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معوقات اختاذ القرار لدى وكيالت أقسام الكليات اإلنسانية
يف جامعة امللك سعود
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معوقات اتخاذ القرار

أف تستند عمى منطؽ وسيكولوجية االختيار اإلنساني" ].[1

لدى وكيالت الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود مف وجية

ويؤكد الطماوي [ ]2عمى أف القائد اإلداري الناجح ىو الذي

نظرىف ،وفي ضوء طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا،

يكسب روح العمؿ وتتوفر فيو المقدرة عمى إصدار الق اررات

فقد استخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي المسحي .كما استخدمت

اإلدارية المناسبة .وميمة إصدار الق اررات اإلدارية ىي ميمة

االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة مف مجتمعيا المتمثؿ في وكيالت

عامة يشترؾ فييا كافة القادة اإلدارييف ،وليذا فإنيا عنصر

أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود وعددىف ( )29وكيمة.

جوىري في القيادة اإلدارية بؿ لعميا أبرز ما يميز القيادة

وقد اسفرت الدراسة عف عدد مف النتائج أىميا:

اإلدارية.

 -أف وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود يقمف

ومف منطمؽ أىمية القرار اإلداري في المنظمات

بعممية اتخاذ القرار بدرجة متوسطة.

والمؤسسات ،وتحقيقًا لرؤية المممكة العربية السعودية لمتطوير

 أف ىناؾ موافقة إلى حد ما عمى المعوقات اإلدارية التي تواجييف،ومف أىميا :االزدواجية في أداء األعماؿ ،البيروقراطية وتبايف وتعقد

مف خالؿ االرتقاء بالعممية التعميمية ،فقد حظي قطاع التعميـ

اإلجراءات ،قمة الصالحيات الممنوحة.

العالي بدعـ واىتماـ كبير في المممكة ،فالجامعات السعودية

 -أف مف أىـ المقترحات التي تسيـ في عممية اتخاذ القرار لدى

تذخر بالقادة األكفاء الذيف ساىموا وسيساىموف مف خالؿ

الوكيالت تتمثؿ في :التحديد الدقيؽ لممياـ والواجبات ،العمؿ عمى

إدارتيـ برفع كفاءة التعميـ وتحقيؽ رؤية المممكة ،إال أف ىناؾ

تحسيف الموائح والقوانيف االدرية ،التمكيف ومنح المزيد مف الصالحيات

العديد مف المعوقات التي تحوليـ دوف اتخاذ القرار وىذا ما

اإلدارية.

أشارت إليو دراسة كمفر [ ]3حيث ذكرت أف ىناؾ معوقات

اخير كشفت نتائج الدراسة أنو ال توجد ىناؾ فروؽ ذات داللة
 و ًاإحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد الدراسة حوؿ محاور الدراسة

ومشكالت إدارية وسموكية تحد مف ممارسة القيادات اإلدارية
لصالحيات اتخاذ القرار في المؤسسات األكاديمية ،كما أظيرت

باختالؼ متغيرات الدراسة (الدرجة العممية ،سنوات الخبرة).

نتائج ىذه الدراسة أف الصالحيات الممنوحة لمقيادات اإلدارية

 .1المقدمة

التخاذ القرار غير كافية وأف الموائح واألنظمة مف أىـ األسباب

الحياة التي نعيشيا اآلف ماىي إال نتيجة لق اررات اتخذناىا

المؤدية إلى عدـ منح القيادات اإلدارية الفرصة الكافية التخاذ

بالماضي أو لـ نتخذىا ،فنجاح حياتنا يعني نجاح ق ارراتنا،

القرار.

فالقرار ىو الوسيمة لبموغ األىداؼ سواء كاف عمى الصعيد

كما ذكرت العوىمي [ ]4في دراستيا عدداً مف التوصيات

اإلنساني أو عمى الصعيد المؤسسي ،وىذا ما جعؿ الكثير مف
اإلدارييف يعرفوف اإلدارة بأنيا عممية اتخاذ قرار ،فيو يعد مف

قدر أكبر مف المشاركة
كاف مف أىميا إعطاء وكيالت األقساـ ًا
في اتخاذ الق اررات االست ارتيجية وبالتالي تخفيؼ العبء

الموضوعات بالغة األىمية التي حازت عمى اىتماـ عمماء

عف اإلدارات العميا ،والتقميؿ مف مركزية عممية اتخاذ

اإلدارة ،ويؤكد سيموف في تفسيره لعممية اتخاذ القرار عمى أف

القرار ،والبحث عف األسباب التي تحد مف مشاركة وكيالت

القررات ىو قمب اإلدارة ،وأف مفاىيـ نظرية اإلدارة يجػ ػ ػ ػ ػ ػب
اتخاذ ا

القسـ في اتخاذ القرار.
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ومف منطمؽ أىمية دور وكيالت األقساـ في جامعة الممؾ

أ .أسئمة الدراسة

سعود ،حيث يعد منصب الوكيؿ مف أحد أىـ المناصب اإلدارية

بشكؿ أكثر دقة تسعى الدراسة لإلجابة عف األسئمة التالية:

التي مف خالليا تتخذ العديد مف الق اررات العامة التي يعود

 -1ما واقع اتخاذ القرار لدى وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية

نتاجيا إلى الجامعة مف عامميف ورؤساء وطالب ،فقد جاءت

في جامعة الممؾ سعود مف وجية نظرىف؟

ىذه الدراسة لتتعرؼ عمى واقع اتخاذ القرار وتوضح أىـ معيقاتو

 -2ما أبرز المعوقات التي تواجو وكيالت أقساـ الكميات

مف وجية نظر وكالء األقساـ في الكميات اإلنسانية ،وتقديـ

اإلنسانية في اتخاذ القرار مف وجية نظر عينة الدراسة؟

المقترحات والتوصيات التي مف شأنيا لفت نظر اإلدارة العميا

 -3ما الحموؿ المقترحة لتفعيؿ عممية اتخاذ القرار لدى وكيالت

ألىمية دور الوكيمة وأىمية اتخاذ الق اررات مما يدفعيف لممساىمة

أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود؟

بفاعمية في العممية اإلدارية لموصوؿ لألىداؼ المنشودة.

 -4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات وكيالت
تبعا لممتغيرات
أقساـ الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعود ً

 .2مشكمة الدراسة

التالية (الدرجة العممية ،سنوات الخبرة)؟

تعد عممية اتخاذ القرار مف األسس الالزمة لنجاح العمؿ
خاصا مف قبؿ العديد
اىتماما
المؤسسات التعميمية لذا فيي تمقى
ً
ً

ب .أهداف الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى:

مف الميتميف مف رجاؿ اإلدارة ،ومف خالؿ اطالع الباحثتيف

عمى الدليؿ اإلرشادي لممياـ التنظيمية والصالحيات لكميات

 -1التعرؼ عمى درجة اتخاذ القرار لدى وكيالت أقساـ الكميات

ومعاىد الجامعة في جامعة الممؾ سعود الحظت أف مياـ

اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود.

وصالحيات وكيمة القسـ اقتصرت عمى المتابعة واإلشراؼ ،كما

 -2التعرؼ عمى معوقات اتخاذ القرار لدى وكيالت أقساـ

أف ىناؾ العديد مف المياـ والصالحيات المشابية والمتداخمة مع

الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود مف وجية نظر عينة

مياـ وصالحيات رئيس القسـ مما يسبب االزدواجية في المياـ.

الدراسة.

وعمى الرغـ مف أىمية الدور الذي تقوـ بو وكيمة القسـ إال

 -3تقديـ حموؿ مقترحة لتفعيؿ عممية اتخاذ القرار لدى وكيالت

أف الصالحيات المعطاة ليا غير مكافئو لدورىا القيادي ،مما

الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود مف وجية نظرىف.

وبناء عمى ذلؾ ترى
يجعؿ ميمة اتخاذ القرار ميمة صعبة.
ً

 -4التعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف استجابات

الباحثتاف أف دراسة معوقات اتخاذ القرار لدى وكيالت أقساـ

وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعود تبعا

الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود ليا بالغ األىمية

لممتغيرات التالية "الدرجة العممية ،سنوات الخبرة".

لمبحث عف المعوقات التي تحوليـ دوف اتخاذ القرار ،ومف ثـ

ج .أهمية الدراسة

تقديـ التوصيات التي مف شأنيا لفت نظر اإلدارات العميا بتمؾ

 -1تسعى الدراسة لتعرؼ عمى واقع عممية اتخاذ القرار لدى

المعوقات وتقديـ المقترحات لتجاوز تمؾ المعوقات لموصوؿ

وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود.

لألىداؼ المنشودة عمى أكمؿ وجو .وفي ضوء ما سبؽ يمكف

 -2تبرز أىمية ىذه الدراسة في كونيا تبحث عف المعوقات

لمباحثات صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

التي تواجيو وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في اتخاذ القرار.

 -ما معوقات اتخاذ القرار لدى وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية

 -3قد تساىـ ىذه الدراسة في وضع المؤشر أماـ المسؤوليف في

في جامعة الممؾ سعود مف وجية نظرىف؟

الجيات العميا عف معوقات اتخاذ القرار لدى وكيالت األقساـ،
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بما يساعد ىذه الجيات في توفير كافة الوسائؿ والسبؿ لتجاوز
تمؾ المعوقات.

