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 ملخص البحث
 اآلتيُت : أستهدف البحث االجابة عن السؤالُت

 ما مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت؟ -
ما مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت وفق دلتغَت  -

 مدرس مساعد( ؟ –استاذ مساعد / مدرس  –مي )استاذ اللقب العل
، تكونت عينة البحث   0200-0202اقتصر البحث على عينو من التدريسيُت يف كليات جامعة ادلوصل للعام الدراسي 

٪( من 22( كليات انسانية ، شكلو نسبة )0( كليات علمية و )0( كليات بواقع )8( تدريسي/ة اختَتوا من )022من )
 البحث.رلتمع 

اما من حيث أداة البحث فقد استخدم الباحث  مقياس مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام  
على اجراءات دراسة استطالعية، واالعتماد على بعض االدبيات  الباحث اعتماداً  بناهكليات جامعة ادلوصل والذي 

( فقرة تتم االجابو عليها من خالل اختيار احد 02هائية من )وادلقاييس اليت اطلع عليها وقد تكون ادلقياس يف صيغتو الن
البدائل اخلمسة ادلؤشرة ازاء كل فقرة )دائماً ، غالباً ، احياانً ، اندراً ، مطلقاً(  على وفق مقياس ليكرت بعد اجياد دالالت 

عادة االختبار ومعادلة الفا كرونباخ الصدق الظاىري وصدق البناء لو ، واالجياد ثبات ادلقياس اعتمد ايضاً طرق االختبار وا
 ( على التوايل. 28,2 – 2880 - 2882والصدق الذايت وقد بلغ معامل ثبات مقياس على وفق ىذه الطرق )

واستخدام االختبار التائي  spssوبعد حتليل البياانت عن طريق استخدام احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
ي لعينتُت مستقلتُت ومعامل ارتباط بَتسون واالختبار التائي لداللة معامل االرتباط وبعد حتليل لعينو واحده واالختبار التائ

  البياانت احصائياً توصل الباحث اىل االستنتاجات اآلتية :
مستوى صنع القرار االسًتاتيجي اعلى من الوسط لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر  -

 التدريسيُت .
ق ذو داللة احصائية تعزى دلتغَت اللقب العلمي ) مدرس ـــ مدرس مساعد /استاذ ــ استاذ مساعد ( يف يوجد فر  -

مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت و لصاحل ، 
  استاذ ـــ استاذ مساعد.

 ، رؤساء اقسام ( يصنع القرار االسرتاتيجكلمات ادلفتاحية : )لا
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Abstract 
The paper aimed to answer the following two questions: 

- What is the level of strategic decision-making among the heads of 

departments of the colleges of the University of Mosul from the point of 

view of the teachers ? 

- What is the level of strategic decision-making among the heads of 

departments of the colleges of the University of Mosul from the point of 

view of the Lecturers according to the variable of the scientific title 

(professor - assistant professor / teacher - assistant teacher)? 

The paper was limited to a sample of Lecturers in the faculties of 

the University of Mosul for the academic year 2021-2022. The research 

sample consisted of (400) teachers who were chosen from (8) faculties, 

including (4) scientific faculties and (4) humanities faculties, making up a 

percentage of (10%) from the research community. 

As for the research tool, the researcher used the scale of the level of 

strategic decision-making among the heads of the departments of the 

colleges of the University of Mosul, which was built by the researcher 

depending on the procedures of an exploratory study, and reliance on some 

of the literature and standards that he reviewed. The scale may be in its 

final version of (30) paragraphs answered by By choosing one of the five 

alternatives indicated for each item (always, often, sometimes, rarely, 

never) according to Likert scale, after finding the significance of the 

apparent validity and construct validity of it, and finding the scale’s 

stability, the test and retest methods were also adopted, the alpha-Cronbach 

equation and the subjective validity. Scale stability according to these 

methods (0.81 - 0.85 - 0.90), respectively. 
Keywords(management of competencies, heads of departments) 

 اوالً : مشكلة البحث
كثر احلديث عن صنع القرار االسًتاتيجي واختاذه يف الفكر اإلداري دلكانتهما يف ادلمارسات اإلدارية ، اذ 
يدخل صنع القرار يف وظائف اإلدارة كلها ، وىذا ما ينطبق على إدارة القسم العلمي ، مع ما للقرار فيها من خصوصية 

مع العنصر البشري ، ادلتمثل يف رتيع األطراف ادلتأثرة ابلقرار، فضاًل عن كونو العنصر وخطورة متعلقة بطبيعة تعامالتو 
 (,82:  ,022ادلهم واحملدد لفاعلية القسم ، اذ إن ىذه الفاعلية مرىونة بفاعلية قرارات إدارهتا. )الرفايعو ، 
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تيجي داخل ( اىل عدم كفاءة عملية صنع القرار االسًتاAl-Medlej,1997اذ أظهرت دراسة )
( ، اذ " إن ادلشاركة يف صناعة القرار تؤدي إىل Al-Medlej,1997: 8-343ادلؤسسات التعليمية اجلامعية . )

صناعة قرار أفضل، و العثور على احللول للمشكالت، فضاًل عن ذلك تساعد عملية صنع القرار على االلتزام بتنفيذه 
أو ادلؤسسة ، وربط أىداف الفرد أبىداف ادلؤسسة " . )طو احلاج و  القرار بكفاءة ، كما يساعد على توحيد اجملموعة

( ( إن االدارة الناجحة ىي من تقوم أبشراك التدريسيُت يف صناعة القرار ووضع السياسات، 2,88:,28خليل احلاج 
ى القيادة يف وىذه ادلشاركة تساعد يف صناعة قرارات صائبة، على أن اإلدارة جيب أن تذىب إىل حد فقدان للقدرة عل

ضوء فلسفة ادلشاركة ، فعلى اإلدارة أن تشعر التدريسيُت أن آراءىم ومقًتحاهتم ديكن األخذ هبا، وأن جزءا من  سلطتها 
( اذ بينت " ان مستوى ادلشاركة يف صناعة القرار 0220ديكن أن تفوضها إليهم ، وىذا ما اشارت اليو دراسة )دمحم ، 

كما اشار )بوعشة ،  (82 : 0220،)دمحمجلامعات بشكل عام ذات مستوى متدين" . لدى اعضاء ىيئة التدريس يف ا
( اىل " أن أسباب أزمة التعليم العايل ادلتمثلة يف تدىور ادلستوى التعليمي، راجع إىل أن أعضاء ىيئة التدريس منعوا 0222

 (  0:0222,هبا ". ) بوعشة،  من االستشارة يف العديد من القضااي ادلتعلقة ابجلامعة ومسامهتهم يف النهوض
وشلا سبق يرى الباحث ان ادلؤسسات التعليمية تواجو العديد من التحدايت وىذه التحدايت ال ديكن جتاوزىا 
اال ابلبحث عن الكفاءات داخل ادلؤسسة او خارجها و زلاولة استقطاهبم وتنميتهم وتطويرىم وتقدًن الدعم واحلفز ادلادي 

م للمؤسسة لتحقيق اىدافها ومواجهة حتدايت العودلة والتغَتات ادلتسارعة يف البيئة الداخلية واخلارجية وادلعنوي وتعزيز والئه
اذ ان الكفاءات ادلورد االساس للمؤسسات التعليمة ومركز ثقلها وراس ماذلا الفكري ومصدر صلاحها وتنافسيتها الذي 

دارة رشيدة وواعية وما يتوفر لديها من كفاءات لصنع قرارات يصل هبا اىل مصايف اجلامعات ادلتقدمة وىذا ال يتم اال اب
واختاذىا اليت تصب يف مصلحة ادلؤسسة يف احلاضر وللمستقبل ، لذا جاءات الدراسة احلالية زلاولة الكشف عن مستوى 

 صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل.
 اثنياً : أمهية البحث

ظائفها ادلختلفة عملية فكرية تنعكس يف الواقع العملي للمؤسسات بشكل شلارسات تؤدي إىل تعد اإلدارة بو 
 (20: ,022حتقيق االىداف اليت دتت صياغتها مسبقاً بشكل فاعل وكفوء . )دره ،

)السامل ، ويعد القرار االسًتاتيجي جوىر العملية اإلدارية ووسيلتها االساسية يف حتقيق أىداف ادلؤسسة. 
يف ضوء ادلتغَتات ادلتوقعة وغَت ادلتوقعة، وىو يف فهو الذي حيدد مسَتة ادلؤسسة االساسية واجتاىها العام  (200:  0222

النهاية يشكل أىدافًا حقيقية يف ادلؤسسة، ويساعد يف رسم اخلطوط العريضة، اليت من خالذلا دتارس ادلؤسسة عملها، 
( فضاًل عن أتثَتىا يف كفاءة صناعة القرار االسًتاتيجي ۲۷، ۷۱۰۲هللا،  وتوجو توزيع مصادرىا وحتدد فاعليتها ". )جاب

( " أبن ىناك كفاءة يف صناعة القرار االسراتيجي يف اجلامعات ۷۱۷۱يف اجلامعات وىذا ما أشارت اليو دراسة )سلدوم ، 
لعلمي وقد ظهرت امهيتها يف تعد القرارات االدارية من ادلهام اجلوىرية لرئيس القسم ا( و ۰۱۰:  ۷۱۷۱". ) سلدوم ، 
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الفكر االداري احلديث الرتباطها جبميع وظائف اإلدارة من ختطيط وتنظيم وتوجيو ومتابعة ،اذ تتوقف مسألة صلاح ادلؤسسة 
يف حتقيق اىدافها على نوعية القرارات الصادرة عن قياداهتا وعلى درجة فاعلية ىذه القرارات ، ويعد القرار االداري جوىر 

قيادة يف ادلؤسسات على اختالف انواعها فهو نقطة انطالقها يف رتيع النشاطات والتصرفات اليت تتم داخل عمل ال
( فالقرار االداري عبارة عن 22:  ,022ادلؤسسة الًتبوية  وحىت يف عالقتها وتفاعلها مع بيئتها اخلارجية. )الرفايعو ، 

دريسيُت ويقومون بتنفيذىا وااللتزام هبا ، فهو اذا عبارة عن مهزة الوصل األوامر والتعليمات اليت يعطيها رئيس القسم اىل الت
بُت اإلدارتُت العليا والدنيا وىو ايضًا افصاح اإلدارة عن سلطتها العامة بقصد إحداث أثر قانوين ابتغاء مصلحة عامة اي 

:  0220قيق االىداف العامة. )فريد ، ان ادلستوايت العليا دتارس سلطتها من خالل اختاذ القرارات لتوجيو العمليات وحت
( وعليو فان عملية صناعة القرار تتأثر مبقدار ادلشاركة فيها ، ينظر إىل ادلشاركة على أهنا دتثل نوعًا من التأثَت والرقابة 22

ارات. )أزتد ادلفروضة على ادلرؤوسُت على عملية صناعة القرار، ابعتبار أن ادلرؤوسُت سيتحملون جانبا من نتائج ىذه القر 
 ،0220  :80) 

 اثلثاً : ىدف البحث
 ما مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت؟ -
ما مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت وفق دلتغَت  -

 مدرس مساعد( ؟ –استاذ مساعد / مدرس  –اللقب العلمي )استاذ 
 رابعاً : حدود البحث 

 .0200-0202احلدود الزمانية : العام الدراسي  -
 احلدود ادلكانية : رتيع التدريسيُت يف اقسام كليات جامعة ادلوصل. -
 احلدود ادلوضوعية : صنع القرار االسًتاتيجي. -
امعة ادلوصل ومن كال اجلنسُت الذكور واالانث ومن احلدود البشرية : عينة من تدريسيي يف اقسام كليات ج -

 التخصصات العلمية واالنسانية.
 خامساً : حتديد ادلصطلحات

 :صنع القرار االسرتاتيجي
: رلموعة متسلسلة من االستنتاجات الفردية واجلماعية اليت تنتهي بًتشيح قرار دلواجهة موقف  (2225)امرية ، .3

 ( 200: 0228معُت . )امَتة ، 
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: مشاركة اصحاب ادلصلحة يف ابداء الرأي والتقييم وادلتابعة و صنع القرارات ، واصحاب  (2244يق ،)صد .2
ادلصلحة األساسيُت يف ادلؤسسة ، ىم كل ادلستفيدين وادلتأثرين بشكل مباشر من نشاطاهتا ، وذلم مصلحة يف بقائها 

 (,20:  0220وتطورىا. )صديق ، 
  رئيس القسم العلمي              
ادلعدل أبنو : " تدريسي يعُت بقرار من رئيس اجلامعة بناء على  2,88( لسنة 02عرف على وفق قانون رقم )

توصية من عميد الكلية، وحتدد صالحيتو مبوجب النظام اجلامعي ومبا يتفق مع قانون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي" 
 (,: 2,88. )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، 

 خلفية نظرية ودراسات سابقة
 اواًل: مراحل صناعة القرار االسرتاتيجي 

ىناك خطوات منطقية يستخدمها صانع القرار للوصول إىل حل مقبول أو انتقاء بديل يراه مقبواًل وليس 
ع القرار ابلضرورة أن يكون ىذا البديل ىو احلل األمثل  بل االنسب واالقرب للصواب حسب رلرايت االمور ونظرة صان

( وقد اتفق العديد من الباحثُت على رلموعة من ادلراحل Mintzberg,2001: 89-93وما يتوفر من معلومات )
 وىي كاآليت :

 االحساس ابدلشكلة  .4
ويتمثل ذلك ابإلحساس الواعي ابدلشكلة اليت تتطلب إصدار قرار إداري دلعاجلتها أو مواجهتها والتعرف على 

ا وخطورهتا على األشخا  الذين يتأثروا هبا واألسباب اليت أدت إىل ظهورىا، من حجمها ومالزلها ومدى حدهت
اجلوانب الضرورية لفهم ادلشكلة وزلاولة حتديدىا حتديدًا واضحًا يزيل عنها أي غموض وذلك لتهيئتها للمرحلة التالية. 

 ( 02: 0228)أبو صلم، 
 حتديد ادلشكلة  .2

 عملية صناعة القرار، وإذا مل تكن ىناك مشكلة لن يكون ىناك حاجة ديثل حتديد ادلشكلة اخلطوة الثانية يف
لصناعة أي قرار، ومبا أن ادلشكلة تعد ادلربر ادلنطقي لصنع قرار ما، وجيب أن تكون ىذه ادلشكلة معروفو وواضحة وزلددة 

ية عن كل ما يتعلق هبذه ادلشكلة بكافة جوانبها وللتعرف على ادلشكلة البد من توفر ادلعلومات الدقيقة وادلوضوعية والواف
وعن جوانبها الداخلية واخلارجية وأسباب حدوثها وطبيعتها وعالقتها وأتثَتاهتا اجلانبية القريبة والبعيدة ادلدى وُكَلما كان 
ة حتديد ادلشكلة دقيقا كلما أدى ذلك إىل مداخل احلل أو احللول السليمة والصحيحة وعليو ديكن القول إن حتديد ادلشكل
بشكل دقيق يعد نصف احلل فإنو من األمهية حتديد ادلشكلة بدقة وأحاطتها بكافة اجلوانب دون زايدة أو نقصان ، ألن 
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إغفال أي جانب قد يؤثر على موضوعية عملية صنع القرار ويف النهاية يكون القرار النهائي انقصا وفيو عيب انتج عن 
 (028:  0222أو غَت مقصودة. )النعيمي ،  إغفال جانب معُت من ادلعلومات بطريقو مقصودة

 مجع البياانت وادلعلومات .0
يقتضي حتليل ادلشكلة زلل القرار رتع وحتليل البياانت وادلعلومات ، وعلى صانع القرار حتديد ادلصادر ادلناسبة 

