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  **حي خاطرـأمين صب .د
  ***د الطراونةـــحمم.د

 א
 يف حمافظة عمان لـصنع القـرار        ني التربوي نيىل تعرف واقع ممارسة املشرف    دف هذه الدراسة إ   

مشرفاً ومشرفة   ) ١٥٠(تكونت عينة الدراسة من     . التربوي فيما خيص أداء مهامهم الفنية واإلدارية      
 الدراسة أداة بتطوير ونالباحث قاممن جمتمع الدراسة،    ) ٪٧٥(يف حمافظة عمان ويشكلون ما نسبته       

  : وأظهرت النتائج مايليفقرة،) ٦٦ (من تكونت وقد ،)االستبانة(
  . لصنع القرار يف اموع الكلي بشكل عام منخفضةني التربوياملشرفني  كانت درجة ممارسة-
 يف  املـشرفني التربـويني      ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات واقع ممارسة            -

  .  اجلنسحمافظة عمان لصنع القرار التربوي تبعاً ملتغري
 يف  املـشرفني التربـويني     واقع ممارسة   " ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات          -

حمافظة عمان لصنع القرار التربوي تبعاً ملتغري املؤهل العلمي اال يف جمال إجياد بدائل حلـل املـشكلة         
  .ولصاحل محلة البكالوريوس والدبلوم العايل 

 يف حمافظـة    املشرفني التربويني   ية بني متوسطات واقع ممارسة       هناك فروق ذات داللة إحصائ     -
اختيار احلـل املالئـم     : عمان لصنع القرار التربوي تبعاً ملتغري سنوات اخلربة يف مجيع ااالت جمايل           

  :للمشكلة، متابعة تنفيذ القرار الذي مت اختاذه، يف ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحثون ما يأيت
ه اتموه صناعة القرار التربوي من حيث مف      يف جمال   التربويني  ريبية للمشرفني    عقد دورات تد   -

  .وعملياته
  
  
  
  .جامعة عمان العربية، األردن* 

  .وزارة التربية والتعليم، األردن** 
  .كلية الكرك اجلامعة، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن*** 
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:א−١
فهي من أهم مـا     ، ة يف املؤسسات على اختالف أنواعها     تشكل عملية صنع القرارات حمور األنشط     

كما تعد من أكثر النشاطات استهالكاً لوقتهم وجهـدهم       ، ميارسه املديرون مبختلف مستويام اإلدارية    
وهي يف الوقت ذاته من أخطر جوانب العملية اإلدارية لدى املديرين ملـسؤوليتهم             ، لتعددها وتكرارها 

  ). ١٩٩٨الصباح ،(رارات املباشرة عن نتائج هذه الق
وإمنا يأيت من منطلق املصاحل     ، تأكيد اإلداري للسلطات اليت ميتلكها    الإن القرار الفعال ال يتخذ بغرض       

 وتفعيلها معاجلة املشكالت الـيت      ، وحماولة لتطوير املؤسسة   ، وغاياا ،العليا للمؤسسة وخدمة ألهدافها   
 فاالرجتال أو جمرد االعتمـاد علـى        ،ضل البدائل املطروحة  تواجهها انطالقاً من االختيارات الواعية ألف     

مل تعد تتوافق مع التطور والتعقيد الذي تعيشه املنظمـات          ، واخلربة والتجربة واخلطأ  ، املعارف املتراكمة 
ولكـي  ،  جاِر يف هذا العامل فإنه حباجة إىل معرفة العامل من حوله           وولكي يدرك اإلداري ما ه    . املختلفة

التوجه حنو املعلومة الدقيقة اليت م تكنولوجيا املعلومات ونظـم          من   حوله البد    ر ما يدو  يدرك اإلداري 
 من إمكانيات يتطلـب األمـر       قدمهدعم القرار يف توفريها لتصبح أحكامنا أكثر دقة وفهماً للواقع مبا ت           

  )٢٠٠٠، ساعايت. (تفعيلها واستخدامها
ونظراً للـدور البـارز للمؤسـسة       ، بالنظام التربوي  واملتسارعة اليت حلقت     العميقة التغريات   وإزاء
 لفترة طويلة مـن     سائدةلم يعد من املمكن مواجهة التحديات بالطرائق التقليدية اليت كانت           ف ،التربوية
 تنظـيم  بطريقة منظمة تـستند إىل         للمشكالتإن ما حتتاج إليه املؤسسة التربوية هو أن تنظر           .الزمن

 البحثشكالت موضوع   ملدف الوصول إىل مستوى من الفهم املعمق         معها   لوالتعام، املعرفة واقتنائها 
  . )٢٠٠٢ ،الصباغ(

 حتديـد  بكيفية صناعة القرارات بـدءاً مـن         يرتبط القرار التربوي    صنع الرئيس لدراسة    املدخل نإ
، ا ومعاجلتـه  ، وحتليلـها  البيانـات مجع  و واملربرات   ، وحتديد األهداف  ،ومعرفة طبيعتها ، املشكلة بدقة 

 جناح القرار على مـدى      ويتوقف ،)٢٠٠٢، عليوه( مادة القرار التربوي     دواستخراج املعلومات اليت تع   
  واالستفادة مـن بعـدها اللوجـسيت       ، وإنتاجها وختزينها ،يمهانظت وطريقة   ، ودقتها ،صحة هذه املادة  

والتهديـدات    علـى حتديـد املـشكالت      تساعداليت  االستراتيجية    التنفيذية باستخدام نظم املعلومات  
وفهم أفضل  ،  حبيث تساعد على إجراء حبث معمق      خمتلفة من عدة أبعاد     املعلومات رؤية   وتوفر، والفرص
 معلومـات   كـذلك وتـوفر   ، واخلارجية،  عن البيئة الداخلية   ودقيقةوتوفر معلومات وافية    ، للمشكلة

 ،اج معلومات متعددة األوجه    عن البيانات إلنت   الذكي والتنقيب االستعالم قدرات   علىاستراتيجية مبنية   
 إىل  بالـدخول وتـسمح   ،  وتقوم بتحليالت متطورة مبنية على مناذج التحليل وحتليل التـأثري          واألبعاد

  ).٢٠٠٣، التكرييت( هذه النظم مستويات عميقة التفاصيل بسبب القدرات املتاحة يف
 تتحقـق إال   ة ال يصاذه اخل وه،  ال يتم إال بتحسني آلية صناعة القرار       وجودته رفع مستوى األداء     إن

 لذلك فإن   ، ، عالية مهاراتفر املوارد البشرية املؤهلة اليت متتلك       اوتو،  األمثل للتقنية احلديثة   باالستخدام
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 ، والفاعليـة  ،ةي باألداء بأعلى مستوى من الكفا     الثقافةعمليات إعادة هندسة اإلدارة حتدد عناصر هذه        
ستناد إىل قاعدة من املعلومات والعمل املشترك القـائم علـى            باال القراروصناعة  ، والتكيف مع التغري  

 الكاملة  احلقيقةواملشاركة الفاعلة يف صنع القرارات وتوخي       ،  مهارات االتصال الفعال   وتأكيد، التعاون
  ).٢٠٠٣، تشاميب( ولية وحتمل املسؤ للمشكالت القائمة وااللتزام بالعدالةدون تبسيط

ال مكانـة  و سريعةصبح يتغري ويتطور بصورة أتشري إىل أن العامل   ةاإلدار مسوغات إعادة هندسة     إن
 ، يوماً بعد يوم   وتزداد كبرية التربوية ال حياولون استيعاب هذا التطور وإن التحديات أمام اإلدارة           للذين

 علـى    يف انتقال املؤسسات من النظم املغلقة      واملتمثلةويتعني رؤية العامل من خالل احلالة اليت انتقل إليها          
ومن حساب البدائل احملـدودة يف إطـار       ،  بالبيئة ويتأثر يؤثر الذي   املفتوحنفسها إىل نظام الكائن احلي      

واختـاذ  ،  مكانة ملرتلة بني املرتلـتني      ال أو ) أسود /أبيض( أو   ) ال /نعم( التأكد   وعدمافتراضات التأكد   
إلنـضاج  مل املرن وحتليل األمور     مواقف من هذه األشياء بالرفض أو القبول مع جتاهل احتماالت التعا          

غايات تشتق  ومن هذا املنطلق البد أن      . الرؤية على مبدأ البعد الواحد والعجز عن رؤية األبعاد األخرى         
كما ينبغي أن توصل التربية اإلنسان بالعصر الـذي  ، القرنالعمل التربوي من الرؤى الكونية لتربية هذا       

 والتفكري الدينامي الذي يؤدي إىل حتليـل        ، مثل مبدأ النظام   وهو عصر حمكوم مببادئ عملية    ، يعيش فيه 
 يف العامل املتقدم إىل أن       من التفكري  ذا النمط هل التسليم   ىعلى حقيقتها ولقد أد   الظواهر الطبيعية وفهمها    

 يتعلم اإلنسان كيف يتقدم ويتطور ليس نظرياً فحسب بل واخالقياً وعملياً يف شؤون احليـاة كلـها                
   .)١٩٩٥،عايش(

وتكون وظيفة التربية يف    ، يكتنفه عدم التأكد   التطلع إىل مستقبل      التربية جيب أن تقود الناشئة إىل      إن
عدة ويف الوقت ذاته املسا   ، عملية التطلع هذه مساعدة الطلبة على اكتساب املرونة ملواجهة هذا املستقبل          

 يميظتنالملتعددة من البيئة واملناخ     إىل البدائل ا   من الضروري االنتقال     ومن هنا أصبح  ، يف عملية تشكيله  
 ومن التخطيط التراكمي التكتيكي احملدود      ،الداخلي إىل ساحة البيئة العاملية الكونية إىل عصر املعلومات        

