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القرار واتخاذه لدى في صناعة  المؤّثرة تعّرَف العوامل  الحالّية   هدفت الدراسة  : المستخلص

كل من  متغّيرات. ودرجة تأثر استجابات المستجيبين بالّريف األردنيمديري المدارس في 
 26من  مكّونة، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة عملّيةالجنس والوظيفة والخبرة ال

 ينمعّلمالمن  فردا   185من  مكّونةعّينة وّزعت على فقرة موزعة على أربعة أبعاد، 
. وأظهرت نتائج الدراسة 2019- 2018تابعين لمجتمع الدراسة للعام الدراسي المديرين الو 

في صناعة  التنظيمّية واإلدارّية، و اإلنسانّية، و الشخصّية عواملكل من الارتفاع درجة تأثير 
 العوامل البيئّية  وتوسط درجة تأثير الّريف األردني،مديري المدارس في  القرار واتخاذه لدى

 ≥ α ) كما أظهرت أن هناك أثرا  ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللةواالجتماعّية، 
  .الوظيفة متغّير( ل0.05
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Factors influencing taking and decision-making 

of school principals in the Jordanian 

countryside . Omar Ali Alrafayia 
Abstract: The present study aimed to identify factors influencing taking 

and decision-making of school principals in the Jordanian countryside. 

and the degree to which respondents' responses were influenced by the 

variables of the gender, job, and work experience. To achieve the 

objective of the study, a questionnaire consisting of 4 aspects with 26 

paragraphs was distributed to a sample of 185 teachers and principals of 

the study society for the academic year 2018-2019. The results of the 

study showed that the personal, human, organizational and administrative 

factors had a high degree of influence where the environmental and social 

factors had a medium degree of influence on the decision making of the 

school principals in the Jordanian countryside. and there was a 

statistically significant effect at the level of ( α ≤ 0.05)of the function 

variable.  
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  دمة: دمة: مقمق

من  ته التي يعمل معها، يتأثر بها ويؤثر فيها، والمدرسة جزء  اللنظام التعليمي بيئ
، ذة لكل سياساته وبرامجهالنظام، معنّية  بتحقيق أهدافه وغاياته، وهي الجهة المنفّ  اهذ

يتضح دورها من خالل جملة القرارات التي يتخذها مدير المدرسة. من هنا تأتي ضرورة و 
استنادا  إلى تطور الفكر اإلدارّي في مجال صناعة القرار رار المدرسي وآلياته، العناية بالق

واتخاذه في المنظمات على اختالفها، حيث كان من نتائج هذا التطور االحتكام إلى جملة 
ا ، يستند إلى المعلومات والبيانات علمّيا  موضوعيّ  القرار أهمها: أن يكون من المعايير 

تكاد ، التي ر شدالمرحلة  إلىبالقرار  للوصوله، متغّيراتة بكل ة شموليّ الدقيقة، وإلى معرف
 صناعة  في ةالعلميّ  األساليب استخدام (. ومع أن2007)رسمي، تنتفي عندها نسبة الخطأ

 ال إذ يكفي، اليها وحدها عل االعتماد مجرد، إال أن شدهر  و  القرار عقالنية من تزيد القرار
منها متغّير  (2004)المغربي  يشير كما سايمون  بّينها رى أخ متغّيرات مراعاة من بد

تكون المتغّيرات على  أحيانا  اإلنسان والبيئة االجتماعّية والتنظيمّية وغيرها من المتغّيرات. و 
 المعّوقاتشكل معّوقات كثيرة تبرز بعد اتخاذ القرار، وتحديدا  في مرحلة التنفيذ أهّمها: 

 إلى الصالحيات تفويض وعدم  الشديدة، ةوالمركزيّ  السائد، يالتنظيم والمناخ ،التنظيمّية
أجل االرتقاء  من من العوامل التي يجب على المديرين العمل على تحييد أثرها ذلك غير

التناول من مراعاة البعد اإلنساني في هذا التأكد من مع  ،(1999، بالطيّ )قراراتهم بنوعية 
جاءت تأكيدات  وقد، (Spear, 1996)بالقرار خالل إشراك األطراف المؤّثرة والمتأثرة 

 المدارس تخرج أن ضرورة على اليونسكومنظمة  أكدتكثيرة على هذه التشاركية، حيث 



 العوامل المؤّثرة في صناعة القرار واتخاذه لدى مديري المدارس في الّريف األردني  

 2019  (الرابع)اجلزء    الربعونوا  الثالثالعدد               (818                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

مع  للتفاعل المجاالت وفتح، الشراكات خالل من المحليّ  مجتمعها مع لتتفاعل عزلتها من
من الطلبة  ءه أبنا تخدم  التي القرارات في إشراكه ذلك في بما أفراده ومؤسساته،

، ولعل من أهم األمور التي تدعو إلى هذه التشاركية ما تشهده (1993اليونسكو،)
المنظمات اليوم من تعقد بيئة العمل، ومن تحديات في بيئتها الخارجية، مع ارتفاع حدة 
المنافسة، وزيادة المطالبات من قبل العاملين بإشراكهم في القرارات )العامري والغالبي، 

2011) 
والمديرون مون المعلّ ن من إيجابيات هذه التشاركية أنها فتحت المجال ليلتقي إ

ضمن عملّية منهجية تأخذ في ، بعد إثرائها بالمناقشة والتحليل البدائلاختيار على 
تزيد ن التشاركية في صناعة القرار من نوعيته و تحسّ و المختلفة. عوامل حسبانها تأثير ال
ف على آراء العاملين معه، مع المدرسة من التعرّ  ديرَ ن متمكّ هي ، فمن درجة ر شده 

ع من مجال المفاضلة ويوسّ  ،عها، مما يزيد من البدائل أمامهاالستفادة من خبراتهم وتنوّ 
. لكن واقع المدارس في الّريف (2017(، )القرواني،2003البدائل)كنعان،تلك بين 

عّلمين في صناعة القرار األردني يشير إلى ضعف في درجة إشراك مدير المدرسة للم
( التي أجراها على مدارس محافظة 2018واتخاذه، وهذا ما خل صت إليه دراسة المخاريز)

المفرق، وهي إحدى مناطق الّريف األردني، وكان من نتائجها أن درجة إشراك المديرين 
يب للمعّلمين في القرارات كانت متوسطة، مما يستدعي المعالجة لتطوير المديرين بالتدر 

 وتنمية مهارات صناعة القرار لديهم. 
لقد اختلف المفكرون في ترتيب العوامل المؤّثرة في القرار من حيث درجة 

 صناعة عملّيةأن العامل الرئيس الذي يؤثر على  (Sezer, 2016)يرى سيزر تأثيرها؛ ف
لمتمثلة في القرار لدى مديري المدارس هو القوانين واللوائح، بعدها تأتي العوامل األخرى ا

للمدرسة. وقد اشترط  التعليمّيةونواب المدير واقتراحاتهم، ثم األهداف  المعّلمينآراء 
صنع القرار واتخاذه، ذلك أن  عملّيةالباحثون ضرورة فهم جميع العوامل التي تؤثر في 

العوامل التي تؤثر في عمليات صناعة القرار قد تؤثر على النتائج المترتبة على هذه 
المتعلق  اإلداريّ في الفكر آخَر ، وهذا االشتراط يعتبر تطورا  (Dietrich, 2010)ات القرار 
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ومنها  التعليمّيةبعملّيات صناعة القرار واتخاذه، وينسحب هذا األمر على المؤسسات 
 المدينة بين اختالفا   هناك . وعند البحث ومراجعة الدراسات السابقة نجد أنالمدرسة

المدرسي، ودرجة تأثير كل عامل  القرار في المؤّثرة العواملوعية ن في والبادية الّريفو 
فتبّين  .لها التابعة متغّيراتوال طق الّريفّيةالمنا طبيعة إلى مرده  االختالف وهذامنها، 

الدراسات العربية عموما  أن الّريف في الوطن العربي لم يحظ بما حظيت به المدينة من 
جاالت ومنها التعليم، ويندرج ذلك على التعليم في تنمية واهتمام رسمي في جميع الم

الّريف األردني، حيث يقّدم التعليم فيه من خالل المدارس الحكومية، وتكاد المدارس 
الخاصة أن تنعدم فيه، وبالتالي يعقد أهل الّريف كل األمل على المدارس الحكومية في 

يؤثر إيجابا  على قبولهم في  تدريس أبنائهم لتحقيق مستوياٍت مرتفعة من التحصيل، مما
 مؤسسات التعليم العالي.

للريف األردني خصوصيته من ناحية اهتمام أبنائه بالتعليم العام والعالي، ومن 
حيث إن اقتصاده مبني  على الوظائف العاّمة، وشيٍء من الزراعة، وبعض الحرف والمهن 

ي بظاللها على الوضع ت لق ةالتي انتقلت إليه من المدن المجاورة، وهذه الخصوصي
 التعليمي في الّريف، بما فيه أنماط اإلدارة المدرسّية وقراراتها.

  مشكلة الدراسة. مشكلة الدراسة. 

 في  ألهميتهما واتخاذه  القرار صناعة عن اإلداريّ  الفكر في الحديث يكثر
 اإلدارة على ينطبق ما وهذا. كّلها اإلدارة وظائف في القرار يدخل حيث ،اإلدارّية الممارسة

 العنصرة متعلقة بطبيعة تعامالته مع وخطور ة خصوصيّ فيها من  للقرارمع ما  ،سّيةالمدر 
 أمور، وأولياء معّلمينو  طلبة من بالقرار المتأثرة األطراف جميع في المتمثل البشري،

 مرهونة هذه الفاعلّية إن حيث المدرسة، فاعلّيةل دوالمحدّ  الهامّ  العنصر كونه عن فضال  
 الفاعلّية وهذه (Drucker, 1954) دركار ذلك إلى يشير كما ارتهاإد قرارات فاعلّيةب

 التعاون  منظمة فتشير والتنمية، بالتعليم  ةمعنيّ  دولية وهيئات منظمات عليها أكدت
 بسبب المدارس قادة تواجه التي التحديات إلى (OECD, 2009) والتنمية االقتصادي
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 باالبتكار يتمّيز قرنٍ  في عام  بشكل عليم والت المدارس من المتزايدة  التوقعات سقف ارتفاع
 أن مقبوال   يعد لم حيث ،المدارس قادة  أدوار تتغّير لهذا. والعولمة والهجرة  التكنولوجي

 فاعلّية درجة من يرفع بما فاعلين يكونوا أن بد ال وإنما جيدين، مديرين مجرد يكونوا
أداة و  التعليم إصالح مفتاح نهاأ على الفاعلة المدرسّية للقيادة ينظر أصبح حيث مدارسهم،

، وإدراكا لهذه القيمة تهتم النظم التعليمّية ذلك تحقيق في المؤمل وعليها مخرجاته، تحسين
 بتطوير القيادات المدرسّية لزيادة درجة فاعليتها. 

