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 ز الجراسة:ممخ  
دارية مع وعائف السذخوع إلمعخفة مجى تشاغؼ الؾعائف ا إلىيجف ىحه الجراسة ت

، وذلػ اتخاذ قخار فاعل ومعخفة التحجيات التي تؾاجو وعيفة التشديق إلىوصؾاًل 
وتقشية السعمؾمات القابزة بسشظقة  ،بالتظبيق عمى الذخكة الميبية لمبخيج واالتراالت

 الداوية.
وتؼ استخجام السشيج الؾصفي التحميمي، فقج تؼ تؾزيع االستبانات عمى رؤساء 

 (27)دة وكان عجد االستبانات السدتخ   ،استبانةً  (30)ألقدام ومجراء السكاتب بعجد ا
وجؾد قاعجة البيانات الستاحة لكافة العامميؽ،  إلىنتائج الجراسة  ةاستبانة، وقج أشار 

سة محل الجراسة، كسا تخزع بيؽ كافة السدتؾيات بالسشغ  ىشاك تشاغؼ وتشديق  ن  أكسا 
 لألساليب العمسية وىشاك استخجام أمثل لمدمظات والرالحيات. عسمية اتخاذ القخار

 ،وطخحت الجراسة مجسؾعة مؽ التؾصيات مؽ أىسيا تشسية روح السدئؾلية لمعامميؽ
ووضع الخظط والبخامج التي تديؼ في تشفيح القخارات التي تؼ اتخاذىا، وتشسية روح 

 ات الحاسسة التي تيسيؼ.ار بجاع واالبتكار، ومذاركة العامميؽ في اتخاذ القخ إلا
 .التسهيجي اإلشار :ولا أ

 :سقجمةال
وتحقيق  ،ؾعائف الخئيدة والسيسة إلنجاز األعسالوعيفة التشديق مؽ ال إن  

 ،سةال في التؾافق بيؽ مدتؾيات السشغ  وتديؼ بذكل فع   ،ىجاف بكفاءة وفاعميةاأل
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في الحج  اً ميس اً ويمعب التشديق دور  ،ق االندجام بيؽ الييكل التشغيسي والعامميؽوتحق   
وبيؽ اإلدارة العميا لمؾصؾل  ،شةيؽ بأعسال معي  فمؽ االختالفات بيؽ السؾعفيؽ السكم  

 قرخ وقت مسكؽ.نتائج  بأقل جيج وأ إلى
دارية الجاخمية يديؼ في معخفة وتحميل البيئة اإلخح بسفيؾم التشديق األ إن  
سة التي قج تسخ بيا السشغ   ئ زمات والظؾار في مؾاجية األ اً ميس اً ويمعب دور  ،رجيةوالخا

ويبخز دور  ،سة واألفخادال لمسشغ  عمى األداء الفع   ويشعكذ ىحا كمو ،طؾال حياتيا
في ارتباطو بعسمية اتخاذ القخارات مؽ خالل عسمية تشغيؼ وتؾجيو  يزاً التشديق أ

لالستخجامات السثالية التي  وصؾالً  سة البذخية مشيا والساديةمكانيات الستاحة لمسشغ  إلا
 ىجاف بكفاءة وفاعمية.اتخاذ قخارات تديؼ في تحقيق األ تزسؽ

بان مجسؾعة مؽ خح في الحدال عمى السجيخيؽ األاتخاذ قخار فع   إلىولكي نرل 
 ؛في خمق االتدان اً وليا وعيفة التشديق التي تمعب دور والتي أ ،العشاصخ األساسية

وال يقل  ،سةاف السشغ  ىجق أ الة تحق   نتائج فع   إلىفيخ االحتياجات الالزمة لكي نرل لتؾ 
ىسية حيت يأتي في السختبة الثانية لكي يتؼ اتخاذ القخار في الؾقت عشرخ الؾقت أ 

التكامل  خيخاً ويأتي أ ،لألىجاف التي تؼ تخظيظيا مدبقاً  د دون عؾائق تحكيقاً السحج  
وتؾحيج الجيؾد في جؾ يدؾده التعاون والؾئام  ،سةاإلدارية بالسشغ  بيؽ كل الؾحجات 

 ىجاف السخسؾمة بكفاءة وفاعمية.لأل تحكيقاً 
 مذكمة الجراسة:

سة بكفاءة ىجاف السشغ  ق أ القخار اإلداري الرائب الحي يحق    ذعسمية  اتخا ن  إ
 جالتشديق التي تعىسيا وعيفة والتي مؽ أ  ،يسخ بالعجيج مؽ الخظؾات السيسة وفاعمية

 .سةبسثابة البؾتقة التي تشريخ فييا كافة العسميات اإلدارية بالسشغ  
ع لمؾصؾل يتظم   ف نجاح وعيفة التشديق عمى وجؾد السجيخ القائج الحي بجورهويتؾق  

 ن  إ ،وبأسخع وقت مسكؽ ،قل التكاليفأق أىجاف السشغسة بقخار إداري يحق    إلى
دارية بالتشديق بيؽ كافة السدتؾيات اإل مة في السجيخ مظالبةسات اليؾم متسث   السشغ  

وتقييؼ الخظط  ،داريةمخاجعة عسمياتيا اإل وعمييا دائساً  ،سة الؾاحجةداخل السشغ  
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ىحا بجوره  ن  إ ،ف مشيا طؾال فتخة عسل السذخوعالسؾضؾعة ومعخفة السشجد والستؾق  
سة الؾقؾع في لسشغ  ب االرحيح الحي يجش   داري القخار اإل ذال في اتخايؼ بذكل فع  يد

 سة وانجثارىا.ضياع السشغ   إلىخدائخ قج تؤدي 
لسشظقة اتراالت الداوية لجسع بعض السعمؾمات عؽ السؾضؾع  الديارةومؽ خالل 

الباحثان  صقدام خمؾليؽ ببعض األئحجيث بعض السد إلىساع وباالست ،قيج الجراسة
 سةوالتي تحتاج السشغ   ،بةقدام والؾحجات الستذع   واأل تبىشاك  العجيج مؽ السكا ن  أ إلى

 ىجاف بكفاءة وفاعمية.لتحقيق األ وصؾالً  ؛التشديق لمتكامل واالندجام إلىبجورىا 
 ويسكؽ تمخيص مذكمة الجراسة في الدؤال التالي:

ذخكة الميبية لمبخيج لمدارية فة التشديق في اتخاذ القخارات اإلما دور وعي -
 ،مشظقة اتراالت الداويةمجيخ  وتقشية السعمؾمات القابزة مؽ وجية نغخواالتراالت 

 ورؤساء فخق الريانة التابعة لسجيخ مشظقة الداوية؟ ،قدام ومجراء السكاتبورؤساء األ
 أهسية الجراسة:

 يسكؽ تحجيج أىسية الجارسة في الشقاط التالية:
في اتخاذ القخارات مؽ السؾضؾعات السيسة والسيسمة  في  مؾضؾع التشديق ودوره -1

خاصة الذخكة الميبية لمبخيج واالتراالت وتقشية السعمؾمات بو  ،مؤسدات الجولة الميبية
 القابزة.  