ومـن  ، ومن التغري احملدود إىل الشامل    ،  املستقبلية باألهداف املرتبط االستراتيجي إىل التخطيط    بالطاقات
 ومن التركيز علـى     ،)٢٠٠٢،عليوه (إىل املنظمات اليت تعزز روح الفريق      ةرمياملنظمات اليت تعتمد اهل   

 قـرارات ومـن   ،  ومدروسـة  واضحة وهدفية   ة إىل قرارات تربوية تتطلب أكادميية حق      القرارشكلية  
 ، وأبعادهـا  جذورهامن    آنية مؤقتة للمشكلة إىل قرارات تتعامل مع املشكالت        دبلوماسية تتناول حلوالً  

 عـن مكـامن     اإلفـصاح  حبيث تسمح للناس عن      ،ات حقيقية تعطي جماالً للمشاركة    تستند إىل حوار  
  .مسلمام وأفكارهم

وتوحد املكـان  ) Global Culture( للتطورات احلالية يف العامل وتشكل الثقافة الكونية  ونتيجة
 إدارةاألمـر    يتطلـب    ،والتواصل املستمر بني الثقافات   ،  بني الدول والثقافات املختلقة    قارالفو وتقليل

هندسـة   اإلدارة و  تكنولوجيـا  باألساليب اجلديدة يف     واإلحاطةتفاعلية تستوعب متغريات هذا العصر      
   بنمطية يوقعون على أوراق موظفني إىل القادةألن غياب التفاعل يف اإلدارة التربوية قد حيول ، األداء
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  .)٢٠٠٥، وطفة(.اإلنساين  الرشد اإلداري والبعد ينقصها ماحمفوظة ويصدرون قرارات غالباً 
ه املعرفة اليت من املمكـن أن       في حتديد املكان الذي     يف الفاعلة تتمثل    للمؤسسة املهمة األساسية      إن

 ى إليهـا   تعـز  أن تتطلبها القرارات واملواقع أو املراكز الوظيفية اليت ميكـن           اليتتوفر املقدمات الواقعية    
 جيـب أن    اليتاملطلوب حتقيقها والقيود والظروف اجلانبية       من أجل حتديد األهداف      مبوثوقية  املسؤولية

  ).٢٠٠٣، ساميون( لتحويل املقدمات املنطقية إىل قرارات فعالة فعالة عمليات وتصميميلبيها القرار 
 يف العامل أدى ذلك إىل اتساع دائرة القرارات         املتسارعةالناجتة عن التغريات      للظروف املعقدة  ونتيجة

 وتوقع نتائجها وحتمل خماطرها األمر الذي دفع إىل تفعيل اسـتخدام            واختاذهاعتها  من حيث عملية صنا   
 يف التوجه   أسهممما  ،  كإطار داعم لتكامل األداء البشري مع األداء التقين        ه املعتمدة علي  والنظماحلاسوب  

ربوية إلمداد   املؤسسة الت  أهدافله خلدمة     واألنظمة املرافقة  ،حنو استخدام تطبيقات احلاسب اإللكتروين    
واالستفادة من نظم دعـم     ، يف وقتها املناسب   والتقارير واستخدام النماذج الرياضية     ،اإلدارة باملعلومات 

قاعدة للبيانات وقاعدة للنماذج وأدوات تسهل تفاعل مستخدم النظام         هناك  بأن  اختاذ القرار اليت تتميز     
(Griffin , 1999).  

 والتحـول الكـبري     ،)٢٠٠٣، ظعبد احلفي ( ا  املتزايدهتمام     املتتبع لثورة املعلومات يلحظ اال     إن
والعالقـات  ، واملؤشـرات ا بيانات وصفية وإحصائية تارخيية إىل احلقائق        أ ا من    واالنتقالمبفهومها  
 على التكامل والتجميع باعتبـار      تعتمد اليت   مرتكزاتهله   منوذج إداري جديد  أحىت حتولت إىل    ، والفرص

رق العمل ذاتية    واملناداة بالالمركزية واستخدام فِ    العمل بدالً من التخصص وتقسيم      ،مةذلك أساس املنظ  
  تهدميوقراطييف القرار و  املشاركة و والتوجه حنو   ،  على العمل الفوري   واالعتماداإلدارة بدالً من املركزية     
زالية وتركيز السلطة    األعلى وربطها بتحقيق األهداف بدالً من االنع       املستوياتوتوسيع نطاق السلطة يف     

مادة هامـة   بوصفها   باملعلومات   واالهتمام ، والوظيفي تنظيمي األعلى وربطها باملستوى ال    املستوياتيف  
والسعي إىل تشكيل الظروف مبا حيقق أهداف املؤسسة بدالً مـن      ، لصناعة القرار والتوجه حنو األهداف    

، لظروف وتعديل األهـداف مبـا يوافقهـا       أو التكيف مع ا    والتقيد بظروف احلاضر     باملاضياالرتباط  
 ،املـستقبل  حنـو  التوجه  هي الرشيد يستند إىل توجهات عدة   فالقرار. والتوجه حنو العاملية أخذاً وعطاءً    

 والتوجه ،واملنظومي ،اإلنساين والتوجه ،واالستراتيجية ، واملعلوماتية ، التطوير وحنو ،والتوجه حنو العاملية  
  ).٢٠٠٤، بدران (ازيواإلجن الفكري ريالتغي حنو

 وحسن  والتفاعل مالمح هندسة القرار تنطلق من بيئة حتث اإلداريني والعاملني على التفكري             برزأ إن
 ةجـل إلقـاء نظـر     أ جبميع التفاصيل من     لإلحاطة ،واقعيةالتقدير واختاذ القرارات بناًء على معطيات       

، املعلوماتتقنية  لمثل  أواستخدام  ، ربويةالت للعملية   احلقيقية لألهداف   عميق والوصول إىل فهم     ،فاحصة
  واستطالع بيئة القرار ، اتمووالكشف عن املفه،  ومنط التفكريالعملوالتفكري التقليدي يف طريق أداء 

  .)١٩٩٥، هامر وشاميب( وتشخيص أسباا ،وحتديد املشكلة
   مواطن القوة وحتديدوتدقيقها ومطابقتها ، وحتليلهاة ب املطلواملعلوماتحتديد مستوى تفاصيل إن  
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يشكل يف اية   مما   التفصيلية   اجلداولوإعداد  ،  والرسوم البيانية  ،واستخدام اإلحصاءات ، والضعف فيها 
 قراءة متأنية لعملية صناعة القرار التربوي والعمل على صدور قـرارات            تتطلب، املطاف ثقافة مؤسسية  

 ومـن   )٢٠٠٥، وطفة. (ف أو التردد أو العشوائية    فالعامل اليوم ال حيتمل التوق    ،   عقالنية ،رشيدةتربوية  
 التربويـة  فإن تبين سياسات تربوية صحيحة يقتضي بالضرورة حتقيق أهـداف املؤسـسة              املنطلقهذا  

ونظـم  ،  صنع القرار  وآلياتاملنشودة وفق التوجه حنو حتديد الصالحيات والسلطات احلاكمة واإلدارة          
 متكاملة من اإلجراءات    منظومةئم هلندسة القرارات التربوية ضمن       املال املناخ ويئة   التربويدعم القرار   

  .)٢٠٠٣، عبد احلفيظ (والرشدواخلطوات الفعالة للخروج بقرارات تتصف باملوضوعية 
א−٢ :א

لقد آن األوان لالنتقال من التربية التقليدية اليت تم بتربية األفراد واملبادرات الشخصية اليت حيملـها                
وتتعرض مسريا يف غالب األحيان للتوقف والنسيان إىل التربية احلديثة اليت تم            ، ثها أفراد معدودون  وير

باملبادرات اجلماعية القائمة على العمل املؤسسي اليت يؤطرها سياق اجتماعي واسـع وميوهلـا جمتمـع              
 ألمهية  ونظراًلى ارض الواقع      لصنع القرار التربوي ع   املشرفني  إن واقع ممارسة    وينشرها اتمع،   ، بأكمله
رفع مستوى التعليم يف األردن مع التركيز علـى الكفايـات           املشرف التربوي يف    قوم به   ي الذيالدور  
 ، يف عمليـة التنميـة الـشاملة       لإلسـهام  وتزويد الطلبة باملهارات الالزمة وتطوير مواهبهم        ،النوعية

 يـستدعي  األمر فإن ،وعدد املتأثرين بقراراته ونتائجه ألمهية دوره احليوي   ونظراً والفكرية   ،واالقتصادية
  . واقع ممارسة املشرف التربوي لصناعة القرار املختص بأداء مهامه اإلدارية والفنية إىلالتعرف 
א−٣ :א

  :أجابت الدراسة عن األسئلة اآلتية
 التربوي فيما يتعلق بـأداء      صنع القرار ليف حمافظة عمان    املشرفني التربويني    ما درجة ممارسة   -١-٣

  مهامهم الفنية واإلدارية من وجهة نظرهم؟
صنع القرار التربـوي فيمـا      ليف حمافظة عمان    املشرفني التربويني    هل ختتلف درجة ممارسة    -٢-٣

 ؟)اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة( تبعاً ملتغريات يتعلق بأداء مهامهم الفنية واإلدارية
א−٤ א :א

صنع القرار  ليف حمافظة عمان    املشرفني التربويني    إن الغرض من هذه الدراسة هو تعرف واقع ممارسة        
  .التربوي فيما خيص أداء مهامهم الفنية واإلدارية

א−٥ :א
  صنع ل يف حمافظة عمان املشرفني التربويني  تنبثق أمهية الدراسة من تركيزها على معرفة واقع ممارسة