 في التطوير بخطط المتعلقةومن خالل النظر في تقارير وزارة التربية والتعليم، 
 الدورات في نقصا   هناك أننجد  في الّريف األردنيّ  ومدارسها م التعلي مديريات بعض

 الغرف حيث من المدرسّية البيئة في آخر ونقصا   ،المعّلماتو  معّلمينلل المقدمة التدريبية
 سجالت أن إلى باإلضافة ،المدرسة مع األمور أولياء تواصل وخلال  في عملّيات ة،الصفيّ 

 عدم  على مؤشراتٍ  هناك وأن ات،المديريّ  إلى ترتفع ال المدارس بعض في ةالفعليّ  األنشطة
 المجتمع من ممثلين مع المشتركة االجتماعات في ناقشت   التي القضايا بشأن قراراتٍ  اتخاذ

 2013 والتعليم، التربية وزارة ) تنفيذها، يتم غالبا  ال  تتخذ التي القرارات أن كما ،المحلي
لدى مديري  واتخاذه  القرار صناعة اتعمليّ  ضعف على مؤشراتٍ  يعطي، وكل هذا (أ

 التي القضايا نصف أن يتبّين آخر تقرير وفيالمدارس في كثير من المناطق التعليمّية. 
 على أدلة هناك ليس هأن نتبيّ  كما بشأنها، قرار   ي تخذ لمعات المشتركة في االجتما تناقش

 هذه وتكاد. (ب 2013 والتعليم، التربية وزارة ) االجتماعات تلك في المتخذة القرارات تنفيذ
 باإلضافة هذا(. ج 2019 والتعليم، التربية وزارة ) أخرى  مديريات في تتكرر الملحوظات

 ومهاراتهم، المديرين بعمل قةمتعلّ  تحديات من االستراتيجية خطتها في الوزارة  بّينته ما إلى
 جملة إلى( 2022-2018) األردنية والتعليم  التربية لوزارة  االستراتيجية الخطة شيرت   حيث

 القيادة ضعف: أهمها من المجتمعية والمشاركة المدرسّية القيادة  تواجه التي التحديات من
 واإلجراءات ةالتحتيّ  البنية تطوير على القراراتوَتَرك ِز  ارس،المد من العديد في المدرسّية

 وكذلك الجنسين، لكال التعليمّيةو  ةالقياديّ  الكفايات وتطوير تحديث حساب على ةالروتينيّ 
 والتقاليد العادات تأثير إلى باإلضافة المدرسة، في ةالتشاركيّ  التربوية القيادة  ضعف



 د. عمر علي الرفايعه

 2019  (الر ابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (821                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

 التعليمّية القيادة  كفاءة على أحيانا   والمحسوبيات العشائرية والعوامل المجتمعية،
والمتتبع لهذه التقارير على موقع الوزارة (. 2019 والتعليم، التربية وزارة)وفاعليتها

 في  منها بدرجة أعلى ةيّ الّريف المجتمعات في بروزها يكثر العوامل هذه االلكتروني يدرك أن 
ها للتعّرف على العوامل المؤّثرة في صناعة سعي ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة في .المدن

 القرار واتخاذه لدى مديري المدارس في الّريف األردني.
  أسئلة الدراسة:أسئلة الدراسة:

واتخاذه كما يعرضها الفكر اإلداري  في صناعة القرار المؤّثرة ما العوامل  .1
 الحديث؟

 واتخاذه لدى مديري المدارس في الّريف في صناعة القرار المؤّثرة ما العوامل  .2
 األردنّي؟

( في α ≤ 0.05 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3
في صناعة القرار  المؤّثرة على مقياس العوامل الدراسة إجابات أفراد عّينة 

والجنس،  :متغّيراتل ت عزى  األردني الّريفواتخاذه لدى مديري المدارس في 
 ؟عملّيةوالوظيفة، والخبرة ال

  : : أهمّية الدراسةأهمّية الدراسة
، التعليمّية المؤّسسةتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية اتخاذ القرار في إدارة 

ويتوقع لنتائج خصوصا  عند إدراك ما يعتري القرار من مشكالت وحاجة إلى التطوير، 
 :وأهّمهم  التعليمّية عملّيةهذه الدراسة أن يفيد منها المهتمون بتطوير ال

 وزارة التربية والتعليم األردنية. .1
 القادة اإلدارّيون في مديريات التربية والتعليم في مناطق الّريف األردني. .2
 الباحثون واألكاديميون، في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي. .3
 الحالّية. بالدراسة ون المستهدفالّريف األردنّي مديرو المدارس في  .4
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  أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
 سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

كما يعرضها الفكر اإلدارّي  واتخاذه في صناعة القرار  المؤّثرة عوامل تحديد ال .1
 الحديث.

الّريف في صناعة القرار واتخاذه لدى مديري المدارس في  المؤّثرة العوامل تحديد  .2
  األردني؟

درجة ( على عملّيةكل من )الجنس، والوظيفة، والخبرة ال متغّيراتمعرفة أثر  .3
في صناعة القرار واتخاذه لدى  المؤّثرة س العوامل العّينة على مقيا تقدير أفراد

 .الّريف األردنيمديري المدارس في 
وزارة التربية والتعليم  تساعد الجهات ذات العالقة، ومن بينها مقترحات تقديم  .4

ات التربية والتعليم، لتطوير مهارات صناعة مديرياألردنية، والقادة اإلدارّيين في 
المدارس، للوصول بممارساتهم اإلدارّية إلى القرار القرار واتخاذه لدى مديري 

 لمدرسة. النظام التعليمّي األردنّي وأهداف ا مع غايات ءم اليتبما الرشيد، و 

  للمصطلحاتللمصطلحات  ةةاإلجرائياإلجرائي  اتاتالتعريفالتعريف
المفاضلة بين  عملّية (، بأنه2003) التكريتيو  (2001)الطويل : يعرفه اتخاذ القرار

، وإصدار قرار بصدده. ويعّرفه الباحث إجرائيا : بأنه واختيار البديل األفضل البدائل
 بديال  من البدائل مع العزم على تنفيذه. مدير المدرسةالتي من خاللها ي غّلب   عملّيةال

تعّرف صناعة القرار على أنها حصيلة الجهود الجماعّية المشتركة التي : صناعة القرار
لدراسته من جميع جوانبه وجمع معلوماته تتعاون فيها األطراف المعنية بموضوع القرار 

وبياناته لتحليلها وتفسيرها وصوال  إلى قرار يحقق أهداف المنظمة ويعبر عن طموحاتها 
تعّرف صناعة القرار إجرائيا  في هذه الدراسة على أنها كل العملّيات و (. 2001)مرسي، 

له عالقة بهذه العملّيات  التي تسبق اتخاذ القرار، وي شِرك  المدير  فيها المعّلمين ومن
 للوصول إلى القرار المناسب لمصلحة المدرسة وطالبها.
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بأنها  (Dietrich, 2010): يعرفها ديترك في صناعة القرار واتخاذه المؤّثرةالعوامل 
ة، األمور التي تؤثر على الخيارات التي يتخذها الناس؛ من خبرات سابقة، وتحيزات معرفيّ 

اختيار البدائل، وبالتالي يؤثر على  عملّيةما قد يؤثر على ة وغيرها موأمور شخصيّ 
 النتائج.

بأنها ما تحدده نتائج الدراسة الحالّية من عوامل مؤثرة في وتعّرف إجرائيا في هذه الدراسة: 
لدرجة تأثير هذه ظهره المستجيبون من تقديرات القرار المدرسي في الّريف األردني، وما ي

فقرات االستبانة في مجاالتها درسي، من خالل استجاباتهم على العوامل على القرار الم
 األربعة.

  حدود الدراسة حدود الدراسة 
على العوامل المؤثرة في صناعة القرار الحالّية الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة 

 واتخاذه.
الحدود المكانية: تم تطبيق أداة الدراسة على مديري المدارس ومعلميها في مديرية التربية  

الواقعتين ضمن حدود يم لمنطقة الشوبك، ومديرية التربية والتعليم لمنطقة البتراء والتعل
 محافظة معان جنوب األردن.ريف 

الحدود الزمانية: طبقت أداة الدراسة على عّينة الدراسة في الفصل األول من السنة 
 .2018/2019الدراسّية 

 اإلطار الفكري لصناعة القرارات المدرسّية 
 واتخاذه. صناعة القرار

 ، منها البت  ( القرار في لغة العرب على عدة معانٍ 1984يعّرف األصفهاني، )
في األمر، والقضاء، والحكم، والقطع، والفصل، والعزم على فعل أمر، كما يعني 

عريف ما يدل على تاالستقرار على رأي أو قصد. وقد أخذت اإلدارة الحديثة من هذا ال
الطويل المدير على خيار أو بديل من البدائل، حيث يعّرفه استقرار رأي صاحب األمر أو 

واختيار البديل األفضل، وإصدار قرار بصدده.  البدائلالمفاضلة بين  عملّية( بأنه 2001)
( فيعّرف القرار بأنه اختيار اإلنسان لعمل ما مع االلتزام به، ومطالبة 1998)باركر وأما 
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يلتزموا به في مكان العمل، أو األسرة، أو غير  اآلخرين الذين يمثلهم صاحب القرار بأن
 ذلك. 

يرتكز السلوك التنظيمي حول القرارات وهو محصلة لها من وجهة نظر سايمون 
(، وحتى نفهم السلوك التنظيمي ونعرف مناخ المنظمة ال بد 2004كما يشير المغربي )

رات، ويزداد األمر دقة من معرفة كيفية اتخاذ القرارات فيها، وما المؤثرات في هذه القرا
عندما يطلب من المدير عدم االكتفاء باتخاذ القرار، وإنما عليه أن ينظر أيضا  إلى ردود 

 األفعال الناتجة عن هذا القرار.
وسيلة تستخدمها  –من وجهة علماء القانون اإلدارّي  –وتعتبر القرارات اإلدارّية 

(. لذا 2007كنعان، )النشاطات الموكلة إليها اإلدارة لتمكينها من القيام بوظائفها ومباشرة 
نجد من يعّرفها على أنها عمل قانونّي يصدر باإلرادة المنفردة لإلدارة بما لها من سلطة 

(، وهذا التعريف 2017البصيصي، )بمقتضى القانون لغرض إحداث أثر قانونّي معّين 
ن أنه إفصاح عن إرادة قريب من تعريف مجلس الدولة المصري للقرار اإلدارّي؛ حيث بيّ 

اإلدارة المنفردة الملزمة لألفراد بما لها من سلطة عاّمة، والذي يصدر في الشكل الذي 
تتطلبه القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني متى كان ممكنا  وجائزا  قانونيا ، 

التعريف (، ويتضح من هذا 1968وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عاّمة) علم الدين، 
 أن هناك بعض العناصر الجوهرية الالزمة لوجود القرار اإلدارّي أهمها:

 ؟بمعنى من الذي يتخذ القرار :االختصاصتحديد  .1
 ؟أو ما الصورة التي يصدر بها القرار ؟ تخذ القراركيف ي  : الشكل .2
 تخذ القرار؟لماذا ي  : السبب .3
 بل اتخاذه.بها القرار ق ما الخطوات التي يجب أن يمر  : اإلجراءات .4
 من سيتأثر بالقرار؟: محل القرار .5
  ؟ لماذا ي تخذ القرار: الغاية .6
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(، ذلك 2007)هذه التساؤالت ضرورية لصناعة القرار اإلدارّي كما يراها كنعان 
في المنظمات على اختالفها، وهي  اإلدارّيةجوهر عمل القيادية هي  اإلدارّيةالقرارات أن 

والتصرفات التي تتم داخلها، وحتى في عالقاتها  نقطة انطالقها في جميع النشاطات
واضرارا   ،تعطيال  للعمل اتوتفاعلها مع بيئتها الخارجية، ويعتبر توقف اتخاذ القرار 

، وهذا ينطبق تماما  مة، مما يؤدي إلى اضمحالل دورها، وبالتالي زوالهابمصالح المنظّ 
 على المؤّسسة التعليمّية.

لقرار عن نظرة علماء القانون اإلدارّي كما يبّين ذلك تختلف نظرة علماء اإلدارة ل
(، حيث يؤكد علماء القانون على مسئولية متخذ القرار والتزامه بالقوانين 2007كنعان)

حتى تكون قراراته مشروعة، في حين ينظر علماء اإلدارة إلى جوانب أخرى تؤثر في 
بالنواحي السيكولوجية والبيئّية  عملّية اتخاذ القرارات، وهي الجوانب والعوامل المرتبطة

والتنظيمّية والتي تعكس تأثيراتها على عمليات اتخاذ القرارات، وبالتالي تؤثر على ما ينتج 
من تبعات. ولعل من المفيد معرفة أن أهل القانون اإلدارّي يرون أن  تمن هذه القرارا

، والموارد المادّية بما فيها لتحقيق أهدافها: الموارد البشرية تاإلدارة تستخدم ثالثة مكونا
المالّية والمعّدات والتجهيزات والبنى التحتّية، وأما المكّون الثالث فهو مجموعة التصرفات 

)علم الدين،  اإلدارّيةوالقرارات  اإلدارّيةالعقود القانونّية التي تتم ممارستها بوسيلتين: 
ات بما فيها المؤسسات ظمفي حياة المن اإلداريّ (. من هنا ندرك قيمة القرار 1968

 .التعليمّية
 في اتخاذ القرار الفاعلّية

( 1961تعتبر القرارات اإلدارّية من المهام الجوهرّية للقائد حيث وصف سايمون )
القائد بأنه متخذ قرارات، وقد ظهرت أهميتها في الفكر اإلدارّي الحديث الرتباطها بجميع 

توجيه ومتابعة، لذا تتوقف مسألة نجاح وظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوظيف و 
المنظمة في تحقيق أهدافها على نوعية القرارات الصادرة عن قيادتها، وعلى درجة فاعلّية 
هذه القرارات، وألهمية مراعاة الفاعلّية في اتخاذ القرار نجد أحد رواد الفكر اإلدارّي 

ا  من عناصر الفاعلّية يجعلها عنصرا  هامّ  (Drucker, 1954) الحديث وهو بيتر دركار
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اإلدارّية، ويصّنفها على أشكال منها: الفاعلّية في اتخاذ القرار، وفاعلّية االتصاالت، 
 ولكنها القائد، لدى فطرّية قدرة  ليستوفاعلّية إدارة الوقت وغيرها، ومجمل هذه الفاعلّيات 

 دركاركما يرى  ،فاعال   قائدا   ليصبح مهاراتها واكتساب تعّلمها، له يمكن مكتسبة قدرة 
(Drucker, 1954)  ،أن القرار الفاعل هو الذي يتم اتخاذه على أساس مخاطرة محسوبة

وليس على أساس مخاطرة طائشة، من هنا كان على متخذ القرار اعتبار جميع المتغّيرات 
من أجل ذلك كان لزاما  على  والعوامل داخل المنظمة، وفي محيطها وبيئتها الخارجية.