ضل الوسائل للحصول اليت ديكن احلصول منها على البياانت وادلعلومات الالزمة لفهم ادلشكلة زلل القرار مع حتديد أف
عليها و مراعاة التكلفة والوقت الالزم لذلك ، و من مث يقوم بتحليلها حتليال دقيقا و يقارن احلقائق، و خيرج من ذلك 

 (000: 0,,2مؤشرات و معلومات تساعده يف الوصول إىل القرار ادلناسب. )بن عامر، 
 طرح رلموعة من البدائل .1

من البدائل ، ويتم استبعاد البدائل غَت ادلناسبة حىت يتسٌت إجياد حل شلكن ويتم يف ىذه ادلرحلة طرح رلموعة 
للمشكلة، مث تتم عملية ادلفاضلة بُت البدائل ادلختلفة على ضوء اذلدف ادلقرر، وتعيُت ما يتمتع بو كل بديل من مزااي، وما 

يف إمكانية إسهامو يف حل ادلشكلة، وتعد يشوبو من عيوب، وزلاولة  التعرف على النتائج اإلجيابية والسلبية، والبحث 
ىذه ادلرحلة من أصعب ادلراحل وأعقدىا اذ يتم فيها ترشيح افضل البدائل واقرهبا للقرار ليتسٌت دلتخذ القرار يف ادلرحلة 

 ( ويتم ذلك على أربعة زلاور وىي: 00: 0202التالية حتديد واختيار احد ىذه البدائل )اخلطيب، 
 ي يقود إىل نتائج مرغوبة لدي صانع القرار .البديل اجليد والذ -
 البديل ادلختلط والذي من احملتمل أن تنتج عنو نتائج اجيابية أو سلبية لصاحل صانع القرار -
 البديل الضعيف من احملتمل أن تنتج عنو نتائج ضعيفة لصاحل صانع القرار .   -
 (00: 0220ابية أو سلبية لصاحل صانع القرار. )عليان، البديل ادلتوازن والذي من غَت احملتمل أن تنتج عنو نتائج اجي -
 اختيار البديل االسرتاتيجي .2

تعد مرحلة االختيار من ادلراحل الفكرية الصعبة وذلك أن عملية االختيار بُت البدائل ليست عملية واضحة أو 
يَت واعتبارات موضوعية يستند إليها رئيس ، وتتم عملية ادلفاضلة بُت البدائل ادلتاحة واختيار البديل األنسب وفقاً دلعا سهلة

 القسم يف عملية االختيار، وأىم ىذه ادلعايَت : 
 ادلعلومات ادلتاحة عن الظروف البيئية احمليطة. - أ
 حتقيق البديل للهدف أو األىداف احملددة ، اذ يفضل البديل الذي حيقق األىداف او االكثر مسامهة يف حتقيقها. - ب
 البديل واستعدادىم لتنفيذه على الوجو ادلطلوب.قبول أفراد ادلؤسسة للحل  - ت
 اتفاق البديل مع أمهية ادلؤسسة وأىدافها وقيمها ونظمها وإجراءاهتا. - ث
 مدى مالئمة كل بديل مع العوامل البيئية اخلارجية للمؤسسة مثل العادات والتقاليد. - ج
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 النتائج ادلطلوبة. درجة السرعة ادلطلوبة يف احلل البديل وادلوعد الذي يراد احلصول فيو على - ح
 (28: 0228كفاءة البديل، وما الذي سيحققو إتباع البديل ادلختار. )العتييب ،  - خ
 معيار اجلهد ادلبذول لكل بديل. - د
 معيار الدقة وجودة ادلخرج. - ذ
 معيار التكلفة لكل بديل. - ر
 (20: 0228معيار ادلكاسب لكل بديل وقيمة العائد منو. )صالح الدين، - ز

 متابعة تنفيذ القرار .3
يف ىذه ادلرحلة جتري متابعة ومراقبة تنفيذ القرار ابلشكل الذي يعزز من استمراريتو التطبيقية والعملية، فضال و 

عن إمكانية صلاحو يف حتقيق األىداف ادلطلوبة، وتربز يف ىذه احلالة دور اجلهات اليت اشًتكت يف صناعة القرار، واليت 
درجات الفشل والنجاح يف ادلرحلة التالية، وحتليل النتائج النهائية للعمل، تقوم بدورىا مبتابعة فقرات التنفيذ، وحتديد 

 (80: 0228وتقدير مدى حتقيقها لألىداف اليت كان يقصدىا القرار ادلتخذ. )كنعان ، 
 تقييم القرار وتقوميو .4
موضع التنفيذ  ويستهدف إصدار أحكام تُتخذ بناء عليها القرارات بعد أن يتم وضع احلل ادلقًتحتقييم القرار:  - أ

والذي جيب على اساسو القيام بدراسة مدى كفاءة ىذا احلل يف معاجلة ادلشكلة ويسمى ذلك بتقييم القرار وبناء 
 .على ىذا التقييم يتم التأكيد على استمرارية تنفيذ احلل ادلقًتح أو تنفيذ بديل أخر يف حال فشلو

و دعم مواضع القوة اليت ساعدت على حتقيق األىداف. ويستهدف إصالح مواطن الضعف واخللل، أتقومي القرار:  - ب
 (280: 0220)نذيرة ، 

 اثنياً : ادلشاركة يف صنع القرار
يتفق كثَتون من رجال اإلدارة ورجال الفكر اإلداري على أنو من الضروري إشراك ادلرؤوسُت وادلواقع التنفيذية  

ماان لوضوح الرؤية وتبادل الرأي قبل أن تتخذ القرارات ، إذ أن يف اختاذ القرارات اليت تؤثر فيهم أو يف أعماذلم وذلك ض
إشراك ادلديرين والقادة وادلوجهُت يف عملية صنع القرار يضمن تعاوهنم االختياري والتزامهم بتنفيذىا ، كما أنو حيقق 

 دديقراطية اإلدارة.
ي أو غَته من القرارات تتطلب توفَت وعملية صنع القرار بشىت انواعو سواء القرار الًتبوي أو القرار اإلدار  

احلقائق اليت أساسها ادلعلومات والبياانت واإلحصاءات الدقيقة ، وذلك لقيام عملية اختاذ القرار على أسس رتاعية تعٌٰت 
بصناعة القرار ، وتتوقف كفاءة القرار علـى طريقة صناعتو ال على سلطة اختاذه ، ويكون جوىر االىتمام ىو هتيئة أفضل 

لسبل لصنع قرارات رشيدة ال االىتمـام ابلسلطات اليت ذلا حق اختاذ القرار ، مبعٌت أن يكون القرار الواحد انجتًا من ا



 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،يظ رلميظ محكمظفصلمجلظ 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4111ربيع الثاني  -2222ذرين الثاني (، ت56مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 
 

 
(313) 

رلموعة أراء واقًتاحات ديثل كـل منـها إسهامًا معينًا يف صنع القرار. ولكي تؤيت ادلشاركة يف اختاذ القرار ذتارىا ادلرجوة فإنو 
عـدة اعتبارات منها : الوقت ادلتاح ، العامل االقتصادي ، ادلسافة بُت الرؤساء وسرية القـرارات .  ينبغي على اإلدارة مراعاة

 (0,-0,: 2,80)اجلوىري ،
عندما يشارك أكثر من شخص يف القرار يعٍت ذلك أن ىناك بدائل عديدة وأنظمة ومقًتحات سلتلفـة فـكـثيـر مـن     

ؤوسون أكثر من إدراك رؤسائهم فتأت القرارات أكثر فاعلية وواقعية ، ومشاركة القرارات أو حل ادلشكالت يدركها ادلر 
اجلماعة يف صنع القرار تدعم عامل الثقة والدافعية إىل العمل كما تزيد من درجة الوالء واالنتماء للمؤسسة فيشعر الفرد 