ل يقم    ،التخاذ قخار صائب السداىسة في تفعيل دور وعيفة التشديق وصؾالً  -2
خكة الميبية لمبخيج واالتراالت وتقشية الذ وخرؾصاً  ،التكمفة والدمؽ بالسؤسدات الميبية

 السعمؾمات القابزة.
جور الحي يمعبو التشديق وعيفة التشديق وال دارية وتحجيجاً إلإبخاز دور العسميات ا -3

وانجاز  ،نذظةن القاسؼ السذتخك إلتسام كافة األيكؾ  ن  ده بأمؽ خالل أىسيتو وتفخ  
ىجاف الذخكة الميبية لمبخيج واالتراالت وتقشية السعمؾمات السخسؾمة لتحقيق أ البخامج 

 القابزة  بكفاءة وفاعمية. 
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  ،تفيج الجراسة الذخكة الميبية لمبخيج واالتراالت وتقشية السعمؾمات القابزة -4
وعيفة التشديق في  وية في معخفة الجور الحي تمعبومشظقة اتراالت الدا وخرؾصاً 
 بجاع واالبتكار والتظؾيخ. إلخالل مجيخ ىجفو ادارية مؽ ات اإلاتخاذ القخار 

 أهجاف الجراسة:
 :تحقيق اآلتي إلىتيجف  الجراسة 

التخاذ قخار  دارية مع وعائف السذخوع وصؾالً معخفة مجى تشاغؼ الؾعائف اإل -1
 فاعل. 

معخف التحجيات التي تؾاجو وعيفة التشديق والعالقة بؾعيفة الخقابة وترحيح  -2
 داري. وكيف يتؼ اتخاذ القخار اإل ،داويةراالت البسشظقة ات االنحخافات

 داري ومعخفة الشتائج. تشديق ودورىا في اتخاذ القخار اإلدراسة وعيفة ال -3
وتقجيؼ جسمة مؽ التؾصيات تفيج في  ،وججت إن   تحجيج مؾاطؽ الخمل والزعف -4

والخقابة تفعيل وعيفة التشديق ل ؛االطالع عمى السيام واإلجخاءات الؾاجب الكيام بيا
 دارية وترحيح االنحخافات. اإل

 فخضيات الجراسة:
وأثخىا عمى عسمية  ،التؾجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ وعيفة التشديق الفع   -

وتقشية السعمؾمات  ،دارية الشاجحة بالذخكة الميبية لمبخيج واالتراالتإلاتخاذ القخارات ا
 القابزة بسشظقة اتراالت الداوية.

 مشهجية الجراسة: 
وبسا يشاسب وطبيعة ىحا الشؾع مؽ  ،تعتسج الجراسة عمى األسمؾب الؾصفي التحميمي

تحقيق أىجاف الجراسة، وتتسثل  وأيزاً  ،الجراسات لإلجابة عؽ التداؤالت السظخوحة
عمى عيشة البحث لمسداعجة عجادىا وتؾزيعيا إ تؼ  لبحث في تؾزيع استسارة استبيانأداة ا

ــيق في عسمية دور وعيفة التشدـ الىتسام الجراسة بسعخفة عمؾمات، ونغخاً في جسع الس
كان مجتسع  ،سةداريـــــة بسشظقة اتراالت الداوية عمى مدتؾى السشغ  اتخاذ القخارات اإل

 ،ن مؽ كل مؽ لو عالقة بؾضع وتشفيح الخظة عمى مدتؾى السشظقةالجراسة يتكؾ  
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ىجاف بكفاءة لتحقيق األ وصؾالً  ؛الذخكة بذكل عام بذكل خاص عمى مدتؾى و 
 وفاعمية.

ومجراء التي كانت لخؤساء األقدام  ،ت الداويةومؽ خالل الديارات لسشظقة اتراال
ثشاء تدميسيؼ ندخة مؽ صحيفة االستبيان سكاتب ورؤساء فخق الريانة الفشية أال

معمؾمات تخص  وإجخاء بعض الحؾارات معيؼ تؼ الحرؾل عمى ،الخاص بالجراسة
 .ذلػ االطالع عمى الجراسات السكتبية إلىأضف  ،الجراسة

 ؾعيفة التشديق.ب=  الستغيخ السدتقلل وتسث   
 عسمية اتخاذ القخارات.ب=  الستغيخ التابـــعو 

 حجود الجراسة: 
: تؼ تشاول مؾضؾع الجراسة مؽ خالل تحميل أراء رؤساء األقدام الحجود السكانية -1

بسا يخجم  متغيخات  ،الداوية لريانة بسشظقة اتراالتورؤساء فخق ا ،ومجراء السكاتب
 الجراسة وفق اآلتي:

 مجيخ مشظقة اتراالت الداوية / نائب مجيخ السشظقة/ الذؤون القانؾنية بالسشظقة.  -
 كاتب بالسشظقة ورؤساء فخق الريانة الفشية بالسشظقة.سالذؤون اإلدارية/ مجراء ال -
بإجخاء الجراسة السيجانية خالل العام الجراسي  ناقام الباحث :الحجود الدمانية -2

 م2020/2021
 مرصمحات الجراسة:

 تؾجيو العامميؽ  إلىواليادف داري الحي يقؾم بو السجيخ ىؾ الجيج اإل: التشديق
 (1)ؽ.د وبأسمؾب معي  عسال في وقت محج  نحؾ إنجاز األ

 :تدتشج عمى  مفاليؼ نغخية اإلدارة، يجب أن   ىي قمب اإلدارة، وأن   اتخاذ القخار
 (2)ني.وسيكؾلؾجية االختيار اإلندا مشظق
 لعؾامل التي تزسؽ لظخفي قؾى اوليحا فيؾ أ ،ؾ طخيق مددوج االتجاهاالترال: ى

 ،فيعسل عمى تحقيق رغباتو ،خخؼ كل مشيسا وجيات نغخ اآليتفي   االترال أن  
 (3)يجسعيسا في ذلػ الرالح السذتخك. 
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 :لها تحجيج وتجسيع مختمف أوجه الشذاط العسمية التي يتع خل  "هػ التشطيع
 باألفخادووضعها في هيكل يتع شغمه  ،هجاف السذخوعواألعسال الزخورية لتحقيق أ

 داء عسمهع بكفاءةشهع مغ أارد والحتياجات التي تسك   ؤهميغ وتدويجهع بالسػ سال
 (4)وفاعمية"

 الجانب الشطخي:: ثانياا  
 التشديق: مفهػم

ف والتشفيح ج ىحه الجيؾد في الترخ  لكي تؾح   ،ؼ لجيؾد الجساعة"التختيب السشغ  ىؾ 
دارية )التخظيط وعائف العسمية اإلومؽ خالل ما تترف بو (5)د."لتحقيق اليجف السحج  

 مسارستيا ليذ مؽ الزخوري و ن  وأ ،مؽ تجاخل وتخابط والخقابة( لتؾجيووالتشغيؼ وا
الحي  ،السؾقف بوبل يسكؽ مسارستيا حدبسا يتظم   نجاز األعسال،إأثشاء  بالتختيب