 التركيز على مهارات اتخاذ القرار في عمليات تطوير قياداتها. المنظمة
النظر إلى  من ذلك واألصعب قد يكون من السهل اتخاذ القرارات لكن األهم 

عني القرار بحد ذاته، وإنما يمفهوم اتخاذ القرار ال ذلك أن  ،القرار ودراسته جيدا   فاعلّية
. Griffith, 1959) التنفيذار موضع يشمل أيضا  كل األفعال الالزمة لوضع هذا القر 

تتراوح القرارات في المنظمات عموما  بين قرارات استراتيجية وقرارات تشغيلية، وأخرى و 
اختيار  اإلداريّ وال يقبل من  ( (Harvey, 2007تلتقي لتحقيق األهداف  كّلهاروتينية و 

يؤكد حيث  ،لم يتحول القرار إلى عمل وتنفيذ ما ،الخيارات الصحيحة فحسب
( على أن االختيار دون تنفيذ فاعل ال يعدو أن يكون في أحسن Drucker, 1967دراكر)

ف لنا يعرّ نجده هداف، من هنا جدي في تحقيق األحسنة، وهذا ال ي   األحوال مجرد نّية
التي يتم من خاللها االختيار الواعي والدقيق للبدائل، ومن  عملّيةالقرار الفاعل على أنه ال

يؤكد فإنه خالل التنفيذ لتحقيقها، ومن خالل اشتراطه الدقة والوعي في االختيار  ثم إدارتها
 متسلسلة الخطوات لصناعة القرار واتخاذه.محددة العناصر واضحة ة منهجيّ  عملّية على

اإلدارّية وصلب  عملّية، الذي يشكل صلب الال غنى للمدرسة عن القرار الرشيد
(، ولعل القرار الذي يصدر عن مدير 1997 )بطاح والسعود،عمل مدير المدرسة 

المدرسة له خصوصيته من حيث األطراف المتأثرة به من طلبة ومعّلمين وموظفين وأولياء 
 أمور، بل أحيانا تتأثر منطقة أو بيئة اجتماعية كاملة بقرار مدير المدرسة.

في يتردد إلى جانب مصطلح اتخاذ القرار مصطلح آخر ال يقل أهمية وشأنا  عنه 
( قلب اإلدارة. 2003؛ وهو صناعة القرار، تلك التي جعلها سايمون، )التعليمّية المؤّسسة
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القرار  اتخاذ صالحياتبيده اتخاذ القرار منوطة بشخص واحد، هو من  عملّيةوإذا كانت 
، فإن صناعة القرار تكون بمشاركة عدة أطراف من ذوي المصلحة، على أن المؤّسسةفي 

  (.2001؛ جواد، 2003)التكريتي،  بذلك المخّول رسميا  بيد ر يبقى اتخاذ القرا
ما هي إال مرحلة صنع القرار  عملّية أن ( (Harvey, 2007ترى هارفي

وتقترح صّناع  القرار في سياق عمل المنظمة وموقعها االستراتيجي،  افيه اقتراحاٍت ينظر
ليات مراجعة وتدقيق ومن عموتخضع لالمخاطر والنتائج المحتملة، تحسب البدائل و فيها 

صناعة القرار بهذا الوصف تجعلها عرضة  للخطأ  عملّيةثم التوصل إلى قرار محدد. و 
بعضهم قد تبرز و  ،مختلفة   ألن صانعي القرار لديهم شخصيات  وتحيزات  ومواقف   ،البشري 

عبا   وصضروريا   في المخاطرة، وهذا ما يجعل من التوصل للقرار الرشيد أمرا   رغبة  لديه 
الطارئة على صعيد  تبالتعقيدامتأثرة  واتخاذه  القرارصناعة  عملّيةتتعقد في آن واحد. و 

( أن هذا التعقيد يستلزم منا تطوير اآلليات 2000الحياة واألعمال، ولهذا يرى ساعاتي )
 ردركاثم يضيف  .ةالكّليها في شبكتها رِ التي يمكن بها إبصار كامل العالقات وتبص  

صناعة  عملّية متغّيراتهذا اإلطار االهتمام بإنسانية اإلنسان كأخطر  إلى (2003)
( يشير إلى 2006والستكمال صورة هذا اإلطار المنظم لصنع القرار نجد الطويل ) القرار،

 :، ومن أهّم هذه القيمالتعليمّية المؤّسسةضرورة مراعاة القيم وحفظها، عند اتخاذ القرار في 
 والتضامن. ،لتسامحوالعدالة وا ،المصداقية

كان  باألمسف ؛في النظرة لصناعة القرار واتخاذه بين األمس واليوم ثّمَة فرق  
 ة،ة أو نوعيّ ة كميّ رياضيّ  يستند إلى اعتباراتالذي  على القرار المنطقيّ  التركيز منصبا  

 Systems ميوالتفكير الن ظ   ،ةالنظرة الشموليّ  أخرى أهمها: لكن اليوم استجدت اعتبارات  

thinking،  الذي أشار إليه بيتر سينج(Senge, 1996)  .يفشل القرار فلربما في كتاباته
عند  ظميّ ة المستندة إلى التفكير الن  ، وذلك بسبب غياب النظرة الشموليّ منطقيّ أنه مع 

ساعاتي كد ذلك الؤ وي التعليمّية اليوم. المؤّسسةتحتاجه  ما، وهذا واتخاذه ة القرارصناع
ين ليسوا بحاجة إلى طرق التفكير السهلة لحل اإلداريّ القادة و ح بأن ما يصرّ عند( 2000)

النظر إلى  ىيحتاجون إل بل، طرق التفكير المعقدة والصعبة أيضا   إلى المشكالت، وال
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ة تراعي جميع عناصر المشكلة وأبعادها للوصول إلى منهجيّ مة نظّ المشكالت بطريقة م  
إن لم ت ضبط بضابط  أحيانا  ال تكفي النظرة الشموليةه حتى هذالقرار األمثل والرشيد، و 

 & Lennickليصبح القرار قرارا  أخالقيا  )المعايير األخالقية في صناعة القرار واتخاذه 
Kiel, 2005 ،2000؛ ساعاتي.) 

من خالل ما سبق يتضح أن عملّية صناعة القرار الفاعل واتخاذه تقوم على 
( هي: تشخيص المشكلة، 2009ع مراحل كما يشير كنعان)منهجية علمّية مكّونة من أرب

بمعنى التحري عن السبب الرئيس لها، وعدم االكتفاء بدراسة أعراضها؛ حيث ثمة فرق 
بين األعراض والمسببات، ثم البحث عن بدائل الحلول الممكنة، ثم تقييم هذه البدائل، أي 

تي من أهمها دقة المعلومات التي دراسة كل بديٍل دراسة  مستفيضة مستوفية المعايير، ال
نستند إليها، وأخيرا  اختيار بديل من هذه البدائل، أي اختيار الحل األفضل للمشكلة، على 
أن يكون األقل كلفة من الناحيتين المادّية والمعنوّية مع تحقيقه للهدف. من هنا ندرك 

( 2001لي والساعد )عكل من العالقة بين اتخاذ القرار ومنهجية حل المشكالت، بل يرى 
وعلى متخذ  ،قرار، بمعنى أن خلف كل قرار مشكلةالأنه ال بد من وجود مشكلة إلصدار 

وما هو واقع فجوة ما بين ما هو أسباب المشكلة، التي تظهر في صورة  عن القرار البحث
ه . من هنا ندرك قيمة القرار المدرسي، وأهمية البحث والتقصي في بواعثمرغوبمأمول أو 

 برراته.وم
تتعامل المدرسة ممثلة في إدارتها مع أطراف عدة، منها العاملون في المدرسة، 

وموظفين وإداريين، كما تتعامل مع الطلبة وأولياء األمور، وهذه أطراف لكل  معّلمينمن 
منها حقوق، كما أن عليها واجبات، وعلى متخذ القرار في المدرسة أن يحفظ لهذه 

في االشتراك في صناعة القرار، مع توخي العدالة فيما بينهم من األطراف جميعا  حقوقها 
حيث إشراكهم في صناعة القرار، بحيث يكون لألشخاص المعنيين بتنفيذه فرصة مناسبة 
للمشاركة عند صناعة القرار والتصويت عليه، وأن يتم تعّرف جميع البدائل، دون 

؛ Lennick & Kiel, 2005ية )االقتصار على بديل بعينه عند مالمسة المنفعة الذات
الرشيد ضرورة لنجاح اإلدارة في تحقيق أهدافها،  اإلداريّ القرار  ويبقى (.2000ساعاتي، 
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سهم إسهاما  كبيرا  في تحقيق رؤية المنظمة، لكن القرار الرشيد يكاد إلى جانب ذلك نجده ي  
النوع من يكون عملة نادرة بسبب ظروف تحول بين متخذ القرار والوصول إلى هذا 

 (: 2003القرارات، ومن أهم هذه الظروف كما يراها سايمون )
من أمر صياغتها وتحديدها  ب  عّ َص عدم إدراك المشكلة بشكل جيد مما ي   .1

 بشكل دقيق.
 اإلمكانات المحدودة في جمع وتحليل معلومات البدائل المطروحة. .2
 النقص في الخبرة والمعرفة لدى متخذ القرار. .3
 ة.ة والخارجيّ الداخليّ  البيئّيةلعوامل درجة التغير في ا .4
 لدى متخذ القرار. الشخصّية، واألبعاد اإلنسانّيةالمحددات  .5

 اإلداريّ في القرار  المؤّثرةالعوامل 
 ولكي، اختالفهاعوامل كثيرة تؤثر في صناعة القرار واتخاذه في المنظمات على 

 له بد ال بل والبيانات، بالمعلومات يكتفي أال عليه قراراته، في مصيبا   اإلداريّ  القائد يكون 
 أحياناف قراره، في المؤّثرة  العوامل في م التحكّ  يستطيع حتى لألمور، ثاقبة نظرة  امتالك من

 أن يناإلداريّ  القادة  من يتوقع لذا معقدة، مشكالت في بالتسبب كفيلة العوامل هذه  تكون 
 دد، ويح(2010 العالق،) المستعصية للمشكالت لينحاّل  يكونوا

 القرار اتخاذ في المؤّثرة القوى  أو العوامل من جملة (Sergiovanni, 1974)سيرجوفاني
 وتربيته، وقيمه كذكائه المدير بشخص المتعلقة الذاتية العوامل أهمها من وصياغته،

 المتعلقةالعوامل و  بالمنظمة المتعلقة العوامل وكذلك ،اإلنسانّية بالطبيعة المتعلقة والعوامل
 متمثلة في (Dietrich, 2010)في حين يراها ديترك  .عام  بشكل ةالخارجيّ  بالبيئة

ة، واالقتصاديّ  البيئّية، والعوامل التنظيمّيةو  اإلدارّية، و اإلنسانّية، و الشخصّيةالنواحي 
في المجتمع  الشخصّيةالعالقات و ومنها: الرؤساء والزمالء،  االجتماعّيةوالضغوط 

واصل وسائل التو عالم، وسائل اإلو القرابة، والنسب،  العائلي ممتدالوضع و المحلي، 
وهذه العوامل لم تنظر إليها  العليا. الرسمّيةالوظائف و ، ةالروابط األسريّ و االجتماعي، 

المدرسة التقليدية في اإلدارة، وإنما رّكز عليها رواد المدرسة السلوكّية، من هنا أكدت نتائج 
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لى القرار ومتخذه، حتى شملت العادات والتقاليد أبحاثهم على هذه العوامل وتأثيراتها ع
والقيم االجتماعّية والنظم السياسية واالقتصادية. كل هذه العوامل يرون أنها تحد  أو تقلل 
من درجة الر شد في اتخاذ القرار اإلدارّي، ثم إنهم أكدوا على أن هذه العوامل ليست ساكنة 

( أنها ال 2003تبعا  لتغّير البيئات، ويرى كنعان )وإنما تتميز بالحركّية الدائمة والتغّير 
تؤثر في العملّيات، بل إنها تؤثر في فاعلّية القرار، هذه العوامل تكررت في نتائج 

 الدراسات الميدانّية المختلفة فضال  عن وجودها في األدب النظري ومراجعه العلمّية:
، ودرجة انفتاحه على العوامل الشخصّية ومن بينها القيم ومعتقداته وتوجهاته .1

 ,Hart)هارت، وولتر اآلخرين، وهذا ما توصل إليه الدراسة الميدانّية لكل من 
Walter, 2018).  