 بوصفها أحد األطر النظرية والعمليـة احلديثـة          التربوي فيما خيص أداء مهامهم الفنية واإلدارية       القرار
  :يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة اجلهات اآلتيةلتطوير عمل املشرف التربوي، لذلك 
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 ٤٠

عمليات صـنع    خالل التعرف إىل مواطن القوة والضعف لديهم يف          منن  املشرفون التربويو  -١-٥
 . اليت حتتاج إىل مزيد من التدريبقرار التربوي واجلوانبال

كما يؤمل أن تزود  هذه الدراسة  القائمني على تطوير اإلشراف التربوي يف وزارة التربية                .-٢-٥
والتعليم واملديريات التابعة هلا باملعلومات الدقيقة من خالل معرفة صعوبات عمليـات صـنع القـرار                

  .ص أداء املشرف التربوي ملهامه الفنية واإلداريةالتربوي ومعيقاا فيما خي
املسؤولون يف وزارة التربية والتعليم، واملخططون التربويون، والـذين يقومـون برسـم              -٣-٥

عمليـات  السياسات ووضع اخلطط التربوية املناسبة من خالل التعرف إىل مواطن القوة والـضعف يف               
 .التربوي ملهامه الفنية واإلداريةصنع القرار التربوي فيما خيص أداء املشرف 

א−٦ :א
א−١−٦ وقصد به تبين جمموعة متكاملة من اخلطوات تتضمن حتديد املشكلة ومجع            :א

واختيار البديل بناء على جمموعة مـن       ، وتقييمها، واقتراح جمموعة من البدائل   ، املعلومات الالزمة حوهلا  
، وفلـسفة التربيـة   ، واألنظمـة والتعليمـات   ،  باألسس مرة اليت تتضمن االلتزا   والعناصر املؤث ، املعايري

ويف ضوء املوارد البشرية واملادية املتاحة باستخدام تقنيـات تكنولوجيـا           ، وتوجهات املخطط التربوي  
والعمل على تقدمي القرار من خالل آليات تشمل يئـة البيئـة الداخليـة              ،  مرحلة لالقرار املناسبة لك  

 تربوي  ردف الوصول إىل قرا   ، وتضمني القرار تفسريات وتربيرات مصاحبة لعملية اختاذه      ، رجيةواخلا
  .كما حددت ذلك أداة الدراسة. رشيد
א−٢−٦  هو الشخص اخلبري واملؤهل فنياً وإداريا لإلشـراف علـى املعلمـني             :א

  .لمي حمددواملعلمات فيما خيتص مبهامه التدريسية واإلدارية ضمن ختصص ع
א−٧ :א

  :تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف مديريات التربية والتعليم يف حمافظة عمان للعام باملشرفني التربويني  -١-٧
ولقد مت اختيار   . باإلجراءات اليت اتبعها الباحثون يف بناء أداة الدراسة، ومدى صدقها وثباا           -٢-٧

يف العاصمة عمان ألا تضم مثانية مديريات للتربية والتعليم، واا اكرب مدينـة مـن               ني  املشرفني التربوي 
 .لقرب عمل الباحثني يف مدينة عمانحيث السكان  يف األردن، وكذلك 

א−٨ א :א
  نظراً لعدم العثور على دراسات سابقة تتعلق مبوضوع الدراسة احلالية فقد مت االستعانة بدراسات 

  :ابقة حول املوضوع وعلى النحو االيت س
  دراسة دف إىل معرفة درجة اعتماد مديري التربية والتعليم )  ١٩٩٤، قبالن (أجرى  -١-٨
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ومساعديهم يف األردن على املعلومات لدى اختاذهم القرارات اإلدارية والفنية، وقد اسـتخدم منـهج               
لتربيـة  ل مديراً   )٢٢(تكونت عينة الدراسة من     . البحث الوصفي، واستخدمت االستبانة أداة للدراسة       

  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية،  مديراً فنياً)٣٠( مديراً إدارياً )٣٤(والتعليم و 
كان االعتماد األعلى ملديري التربية والتعليم واملديرين اإلداريني والفنيني لـدى اختـاذهم              -٢-٨

مة والتعليمات وامللفات والبيانات املوثقـة والتقـارير املختلفـة          القرارات اإلدارية  والفنية على األنظ     
 .والوسائل الكمية واإلحصائية  والزيارات امليدانية واملالحظات الشخصية

 وتأثريها نظم املعلومات اإلدارية دف اىل معرفة دراسة (Scott, 2001) أجرت سكوت -٣-٨
 مديري املدارس احلكومية يف تكساس والذين       من) ٢٥٤ (وقد تكونت عينة الدراسة من    ،  اختاذ القرار  يف

   وقد استخدم منهج البحث املسحي ،واسـتخدمت االسـتبانة           .يستخدمون نظام املعلومات اإلدارية     
  :  توصلت الدراسة إىل أنللدراسة) التقوميوقياس أداة لل(

دى اسـتخدامهم هلـذه     والعوامل املؤثرة يف م   ، نظام املعلومات يساعد املديرين يف إجناز أعماهلم       -
  .النظم تعتمد على خربام وتفاعلهم مع هذه األنظمة وتكرار استخدامها

 .يزود نظام املعلومات املديرين مبعلومات هامة ويدعمهم يف اختاذ القرار -
املديرون الذين استخدموا نظام املعلومات لعدة سنوات يبدون اهتماماً بالنظام ويعتمدون عليه يف              -

 .رامصناعة قرا
 دراسة بعنوان عملية تفعيل استخدام   (Zain , Mokhtar, 2003)وآخرون، أجرى زين -٤-٨

 مراحل صـناعة القـرار وتقـدمي        ،تكنولوجيا املعلومات وأنظمة املعلومات احملوسبة يف كل مرحلة من        
شيط املؤسـسات   فاعلية يف جمال تن   ال من اجل حتقيق      يف ماليزيا  املعلومات إىل خمتلف املستويات اإلدارية    

وتوصلت الدراسة إىل حتسني    .اإلدارية ومن أجل الوصول إىل قرارات صائبة تعتمد على معلومات دقيقة          
وتقـدم وصـفاً    ، األداء اإلداري باستخدام النظم احملوسبة كما تساعد املدير يف جمال التنبؤ باملشكالت           

وجتعل من املؤسـسات    ، اختيار البديل وتعمل على حتسني مرحلة     ، دقيقاً للعمليات الداخلية يف املؤسسة    
  .املاليزية أكثر نشاطاً وحيوية

 مستوى التفكري االسـتراتيجي لـدى       دف إىل معرفة  دراسة  ) ٢٠٠٣(أجرى احلراحشة    -٥-٨
تكونـت عينتـها    ،  القـرار  اختاذالقيادات اإلدارية يف وزارة التربية والتعليم يف األردن وعالقته بأمناط           

 وقد استخدم منهج البحـث      ،  دات اإلدارية يف وزارة التربية والتعليم يف األردن        فرداً من القيا   ٣٦٥من
 فيما يتعلق بدرجة ممارسة أمناط اختـاذ        الدراسة  أظهرت   و واستخدمت االستبانة أداة للدراسة    ،الوصفي

مني متغري املركز الوظيفي ولصاحل املـديرين العـا         ىلإالقرار بان هناك فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى         
يف حني مل تشر إىل فروق دالة إحصائياً يف مستوى التفكري االستراتيجي لدى             ، ومديري التربية والتعليم  

متغريي اخلربة يف جمال اإلدارة واملؤهـل         ىلإالقيادات اإلدارية يف وزارة التربية والتعليم يف األردن تعزى          
  ممارسة أمناط اختاذ القرار لدى القيادات  ذات داللة إحصائية يف درجة اًفروقالنتائج  تظهروأ، العلمي
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  .متغريي اخلربة يف جمال اإلدارة واملؤهل العلمي ىلإاإلدارية يف وزارة التربية والتعليم يف األردن تعزى 
 واقع ممارسات اختـاذ القـرار يف وزارة         ةعرفإىل م دراسة دف   ) ٢٠٠٤،املطريي(أجرى   -٦-٨

فرداً  موزعني على فئتني فئة رؤسـاء األقـسام       ) ١٦٥(اسة من    وتكونت عينة الدر   ،التربية يف الكويت  
فرداً مـن العـاملني يف وزارة التربيـة         ) ١١٣ ( وعددهماملشرفني التربويني   فرداً وفئة   ) ٥٢(وعددهم  

  وقد استخدم منهج البحث الوصفي ،واستخدمت االسـتبانة أداة للدراسـة             .والتعليم بدولة الكويت  
  :ئج اآلتية الدراسة إىل النتا توتوصل
  إن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول واقع ممارسات رؤساء األقسام الختاذ القرارات يف ااالت                -

   .اخلمسة كانت متوسطة باستثناء جمال املشاركة يف اختاذ القرار حيث جاءت بدرجة كبرية
 رؤسـاء    بني متوسـطات   )α ≥ ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         هناك  -

 .لصاحل املشرفنيمتغري املسمى الوظيفي  ىلإيعزى املشرفني األقسام و
 بني متوسطات تقدير أفـراد      ) α ≥ ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         هناك

  .متغري اجلنس ولصاحل اإلناث ىلإالعينة تعزى 
א−٧−٨ א :א
א−١−٧−٨ :א

 معرفة درجة اعتماد مديري التربية والتعليم ومـساعديهم يف          يف  راسات السابقة   حتددت أهداف الد  
تقومي مديري مدارس التعليم العـام يف       واألردن على املعلومات لدى اختاذهم القرارات اإلدارية والفنية،         