وىجفو  د دور كل نذاطؼ ويحج   التشديق يشغ    ن  "إ مشيا. يأمسارسة  إلىيحتاج فيو 
عسل عمى مداعجة يو  ،سةىجاف الجدئية في السشغ  الجدئي بذكل يتكامل مع األ

ق اليجف في الشياية. يتحق  نذظة السختمفة باندجام حتى عمى تشفيح األالسجيخيؽ 
محؾر و ن  تتؼ مسارسة التشديق باعتبار أ وفاعمية يجب أن  ىجاف بكفاءة ولتحقيق األ

 ،داء والتكخاراألفي  االزدواجيةفي مشع  يزاً أ الالفع   ويداعج التشديقدارية العسمية اإل
صجار إويحؾل دون وقؾع نداعات عمى الدمظة عشج تؾزيع السيسات والؾاجبات و 

 (6)"القخارات
 (7) :فزلعتاارات الػاجب تػافخها لتشديق أال

 التشغيؼ السبدط.  -1
 الدياسات والبخامج الستجاندة.  -2
 وسائل االترال حدشة الترسيؼ. -3
 تحقيق التشديق االختياري.  -4
 الذخري.رشاد إلالتشديق عؽ طخيق ا  -5
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 (8):هسية التشديقأ
رية التي ال تشفرل عؽ داحجى وعائفو اإلإ مؽ التشديق مدؤولية كل مجيخ وىؾ -1

 خخى.الؾعائف اإلدارية األ
مف و بيؽ مختأ ،شديق مشع التذابػ والتجاخل داخل إدارة التشغيؼيدتيجف الت -2

 وبكفاية.ىجاف بتكامل كي يسكؽ لمشغام اإلداري بأكسمو مؽ تحقيق األ ؛التشغيسات
 ،وىي في الؾاقع جؾىخ وعيفة التشديق ،فاتالتأكيج عمى وحجة الجيؾد والترخ   -3

لكي تديخ في  ،لكل الجيؾد عج تؾقيتاً اإلداري قج أ  ومعشى وحجة الجيؾد والترخفات أن  
قيادة لتكؾن الكيادة  تجعؼ دوات التشغيؼ التيتجاه متجانذ ووحجة الجيؾد ىي مؽ أا

 ناجحة.
ليذ  بشاء التشغيؼ نفدو.وبيؽ  ،ساسي بيؽ التشديق كؾعيفةجحري وأىشاك ارتباط  -4

نسا ال يسكؽ فرمو إو  ،التشديق عامل ومؤثخ في بشاء التشغيؼ ن  فقط عمى أساس أ
 ؽ التشغيؼ كبشاء وعيفة.م ابتجاءً 

 :(9)المدايا وخرائز التشديق الفع  
 سة.ضسان والء األفخاد لمتشغيؼ وألىجاف السشغ   -1
 رة وضسان تعاونيا.االنعدالية واالنفرالية بيؽ األقدام السخر  القزاء عمى  -2
 الكفاءة اإلدارية في أداء السيام وتحقيق األىجاف. ىال يؤدي إلالتشديق الفع    -3
ال بيؽ األفخاد ومجسؾعاتيؼ داخل سة بالتشديق الفع  قيام السجيخيؽ في السشغ    -4

 .ةالسشغس
سات األخخى يؤدي إلي اإلدارية وغيخىا مؽ السشغ  سة ال بيؽ السشغ  التشديق الفع   -5
 نجاز األعسال بدخعة وبأريحية ومرجاقية.إ

أي كل أجداء التشغيؼ وتغيخ  ،ؽ التشديق كل الجيؾد والؾعائف واألنذظةيتزس   -6
وبيؽ السدتؾيات التي تخبط  ،أفقي ق بيؽ الؾحجات التشغيسية في مدتؾى أىسية التشدي

 . عزيا في عالقات رأسيةمع ب
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 .مفهػم عسمية اتخاذ القخار
وعسمية  (10)."دةىجاف محج  "ىي عسمية اختيار ألحج البجائل السظخوحة لتحقيق أ 

ميؽ محتسميؽ أو أكثخ "عسمية  اختيار بجيل واحج مؽ بيؽ بجي يزاً اتخاذ القخارات ىي أ
شة في ضؾء معظيات كل ىجاف خالل فتخة زمشية معي  لتحقيق ىجف أو مجسؾعة مؽ األ

 (11)سة"مؽ البيئة الجاخمية والخارجية والسؾارد الستاحة لمسشغ  
 (12)خرائز عسمية اتخاذ القخارات

 عسمية اتخاذ القخارات بخرائص أىسيا ما يمي:تتدؼ  
يا عسمية ذىشية، فيي نذاط فكخي يعتسج عمى اتباع السشظق والتفكيخ السشيجي أن   -1

 الرحيح.
 ،عسمية االختيار ىي جؾىخ اتخاذ القخارات مؽ أن  يا عسمية إجخائية، فعمى الخغؼ أن   -2

 ،ىشاك عجد مؽ الخظؾات التفريمية التي تدبقيا مثل تحجيج وتعخيف السذكمة إال أن  
 أو التي تأتي بعجىا مثل وضع القخار مؾضع التشفيح.

د البجائل ىؾ أساس عسمية اتخاذ القخارات، فحيشسا ال يؾجج إال حل واحج تعج   أن    -3
سا ومؽ ثؼ ال يكؾن ىشاك اتخاذ قخار، وإن   ،فمؽ يكؾن ىشاك اختيار ،شةمعي   لسذكمة

 ؽ.يكؾن األمخ إجبارًا عمى أمخ معي  
 إلىسا يكؾن وفق أسذ ومعاييخ تؤدي اختيار البجائل ال يتؼ عذؾائيًا، وإن   إن     -4

 ندب بجيل. ر أاختيا
ج السشال في عالؼ الؾاقع، وربسا ال السثالية أمخ بعي شا ال نختار البجيل األمثل، ألن  أن   -5

البجيل األندب،  إلىو تؾج  ولحلػ فاالختيار ي ،ليا القخاريشاسب الغخوف التي يتخح خال
والحي يتشاسب مع الغخوف السؤثخة في اتخاذ القخار. فعمى سبيل السثال قج يكؾن 

شاعات بجاًل اختيار أساليب إنتاج نرف آلية بجياًل مشاسبًا لمجول الشامية في بعض الر
 مؽ األساليب الكاممة السيكانيكية.

عسمية اتخاذ القخارات مختبط بالسدتقبل، فشحؽ نتخح القخارات في الؾقت  إن   -6
 إلىالحاضخ، ولكؽ تشفيح القخار وآثاره ستكؾن في السدتقبل. وىحه الخاصية تؤدي 
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 عؽ التغيخ يا تعتسج عمى التشبؤ بالسدتقبل، فزالً صعؾبة عسمية اتخاذ القخارات ألن  
 وعجم االستقخار في العؾامل السؤثخة فيو.