للدولة والوزارة التي تتبع  العاّمةكااللتزام بالقوانين والسياسات  التنظيمّيةالعوامل  .2
 ة ومراعا، ومدى موافقة السلطات العليا على القرار إلى غير ذلك، المؤّسسةلها 

وهذه العوامل مؤثرة في القرار المدرسّي كما توصلت  الجهات الرقابية والتشريعية.
 .(2005ودراسة )أبو حمدي وبطاح،  (Sezer, 2016دراسة سيزر )إليها 

العوامل اإلنسانّية: وهي ت رشد متخذ القرار إلى القرار الرشيد، وقد تكون نابعة من  .3
ليات صناعة القرار من مساعدين أو شخصه، أو من شخص من يساعده في عم

مستشارين، أو ممن أشركهم في صناعة القرار من األطراف ذات المصالح. 
ويتعامل متخذ القرار مع أنماط مختلفة من الناس، وال دخل له في اختيارهم بل 

هم مفروضون عليه في غالبهم، فمدير المدرسة ال يمكن له اختيار المعّلمين 
ك ليس أمامه إال التعامل مع هذه األنماط المختلفة، مع وأولياء األمور، لذل

دراسة كما أن هذه العوامل كانت من نتائج  ضمان الوصول إلى القرار الرشيد.
 الميدانية. (2005)أبو حمدي وبطاح، 

 ،لها اإلداريّ : هذه العوامل باإلضافة إلى تناول الفكر االجتماعّيةو  البيئّيةالعوامل  .4
دراسة قياس أثرها، وكما جاء في لتحديدها و  ستها ميدانيا  كذلك تم بحثها ودرا

 .(2006( ودراسة العجمي )2010)التويم، 
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  التعليم في الّريف األردني:التعليم في الّريف األردني:
يتمثل االستثمار االستراتيجي في األردن في تعليم اإلنسان، ورأس المال البشري 

ي األردن بإيجاد نظام فيه هو الثروة الحقيقية من منظور الدولة، ولقد بدأ بناء  اإلنسان ف
تعليمّي متطّور يراعي متطلبات التنمية في كل قطاعات المجتمع، وقد ل مست آثار تطور 

كما يشير رئيس المركز الوطنّي -هذا النظام لعقود، إال أن الظروف المحيطة باألردن 
دانة أثرت في منظومة التعليم وتطّورها، وبدأت هناك إشارات إل-لتنمية الموارد البشرّية 

(، 2014هذا النظام، أبرزها تدني مستوى استجابته لمتطلبات القطاعات التنموية )عبابنة، 
ويتأثر الّريف األردني بهذا األمر، خصوصا  أن أهله يرّكزون على تعليم أبنائهم كأساس 
للتوظيف وتحسين الدخل، بعد أن قل اعتمادهم على الزراعة. ولقد أّثرت السياسات 

 أن علىعليم في الّريف العربي عموما ، وكذلك األمر بالنسبة للريف األردني، التنموّية والت
 التعليمّية. حاجاتالب الرسمي االهتمام  حيث من واألرياف، المدن بين تفاوتا   هناك

المناطق الريفية في األردن ساهمت الحكومات المتعاقبة في األردن في تحديد 
منظومة التعليم  وتأثرت، الرسميّ  طابهاخن خالل تخطيطها للتنمية، أو من خالل م

على بعض مدارس  ى المدارس األقل حظا  والمدارس بهذا التحديد، فأحيانا يطلق مسمّ 
( وهي المدارس التي ال يحظى طالبها 2019،لجنة المكرمة الملكية)الّريف والبادية 

بأن ظروف بنسب قبول عالية في الجامعات األردنية، ولعل هذا يكون اعترافا  رسميا  
المدارس وطلبتها في األرياف تختلف عنها في المدن، وهو أمر واقع تدعمه التقارير 

من أهل المدن عن العمل في مدارس  المعّلمينالرسمية والدراسات التي بّينت عزوف 
، مما يفّوت الفرصة على الطلبة في التمّيز في بعض التخصصات العلمّية)عبابنه، الّريف

(. ولقد أقّر كل من وزارة التربية والتعليم 2019 ،مكرمة الملكيةو)لجنة ال(، 2014
ومجلس التعليم العالي بحق بعض المناطق النائية عن المدن في استثناءات متعلقة بقبول 
أبنائها في الجامعات الرسمّية، اعترافا  منها بأن الظروف المعيشية واالقتصادية ألهل هذه 

ومحاولة ، لنتائج تؤهلهم لاللتحاق بالتعليم الجامعي المناطق تؤثر على تحصيل أبنائهم 
في منح فرص التعليم الجامعي لجميع شرائح المجتمع، ومن  االجتماعّيةلتحقيق العدالة 
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جهة ثانية تشكل هذه الخطوة حال  لنقص الموارد البشرية العاملة في مدارس تلك المناطق 
تقرر وزارة التربية والتعليم أن بعض  انا  من خالل تعليم أبنائها ليعودوا للعمل فيها. وأحي

هذه المدارس ذات ظروف خاصة وهي المدارس البعيدة عن مراكز المحافظات وال تحصل 
على التسهيالت والمرافق المطلوبة أو فيها نقص، إضافة إلى عدم حصولها على مدرسين 

لحسيني"، ، )"غضية اعملّيةبالمستوى المطلوب من حيث المؤهل العلمّي والخبرة ال
 .(2012 ،)طناش ،(2000

يمتاز المجتمع الّريفي بقوة العالقات بين أفراده مقارنة مع سكان المدن، وتقوم 
العالقات السائدة بين أفراده على أساس عالقة الوجه للوجه، أي عالقات األواصر القوية، 

ترك الوثيق )عزام التي تعتمد على اللقاء المباشر والتعاون والتكافل الدائم، والتفاهم المش
(، ومن هنا نجد أن العالقة بين إدارة المدرسة وبين األهالي 114، ص2010وآخرون، 

في الّريف غالبا  ما تكون مصبوغة بهذه الصبغة؛ أي التواصل المباشر، فنجد أن مدير 
المدرسة يعرف جميع أولياء األمور وعائالتهم الممتدة، وربما يتكرر لقاؤه معهم في أكثر 

قت ومكان خارج المدرسة ولغير أغراض دراسة أبنائهم، بمعنى  آخر فإن طبيعة هذه من و 
العالقات تلقي بظاللها على العالقة مع المدرسة وإدارتها، مما يجعل لها اعتبارا  لدى متخذ 

 القرار المدرسي.

  الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:
عة القرار في صنا المؤّثرة استعرض الباحث بعض الدراسات التي تناولت العوامل 

، وقد أفاد منها في الحالّيةواتخاذه، ودرس أوجه التشابه واالختالف بينها وبين دراسته 
 ، وكان من أهم الدراسات التي رجع إليها:اوأداتهدراسته توجيه 

. التي هدفت تعّرَف العوامل (Hart, Walter. 2018)دراسة هارت، وولتر 
درها مشرفو المدارس عند مواجهتهم للمعضالت التي تؤثر في القرارات التي يص العملّياتو 

المهنّية، وهل تكون عقالنّية أم حدسية؟ واستخدم فيها منهج البحث الكيفي النوعي، وأجرى 
ة من الواليات ة الشرقيّ المنطقة الجنوبيّ في  مديرا  من مديري المدارس 13مقابالت مع 

اتهم، ومدى استخدامهم للقرار لمعرفة العوامل التي أثرت في قرار  ،األمريكّية المتحدة 
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العقالني أو الحدسي، وكان من أهم نتائج هذه الدراسة، أن قرارات المشرفين كانت تتأثر 
باعتقادهم وإيمانهم بضرورة تغليب مصلحة الطالب، وكانت قرارتهم تتأثر بتصوراتهم 

ن الذين يثقون وتوقعاتهم حول قبول المجتمع لهذه القرارات، كما أنها تتأثر برأي المستشاري
 فيهم. 

( التي هدفت الكشَف عن درجة إسهام المعّلمين 2017ودراسة القرواني )
والمعّلمات في صناعة القرارات في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظرهم، واستخدم 
الباحث المنهج الوصفّي التحليلي، معتمدا  على االستبانة في جمع البيانات، وقد وّزعها 

معلمة من العاملين في مدارس محافظة سلفيت بفلسطين المحتلة، وكان معلما  و 200على 
من نتائجها أن درجة إسهام المعّلمين والمعّلمات في صناعة القرارات في مدارس محافظة 
سلفيت كانت مرتفعة على األبعاد األربعة، ومتوسطة على البعد الخامس وعلى الدرجة 

 الكّلية.
ي كان هدفها الكشف عن آراء مديري ( التSezer, 2016ودراسة سيزر )

صنع القرار لدى مديري  عملّيةالمدارس حول أولويات المهّمة، والعوامل التي تؤثر على 
مجموعة الدراسة  تكّونتلتحقيق أهداف دراسته،  المدارس، واستخدم الباحث المنهج النوعيّ 

سنة الدراسية لل التركية مديرا  من مديري المدارس في مركز مدينة طرابزون  20من 
. وتم الحصول على البيانات باستخدام نموذج الشبكة المهيكلة الذي تم 2013/2014

، وكان من الوصفيّ تطويره من قبل الباحث. وتم تحليل البيانات باستخدام طريقة التحليل 
صنع القرار لدى  عملّيةأهم نتائج الدراسة: أن العامل الرئيس الذي يؤثر في الغالب على 

، المعّلمينالمدارس هو القوانين واللوائح، ثم تأتي العوامل األخرى وعلى رأسها آراء مديري 
 للمدرسة. التعليمّيةونواب المديرين، واالقتراحات، واألهداف 

في  المؤّثرة االجتماعّية( التي هدفت تحديد العوامل 2014ودراسة )العضياني، 
نا  من الموظفين مجتمع الدراسة مكوّ  اتخاذ القرار لدى المديرين بوزارة المعارف، وكان

الذين يشغلون وظيفة مديري العموم، ومن مديري اإلدارات بوزارة المعارف في مدينة 
في دراسته، كما  الوصفيّ الرياض بالمملكة العربية السعودية، واستخدم الباحث المنهج 
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أكثر العوامل تأثيرا  استخدم االستبانة لجمع بياناتها، وكان من أهم نتائجها: أن الخبرة من 
في القرارات، كما أجمع المستهدفون بالدراسة على أن ذوي المؤهالت العلمّية المرتفعة 
يتمتعون بقدرة كبيرة على اتخاذ القرارات، وأن هناك جملة من العوامل تؤثر في اتخاذ 

ا أن القرار، وأن التدريب المقدم للمديرين يزيد من مقدراتهم في مجال اتخاذ لقرار. كم
 للعوامل األسرية تأثيرها على اتخاذ القرارات لدى المديرين.

