامة المهارات من مجموعة
 :ٌلً ما ومنها التعلٌمٌة القرارات

 القرار اتخاذ عملٌة فً المدرسً العمل فرٌق مشاركة بضرورة اإلٌمان•

 كل لحل المختلفة البدابل ووضع المختلفة المشكبلت ودراسة التعلٌمً،

 .بدٌل كل وتقوٌم مشكلة

 .المناسب الوقت فً المبلبم القرار اتخاذ•

 .حٌنه فً بالقرار والمعنٌٌن العاملٌن إعبلم•

 .اتخاذه تم الذي القرار لتنفٌذ المدرسٌة البٌبة تهٌبة•

 فً التقٌٌم عملٌة نتابج من واالستفادة اتخاذها ٌتم التً القرارات تقٌٌم•

 .ممكنة طرٌقة بأفضل المنشودة األهداف تحقٌق أجل من القرارات تعدٌل

 لدراسة المحلً المجتمع وأعضاء والمعلمٌن باآلباء بااللتقاء االهتمام•
 .ومشكبلتها المدرسة أحوال

 



 العقلٌة أو اإلدارٌة المهارات تتمثل :العقلٌة أو اإلدارٌة المهارات-1

 :ٌلً فٌما التعلٌمٌة القرارات لمتخذي
 والقوانٌن اللوابح وإتباع بكفاءة والمالٌة اإلدارٌة األعمال إدارة•

 .التعلٌمٌة
 .والخبلف الصراع وإدارة المشكبلت حل مهارة امتبلك•
 أٌة لحل ومتنوعة مختلفة بدابل ووضع الصحٌح التوقع علً القدرة•

 .مشكلة
 .الجٌد واالستماع والتفوٌض التفاوض مهارة امتبلك•
 ٌُمكنه مما أهمٌتها حسب الذهن فً الموضوعات ترتٌب علً القدرة•

 .المشكلة لحل الممكنة البدابل أفضل اختٌار من
 التوصل ٌُمكن حتً المطروحة اآلراء جمٌع ومناقشة اآلخر الرأي تقبل•

 .اآلراء تلك أفضل إلً
 علً ٌكون وأن واإلدارٌة المالٌة لؤلعمال المتابعة مهارات امتبلك•

 .بها تامة دراٌة

 



تتمثل المهارات الفنٌة لمتخذي القرارات : الفنٌةالمهارات  -2
 :التعلٌمٌة فٌما ٌلً

 .اإللمام بالنواحً الفنٌة فً بٌبة العمل المدرسٌة•

أن ٌكون علً دراٌة بما ٌقوم به المعلمون الذٌن ٌعملون تحت •
 .قٌادته

 .ٌكون لدٌه فهم عمٌق وشامل لؤلمور•

 .القدرة علً تحمل المسبولٌة والحزم•

 .الحكم الصابب علً األمور•

القدرة علً استخدام األدوات والوسابل واإلجراءات واألسالٌب التً •
 .تساعد علً أداء المهام التعلٌمٌة بكفاءة

 



 :  المهارات اإلنسانٌة-3

 :تتمثل المهارات اإلنسانٌة لمتخذي القرارات التعلٌمٌة فٌما ٌلً

 .تكوٌن بناء قوي ومتعاون مع أفراد المدرسة•

 .ٌُكون عبلقات اجتماعٌة ناجحة وقابمة علً األلفة والتعاون•

 .تنسٌق جهود العاملٌن وخلق روح العمل الجماعً بٌنهم•

 .تقبل االقتراحات واالنتقادات البناءة من اآلخرٌن•

وجود فهم متبادل بٌن المدٌر والعاملٌن والتعرف علً آرابهم ومٌولهم •
 .واتجاهاتهم

إتاحة الفرصة لفرٌق العمل المدرسً إلظهار ابتكاراتهم وابداعاتهم •
 .واالهتمام بتلبٌة طلبات فرٌق العمل واشباع حاجاتهم

 


