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  ـة يف التعليم االسرتاتيجياترارـالق
  "والنتائجبني املقدمات "

ـــة  ـــــ�ن بــــــاأللوان )ســــــوداء(أم ) بيــــــضاء(نال �ــــــشغل� أن ت	ــــــو القطـــ ، فأنــــــا لــــــست مــــــن املعنيـ
و=ذه . واختالفCا، إنما @=م؛ =و أن القطة ا>;يدة 38 ال7 تن56 34 12اية املطاف باصطياد الف,+ان

 ات القائـــــد @عRـــــQ لOPـــــزب الـــــشيو3L الـــــصي�  DengرXانـــــت مـــــن أ=ـــــم املرتكـــــزات @ساســـــية لقـــــرا
Xiaoping ات و@=ــداف ر، lعب�ـ+ا عــن أ=ميــة ســX 3jــل فــرد 4ــ3 بيhتــھ أو مــع فرfقــھ نحــو تحقيــق القــرا

ً

نpقتصادية للمجتمع، بحيث يمتل	و العديد من البدائل وpسo+اتيجيات ال7 lساعد=م l 34عزfز 
fــة العامــة ال7ــ تجيبــھ عــن ؤم	ــان1sم عامليــا، مــع أ=ميــة أن ي	ــو Xــل فــرد مــدرXا تمامــا للر

ً ً
 الuــساؤالت ن

حة حولCا؛ كيف وأين ومx7 وملاذا؟   واملطر

 إ�3 اختيار البديل @�سب من ب�ن عدة - بوجھ عام -ُوإذا Xان مفCوم اتخاذ القرار؛ �ش�+ 
ٍبدائل، 34 إطار يخضع �;موعة من الضغوط والعوامل التنظيمية واملؤسسية، وتأث�+ من العوامل 

ات pسـo+اتيجية البيhيـة وا�;تمعيـة، مـن أجـل تحقيـق @  - بوجـھ خــاص -ر=ــداف امل�ـشودة؛ فـالقرا
�1ا عRـQ البقـاء  ات ال7 تحدد pتجاه العام ألي منظومة عQR املدى البعيـد، وlعـز مـن قـد ر38 القرا زر
 ، 4ـ3 ضـوء مـا يمكـن الت�بـؤ بـھ ومـا ال يمكـن الت�بـؤ بـھ مـن التغي�ـ+ات ا�;Cولـة ال7ـ روالتكيف والتطو

Oيطة �1ا، مما يؤكد عRـQ ديناميكيـة القـرار pسـo+اتي�3 ومراعاتـھ للتغ�ـ+ات قد تحدث 34 الب�ئات ا�
  .املستقبلية

ـــــدائل  ــــo+اتي�3؛ مــــــن�� يفoــــــ+ض الرشــــــادة أو العقالنيــــــة 4ــــــ3 تحديــــــد البـ واتخــــــاذ القــــــرار pســ
ــــق @=ــــــداف  ــــ�يل تحقيــ ـــــيم املنــــــافع لــــــدى Xافــــــة @فــــــراد، 4ــــــ3 ســ ــــھ بتعظـ وترتي�1ــــــا، مــــــن حيــــــث ا=تمامــ

مـع، وfحكمـھ فكـر اسـo+اتي�3 لـدي املعنيـ�ن بـصنع القـرار عRـX Qافـة املــستوfات، pسـo+اتيجية للمجت
 QــRفـاظ عO<يــة والزمنيـة ومتطلبا�1ـا، �1ــدف اhـ+ البي�ـة الـشاملة لعمليــة التغيf ؤو=ـو فكـر �عكــس الر

تقــــاء �1ــــا pاتخــــاذ=م لــــبعض . راملـــصا>5 القوميــــة و QــــRو=نـــا قــــد ينــــدم �عــــض @فـــراد أو ا>;ماعــــات ع
ات  ات -يطة Xانـت أو مـص�+ية  �س–رالقرا ر وقـد ينـدم الـبعض عRـQ عـدم اتخـاذ=م للعديـد مـن القـرا