ير عف أعماؿ القسـ في
التعميـ العالي ،وتقدـ لرئيس القسـ تقر ًا

نياية كؿ سنة دراسية .وتعيف وكيمة القسـ مف بيف عضوات ىيئة

 -4تتطمع الباحثتاف إلى أف تتـ االستفادة مف ىذه الدراسة عمى

التدريس السعوديات المتميزات بالكفاءات العممية واإلدارية بقرار

مستوى و ازرة التعميـ العالي ألنيا ستوفر معمومات عف معوقات

مف معالي مدير الجامعة بناء عمى ترشيح عميد الكمية أو

اتخاذ القرار وتضع مقترحات وحموؿ لتفادي تمؾ المعوقات.

المعيد بالتنسيؽ مع رئيس القسـ ووكيمة الكمية لمطالبات ويكوف

 -5في حدود عمـ الباحثتيف فإف ىذه الدارسة سوؼ تكوف مف

التعييف لمدة سنتيف قابمة لمتجديد.

أوائؿ الدراسات التي تتناوؿ معوقات اتخاذ القرار لدى وكيالت

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

األقساـ الجامعية.

اتخاذ القرار:

 -6قد يثري ىذا البحث فئات إدارية أخرى مثؿ مديري المدراس

تعد عممية اتخاذ الق اررات عممية ميمة وأساسية في اإلدارة،

والوكالء والمشرفييف التربوييف ،ويساعدىـ عمى تجاوز معوقات

وىي أحد أىـ أنشطة اإلدارة إف لـ تكف أىميا ،وضرورة حتمية

اتخاذ القرار اإلداري ،وبالتالي االرتقاء بمؤسستيـ وتحقيؽ

لتحقيؽ األىداؼ التي مف أجميا أنشئت المنظمة فيي محور أو

أىدافيا.

جوىر العممية اإلدارية حيث أنيا تمثؿ مخرجات كؿ الوظائؼ

د .حدود الدراسة

اإلدارية مف تخطيط وتنظيـ وقيادة ورقابة ،وأصبح مقدار النجاح

الحدود الموضوعية :اقتصرت الحدود الموضوعية ليذه الدراسة

الذي تحققو أية منظمة يتوقؼ إلى حد بعيد عمى قدرة وكفاءة

عمى معرفة معوقات اتخاذ القرار اإلداري لدى وكيالت أقساـ

قيادتيا عمى اتخاذ الق اررات المناسبة.

الكميات اإلنسانية.

يوميا العديد مف الق اررات التي تتطمبيا
ويتخذ المديروف
ً

الحدود المكانية :طبقت ىذه الدراسة عمى وكيالت أقساـ الكميات

القررات مف حيث قوة أثرىا عمى
مجريات العمؿ ،وتختمؼ ىذه ا

اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود والبالغ عددىف ( )29وكيمة.

المنظمة فيناؾ ق اررات روتينية وأخرى استراتيجية [ ]7كما أف

الحدود الزمنية :طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني
مف عاـ 1436 /1435ىػ.

تبعا الختالؼ طبيعة المشكمة التي يعالجيا،
نوعية القرار تختمؼ ً
والمركز الوظيفي لمتخذ القرار ،واألفراد الذيف يتعامؿ معيـ

ه .مصطمحات الدراسة

وطريقة اتخاذ القرار ،والظروؼ المحيطة بالقرار ،والوقت المتاح

المعوقات :يعرؼ جرجس المعوقات عمى أنيا :حاجز أو مانع

التخاذه ،باإلضافة إلى المشاركة في اتخاذ الق اررات.

مادي أو معنوي أو نفسي أو اجتماعي يقؼ كالسد بيف المرء

مفهوم اتخاذ القرار:
بدأ االىتماـ بالعقالنية في اتخاذ القرار مع ماكس فيبر

وتحقيؽ حاجاتو [.[5
اتخاذ القرار :يعرؼ اتخاذ القرار بأنو اختيار أو تصرؼ يتـ

٤٦٨١ـ ،الذي يرى أف ىناؾ نوعيف مف متخذي القرار

التوصؿ اليو بعد دراسة الموقؼ باعتباره أنسب بديؿ لمواجية

(عقالني ،وغير عقالني) .العقالني ىو الذي يمتمؾ المعمومات

الموقؼ [.[6

ولو ىدؼ محدد وغاية يسعى ليا ،وغير العقالني يفتقر إلى

وكالء األقساـ :حسب ما جاء في الدليؿ اإلرشادي لممياـ

المعمومات وليس لو ىدؼ محدد ،وبناء عمى ذلؾ يتحدث فيبر

التنظيمية لكميات ومعاىد جامعة الممؾ سعود ،الوكيمة ىي

عف العقالنية كوسيمة لتمييز نمط مف الفعؿ عف غيره مف

عضوة ىيئة التدريس المكمفة بتسيير األمور العممية واإلدارية

األفعاؿ والسموؾ العقالني وىي موجية نحو أىداؼ واضحة

والمالية في القسـ ،والمسؤولة عف تطبيؽ لوائح وأنظمة مجمس

وموثوؽ بيػا ووسائؿ تحقي ػ ػؽ ىذه األى ػ ػداؼ بناء عمى المعمومػات
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وتعرؼ عممية اتخاذ الق اررات بأنيا االختيار القائـ عمى

المتاحة [.[8
وىناؾ تبايف في وجيات النظر حوؿ مفيوـ القرار اإلداري

أساس بعض المعايير لبديؿ واحد بيف بديميف محتمميف أو أكثر"

لدى الميتميف باإلدارة ،ويعود ىذا إلى اختالؼ الخمفيات الثقافية

ويعرؼ القرار اإلداري في مجاؿ التربية بأنو" :اختيار واع لبديؿ

والعممية والفمسفية .وعمى الرغـ مف ىذا االختالؼ إال أف ىذه

واحد مف بيف بديميف أو أكثر مف البدائؿ التعميمية المطروحة

المفاىيـ تشتمؿ عمى فكرة رئيسة واحدة ،وفيما يمي بعض ىذه

والممكنة لحؿ مشكمة أو قضية تعميمية ،عمى أف يكوف البديؿ

المفاىيـ:

الذي وقع عميو االختيار ىو أحسف بديؿ لتحقيؽ األىداؼ".

ذكرت الحريري [" ]9إف القرار ىو إصدار حكـ معيف عما

وتعتبر عممية صنع القرار مف أىـ مسؤوليات رجؿ اإلدارة ذلؾ

يجب أف يفعمو الفرد في موقؼ معيف وسموؾ معيف بعد دراسة

أنيا العممية التي تتخذ وتنفذ بواسطتيا الق اررات .وىناؾ مف يخمط

البدائؿ المختمفة ،وىو عممية اختيار البديؿ الذي يحقؽ اليدؼ".

بيف مفيوـ صنع القرار ومفيوـ اتخاذ القرار.

وأشار طعمة [" ]10أف كممة قرار معناىا القطع أو الفصؿ

إف عممية صنع القرار عممية معقدة لمغاية تتداخؿ فييا

بمعنى تغميب أحد الجانبيف عمى اآلخر ،فاتخاذ القرار نوع مف

عوامؿ متعددة نفسية وسياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،ويجند

السموؾ ،يتـ اختياره بطريقة معينة ،تقطع أو توقؼ عممية

اإلداريوف فكرة (المجاف) حيث يصنع القرار بواسطتيا .وعميو فإف

التفكير ،وتنيي النظر في االحتماالت األخرى".

المرحمة التي تسبؽ المرحمة الرسمية والنيائية لمقرار والتي

كما بيف حبتور [" ]11أف القرار ىو االختيار المدرؾ بيف

تتضمف اإلعداد والتحضير ،إنما ىي مرحمة صناعة القرار ،كما

عدد مف البدائؿ المحتممة لتحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ محددة

أف صنع القرار ىو سمسمة االستجابات الفردية أو الجماعية التي

مصحوبا بتحديد إجراءات التنفيذ" [.[7
ً

تنتيي باختيار البديؿ األنسب في مواجية موقؼ معيف ،أما
اتخاذ القرار ،فيمثؿ المرحمة النيائية في صنع القرار ،وترتبط

الفرق بين اتخاذ القرار وصنع القرار:

يعتبر القرار اإلداري قمب اإلدارة النابض وىو األساس

مسألة اتخاذ القرار لحؿ المشكالت فعممية صنع القرار تبدأ

فييا ،ذلؾ أف عمؿ المدير األساسي ىو اتخاذ القرار ،حيث

بوجود مشكمة ،والمشكمة ىي" :انحراؼ أو عدـ توازف بيف (ما

دائما اختيار ماذا يجب وماذا ينبغي ومف الذي سيقوـ
يجب عميو ً

ىو كائف) وبيف ما (يجب أف يكوف) وعمى ذلؾ فإف المشكمة
عبارة عف نتيجة غير مرغوب فييا حيث يكوف المطموب ىو

بيذا العمؿ ،ويعرؼ القرار اإلداري عمى أنو" :االختيار المدرؾ

(تصحيح) أو (إلغاء شيء) [.[9

بيف البدائؿ المتاحة في موقؼ معيف" [.[9
وقد نالت صناعة القرار عناية بالغة مف عمماء االجتماع