 الواحد أنو جزء فعال من كيان ادلؤسسة وليست وقفا على رؤسائهم.
 دراسات سابقة

 الدراسات اليت تناولت صنع القرار االسرتاتيجي :
 ( 2244ة غميض )دراس .2

عنووووووان الدراسوووووة :)نظوووووام ادلعلوموووووات االداريوووووة ودورىوووووا يف صووووونع القووووورار االسووووورتاتيجي دراسوووووة حالوووووة ا امعوووووة 
 برواجيااي احلكومية ماالنج(

، كان من بُت اىدافها جريت الدراسة يف جامعة براوجيااي احلكومية مالنج ابجلمهورية االندونيسية أ
 ، التحليلي الوصفي ادلنهج  الدراسة ىذه يف استخدم، التعرف اىل نظم ادلعلومات اإلدارية ودورىا يف صنع القرار االسًتاتيجي 

رتعت البياانت عن طريق ادلقابلة الشخصية والزايرات ادليدانية ، تكونت عينة البحث من رئيس اجلامعة ، وكيل 
ن العالقات والتخطيط ، رئيس قسم نظم ادلعلومات اإلدارية واالتصاالت ، وكيل رئيس اجلامعة رئيس اجلامعة لشؤو 

للشؤون العامة ادلالية ، وكيل رئيس اجلامعة للشؤون األكادديية ، توصلت الدراسة اىل رلموعو من النتائج : امهها أن 
ن خالل توفَته للمعلومات ذات اجلودة العالية نظام ادلعلومات اإلداري يساىم يف عملية صنع القرار االسًتاتيجي م

 2:  0220)غميض ، من حيث الصدق والدقة والشمول وتوفَت بنو حتتية متكاملة ومن خالل اعتماد اإلدارة العليا. 
– 202) 
 ( 2246دراسة جيتو ) .0

 .ة(عنوان الدراسة : )ادلشاركة يف صناعة القرار الرتبوي وآليات تفعيلها يف ادلؤسسات التعليمي
أجريـــــــت الدراســـــــة يف مـــــــدارس اذليئـــــــة ادللكيـــــــة بينبــــــــع يف ادلملكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية، ىـــــــدفت الدراســــــــة 
ـــــع، ومعرفـــــة مـــــا  ـــــة بينب ـــــة ادللكي ـــــوي يف مـــــدارس اذليئ ـــــة التعـــــرف اىل مســـــتوايت ادلشـــــاركة يف صـــــناعة القـــــرار الًتب احلالي

ر مبدينــــــة ينبــــــع الصــــــناعية تبعــــــاً أن كــــــان ىنــــــاك فــــــروق دالــــــة إحصــــــائيا حــــــول مســــــتوايت ادلشــــــاركة يف صــــــناعة القــــــرا
الخـــــــتالف طبيعـــــــة العمـــــــل ، أتبـــــــع يف ىـــــــذه الدراســـــــة ادلـــــــنهج الوصـــــــفي التحليلـــــــي وتكونـــــــت اســـــــتبانة الدراســـــــة يف 

( فــــــرد ، ۲۷( فقــــــرات، طبقــــــت علــــــى رتيــــــع رلتمــــــع البحــــــث االصــــــلي والبــــــالغ عــــــددىم )8صــــــورهتا النهائيــــــة مــــــن )
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رس ، دتــــــــت معاجلــــــــة البيــــــــاانت احصــــــــائياً ابســـــــــتخدام ( لقــــــــادة ادلـــــــــدا28( مشــــــــرفاً تربــــــــوايً، و)20توزعــــــــو علــــــــى )
. واظهـــــــرت النتـــــــائج عـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة احصـــــــائيا SPSSاحلقيبـــــــة اإلحصـــــــائية للعلـــــــوم االجتماعيـــــــة 

( ، بــــــُت آراء ادلشــــــرفُت الًتبــــــويُت وقــــــادة ادلــــــدارس حــــــول شلارســــــة مبــــــدأ ادلشــــــاركة يف صــــــناعة 2820عنــــــد مســــــتوى )
عمـــــل، وأتسيســـــاً علـــــى ذلـــــك قـــــام الباحـــــث ببنـــــاء تصـــــوراً مقًتحـــــاً آلليـــــات تفعيــــــل القـــــرار الًتبـــــوي تبعـــــا لطبيعـــــة ال

ـــــــالث زلـــــــاور ىـــــــي االســـــــتعداد واجلـــــــدوى والكلفـــــــة .  ـــــــوي ابالســـــــتناد اىل ث ـــــــدأ ادلشـــــــاركة يف صـــــــناعة القـــــــرار الًتب مب
 (0,0 -002:  ,022)جيتو ، 

 منهجية البحث واجراءاتو
وصف عملية تبحث يف أسباب وجود الظاىرة  وطبيعة أتبع الباحث ادلنهج الوصفي يف البحث احلايل ، فال

الظروف احمليطة هبا وادلؤثرة فيها ، وتعرف أبهنا العملية اليت يعتمدىا الباحث يف دراستو لظاىرة اجتماعية معينة وفق عملية 
هبا ومسبباهتا والعوامل أولية وادلتمثلة يف جتميع البياانت وادلعلومات الضرورية بشأن الظاىرة، وتنظيمها من أجل معرفة أسبا

ادلتحكمة فيها. وبناء على ما تقدم ، ديكن القول ان عملية الوصف والتشخيص دتثل نقطة انطالق يف كل ادلناىج دون 
استثناء فهي مبثابة جذع مشًتك بُت كل ادلناىج من أجل حتديد ادلتغَتات واستنتاج العالقات السببية ، اذ ان وظيفة 

ية حتديد العالقة بُت الظاىرة ادلبحوثة والظواىر األخرى وبيان مقدار ىذا الًتابط بُت الظواىر الوصف ىي شلهدة يف عمل
من خالل استخدام رلموعة من ادلقاييس االحصائية مثل مقياس النزعة ادلركزية ومقياس التشتت ومقاييس االرتباط 

 (228:  ,022ق. )لطاد وآخرون ، والتكرارات وادلتوسطات واالضلرافات للتوصل اىل االرتباطات أو الفرو 
 اواًل: رلتمع البحث 

يقصد بو رتيع مفردات أو وحدات الظاىرة حتت البحث، ويعرف أبنو كل األفراد الذين حيملون بياانت 
:  0228الظاىرة اليت حتت الدراسة، فهو رلموع وحدات البحث اليت يراد منها احلصول على البياانت. )عبد ادلؤمن ، 

280) 
تمع البحث من رتيع التدريسيُت يف األقسام األكادديية يف كليات جامعة ادلوصل للعام الدراسي أتلف رل

( 2088( تدريسي من الذكور و)02,0( تدريسيًا بواقع )0880( كلية ضمت )00والبالغ عددىم ) 0202-0200
( يبُت 2، واجلدول )االنسانية ( من االقسام 2008( من االقسام العلمية و )0808تدريسيو من االانث ، وزعوا على )

 ذلك :
 

                                           
 بمهجب كتاب تدهيل رئاسة جامعة المهصل / قدم التخطيط / شعبة االحصاء /  تم الحصهل عمى البيانات من

 .1/33/2123في  1123/  7/  1) دالمهمة ذي العد
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 (رلتمع البحث4ا دول )
 رلموع اانث ذكور امساء الكليات التخصص ت
2 

مية
العل
ت 
كليا

ال
 

 020 0, 220 الطب
 002 008 0, اذلندسة 0
 000 020 202 العلوم 0
 000 02 280 الزراعة والغاابت 0
 020 80 202 االدارة واالقتصاد 0
 080 208 ,20 للعلوم الصرفةالًتبية  8
 280 00 88 الطب البيطري 0
 200 28 228 الًتبية البدنية وعلوم الرايضة 8
 020 ,22 220 طب االسنان ,
 220 ,0 00 الصيدلة 22
 02 02 ,0 التمريض 22
 00 20 02 الفنون اجلميلة 20
 008 200 222 علوم احلاسوب والرايضيات 20
 88 08 02 وتقاانهتا علوم البيئة 20
 ,0 2 08 ىندسة النفط والتعدين 20
 8 0   0 العلوم السياحية 28
20 