اذ القرار يف   واقع ممارسات اخت  ، مدينة عدن وأعضاء اهليئة التعليمية فيها  لعملية اختاذ القرار يف مدارسهم           
صنع ل املشرفني التربويني    اما الدراسة احلالية فتهدف إىل تعرف واقع ممارسة       ،    وزارة التربية يف الكويت   
  . يف حمافظة عمان يف األردن  أداء مهامهم الفنية واإلداريةالقرار التربوي يف ضوء

א−٢−٧−٨ :א
لمني واملعلمات، ورؤساء أقسام، وقد تراوح عدد       اشتملت عينة الدراسة السابقة على املديرين واملع      

أما الدراسة احلالية فقد أجريت على عينـة مـن     . فرداً) ٣٢٤-٥٢(أفراد العينة يف هذه الدراسات بني       
  . ومشرفةمشرفاً) ١٥٠(يف حمافظة العاصمة عمان بلغ عددهم املشرفني التربويني 

א−٣−٧−٨ א :א
هـا  ؤ اسـتخدم اسـتبانه جـاهزة مت بنا         بتصميم استبانه، وبعضها   قامت معظم الدراسات السابقة   

اإلطـالع    استبانه طورت من خـالل        الدراسة احلالية فقد استخدمت    وتطويرها من قبل الباحثني،، أما    
  .األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسةعلى 
א−٤−٧−٨ :א

  توسطات احلسابية امل: دمت أكثر من وسيلة إحصائية مثلـد استخـة قـدراسات السابقـأن ال
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ملا كـان   و. ، وحتليل التباين األحادي، ومعامل ارتباط بريسون      )t-test(ات املعيارية، واختبار    فواالحنرا
توسـطات  املاستخدام الوسائل اإلحصائية يتوقف على أهداف الدراسة استخدمت الدراسـة احلاليـة             

 ). t-test(ات املعيارية، واختبار فاحلسابية واالحنرا
  :أهم ما مييز الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة  -٥-٧-٨

إن أهم ما مييز الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة يف هدفها واملكان الذي متـت فيـه     
) حدود علم الباحثني  (إطالقاً يف   التربويون، وان هذا املوضوع مل يبحث       املشرفني  الدراسة، إذ مت اختيار     

  .إال يف هذه الدراسة 
א−٩ א א :א
א−١−٩ :א

واملشرفات العاملني يف مديريات التربية والتعليم يف حمافظـة         املشرفني  تكون جمتمع الدراسة من مجيع      
) ١٥٠(لدراسة فتكونت من    مشرف ومشرفة، أما عينة ا    ) ٢٠٠( والبالغ عددهم    ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨عمان  

مـن جمتمـع    ) ٪٧٥(مشرفاً ومشرفة مت اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، ويشكلون ما نـسبته            
يف حمافظة عمان الن فيها اكرب جمتمع دراسة وتتألف من          املشرفني  وقد اقتصرت الدراسة على     . الدراسة

ة ممثل جلميع احملافظات يف األردن، أضف إىل        مديريات للتربية والتعليم، وطبيعة جمتمع الدراس     ) ٨(مثاين  
  .مليوين نسمة ) ٢(ذلك أن عدد سكان عمان ما يقرب من 

א−٢−٩ א :א
 األدب خـالل  مـن  فقرة،) ٦٦ (من تكونت وقد ،)االستبانة (الدراسة أداة بتطوير ونالباحث قام
 صناعة القـرار مثـل دراسـة       جمال يف النظري األدب إىل بالرجوع األداة هذه تطوير مت وقد التربوي،

  .)٢٠٠٤،املطريي(ودراسة  )١٩٩٣، قبالن(
א−٣−٩ :)א(א
 مـن  جمموعـة  علـى  األولية بصورا عرضها مت فقد ،)االستبانة( ألداةل احملتوى صدق من تأكدلل

 احلكـم  همإلي لبوطيف اجلامعات األردنية،     التربوية اإلدارة جمال يف االختصاص، ذوي من احملكمني،
 من ضرورية تعديالت وأي ،الفقرة صالحيةو ، وسالمتها اللغوية الصياغة دقةتشمل   األداة، فقرات على
 اختيار مت احملكمني، آراء ومراجعة االستبانات، استرجاع وبعد احلذف، أو التعديل، أو اإلضافة، حيث

 اآلخـر،  بعـضها  وحذف بعضها، تعديل ومت صحتها، على احملكمني من) ٪٨٠ (أمجع اليت الفقرات
   .فقرة) ٦٦(تتألف من  النهائية صورا يف األداة فقرات أصبحت وبذلك

א−٤−٩ :)א(א
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 ٤٤

 وإعـادة  االختبار باستخدام ثباا من التأكد جرى ،)االستبانة (الدراسة أداة صدق من التأكد بعد
 طبقـت  إذ الدراسـة،  عينة خارج من عينة على دراسةال أداة بتطبيق وذلك) test-re- test (االختبار
 استخراج مت ذلك وبعد أسبوعان، مدته زمين بفاصل مشرفا ومشرفة   ) ٢٠ (منمؤلفة   عينة على األداة
ياً، وجماالا الـستة    كل لألداة الثبات معامل وكان بريسون ارتباط معامل باستخدام لألداة الثبات معامل
  .يبني ذلك) ١(رقم  واجلدول اليةاحل الدراسة لغايات مقبولة

  )١(اجلدول رقم 
  ياً، وجماالا الستةكل لألداة  الثباتمعامالت

  معامل الثبات  الفقرات  اال  الرقم
  ٠,٧٧  ١١-١ تشخيص املشكلة موضوع القرار  ١
  ٠,٨٤ ٢٣-١٢ حتليل املشكلة موضوع القرار  ٢
  ٠,٨٧ ٣٦-٢٤ إجياد بدائل حلل املشكلة  ٣
  ٠,٨١ ٤٦-٣٧ دائل املتاحة حلل املشكلةتقييم الب  ٤
  ٠,٧٨ ٥٦-٤٧ اختيار احلل املالئم للمشكلة  ٥
  ٠,٨٣ ٦٦-٥٧ متابعة تنفيذ القرار الذي مت اختاذه  ٦
  ٠,٨٥  ٦٦-١  اموع الكلي  

א−٥−٩ אא :א
 لتطبيـق  يـة الرمس املوافقات وأخذ الدراسة، عينة وحتديد وثباا، الدراسة أداة صدق من التأكد بعد
 وذلك وموضوعية، بدقة تعبئتها هموا إلي وطلب،  الدراسة أفراد على االستبانة بتوزيع الباحثون قام األداة،
 اإلجابة صممت وقد االستبانات، مجيع استرجاع ومت فقرة، لكل املناسب املكان يف) x (إشارة بوضع
 ،)درجـات  5: (حتديـد  مت يثح للبدائل، متدرج وزن إلعطاء اخلماسي؛ السلم وفق الفقرات على

بدرجـة   لإلجابـة  ،)درجات3(و ،كبرية بدرجة لإلجابة) درجات 4(و ،جداًبدرجة كبرية    لإلجابة
درجة املوافقة   تقسيم مت كما ،قليلة جداً  لإلجابة ،)واحدة درجة(و ،قليلة لإلجابة) درجتني(و ،متوسطة

 وذلـك  ،)مـنخفض  متوسـط،  ،مرتفع: (مستويات ثالثة إىل أداة الدراسة على كل فقرة من فقرات      
 ،)٣,٩٩ – ٣ (،)٢,٩٩ – ٢ (،)١,٩٩ – ١: (هي فئات أربع وعددها األداة، فئات على باالعتماد

 متوسـط،  مرتفـع،  (متثـل  وهي الثالثة، املستويات عدد على الفئات عدد بتقسيم وذلك ،)٥ – ٤(
  :اآليت النحو على ثةالثال املستويات تكون) ١,٣٣ = ٣ ÷ ٤: (احلسابية وبالعملية ،)منخفض
  اىل أقـل مـن     – ٢,٣٣: (املتوسطة والدرجة ، ) ٢,٣٣  اىل أقل من   – ١: (من املنخفضة الدرجة
  .)٥ – ٣,٦٦ (من املرتفعة والدرجة ،)٣,٦٦
א−٦−٩ א :א

  :تضمنت الدراسة احلالية املتغريات اآلتية
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 ٤٥

وسنوات ) بكالوريوس، دراسات عليا(لمي ، واملؤهل الع)ذكور، إناث(اجلنس : املتغريات املستقلة
   ).رـأكثـ سنوات ف١٠ سنوات، ١٠ أقل من – ٥من سنة إىل أقل من مخس سنوات، من  (اخلربة 

صنع القرار التربوي فيما خيـص      ل يف حمافظة العاصمة     املشرفني التربويني    درجة ممارسة : املتغري التابع 
  أداء مهامهم الفنية واإلدارية

:אא−٧−٩
 عـن  لإلجابـة  املعيارية؛ واالحنرافات احلسابية، توسطاتامل استخدام مت الدراسة أهداف حتقيق بغية
لإلجابة )  One way ANOVA(، وحتليل التباين األحادي )t-test(األول، واالختبار التائي  السؤال

  .عن السؤال الثاين
:א−١٠
سة، اليت مت التوصل إليها، بعد حتليل بياناا باستخدام الوسـائل            عرضاًَ لنتائج الدرا   اجلزء هذا   تناول

  :  يلي عرض هلذه النتائج وفقاً ألسئلة الدراسة، وذلك على النحو اآليتيمااإلحصائية املناسبة وف
א−١−١٠ א א يف حمافظة عمـان    املشرفني التربويني    ما واقع ممارسة   :א

  بوي فيما يتعلق بأداء مهامهم الفنية واإلدارية من وجهة نظرهم؟صنع القرار الترل
توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية السـتجابات      املساب  ح فقد مت    األوللإلجابة عن السؤال    و