ات نقطـة فاصـلة بـ�ن التقـدم ب	ـل معانيـھ ا>;ميلـة، والتـأخر أو الفـشل  ، مما يؤكـد أن القـرا ر@خر ى
ات  ــــن القــــــرا حلتنـــــا 8ـــــ3 محــــــصلة سلـــــسلة مـ ـــ+ املرغو¡ــــــة، ح7ـــــx يمكننـــــا القــــــو بـــــأن  رب	ـــــل تبعاتـــــھ غ�ــ ر ل

 QRات، ع جة أ=مي1sا ومستوا=اروpختيا   .رالرغم من تفاو�1ا 34 د

نا املستقب3R، متمثال 34 إيجاد مناخ  ات ال7 توجھ مسا ¡ما أضيف �عدا أخالقيا للقرا و
ً

ر ر
ً ً ُ ُ ُ

ر
ا لـ©¨ص مـا أو مجموعـھ مـا، و¡مـا lـسمح  منتج �ـسوده التعامـل ضـمن إطـار أخالªـ3، ال �ـس�ب ضـر

ً
ر

بـــــھ القـــــوان�ن وpنظمـــــة، ومCتمـــــا بـــــالقيم واملبـــــا
ً

ــــيم الـــــسالم  ـــ+ام الثقافـــــات وترســـــيخ و�ـــــشر قـ دئ واحoــ
ث  روالتفا=م واملشاركة 34 تحقيق التنمية، والبعد عن عوامل الظلم وان1sاك حقو ®�سان وال	وا ق

ُ ُ

زكمـــــا أضـــــيف �عـــــدا آخـــــر ســـــلوكيا؛ �عـــــز العالقـــــات بـــــ�ن @فـــــراد . البيhيـــــة وا>;ـــــرائم ضـــــد ®�ـــــسانية ُ ًُ ً ُ ُ

أث�+ املتبادل فيما بي1²ا، وfحد من الصراعات السلبية ب�ن Xل وا>;ماعات واملؤسسات، وإيجابية الت
م1²ا، و1³تم بمناقشة العالقة ب�ن سلوك الفرد ومؤسستھ، ومدي تأث�+ وفاعلية Xل م1²ما عQR تنفيذ 

ات 34 تحقيق @=داف   .رالقرار، وأثر ذلك عQR جودة نتائج القرا
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ـــة بأ=مي1sــــا ا�;تمعيـــــة و ؛ وعنــــدما نتأمـــــل الـــــنظم التعليميــ ـــo+اتي�3 وا>Oـــــضار =ـــــا pســ يدو ر
=ا املــستقب3R، و¡نــاء عليــھ؛ تب�ــت الدولــة املــصرfة عــددا مــن  ات ال7ــ توجــھ مــسا ك أ=ميــة القــرا نــد

ً
ر ر ر

 µ¶ ات pسo+اتيجية لإلصالح والتطوfر املد رالقرا  سعيا لالنطالق نحـو - خالل السنوات املاضية -ر
ً

ســة، وتحقيــق املــشاركة تقــديم lعلــيم متم�ــ¹ لP;ميــع، مــن حيــث إصــالح التعلــيم ا رملتمركــز حــو املد ل
ا�;تمعيــــة 4ــــ3 دعــــم وإصــــالح التعلــــيم، وإ�ــــشاء الCيئــــة القوميــــة لــــضمان جــــودة التعلــــيم وpعتمــــاد، 

ــــا  س مــــــــصرfة للمتفــــــــوق�ن 4ــــــــ3 العلــــــــوم والتكنولوجيــــ ــــــشاء مــــــــدا ـــــم STEMروإ�ــ ــــوfر نظـــ ــــــالح وتطــــ ، وإصــ
ُ ُ

اســية، ود ، وتطــوfر املنــا¿� الد رpمتحانــات والتقــوfم الo+بــو ÀــسCا، وlعــديل ي رمــج التكنولوجيــا 4ــ3 تد
 Áوامل fب التق� د ال�شرfة، وإصالح التعليم الف� والتد رآليات التنمية املCنية للموا  وتوجيھ TVETر