 (13):خصػات عسمية اتخاذ القخار
ولكي  ،و مخاحل عسمية اتخاذ القخاريختمف كتاب اإلدارة في تحجيج عجد خظؾات أ

 تية:آليسخ القخار الخشيج بالخظؾات ا ن  تكؾن العسمية كاممة يشبغي أ
عسمية اتخاذ القخارات ىي العثؾر عمى ولى في ألالسيسة ا ن  إتحجيج السذكمة:  - أ

 السذكمة الحكيكية وتحجيجىا.
 ؛الحقائقيتؼ فييا ترشيف وتجسيع  ،ىحه الخظؾة ميسة ججاً  جتع تحميل السذكمة: - ب

يتخح القخار؟ ومؽ الحي يجب استذارتو عشج اتخاذ  ن  لغخض معخفة مؽ الحي يجب أ
د قاعجة بيانات ؾ ال بؾجيتؼ كل ذلػ إ بالغو؟ وال يسكؽ أن  إومؽ الحي يجب القخار؟ 

 تحؾي كل السعمؾمات السخاد تحميميا لمسداىسة في اتخاذ قخار سميؼ.
ىي الظخيق الؾحيج لجمب الفخوض األساسية : الحمؾل البجيمة تشسية الحمػل البجيمة - ت

عمى التخيل حتى يسكؽ العثؾر  وقجرةً  ابتكارياً  تدتمدم تفكيخاً  ياألن   ،مدتؾى الؾاقع إلى
 عمى الحمؾل الججيجة.

أي تحجيج السدايا والعيؾب  ،: يتؼ في ىحه  الخظؾة  تقييؼ كل بجيلتقييع كل بجيل - ث
وكيف يداعج ذلػ في  ،وىشا يغيخ دور التشبؤ بالسدتقبل ،عة لكل بجيلالستؾق  

 ثار الدمبية لعسمية اتخاذ القخار.التخفيض مؽ اآل
الحي يحقق أحدؽ  ،في ىحه السخحمة يتؼ اختيار أفزل بجيل فزل حل:اختيار أ - ج

ؼ مؽ خالليا وىشاك مجسؾعة مؽ السعاييخ يت ،جميا يتخح القخاراألىجاف التي مؽ أ
في ة كالخظخ/ الؾفخ : فزل حل مؽ بيؽ الحمؾل السحتسمةالسداعجة في اختيار أ

 الجيج/ السؾارد الستاحة وقيؾدىا.
 ن  السخحمة يجب عمى جسيع القائسؾن أ في ىحه ال:عسل فع   إلىتحػيل القخار  - ح

عة في التغيخات الستؾق   كحلػ ،ع حجوثيا في سمؾكيؼ وترخفاتيؼسؾا التغيخات الستؾق  يتفي  
 خخيؽ الحيؽ يعسمؾن معيؼ .ترخفات األشخاص اآل
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 (14) :قات عسمية اتخاذ القخاراتمعػ   
فسشيا  ،عمى فاعمية عسمية اتخاذ القخار قات التي تؤثخ سمباً ن مؽ السعؾ   اىشاك نؾع

 كالتالي: ياقات خارجية وسؾف يتؼ ترشيفوىشاك معؾ    ،قات داخميةمعؾ   
 الجاخمية في عسمية اتخاذ القخار: قاتالسعػ    - أ

 تي:مية في عسمية اتخاذ القخار في اآلقات الجاخل السعؾ   تتسث   
سة مؽ القيؾد دارة السشغ  قبل إ الدياسة الستبعة مؽ ج:  تعسةالدياسة الحالية لمسشط   -1

 شعكذ مدتكبالً ت والتيدارتيؼ أمام السجيخيؽ التخاذ قخارات تخص إ التي تقف عائقاً 
 سة بذكل عام.عمى السشغ  

م اتخاذ القخار لكل السدتؾيات ماأ مكانيات السالية عائقاً إل: تقف امكانيات الساليةإلا -2
 دارية دون استثشاء.اإل
وسمؾك العامميؽ داخل  ،ندان يخفض التغييخاإل الظبيعي أن  : مؽ فخادسمػك األ -3

 تحت فخاد يعمسؾن مدبقاً األ حيث أن   ،خاذ القخاراتتسة يؤثخ بذكل كبيخ في االسشغ  
 تأثيخ نتائج تشفيح القخارات عمييؼ.

فخاد الحيؽ يستمكؾن خبخة متخاكسة عجم تؾافخ األ : إن  داريةعجم تػافخ الكفاءة اإل -4
 الجراية الكبيخة باألساليب الحجيثة في اتخاذ القخارات.بجانب 

 ىؾ ،بيا وعجم الكيام بترشيفيانقص السعمؾمات وعجم تبؾي ن  : إنقز السعمػمات -5
مام عسمية اتخاذ القخار بذكل وأ ،سة بذكل عامام كل عسميات السشغ  ممؽ أىؼ العؾائق أ

 خاص.
 قات الخارجية في عسمية اتخاذ القخار.السعػ    - ب

سة وتسثل السعؾقات الخارجية كل الستغيخات البيئية الخارجة عؽ سيظخة السشغ  
 وىي:

 الستغيخات الدياسية. -1
 الستغيخات االقترادية. -2
 الستغيخات االجتساعية. -3
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 الستغيخات التكشؾلؾجية. -4
 .مشيةألاالستغيخات  -5

 :الجانب العسمي: ثالثاا 
 دوات جسع البيانات:أ -1

االستبيان كأداة لجسع البيانات، وقج احتؾت االستسارة عمى عجد مؽ تؼ استخجام 
 ،الخساسي ليكخثم مكياس ااستخجتؼ ىحا وقج  ،عبارةً  23،  بمغ عجدىا العبارات

 والسبيؽ في الججول التالي:
الخساسي حدب  ليكخثح تحجيج االتجاىات وفق مكياس ( يؾض   1الججول رقؼ )

 .حالستؾسط السخج  
 معارض بشدة معارض محايد أوافق أوافق بشدة المقياس

 1.79-1 1.59-1.80 3.39-2.60 4.19-3.40 5.0-4.20 الدرجة

 
 الدرجة المتوسط المرجح ت

 جدا   منخفضة 1-1.79 1

 منخفضة 1.80-1.59 2

 متوسطة 2.60-3.39 3

 مرتفعة 3.40-4.19 4

 مرتفعة جدا 4.20-5.0 5

 نتائج الدراسة الميدانية المصدر:

 مشهجية الجراسة:/1
وذلػ بإجخاء دراسة تظبيكية لسعخفة  ،تدتخجم الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي

دارية بالذخكة الميبية لمبخيج القخارات اإل ذعسمية اتخا في الع  دور وعيفة التشديق الف
 وتقشية السعمؾمات القابزة. ،واالتراالت

 مجتسع وعيشة الجراسة:   - أ
طبيعة ىحا الشؾع مع شاسب توبسا ي ،تعتسج الجراسة عمى األسمؾب الؾصفي التحميمي

تحقيق أىجاف الجراسة،  وأيزاً  ،مؽ الجراسات لإلجابة عؽ التداؤالت السظخوحة
عمى عيشة الباحثان ، قام بإعجادىا ل أداة البحث في تؾزيع استسارة استبيانوتتسث  

الىتسام الجراسة بسعخفة دور وعيفة  عجة في جسع السعمؾمات، ونغخاً البحث لمسدا



 

 م0202يونيو  التاسعالعذد                          022                                   مجلة رواق الحكمة

 د.خالذ عبذالسالم القريو    د.دمحم علي بشينة ...  وظيفة التنسيك الفعال ودورها في عملية اتخار القرارات

دارية بالذخكة الميبية لمبخيج واالتراالت القخارات اإل ذعسمية اتخاال في التشديق الفع  
قدام ومجراء السكاتب  ورؤساء فخق ن مؽ رؤساء األمجتسع الجراسة يتكؾ  كان  ،تقشيةالو 

دور وعيفة التشديق في  واالطالع عمى ،الداويةقة اتراالت الريانة الفشية بسشظ
 عسمية اتخاذ القخار بالذخكة محل الجراسة.