انية
النس

ت ا
كليا

ال
 

 020 208 280 اآلداب
 202 ,0 02 احلقوق 28
  200 0, 022الًتبية االساسية ,2
 00 20 02 العلوم االسالمية  02
 00 20 08 العلوم السياسية 02
 208 80 00 *الًتبية للبنات 00
 82 08 00 االاثر 00
 000 0, 280 الًتبية للعلوم االنسانية 00

 0880 2088 02,0 00 اجملموع

                                           
 .كميات ذات تخصص عممي وانداني 
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 اثنياً: عينة البحث 
 ىي جزء من اجملتمع الذي جيري عليو البحث، ويتم اختيارىا وفق قواعد خاصة لتمثل اجملتمع دتثياًل صحيحاً،

فالعينة ىي بعض مفردات اجملتمع تؤخذ منو ويطبق عليو  تظام طبقي أو قصدايً من رلتمع البحث،وتسحب عشوائياً أو ابن
البحث للحصول على معلومات صادقة هبدف الوصول إىل تقديرات دتثل اجملتمع الذي سحبت منو وإهنا اجلزء الذي 

 (280:  0228يستخدم يف احلكم على الكل. )عبد ادلؤمن ، 
( تدريسي 022بحث من رتيع التدريسيُت يف اقسام كليات جامعة ادلوصل مت اختيار)فبعد حتديد رلتمع ال

( كليات 0( كليات بواقع )8٪( من رلتمع البحث ،  توزعو على )22ابلطريقة الطبقية العشوائية شكلو ما يقارب نسبة )
 ( يوضح ذلك :0( كليات انسانية واجلدول )0علمية و)

 ( عينة البحث2ا دول )

 ا نس الكلية التخصص 
مدرس 
 مدرس مساعد

استاذ 
 اجملموع استاذ مساعد

انية
النس

ت ا
كليا

ال
 

 الرتبية للعلوم االنسانية
 2 5 44 1 ذكور

16 
 4 4 41 2 اانث

 الرتبية االساسية
 2 40 42 2 ذكور

32 
 2 42 43 2 اانث

 العلوم االسالمية
 4 6 0 5 ذكور

02 
 4 2 2 0 اانث

 اآلداب
 2 5 3 1 ذكور

24 
 2 0 1 2 اانث

مية
العل
ت 
كليا

ال
 

 اذلندسة
 2 3 41 4 ذكور

32 
 2 2 42 44 اانث

 علوم احلاسوب والرايضيات
 2 4 5 44 ذكور

02 
 2 4 2 3 اانث

 العلوم
 0 42 42 1 ذكور

33 
 1 42 44 0 اانث

 االدارة واالقتصاد
 2 5 40 5 ذكور

34 
 2 44 42 5 اانث

 122 21 422 432 64 موع الكلي للعينةاجمل
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  اثلثاً: أداة البحث 
تعد عملية رتع البياانت خطوة مهمة يف إجراء البحوث، ولكي جيمع الباحث البياانت ادلتعلقـة مبوضـوع هثـو  

حثيـة الـيت على ضلو علمي منظم فإنو يدقق يف اختيار أدوات هثو أو يعدىا بنفسو لتناسب مشكلة هثو وىدفو والطريقـة الب
اختارىا لتنفيذ ىذا البحث، ويتم ذلك من خالل االطالع على الدراسات السابقة و األدب الًتبوي وعلى ادوات مشاهبة 

:  0220او اســتطالع آراء اخلــرباء يف رلــال البحــث وذلــك ليــتمكن مــن اثبــات فروضــو ومــن مث تفســَت نتائجــو.) دايب ، 
08) 
 مصادر اعداد فقرات ادلقياس . أ

ث أبعــداد مقيــاس صــنع القــرار االســًتاتيجي لــدى رؤســاء اقســام كليــات جامعــة ادلوصــل بعــدما أتكــد قــام الباحــ
الباحث من عدم وجود مقياس جاىز ومناسب لقياس صنع القرار االسًتاتيجي يف االدبيات السابقة هسب علم الباحث، 

 (:0وقد رتعت الفقرات من خالل اآليت وكما يوضحو اجلدول )
: وجو الباحث استبياانً استطالعياً مغلقـاً مفتوحـاً لعينـة عشـوائية مـن التدريسـيُت يف اقسـام   عيةالدراسة االستطال .4

ــــة البحــــث الرئيســــة ادلشــــمولة ابلبحــــث وكــــان اذلــــدف مــــن االســــتبانة  كليــــات جامعــــة ادلوصــــل مــــن خــــارج افــــراد عين
( فـــرداً مـــن 02ســـتطالعية )االســتطالعية احلصـــول علـــى فقـــرات تتعلـــق مبوضـــوع البحــث وبلغـــت عينـــة التدريســـيُت اال

 التدريسيُت. 
 : اطلع الباحث على عدد من االدبيات وادلقاييس يف ىذا اجملال مثل: االدبيات وادلقاييس .2
  ، 0220استبانة مداخل صناعة القرار اإلسًتاتيجي وعالقتها ابألداء: دراسة تطبيقية يف منظمات عراقية. )الغاليب  :

,8-220) 
 (80-82:  0228ًتاتيجي للمنظمات على صناعة القرارات )أبو صلم ، استبانة أثر التوجو االس 
 ، 202:  0202استبانة عملية صنع القرار يف اإلدارة العامة الفلسطينية وعالقتها بكفاءة ادلوظفُت. )اخلطيب-

200) 
 ، (000:  0220 استبانة قياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية على أخالقيات صنع القرار اإلداري.)مهديد و برحومة 
  .اســتبانة درجــة شلارســة القيــادة التحويليــة وعالقتهــا بفاعليــة القــرارات الًتبويــة لــدى مــديري مــدارس تربيــة قصــبة الزرقــاء

 ( 00: ,022)ادلعايطة،
  مســـامهة إدارة ادلعرفـــة يف حتســـُت عمليـــة صـــناعة القـــرار اإلســـًتاتيجي ابدلؤسســـات االقتصـــادية دراســـة حالـــة: عينـــة مـــن

 (020-20: 0222ابلوادي. )بن خليفة ،  –قتصادية ادلؤسسات اال
  (08-00:  0220دراسة مقارنة بُت ادلسَتين وادلسَتات. )كردية ،  –إسًتاتيجية صنع القرار عند ادلسَتين 
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  ، (80-00:  0220دور نظم ادلعلومات اإلدارية يف صنع القرارات االسًتاتيجية ادلالئمة. )يوسف 
 صنع القرار االسرتاتيجي وعدد فقراهتا والنسب ادلئوية ذلامصادر بناء اداة  (0جدول )

 النسبة ادلئوية عدد الفقرات نوع ادلصدر ت
 %00 20  العينة االستطالعية  .2
 %00 20 األدبيات السابقة ذات العالقة مبفهوم صنع القرار االسًتاتيجي   .0
 %00 20 ادلقاييس اخلاصة بصنع القرار االسًتاتيجي  .0

 %222 02 اجملموع
 

وقــد حــر  الباحــث أن تكــون صــياغة الفقــرات مرتبطــة ابلتعريــف النظــري يف صــورة مبســطة وســهلة كــي يــتمكن 
( فقـرة 02ادلستجيب من فهمها سوأ من التخصصات العلمية او االنسانية ، وهبذا قد بلغ عدد الفقرات بصـورهتا األوليـة )

دائل مقًتحـة لالسـتجابة عـن الفقـرات وىـي ) دائمـاً ، غالبـاً ( بـ 0، وبعد اكمـال الصـيغة األوليـة للمقيـاس فقـد مت وضـع ) 
 ،احياانً، اندراً ، مطلقاً( .