في صناعة القرارات  المؤّثرة( التي هدفت تعّرَف العوامل 2010ودراسة )التويم، 
لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وتحديدها من 

مديرا ، واستخدمت االستبانة في جمع  181من وجهة نظرهم. وكانت عّينة الدراسة مكونة 
في صناعة  المؤّثرة البيانات، وكان من نتائجها: أن حصلت جميع مجاالت العوامل 

في  البيئّيةالقرارات لدى مديري المدارس االبتدائية على درجة مرتفعة، وجاءت العوامل 
في  الشخصّيةا العوامل في المرتبة الثانية، وتلته التنظيمّيةالمرتبة األولى، والعوامل 

 المرتبة الثالثة.
في نمط اتخاذ  المؤّثرة( التي هدفت تحديد العوامل 2009ودراسة العواودة وياغي)

، وطّورا الوصفيّ حيث استخدم الباحثان المنهج  ،في األردن العاّمةالقرار في المؤسسات 
فردا ، وكان من  413على كامل مجتمع الدراسة والبالغ عدده  عَ فقرة، وزّ  46مقياسا من 

)وضوح اللوائح  التنظيمّية متغّيراتنتائج الدراسة، أن هناك أثرا  ذا داللة إحصائية بين ال
، وتوفر المعلومات، وطبيعة المشكلة، والنمط القيادي اإلداريّ والتعليمات، والمستوى 

 للمدير، وعنصر المخاطرة، وبيئة القرار: داخلية أم خارجية.
اتخاذ  عملّيةفي  المؤّثرة ( التي هدفت تعر َف العوامل 2006دراسة العجمي )و 

لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظرهم.  اإلداريّ القرار 
مديرا  ومديرة ، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات  172عّينة الدراسة من  تكّونت

جاءت في المرتبة األولى من  التنظيمّيةوالمعلومات، وكان من أهم النتائج أن العوامل 
، وجاءت اإلدارّيةاتخاذ القرار لدى المديرين، ويليها العوامل  عملّيةحيث تأثيرها في 

فجاءت في المرتبة األخيرة، كما  البيئّيةفي المرتبة الثالثة، وأما العوامل  اإلنسانّيةالعوامل 
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 عملّيةفي  المؤّثرة  فيما يتعلق بالعوامل بّينت نتائج الدراسة أن هناك فروقا  دالة إحصائيا  
لصالح من يحملون المؤهل العلمي األعلى، ولصالح أصحاب  اإلدارّي ت عزى اتخاذ القرار 

 متغّيركن هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لتفأكثر، ولم  (سنة11الخبرة الطويلة )
 الجنس.

 اإلنسانّيةر العوامل ( التي هدفت تعر َف أث2005ودراسة )أبو حمدي وبطاح، 
في  اتخاذ القرار لدى مديري المدارس في إقليم الجنوب عملّيةعلى  التنظيمّيةو  البيئّيةو 

، كما الوصفيّ . واستخدمت الباحثة المنهج متغّيرات، وعالقة ذلك ببعض الاألردن
 اإلنسانّيةاستخدمت االستبانة لجمع البيانات، وكان من أهم نتائجها: أن أهم العوامل 

فأكثرها  التنظيمّيةفي اتخاذ القرار العدالة وتحمل المسؤولية، وااللتزام، أما العوامل  المؤّثرة
أهمّية االلتزام بالقوانين واألنظمة والتشريعات، وفتح قنوات اتصال فاعل، وكان أقلها أهمّية 

 البيئّيةامل العليا، وأما العو  اإلدارّيةمشكلة تبادل األفكار مع المستويات و المعّلمين عدد 
ة ومراعاة األعراف والتقاليد، وأقلها فكان أهمها تأثيرا  في اتخاذ القرار التأثر بالقيم الدينيّ 

ل العالقات والمحسوبيّ  الرسمّيةتأثيرا  التأثر بالتنظيمات غير   . الشخصّيةة والمجاملة، وتدخ 
لقرار الختبار العالقة بين اتخاذ ا (Glassberg, 2004)ودراسة جالسبورغ 

ة في مدينة نيويورك ة الحكوميّ التشاركي والرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس االبتدائيّ 
ات وجود عالقة إيجابية بين المشاركة في اتخاذ ، وقد اختبرت الدراسة فرضيّ األمريكّية

معلما ، تم اختيارهم  318عّينة الدراسة من  تكّونت، معّلمينالقرار والرضا الوظيفي لل
مقاطعة في   32ة التابعة ل ة من المدارس الحكوميّ مدرسة ابتدائيّ  56ة من شوائيّ بطريقة ع

ة في صناعة القرار باستخدام تحليل ارتباط القرار مدينة نيويورك، وتم تقييم التشاركيّ 
فقرة ذات  16ن تحليل االنحدار من واستبانة تدرجت فقراتها على نظام ليكرت، حيث تكوّ 

ما الرضا الوظيفي فقد ق ّيم باستخدام أاتخاذ القرار في المدرسة، ة لمظاهر متغّير دالالت 
القائلة بوجود عالقة ذات  الفرضّيةعدم وجود دالئل تؤيد  :نموذج ليكرت وكان من النتائج

داللة إحصائية بين التشاركية في اتخاذ القرار من جهة، والرضا الوظيفي عند العاملين 
 في المدرسة من جهة أخرى. 
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 على الدراسات السابقة التعليق
، وكذلك على االستبانة كأداة الوصفيّ تكاد الدراسات السابقة تلتقي على المنهج 

ودراسة سيزر  (Hart, Walter, 2018)لجمع البيانات، سوى دراسة هارت، وولتر 
(Sezer, 2016)  اللتين استخدمتا المنهج النوعي، أما من حيث النتائج فكان هناك
رتيب العوامل المختلفة من حيث درجة تأثيرها في صناعة القرار تفاوت بينها في ت

في القرار مثل دراسة  الشخصّيةحيث إن بعض هذه الدراسات بّينت أثر العوامل  ؛واتخاذه
بّين أثر  ا(، ومنها م2010(ودراسة )التويم، Hart, Walter, 2018) هارت، وولتر

(،  ,2016Sezerئح مثل دراسة سيزر )وعلى رأسها القوانين واللوا التنظيمّيةالعوامل 
( ثم 2006ودراسة العجمي ) ،(2009( ودراسة العواودة وياغي)2010ودراسة )التويم، 

أكد  اتأتي العوامل األخرى وعلى رأسها آراء األطراف األخرى ذات المصلحة. ومنها م
 (2014على أن الخبرة من أكثر العوامل تأثيرا  في القرارات مثل دراسة )العضياني، 

 ،ة وأداة الدراسةمع معظم الدراسات السابقة في المنهجيّ  الحالّيةوتلتقي الدراسة 
في صناعة القرار  المؤّثرة لكنها تتميز عّما سبقها من دراسات في أنها بحثت العوامل 

( 2005، كما تمّيزت على دراسة )أبو حمدي وبطاح، تين مكّملتين لبعضهماعمليّ واتخاذه ك
في صناعة القرار واتخاذه،  المؤّثرةإلى األبعاد  الشخصّيةر العوامل في إضافتها ألث

عن الدراسات السابقة في عّينة الدراسة؛ من حيث استطالعها  الحالّيةوتختلف الدراسة 
والمديرين من الجنسين، حرصا  على قياس أثر العوامل من وجهات نظٍر  المعّلمينآراء 

 مختلفة.
  الطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءات

ذا الجزء من الدراسة وصفا  للمنهج المستخدم في الدراسة الميدانّية، يتضمن ه
انات وصدقها وثباتها وطريقة يوعّينتها، واألداة التي استخدمت جمع الب ومجتمعها،

 :تصحيحها، وفيما يلي عرض  لذلك
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 منهج الدراسة 
، تم استخدام المنهج اوطبيعة مشكلته اوأسئلته الدراسةاستنادا  إلى أهداف 

مراجع جمع البيانات والمعلومات النظرية من مصادرها من  المسحي، من خالل لوصفيّ ا
، لمعرفة ةلغرض جمع البيانات الميدانيّ استبانة  طّور الباحثثّم  ،ودراسات سابقةعلمّية 

 . عّينة الدراسةأفراد المؤّثرة في صناعة القرار واتخاذه لدى العوامل 
 المجتمع والعّينة:

في  المعّلماتو  المعّلمينو  ون مجتمع الدراسة من مديري المدارس ومديراتهاتكّ 
وتم اختيار العّينة بالطريقة العشوائية ، المناطق التعليمية في الّريف األردنيمدارس 

العنقودية متعددة المراحل، حيث وقع االختيار على مديريتين تعليميتين هما: مديرية 
حيث بلغ عدد  ،راء، ومديرية التربية والتعليم لمنطقة الشوبكالتربية والتعليم لمنطقة البت

مديرين، وكان عدد  10بينهم  182البتراء  لمديرية التربية والتعليم لمنطقة المعّلمين
لمديرية التربية والتعليم  المعّلمينمديرة، في حين كان عدد  30بينهن  549 المعّلمات

 431 المديريةلنفس  المعّلمات، وكان عدد مديرا   11معلما بينهم  196الشوبك  لمنطقة
فردا  من مجتمع الدراسة وبطريقة  250مديرة، وتم توزيع االستبانة على  20منهن 

استبانة، موزعة  185عشوائية، وكان عدد االستبانات المسترجعة والصالحة للتحليل 
 الذي يبين خصائص عّينة البحث. 1بحسب الجدول رقم 

 .الوظيفة، الجنس، وسنوات الخبرة متغّيراتبحسب . توزيع العّينة 1جدول
 النسبة % العدد المتغّير

 الوظيفة
 % 18 34 مدير
 % 82 151 معلم

 الجنس
 % 22 41 ذكر
 % 78 144 أنثى

 سنوات الخبرة
 العملّية

 % 16 29 سنوات  5أقل من  
 % 19 35 سنوات  10أقل من - 5من 
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 النسبة % العدد المتغّير
 % 65 121 سنوات فأكثر 10
 % 100 185 المجموع

 
 :أداة الدراسة

 تم بناء أداة الدراسة بحسب الخطوات التالية:
العوامل المؤّثرة في صناعة القرار واتخاذه كما جاءت في الفكر اإلدارّي  تم  تحديد .1

 . حيث وضعت ضمن قائمة واحدة.الحديث
التي عّززت من بيان هذه العوامل وتحديدها  الدراسات السابقةتم  االطالع على  .2

 .لقرار المدرسيفي واقع ا
تم  استطالع آراء عّينة من ذوي الخبرة من مديري المدارس والمعّلمين العاملين  .3

في مناطق الّريف األردني، من غير عّينة الدراسة، للتعرف على أشكال التأثير 
على القرار المدرسّي وتحديد العوامل المؤثرة فيه، وقد خرج الباحث بقائمة من 

ضوء ما أسفرت عنه الدراسة النظرّية، وجعل هذه القائمة  هذه العوامل راجعها في
 أساسا  لبناء استبانة الدراسة.

استنادا  إلى ما توصل إليه الباحث في الخطوات السابقة، وبعد مقارنة نتائجها   .4
القرار قام بتطوير استبانة خاصة لجمع البيانات حول العوامل المؤّثرة في صناعة 

لتطبيقها على عّينة الدراسة  ،األردنيّ  الّريفس في مديري المدار واتخاذه لدى 
، وبعد إجراء ما أبعادعة على أربعة فقرة موزّ  30تكّونت االستبانة من و . الميدانّية

فقرة، وذلك فق  26ت على يلزم لها من عمليات التأكد من صدقها وثباتها استقرّ 
 ما يلي من إجراءات:

 صدق األداة:
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من خالل عرض الفقرات في  ألداة الدراسة ي صدق الظاهر اللتأكد من تم ا
مين من ذوي االختصاص، وطلب إليهم إبداء الرأي حول ( محكّ 8صورتها األولية على )

 قهاالفقرات الواردة في االستبانة من حيث: وضوح الصياغة اللغوية للفقرة، وبيان درجة تعلّ 
عيد صياغة بعض الفقرات واستنادا  إلى مالحظاتهم تم حذف أربع فقرات، كما أ   .بالمجال

 % من المحّكمين، وبذا أصبحت االستبانة مكونة من75التي أجمع عليها ما نسبته 
موزعة  فقرة 26جزأين: الجزء األول المتعلق ببيانات المستجيبين، والجزء الثاني تّكون من 

( والعوامل 1-7الشخصّية؛ وفيه سبع فقرات هي: ) : العواملعلى أربعة مجاالت هي
العوامل التنظيمّية واإلدارّية، وفيه سبع فقرات ( 8-13نسانّية، وفيه ست فقرات وهي: )اإل

 .(21-26العوامل البيئّية واالجتماعّية، وفيه ست فقرات هي: )و  (14-20هي: )
 ثبات األداة

تم التحقق من ثبات االستبانة بطريقة حساب االتساق الداخلي للمقياس باستخدام 
فردا  من خارج  30(، بعد تطبيقها على عّينة استطالعّية مكونة من اكرونباخ ألف)معادلة 

( في حين 0.85( و )0.83عّينة الدراسة، حيث تراوحت نسبة ثبات أبعاد االستبانة بين )
وهذه النسب مناسبة العتماد األداة لجمع (، 0.88)بلغت قيمة الثبات الكّلي لالستبانة 

بخمس مستويات، وفقا  لمقياس  االستبانة ة على فقراتتم تحديد االستجاببيانات الدراسة. و 
( 3( لموافق، ودرجة )4( لموافق بشدة، ودرجة)5ليكرت الخماسي؛ بحيث أعطيت درجة)

( لغير موافق بشدة، ولتصحيحها وتحديد 1( لغير موافق، ودرجة)2لمحايد، ودرجة )
البيانات التي تحويها في صناعة القرار لدى عّينة الدراسة، من خالل  المؤّثرةالعوامل 

=  3( ÷1-5االستجابات تم وضع تقديرات )درجات قطع( تستند إلى المعادلة التالية:)
– 1، ومن هنا تكون درجة التأثير منخفضة ما بين 2.33=  1.33+ 1ومنها  1.33
 . 5-3.68، ومرتفعة ما بين 3.67-2.34، ومتوسطة ما بين 2.33
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  المعالجة اإلحصائية:المعالجة اإلحصائية:

البيانات األولية للبحث تم ترميزها وإدخالها للنظام الحاسوبي من أجل تحليل 
SPSS  وأجريت لها المعالجات الالزمة للوصول إلى النتائج التي تجيب عن أسئلة

 الدراسة حيث تم ما يلي:
 ة لالستبانة.الكّلياستخدام معامل االرتباط لقياس درجة ارتباط العبارات بالدرجة  •
 .للتحقق من ثبات األداة  (لفاكرونباخ أ)استخدام معادلة  •
 .الثانياستخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال  •
االختبار التائي (، و(One-way ANOVAتحليل التباين األحادي استخدام  •

لإلجابة عن  (T-test for two independent samples)لعينتين مستقلتين 
 السؤال الثالث.