  .قالت	امل ب�ن مخرجات التعليم وسو العمل، وغ�+=ا

َوال شك أن =ذا p=تمام من قبل القيادات السياسية والuشرÀعية والتنفيذيـة؛ �ـستحق 
ِ

ات وفقا للغرض م1²ا وتداعيا�1ا، كما lستحق -الثناء والتقدير من جCة   نuيجة مقدمات =ذه القرا
ً

ر
اسة من جCة أخر  ىالتأمل والد

ُ
ض الواقع –ر ات عQR أ ر 34 ضوء النتائج ا�Oققة لCذه القرا  حيث - ر

ات جيدة 34 صناع1sا وصياغ1sا، ولكـن �عـضCا قـد تحققـت نتائجCـا املرجـ وة �ـس�يا، رXانت =ذه القرا
ً

ات pســــo+اتيجية حيوfـــة؛ فــــال بـــد مــــن  ُوÇعـــضCا Æخــــر بقيـــت متعÅــــ+ة 4ـــ3 نتائجCــــا، وح7ـــx تظــــل القـــرا ر
عة 4ـــ3  �1ا عRـــQ مواكبـــة التغ�ـــ+ات املuـــسا رإخـــضاعCا للتحليـــل واملراجعـــة املـــستمرة، لتقيـــيم مـــدى قـــد ر

  .ةالتعليم، ومدى مالءمة أ=دافCا وعمليا�1ا وإجراءا�1ا لتحقيق أ=دافCا امل�شود

تقـــــاء بجـــــودة منظومـــــة التعلـــــيم  p ـــــود الطيبـــــة املبذولـــــة 4ـــــ3 ســـــ�يلC;<ــــ3 الـــــرغم مـــــن اRروع
=ــا التعليميـة وا�;تمعيــة  مـة تتجــسد 4ـ3 ضــعف التـواز بــ�ن القيـام بأدوا راملـصرfة؛ إال أ12ـا تواجــھ أ نز

ـــد فقـــــط و=ـــــو  ــــث تركـــــز أدا1Éـــــا عRـــــQ دو واحــ ــــق التنميـــــة املـــــستدامة؛ حيـ رالـــــدو (روإســـــCامCا 4ـــــ3 تحقيـ
Àــ رالتدµÊ( 3 للمــسا=مة 4ــ3 قيــادة ا�;تمــعjترســيخ فكــرة النظــام املغلــق، حيــث ال �ــس Qممــا أدي إ�ــ ،

تـھ عRـQ مواجCـة املنافـسة إقليميـا وعامليـا، =ـذا إ�ـQ جانـب  وتحقيق طموحاتھ، إضافة إ�Q ضعف قد
ً ً

ر
ـــة والتقنيـــــة  ـــ¹ ا�ROــــ3 وضـــــعف انطالقــــھ إ�ـــــQ التعامــــل مـــــع مــــصادر املعرفـــــة العلميـ 4ــــ3 ا>O�ــ ه  رانحــــصا

  .مليةالعا

=ـا بالقـدر ال	ـا34،  ات ال7ـ تـم اتخاذ=ـا لـم تـؤت ثما ة إ�ـQ أن كث�ـ+ مـن القـرا رو34 ذلك إشا ر ر
سات @جن�يـة للب�ئـة املـصرfة  رحيث تم اتخاذ=ا �ش	ل تقليدي 34 إطار نقل واست�ساخ �عض املما

ندو مراعاة الثقافة املصرfة وطبيعة مشكال�1ا، ودو p=تمام ال	ا34 بتحرfك وتوجيھ با 3ª عناصر ن
نبمـــا �ــساعد عRـــQ إحــداث التنـــاغم والتناســق والت	امـــل بي1²ــا، ودو مـــساءلة ) ب�ئـــة القــرار(املنظومــة 

3Rما ي QRات، @مر الذي يؤكد ع ات =ذه القرا رحقيقية عQR نتائج وإنجا   :ز

ا نمطيــا، وإنمــا يــتم ا>Oكــم عRــÍ 3ــOتھ مــن خــالل نتائجــھ ا�Oققــة، =  القــرار pســo+اتي�3 لــ�س قــرا
ً ً

ر
ة في شـــيدة، يــتم مـــن خاللCـــا إدا ر�بÎــ3 أن ي	ـــو لــھ قيمـــة قوميــة مـــضافة، بتوجيـــھ قيــادة  ر ن