 صدق ادلقياس
 الصدق الظاىري  . أ

وقد مت اجراء الصدق الظاىري بعرض أداة صنع القرار االسًتاتيجي بصورهتا األولية على رلموعة من اخلرباء 
( 0( خبَتاً ، وقد جاءت النتائج على وفق ما يوضحو اجلدول)02عددىم ) واحملكمُت يف العلوم الًتبوية والنفسية  ، إذ بلغ

 اآليت:
 (عدد ونسبة اتفاق آراء اخلرباء على فقرات مقياس صنع القرار االسرتاتيجي1ا دول )

 عدد احملكمني رقم الفقرة
عدد احملكمني 
 ادلوافقني

 نسبة االتفاق

4، 2، 2، 4، 5، 6، 42، 44، 42، 42، 45، 46، 24، 22، 
20، 21، 25، 02، 00، 01، 12، 14 

24 24 4227 

40، 43، 44، 22، 02، 06 24 22 627 
23، 26 24 45 527 

0، 1، 3، 41، 22، 24، 04، 02، 03، 04، 05 24 41 327 
 ( فقرة .02وعليو فقد اصبحت االداة بصورهتا النهائية مكونة من )
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 صدق البناء  . ب
ثـــَت مـــن االختبـــارات و ادلقـــاييس الًتبويـــة و النفســـية. ويقصـــد بـــو حتليـــل ىـــو احـــد انـــواع الصـــدق ادلعتمـــدة يف ك

درجــــــــــــــات ادلقيــــــــــــــاس اســــــــــــــتنادا اىل البنــــــــــــــاء النفســــــــــــــي للخاصــــــــــــــية ادلــــــــــــــراد قياســــــــــــــها ، او يف مفهــــــــــــــوم نفســــــــــــــي معــــــــــــــُت 
(Cronbach,1964:120 ويهتم ىذا النوع من الصدق بطبيعة الظاىرة اليت يقيسها ادلقياس و مكوانهتا . وتتفق ) )
 (Anastasi مع ىـذا التوجـو اذ اهنــا تــرى ان صـدق البنــاء يـبـيــن مــدى مــا تضـمنو ادلقيـاس مـن بنـاء نظـري زلـدد او  ـة )

معينـــــــــة او انـــــــــو ادلـــــــــدى الـــــــــذي ديكـــــــــن أن نقـــــــــرر مبوجبـــــــــو ان ادلقيـــــــــاس يقـــــــــيس بنـــــــــاء نظـــــــــراي زلـــــــــددا او خاصـــــــــية معينـــــــــة 
(Anastasi,1976:151وذلــك عــن طريــق حتليــل درجــات ادلقيــاس اســتنا ) دا اىل ذلــك البنــاء النفســي او ذلــك ادلفهــوم

 النفسي ادلعُت. وقد قام الباحث هبذه االجراءات للتحقق من صدق بناء مقياس ادارة صنع القرار االسًتاتيجي وكما أييت:
 وقد مت التحقق من صدق البناء ابدلؤشرين اآلتيُت:

 اجياد القوة التمييزية للفقرات  .4
وهبذا فقد تبُت لنا أن رتيع القيم التائية احملسوبة لفقرات االداة   ة لفقرات االداة ،استخرج الباحث القوة التمييزي
( ، وىذا يعٍت أن رتيع 82( ودرجة حرية )2820( عند مستوى داللة )0,,28كانت أكرب من القيمة اجلدولية البالغة )

لقرار االسًتاتيجي بصيغتو النهائية بعد فقرات مقياس صنع القرار االسًتاتيجي كانت شليزة ، وبذلك أصبح مقياس صنع ا
 ( فقرة . 02ىذا األجراء مكون من )

معاموول االتسوواق للفقوورات ، حسوواب االتسوواق ) االنسووجام الووداخلي( ، صوودق الفقوورات او عالقووة  .2
 الفقرة ابلدرجة الكلية لألداة

مـل االرتبـاط بـُت درجــة ( تدريسـي وذلـك حلسـاب معا 202لقـد مت التعامـل مـع  عينـة التمييـز البـالغ رلموعهــا ) 
الفقرة والدرجة الكلية للمقياس ، وقد اعتمد الباحث يف حساب صدق الفقرة على معامل ارتباط بَتسون بُت درجات كل 
فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس، مث اختربت قيم معامالت اإلرتبـاط ابالختبـار التـائي لداللـة معامـل االرتبـاط ، إذ تبـُت أن 

( ودرجــة حريــة 2820( عنــد مســتوى داللــة )28,82يــة احملســوبة كانــت أكــرب مــن القــيم اجلدوليــة البالغــة )رتيــع القــيم التائ
 ( وىذا يدل على أن رتيع قيم معامالت االرتباط متسقة .208)

 الثبات
 وقد اعتمد الباحث الطريقتُت اآلتيتُت الستخراج الثبات :

 طريقة االختبار إعادة االختبار  . أ
-0 -00( تدريسي بتاريخ )02ه الطريقة بتطبيق ادلقياس على العينة البالغ عدد أفرادىا )وقد جرى استعمال ىذ

( أي بفاصـــل زمـــٍت قـــدره أســـبوعان وقـــد مت 0200-0 -8( وأعيـــد تطبيقـــو مـــرة اثنيـــة علـــى العينـــة نفســـها بتـــاريخ )0200
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ســون إلجيــاد االرتبــاط بــُت درجــات اســتخراج معامــل الثبــات دلقيــاس صــنع القــرار االســًتاتيجي ابســتخدام معامــل ارتبــاط بَت 
 (.2882التطبيقُت وقد بلغت درجة معامل ارتباط بَتسون بُت التطبيقُت )

 معادلة الفاكرونباخ  . ب
( دلقيــاس صــنع القــرار االســًتاتيجي ويُعــد مؤشــراً جيــداً لالتســاق الــداخلي  2880بلغــت قيمــة معامــل الثبــات ) 

 ( .28,2 -2802اوح بُت )للمقياس ، أن معامل الثبات يُعد جيداً إذا تر 
 ج. الصدق الذايت : 

يستخرج الصدق الذايت كما ذكران سابقًا من اجلذر الًتبيعي دلعامل الثبات بطريقة إعادة االختبار ودلا كان 
( وىو معامل صدق عال ينم عن صالحية األداة 28,2( فإن الصدق الذايت تساوي )2882معامل الثبات لألداة )
 (,20: 2,,2وآخرون، للتطبيق. )العجيلي 

 تصحيح مقياس صنع القرار االسرتاتيجي 
يقصد بعملية التصحيح وضع درجة الستجابة ادلفحو  على كل فقرة من فقرات ادلقياس يف ضوء البديل الذي 

 خيتاره ادلستجيب ، وقد استعمل الباحث األوزان اآلتية :
 ( 0الوزن )ً( درجة للبديل )دائما 
 ( درجة للبديل 0الوزن ) )ًغالبا( 
 ( 0الوزن)ً( درجة للبديل )احياان 
 ( 0الوزن )ً( درجة للبديل )اندرا 
 ( 2الوزن )ً( درجة للبديل )مطلقا  

( فقـــرة ، بـــذلك تصـــبح أعلـــى درجـــة حيصـــل عليهـــا  02علمـــاً أن رتيـــع الفقـــرات إجيابيـــة ، ومبـــا أن عـــدد فقـــرات ادلقيـــاس )
( ويف ضـوء ذلـك سـتتم رتـع 02(  وأدىن درجـة ىـي)2,ياس ىو )( يف حُت أن ادلتوسط االفًتاضي للمق202ادلستجيب )

 درجات اإلجابة على الفقرات الستخراج الدرجة الكلية لكل مستجيب. 
 التطبيق النهائي ألداة البحث 

عرب توزيع االستمارات على التدريسُت اثناء الدوام الر ي ، قام الباحث بتطبيق مقياس إدارة صنع القرار 
 0/ ,( تدريسي ابعتبارىم افراد عينة البحث ، للمّدة من  022عدد من كليات جامعة ادلوصل بعدد ) االسًتاتيجي على

وبعد إن وضح الباحث اذلدف من تطبيق ادلقياس وطريقة اإلجابة عليو إلفراد عينة  0200/  8/  02اىل   0200/ 
م ان نتائج ىذا البحث سوف تستخدم البحث وتقدًن توضيح لإلجابة وعدم ترك أي فقرة دون اجابة وكذلك اعالمه
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ألغراض البحث العلمي فقط وال داعي لذكر االسم وارشادىم اىل ملئ معلوماتو لتحقيق اىداف البحث وحسب ادلتغَتات 
 الواردة فيو.