  قشتها:قشتها:ومناومنا  الدراسةالدراسةنتائج نتائج 
كما : ما العوامل المؤّثرة في صناعة القرار واتخاذه لإلجابة عن السؤال األول .1

؟ تم الرجوع إلى المصادر العلمّية والدراسات ذات يعرضها الفكر اإلداري الحديث
العالقة بصناعة القرار واتخاذه، فكانت هذه العوامل تتمّثل في اآلتي، وقد تم 

 ّي:عرضها من قبل  في اإلطار النظر 
 المتعلقة الذاتية العوامل: وتتعلق في مجملها بالشخصية العوامل .أ

 لألمور النظر في ومنهجه، وتربيته وقيمه كذكائه المدير بشخص
 المعايير، و منهجّية م نّظمة بطريقة المشكالتواألحداث، وتفكيره في 

الخاصة  السيكولوجية النواحيالتي يحتكم إليها في أفعاله، و  األخالقية
 طرائق تفكيره. و  ،به

العوامل التنظيمّية واإلدارّية: وتشتمل هذه العوامل على الهيكليات  .ب
اإلدارية واللوائح التنظيمية والقوانين والسياسات واإلجراءات المتبعة في 
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المنظمة، وتوزيع األدوار والصالحيات والمسؤوليات وغيرها من األمور 
 التنظيمية واإلدارية.

ماعية: ومن بينها العوامل العشائرية العوامل البيئية واالجت .ج
والمحسوبيات، والعادات والتقاليد المجتمعية ووسائل االعالم، ووسائل 

 التواصل االجتماعي، والقيم والثقافات السائدة في المجتمعات.
العوامل اإلنسانية: ويدخل ضمنها الحاجات اإلنسانية، والدوافع لمراعاتها  .د

إلنسانية في المنظمة، والقيم اإلنسانية عند القرار، وطبيعة العالقات ا
 الحاكمة للسلوك العام فيها.

 العليا الرسمّية والوظائف السياسية النظم العوامل السياسّية: وهذه تتعلق ب .ه
في الدول، ويختلف تأثيرها في قرارات المنّظمات بحسب طبيعة النظام 

 .السياسي

صناعة القرار واتخاذه لدى  : ما العوامل المؤّثرة فيالثانيلإلجابة عن السؤال  .2
؟ فقد تم استخراج المتوسطات الحسابّية األردني الّريفمديري المدارس في 

ة والرتبة لهذه العوامل، كما يظهرها تحليل بيانات كل بعد واالنحرافات المعياريّ 
 (:7)رقم ، كما في الجدول من األبعاد األربعة ألداة الدراسة

 االنحرافات المعيارية ألبعاد االستبانة األربعةو  الحسابّيةالمتوسطات  .7 جدول

 البعد الرقم
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف  
 درجة التأثير المعياري 

 مرتفعة 3.787 28.39 العوامل الشخصّية   .1
 مرتفعة 3.328 24.49 العوامل اإلنسانّية  .2
 مرتفعة 3.744 28.40 العوامل التنظيمّية واإلدارّية   .3
 متوسطة 3.869 21.42 الجتماعّيةالعوامل البيئّية وا  .4
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المتوسط  البعد الرقم
 الحسابيّ 

االنحراف  
 المعياري 

 درجة التأثير

 مرتفع  25.60  المتوسط الكّلي 
ألبعاد  الكّلي الحسابيّ ( يتضح أن المتوسط 7من خالل النظر في جدول رقم )

كان مرتفعا ، مما يعكس درجة تأثير عالية لهذه العوامل على  الثالثة األولىاالستبانة 
ومتوسطة للبعد الرابع ، ّريف األردنيّ الصناعة القرار واتخاذه لدى مديري المدارس في 

 والتفصيل فيما يلي من جداول: ،البيئّية واالجتماعّية المتعلق بالعوامل
 . الشخصّيةواالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجات لبعد العوامل  الحسابّية. المتوسطات 8 جدول

 المتوسط العبارة  الرقم

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري
 درجة التأثير

يؤثر االنفتاح على الخبرة في   7
وصول المدير للقرار المناسب في 

 الوقت المناسب.
4.33 0.761 

 مرتفعة

يؤثر انفتاح المدير على المعرفة   6
في سرعة وصوله للقرار المناسب 

 في الوقت المناسب.
4.30 0.863 

 مرتفعة

يؤثر تفاؤل المدير على صناعة   5
 0.815 4.20 القرار في مدرسته. 

 عةمرتف

تتأثر قرارات المدير بدرجة تفانيه  2
 في للعمل. 

4.00 0.852 
 مرتفعة

تتأثر قرارات المدير برسالته في  1
 0.785 3.93 الحياة.

 مرتفعة

تؤثر الحالة المزاجية للمدير في   3
 1.084 3.79 قراراته.

 مرتفعة

 مرتفعة 1.116 3.79يؤثر توتر المدير في المواقف   4
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 المتوسط العبارة  الرقم

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري
 درجة التأثير

 الحاسمة على درجة صحة قراراته.
 مرتفع  4.05 المتوسط الحسابّي الكّلي 

إلجابات أفراد العّينة على  الحسابّية( أن المتوسطات 8يتضح من الجدول رقم )
، وأن هذه المتوسطات تراوحت ما بين كّلهاكانت مرتفعة    "الشخصّيةالعوامل "عبارات بعد 

ة في وصول المدير للقرار ( حيث كانت عبارة: )يؤثر االنفتاح على الخبر 4.33، 3.79)
وهذه  (4.33المناسب في الوقت المناسب( في المرتبة األولى، ونالت متوسطا  مقداره )

النتيجة تعكس توجها  نحو التشاركّية في صناعة القرار لدى أفراد عّينة الدراسة، كما 
 تعكس عدم استئثارهم بكل إجراءات صناعة القرار، وهو أمر إيجابي تعززه الدراسات

كانت العبارتان: )تؤثر الحالة المزاجية للمدير في السابقة واإلطار النظري لهذه الدراسة. و 
قراراته( و )يؤثر توتر المدير في المواقف الحاسمة على درجة صحة قراراته.( في المرتبة 

للبعد مرتفعا   الكّليكما كان المتوسط  ،(3.79)الحسابيّ األخيرة، وكان متوسط كل منهما 
( مما يعكس درجة تأثير عالية لعوامل هذا البعد على صناعة القرار واتخاذه لدى 4.05)

عّينة الدراسة، ولكن بالنظر للعبارتين األخيرتين وما تحمالنه من وصف لتأثر المدير 
وقراره بالحالة المزاجية وكذلك تأثر قراره بالتوتر الذي يعتريه في المواقف الحاسمة مما 

 لدى المديرينه، سنجد أنهما تعكسان حاجة لتطوير مهارات القرار يؤثر على صحة قرارات
ولعّل واقع المديرين من حيث التنمية والتطوير اللذين يتعرضون لهما  لتالفي هذه النتيجة،

ال يكفي، خصوصا  وأن المدير في واقع الحال هو معّلم أوِكلت له مهّمات إدارية تستوجب 
ية مناسبة لنوعّية الدور الجديد وحجمه، ونجد أن الوزارة أن يقدم له برامج تأهيلية وتطوير 

تقر  باحتياج المديرين لهذه البرامج، وكان ذلك واضحا  في وثيقة خطتها 
( 2014اني، )تلتقي هذه النتيجة مع نتائج دراسة العضيّ (، و 2022-2018االستراتيجية)

 مجال اتخاذ لقرار.  التي بّينت أن التدريب المقدم للمديرين يزيد من مقدراتهم في
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العوامل  واالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجات بعد  الحسابّية. المتوسطات 9جدول
 .اإلنسانّية

 العبارة الرقم
 المتوسط 

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري

 درجة

 التأثير

للتواصل الفاعل بين المدير والمعّلمين  13
 دور في وصوله للقرار المناسب.

 عةمرتف 0.734 4.35

اهتمام المدير بحاجات المدرسين  11
اإلنسانّية يشجعهم على اإلسهام في 

 صناعة القرار المناسب.
 مرتفعة 0.820 4.21

تحدد  طبيعة  العالقات بين المعّلمين  8
مقدارَ إشراك المدير لهم في صناعة  

 القرار.
 مرتفعة 0.828 4.05

تؤثر درجة تقبل المدير لوجهات النظر  9
 لمعّلمين في صحة قراره.المختلفة ل

 مرتفعة 0.801 4.05

تؤثر الحالة االقتصادية ألهل المنطقة  12
 في طبيعة القرارات التي يتخذها المدير.

 مرتفعة 0.927 3.99

يضع المدير في حسبانه التنوع في  10
سمات المعّلمين الشخصّية عند اتخاذ  

 القرار.
 مرتفعة 0.949 3.80

 مرتفع  4.08 ي المتوسط الحسابّي الكلّ  

إلجابات أفراد العّينة على  الحسابّية( أن المتوسطات 9يتضح من الجدول رقم )
، وأن هذه المتوسطات تراوحت ما بين مرتفعة   كّلها كانت "اإلنسانّيةالعوامل "عبارات ب عد 

دور في  المعّلمين( حيث كانت العبارة: )للتواصل الفاعل بين المدير و 4.35، 3.80)
( وكانت 4.35قرار المناسب( في المرتبة األولى، وقد نالت متوسطا  قدره )وصوله لل

عند اتخاذ القرار(  الشخصّية المعّلمينالعبارة: )يضع المدير في حسبانه التنوع في سمات 
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للبعد مرتفعا   الكّلي( وقد كان المتوسط 3.80في المرتبة األخيرة، وقد نالت متوسطا  قدره)
صناعة  عملّيةعكس درجة تأثير عالية لعوامل هذا البعد على ( مما ي4.08حيث كان )

في إدارتهم  اإلنسانّيةالقرار واتخاذه، وفي الحقيقة يعكس درجة اعتبار المديرين للعالقات 
(، ودراسة 2005لشؤون المدرسة، وهذا ما توصلت إليه دراسة أبو حمدي وبطاح )

ه النتيجة طبيعة التواصل في . ومن األمور التي يمكن أن تفسر هذ(2006العجمي )
الّريف كما تم بيانه في اإلطار النظري، حيث أن العالقات بين أبناء المجتمع الريفي 
الواحد هي عالقات مترابطة، وإذا علمنا أن مدير المدرسة في الّريف األردني في الغالب 

عّلمون، مما يعني يكون من نفس القرية أو البلدة الّريفية التي تقع فيها المدرسة وكذلك الم
أن لروابط القربى والمعرفة والتواصل االجتماعي الدائم تأثيرها في شكل وطبيعة التواصل 
اإلداري المفضي إلى صناعة قرار يراعي النواحي اإلنسانية لمجتمع المدرسة كله، كما أن 

الحالة  اعتبار المدير للحالة االقتصادية ألهل المنطقة يكون له مدلوالته اإلنسانية؛ كون 
االقتصادية ألبناء المجتمع الّريفي في الغالب تكون متواضعة مما يحد من خيارات 

 المساهمة في األنشطة الالمنهجية والوفاء بمتطلباتها المالية. 
واالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجات البعد الثالث المتعلق  الحسابّية. المتوسطات 10جدول  
 .ارّيةاإلدو  التنظيمّيةالعوامل ب