يـبني  ) ٢(رقم   واجلدول   ، صنع القرار  استبانةجماالت   من   جمال كل   ى عل واقع املمارسة ، و عينة الدراسة 
  .ذلك

  )٢(اجلدول رقم 
جماالت  من جمال كل ل املمارسة واقعو ، والرتبةعينة الدراسةتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات امل

  صنع القرار
  واقع املمارسة الرتبة املعياري االحنراف احلسايب املتوسط  اال الرقم
 متوسطة ١ 0.51 2.54 اختيار احلل املالئم للمشكلة ٥
 متوسطة ٢ 0.68 2.37 تقييم البدائل املتاحة حلل املشكلة ٤
 منخفضة ٣ 0.47 2.25 متابعة تنفيذ القرار الذي مت اختاذه ٦
 منخفضة ٤ 0.37 2.06 تشخيص املشكلة موضوع القرار ١
 منخفضة ٤ 0.30 2.06 حتليل املشكلة موضوع القرار ٢
 منخفضة ٦ 0.31 2.04 إجياد بدائل حلل املشكلة ٣
 منخفضة  0.21 2.21 لدرجة الكليةا

كانت  يف اموع الكلي     لصنع القرار املشرفني التربويني    ممارسة أن واقع  ) ٢(يظهر من اجلدول رقم     
، وقـد تراوحـت     )0.21(، باحنراف معياري    )2.21(بشكل عام منخفضة، إذ بلغ املتوسط احلسايب        

اختيـار  ، وقد جاء يف الرتبة األوىل جمال        )2.04 -2.54( بني   صنع القرار توسطات احلسابية االت    امل
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 ٤٦

، وجاء يف الرتبة األخرية جمال      )0.51(احنراف معياري   و) 2.54(مبتوسط حسايب " .احلل املالئم للمشكلة  
  ). 0.31(احنراف معياري و) 2.04(مبتوسط حسايب "إجياد بدائل حلل املشكلة

   اليت ال اجلماعية املشاركة منخفضة اىل عدم لصنع القرار بدرجةاملشرفني التربويني عزى ممارسة وقد ت
 املتخـذة  القرارات سالمة إىل عدم مما يؤدي التعاوين العمل روح وغرس اخلربات تبادل على تساعد
  . وفيما يلي تفصيل كل جمال مع فقراته.اجلميع قبل من تنفيذها يف والدافعية احلماس وكذا
א−١−١−١٠ א :א

  تممارسة فقرا واقعو ، والرتبةعينة الدراسةتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات امل )٣(جلدول رقم ا
  تشخيص املشكلة موضوع القرار جمال

  املتوسط  الفقرةالرقم
 احلسايب

  االحنراف
واقع  الرتبة املعياري

  املمارسة

لمرؤوسـني  يستعني املشرف باللجان واالجتماعات املنتظمة ل      ١٠
 منخفضة ١ 0.87 2.25 لدراسة جوانب املشكلة

يستفيد من جلسات العصف الذهين يف تـشخيص املـشكلة            ١١
 منخفضة ٢ 1.00 2.11  موضوع البحث

 منخفضة ٣ 0.83 2.10 يشرك املشرف الرؤساء يف تشخيص املشكلة ٧

 منخفضة ٤ 0.74 2.09 يتعرف املشرف إىل العامل املؤثر والفعال يف هذه املشكلة ٢

 منخفضة ٥ 0.82 2.08 يعتمد املشرف التشخيص املنطقي يف تشخيص املشكلة  ٦

 منخفضة ٦ 0.81 2.07 يبدي املشرف االستعداد لتشخيص املشكلة ١

 منخفضة ٧ 0.83 2.06 ال ييأس املشرف من تشخيص املشكلة الصعبة ٥

يركز املشرف على تشخيص املشكلة أكثر من تركيزه علـى           ٣
 منخفضة ٨ 0.84 1.99 احللإجياد 

 منخفضة ٨ 0.78 1.99 يهتم املشرف باملشكلة وال يعتربها تكراراً ملا سبق حدوثه ٤

يأخذ املشرف يف االعتبار كل اجلوانب اليت تؤثر يف املشكلة أو            ٩
 منخفضة ١٠ 0.87 1.98 تتأثر ا

 منخفضة ١١ 0.89 1.94 يشرك املشرف املرؤوسني يف تشخيص املشكلة ٨

 منخفضة  0.37 2.06 الدرجة الكلية  

  تفقـرا  يف اموع الكلي ل    لصنع القرار املشرفني التربويني    ممارسة واقعأن   ) ٣(يظهر من اجلدول    
، )2.06(كانت بشكل عام منخفضة، إذ بلغ املتوسط احلسايب          تشخيص املشكلة موضوع القرار   جمال  

، )1.94 -2.25(سابية لفقرات هذا اال بني      توسطات احل املوقد تراوحت   ،  )0.37(باحنراف معياري   
يستعني املشرف باللجان واالجتماعات املنتظمة للمرؤوسـني       ") ١٠(اء يف الرتبة األوىل الفقرة      وقد ج 

، وجاء يف الرتبة األخرية     )0.87(احنراف معياري   و) 2.25( مبتوسط حسايب "لدراسة جوانب املشكلة        
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 ٤٧

احنراف معياري  و) 1.94( مبتوسط حسايب " يف تشخيص املشكلة     يشرك املشرف املرؤوسني  ) ٨(الفقرة  
 لصنع القرار جاء بدرجة منخفضة إىل عـدم        املشرفني التربويني    ممارسة واقعوقد يعزى   أن      ). 0.89(

حتديده لطبيعة املوقف الذي أثار املشكلة، ودرجة أمهية املشكلة، و اخللط بـني أعراضـها وأسـباا،                 
  .ي حللها واختاذ القرار الفعال واملناسب بشأاوالوقت املالئم للتصد

א−٢−١−١٠ א :א
 تممارسة فقرا واقعو ، والرتبةعينة الدراسةتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات امل )٤(اجلدول رقم 

   حتليل املشكلة موضوع القرارجمال

  املتوسط  الفقرةالرقم
 احلسايب

  االحنراف
واقع  الرتبة املعياري

  املمارسة

حيدد املشرف املعلومات ذات العالقة باملشكلة بالرجوع        ١٦
 منخفضة ١ 0.85 2.27 إىل امللفات والسجالت التارخيية

جيمع املشرف املعلومات والبيانات عن طريق االستقصاء        ١٧
 منخفضة ٢ 0.92 2.15 واالستكشاف والزيارات امليدانية

 منخفضة ٢ 0.82 2.15  املشرف على دقة املعلومات اليت جيمعها وصحتهاحيرص ٢١

 منخفضة ٤ 0.79 2.13 حيدد املشرف ماذا تعين املشكلة لدى املدرسة ١٢

حيدد املشرف نوع القرار الالزم حللها هل هو ـائي أم            ١٥
 منخفضة ٥ 0.78 2.10 مؤقت أم مرحلي

ررة روتينية أم   حيدد املشرف طبيعة املشكلة هل هي متك       ١٣
 منخفضة ٦ 0.85 2.09 استثنائية طارئة

يعتمد املشرف على خربات املختصني يف احلصول علـى    ٢٠
 منخفضة ٧ 0.71 2.05 املعلومات

يستخدم املشرف البيانات الكمية والنوعيـة يف إعـداد          ١٩
 منخفضة ٨ 0.75 2.03 املعلومات ذات العالقة باملشكلة

افية ودقيقة وخمتصرة وحمايدة    جيمع املشرف معلومات ك    ١٨
 منخفضة ٩ 0.78 1.98 وشاملة

يستعني بالربجميـات اإلحـصائية والرياضـية إلجـراء          ٢٣
 منخفضة  ١٠ 0.84 1.97  التحليالت املختلفة

 منخفضة ١١ 0.78 1.94 حيدد املشرف حجم املشكلة ومدى تعقدها ١٤

يستخدم املشرف نظـم املعلومـات اإلداريـة لتـوفري           ٢٢
 منخفضة ١٢ 0.81 1.91  مات املتخصصة عن املشكلةاملعلو

 منخفضة  0.30 2.06 الدرجة الكلية  
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 يف امـوع الكلـي      لصنع القـرار  املشرفني التربويني    ممارسة واقعأن   ) ٤(رقم  يظهر من اجلدول    
 كانت بشكل عام منخفضة، إذ بلغ املتوسـط احلـسايب           حتليل املشكلة موضوع القرار    جمال  تفقرال
، وقد تراوحت متوسطات احلسابية لفقرات هذا اال بـني          )0.30(قدره  ، باحنراف معياري    )2.06(
حيدد املـشرف املعلومـات ذات العالقـة        ) " ١٦(، وقد جاء يف الرتبة األوىل الفقرة        )1.91 -2.27(

 احنراف معيـاري  و) 2.27( قدره   مبتوسط حسايب  "باملشكلة بالرجوع إىل امللفات والسجالت التارخيية     
يستخدم املشرف نظم املعلومات اإلدارية لتـوفري       ) ٢٢(، وجاء يف الرتبة األخرية الفقرة       )0.85(قدره  

وقـد  ).  0.81(باحنراف معيـاري    ) 1.91( قدره   مبتوسط حسايب  "املعلومات املتخصصة عن املشكلة   
م املشكلة فهما    عدم فه  لصنع القرار جاء بدرجة منخفضة إىل     املشرفني التربويني    ممارسة واقعيعزى  أن    

حقيقيا، واقتراح بدائل مناسبة حللها والذي  يتطلب مجع البيانات واملعلومات ذات الصلة باملشكلة حمل               
القرار، ذلك أن اختاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة املشرف يف احلصول على أكرب قدر ممكـن مـن                   