 رابعاً : الوسائل االحصائية 
 (000: 2,00اسيوس، يستخدم لقياس مستوى األداة بشكل عام. )البيايت وأثن االختبار التائي لعينة واحدة : .3

حلساب الفروق يف مستوى كل أداة ابلنسبة دلتغَتات اجلنس ، التخصص ، االختبار التائي لعينتني مستقلتني :  .2
 (020: 0222واللقب العلمي وكذلك ألجراء التمييز ألدايت البحث. )عالم، 

: 2,00)البيايت وأثناسيوس ، قرات.يستخدم كنوع من انواع الثبات ألداة البحث واتساق الفمعامل ارتباط بريسون :  .1
280) 

)عالم ، استخدامو لقياس داللة معامل االرتباط بُت أدايت البحث.االختبار التائي لداللة معامل االرتباط :  .1
0222  ،200) 

 (,00: 0220)النبهان ، استخدامو كنوع من انواع الثبات ألدايت البحث. كرونباخ : -معادلة الفا .1
 (220: 0222: الستخراج الصدق ألداة صنع القرار االسًتاتيجي . )كوافحة، معامل الصدق الذايت  .1

 عرض النتائج ومناقشتها
 اذلدف االول 

 ما مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لرؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت بشكل عام ؟ "" 
( درجة ابضلراف معياري قدره 22280000) تبُت ان ادلتوسط احلسايب لصنع القرار االسًتاتيجي بلغ

 ( درجة ،208800,2)
وللتعرف على داللة الفرق يف مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من 

جة ( در 22280000وجهة نظر التدريسيُت مت اختبار معنوية الفرق بُت ادلتوسط احلسايب لصنع القرار االسًتاتيجي البالغ )
( درجة ابستخدام االختبار التائي لعينة واحدة فتبُت ان الفروق بينهما ذو داللة 2,وادلتوسط الفرضي )النظري( والبالغ )

( درجة وىي اكرب من القيمة التائية 028828( اذ كانت القيمة التائية احملسوبة )2820احصائية عند مستوى داللة )
( درجة ، وىذا يعٍت ان مستوى صنع ,,0( وبدرجة حرية )2820وى داللة )( درجة ، ومبست28,82اجلدولية البالغة )

  ( يبُت ذلك:2( والشكل )0القرار االسًتاتيجي كان فوق الوسط واجلدول )
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 (نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس مستوى صنع القرار االسرتاتيجي بشكل عام2ا دول )

 االحنراف ادلعياري رتاضيادلتوسط االف ادلتوسط احلسايب العدد
 القيمة التائية

 الداللة
 ا دولية احملسوبة

122 44452022 62 40532164 045325 
45632 

(2522()066) 
 يوجد فرق

 دال 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ( مستوايت صنع القرار االسرتاتيجي وفق معايري تصحيح االداة4الشكل )
( اليت اظهرت ان ىناك كفاءة يف صناعة القرارات 0202،اتفقت نتيجة الدراسة حلالية مع دراسة )سلدوم 

-Al)( يف حُت اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة 222:  0202االسًتاتيجية يف اجلامعات السعودية )سلدوم، 
Medlej ,1997 واليت اظهرت عدم وجود كفاءة يف صناعة القرار داخل ادلؤسسات التعليمية اجلامعي )

 (Al-Medlej ,1997: 317السعودية. )
ان ىناك اجتاىًا اجيابيًا يف قدرة رؤساء االقسام ويرى الباحث ان السبب يف ظهور ىذه النتيجة يرجع اىل : 

واليت تنم عن وجود رؤية حقيقية لديهم على صنع القرارات االسًتاتيجية فضاًل عن وعيهم ابألمهية الكبَتة ذلذه القرارات 
 اءات اجيابية متخذة لتحقيق ىذه الرؤية مثل مشاركة التدريسيُت يف صنع ىذا القرارات.عن القسم فضاًل عن وجود اجر 

 
 
 

 متوسط فرضي

 مدتوى متوسط

051 021 01 

 
01 01 

00055025 

 المتوسط الحدابي المتحقق

 مدتوى منخفض مدتوى عالي
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 اذلدف الثاين
ما مستوى صنع قرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت " 

 مدرس مساعد(؟ " –استاذ مساعد / مدرس  –حسب متغَت اللقب العلمي )استاذ 
( 2288,00تحقق من ىذا اذلدف استخرج الباحث ادلتوسط احلسايب للمدرس وللمدرس ادلساعد اذ بلغ )لل

( درجة 22082222( فيما بلغ ادلتوسط احلسايب لألستاذ واالستاذ مساعد )2080288درجة وابضلراف معياري قدره )
 ( درجة،20808280وابضلراف معياري )

ع القرار االسًتاتيجي من وجهة نظر التدريسيُت وفق متغَت اللقب وللتعرف على داللة الفرق يف مستوى صن
( درجة وىي اكرب من ,,088العلمي مت استخدام االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت اذ كانت القيمة التائية احملسوبة )

ك اىل وجود فرق ذو ( ، ويشَت ذل0,8( وبدرجة حرية )2820( درجة ، ومبستوى داللة )28,82القيمة التائية اجلدولية )
 ( يوضح ذلك8داللة احصائية لصاحل التدريسيُت من ذوي االلقاب العلمي األستاذ واألستاذ مساعد واجلدول )

 (3ا دول )
 نتائج االختبار التائي لعينتني مستقلتني  لداللة الفرق يف مستوى صنع القرار االسرتاتيجي وفق متغري اللقب العلمي

 توسطادل العدد اللقب العلمي
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 ا دولية احملسوبة
 مدرس

 ومدرس مساعد 
223 4255621 4054255 

25566 
45632 

(2522( )065) 

 يوجد فرق دال
لصاحل  أستاذ واستاذ 

 أستاذ  مساعد
 واستاذ مساعد

411 44052222 40505454 

 
التدريسيُت من ذوي االلقاب العلمية األستاذ واالستاذ ر ىذه النتيجة اىل ويرى الباحث ان السبب يف ظهو 

مساعد اكثر تعاماًل مع رئيس القسم مبوجب مشاركتهم يف جلان القسم العلمية ورللس القسم فضاٍل عن تدريسهم وأشرافهم 
 على طلبة الدراسات العليا يف القسم.
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 االستنتاجات والتوصيات وادلقرتحات
 اجات :االستنت .4
مستوى صنع القرار االسًتاتيجي أعلى من الوسط لدى رؤساء أقسام كليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر  -

 التدريسيُت .
يوجد فرق ذو داللة احصائية تعزى دلتغَت اللقب العلمي ) مدرس ـــ مدرس مساعد /استاذ ــ استاذ مساعد ( يف  -

ليات جامعة ادلوصل من وجهة نظر التدريسيُت و لصاحل ، مستوى صنع القرار االسًتاتيجي لدى رؤساء اقسام ك
 استاذ ـــ استاذ مساعد.