وبالتالي يتضح الفرؽ في أف اتخاذ الق اررات يمثؿ المرحمة

والدراسات السموكية واإلدارية الحديثة عمى مدى سنوات القرف

األخيرة مف مراحؿ عممية صنع الق اررات ،فعممية صنع الق اررات

العشريف .وىناؾ شبو اتفاؽ بيف عمماء اإلدارة عمى أف مصطمح

عممية جماعية تضامنية أي نتاج جيد مشترؾ ،ذلؾ أف الواقع

صنع القرار أشمؿ مف مصطمح اتخاذ القرار .فالواضح أف اتخاذ

العممي أصبح يحتـ عمى التنظيـ اإلداري اشتراؾ جميع أعضاء

القرار في حقيقتو ىو مرحمة يتعامؿ فييا القادة مع بدائؿ القرار

المنظمة في المراحؿ السابقة عمى اتخاذ القرار مف إعداد

واختيار أفضميا .أما صنع القرار فيو نشاط يخضع لعممية

وتحضير وتكويف ،أما اتخاذ القرار فال يعني أكثر مف العمؿ

بدءا مف التحميؿ والتقويـ لممتغيرات التي تشكؿ مدخالت
مركبة ً

الذي يقوـ بو القائد أو الرئيس في إصداره لمقرار أي المرحمة
األخيرة في عممية صنع القرار [.[13

ومرور ببدائمو واختيار أفضميا وانتياء بتنفيذ القرار
ًا
القرار

ومتابعتو [.[12
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المراحؿ التي تمر فييا عممية اتخاذ القرار:

أهمية اتخاذ القرار:

تمر عممية اتخاذ الق ارر وفقًا لممنيج العممي في مراحؿ

يتفؽ كثير مف كتاب ومفكري اإلدارة عمى أف اتخاذ الق اررات
ىو محور العمؿ اإلداري وأساس اإلدارة وقمبيا ،وفي كثير مف

متعددة ىي:

األحياف يرى المديروف أف عممية اتخاذ الق اررات ىي عمميـ

 )1الشعور بالمشكمة :يقصد بالشعور بالمشكمة إدراؾ ما يجب

نظر ألنو يجب عمييـ وبصفة مستمرة اختيار ماذا
األساسً ،ا

أف يكوف وادراؾ الواقع ،واإلحساس بأف ىناؾ فرؽ بيف ما ىو

ينبغي عممو ومف الذي سيقوـ بيذا العمؿ ،ومتى ،وأيف ،وكيؼ،

كائف وبيف ما يجب أف يكوف .فعمى سبيؿ المثاؿ قد يالحظ

وبالتالي فإف عممية اتخاذ الق اررات بطبيعتيا عممية مستمرة

مدير مدرسة ما أف نسبة التأخر لدى المعمميف في حضور

ومتغمغمة في الوظائؼ األساسية لإلدارة مف تخطيط وتنظيـ

الطابور الصباحي أصبحت تشكؿ مشكمة لإلدارة المدرسية مما

وتنسيؽ وتوجيو ورقابة ،والتي ال يمكف أف توجد بمفردىا ،بؿ إف

يدفع بالمدير إلى البحث عف األسباب وحصر األبعاد والخسائر

وجودىا ىو نتيجة اتخاذ الق اررات.

المترتبة عمى ذلؾ التأخير [.[9
 )2تحديد المشكمة وتحميميا :تعتبر ىذه الخطوة بمثابة األساس

أمر
وبالتالي يمكف القوؿ بأف عممية صنع الق اررات تعتبر ًا

لموصوؿ إلى قرار رشيد حيث يرى كثير مف رجاؿ اإلدارة أف

أساسيا لجميع الوظائؼ اإلدارية األخرى ،بؿ لعمنا ال نبالغ إذا
ً

التحديد الدقيؽ لممشكمة وكذلؾ التحميؿ العممي ليا يمثؿ الجزء

أساسا في صنع الق اررات بشأف
ذكرنا أف الوظيفة اإلدارية تتمثؿ
ً

التخطيط والتنظيـ الواجب تواجده لتحقيؽ األىداؼ المقررة

األكبر مف القرار الرشيد .وبعبارة أخرى فإف صحة القرار التربوي

ومتابعة تنفيذ التخطيط وتقويـ إنجازاتو .فالتخطيط يعرؼ بأنو

تعتمد عمى صحة تحديد المشكمة التربوية وتحميميا .وذلؾ عف

عممية اختيار مف بيف عدد مف البدائؿ التي تتعمؽ باألىداؼ

طريؽ تشخيصيا والتعرؼ عمى أسبابيا وعناصرىا المختمفة

واألساسيات واإلجراءات والبرامج ومف ىذا المنطمؽ يصبح

وكذلؾ تحميؿ العالقات بيف ىذه العناصر ،ومف ثـ تتطمب ىذه

التخطيط في حد ذاتو عممية لصنع الق اررات التي تؤثر عمى

أيضا قدرة
الخطوة توافر البيانات والمعمومات الخاصة بالمشكمة و ً

ومف البدييي أف رجاؿ اإلدارة التعميمية عمى اختالؼ

المشكمة بأبعادىا المختمفة وازالة الغموض الذي يحيط بيا [.[12

أنواعيا ومسئوليتيا يقوموف بصنع ق اررات ليا أثرىا عمى العممية

 )3تحديد األسباب المحتممة :وتعني األسباب المحتممة بتحديد

فضال
التربوية .ويتصؼ رجؿ اإلدارة التعميمية بأنو صانع قرار
ً

التغيير الذي حدث بالتالي أدى إلى تمؾ النتيجة ،أي إلى خالؼ

عف أنو منفذ لق اررات في الوقت ذاتو .حيث أف كؿ نشاط مف

ما يجب أف يكوف .ومسألة تحديد األسباب المحتممة تحتاج

أنشطة اإلدارة التعميمية يتضمف سمسمة مف الق اررات التي ترتبط

إلى دراسة منظمة لمبيانات والمعمومات عف طريؽ التوصيؼ

ارتباطًا وثيقًا بالوظائؼ اإلدارية فالتخطيط التربوي وصنع

الدقيؽ [.[9

الق اررات عمميتاف متالزمتاف ،عمى اعتبار أف التخطيط التربوي

 )4تحديد اليدؼ مف حؿ المشكمة :إف تحديد اليدؼ مف حؿ

الفعاؿ يؤدي إلى زيادة فعالية عممية صنع الق اررات وترشيد
الق اررات التربوية المنفذة لجوانب ىذا التخطيط وتتضح حصيمة

معيار عف النوع والكـ والزمف .وتتوقؼ األىداؼ
ًا
المشكمة يعطي

عمى النتائج المتوقع الحصوؿ عمييا مف القرار وكذلؾ اإلمكانات

ذلؾ عمى المستوى اإلجرائي لمنظاـ التعميمي ومف ثـ ترتفع كفاءة

الالزمة لتنفيذ القرار ،ذلؾ ف كاف كؿ قرار ىو عبارة عف

ىذا النظاـ [.[12

استخداـ موارد لتحقيؽ شيء ما فيجب تحديد ذلؾ الشيء .وىناؾ

خطوات اتخاذ القرار:

أىداؼ معينة ال يمكف تخطييا بأية بدائؿ وتسمى باألىداؼ

متخذ القرار عمى تحميؿ ىذه البيانات والمعمومات مف أجؿ فيـ

مستقبؿ المنظمات اإلدارية المختمفة [.[7
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حدودا مطمقة لكنيا
الواجبة ،كما أف ىناؾ أىداؼ ال تضع
ً

المدرسة كقائد مسؤوؿ ،تنفيذ القرار ومتابعة مراحؿ ذلؾ التنفيذ

توضح الرغبة النسبية وتسمى األىداؼ المرغوب فييا .إف

لمتعرؼ عمى مدى نجاح اتخاذ ىذا القرار .وتفيد مرحمة التنفيذ

استخداـ المدير ليذيف النوعيف مف األىداؼ يجنبو الرضا ببديؿ

والمتابعة في إرشاد متخذ القرار إلى دراسة المشاكؿ الجديدة

معيف ويساعده عمى إلغاء البدائؿ الضعيفة [.[9

الناتجة خالؿ مرحمة التنفيذ ،واألخطار محتممة الوقوع في

 )5اقتراح أو توليد البدائؿ :بعد الحصوؿ عمى المعمومات

المستقبؿ نتيجة تنفيذ ىذا القرار [.[9

والبيانات ودراستيا وتحديد األىداؼ ،يتـ اقتراح مجموعة مف

العوامل المؤثرة في عممية اتخاذ القرار:

الحموؿ ،ولتوليد ىذه البدائؿ فإنو عمى المشتركيف في صناعة

توجد عوامؿ متعددة تؤثر في اتخاذ القرار منيا المشاركة

إبداعيا
تفكير
ًا
القرار وضع الحموؿ االبتكارية والتي تتطمب
ً

في اتخاذ القرار ،واألساليب المستخدمة في اتخاذه ،ووقت اتخاذ
القرار.

لمحصوؿ عمى حموؿ مبتكرة أي مجموعة بدائؿ ذكية ومتباينة

عف بعضيا.

وىناؾ العديد مف مزايا المشاركة في اتخاذ القرار ،ومنيا:

 )6تقييـ البدائؿ :المقصود بتقييـ البدائؿ ،ىو تحديد اإليجابيات

رفع الروح المعنوية لألفراد ،واشباع حاجة االحتراـ وتأكيد الذات،

والسمبيات وفؽ معايير محددة لمتقييـ مثؿ :إمكانية التنفيذ ،آثار

وصقؿ قدراتيـ وتنمية مياراتيـ في حؿ المشكالت ،وتقوية

التنفيذ البديؿ عمى المنظمة (أي العائد والتكمفة لكؿ حؿ) ،اآلثار

االتصاالت بيف الرؤساء والمرؤوسيف والزمالء ،وتنمية روح

اإلنسانية واالجتماعية وانعكاساتيا عمى األفراد والجماعات،

الفريؽ والشعور بالعضوية واالنتماء .ومف أىـ العوامؿ المؤثرة

مناسبة الوقت ،مدى استجابة المرؤوسيف ،الزمف الذي يستغرقو

في اتخاذ القرار ما يمي:

البديؿ ،ىذا إضافة إلى األخذ في الحسباف الظروؼ الداخمية

 .1أف يؤدي كؿ قرار إلى نتيجة تسيـ في تحقيؽ اليدؼ ،األمر

والخارجية المؤثرة [.[9

الذي يتطمب معرفة ىذا اليدؼ حتى يساعد في ميمة اتخاذ

 )7اختيار البديؿ األمثؿ :بعد دراسة البدائؿ المختمفة لمقرار

القرار.