اتراالت الداوية لتؾزيع ندخة مؽ  ل الديارات الستكخرة لسقخ مشظقةومؽ خال
 ،ومجراء السكاتب وفخق الريانة ،صحيفة االستبيان الخاص بالجراسة لخؤساء األقدام

 .ت لمحرؾل عمى معمؾمات تخص الجراسةىحا وقج تؼ إجخاء بعض الحؾارا
ورؤساء فخق الريانة  ،قدام ومجراء السكاتبن مجتسع الجراسة مؽ رؤساء األيتكؾ  

داري بيؽ يؼ يسارسؾن وعيفة التشديق اإلن  أ اتراالت الداوية باعتبار بسشظقة الفشية
بكفاءة وفاعمية ىجاف السخسؾمة لتحقيق األ وصؾالً  ،داريةكافة السدتؾيات والؾحجات اإل

 ،، وتؼ اختيار مشظقة اتراالت الداوية نسؾذجاً ةمفاع اتمؽ خالل عسمية اتخاذ قخار 
 إلى مؽ الداوية شخقاً واسعة ي مداحة جغخافية مشظقة اتراالت الداوية تغظ    ن  وذلػ أل

عسال دارية متكاممة إلنجاز األإوجؾد عسمية  إلىوىحا يحتاج  ،رأس اججيخ غخباً 
سة بكفاءة ىجاف السشغ  أ ال في تحقيق تديؼ بذكل فع   ،اريةإدوتشفيحىا مؽ خالل قخارات 

 وفاعمية.
ورؤساء الؾحجات  ،مجراء السكاتبوقج تؼ تؾزيع االستبيانات عمى رؤساء األقدام و 

 اً ( استبيان30عة )بمغ عجد االستبيانات السؾز   قجو  ،الريانة ق دارية ورؤساء فخ اإل
( 3وعجد) ًا،( استبيان27اتراالت الداوية،  وكان عجد االستبيانات السدتخدة )ظقة شبس

لعجم تؾاججىؼ بسكاتبيؼ لحغة استخجاع  نغخاً  ؛لؼ تدتخجع مؽ أفخاد العيشةمشيا 
( أي ما 27ة والسقبؾلة يكؾن عجد أفخاد العيشة )االستبانات. وبعجد االستبيانات السدتخد  

بيؽ مجيخ السشظقة ورؤساء األقدام ومجراء السكاتب  % مؽ عيشة الجراسة100ل يسث   
 ح ما سبق:والججول التالي يؾض    ،بسشظقة اتراالت الداوية
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 ( يؾضح عجد االستبيانات السؾزعة والسدتخدة والسقبؾلة لمتحميل2الججول رقؼ )

 البيان
 عدد 

 االستبيانات 
 الموزعة

 عدد 
 االستبيانات 

 المستردة

 عدد 
 االستبيانات 

 المستبعدة

 عدد  
 االستبيانات 

 المقبولة

نسبة 
 االستبيانات 

  إلىالمقبولة 
 الموزعة

داري والفني بمنطقة إلالجهاز ا
 اتصاالت الزاوية

33 22 3 22 100% 

 %100 22 3 22 33 اإلجمالي

 السرجر: نتائج الجراسة السيجانية
 الختاارات اإلحرائية:-ب

استخجم مجسؾعة مؽ االختبارات اإلحرائية وذلػ إلثبات صحة فخضية تؼ 
 :اآلتيالجراسة ومؽ ىحه االختبارات 

 الختاارات الخاصة بأداة القياس )الستبيان(:-1 
يا أكبخ ئمؽ أجل إعظا ؛بالتأكج مؽ مجى صجق وثبات أداة الجراسة انقام الباحث

 وذلػ كسا يمي: ،قجر مسكؽ مؽ السؾثؾقية
وذلػ  ،تؼ استخجام أسمؾب الرجق ر صجق أداة الجراسة حيثاتؼ اختب األداة:صجق -أ

مؽ خالل عخض االستبانة عمى مجسؾعة مؽ الستخرريؽ في مجال اإلدارة 
 ،مة ووضؾح عبارات االستبانة لسجتسع الجراسةءمؽ أجل معخفة مجى مال ؛واإلحراء

 السشاسبة عمى االستبانة.جخاء التعجيالت إوتؼ بكل السالحغات  خحتؼ األوقج 
مرجاقية وثبات السكياس السدتخجم في  ىبعج ذلػ باختبار مجقسشا  ثاات األداة:-ب

لمتحقق مؽ جؾدة وثبات السكياس  خكؾر نبااالستبيان، وقج تؼ استخجام معامل ألفا 
حيث PSS) )السدتخجم في الجراسة، وذلػ مؽ خالل مشغؾمة التحميل اإلحرائي 

ؽ درجة االرتباط الجاخمي بيؽ (، وىؾ يبي   1 - 0بيؽ ) خكؾر نباتكؾن قيسة معامل ألفا 
وقج تؼ إجخاء اختبار الثبات عمى إجابات السدتجيبيؽ  ،إجابات عشاصخ العيشة

 ؽ في الججول التالي: لجسيع الفقخات كسا مبي   خكخو نبافكانت قيسة إلفا/ ،لالستبيان
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 خكخو نبا( يؾضح قيسة معامل الفا / 3الججول رقؼ )
 خكخو نااقيسة معامل الفا /  عجد الفقخات السحػر

 0.827 11 عسمية اتخاذ القخار
 0.890 12 كفاءة وضيفة التشديق

 0.901 23 جسيع الفقخات
 السرجر: نتائج الجراسة السيجانية

لجسيع الفقخات بمغت  خكخو نباقيسة ألفا /  ن  أمؽ الججول أعاله يتزح 
ا يعظيشا داللة عمى ثبات إجابات عيشة (، وىى قخيبة مؽ الؾاحج الرحيح مس  901.0)

ششا مؽ مؽ الثبات الجاخمي في اإلجابات يسك    تؾفخ درجة عالية ججاً  الجراسة، إن  
 االعتساد عمى ىحه اإلجابات في تحقيق أىجاف الجراسة وتحميل نتائجيا.