 التوصيات : .2
العمل على تشجيع رؤساء األقسام العلمية وزايدة التواصل يف عملية صنع القرار االسًتاتيجي مع التدريسيُت من  -

 تنوعةمدرس مساعد( من خالل زجهم يف مهمات إدارية م -ذوي االلقاب العلمية )مدرس
 ادلقرتحات : .0

 إجراء دراسة حول صنع القرار االسًتاتيجي وعالقتو ابلرضا الوظيفي من وجهة نظر رؤساء االقسام. -
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 اوال : ادلصادر العربية :
، رسالة ماجستَت)غَت أثر التوجو االسرتاتيجي للمنظمات على صناعة القرارات، ( : 0228أبو صلم ، مَتان ) .2

 عة االفًتاضية السورية.منشورة( ، اجلام
 ، القاىرة .2، عامل الكتب ، الطبعة  قضااي إدارية معاصرة( : 0220أزتد ، حافظ فرج ) .0
 ، الدار العادلية للنشر والتوزيع ، اجليزة .2ط مهارات اإلدارة ادلدرسية والرتبوية ، ( : 0228أمَتة ، دمحم علي )  .0
، مركز وايد سَتفيس  الفكر ادلعاصر يف التنظيم واإلدارة: ( 0,,2بن عامر، سعيد و علي دمحم عبد الوىاب، ) .0

 ، القاىرة .0لالستشارات والتطوير اإلداري، الطبعة 
، دار اجليل، 2، ط أزمة التعليم العايل يف ا زائر والعامل العريب بني الضياع وأمل ادلستقبل(: 0222بوعشة ، دمحم ) .0

 بَتوت.
"  اإلحصاء الوصفي واالستداليل يف الرتبية وعلم النفس( " 2,00س، زكراي ) البيايت ، عبد اجلبار توفيق و أثناسيو  .8

 ، اجلامعة ادلستنصرية ، مطبعة مؤسسة الثقافة ، بغداد .
أثر ممارسة االدارة ابلتجوال على فاعلية القرارات االسرتاتيجية: دراسة ميدانية ( : 0220جاب هللا، نسيمة ) .0

، رسالة ماجستَت )غَت منشورة(، كلية العلوم االقتصادية لعمومية بوالية بسكرةجملموعة من ادلؤسسات االقتصادية ا
 والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة دمحم خضَت، اجلزائر.

 ، مفاىيم ، وقضااي ، دار ادلعارف، القاىرة. علم االجتماع واإلدارة( : 2,80اجلوىري ، عبد اذلادي ) .8
شاركة يف صناعة القرار الًتبوي وآليات تفعيلها يف ادلؤسسات التعليمية " ( : " ادل,022جيتو، عبد احلق بُت خالد ) .,

 .0,0 -002،      08، العدد  ، اجمللة الرتبوية
عملية صنع القرار يف اإلدارة العامة الفلسطينية وعالقتها بكفاءة ادلوظفني ، ( : 0202اخلطيب، أريج أزتد ) .22

 فلسطُت. رسالة ماجستَت)غَت منشورة( ، جامعة اخلليل ،
 ، ايبال للعلوم السياحية والفندقية ، كلية التجارة ، جامعة عُت مشس.   مدخل اىل اإلدارة( : ,022دره ، عمر دمحم ) .22
 ، غزة ، فلسطُت. مناىج البحث العلمي ( : 0220دايب ، سهيل رزق )  .20
ري ادلدارس يف مدارس الريف ( : "العوامل ادلؤثرة يف صناعة القرار واختاذه لدي مدي,022الرفايعو ، عمر علي ) .20

 .880-820،     0، اجلزء  00، جامعة عُت مشس، العدد  رللة كلية الرتبيةاألردين" ، 
 ، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، االردن. 2( : نظرية ادلنظمة ، ط0222السامل ، مؤيد سعيد) .20
استخدام ادلدخل ادلتدرج للقرار االسًتاتيجي " ، ( : " حاكمية اجلامعات من خالل 0220صديق ، سهَت شاكر )  .20

 . ,28 -200،      00، اجمللد  220، العدد  رللة العلوم االقتصادية واإلدارية
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أمهية الكفاايت يف تعزيز عملية صنع القرار لدى موظفي الفئة العليا يف ( : 0228صالح الدين، زتزة ضيف هللا ) .28
 دلوظفُت العام ، فلسطُت.، ديوان ااخلدمة ادلدنية يف فلسطني 

، الدار العربية ، 2(: السلوك اإلنساين يف اإلدارة الًتبوية ، ط 2,88طو احلاج، إلياس و خليل دمحم خليل احلاج ) .20
 عمان.

، : مناىج البحث يف العلوم االجتماعية األساسيات والتقنيات واألساليب (  0228عبد ادلؤمن ، علي معمر )  .28
 ، بنغازي ، ليبيا. ، دار الكتب الوطنية 2ط

اختاذ القرار وعالقتو بكل من فاعلية الذات وادلساندة ( : 0228العتييب ، بندر بن دمحم حسن الزايدي )  .,2
، رسالة ماجستَت)غَت منشورة( ، جامعة أم القرى، االجتماعية لدى عينة من ادلرشدين الطالبيني مبحافظة الطائف

 السعودية.
األساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية ( : 0222عالم ، صالح الدين زلمود ) .02

 ، دار الفكر العريب ، القاىرة . 0، ط والرتبوية واالجتماعية ) البارامرتية والالابرامرتية(
 ،  دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان .2، طأسس اإلدارة ادلعاصرة( :0220عليان، رهي مصطفى ) .02
نظام ادلعلومات االدارية ودورىا يف صنع القرار االسرتاتيجي دراسة  ( :0220مفتاح )غميض ، صاحل أزتد  .00

جامعة موالان مالك ابراىيم االسالمية احلكومية ،  ، ،)رسالة ماجستَت(حالة ا امعة برواجيااي احلكومية ماالنج 
 كلية الدراسات العليا، رتهورية اندونيسيا.

، رسالة  دة على عملية اختاذ القرارات يف التنظيم الصناعي ا زائريأتثري القا( : 0220فريد ، بوطللة ) .00
 ماجستَت)غَت منشورة(، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية ، جامعة منتوري قسنطينة ، اجلزائر.

 مان.، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عاختاذ القرارات اإلدارية بني النظرية والتطبيق(: 0228كنعان، نواف ) .00
،  0، الطبعة القياس والتقييم واساليب القياس والتشخيص يف الرتبية اخلاصة ( : ۷۱۰۱كوافحة ، تيسَت مفلح ) .00

 دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن .
 ، ادلركز الدديقراطي العريبمنهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية ( : ,022لطاد، ليندة ، وأخرون ) .08

 للدراسات االسًتاتيجية والسياسية واالقتصادية ، برلُت ، أدلانيا .
( : " واقع ادلشاركة يف صناعة القرار لدى أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات اجلزائرية " 0220دمحم، رريب هللا ) .00

 . 82 – 00،      22، العدد 8، اجمللد  اجمللة العربية لضمان جودة التعليم ا امعي، 
"مهارات وآليـات صناعـة القرارات االسًتاتيجية دراسة وصفية حتليلية ( : 0202، ىند كرامة هللا )سلدوم  .08

-222،      ,، العدد  8، اجمللدرللة الدراسات التجارية ادلعاصرة " ، ابلتطبيق على اجلامعات السعودية

202. 
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 ، جامعة مؤتة ، األردن. كيةأساسيات القياس والتقومي يف العلوم السلو ( : 0220النبهان ، موسى )  .,0
،  اجمللة ا زائرية لالقتصاد و ادلالية( : "أمهية إدارة ادلعرفة يف صنع القرار االسًتاتيجي" ، 0220نذيرة، بوسهوة ) .02

 ، جامعة ادلدية، اجلزائر.280-,20،      0العدد 
،     22، العدد  0، اجمللديةدراسات تربو ( : "صناعة القرار الًتبوي" ، 0222النعيمي ، بلقيس عبد الوىاب ) .02

020-000. 
 ,،   02,8، العدد  جريدة الوقائع العراقية" ، 02( : " قانون رقم 2,88وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ) .00

 ، بغداد ، العراق .
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