والمفاضمة بينيا تأتي خطوة اختيار البديؿ المالئـ لحؿ المشكمة

 .2إف معظـ الق اررات ال يمكف أف ترضى كؿ فرد في المنظمة،

أخير عدة
ًا
والقادر عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة .وقد تولدت

ألف البعض قد ييتـ بالقرار لما فيو مصمحتو ،والبعض اآلخر ال

أساليب مف بحوث العمميات مثؿ أسموب البرمجة الخطية بيدؼ

يرضى ذلؾ .ومف ىنا فإنو يقع عمى متخذ القرار عبء كسب
تعاوف أفراد المنظمة عف طريؽ شرح اليدؼ مف وراء اتخاذ

تحديد البدائؿ المختمفة وتقويميا واختيار أفضؿ بديؿ منيا.
ومف ثـ يصبح اختيار البديؿ األمثؿ بمثابة جوىر القرار أو

القرار.

عمؿ القرار وبناء عميو يتـ اتخاذ القرار الرشيد .وىناؾ عدة

 .3إف العمميات التي يتـ بمقتضاىا اتخاذ القرار تتكوف مف

اعتبارات ينبغي االسترشاد بيا تحميؿ اختيار البديؿ األمثؿ

مفاىيـ وأفكار ذىنية ،مف الميـ أف تحوؿ مف العمؿ الذىني إلى

وتتمثؿ ىذه االعتبارات في قدرة البديؿ األمثؿ عمى اإلسياـ في

العمؿ المادي.

تحقيؽ النتائج التي يسعى إلييا متخذ القرار والمظاىر اإليجابية
والسمبية لمبديؿ ومدى الكفاءة التي يحققيا البديؿ مف حيث

كافيا حتى يمكف إعطاء
 .4عممية اتخاذ الق اررات تتطمب وقتًا ً
المشكمة موضع القرار التفكير الكافي والتقييـ السميـ قبؿ البت

كامال
االقتصاد والسرعة واإلتقاف
فضال عف إمكانية تنفيذه تنفي ًذا ً
ً

فييا.

في ضوء الموارد المتاحة لمتخذ القرار [.[12

 .5عمى متخذ القرار أال يخشى ما يترتب عمى اتخاذ القرار مػ ػ ػ ػف

 )8تنفيذ القرار ومتابعتو واتخاذ اإلجراءات الوقائية :عمى مدي ػ ػ ػ ػ ػر

تغيرات ألنيا عممو األساسي.
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 .6عمى متخذ القرار أف يتوقع بعض الق اررات الخاطئة ،وأف

 -3البيروقراطية وتبايف وتعقد اإلجراءات:

يعمؿ عمى تصحيحيا.

تشكؿ اإلجراءات اإلدارية المعقدة عقبة تواجو متخذي الق اررات،

 .7كؿ قرار يتخذ يرتبط بسمسمة مف األعماؿ مترتبة عميو ،كما

ومرد ذلؾ أف تعقد اإلجراءات يؤدي إلى فرض قيود عمى متخذي

يجمب معو تغيرات في كثير مف األنشطة ،ولذلؾ فإف عمى متخذ

الق اررات.
وقد يقضي في أحياف كثيرة عمى روح المبادأة واالبتكار

مستعدا لتعديمو أو إلغائو في ضوء األعماؿ
القرار أف يكوف
ً
واألنشطة المترتبة عميو [.[8

لدييـ ،مما يؤدي إلى عدـ صواب الق اررات المتخذة ،يضاؼ إلى

معوقات اتخاذ القرار:

ذلؾ أف اإلسراؼ في وضع وتطبيؽ النصوص اإلجرائية التي

ىناؾ مجموعة مف المشكالت والمعوقات التي قد تعترض

تحدد اإلجراءات ،واألشكاؿ التي ينبغي أف تصدر الق اررات وفقًا

عممية اتخاذ الق اررات ،وقد تعددت اآلراء حوؿ تمؾ المعوقات

ليا ،يعتبر مف معوقات اتخاذ الق اررات ،حتى بعد إصدار القرار

ومف أىـ ىذه المعوقات ما يمي:

حبر عمى ورؽ
واعالنو واعداده لمتنفيذ قد يمتد الروتيف فيجعمو ًا

مطويا ميمال [.[15
ويأخذ طريقو إلى األدراج
ً

 -1المركزية الشديدة وعدـ التفويض:

 -4التخطيط غير السميـ:

لقد أكدت الدراسات العممية ،أف القيادات في األجيزة

يعتبر التخطيط غير السميـ مف الظواىر السمبية التي يترتب

كبير مف المركزية
قدر ًا
اإلدارية في معظـ الدوؿ النامية تمارس ًا

عمييا عدـ تحديد ووضوح األىداؼ ويجعؿ الرؤية غير واضحة

في اتخاذ الق اررات ،مما يترتب عميو عدـ رغبة ىذه القيادات في

تفويض االختصاصات والصالحيات لمقيادات في الصؼ الثاني

أماـ صانعي القرار في عممية التنبؤ ،والتوقع بالنسبة لممستقبؿ

مف السمـ اإلداري.

عند اتخاذ الق اررات.

وتبرز مظاىر المركزية في كثرة اإلمضاءات والموافقات

وفي كثير مف األحياف تكوف العالقة بيف أجيزة التخطيط

والشروحات التي تشترط لمصمحة األعماؿ ونظاميتيا ،ثـ ضرورة

وأجيزة التنفيذ غير واضحة مما يترتب عميو آثار سمبية تعيؽ

عرض كؿ صغيرة وكبيرة عمى المدير ،مما يؤدي إلى سيطرة

اتخاذ الق اررات الالزمة لتنفيذ الخطط المرسومة [.[15

دائما بالمركزية
الروتيف والروح البيروقراطية التي تقترف
ً
الجامدة [.[14

 -5غموض وجمود األنظمة والموائح:
ىاما في مجاؿ اتخاذ الق اررات كي تحدد
تمعب األنظمة ًا
دور ً
ىذه األنظمة والموائح سمطات المديريف والسياسات التي يجب

 -2الوضع التنظيمي لألجيزة اإلدارية:
تتسـ األجيزة اإلدارية بسمات تنعكس آثارىا السمبية عمى عممية

االلتزاـ بيا في اتخاذ ق ارراتيـ ،ألف ىذه األنظمة والموائح قد تكوف

اتخاذ الق اررات ،ومف أىـ ىذه السمات ما يمي:

خطير يحوؿ دوف تمكيف المدير مف الوصوؿ إلى القرار
ًا
عائقًا

 .1تعدد مستويات التنظيـ ،وضيؽ نطاؽ التمكف لممديريف عمى

الفعاؿ [.[15

مرؤوسييـ.

الدراسات السابقة:
بعد االطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة حوؿ اتخاذ

 .2تشتت أقساـ وحدات التنظيـ الواحد.
 .3التكرار واالزدواجية في اختصاصات وصالحيات األجيزة

القرار ،فإنو يمكف إبراز أىـ الدراسات والبحوث التي تناولت

اإلدارية.

موضوع الدراسة الحالية وتقسيميا إلى :دراسات عربية ،ودراسات

 .4وجود التنظيمات غير الرسمية داخؿ األجيزة اإلدارية [.[15

أجنبية .وىذا وقد تـ ترتيب ىذه الدراسات بدء مف األحدث.
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بندا تمثؿ
في نتائجيا إلى :اتفاؽ الخبراء عمى ثمانية عشر ً

اوال :الدراسات العربية:
ىدفت دراسة الدويش [ ]16إلى التعرؼ عمى واقع اتخاذ

الخصائص الشخصية والنفسية لمتخذة القرار كما اتفقوا عمى أحد

القرار في اإلدارة المدرسية مف وجية نظر أفراد الدراسة وتحديد

بندا تمثؿ معيار الميارات القيادية العامة لمتخذة القرار،
عشر ً

بندا تمثؿ معيار القرار الجيد.
وخمسة عشر ً

معوقات اتخاذ القرار في االدارة المدرسية بمدينة الرياض مف
وجية نظر أفراد الدراسة وتحديد حجـ كؿ معوؽ مف

كما وىدفت دراسة الحقباني [ ]18إلى التعرؼ عمى أساليب

ىذه المعوقات ،واستخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي

صنع القرار في االدارة لدى وكيالت أقسا الكميات اإلنسانية مف

المسحي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت اداة االستبانة عمى

وجية نظرىف ومف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة

مدير .وقد توصمت الدراسة في نتائجيا إلى أف ىناؾ
(ً )236ا

الممؾ سعود بمدينة الرياض تبعا لممتغيرات التالية " المؤىؿ
العممي ،عدد سنوات الخبرة ،الدورات التدريبية ،الكمية التابعة ليا

موافقة بدرجة متوسطة بيف أفراد عينة الدراسة عمى واقع عممية
اتخاذ القرار في االدارة المدرسية في التعميـ العاـ في مدينة

"ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ االستبانة عمى عينة

الرياض ،كما اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة بيف أفراد عينة

الدارسة المكونة مف ( )20وكيمة ،و( )30عضو ىيئة تدريس.