ات لتحقيق التم�¹ د واسuثمار القد ر@داء pسo+اتي�3 وتخصيص املوا  .ر

ا مÏ+مجـا، ولكنـھ قـرار تفرضـھ احتياجـات الواقـع ا>Oـا�3 والطموحـات =  القرار pسo+اتي�3 ل�س قرا
ً ً

ر
حفـــــظ املـــــصا>5 ا>Oيوfـــــة ملنظومـــــة التعلـــــيم املـــــصرfة وlعزfـــــز الوطنيـــــة املـــــستقبلية، بمـــــا ي

م	ان1sـــا ا�Oليــــة و®قليميـــة والدوليــــة، ممـــا يؤكــــد عRــــQ أ=ميـــة التوجــــھ نحـــو ن�ــــ� التحليــــل 
شيدة ة  ات pسo+اتيجية بصو  املسبق التخاذ القراÑرالبي   .رر



 

او�ة تر�و�ة   :زمن 
 "ب'ن املقدمات والنتائج" ات �س��اتيجيـة �� التعليمرالقـرا

  يأحمد عبد الفتاح حمدي ال+نداو/ د

 

 

620 

ت�ن رالقرار pسo+اتي�3 لھ دو مCم 34 تحرfك الـنظم التعليميـة نحـو التقـدم، و=  وكـسر ا>;مـود والـر
داخلCـا عÏــ+ تنظــيم شــامل لC;Pــاز القيــادي داخلCـا، وfمكــن مــن خاللــھ تحقيــق pســتفادة 
ىالقصو من القو ال�ـشرfة 4ـ3 تطـوfر منظومـة التعلـيم وت	ـوfن عالقـات إيجابيـة بيـ1²م،  ى
ُوحـسن pســتفادة مــن ®م	انــات املاديــة، وتب�ـ =ياXــل تنظيميــة حديثــة، تــؤمن بمــشاركة 

̈رجات التعليمية نحو ا>;ودة والتم�¹@فر اد 34 قيادة التعليم، وتوجيھ ا�
ُ

.  

ا إلنجاز املCام ا�Oددة فقط، وإنما =  ات pسo+اتيجية ل�ست مجرد تنظيما للوقت أو اختصا القرا
ً ً
ر ر

ات البيhيــــة،  ة مبتكــــرة للتغ�ــــ+ات والتطــــو رتكمـــن فعالي1sــــا ا>Oقيقيــــة 4ــــp 3ســــتجابة بـــصو ر
ـــق أ=ــــداف  ســــات العامليــــة وتحقيـ رالتعلــــيم بــــأعQR فاعليــــة ممكنــــة، بحثــــا عــــن أفــــضل املما

  .وأسالي�1ا وlعظيم pستفادة م1²ا لتحقيق امل�¹ة التنافسية ملنظومة التعليم

fخ، فÓـ تuـس�ب 4ـ3 تقـدم الـنظم التعليميـة أو 4ـ3 تفككCــا =  ات pسـo+اتيجية lغ�ـ+ مجـر التـا رالقـرا ىر
ــــالنظم  ــــا، فــ ــــا إقليميــــــا ودوليــ وتأخر=ــ

ً ً
ــــار pســــــo+اتي�3 الواحــــــد ال lــــــشعر باألمــــــان  ذات ا>¨يــ
ــــن �عــــــض قيمCـــــــا الوطنيـــــــة  ـــــ3 عـــ ــــQ التخRـ ـــــ+ عRـــ ــــي، فـــــــإذا فــــــشلت pســـــــo+اتيجية تجÏـ ا>Oقيقــ

  .@ساسية، مما يتطلب توسيع مجموعة البدائل أي lعظيم موقف قو�1ا

=ا الuــــشرÀعات ا=  ا عــــشوائيا، وإنمــــا يحكمــــھ شــــرعية، مــــصد رالقــــرار pســــo+اتي�3 لــــ�س قــــرا ر
ً ً