 العبارة الرقم
 المتوسط

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري

 درجة 

 التأثير

يساعد وضوح المهام وتوزيعها في اتخاذ المدير للقرار   14

 المناسب.
 مرتفعة 0.663 4.43

  فاعليّةفي درجة  معلّمينيؤثر الرضا الوظيفي لل 19

 مشاركتهم لمديرهم في صناعة القرار. 
 مرتفعة 0.751 4.33

تؤثر طبيعة التواصل واالتصال بين المديرية والمدرسة   16

 في قرار مدير المدرسة. 
 مرتفعة 0.815 4.18

يؤثر وضوح الهيكل التنظيمي في الوزارة ومديرية  15

 التربية إيجاباً في صناعة القرار لدى مدير المدرسة. 
 مرتفعة 0.759 4.15

  ليّةعميؤثر سلباً على  المعلّمينوجود الخالفات بين  20

 صناعة القرار في المدرسة. 
 مرتفعة 0.982 4.01
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 العبارة الرقم
 المتوسط

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري

 درجة 

 التأثير

 مرتفعة 1.031 3.68 المعلّمينيتأثر قرار المدير بحجم الخالفات بين  17

بالنظام في اختيار المدير للقرار   الحرفيّ يؤثر االلتزام  18

 المناسب للموقف المناسب.
 متوسطة 1.144 3.60

 مرتفع  4.05 الكلّي الحسابيّ المتوسط  

إلجابات أفراد العّينة على  الحسابّية( أن المتوسطات 10تضح من الجدول رقم )ي
، إال عبارة كّلهاكانت مرتفعة    اإلدارّيةو  التنظيمّيةعبارات البعد الثالث المتعلق بالعوامل 

( حيث كانت 4.43، 3.60، وأن هذه المتوسطات تراوحت ما بين )متوسطة واحدة كانت
لمهام وتوزيعها في اتخاذ المدير للقرار المناسب( في المرتبة العبارة: )يساعد وضوح ا
بالنظام  الحرفيّ ( وجاءت العبارة: )يؤثر االلتزام 4.43) الحسابيّ األولى، وكان متوسطها 

في اختيار المدير للقرار المناسب للموقف المناسب( في المرتبة األخيرة، وقد كان 
( مما يعكس 4.05للمجال مرتفعا  حيث بلغ ) الكّلي(، وقد كان المتوسط 3.60متوسطها )

للعوامل التنظيمّية واإلدارّية خصوصا  تلك المتعلقة بالهيكل التنظيمّي  درجة تأثير عالية
واألنظمة، وهذه الدرجة من وجهة نظر المديرين والمعّلمين ال تتفق مع ما جاء في تقارير 

تشير إلى مشكالت عديدة في القرار  الوزارة التي تم الرجوع إليها في هذه الدراسة، والتي
المدرسي، لذا يرى الباحث أن نتيجة الدراسة الميدانّية التي جاءت تعكس وجهة نظر أفراد 
العّينة إنما هي محصورة في القرارات واإلجراءات الروتينّية التي ال تحتاج إلى مهارات 

ا التفسير ما ذكرته خطة عالية، أو إجراءات خاصة تراعي معايير القرار الرشيد، ويؤيد هذ
وتتفق من التحديات المتعّلقة بالقرارات واتخاذها،  (2018-2022) الوزارة االستراتيجية

(، التي 2006(، ودراسة العجمي)2005هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو حمدي وبطاح )
فيهما في المرتبة األولى في التأثير على قرارات مديري  التنظيمّيةجاءت العوامل 

في مجملها، لكنها تختلف  (Sezer, 2016)المدارس، كما تتفق مع نتائج دراسة سيزر 
حيث جاء مرتفعا  عند بالنظام في اختيار المدير للقرار  الحرفيّ عنها فيما يتعلق بااللتزام 

مرونة لدى شيئا  من ال، مما يعكس الحالّيةسيزر، في حين جاء متوسطا  في الدراسة 
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 ، بها في تعاملهم مع التعليمات واألنظمة المعمول ّريف األردنيّ المديري المدارس في 
 بحسب طبيعة القضايا التي تحتاج منهم إلى قرار.
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واالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجات البعد الرابع المتعلق  الحسابّية. المتوسطات 11جدول 
 االجتماعّيةو  البيئّيةبالعوامل 

 العبارة الرقم 
 المتوسط

 الحسابيّ 

النحراف ا

 المعياري

درجة  

 التأثير

تؤثر العوامل الثقافية )من قيم وعادات وتقاليد( في  23

 طبيعة القرار الذي يتخذه المدير.
 مرتفعة 0.848 4.01

عند  معلّمينيراعي المدير الظروف المعيشية لل 21

 اتخاذه القرار. 
 متوسطة 1.014 3.59

طبيعة من أبناء المنطقة أثر في  المعلّمينلكون  25

 القرارات التي يتخذها مدير المدرسة
 متوسطة 1.058 3.58

والجهات  اإلداريّ تؤثر اإلدارات المحلية )الحاكم  24

األخرى( في بعض قرارات مدير  الرسميّة

 المدرسة. 

 متوسطة 1.018 3.53

تؤثر ظاهرة المحسوبيات والوساطات على  22

 قرارات مدير المدرسة. 
 متوسطة 1.115 3.51

شّكل وسائل التواصل االجتماعي عوامل ضغط ت 26

 . على صانع القرار في المدرسة
 متوسطة 1.002 3.20

 متوسط  3.57 الكلّي الحسابيّ المتوسط  

إلجابات أفراد العّينة على  الحسابّية( أن المتوسطات 11يتضح من الجدول رقم )
متوسطة، إال عبارة  كّلهاكانت    االجتماعّيةو  البيئّيةعبارات البعد الرابع المتعلق بالعوامل 

( حيث كانت 4.01، 3.20واحدة كانت مرتفعة، وأن هذه المتوسطات تراوحت ما بين )
العبارة: )تؤثر العوامل الثقافية من قيم وعادات وتقاليد في طبيعة القرار الذي يتخذه 

ة: )تشّكل (، وقد جاءت العبار 4.01) الحسابيّ المدير( في المرتبة األولى، وكان متوسطها 
وسائل التواصل االجتماعي عوامل ضغط على صانع القرار في المدرسة( في المرتبة 

للمجال متوسطا ،  الكّلي(، في حين كان المتوسط 3.20األخيرة، وقد كان متوسطها )
( مما يعكس درجة تأثير متوسطة، ولعل ارتفاع متوسط الفقرة األولى في 3.57حيث بلغ )

المنطقتين اللتين اختيرتا كعّينة نطقة وبيئتها الثقافية، خصوصا  وأن البعد يعكس طبيعة الم
 به، خاصةٍ  وتقاليدَ  األردني الذي ال زال يحتفظ بعاداتٍ  الّريفمناطق هما من  للدراسة

، وهذا ما يشّكل أحد التحّديات من نفس المنطقةغالبا  ما يكونون  المدارسوالعاملون في 
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على أن التحّدي  ،(2018-2022ت في خطتها االستراتيجية)التي تواجه الوزارة كما بّين
هنا مقصور في الجوانب السلبية ألثر العادات والتقاليد، ذلك أن هذه التقاليد لها إيجابياتها 
في الّريف األردني، إذ تشكل وسيلة هاّمة من وسائل الضبط االجتماعي، ويمكن استثارة 

لها. وهذا ما يجعل من تنمية مهارات مديري الهمم والدافعّيات لإلنجاز أحيانا من خال
المدارس في تلك المناطق ضرورة، خصوصا  المهارات التحليلية التي تمّكنهم من تحليل 
بيئاتهم وإدارة المعرفة فيها، لتطوير أداء المدرسة وإدارتها دون تجاهل للمشاركة 

( التي جاءت 2006مع دراسة العجمي) في مجملهاوتتفق نتائج هذا البعد  المجتمعّية.
اتخاذ القرار لدى  عملّيةفيها في المرتبة األخيرة من حيث تأثيرها في  البيئّيةالعوامل 

المتعلقة  (Hart, Walter, 2018)المديرين، كما تتفق مع بعض نتائج دراسة هارت، وولتر
أبو  بتأثر متخذ القرارات بتوقعاته حول قبول المجتمع لهذه القرارات، كما تتفق مع دراسة

األعراف والتقاليد في و ة ( فيما توصلت إليه من تأثير القيم الدينيّ 2005حمدي وبطاح )
( فيما توصلت إليه 2010اتخاذ القرار لدى مديري المدارس، وكذلك دراسة التويم ) عملّية

 على متخذ القرار في المدرسة.  البيئّيةمن تأثير العوامل 
 :الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 

( في α ≤ 0.05 هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) هل
 ُتعزى  الّريف األردنيالعوامل المؤّثرة في صناعة القرار واتخاذه لدى مديري المدارس في 

 ؟عملّيةال والخبرة والوظيفة، الجنس،: متغّيراتل
اب تمت اإلجابة على السؤال الثاني من خالل التحليالت الالزمة، وبحسلقد 
 األربعة وكما يلي: متغّيراتلإلجابات أفراد العّينة تبعا  ل الحسابّيةالمتوسطات 

 الجنس متغّير .أ

 في المؤّثرة للعوامل المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات استخراج تم
 المديرين نظر وجهة من الّريف األردنيّ  في المدارس مديري  لدى واتخاذه  القرار صناعة

 T-test for)الجنس، واستخدم االختبار التائي لعينتين مستقلتين  متغّيرل تبعا   معّلمينوال
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two independent samples)( يبّين نتيجة االختبار، وكانت 12، والجدول رقم )
الصفرية تنص على أنه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضّية

 (α ≤ 0.05بين أفراد العّينة ف ) في صناعة  المؤّثرةي استجاباتهم على مقياس العوامل
 الجنس. متغّيرل الّريف األردنّي ت عزى القرار واتخاذه لدى مديري المدارس في 

 الخبرة الجنس متغّيرإلجابات أفراد العّينة تبعا  ل الحسابّية. المتوسطات 12جدول 
المتوسط  العدد الجنس 

 الحسابيّ 
االنحراف 

 المعياري 
قيمة)ت(  

 لمحسوبة ا
مستوى 

  Sigالداللة
 0.256 0.920 13.481 104.37 41 ذكر

   11.419 102.10 141 أنثى

( يتضح أن 12)رقم نتائج االختبار كما يبّينها الجدول النظر في ومن خالل 
ة، وبالتالي عدم وجود الصفريّ  الفرضّيةالفروق ليست دالة إحصائيا ، مما يعني صحة 

( بين α ≤ 0.05الجنس عند مستوى الداللة ) متغّيرل ت عزى  فروق ذات داللة إحصائية
في صناعة القرار واتخاذه لدى  المؤّثرة أفراد العّينة في استجاباتهم على مقياس العوامل 

 (.2006وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة العجمي) .الّريف األردنيّ مديري المدارس في 
اإلدارية القائمة على إجراءات روتينية يلتقي ولعل هذه النتيجة تعود لتشابه الممارسات 

عليها كل من الذكور واإلناث من مديري المدارس، وربما تكون النتيجة عائدة لطبيعة 
القرارات التي تعّود عليها المديرون وهي قرارات روتينية لمشكالٍت مهيكلٍة )مبرمجة(، 

 الذكور فيها أمرا  يسيرا .بمعنى أن القرارات تكون مكررة مما يجعل من تشابه اإلناث و 
 
 

 الوظيفة متغّير .ب

الستخراج المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية التحليالت الالزمة أجريت 
الّريف األردنّي من  في المدارس مديري  لدى واتخاذه  القرار صناعة في المؤّثرة لعواملل
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خدم االختبار التائي لعينتين الوظيفة، واستلمتغّير  تبعا   وجهة نظر المديرين والمعّلمين
( يبّين نتيجة 13والجدول رقم ) (T-test for two independent samples)مستقلتين 

الصفرية تنص على أنه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضّيةاالختبار، وكانت 
 الوظيفة. متغّيرل ت عزى  ( في درجةα ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) 

 الوظيفة متغّيرإلجابات أفراد العّينة تبعا  ل الحسابّيةطات . المتوس13جدول 
المتوسط  العدد الوظيفة 

 الحسابيّ 
االنحراف 

 المعياري 
قيمة )ت(  
 المحسوبة 

مستوى 
  Sigالداللة

 0.009 2.647 10.895 103.86 51 معّلم

   14.544 97.09 34 مدير

يتضح أن الفروق دالة ( 13) ومن خالل نتائج االختبار كما يبّينها الجدول رقم
 الصفرية، وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضّيةإحصائيا ، مما يعني بطالن 

( بين أفراد العّينة في تقديرهم لدرجة α ≤ 0.05الوظيفة عند مستوى الداللة ) متغّيرل ت عزى 
، ّريف األردنيّ ال في المدارس مديري  لدى واتخاذه القرار صناعة في المؤّثرة  العواملتأثير 