الدراسة عمى مقترحات تجاوز العقبات في مجاؿ اتخاذ القرار في

وقد توصمت الدراسة في نتائجيا إلى أف وكيمة القسـ تحدد

االدارة المدرسية.

الموقؼ وتصنع القرار في ضوء الخبرات السابقة ،كما أنيا
تستخدـ أسموب التنافس بيف البدائؿ في صنع القرار اإلداري.

أما دراسة العوىمي [ ]4فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة
مشاركة وكيالت األقساـ لرؤساء األقساـ في اتخاذ القرار في

وفي نفس اإلطار فقد ىدفت دراسة عالـ [ ]19إلى التعرؼ

كمية التربية بجامعة الممؾ سعود تبعا لمتغيري " الدرجة العممية،

عمى درجة ممارسة عممية اتخاذ القرار لدى القادة التربوييف في

سنوات الخبرة " واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،

اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ لمبنيف في العاصمة المقدسة،

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ اداة االستبانة عمى عينة

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ

الدراسة المكونة مف ( )27كيمة .وقد توصمت الدراسة في نتائجيا

بويا ،و( )70مشرفًا
استخداـ اداة االستبانة عمى (ً )108
قائدا تر ً

بمتوسط حسابي بمغ ( )3.27عمى أف ىناؾ مشاركة لوكيالت

محاور عممية اتخاذ القرار لدى القادة التربوييف في اإلدارة العامة

األقساـ لرؤساء األقساـ في اتخاذ القرار ،وأنو ال توجد فروؽ

لمتربية والتعميـ لمبنيف بالعاصمة المقدسة كاف بدرجة كبيره ،كما

ذات داللة إحصائية بيف وكيالت األقساـ في اتخاذ القرار في

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد

كمية التربية بجامعة الممؾ سعود تبعا لمتغيري (سنوات الخبرة،

مجتمع الدراسة حوؿ عممية اتخاذ الق اررات لدى القادة التربوييف

الدرجة العممية).

في اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ لمبنيف بالعاصمة المقدسة وفقًا

بويا .وقد توصمت الدراسة في نتائجيا إلى أف درجة ممارسة
تر ً

إلى أف عينة الدراسة كف محايدات في آرائيف بشكؿ عاـ

لممتغيرات التالية( :عدد سنوات الخبرة في العمؿ القيادي،

وىدفت دراسة السبيعي [ ]17إلى التوصؿ لمقترح لمعايير

الدورات التدريبية(.

يمكف مف خالليا مقياس جودة صنع واتخاذ القرار التربوي
وبالتالي العمؿ عمى تطويره ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي

وكذلؾ فقد ىدفت دراسة البراىيـ [ ]20إلى التعرؼ عمى

التحميمي ،ولتحقيؽ أىداؼ تـ استخداـ أداة الدراسة االستبانة

صناعة القرار ومعرفة العالقة بيف المشاركة في صناعة القرار

عمى ( )90خبير مف المتخصصيف في عمـ االدارة وقيادي و ازرة

واألداء الوظيفي لدى موظفيف مجمس الشورى ،واستخدمت

التربية والتعميـ وأعضاء مجمس الشورى .وقد توصمت الدراسة

الدراسة المنيج الوصفي بمدخميو وىما المدخؿ الوثائقي والمدخؿ
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واألقساـ العممية.

عمى جميع موظفيف مجمس الشورى البالغ عددىـ ()650

وقدـ بريماف [ [23دراسة استيدفت موضوع القيادة الفاعمة

موظؼ .وقد توصمت الدراسة في نتائجيا إلى أف ىناؾ تأثير

في األقساـ األكاديمية في مؤسسات التعميـ العالي ،وشممت

لمعوامؿ الشخصية والتنظيمية واالجتماعية ،وأف أكثر العوامؿ

الفترة مف (1985ـ 2005 -ـ) ،في كؿ مف المممكة المتحدة،

تأثي اًر كانت العوامؿ االجتماعية ،كما أف أفراد العينة موافقات

والواليات المتحدة األمريكية واستراليا .وقد كاف التساؤؿ الرئيس

بشدة عمى عالقة المشاركة في صنع القرار باألداء الوظيفي لدى

لمدراسة ىو :ما أنماط أو طرؽ القيادة المرتبطة بفعالية قيادة

الموظفيف.

األقساـ األكاديمية في مؤسسات التعميـ العالي ،وبعد تحميؿ

أما دراسة البقمي [ ]21فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أنماط
مشاركة المرؤوسيف في عممية صنع الق اررات االستراتيجية في

نوعا أو
الدراسات واألدبيات توصمت الدراسة إلى أف ىناؾ (ً )12

تصرفًا مف التصرفات مرتبطة بتحقيؽ الفعالية في األقساـ

المؤسسات التعميمية األمنية بالمممكة العربية السعودية ،وكذلؾ

األكاديمية وىى وجود :رؤية وتوجو استراتيجي واضح لدى القائد

الكشؼ عف أبرز معوقات التي تحد مف عممية مشاركة

األكاديمي ،واتخاذ الترتيبات الالزمة لموصوؿ إلى رؤية وتوجو

المرؤوسيف في صنعيا .وقد توصمت الدراسة في نتائجيا إلى

استراتيجي مشترؾ ،ومعاممة أعضاء ىيئة التدريس بعدالة،

وجود عدد مف المعوقات التي تحد مف فاعمية مشاركة

واألمانة والنزاىة الشخصية ،واتاحة الفرصة لمجميع لممشاركة في

المرؤوسيف في عممية صنع الق اررات االستراتيجية ،وضرورة منح

اتخاذ الق اررات ،وتشجيع االتصاالت المفتوحة ،وفتح قنوات

المرؤوسيف المزيد مف التدريب في مجاؿ صنع الق اررات

االتصاؿ الفعاؿ مع اآلخريف لرسـ التوجو االستراتيجي المستقبمي

االستراتيجية ،واخضاع الرؤساء لبرامج تدريبية في مجاؿ

لمقسـ ،والتصرؼ كقدوة والتعامؿ بمصداقية ،وخمؽ وايجاد بيئة

الق اررات االستراتيجية.

جيا،
عمؿ إيجابية ،والعمؿ عمى تقدـ ونمو القسـ
داخميا وخار ً
ً

وتقديـ التغذية الراجعة حوؿ األداء ،وتوفير الموارد ،وتنسيؽ

ثانيا :الدراسات األجنبية:

عبء العمؿ بما يسمح بإتاحة الفرصة لألعماؿ البحثية ،وتعييف

جاءت دراسة محمد وسروار [ :]22لتيدؼ إلى لكشؼ

األفراد الذيف يسيموف بإضافة سمعة جيدة لمقسـ األكاديمي.

عف االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والقيادات
الجامعية (العمداء ورؤساء األقساـ العممية) ،تكونت عينة

أما لوكاش وأنينوس [ ]24فقد قدما دراسة ىدفت إلى تفسير

الدراسة مف  % 20مف أعضاء ىيئة التدريس مف  10جامعات

التميز في وظائؼ وادارة عمميات ومياـ ىيكؿ القيادة الجامعية

واعتمدت عمى االستبانة لجمع البيانات .وجاءت نتائج الدراسة

مف خالؿ مدخؿ إدارة جودة إدارة الجودة الشاممة ،وقد توصمت

مؤكدة عمى ضرورة اتساـ القيادات الجامعية بالقدرة عمى تحمؿ

لعدة نتائج أىميا :أف تحقيؽ التميز في وظائؼ وادارة عمميات

المسؤولية التنظيمية والتعميمية واإلدارية ،والرؤية الثاقبة لممستقبؿ

ومياـ ىيكؿ القيادة الجامعية  -العمداء ورؤساء األقساـ

البعيد لتطوير مؤسساتيـ التعميمية ،وتحميؿ االتجاىات العامة

بالجامعات يتـ مف خالؿ القيادة الجامعية الرشيدة التي يطبقيا

(اقتصادية – سياسية  -اجتماعية) ،واستنتاج المسار الصحيح

القادة المتميزوف ،والتي تعتمد عمى الميارات في وضع البرامج

لتمؾ المؤسسات بما يكفؿ ليا الحفاظ عمى ريادتيا ،كما أبرزت

والخطط وفقًا لمبادئ الجودة الشاممة لتحقيؽ األىداؼ ،وأتحاذ

حاجة القيادات الجامعية إلى التدريب عمى ميارات التعامؿ

الق اررات المناسبة في األوقات المناسبة.

والتواصؿ ،واتخاذ الق اررات وادارة المواقؼ الحرجة ،واستخداـ

وىدفت دراسة تيمبرليؾ [ ]25التي أجريت في والية كاليفورنيا

التقنيات الحديثة ،وميارات التفاوض ،وتنظيـ مياـ العم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادات

بالواليات المتحدة األمريكية – إلى بياف درجة تأثر عممية صنػ ػ ػ ػع
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القرار في منشآت التعميـ العالي بالتعدد والتنوع في التنظيمات

الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 1436ىػ ،والبالغ عددىف ()29

األكاديمية واألنماط اإلدارية داخؿ الحرـ الجامعي الواحد،

وكيمة ،حيث قامت الباحثتاف بتوزيع أداة الدراسة عمى جميع

وتحديد ما إذا كانت الزيادة في استقاللية التنظيمات اإلدارية

الوكيالت ،وتـ استرجاع عدد ( )26بنسبة  %86.7صالحة

واألكاديمية في ىذه المنشآت تؤدي إلى بيئة عمؿ صحية وأكثر

لمتحميؿ.

