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  : القرار اختاذ هفهوم
 ما خالصة هً القرار اتخاذ فمرحلة ، القرار لصنع مرادفا ولٌس ، القرار مراحل أهم من القرار اتخاذ ٌعد 

 أحد ٌعتبر القرار اتخاذ فإن ثم ومن ، القائمة المشكلة حول وأفكار معلومات من القرار صانعوا إلٌه ٌتوصل

. ذاتها القرار صنع عملٌة نتاج هو بل ، القرار صنع مراحل

&Lipham وهو لٌفٌم ٌرى Hoeh إال الموقف فً ٌوجد لم إذا ألنه ، أكثر أو بدٌلٌن من بدٌل اختٌار : أنه 

. لالختٌار مجال وجود لعدم وذلك ، ٌتخذ قرار هناك ٌكون فلن ، واحد بدٌل

. معٌنة مشكلة أو موقف لمواجهة اختٌاره تم معٌن تصرف : أنه وآخرون Marks ماركس ٌعرفه كما

.معٌن موقف فً المتاحة البدائل بٌن ( الواعً ) المدرك االختٌار : بأنه Nigro نٌجرو وٌعرفه

 أو الهدف إلنجاز أمامه وسٌلة أنسب باعتباره القرار متخذ ٌختاره فعل مسار : أنه ودروٌش ٌس وٌرى

. ٌتبعها التً األهداف

. البدائل من مجموعة تقٌٌم بعد ٌتم الذي الواعً االختٌار : هو القرار اتخاذ أن عالقً وٌرى

 الموضوع أو المشكلة معرفة : ٌتضمن القرار اتخاذ عملٌة إدراك نأ إلى وآخرون Polley بوللً وٌشٌر

 ، وتعدٌلها البدائل ودراسة المعلومات وتحلٌل ودمج ، المعلومات على والحصول المتعلقة، البدائل وتكوٌن

. إقراره على إدارٌا والعمل المناسب البدٌل واختٌار



: القرار صنع هفهوم
 ، الوجود حٌز إلى القرار ظهور ٌتطلبها التً الخطوات جمٌع به ٌقصد •

 ، وتقٌٌمها المشكلة وتحلٌل ، وتحدٌدها المشكلة على التعرف خطوات وتتضمن

 ثم ، حده على حل كل وتقٌٌم ، المناسبة الحلول واقتراح ، البٌانات وجمع

. الحلول أفضل اختٌار

. القرار صنع تعرٌفات تعدد وقد

 تتضمن دٌنامٌكٌة عملٌة : هو القرار صنع أن Tannenbaum تانبوم فٌرى •

 اتخاذ بمرحلة وتنتهً ، التصمٌم مرحلة من تبدأ ، متعددة تفاعالت مراحلها

.القرار

 أو الفردٌة االستجابات من سلسلة : هو القرار صنع أن الجوهري ٌرى كما•

  .معٌن موقف مواجهة فً األنسب البدٌل باختٌار تنتهً التً الجماعٌة



: (  القرار صنع ) القرار اختاذ عوليات يف املشاركة

 أو المدٌر هو واحد فرد بواسطة منظمة أي فً تتخذ أن ٌنبغً القرارات أن اعتقاد ساد قدٌما 

 أسلوب ظهور منها ، العوامل من مجموعة بسبب تالشت أن الصورة هذه لبثت وما ، الرئٌس

 بقصور المتزاٌد واالعتراف ، مسؤولٌاتها وتضخم ، المنظمات حجم وكبر ، اإلدارة فً الشورى

. شًء بكل اإللمام عن الفرد قدرات

 وأكثر دقة أكثر ٌكون أن ٌمكن مجموعة بواسطة القرار اتخاذ أن ٌدركون المدٌرٌن من كثٌر أصبح

 اتخاذها   فً شاركوا التً القرارات بتنفٌذ التزاما   أكثر ٌكونون األفراد نأ كما ، واتساعا   عمقا  