 مصادرها املختلفة، ومن مث حتديد أحسن الطرائق        البيانات الدقيقة واملعلومات احملايدة واملالئمة زمنيا من      
  .للحصول عليها، مث يقوم بتحليلها حتليالً دقيقًا

א−٣−١−١٠ :א
  )٥(اجلدول رقم 

 إجياد بدائل جمال  تواقع ممارسة فقراو ، والرتبةعينة الدراسةتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات امل
  ل املشكلةحل

واقع 
  االحنراف الرتبة  املمارسة

 املعياري
  املتوسط
 الرقم  الفقرة احلسايب

 2.33 0.82 ١ متوسطة
يشكل املشرف فرق عمل لدراسة املشكلة ووضع البـدائل         

 ٢٥ املختلفة هلا

 2.14 0.93 ٢ منخفضة
يصنف املشرف بدائل حل املشكلة حسب توافر الـشروط         

 ٣١ الالزمة لوجودها

 ٣٦  يستعني بوحدة دعم القرار التربوي يف الوزارة 2.12 0.87 ٣ منخفضة

 2.11 0.82 ٤ منخفضة
يشرك اخلرباء وذوي االختصاص يف إجياد البديل األمثل حلل         

 ٣٥  املشكلة

 2.09 0.96 ٥ منخفضة
يكلف املشرف املرؤوسني باقتراح ما يرونه مـن حلـول          

 ٣٠ للمشكلة

 2.02 0.84 ٦ منخفضة
تفكري االبتكاري يف إجياد احللول املختلفة      يعتمد املشرف ال  

 ٢٤ للمشكلة

 2.00 0.93 ٧ منخفضة
يراعي املشرف إمكانية تنفيذ البديل يف ضوء املوارد املاديـة      

 ٣٣ والبشرية

 1.99 0.87 ٨ منخفضة
يتجنب املشرف التقليل من أمهية األفكار املطروحة حلـل         

 ٢٦ املشكلة

 ٢٨ حللول البديلة يف ظل الظروف البيئية احمليطةيدرس املشرف ا 1.99 0.78 ٨ منخفضة
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 ٤٩

 1.98 0.93 ١٠ منخفضة
يأخذ املشرف يف احلسبان األحداث غري املتوقعة عند حتديد         

 ٢٧ بدائل احلل

 1.97 0.86 ١١ منخفضة
يأخذ املشرف يف االعتبار عند دراسة احللول البديلة توافقها         

 ٢٩ مع فلسفة التربية والتعليم

 ٣٢ حيدد املشرف البدائل املالئمة حلل املشكلة 1.96 0.93 ١٢ منخفضة

 1.85 1.01 ١٣ منخفضة
يوظف املشرف مهارات حاسوبية تساعد يف احلصول على        

 ٣٤  اختيار البديل األفضل

  الدرجة الكلية 2.04 0.31  منخفضة
  تفقرا الكلي ل   يف اموع  لصنع القرار املشرفني التربويني    ممارسة واقعأن  ) ٥(رقم  يظهر من اجلدول    

حنراف واال، )2.04( كانت بشكل عام منخفضة، إذ بلغ املتوسط احلسايب         إجياد بدائل حلل املشكلة    جمال
، وقـد   )1.85 -2.33(توسطات احلسابية لفقرات هذا اال بني       امل، وقد تراوحت    )0.31(عياري  امل

املشكلة ووضع البدائل املختلفة    يشكل املشرف فرق عمل لدراسة      ) " ٢٥(جاء يف الرتبة األوىل الفقرة      
يوظـف  ) ٣٤(، وجاء يف الرتبة األخرية الفقرة       )0.82(احنراف معياري   و) 2.33( مبتوسط حسايب  "هلا

) 1.85(مبتوسـط حـسايب    "املشرف مهارات حاسوبية تساعد يف احلصول على اختيار البديل األفضل         
 اليت بالقرارات املتعلقة واحلديثة الدقيقةو الصحيحة املعلومات على  االعتماد).1.01(باحنراف معياري 

 إىل بدائل حلل املـشكلة  لصنع القرار فيما يتعلق بإجياداملشرفني  واقع ممارسة أن وقد يعزى .اختاذها يتم
 التقـديرات والفوقية  القيادات من القصور ، وفرةااملتو اإلمكانيات حبسب املمكنة البدائل مراعاةعدم 
 :ويتوقف عدد احللول البديلة ونوعها على عدة عوامل منها .األول للمسؤول الذاتية

وضع املنظمة، والسياسات اليت تطبقها، والفلسفة اليت تلتزم ا، وإمكانياا املادية، والوقت املتـاح              
أمام متخذ القرار، واجتاهات صاحب القرار ـ متخذ القرار ـ وقدرته على التفكري املنطقي واملبـدع،    

لتفكري االبتكاري الذي يرتكز على التصور والتوقع  مما يساعد على تصنيف البـدائل  الذي يعتمد على ا 
  .املتوافرة وترتيبها والتوصل إىل عدد حمدود منها

א−٤−١−١٠ א א :א
  )٦(اجلدول رقم 

 تقييم جمال  تممارسة فقرا واقعو تبة، والرعينة الدراسةتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات امل
  البدائل املتاحة حلل املشكلة

ــع  واقـ
  االحنراف الرتبة  املمارسة

 املعياري
  املتوسط
 الرقم  الفقرة احلسايب

 ٤٥ خيترب املشرف كل بديل مطروح للتأكد من إجيابياته وسلبياته 2.73 1.40 ١ متوسطة
 ٤٤  تقييم البدائل املتاحةيشرك املشرف العاملني معه يف 2.67 1.08 ٢ متوسطة

 2.58 1.08 ٣ متوسطة
يقارن املشرف البدائل املقترحة للحلول وخيتار أفضلها بسرعة        

 ٤٣ ة وفعاليةيوكفا

 2.55 1.25 ٤ متوسطة
يستخدم املشرف التحليل الكمي ما أمكن للتعرف إىل العائـد      

 ٤٦ والكلفة للبديل
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 ٥٠

 ٤٢ وقت والظروف لألخذ بالبديليراعي املشرف مناسبة ال 2.45 0.93 ٥ متوسطة
 ٤٠ يراعي املشرف استجابة املرؤوسني ومدى تقبلهم للبديل 2.31 1.08 ٦ منخفضة
 ٤١ يراعي املشرف الزمن الذي يستغرقه تنفيذ البديل 2.27 0.79 ٧ منخفضة
 ٣٨ يراعي املشرف قيمة تكاليف البديل وإمكانية تنفيذه 2.14 0.88 ٨ منخفضة
 ٣٩ يراعي املشرف اآلثار اإلنسانية واالجتماعية للبديل 2.09 0.88 ٩ منخفضة

 1.90 0.86 ١٠ منخفضة
يستبعد املشرف البدائل اليت تكون إمكانية تنفيـذها صـعب          

 ٣٧ بسبب تعارضها مع أهداف املدرسة

  الدرجة الكلية 2.37 0.68  متوسطة
  تفقرا يف اموع الكلي ل    نع القرار لصاملشرفني التربويني    ممارسة واقعأن  ) ٦(رقم  يظهر من اجلدول    

، )2.37( كانت بشكل عام متوسطة، إذ بلغ املتوسط احلـسايب           تقييم البدائل املتاحة حلل املشكلة     جمال
 -2.73(توسطات احلسابية لفقرات هذا اال بـني        امل، وقد تراوحت    )0.68(قدره  احنراف معياري   و

خيترب املشرف كل بديل مطروح للتأكد من إجيابياتـه         )" ٤٥(، وقد جاء يف الرتبة األوىل الفقرة        )1.90
، وجاء يف الرتبة األخرية الفقرة      )1.40(قدره  احنراف معياري   و) 2.73( قدره   مبتوسط حسايب  "وسلبياته

  بسبب تعارضها مع أهداف املدرسـة      ةيستبعد املشرف البدائل اليت تكون إمكانية تنفيذها صعب       ) ٣٧(
لصنع القرار  املشرفني  وقد يعزى ان واقع ممارسة      ). 0.86(راف معياري   احنو) 1.90( مبتوسط حسايب "

عملية املفاضلة بني البدائل املتاحة واختيار البـديل        عدم  ىل  إتقييم البدائل املتاحة حلل املشكلة      فيما يتعلق   
و حتقيـق   األنسب وفقًا ملعايري واعتبارات موضوعية يستند إليها  يف عملية االختيار وأهم هذه املعايري ه              

البديل للهدف أو األهداف احملددة، فيفضل البديل الذي حيقق هلم األهـداف أو أكثرهـا إسـهاماً يف                  
  .حتقيقها
א−٥−١−١٠ א :א

  تممارسة فقرا واقعو ، والرتبةعينة الدراسةتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات امل )٧(اجلدول رقم 
   اختيار احلل املالئم للمشكلةجمال

ــع  واق
 املمارسة

الــر
 تبة

  االحنراف
 املعياري

  املتوسط
 احلسايب

  الرقم  الفقرة

 ٤٧ خيتار املشرف احلل الذي يتضمن أقل نسبة احتمال من املخاطرة 3.57 1.03 ١ متوسطة
 2.79 1.41 ٢ متوسطة

واملزايا يوازن املشرف بني املخاطر اليت قد يسببها اختيار بديل ما           
 ٥٢ اليت قد جيلبها

 ٥٠ زمن تنفيذهار املشرف احلل الذي يتناسب مع خيت 2.56 1.08 ٣ متوسطة
 ٥١ خيتار املشرف احلل يف ضوء نظرة شاملة ألهداف املدرسة وحميطها 2.49 1.07 ٤ متوسطة
 ٤٩ خيتار املشرف احلل الذي يتناسب مع املوارد املادية والبشرية 2.39 1.02 ٥ متوسطة
 2.39 0.91 ٥ متوسطة