انتاجية أـ عكس ذلؾ ،وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف الزيادة

ج .أداة الدراسة

في استقاللية المنشآت الخاضعة لمدراسة أدت إلى بيئة عمؿ

بناء عمى طبيعة البيانات ،وعمى المنيج المتبع في الدراسة،

أكثر استقاللية وأكثر مركزية ،كما كشفت عف انخفاض نسبة

وجدت الباحثتاف أف األداة األكثر مالءمة لتحقيؽ أىداؼ ىذه

إتاحة فرص مشاركة أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف والطمبة

الدراسة ىي "االستبانة" ،وقد تـ بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى

في أنشطة صنع الق اررات ال سيما المرتبطة منيا بالتخطيط

األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.

االستراتيجي وتحديد األىداؼ وتطوير السياسات.

 .5الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:
قامت الباحثتاف بالتأكد مف صدؽ االستبانة مف خالؿ ما يأتي:

أما دراسة روادس [ ]26التي أجريت في أمريكا فقد ىدفت
إلى البحث في صنع الق اررات التقميدية وفي العوامؿ التي تساعد

أوًال :الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة (صدؽ المحكميف):

عمى تسريع وعدـ تعطيؿ عممية صنع القرار ،وكاف مف أىـ

بعد االنتياء مف بناء أداة الدراسة ،تـ عرضيا عمى عدد مف

نتائج الدراسة أف توفر المعمومات وشموليتيا ودقتيا مف أىـ

المحكميف وذلؾ لالسترشاد بآرائيـ .وبناء عمى التعديالت

العوامؿ التي تساعد عمى التوصؿ إلى الق اررات الرشيدة.

واالقتراحات التي أبداىا المحكموف ،قامت الباحثتاف بإجراء
التعديالت الالزمة.

 .4الطريقة واإلجرااات

ثانيا :صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة:
ً

أ .منهج الدراسة
تـ استخداـ المنيج الوصفي (المسحي) والذي يتالءـ مع

بعد التأكد مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة قامت

طبيعة الدراسة وأىدافيا ،بحيث تـ استجواب جميع أفراد عينة
الدراسة ،وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمى معوقات اتخاذ القرار لدى

ميدانيا وعمى بيانات العينة قامت الباحثتاف
الباحثتاف بتطبيقيا
ً
بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف لمعرفة الصدؽ الداخمي

وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود.

لالستبانة حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة

ب .مجتمع وعينة الدراسة

مف عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو
العبارة كما توضح ذلؾ الجداوؿ التالية.

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع وكيالت أقساـ الكميات
اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود خالؿ فترة إجراء الدراسة في

جدول 1
معامالت ارتباط بيرسون لمحور (درجة اتخاذ القرار لدى وكيالت األقسام) بالدرجة الكمية لكل محور
الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1

**0.630

7

**0.663

2

**0.585

8

**0.659

3

**0.527

9

**0.689

4

**0.567

10

**0.650

5

**0.590

11

**0.609

6

**0.690

12

**0.663

**داؿ عند مستوى 0.01
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جدول 2
معامالت ارتباط بيرسون لمحور (معوقات اتخاذ القرار) بالدرجة الكمية لكل محور
المعوقات الشخصية

المعوقات اإلدارية

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل اإلرتباط

1

**0.518

12

**0.526

2

**0.878

13

**0.560

3

**0.847

14

**0.684

4

**0.851

15

**0.790

5

**0.791

16

**0.785

6

**0.913

17

**0.774

7

**0.769

18

**0.650

8

**0.710

19

**0.736

9

**0.828

20

**0.636

10

**0.844

21

**0.550

11

**0.763

22

**0.796

**داؿ عند مستوى 0.01
جدول 3

معامالت ارتباط بيرسون (المقترحات التي تساهم في التغمب عمى معوقات اتخاذ القرار) بالدرجة الكمية لكل محور
الفقرة

معامل االرتباط

1

**0.880

2

**0.842

3

**0.881

4

**0.920

5

**0.765

6

**0.917

7

**0.801

الحالية.

**داؿ عند مستوى 0.01

 .6ثبات أداة الدراسة:

يتضح مف خالؿ الجداوؿ رقـ ( )3 ،2 ،1أف جميع
العبارات دالة عند مستوى ( )0.01وىذا يعطي داللة عمى

قامت الباحثتاف بقياس ثبات أداة الدراسة باستخداـ معامؿ ثبات

ارتفاع معامالت االتساؽ الداخمي ،كما يشير إلى مؤشرات

ألفا كرونباخ ،والجدوؿ رقـ ( )4يوضح معامؿ الثبات لمحاور

صدؽ مرتفعة وكافية يمكف الوثوؽ بيا في تطبيؽ الدراسة

أداة الدراسة وىي:
جدول 4

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
عدد الفقرات

معامل الثبات

المحور

الرقم
1

درجة اتخاذ القرار لدى وكيالت األقساـ

11

0.793

2

المعوقات الشخصية التخاذ القرار لدى وكيالت األقساـ

11

0.934

3

المعوقات اإلدارية التخاذ القرار لدى وكيالت األقساـ

11

0.883

4

المقترحات التي تساىـ في التغمب عمى معوقات اتخاذ القرار

7

0.934

40

0.905

الثبات الكمي

91

أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود؟

يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف مقياس الدراسة يتمتع

لمتعرؼ عمى واقع اتخاذ القرار لدى وكيالت أقساـ الكميات

إحصائيا ،حيث بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمية
بثبات مقبوؿ
ً

(ألفا) ( )0.905وىي درجة ثبات عالية ،كما تراوحت معامالت

اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود ،تـ حساب التك اررات والنسب

ثبات أداة الدراسة ما بيف ( ،)0.934 ،0.793وىي معامالت

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري الستجابات

ثبات مرتفعة يمكف الوثوؽ بيا في تطبيؽ الدراسة الحالية.

أفراد عينة الدراسة ،كما تـ ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط
لكال منيا ،وذلؾ كما يمي:
الحسابي ً

 .5النتائج ومناقشتها
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ :ما واقع اتخاذ القرار لدى وكيالت

جدول 5
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع اتخاذ القرار لدى وكيالت أقسام
لكال منها
الكميات اإلنسانية في جامعة الممك سعود مرتبة تناز ًليا وفقًا لممتوسط الحسابي ً

م

درجة الموافقة

الفقــــرات

إلى حد ما

غير موافق

موافق
ك

%

ك

%

ك

%

إطالقًا

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

8

اعتمد درجات االختبارات.

23

88.5

3

11.5

0

0.0

2.88

0.33

1

6

اقوـ بتوزيع المياـ داخؿ القسـ.

22

84.6

4

15.4

0

0.0

2.85

0.37

2

1

اتخذ الق اررات التي تسيـ في معالجة المشكالت اإلدارية.

20

76.9

6

23.1

0

0.0

2.77

0.43

3

5

اقوـ بتشكيؿ المجاف المؤقتة والدائمة لمقسـ

17

65.4

8

30.8

1

3.8

2.62

0.57

4

2

اغمب ق ارراتي نافذه ومحققو في القسـ.

11

42.3

15

57.7

0

0.0

2.42

0.50

5

3

امتمؾ الحؽ القانوني في اتخاذ واصدار الق اررات

13

50.0

10

38.5

3

11.5

2.38

0.70

6

الداخمية.
7

اعتمد واوزع الميزانية الخاصة بالقسـ النسائي.

13

50.0

4

15.4

9

34.6

2.15

0.92

7

4

اتخذ الق اررات فيما يخص الطالبات دوف الرجوع إلى

3

11.5

19

73.1

4

15.4

1.96

0.53

8

السمطات العميا.
11

تعييف أعضاء ىيئة التدريس حسب حاجة القسـ.

5

19.2

15

57.7

6

23.1

1.96

0.66

9

10

قبوؿ أو رفض التفرغ العممي ألعضاء ىيئة التدريس.