 اسة واختاار الفخضيات:تحميل نتائج الجر -2
تؼ استخجام التكخارات والشدب السئؾية لؾصف عيشة : خرائز عيشة الجراسة-أ

 ذ تؼ تمخيص الشتائج في الججاول التالية:إ ،الجراسة
 الجشذ:-1

 الجشذ فئة( تؾزيع عيشة الجراسة حدب 4الججول رقؼ )
 الشداة العجد الشػع
 %100.0 27 ذكخ
 - - أنثى

 %100.0 27 السجسػع

 السرجر: نتائج الجراسة السيجانية.
، ؾليؽئن مؽ مجسؾعة مؽ السدعيشة الجراسة تتكؾ   ن  أ( 4يتزح مؽ الججول رقؼ )

يكؾن لؾعيفة  ن  أ% وىحا يديؼ بذكل كبيخ في 100.0وبشدبة ،غالبيتيؼ مؽ الحكؾرو 
الداوية ساسي لشجاح عسمية اتخاذ القخار عمى مدتؾى مشظقة اتراالت أدور التشديق 

 محل الجراسة.
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 العسخ-2
 ( تؾزيع عيشة الجراسة حدب الفئة العسخية5ججول رقؼ )

 الشداة العجد الفئة العسخية

 %22.2 6 سشة 30-39

 %29.7 8 سشة 40-49

 %48.1 13 سشة فأكثخ 50

 %100.0 27 السجسػع

 السرجر: نتائج الجراسة السيجانية.
 إلىسؾن ت% مؽ عيشة الجراسة يش22.2 ( أن  5مؽ الججول رقؼ ) يزاً أويتزح 

الفئة  إلى%  مؽ عيشة الجراسة يشتسؾن 29.7( سشة، بيشسا 39-30الفئة العسخية )
الفئة  إلى% مؽ عيشة الجراسة يشتسؾن 48.1 ( سشة، في حيؽ أن  49-40العسخية )
 ،يةخيخة فئة متعمسة وواعا ويسكؽ اعتبار الفئة العسخية األسشة فأكثخ( ىح 50العسخية )

 ،داريةنجاح العسمية اإلفي إديؼ بذكل كبيخ ت ن  أومؽ الستؾقع وأيزًا صاحبة خبخة، 
ىجاف أ تخاذ القخارات بذكل عمسي لتحقيق يتؼ ا ن  أو  ،اآلراءل وتدتؾعب كافة وتتقب  

 سة بكفاءة وفاعمية.السشغ  
 السؤهل العمسي:-3

 ( تؾزيع عيشة الجراسة حدب السؤىل العمسي6ججول رقؼ )
 الشداة العجد السؤهل العمسي

 %22.2 6 دبمػم متػسط

 %29.7 8 دبمػم عالي

 %48.1 13 بكالػريػس

 %100.0 27 السجسػع

 السرجر: نتائج الجراسة السيجانية.
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% مؽ عيشة الجراسة مؤىميؼ العمسي دبمؾم 29.7( 6تذيخ البيانات بالججول رقؼ )
ؤىميؼ العمسي بكالؾريؾس يجل عمى % مؽ عيشة الجراسة م48.1 عالي، في حيؽ أن  

العسل في مجال االتراالت  ن  أو  ،عمسية بسشظقة اتراالت الداوية تؾافخ كفاءات ن  أ
تمعب وعيفة التشديق  ن  أوىحا يديج مؽ فخصة  ،بخات العمسيةبذكل عام يعتسج عمى الخ

 سة محل الجراسة.في نجاح عسمية اتخاذ القخار بالسشغ   اً كبيخ  دوراً 
 السدتػى الػضيفي:-4

 ( تؾزيع عيشة الجراسة حدب السدتؾى الؾعيفي7ججول رقؼ )
 الشداة العجد الػضيفة الحالية

 %18.5 5 مجيخ مكتب
 %18.5 5 رئيذ قدع

 %40.8 11 رئيذ وحجة
 %22.2 6 رئيذ فخقة

 %100.0 27 السجسػع

 السرجر: نتائج الجراسة السيجانية.
% مؽ عيشة الجراسة مخكدىؼ الؾعيفي مجيخ 18.5 أن   إلى( يذيخ 7الججول رقؼ )

% مؽ عيشة الجراسة مخكدىؼ الؾعيفي رئيذ قدؼ، وما ندبتو 18.5مكتب، بيشسا 
% مؽ 22.2 % مؽ عيشة الجراسة مخكدىؼ الؾعيفي رئيذ وحجة، في حيؽ أن  40.8

الشدب تجل عمى ىحه  ن  أ انعيشة الجراسة مخكدىؼ الؾعيفي رئيذ فخقة ويخى الباحث
ا قج مس   ،ت الداويةفخاد العيشة عمى الييكل التشغيسي لسشظقة اتراالالتؾزيع الظبيعي أل

 كبخ لؾعيفة التشديق لشجاح عسمية اتخاذ القخار.أيديؼ في دور 
 حدب سشػات الخبخة-5

 ( تؾزيع عيشة الجراسة حدب الخبخة العسمية8ججول رقؼ )
 الشداة العجد الخبخة العسمية

 %11.1 3 سشػات 5-10
 %7.4 2 سشة 11-15
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 %14.8 4 سشة 16-20
 %66.7 18 سشة 20أكثخ مغ 
 %100.0 27 السجسػع

 السرجر: نتائج الجراسة السيجانية.
-5% مؽ عيشة الجراسة خبختيؼ العسمية )11.1 أن   إلى( يذيخ 8الججول رقؼ )

 وندبة (،15-11% مؽ عيشة الجراسة خبختيؼ العسمية )7.4( سشؾات، بيشسا 10
% مؽ 66.7 (، في حيؽ أن  20-16% مؽ عيشة الجراسة خبختيؼ العسمية )14.8

% مؽ 66.7ندبة ن  أ انويخى الباحث ،سشة 20عيشة الجراسة خبختيؼ العسمية أكثخ مؽ 
سة وليؼ مداىسة في عسمية اتخاذ القخار بالسشغ   ،اريةدإفكار أفخاد العيشة لجييؼ أجسالي إ

وزيادة  ،داري لخبخة العسمية في تظؾيخ الفكخ اإلا ألىسيةويخجع ذلػ  ،محل الجراسة
والقجرة  ،دارية لمعامميؽوعشاصخ العسمية اإل ،نذظة السذخوعأالتخاكؼ السعخفي في مجال 

يديج مؽ  امس   ،عمى سمؾكياتيؼ وأنساط شخرياتيؼف عمى التؾاصل وزيادة التعخ  
 ن  أىحا كمو يداعج في عؼ عسمية التشديق، و وىحا يج ،السعخفة والمغة السذتخكة بيشيؼ

 سة محل الجراسة.ثشاء عسمية اتخاذ القخار بالسشغ  أ اً ميس تمعب وعيفة التشديق دوراً 
 تحميل بيانات الستقراء:   -ب

تحميل بيانات االستقراء، وذلػ مؽ خالل حداب التكخارات والشدب نقؾم ب لكي
وكحلػ إيجاد قيسة الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري حؾل  ،السئؾية إلجابات العيشة

ح  دور وعيفة ؾض   ي حيبعخض الججاول الالباحثان فقخات االستبيان السختمفة، قام 
 دارية بالسشغسة محل الجراسة. القخارات اإل ذتخااال في عسمية ع  التشديق الف

 عسمية اتخاذ القخارات-1
 عمى فقخات مجى عسمية اتخاذ القخارات(: إجابات أفخاد العيشة 9ججول )

 العبارة
 الؾسط

 الحدابي
 االنحخاف
 السعياري 

الؾزن 
 السئؾي 

االىسية 
 الشدبية

يتع الستعانة بذكل كبيخ بالبيانات والسعمػمات 
 الجقيقة عشج اتخاذ القخارات التي تخز الذخكة .