 درجة أمهية ما حتققه من      ل املشرف بني احللول املقترحة وفق     يفاض
 ٥٤ األهداف املرجوة للمدرسة

 2.35 0.93 ٧ متوسطة
خيتار املشرف احلل الذي يستلزم أقل نسبة من التكاليف ويـوفر           

 ٤٨ أكرب نسبة من العائد
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 ٥١

منخفضة ٨ 0.86 2.30 
واملختصني من داخـل املدرسـة أو       يستعني املشرف بآراء اخلرباء     

 ٥٥ خارجها يف اختيار احلل املناسب

منخفضة  ٥٣ خيتار املشرف احلل للمشكلة يف إطارها احلايل وليس بعد حدوثها 2.29 1.14 ٩
منخفضة ١٠ 1.28 2.20 

يستعني املشرف باملبادئ والقوانني الرياضية احلديثة الختيار البديل        
 ٥٦ األمثل

  الدرجة الكلية 2.54 0.51   متوسطة
  تفقرا يف اموع الكلي ل    لصنع القرار املشرفني التربويني    ممارسة واقعأن  ) ٧(رقم  يظهر من اجلدول    

، )2.54( كانت بشكل عام متوسطة، إذ بلـغ املتوسـط احلـسايب             اختيار احلل املالئم للمشكلة    جمال
، )2.20 -3.57(ت هذا اال بني     توسطات احلسابية لفقرا  امل، وقد تراوحت    )0.51(باحنراف معياري   

خيتار املشرف احلل الذي يتضمن أقل نـسبة احتمـال مـن            ) " ٤٧(وقد جاء يف الرتبة األوىل الفقرة       
) ٥٦(، وجاء يف الرتبة األخرية الفقـرة        )1.03(احنراف معياري   و) 3.57( مبتوسط حسايب  "املخاطرة

) 2.20(مبتوسـط حـسايب    "الختيار البديل األمثل  يستعني املشرف باملبادئ والقوانني الرياضية احلديثة       
  ).1.28(احنراف معياري و

 عـدم  اختيار احلل املالئم للمـشكلة إىل     بلصنع القرار فيما يتعلق     املشرفني  وقد يعزى واقع ممارسة     
 ق املشكلة بوضوح و حتليل البيانات حيدد لصانع القرار األسباباحيدد نط الذي التشخيص الصحيح 

احللول املقترحة   معرفة اخلطوة األولية أوإىلترشده اليت حدوثها و بالتايل معرفة األسباب  إىلاليت أدت 
 املقارنـة  إجـراء صانع القـرار   لصنع القرار و هنا يفضل أن تتعدد احللول أو اخليارات حىت يستطيع

 ميكـن أن  و ما هي درجة النجاح الـيت وعيوبه بديل  والتحليل الالزم الذي ميكنه من معرفة مزايا كل
  .حيققها يف حل املشكلة

א−٦−١−١٠ א א :א
  )٨(اجلدول رقم 

 متابعة تنفيذ جمال  تممارسة فقرا واقعو ، والرتبةعينة الدراسةتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات امل
  القرار الذي مت اختاذه

  املتوسط  االالرقم
 يباحلسا

  االحنراف
واقع  الرتبة املعياري

 املمارسة
 متوسطة ١ 0.81 2.44 .يشرك املشرف العاملني معه يف تقييم القرار وتنفيذه  ٦٦
 متوسطة ٢ 1.28 2.37 يتابع املشرف ويقوم باستمرار خطوات تنفيذ القرار ٦٤
يصوغ املشرف قرار حل املـشكلة بـصورة خمتـصرة           ٥٧

 متوسطة ٣ 0.88 2.35 وواضحة للجميع

يعمل املشرف على يئة البيئة الداخلية واخلارجية لتقبل         ٦٢
منخفضة ٤ 0.99 2.32 القرار وتنفيذه

يتابع املشرف خطة عمل ملتابعة تنفيذ القرارات الـيت مت           ٦٣
منخفضة ٥ 0.87 2.29 اختاذها
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 ٥٢

منخفضة ٦ 0.72 2.20 خيتار املشرف الوقت املناسب إلعالن القرار  ٥٨
منخفضة ٦ 0.94 2.20 ر املشرف األسلوب املناسب إلعالن القرارخيتا ٥٩
يتابع املشرف األفراد الذين سـيتولون تنفيـذ القـرار           ٦٠

منخفضة ٨ 0.86 2.13 ومسؤولية كل منهم

حيدد املشرف املوارد املادية والبشرية الالزمـة لتنفيـذ          ٦١
منخفضة ٩ 0.82 2.12 القرار 

وح املسؤولية لدى املسؤولني    يعمل املشرف على تنمية ر     ٦٥
منخفضة ١٠ 1.00 2.10 عن تنفيذ القرار

منخفضة  0.47 2.25  الدرجة الكلية
 يف امـوع الكلـي      لصنع القـرار  املشرفني التربويني    ممارسة واقعأن   ) ٨(رقم   اجلدول   يظهر يف 

 بلغ املتوسط احلـسايب      كانت بشكل عام منخفضة، إذ     متابعة تنفيذ القرار الذي مت اختاذه      جمال  تفقرال
توسطات احلسابية لفقرات هـذا اـال بـني         امل، وقد تراوحت    )0.47(احنراف معياري   ، و )2.25(
يشرك املشرف العاملني معه يف تقييم تنفيذ       ) " ٦٦(، وقد جاء يف الرتبة األوىل الفقرة        )2.10 -2.44(

يعمل  ) ٦٥(الرتبة األخرية الفقرة    ، وجاء يف    )0.81(احنراف معياري   و) 2.44( مبتوسط حسايب  "القرار
بـاحنراف  ) 2.10( مبتوسط حسايب "املشرف على تنمية روح املسؤولية لدى املسؤولني عن تنفيذ القرار       

تابعة تنفيذ القرار الذي    مبلصنع القرار فيما يتعلق     املشرفني   واقع ممارسة    أن وقد يعزى    ).1.00(معياري  
اختيار الوقت املناسب إلعالن القرار حىت يؤدي القـرار أحـسن           ب متخذ القرار    عدم قيام  إىلمت اختاذه   
وعندما يطبق القرار املتخذ، وتظهر نتائجه يقوم صاحب القرار بتقومي هذه النتائج لريى درجـة              . النتائج

 .فاعليتها، ومقدار جناح القرار يف حتقيق اهلدف الذي اختذ من أجله
أو مساعديهم القدرة على حتري الدقة والواقعيـة يف   القرارات يـ وعملية املتابعة تنمي لدى متخذ 

التحليل أثناء عملية التنفيذ مما يساعد على اكتشاف مواقع القصور ومعرفة أسـباا واقتـراح سـبل                 
  .عالجها

ـ ويضاف إىل ذلك أن عملية املتابعة لتنفيذ القرار تساعد علـى تنميـة روح املـسؤولية لـدى                   
  . اختاذ القراراملرؤوسني وحثهم على املشاركة يف

א−١١ א א :א
صنع القرار التربوي فيمـا يتعلـق       ل يف حمافظة العاصمة     املشرفني التربويني    هل ختتلف درجة ممارسة   
 ؟)اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة( تبعاً ملتغريات بأداء مهامهم الفنية واإلدارية

  : هذا السؤال على النحو اآليتفقد قام الباحثون باإلجابة عن
:א−١−١١

 يف حمافظـة    املشرفني التربـويني     توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع ممارسة     املمت حساب   
   استخدام اإلختبار التائي لعينتني مستقلتني ، كما مت تبعاً ملتغري اجلنسصنع القرار التربويلان ــعم



 ٢٠١٢ –ثاني العدد ال- المجلد العاشر.... ……...................  .مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 ٥٣

(T-Test for independent Sample)، يبني ذلك ) ٩( اجلدول.  
  )٩(اجلدول رقم 

 تبعاً إىل صنع القرار التربويل يف حمافظة عمان املشرفني التربويني  لواقع ممارسة" ت " توسطات احلسابية واختبار امل
 متغري اجلنس

االحنراف املتوسط احلسايب العدد اجلنس اال
 املعياري

قيمة ت 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

تشخيص املـشكلة موضـوع      0.37 2.06 115 ذكر
 0.35 2.05 35 أنثى القرار

0.233 0.816 

 حتليل املشكلة موضوع القرار 0.31 2.05 115 ذكر
 0.25 2.12 35 أنثى

‐1.374 0.172 

 إجياد بدائل حلل املشكلة 0.32 2.03 115 ذكر
 0.27 2.07 35 أنثى

‐0.597 0.551 

تاحـة حلـل    تقييم البـدائل امل    0.69 2.32 115 ذكر
 0.61 2.55 35 أنثى املشكلة

‐1.758 0.081 

 اختيار احلل املالئم للمشكلة 0.50 2.48 115 ذكر
 0.54 2.71 35 أنثى

‐2.386 *0.018 

متابعة تنفيذ القـرار الـذي مت        0.31 2.10 115 ذكر
 0.55 2.76 35 أنثى اختاذه

‐9.034 *0.000 

 يةالدرجة الكل 0.20 2.16 115 ذكر
 0.17 2.35 35 أنثى

‐5.069 *0.000 

 املشرفني التربـويني   لواقع ممارسة فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات )٩( اجلدول مل تظهر يف  
تشخيص املشكلة موضـوع    :  يف ااالت التالية    تبعاً ملتغري اجلنس   صنع القرار التربوي  ليف حمافظة عمان    

ل املشكلة موضوع القرار، إجياد بدائل حلل املشكلة،و تقييم البدائل املتاحة حلل املـشكلة،              حتلير، و القرا
، يف حني كانت هنـاك      )α ≥ ٠,٠٥(احملسوبة، إذ كانت غري دالة عند مستوى        ) ت(استناداً إيل قيم    