2

7.7

12

46.2

12

46.2

1.62

0.64

10

9

قبوؿ أو رفض مشاركة اعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات

3

11.5

9

34.6

14

53.8

1.58

0.70

11

التي تعقد داخؿ واخارج المممكة.
2.29

المتوسط الحسابي العاـ

0.30

-

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف محور واقع اتخاذ القرار

المتدرج الثالثي والتي تتراوح ما بيف ( 1.67إلى ،)2.33

لدى وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود

وجاءت (فقرتيف) بدرجة (غير موافؽ إطالقًا) ،وىما الفقرتيف رقـ

يتضمف ( )11فقرة ،جاءت ( )6فقرات بدرجة (موافؽ) ،حيث

( ،)9 ،10حيث تتراوح المتوسطات الحسابية ليما بيف (،1.58

تتراوح المتوسطات الحسابية ليـ بيف ( ،)2.88 ،2.38وىذه

 ،)1.62وىذه المتوسطات تقع بالفئة األولى مف فئات المقياس

المتوسطات تقع بالفئة الثالثة مف فئات المقياس المتدرج الثالثي

المتدرج الثالثي والتي تتراوح ما بيف ( 1إلى  ،)1.66وتشير

والتي تتراوح ما بيف ( 2.34إلى  ،)3.0في حيف جاءت ()3

النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ

فقرات بدرجة (موافؽ إلى حد ما) ،وىي الفقرات رقـ (،4 ،7

واقع اتخاذ القرار لدى وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في

 ،)11حيث تتراوح المتوسطات الحسابية ليـ بيف (،1.96

جامعة الممؾ سعود.
يبمغ المتوس ػ ػ ػ ػ ػط الحسابي العاـ ( ،)2.29وىذا يدؿ عمى أف

 ،)2.15وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثانية مف فئات المقياس
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وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود يقمف

 .2جاءت الفقرة رقـ ( )9وىي (قبوؿ أو رفض مشاركة اعضاء

بعممية اتخاذ القرار بدرجة متوسطة ،وذلؾ يتمثؿ في موافقتيف

ىيئة التدريس في المؤتمرات التي تعقد داخؿ واخارج المممكة)

بدرجة متوسطة عمى ًّ
كؿ مف (اعتماد وتوزيع الميزانية الخاصة

بالمرتبة الحادية عشر بيف الفقرات الخاصة بواقع اتخاذ القرار

بالقسـ النسائي ،وكذلؾ اتخاذ الق اررات فيما يخص الطالبات دوف

لدى وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعود

الرجوع إلى السمطات العميا ،إضافة إلى تعييف أعضاء ىيئة

بمتوسط حسابي ( )1.58وانحراؼ معياري ( ،)0.70وىذا يدؿ

التدريس حسب حاجة القسـ) ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية

عمى أف ىناؾ عدـ موافقة بيف أفراد الدراسة مف الوكيالت عمى

مع نتيجة دراسة الدويش [ ]16والتي توصمت إلى أف واقع عممية

أنيف يقبمف أو يرفضف مشاركة اعضاء ىيئة التدريس في

اتخاذ القرار في اإلدارة المدرسية في التعميـ العاـ بمدينة الرياض

المؤتمرات التي تعقد داخؿ واخارج المممكة.

جاءت بدرجة متوسطة ،في حيف اختمفت نتيجة الدراسة الحالية

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني :ما أبرز المعوقات التي تواجو

مع نتيجة دراسة عالـ [ ]19والتي توصمت إلى أف درجة ممارسة

وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في اتخاذ القرار مف وجية نظر

محاور عممية اتخاذ القرار لدى القادة التربوييف في اإلدارة العامة

عينة الدراسة؟
لمتعرؼ عمى المعوقات التي تواجو وكيالت أقساـ الكميات

لمتربية والتعميـ لمبنيف بالعاصمة المقدسة كانت بدرجة كبيرة.
 .1جاءت الفقرة رقـ ( )8وىي (اعتمد درجات االختبارات)

اإلنسانية في اتخاذ القرار ،تـ حساب التك اررات والنسب المئوية

بالمرتبة األولى بيف الفقرات الخاصة بواقع اتخاذ القرار لدى

والمتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري الستجابات أفراد

وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعود بمتوسط

عينة الدراسة ،كما تـ ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط

حسابي ( )2.88وانحراؼ معياري ( ،)0.33وىذا يدؿ عمى أف

لكال منيا ،وذلؾ كما يمي:
الحسابي ً

ىناؾ موافقة بيف أفراد الدراسة مف الوكيالت عمى أنيف يعتمدف

أوًال :المعوقات الشخصية

درجات االختبارات.
جدول 6
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو المعوقات الشخصية مرتبة تناز ًليا وفقًا
لكال منها
لممتوسط الحسابي ً

ـ

الفـ ـ ــقرات

درجة الموافقة

موافق

إلى حد ما

غير موافق إطالقًا

الترتيب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.70

1
2

ك

%

ك

%

8

قمة التدريب.

3

11.5

9

34.6

14

5

الخوؼ مف تحمؿ تبعات اتخاذ القرار.

1

3.8

9

34.6

16

61.5

10

الخوؼ مف تصيد الرؤساء لألخطاء

2

7.7

7

26.9

17

65.4

1.42

1

عدـ االقتناع بأىمية اتخاذ القرار.

3

11.5

4

15.4

19

73.1

1.38

0.70

11

اعتبار اتخاذ القرار عبء ال تقابمو أي حوافز.

3

11.5

4

15.4

19

73.1

1.38

0.70

 4مكرر

9

عدـ الكفاءة.

2

7.7

4

15.4

20

76.9

1.31

0.62

6

4

افتقار القدرة عمى اتخاذ القرار.

1

3.8

5

19.2

20

76.9

1.27

0.53

7

2

ضعؼ الثقة بالنفس.

1

3.8

4

15.4

21

80.8

1.23

0.51

8

3

ضعؼ االدراؾ بمزايا وفوائد اتخاذ القرار.

1

3.8

4

15.4

21

80.8

1.23

0.51

 8مكرر

7

قمة الطموح وعدـ الرغبة بالتغيير لألفضؿ.

2

7.7

2

7.7

22

84.6

1.23

0.59

10

6

الخوؼ عمى المركز.

1

3.8

3

11.5

22

84.6

1.19

0.49

11

1.33

0.47

-

المتوسط الحسابي العاـ
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ك

%

53.8

1.58
1.42

0.58
0.64

3
4

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

 .2جاءت الفقرة رقـ ( )6وىي (الخوؼ عمى المركز) بالمرتبة

 .1جاءت الفقرة رقـ ( )8وىي (قمة التدريب) بالمرتبة األولى

الحادية عشر بمتوسط حسابي ( )1.19وانحراؼ معياري

بمتوسط حسابي ( )1.58وانحراؼ معياري ( ،)0.70وىذا يدؿ

( ،)0.49وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ عدـ موافقة بيف أفراد الدراسة

عمى أف ىناؾ عدـ موافقة بيف أفراد الدراسة مف الوكيالت عمى

مف الوكيالت عمى أف الخوؼ عمى المركز مف المعوقات

أف قمة التدريب مف المعوقات الشخصية التي تواجو وكيالت

الشخصية التي تواجو وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في اتخاذ

أقساـ الكميات اإلنسانية في اتخاذ القرار ،وقد اتفقت نتيجة

القرار.

الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة البقي [ ]21والتي توصمت عمى

ثانيا :المعوقات اإلدارية
ً

أف قمة التدريب مف معوقات عممية صنع الق اررات االستراتيجية.

جدول 7

التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو المعوقات اإلدارية مرتبة تناز ًليا وفقًا
لكال منها
لممتوسط الحسابي ً
ـ

الفقرات

درجة الموافقة

موافق

المتوسط الحسابي

إلى حد ما

غير موافق

ك

%

ك

%

ك

%

إطالقًا

االنحراف المعياري

الترتيب

6

البيروقراطية وتبايف وتعقد اإلجراءات.

9

34.6

15

57.7

2

7.7

2.27

0.60

1

3

االزدواجية في أداء األعماؿ.

12

46.2

9

34.6

5

19.2

2.27

0.78

2

5

قمة الصالحيات الممنوحة.

8

30.8

15

57.7

3

11.5

2.19

0.63

3

1

المياـ والواجبات ليست محددة بشكؿ واضح.

8

30.8

13

50.0

5

19.2

2.12

0.71

4

7

26.9

13

50.0

6

23.1

2.04

0.72

5

4

المركزية الشديدة وعدـ التفويض.

6

23.1

14

53.8

6

23.1

2.00

0.69

6

2

الييكؿ التنظيمي لممؤسسة تنقصو الدقة.

4

15.4

16

61.5

6

23.1

1.92

0.63

7

9

ضعؼ استقرار االنظمة اإلدارية.

2

7.7

14

53.8

10

38.5

1.69

0.62

8

11

التخطيط غير السميـ.

4

15.4

10

38.5

12

46.2

1.69

0.74

9

8

تدني االماف الوظيفي واالطمئناف النفسي.

1

3.8

7

26.9

18

69.2

1.35

0.56

10

10

عدـ االقتناع بأىمية اتخاذ القرار.

2

7.7

4

15.4

20

76.9

1.31

0.62

11

1.90

0.45

-

7

قمة المعمومات الالزمة التخاذ القرار.

المتوسط الحسابي العاـ

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

 .2جاءت الفقرة رقـ ( )10وىي (عدـ االقتناع بأىمية اتخاذ

 .1جاءت الفقرة رقـ ( )6وىي (البيروقراطية وتبايف وتعقد

القرار) بالمرتبة الحادية عشر بمتوسط حسابي ( )1.31وانحراؼ

اإلجراءات) بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )2.27وانح ارؼ

معياري ( ،)0.62وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ عدـ موافقة بيف أفراد

معياري ( ،)0.60وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ موافقة إلى حد ما

الدراسة مف الوكيالت عمى أف عدـ االقتناع بأىمية اتخاذ القرار

بيف أفراد الدراسة مف الوكيالت عمى أف البيروقراطية وتبايف

مف المعوقات اإلدارية التي تواجو وكيالت أقساـ الكميات

وتعقد اإلجراءات مف المعوقات اإلدارية التي تواجو وكيالت

اإلنسانية في اتخاذ القرار.

أقساـ الكميات اإلنسانية في اتخاذ القرار.