 مختفعة %77.8 1.013 3.89

 مختفعة 74.8% 944. 3.74ل بعج تحميل البيانات إل يتع اتخاذ القخارات 
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 العبارة
 الؾسط

 الحدابي
 االنحخاف
 السعياري 

الؾزن 
 السئؾي 

االىسية 
 الشدبية

 صحاب القخار.أوالسعمػمات  الستػفخة لجى 
ل بعج تحجيج البجائل إل يتع اتخاذ القخارات السشاساة 

 مختفعة 72.6% 1.149 3.63 وترشيفها.

علن عغ القخارات التي يتع اتخاذ فػر إليتع ا
 مختفعة 73.4% 961. 3.67 صجورها .

اتخاذ القخارات مغ خلل مذاركة كافة العامميغ يتع 
 بالسشطسة لتشسية روح السدئػلية لجى الجسيع.

 متػسصة %60.0 1.209 3.00

يتع وضع خصة دقيقة لتشفيح القخارات التي تع 
 متػسصة 65.2% 1.289 3.26 اتخاذها مغ قبل متخحي القخار.

 مختفعة ججا 85.2% 984. 4.26 دارية.إلساس العسمية اأعسمية اتخاذ القخارات هي 
يعسل الخئيذ السااشخ عمى تحليل كل الرعاب 

 مختفعة 77.0% 864. 3.85 ثشاء تأدية العسل .أوالسعػقات التي تػاجهكع 

ساس  في عسمية اتخاذ ألالذظ وعجم التأكج وهسا ا
 متػسصة 59.2% 1.160 2.96 القخار مغ  قبل متخح القخار

السذاكل عشج اتخاذ السجيخ يػاجه العجيج مغ 
 مختفعة 71.8% 931. 3.59 القخارات داخل السشطسة.

تحتفظ السشطسة بحمػل وبجائل جاهدة للستعانة بها 
 وقت الحاجة .

 متػسصة %63.8 1.145 3.19

 مختفعة  0.646 3.55 الفقخات ككل
 السرجر: نتائج الجراسة السيجانية.
جسيع الستؾسظات الحدابية لمفقخات التي  (، يتزح أن  9مؽ خالل الججول رقؼ )

 إلى(، وجسيعيا تذيخ 4.26) –( 2.96تكيذ مدتؾى عسمية اتخاذ القخار تتخاوح بيؽ )
. فمقج حرمت مختفعة ججاً  إلىمدتؾى عسمية اتخاذ القخار ىؾ بجرجة مؽ متؾسظة  أن  

السختبة األولى إذ عمى  (العسمية اإلدارية قخارات ىي أساسعسمية اتخاذ ال)الفقخة القائمة 
(، وتعج 0.984وبمغ انحخافيا السعياري ) ،(4.26بمغت قيسة الستؾسط الحدابي ليا )

 ،التأكج الذػ وعجم)يا مختفعة، في حيؽ حرمت العبارة قيسة الستؾسط الحدابي ل
عمى السختبة األخيخة  (اتخاذ القخار مؽ قبل متخح القخاروىسا األساس في عسمية 
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( وتعج قيسة الستؾسط الحدابي 1.160( وانحخاف معياري )2.96بستؾسط حدابي )
الستؾسط العام لفقخات مدتؾى عسمية اتخاذ القخار  أن   إلىليا متؾسظة. تذيخ الشتائج 

(، وتعج قيسة الستؾسط الحدابي ليا 0.646( بانحخاف معياري )3.55يداوي )
مدتؾى عسمية اتخاذ  مى أن  و ىشاك اتفاق بيؽ أفخاد العيشة عا يجل عمى أن  مختفعة، مس  

 القخار بذكل عام ىؾ بجرجة مختفعة.
 كفاءة وضيفة التشديق-2

 (: إجابات أفخاد العيشة عمى فقخات مجى كفاءة وعيفة التشديق10ججول )
 

 العاارة
 الػسط

 الحدابي
 النحخاف
 السعياري 

الػزن 
 السئػي 

الهسية 
 الشدبية

القخارات يتع الستعانة باعس السػضفيغ في اتخاذ 
 مختفعة 71.8% 1.047 3.59 دارية .إلا

كافة العامميغ يذاركػن في عسمية التشديق عشج 
 مشخفزة 51.8% 971. 2.59 دارية الحاسسة.إلاتخاذ  القخارات ا

دارات  إليػجج تاادل وتشديق لمجهػد بيغ كافة ا
 مختفعة 71.8% 1.010 3.59 سة.دارية بالسشط  إلقدام والػحجات األوا

ساس وضيفة التشديق ويعسل دائسا أالسجيخ هػ 
عمى حل  ومػاجهة السذاكل مغ خلل الجتساعات 

 عسال بالسشطسة.ألوالػقػف شخريا عمى انجاز ا
3.74 1.059 %74.8 

 مختفعة

دارية هػ إلنطسة العسل لمػحجات اأاللتدام بقػاعج و 
 ساس نجاح السشطسة.أ

 مختفعة %80.8 898. 4.04

يتع العسل دائسا عمى تػافخ السعمػمات بالجػدة  
 د.السصمػبة وفي الػقت السحج  

 مختفعة %69.6 1.221 3.48

نطسة وقػاعج العسل الستاعة بالسشطسة تتسذى أ
 والتصػر التقشي 

 متػسصة %67.4 1.275 3.37

ل تػجج عػائق في الحرػل عمى السعمػمات وقت 
 ليها.إالحاجة 

 متػسصة %66.6 1.144 3.33

 مختفعة 73.4% 1.144 3.67يمتدم الجسيع بخصػط الدمصة ويعسل الكل بشاء عمى 
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 العاارة

 الػسط
 الحدابي

 النحخاف
 السعياري 

الػزن 
 السئػي 

الهسية 
 الشدبية

الرلحيات التي يكفمها له التشطيع الخاصة 
 بالسشطسة.

عسال بكفاءة وفاعمية مغ خلل تذكيل أليتع انجاز ا
 المجان داخل السشطسة.