يبقى ، حيث بشكل عام  طبيعة العالقة بين المعّلمين والمديرينل وقد ت عزى هذه النتيجة
ظ من قبل تحفّ الشّد و المدير محل نقد المعلمين، وقد تكون بعض العالقات مشوبة ببعض ال

صوصا  خ ،اتجاهات المعّلمين نحو اإلدارة وقراراتها تتغيرتجاه مديريهم، وأحيانا  المعّلمين 
 ودون اشراكهم. ن كانت تتخذ بمعزل تام عنهمإ

 متغّير الخبرة العملّية .ج

الستخراج المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية التحليالت الالزمة أجريت 
الّريف األردنّي من  في المدارس مديري  لدى واتخاذه  القرار صناعة في المؤّثرة لعواملل

تحليل التباين  لمتغّير الخبرة العملّية، واستخدم تبعا   وجهة نظر المديرين والمعّلمين
 ( 14)رقم ، وقد جاءت نتائجه كما يبينها الجدول (One-way ANOVA)األحادي 

 .عملّيةالخبرة ال متغّير. تحليل التباين األحادي إلجابات أفراد العّينة تبعا  ل14جدول 
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مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات  
 الحرية

مربع 
توسط الم

 الحسابيّ 
قيمة  ف 

(sig ) 

 0.174 1.864 247.299 1 247.299 بين المجموعات
 140.985 183 24278.160 داخل المجموعات 

  184 24525.459 الكّلي

( أن الفروق ليست دالة 14)رقم كما يبّينها الجدول  التحليليتضح من نتائج 
لي عدم وجود فروق ذات داللة الصفرية، وبالتا الفرضّيةإحصائيا . مما يعني صحة 

بين أفراد العّينة  (α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ) عملّيةالخبرة ال متغّيرل ت عزى إحصائية 
 المدارس مديري  لدى واتخاذه القرار صناعة في المؤّثرة  في تقديرهم لدرجة تأثير العوامل

العّينة للعوامل المؤثرة في الّريف األردنّي. وهذه النتيجة ت عزى إلى سهولة إدراك أفراد  في
القرار ودرجة تأثيرها حيث ما إن ينخرط المعلم او الدير في العمل في مدرسة ما حتى 
يستطيع ان يحدد مناخها التنظيمّية وطريقة صناعة القرارات فيها، وما يكتنف هذه العملّية 

اباتهم عل أداة من متغّيرات وعوامل مؤثرة، لذا لم يكن للخبرة العملّية تأثير على استج
 الدراسة.

 ملخص نتائج الدراسة: 
العوامل المؤّثرة في صناعة القرار تحديد أسفرت الدراسة الوثائقية عن  .1

؟ فقد تم تحديدها بالرجوع إلى الحديث واتخاذه كما يعرضها الفكر اإلداريّ 
المصادر العلمّية والدراسات ذات العالقة بصناعة القرار واتخاذه، فكانت 

 بشخص المتعلقة ، وهيالشخصية امل متمثلة في التالي: العواملهذه العو 
. وحّلها وقيمه وطريقة تفكيره ومنهجيته في تناول المشكالت كذكائه المدير

العوامل التنظيمّية واإلدارّية المتعلقة بالهيكليات اإلدارية واللوائح ثم 
لمسؤوليات والصالحيات وا التنظيمية والقوانين والسياسات، وتوزيع األدوار
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وغيرها من األمور التنظيمية واإلدارية. ثم العوامل البيئية واالجتماعية، 
تأثير كالعوامل العشائرية والمحسوبيات، والعادات والتقاليد المجتمعية و 

ووسائل التواصل االجتماعي، والقيم والثقافات السائدة في  وسائل االعالم
لحاجات اإلنسانية، والدوافع، فيها ا بماالمجتمع. ثم العوامل اإلنسانية 

. واخيرا  العوامل انية والقيم الحاكمة للسلوك العاموطبيعة العالقات اإلنس
 العليا في الدول. الرسمّية والوظائف السياسية ظم السياسّية وما يتعلق بالن  

العوامل المؤّثرة في صناعة القرار واتخاذه كما أسفرت الدراسة الميدانّية عن  .2
ودرجة تأثيرها من وجهة نظر الّريف األردني، مدارس في لدى مديري ال

الحسابّية استخراج المتوسطات المديرين والمعّلمين، وذلك من خالل 
فقرات الستجابات أفراد عّينة الدراسة على  ة والرتبواالنحرافات المعياريّ 

 العواملجاءت فكانت كما يلي:  العوامل،أداة الدراسة المبّينة لهذه 
واإلدارّية في المرتبة األولى في التأثير على القرار من وجهة  ةالتنظيميّ 

نظر أفراد العّينة، حيث كانت تقديراتهم لها مرتفعة، وبمتوسط حسابي 
 ،الشخصّية العواملتليها . 3.744وبانحراف معياري مقداره  28.40مقداره 

ا مرتفعة؛ حيث كان متوسطهأيضا  وكانت تقديرات أفراد عّينة الدراسة لها 
ثم جاءت بعدها ، 3.787وبانحراف معياري مقداره  ،28.39الحسابي
اإلنسانّية، وكانت تقديرات أفراد عّينة الدراسة لها مرتفعة؛ حيث  العوامل

وبانحراف معياري 24.49كان متوسط إجابات أفراد العينة على هذا البعد 
مرتبة في الكانت فواالجتماعّية  البيئّية . وأما والعوامل3.328مقداره 

بلغ مقدار و تقديرات أفراد عّينة الدراسة لها متوسطة، األخيرة، حيث كانت 
وكان  ،3.869وبانحراف معياري مقداره 21.42متوسط هذه االستجابات 

 .25.60الكّلي لالستبانة وابعادها كلها مرتفعا  حيث بلغ  المتوسط
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فقرات أداة على  كما أسفرت التحليالت اإلحصائية الستجابات أفراد العّينة .3
الجنس  ي عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ت عزى لمتغّير  الدراسة

ذات داللة إحصائية ت عزى لمتغّير  فروق  والخبرة العملّية، في حين و ِجَدت 
( بين أفراد العّينة في تقديرهم α ≤ 0.05الوظيفة عند مستوى الداللة )

واتخاذه لدى مديري المدارس  المؤّثرة في صناعة القرار لدرجة تأثير العوامل
 في الّريف األردنّي.

 التوصيات

 ق ّدمت التوصيات التنفيذّية التالية: الدراسة نتائجاستنادا  إلى و 
إنشاء وحدة إدارية في وزارة التربية والتعليم معنية بمتابعة الشراكة المجتمعية بين  .1

م، من أجل إشراكهم المدرسة وأولياء األمور بشكل خاص، والمجتمع المحلي بشكل عا
في صناعة القرار المتعلق بأبنائهم الطلبة، بحيث تكون هذه الشراكات عونا  لمديري 
المدارس في عمليات التخطيط وتقييم األداء بما في ذلك المساعدة في تقييم نواتج 
التعّلم التي يكتسبها الطلبة، علما بأن االتجاهات الحديثة في التعليم والقائمة على 

تؤكد على دور األطراف  (Standardization Movement)لمعايرة حركة ا
األخرى بما فيهم أولياء األمور في عمليات تقييم أداء المؤسسة التعليمية وبرامجها 
وأنشطتها المختلفة، وتزداد الحاجة لهذه الوحدة خصوصا  مع خلو الهيكل التنظيمي 

لشراكة، على أن يكون من مهام لوزارة التربية والتعليم من وحدة ترعى شؤون هذه ا
 هذه الوحدة ما يلي:

a. .تحديد مجاالت التعاون والشراكة بين إدارة المدرسة ومجتمعها المحلي 
b.  وضع آليات التعاون بين المدرسة وأولياء األمور فيما يخص تعّلم

 الطلبة وسلوكهم.
c.  التوجيه المستمر للتواصل الفاعل بين اإلدارات المدرسية ومجتمعاتها

لية بما فيهم أولياء أمور الطلبة للوصول إلى قرارات رشيدة تخدم المح
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القضايا المشتركة، وبما يزيد من فاعلّية المدرسة في مجتمعها لتالفي 
الفجوة في التقارير السنوية لهذه الشراكات كما ظهرت في تقارير الوزارة 

 مؤخرا . 
d. تعليمّية وأداء متابعة وتقييم نتائج الشراكات وتأثيرها على العملّية ال

 المدرسة وتطوير المجاالت التي تحتاج إلى تطوير.
توجيه المعنيين بالتطوير اإلداري في وزارة التربية والتعليم لالستفادة من حصر  .2

الدراسة الحالية للعوامل المؤثرة في صناعة القرار واتخاذه لدى مديري المدارس، من 
النظام التعليمي األردني بالفائدة،  أجل تطوير الممارسات اإلدارية وبما يعود على

 وليكون ذلك مؤشرَا من مؤشرات تطور هذا النظام. 
إنشاء وحدة معنية بدعم القرار المدرسي في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم:  .3

 ويكون من مهاّمها ما يلي: 
a.  دعم مديري المدارس بالمعرفة الالزمة التخاذ قراراتهم بما في ذلك

متهم في الحصول على المعلومة التي يريدون وفي الوقت تسهيل مه
 المناسب لذلك.

b.  تقديم التدريب التأهيلي والتطويري لمديري المدارس ومديراتها إلكسابهم
مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار في الممارسة العملّية اليومية، 
وتطوير كفاياتهم في مجال التعامل مع العوامل المؤثرة في صناعة 

 قرار المدرسي.ال
c.  ،دراسة نوعية المشكالت التي تتعرض لها المدارس في الريف األردني

إلى جانب دراسة إمكانية تطوير التعامل المرن مع اللوائح واألنظمة 
الصادرة عن الوزارة، في ضوء ما تسفر عنه عمليات صناعة القرار 

 وفق ظروف كل مدرسة ومجتمعها المحلي.
الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية على  بأمانةوالتعليم ممثلة  أن ترّكز وزارة التربية  .4

تطوير اللوائح والتنظيمات بما يطور من آليات صناعة القرار واتخاذه بحسب 
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الظروف والعوامل المختلفة مع مراعاة االختالف بين البيئات الثالث للمدرسة األردنية 
 البادية والريف والحضر(.)

مركزي يتضمن برامج تدريبية وورش عمل تستهدف القيادات تبّني الوزارة لمشروع   .5
الرشيد، مع تنمية قدراتهم  تخاذ القرارالالزمة الالمهارات هم كسابومديري المدارس إل

نتها هذه بيّ على التعامل مع المتغّيرات المختلفة والعوامل المؤثرة في القرارات كما 
 الدراسة.

بالوحدات المعنّية بقياس أداء مديري المدارس تطوير تتبّنى وزارة التربية والتعليم ممثلة  .6
مؤشرات األداء التي على أساسها يتم تقييم أداء مديري المدارس لتشمل مهارات 

، مع الوضع في الحسبان قدرتهم على التعامل مع صناعة القرار واتخاذهالمديرين في 
ه، بحيث يستفاد من المؤثرات والمتغّيرات المختلفة في عمليات صناعة القرار واتخاذ

تحليل نتائجهم على هذه المؤشرات في خطط التحسين والتطوير المستمر لكفايات 
 .مدير المدرسة األردنّية

على مديري التربية والتعليم في مناطق الّريف األردني عقد ورش عمل دورية  .7
 وبمشاركة مساعديهم للشؤون اإلدارية والمالية، والشؤون الفنّية ومديري المدارس

لمناقشة المشكالت والعوامل المؤثرة في قرارات مدير المدرسة في مناطقهم التعليمّية، 
لالستفادة من التأثيرات اإليجابية لهذه العوامل، واكتساب المهارات التي يمكن بها 

 تحييد اآلثار السلبية أو تجاوزها.
 ة والبيئية.زيادة االهتمام بمدارس الريف ومراعاة ظروفها االجتماعية واالقتصادي .8
يوكل ألمانة الوزارة للشؤن اإلدارية والمالية أمر إعادة النظر في اللوائح واألنظمة  .9

بحيث تّوسع الصالحيات الممنوحة لمديري المدارس لتمكينهم من اتخاذ قرارات تخدم 
 مدارسهم، وتراعي ظروف هذه المدارس.

في صناعة القرار  رةالمؤثّ يمكن للباحثين إجراء مزيد من الدراسات حول العوامل  .10
واتخاذه في لدى مديري المدارس في المدن الكبيرة في المملكة لمعرفة االختالفات 

 .الّريفبينها وبين مدارس 
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