ِملنظمــــة 
ّ ُ

  .ومنظومة القيم واملبادئ ال7 اتفق عل×1ا ا�;تمع

مـات، وإن حـاد عـن pتجـاه الــOØيح =  ا حيوfـا ومـص�+يا خاصـة 4ــ3 حالـة @ زالقـرار pسـo+اتي�3 قـرا ر
ً ً ً

ر عنـد  قت كب�+ين، فمـن الـضر يي	و من الصعب تصوfبھ، وfحتاج 34 ذلك إ�Q جCد و ون و
واملبادئ ومدرXات الواقع وطموحات املستقبل و¡�ن ما نتنمية البدائل؛ التواز ب�ن القيم 

  .=و نuيجة القواعد القانونية والتنظيمية و®جرائية واملؤثرات البيhية

fة املستقبل  ؤو=نا تظCر أ=مية اختيار وإعداد وتأ=يل وجا=زfة صا�3j القرار، 34 ضوء ر
ة إبداعيـة غ�ـ+ تقليديـة، إليجـاد ح للـو للمـشكالت ا�¨تلفـة، بحيـث رامل�شود ملنظومة التعليم بـصو

شـــيدة lـــساعد عRـــ3 تنميـــة العـــامل�ن 4ـــ3 توليـــد  رlعتمــد عRـــQ التوجيـــھ نحـــو تـــوف�+ منـــاخ مالئـــم وقيــادة 
fة ال7 تواجCCم، والتفك�+ جديا 34 النتـائج الCامـة  @ف	ار وتقديم ا>Oلو املبتكرة للمشكالت ®دا

ً
ر ل
مـــة حـــو موضـــوع القــــرار، ال7ـــ قـــد تo+تـــب عRـــ3 القـــرار، وpج1sـــاد 4ـــ3 جمـــع امل لعلومـــات ال	افيـــة والال ز

ة 34 متا�عـة تنفيـذ القـرار  روالÏ+اعة 34 حشد ا>;Cود ومشاركة @فراد ممن لCم عالقة بالقرار، واملCا
 التخاذ القرارÛئة، 34 ضوء @سلوب العل   .روتOØيح املسار ومواجCة املشكالت الطا

اءة وفعالية القرار pسo+اتي�3 34 إبداع وÀعد التوقيت املناسب من العوامل ا�Oددة لكف
 والدو�3، حيـث Ûانة النظام 34 محيطھ ®قلي	ز مfعزlر املواقف الوطنية، وfلو القومية وتقرO<لا
ـــ+ مواكبـــــة  ات غ�ـــــ+ موضـــــوعية وغ�ــ رإن التـــــأخ�+ 4ـــــ3 اتخـــــاذ القـــــرار pســـــo+اتي�3 يـــــؤدي غالبـــــا إ�ـــــQ قـــــرا

ً

ات ا>Oديثـــة، فمـــن غ�ـــ+ املناســـب أن يـــتم  تأجيـــل اتخـــاذ القـــرار إ�ـــQ أقـــxµÜ وقـــت ممكـــن، مـــع رللتطـــو
نالعلم بأ=مية اتخاذ القرار، أو أن يـتم اختيـار أو بـديل يظCـر عRـQ أنـھ القـرار املنطقـي، دو النظـر  ل
ف نuيجة شعو صا�ع القرار بأن =ناك أفراد  ل إليھ الظر ، أو ترك القرار ملا تؤ رإ�Q البدائل @خر و و ى

 .ى وأن =ناك عوامل أخر مؤثرةآخرfن موضع مسئولية عن التنفيذ
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ات مـــــن حولــــھ متالحقــــة، فأصـــــبحت  روألن تحــــديات نظامنــــا التعليÛـــــ كب�ــــ+ة، وألن التطــــو
ات مـــص�+ية، وأصـــبح لــدينا اليـــوم مـــن @عبـــاء والــضغوط مـــا �ـــستحق أن نكــرس لـــھ Xـــل وقتنـــا  ّالقــرا ر

فـــ  QـــRة ع ــة إ�ـــQ وضـــع ت	ـــو فيـــھ قـــاد روجCـــدنا، 4ـــ3 ســـ�يل أن تـــصل مؤســـساتنا التعليميـ ر اد�1ـــا إ�ـــQ ن رع إ
ادة نوع من أحالم اليقظة  رمستو أمان×1ا، فالتم� بال إ