 مختفعة %80.0 877. 4.00

العسل  تمعب عسمية التشديق دور كبيخ بيغ فخق 
هجاف ألعسال بالسشطسة لتحقيق األنجاز اإل مة السذك  

 بكفاءة وفاعمية.
4.07 .829 %81.4 

 مختفعة

دارة إلدارة العميا واإليػجج تشديق مدتسخ بيغ ا
 مختفعة 75.6% 1.050 3.78 دارة التشفيحية.إلالػسصى وا

 مختفعة  0.707 3.60 الفقخات ككل
 السيجانية.السرجر: نتائج الجراسة 

جسيع الستؾسظات الحدابية لمفقخات التي  (، يتزح أن  10مؽ خالل الججول رقؼ )
(، وجسيعيا تذيخ 4.07) –( 2.59تكيذ مدتؾى كفاءة وعيفة التشديق تتخاوح بيؽ )

تفعة. فمقج حرمت مخ  إلىمدتؾى كفاءة وعيفة التشديق ىؾ بجرجة مشخفزة  أن   إلى
دور كبيخ بيؽ فخق العسل السذكمة إلنجاز األعسال  لتشديقتمعب عسمية ا)الفقخة القائمة 

عمى السختبة األولى إذ بمغت قيسة  (سة لتحقيق األىجاف بكفاءة وفاعميةبالسشغ  
(، وتعج قيسة 0.829( وبمغ انحخافيا السعياري )4.07الستؾسط الحدابي ليا )

ؾن يذاركؾن في كافة العامم)يا مختفعة، في حيؽ حرمت العبارة الستؾسط الحدابي ل
عمى السختبة األخيخة بستؾسط  (التشديق عشج اتخاذ القخارات اإلدارية الحاسسة عسمية

( وتعج قيسة الستؾسط الحدابي ليا 0.971( وانحخاف معياري )2.59حدابي )
الستؾسط العام لفقخات مدتؾى كفاءة وعيفة التشديق  أن   إلىمشخفزة. تذيخ الشتائج 

(، وتعج قيسة الستؾسط الحدابي ليا 0.707معياري )( بانحخاف 3.60يداوي )
مدتؾى كفاءة وعيفة  و ىشاك اتفاق بيؽ أفخاد العيشة عمى أن  ا يجل عمى أن  مختفعة، مس  

 التشديق بذكل عام ىؾ بجرجة مختفعة.
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 :فخضية الجراسة-
يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لكفاءة وعيفة التشديق عمى عسمية اتخاذ القخارات  - 

 .الشاجحة
 عمىالفخضية الرفخية: ال يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لكفاءة وعيفة التشديق * 

 عسمية اتخاذ القخارات الشاجحة.
عسمية عمى الفخضية البجيمة: يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لكفاءة وعيفة التشديق * 

 اتخاذ القخارات الشاجحة.
 التشديق عمى عسمية اتخاذ القخارات الشاجحة( نتائج اختبار أثخ كفاءة وعيفة 11ججول )

معامل  الستغيخ
 الرتااط

معشػية معامل 
 الرتااط

قيسة 
 السعمسة

قيسة 
 tاختاار 

معشػية 
 tاختاار 

قيسة معامل 
 R2التحجيج 

كفاءة وضيفة 
التشديق عمى 
عسمية اتخاذ 

 القخار

0.733 0.000 0.803 5.395 0.000 0.538 

 السيجانية.السرجر: نتائج الجراسة 
 تي:( يتزح اآل11الججول الدابق رقؼ ) مؽ

بمغت قيسة معامل االرتباط بيؽ كفاءة وعيفة التشديق وعسمية اتخاذ القخارات ( 1
( وىي قيسة ذات داللة معشؾية حيث كانت السعشؾية السذاىجة ليا 0.733الشاجحة )

ىشاك عالقة ارتباطية مؾجبة وقؾية ذات داللة  (، وىحا يجل عمى أن  0.000تداوي )
 حرائية بيؽ كفاءة وعيفة التشديق وعسمية اتخاذ القخارات الشاجحة.إ

( وىي قيسة 0.803بمغت قيسة معمسة االنحجار الخاصة بكفاءة وعيفة التشديق )( 2
وجؾد عالقة تأثيخ لكفاءة وعيفة التشديق عمى عسمية اتخاذ  إلىا يذيخ مؾجبة مس  

( حيث بمغت قيستو tارات الشاجحة، وىي معشؾية مؽ خالل قيسة اختبار)خ قال
قل مؽ قيسة أ( وىي 0.000سذاىجة السشاعخة لو )(، وكانت السعشؾية ال5.395)
 ( وىحا يجل عمى معشؾية الستغيخ.0.05)
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يكيذ القجرة التفديخية  (، باعتباره السعامل الحيR2بمغت قيسة معامل التحجيج )( 3
سعامل السحكؾر )كفاءة وعيفة التشديق(، ويتزح مؽ خالل قيسة ال لسدتقللمستغيخ ا
% مؽ التغيخ 53.8كفاءة وعيفة التشديق تؤثخ بسا ندبتو  ن  أب%( 53.8والبالغة )

 ارات الشاجحة.خ الحاصل في عسمية اتخاذ الق
 ،شة في الججول الدابق سيتؼ رفض الفخضية الرفخيةضؾء السعمؾمات السبي  في و 

ىشاك أثخ ذو داللة لكفاءة وعيفة  والتي تشص عمى أن   ،وقبؾل الفخضية البجيمة
 التشديق عمى عسمية اتخاذ القخارات الشاجحة.

 الشتائج والتػصيات:
   .الشتائج :ولا أ

 ىسيا:أ مؽ الشتائج  مت الجراسة لجسمةتؾص  
 .لكافة العامميؽ يؽوجؾد قاعجة بيانات متاحة بالحجؼ والؾقت السشاسب -1

 سة محل الجراسة.ىشاك تشاغؼ وتشديق بيؽ كافة السدتؾيات بالسشغ   -2
 سة ناجحة.نغسة والسعاييخ التي تجعل مشيا مشغ  سة محل الجراسة األتستمػ السشغ    -3
وبسا يتساشى والؾضع الحي تسخ بو  ،العمسية لألساليبتخزع عسمية اتخاذ القخار  -4

 .ليبيا ىحه الفتخة
سة سشاد السيام تشفيحًا ألىجاف السشغ  إوالرالحيات و مثل لمدمظات االستخجام األ -5

 بكفاءة وفاعمية.
يا فخق الريانة سة بالذكل الخئيدي عمى الشجاحات التي تحققيعتسج نجاح السشغ   -6

نذظة ؽ كافة العسميات واألويخجع ذلػ لمتخابط والتشديق بي ،سةار سة محل الجبالسشغ  
 سة محل الجراسة.بالسشغ  

في عسمية اتخاذ قدام والسكاتب ى بعض رؤساء األوال حت  ن ؾ مال يذارك العام  -7
 القخارات الحاسسة بالذخكة حيث كانت مشخفزة.
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 التػصيــــــــــــات:  -ثانياا 
 سة محل الجراسة.تشسية روح السدئؾلية لجى جسيع العامميؽ بالسشغ   -1

مؽ قبل  ىاوضع الخظط والبخامج التي تديؼ في تشفيح القخارات التي تؼ اتخاذ -2
 سة محل الجراسة.بالسشغ   ؾليؽئالسد

استخجام الظخق و  ،سة محل الجراسةبجاع واالبتكار لمعامميؽ بالسشغ  إلتشسية روح ا -3
 عسال.مؾل لمسذاكل التي تؾاجو تشفيح األالح إليجادالعمسية 

لكي يديل االستعانة بيا وقت  ؛سة االحتفاظ بحمؾل وبجائل جاىدةعمى السشغ   -4
 لييا.إ الحاجة

ي اتخاذ القخارات الحاسسة التي فقدام والسكاتب رؤساء األو العامميؽ مذاركة  -5
 وكحلػ تشسية عامل الخضا الؾعيفي. ،سةتخريؼ بديادة روح الؾالء لمسشغ  
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