. بمثلها ٌأتً أن وحده الفرد ٌستطٌع ال واتجاهات بأفكار القرارات هذه تأتً ما وغالبا  

 مع المدٌر فٌه ٌتعاون ، مشترك جماعً جهد حصٌلة القرارات اتخاذ عملٌة أن ٌتضح هنا من

 الممكنة واألفكار اآلراء وتقدٌم ، وتحلٌلها ، والبٌانات المعلومات جمع ٌتطلب مما ، المرؤوسٌن

. القرار سٌر خط نجاح لضمان الفردٌة االتصاالت وتحقٌق ،



: القرار اختاذ على تؤثر التي العواهل

. القرار علٌه ٌقوم الذي األساس -1

. القرار باتخاذ المحٌط الوسط -2

. القرار لمتخذ ( النفسٌة ) السٌكولوجٌة النواحً -3

. القرار توقٌت -4

. القرار اتخاذ فً االختصاص وذوي المعنٌٌن إشراك -5

. القرار اتخاذ فً اإلداري كفاءة -6

. القرار بها ٌتخذ التً الطرٌقة -7

. االتصال قنوات -8



: القرار اختاذ يف األساسية املفاهين

. وإنسانً فكري نشاط من مركب نمط أنها بمعنى مرحلة أو عملٌة إدارة -1

 الحلول لكل وعٌوب مزاٌا بدراسة ٌعنً وهذا ، إلدارةا أساس القرار اتخاذ -2

. الممكنة

 التعاون وجود ٌتطلب وهذا آخرٌن أشخاص بواسطة تنفذ تتخذ التً القرارات -3

. األفراد بٌن

. المستقبل على ٌركز اإلداري النشاط إن -4

 للتأكد القرارات مراجعة ٌتطلب والبشرٌة المادٌة للعناصر األمثل االستخدام إن -5

. ذلك تحقٌق من



: املدرسية اإلدارة تقوين يف األساسية املعايري

تحدٌد ومعرفة وتوضٌح المسؤولٌات والواجبات والصالحٌات الممنوحة لكل -1

. معلم أو عامل فً المدرسة 

. تحدٌد ومعرفة أهداف اإلدارة المدرسٌة ووظائفها والوسائل الالزمة لتنفٌذها -2

. تحدٌد الفروق الفردٌة بٌن العاملٌن فً المدرسة ومراعاتها -3

. تهٌئة الظروف المالئمة وتوفٌر اإلمكانات فً المدرسة -4



: الرشيد القرار اختاذ يف املدرسة هدير تساعد التي األساسية املهارات

 توافرها وضرورة أهمٌتها على اإلدارة علماء أجمع المهارات من مجموعة هناك

: هً مجموعات ربعأ إلى تصنٌفها وٌمكن القرار، متخذ لدى

Individualisticالذاتٌة المهارات -1

Technical الفنٌة المهارات -2 Skills

Human اإلنسانٌة المهارات -3 Skills

Conceptional التصورٌة المهارات -4 Skills



: القرار اختاذ هعوقات

 ، المدٌر طرٌق عن المتخذ القرار فاعلٌة على تؤثر التً المعوقات من مجموعة هناك ان إلى نخلص أن ٌمكن

: فً تتمثل المعوقات هذه أن على اإلدارة علماء معظم اتفق وقد

. القرار متخذ شخصٌة

الالزمة واإلحصائٌات البٌانات توفر عدم .

البٌانات وتفسٌر المشكالت إدراك فً الواضح االختالف .

 وتحلٌلها البٌانات جمع على القادرٌن األكفاء االشخاص وجود عدم .  

( الحسم عدم ) التردد .

والمرؤوسٌن الرؤساء بٌن الثقة ضعف .

القرارات إصدار من والتخوف والتردد .

 القرار موضوع المشكلة على للصرف الالزمة البنود توفر كعدم مالٌة عوائق وجود .

 االتصال عملٌة وضعف ( القرار توقٌت مالئمة  عدم ) الكافً الوقت توفر عدم .

التنفٌذ على والقادرة المدربة الفنٌة الخبرة نقص .