ّ ردمحم أنو " عQR حد lعب�+ الرئ�س الراحل –ى
، مـــــش�+ا إ�ــــ3  أن اقتنـــــاع وإيمــــان املعنيـــــ�ن بuنفيــــذ القـــــرار "الــــسادات

ً
ـــو )=ــــو القاعـــــدة( ن، وعنــــدما ت	ــ

تقــاء فيــھ القاعـدة ســليمة فــإن Xــل مـا تأخرنــا عنــھ يمكــن lعوfـضھ، وXــل مــا تخلفنــ p را عنـھ �ــستطيع
ة  ، و34 نفس الوقت إن قيادة أي منظومة عاقلة عندما تواجھ تحديا�1ا الكÏ+ فإ12ا قاد رمرة أخر ى ى

ُ

   .عQR أن تحدد لنفسCا أولوfا�1ا بوضوح ال يقبل الشك

إن املرحلـــة ا>Oاليـــة تتطلـــب املزfـــد مـــن ßـــ;اعة القيـــادات 4ـــX 3افـــة املـــستوfات، واليقظـــة 
ّ

ة واملبــــادأة وتحمــــل ا�¨ــــاطر 4ــــ3 ســــ�يل املــــستمرة 4ــــ3  رتوجيــــھ منظومــــة التعلــــيم، و@خــــذ بزمــــام املبــــاد
رتحــــس�ن مــــستو لنتـــــائج، حيــــث تتقـــــر 4ــــ3 تلـــــك املرحلــــة مـــــصائر طــــالب ومـــــصائر معلمــــ�ن، ومـــــص�+  ى
مجتمــع، وتتحــدد ف×1ــا عالقــات ســوف تفــرض نفــسCا عRــQ املــستقبل، و8ــ3 تؤكــد نفــسCا 4ــ3 ا>Oاضــر، 

ّ

ة ــــا يحــــــتم علينــــــا ضــــــر ورممــ  الــــــشفافية والوضــــــوح 4ــــــ3 الغايــــــات، والــــــشفافية والوضــــــوح 4ــــــ3 الوســــــائل ُ
ض الواقع ات ا�Oققة عQR أ راملستخدمة، والشفافية والوضوح 34 النتائج و®نجا   .ز

داد القــرار  داد pعتمــاد عRــQ املــن�� العلÛــ 4ــ3 صــنع القــرار pســo+اتي�3 ا زوختامــا؛ Xلمــا ا ُز ً

مـــة حـــو موضـــوع القـــرار، وتحليلCـــا تحلـــيال رشـــادة وعقالنيـــة، بحيـــث يتـــضمن جمـــع املع لومـــات الال
ً ل ز

اســـة الوثـــائق ذات  رمن�;يـــا، وإيجـــاد البـــدائل، وا>Oلـــو املتنوعـــة، مـــن خـــالل طرfـــق pستقـــصاء، ود ّ ُّ ل
ً

ّالصلة محليا وإقليميا ودوليا، وتحديد البدائل وتقييمCا من حيث نقاط القوة ونقاط الضعف ل	ل 
ِ

ّ ً ً ً

ــ ــا 4ــــ3 حــــل املــــشكالت، واختيــــار البــــديل، أو ا>Oــــل ّبــــديل م1²ــــا، ثــــم ترتي�1ــــا بحــ ّسب مالءم1sــــا، وفعالي1sــ ّ

ّمــــع @خــــذ �عــــ�ن pعتبــــار العوامـــل pجتماعيــــة، والــــسياسية، وpقتــــصادية، و@خالقيــــة، (املناســـب  ّ ّ

=ــا فقــا لعــدة معــاي�+، مــن أبر زوالتنظيميــة، والنفــسية، و ّو ً
ِ

ّ ّقابليــة تطبيقــھ، و@خطــار املتوقعــة جــراء : ّ َّ ُ ّ

تطبيقــھ، ومــدى تحقيقـــھ للفوائــد املتوقعـــة، وÆثــار الناتجــة عـــن تنفيــذه، وت	ـــاليف تنفيــذه، ومـــدى 
َّ ُ