ـ  يف حمافظة عمـان      املشرفني التربويني     درجة ممارسة  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات        صنع ل
اختيار احلل املالئم للمشكلة، ومتابعة تنفيذ القرار الـذي         :  يف جمايل   تبعاً إىل متغري اجلنس    القرار التربوي 

احملسوبة، إذ كانت دالـة عنـد مـستوى         ) ت(مت اختاذه، والدرجة الكلية للمجاالت، استناداً إيل قيم         
)٠,٠٥ ≤ α(       ن احلسابية عن متوسـطات     ، وكانت الفروق لصاحل املشرفات بدليل ارتفاع متوسطا

التـشخيص  يف البحث عن احللـول و     املشرفني   من   أكثر اهتمام املشرفات    إىلوقد يعزى ذلك    .املشرفني
  معرفـة  إىل نترشـده اليت معرفة األسباب وحيدد املشكلة بوضوح و حتليل البيانات  الذي الصحيح 

  .احللول املقترحة لصنع القرار 
א−٢−١١  :א
   يف حمافظة املشرفني التربويني  توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع ممارسةامل حساب مت
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 ٥٤

 استخدام اإلختبار التائي لعينتني مستقلتني      ، كما مت   تبعاً ملتغري املؤهل العلمي    صنع القرار التربوي  لعمان  
(T-Test for independent Sample) يبني ذلك) ١٠(، اجلدول  

صنع ل يف حمافظة عمان املشرفني التربويني  لواقع ممارسة" ت " توسطات احلسابية واختبار امل )١٠ (اجلدول رقم
  تبعاً إىل متغري املؤهل العلميالقرار التربوي

ــط  العدد املؤهل العلمي اال املتوسـ
 احلسايب

ــراف  االحن
 املعياري

ــة ت  قيم
 احملسوبة

ــستوى  م
 الداللة

تــشخيص املــشكلة  0.37 1202.05 دبلوم+ بكالوريوس 
 0.37 2.09 30 دراسات عليا موضوع القرار

‐0.527 0.599 

حتليــل املــشكلة   0.28 1202.08 دبلوم+ بكالوريوس 
 0.34 2.01 30 دراسات عليا موضوع القرار

1.152 0.251 

إجياد بـدائل حلـل      0.32 1202.08 دبلوم+ بكالوريوس 
 0.20 1.90 30 ادراسات علي املشكلة

2.918 0.004 

تقييم البدائل املتاحـة     0.69 1202.40 دبلوم+ بكالوريوس 
 0.64 2.27 30 دراسات عليا حلل املشكلة

0.900 0.370 

اختيار احلل املالئـم     0.56 1202.53 دبلوم+ بكالوريوس 
 0.23 2.56 30 دراسات عليا للمشكلة

‐0.293 0.770 

متابعة تنفيذ القـرار     0.49 1202.26 دبلوم+ بكالوريوس 
 0.36 2.21 30 دراسات عليا  اختاذهالذي مت

0.591 0.556 

 الدرجة الكلية 0.22 1202.22 دبلوم+ بكالوريوس 
 0.16 2.15 30 دراسات عليا

1.518 0.131 

املـشرفني   لواقـع ممارسـة    فروقاً ذات داللة إحصائية بني متوسطات        )١٠(مل يظهر اجلدول رقم     
تـشخيص  :  يف ااالت التالية    تبعاً ملتغري املؤهل العلمي    صنع القرار التربوي  ل يف حمافظة عمان     ربويني  الت

 اختيـار   حتليل املشكلة موضوع القرار، و تقييم البدائل املتاحة حلل املشكلة،         املشكلة موضوع القرار، و   
جة الكلية للمجاالت استناداً إيل قـيم       متابعة تنفيذ القرار الذي مت اختاذه، والدر      احلل املالئم للمشكلة، و   

ق ذات داللـة    ، يف حني ظهـرت فـرو      )α ≥٠,٠٥(احملسوبة، إذ كانت غري دالة عند مستوى        ) ت(
 تبعـاً   صنع القرار التربوي  ل يف حمافظة عمان     املشرفني التربويني    لواقع ممارسة " إحصائية بني متوسطات  

احملسوبة، إذ كانت دالـة عنـد       ) ت(ة، استناداً إيل قيم     يف جمال، إجياد بدائل حلل املشكل     ملتغري  املؤهل    
، وكانت الفروق لصاحل محلة البكالوريوس والدبلوم العـايل بـدليل ارتفـاع             )α≥٠,٠٥(مستوى    

وقد يعزى ذلك إىل االهتمام واملتابعة وحتري       . متوسطهم احلسايب عن متوسطات محلة الدراسات العليا      
د حلول وبدائل مما يساعد على اكتشاف مواقع القصور ومعرفة أسباا           الدقة والواقعية يف التحليل إلجيا    

  .واقتراح سبل عالجها ملمن حيملون درجة البكالوريوس أكثر ممن حيملون مؤهل الدراسات العليا
:א−١٢

  :يف ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحثون ما يأيت
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 ٥٥

 من حيـث     القرار التربوي   جمال صناعة  يفالتربويني  دريبية للمشرفني   ـد دورات ت  ـ عق -١-١٢
  .مفاهيمه وعملياته

 يف مديريات التربية والتعليم التابعـة        القرار التربوي   اهتمام  وزارة التربية والتعليم بصناعة      -٢-١٢
  .هلا

 يف   القرار التربوي   القيام بدراسات مسحية للتعرف إىل املعيقات اليت تواجه تطبيق صناعة          -٣-١٢
  .التابعة لوزارة التربية والتعليمخمتلف املديريات 

 لـدى    القـرار التربـوي     ضرورة أن تعمل وزارة التربية والتعليم على نشر ثقافة صناعة          -٤-١٢
  .موظفيها
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א א
א א :א

لبشرية  تأثري نظم دعم واختاذ القرار يف زيادة فعالية إدارة  املوارد ا            ).٢٠٠٤(. ادهم امحد ، بدران -
  .القاهرة، جامعة عني مشس،  منشورةرسالة ماجستري غري. بالتطبيق على وزارة السياحة

عبد هيمان،  ( .املطلب احلتمي للقيادة اجلديدة   ، إعادة هندسة اإلدارة  ). ٢٠٠٣ (.جيمس، تشامي -
  .مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض ، )مترجم: الرمحن
  .دار املناهج للنشر والتوزيع: عمان ، )١ط. (دة القراراتنظم مسان). ٢٠٠٣ (.سعيد، التكرييت -

مستوى التفكري االستراتيجي لدى القيادات اإلدارية يف وزارة التربيـة          ). ٢٠٠٣ (.حممد، احلراحشة
، جامعة عمـان العربيـة    ، رسالة دكتوراه غري منشورة   . والتعليم يف األردن وعالقته بأمناط اختاذ القرار      

  .األردن، عمان
. صناعة القرار للقادة عملية التحليل اهلرمي لقرارات يف عامل معقـد          . )٢٠٠٠. (توماس، ايتساع -

  . مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض ، )مترجم: ، سهام علي.أمساءحممد، (
. السلوك اإلداري دراسة لعملية اختاذ القرار يف املنظمات اإلداريـة         ). ٢٠٠٣ (.هريبرت، ساميون -

مكتبة امللـك فهـد     :  الرياض   ،)مترجم: رشيد، مازن فارس  . ابن اهنية، عبد اهللا    .بن أمحد، هيجان  (
  .الوطنية 

. مبادئ نظم املعلومات اإلداريـة احلاسـوبية     ). ١٩٩٨ (.عماد،  والصباغ . الرمحن عبد، الصباح -
  .مكتبة جامعة الريموك: اربد

الـة  . مع املعلومات العريب  إدارة املعرفة ودورها يف إرساء أسس جمت      ) . ٢٠٠٢ (.عماد، الصباغ -
   .٥٥ -٣٧) ٢ (٢٣، العربية للمعلومات

  .  دار النشر: األردن،بريوت) ١ط. (البقاء يف عامل متغري. )١٩٩٥. (حسين، عايش -
  .دار وائل للنشر: عمان .)١ط( املرجع العملي لتطبيق منهج اهلندرة. )٢٠٠٣. (امحد، عبد احلفيظ

  .مكتبة جزيرة الورد: املنصورة ، )١ط (.نامج اهلندسة اإلداريةبر). ٢٠٠٢. (سيد، عليوه -
درجة اعتماد مديري التربية والتعليم ومساعديهم يف األردن على         . )١٩٩٤. (ارشيد محد ، قبالن -

، اجلامعـة األردنيـة   ، رسالة ماجستري غري منشورة    .املعلومات لدى اختاذهم القرارات اإلدارية والفنية     
  .األردن، عمان
واقع ممارسات رؤساء األقسام الختـاذ القـرارات يف وزارة التربيـة            ). ٢٠٠٤ (.حممد، ملطرييا -

، جامعة الريموك ، رسالة ماجستري غري منشورة    .والتعليم بدولة الكويت من وجهة نظرهم ونظر املشرفني       
  . األردن، اربد
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 ٥٧

هلندرة دعوة صرحية   إعادة هندسة العمل يف املنظمات ا     ). ١٩٩٥ (.جيمس، مايكل وشاميب ، هامر -
، )١ط(،  مراجعة بنـدر القحطـاين     ،)مترجم: ، مشس الدين، والقحطاين بندر    عثمان(. للثورة اإلدارية 

  .الشركة العربية لإلعالم العلمي شعاع: القاهرة 
  ٧٨ – ٦٦، ٤٤) . ٥٠٣ (املعرفة، التربية وحتديات العوملة). ٢٠٠٥(. علي، وطفة -
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