اتفاقـھ مــع أ=ــداف، ومبـادئ، وسياســات املنظومــة
ّ

ر متا�عــة تنفيـذ القــرار، 4ــ3 ضــوء ) ي، ومـن الــضر و
ات ا�Oددة، مما قد يتطلب lعـديل �عـض ®جـراءات، أو اتخـاذ املزfـد مـ النتائج و®نجا

ّ ّ ّ ات ز رن القـرا
  .الداعمة لتنفيذه، وغ�+=ا

 ا أو وقتيــا و�fتÓــ ر النظــر إ�ــQ القـرار pســo+اتي�3 عRــQ أنــھ لـ�س شــ�ئا >Oظيــ ومـن الــضر
ً ً

ي و
َفإذا Xـان املنـتج =ـو . ربمجرد صدو القرار واعتماده ُ

قـة املرسـلة للتنفيـذي�ن ) صـيغة القـرار( فـإن الو
ُ

ر
ء قليــل التــأث�+، حµــá بــصيغة القــرار 4ــ3 حــد ذا�1ــا QــRــ¹ 4ــ3 اتخــاذ القــرار ع�ك+oــو ال	ــ3 أن يÎنيــث ي�ب

ـــا (، والتعامــــل ا>;يـــــد مــــع كث�ــــ+ مــــن املعلومـــــات Processالعمليــــة ذا�1ــــا  مــــن حيــــث تجميعCــــا وتحليلCــ
ا�1ـا ، واعتبـار =ـذه العمليـة فرصـة جيـدة �ـستطيع )رواملشاركة ف×1ا ومناقش1sا وعرضـCا ومتا�عـة تطو

ات، و¡نـاء الكث�ـ+ مـن Xافة املعني�ن من خاللCا lعلم الكث�+ من  ف، والتمكن من كث�ـ+ مـن املCـا راملعا ر
 .pتجا=ات والقناعات
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ض الواقع، وقد أحسن نجيب محفوظ l 34عب�+ه  ا إال بuنفيذه عQR أ روالقرار ال ي	و قرا ر
ً

ن
ات، قــــائال ة بالتنفيــــذ الفعــــال للقــــرا عــــن أ=ميــــة املبــــاد
ً

ر ر
ُ

ات ال7ــــ lــــسبق النــــوم ال : " ر4ــــ3 الغالــــب القــــرا
ات عQR نطاق واسع حX 3j� x7ل فرد؛ ®جابة "عناlسuيقظ م ة ب�شر =ذه القرا ر، مما يتطلب املباد ر

ات؟، مــع تفعيــل دو وســائل ®عــالم 4ــ3 �ــشر وتوســيع  رعـن أســئلة كيــف وأيــن وم7ــx وملــاذا =ــذه القــرا ر
تقـاء �1ـا لـدى Xافـة فئـات ا�;تمـع وأفـراده، حيـث lعـد وسـائل ®عـالم مـن أكÅـ+ الوســائل pـا وCرنطاق 

، مثــل @�ــشطة الرfاضــية  ىســيطرة عRــ3 فكــر ا�;تمــع وتوج×1ــھ؛ فكمــا �1ــتم بــبعض @�ــشطة @خــر
ات  رواملوسيقية وغ�+=ا، و34 �عض @حيان lعط×1ا أكÅ+ من æ;مCا؛ فمن @و�Q أن تحتل =ـذه القـرا

َ ْ ً ُ

�ن م	انـــة متم�ـــ¹ة وفعالـــة وســـط =ـــذه ال�ـــشاطات ®عالميـــة، بحيـــث توèـــ5 أن املـــسئولية مـــشo+كة بـــ
ىا>;ميع، وال تقتصر ع3R فئة أو مستو أو أفراد �عي1²م، فال بد من ت	اتف جميع ا>;Cود، مـع دمـج 
تقـاء بجـودة التعلـيم  p ل موسـع مـن أجـل	ا 4ـ3 عمليـة التخطـيط �ـشCات التنفيذية وإشراكfراملستو

ه X 34افة ا�;االت ا�;تمعية   .روتحقيق دو

  