ومف خالؿ العرض السابؽ لممعوقات التي تواجو وكيالت أقساـ
الكميات اإلنسانية في اتخاذ القرار ،نجدىا جاءت كما يمي:
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جدول 8

المعوقات التي تواجه وكيالت أقسام الكميات اإلنسانية في اتخاذ القرار
م

المعوقات

المتوسط الحسابي

الترتيب

1

المعوقات الشخصية

1.33

2

2

المعوقات اإلدارية

1.90

1

المتوسط الحسابي العاـ لممعوقات

1.62

-

جامعة الممؾ سعود؟

يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )10أف ىناؾ عدـ موافقة
بيف أفراد الدراسة عمى المعوقات التي تواجو وكيالت أقساـ

لمتعرؼ عمى الحموؿ المقترحة لتفعيؿ عممية اتخاذ القرار

الكميات اإلنسانية في اتخاذ القرار بمتوسط عاـ ( ،)1.62حيث

لدى وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود،

تأتي المعوقات اإلدارية بالمرتبة األولى بمتوسط عاـ (،)1.90

تـ حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

تمييا المعوقات الشخصية بمتوسط عاـ (.)1.33

واالنحراؼ المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة ،كما تـ

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث :ما الحموؿ المقترحة لتفعيؿ

لكال منيا،
ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي ً

عممية اتخاذ القرار لدى وكي ػ ػ ػالت أقس ػ ػ ػاـ الكميػ ػ ػ ػات اإلنساني ػة في

وذلؾ كما يمي:

جدول 9
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو الحمول المقترحة لتفعيل عممية اتخاذ
ـ

لكال منها
القرار لدى وكيالت أقسام الكميات اإلنسانية مرتبة تناز ًليا وفقًا لممتوسط الحسابي ً
الفقـــــــــرات

درجة الموافقة

موافق

إلى حد ما

المتوسط

غير موافق
إطالقًا

ك

%

ك

%

ك

%

الحسابي

االنحراف

الترتيب

المعياري

6

التحديد الدقيؽ لممياـ والواجبات.

24

92.3

1

3.8

1

3.8

2.88

0.43

1

4

العمؿ عمى تحسيف الموائح والقوانيف االدرية.

23

88.5

2

7.7

1

3.8

2.85

0.46

2

1

التمكيف ومنح المزيد مف الصالحيات اإلدارية.

22

84.6

3

11.5

1

3.8

2.81

0.49

3

7

نشر الوعي بأىمية اتخاذ الق اررات بالطرؽ الصحيحة.

22

84.6

3

11.5

1

3.8

2.81

0.49

 3مكرر

3

ايجاد قنوات تنظيمية لممشاركة في اتخاذ القرار.

20

76.9

5

19.2

1

3.8

2.73

0.53

5

2

توفير دورات تدريبية في مجاؿ اتخاذ القرار.

19

73.1

6

23.1

1

3.8

2.69

0.55

6

5

منح الحوافز التشجيعية.

19

73.1

5

19.2

2

7.7

2.65

0.63

7

2.77

0.44

المتوسط الحسابي العاـ

-

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

اتخاذ القرار) بالمرتبة السادسة بمتوسط حسابي ()2.69

 .1جاءت الفقرة رقـ ( )6وىي (التحديد الدقيؽ لممياـ

وانحراؼ معياري ( ،)0.55وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ موافقة بيف

والواجبات) بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )2.88وانحراؼ

أفراد الدراسة مف الوكيالت عمى أف توفير دورات تدريبية في

معياري ( ،)0.43وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ موافقة بيف أفراد

مجاؿ اتخاذ القرار سوؼ يساىـ في تفعيؿ عممية اتخاذ القرار

الدراسة مف الوكيالت عمى أف التحديد الدقيؽ لممياـ والواجبات

لدى وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود،

سوؼ يساىـ في تفعيؿ عممية اتخاذ القرار لدى وكيالت أقساـ

وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة محمد وسروار

الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود.

[ ]22والتي توصمت إلى أف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات

 .2جاءت الفقرة رقـ ( )2وىي (توفير دورات تدريبية في مجػ ػ ػ ػ ػاؿ

بحاجة إلى التدريب عمى اتخاذ الق اررات وادارة المواقؼ الحرجة.
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أوًال :الفروؽ باختالؼ متغير الدرجة العممية

 .3جاءت الفقرة رقـ ( )5وىي (منح الحوافز التشجيعية)
بالمرتبة السابعة بمتوسط حسابي ( )2.65وانحراؼ معياري

لمعرفة إذا ما كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

( )0.63وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ موافقة بيف أفراد الدراسة مف

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات اتخاذ

الوكيالت عمى أف منح الحوافز التشجيعية سوؼ يساىـ في

القرار لدى وكيالت الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود

تفعيؿ عممية اتخاذ القرار لدى وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية

باختالؼ متغير الدرجة العممية ،تـ استخداـ اختبار ماف ويتني

في جامعة الممؾ سعود.

بديال عف اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف
)ً (Mann-Whitney

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة

) ،(independnat sample t-testوذلؾ لعدـ وجود تكافؤ بيف

إحصائية بيف استجابات وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية بجامعة

فئات متغير الدرجة العممية ،كما يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ

الممؾ سعود تعزى لمتغيرات الدراسة (الدرجة العممية ،سنوات

(.)12

الخبرة)؟
جدول 11

نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitneyلمتعرف عمى الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات اتخاذ القرار لدى
وكيالت الكميات اإلنسانية باختالف متغير الدرجة العممية
المحور

الدرجة العممية

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة ت

مستوى الداللة

واقع اتخاذ القرار لدى وكيالت أقساـ الكميات

أستاذ مشارؾ

6

13.92

83.5

0.878

0.882

اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود

أستاذ مساعد

20

13.38

267.5

المعوقات الشخصية

أستاذ مشارؾ

6

12.17

73

أستاذ مساعد

20

13.9

278

أستاذ مشارؾ

6

13.17

79

أستاذ مساعد

20

13.6

272

أستاذ مشارؾ

6

11.58

69.5

أستاذ مساعد

20

14.08

281.5

المقترحات التي تساىـ في التغمب عمى معوقات

أستاذ مشارؾ

6

14.75

88.5

اتخاذ القرار

أستاذ مساعد

20

13.13

262.5

المعوقات اإلدارية
الدرجة الكمية لممعوقات

0.618
0.903
0.482
0.611

0.656
0.929
0.494
0.656

يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )10أنو ال توجد ىناؾ

أقساـ الكميات اإلنسانية في اتخاذ القرار ،وتفسر الباحثتاف

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقؿ بيف

النتيجة السابقة بأف النسبة األكبر مف أفراد الدراسة درجتيـ

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو (واقع اتخاذ القرار

العممية أستاذ مساعد ،األمر الذي يجعميـ متجانسيف مف حيث

لدى وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود،

الدرجة العممية ،مما يجعميـ متفقيف في آرائيـ نحو المعوقات

معوقات اتخاذ القرار ،المقترحات التي تساىـ في التغمب عمى

التي تواجو وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في اتخاذ القرار.

معوقات اتخاذ القرار) باختالؼ متغير الدرجة العممية ،حيث
بمغت قيمة مستوى الداللة لتمؾ المحاور عمى التوالي (،0.882

ثانيا :الفروؽ باختالؼ متغير سنوات الخبرة
ً

ولمعرفة إذا ما كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

 ،)0.656 ،0.494 ،0.929 ،0.656وجميعيا قيـ أكبر مف

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات اتخاذ

إحصائيا.
( )0.05أي غير دالة
ً

القرار لدى وكيالت الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود

وتُشير النتيجة السابقة إلى تقارب استجابات أفراد الدراسة

باختالؼ متغير سنوات الخبرة ،تـ استخداـ اختبار كروسكاؿ

عمى اختالؼ درجتيـ العممية نحو المعوقات التي تواجو وكيالت

بديال عف تحميؿ التبايف األحادي
واليس )ً ،(kruskal-wallis
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الخبرة ،وذلؾ كما يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ (.)11

جدول 11

نتائج اختبار كروسكال واليس ( )kruskal-wallisلمتعرف عمى الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المشكالت األكاديمية
التي تواجه طالبات الدراسات العميا باختالف متغير سنوات الخبرة

األبعاد

سنوات الخبرة

العدد

متوسط الرتب

مستوى الداللة

واقع اتخاذ القرار

أقؿ مف سنو

2

14

0.144

سنو إلى خمس سنوات

5

19.4

أكثر مف خمس سنوات

19

11.89

أقؿ مف سنو

2

15.25

سنو إلى خمس سنوات

5

15

أكثر مف خمس سنوات

19

12.92

أقؿ مف سنو

2

23.25

سنو إلى خمس سنوات

5

8.2

أكثر مف خمس سنوات

19

13.87

أقؿ مف سنو

2

21

سنو إلى خمس سنوات

5

11.5

أكثر مف خمس سنوات

19

13.24

المقترحات التي تساىـ في التغمب عمى معوقات

أقؿ مف سنو

2

19

اتخاذ القرار

سنو إلى خمس سنوات

5

13.4

أكثر مف خمس سنوات

19

12.95

المعوقات الشخصية

المعوقات اإلدارية

الدرجة الكمية لممعوقات

0.808

0.056

0.316

0.495

يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )11أنو ال توجد ىناؾ

 .1منح الصالحيات الالزمة لوكيالت األقساـ والتي تمكنيف مف

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقؿ بيف

اتخاذ الق اررات اإلدارية بشكؿ أكثر دقة ،حيث أوضحت النتائج

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو (واقع اتخاذ القرار

أف ىناؾ موافقة بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف قمة الصالحيات

لدى وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود،

الممنوحة لوكيالت مف المعوقات اإلدارية التي تواجو وكيالت

معوقات اتخاذ القرار ،المقترحات التي تساىـ في التغمب عمى

أقساـ الكميات اإلنسانية في اتخاذ القرار.

معوقات اتخاذ القرار) باختالؼ متغير سنوات الخبرة ،حيث

 .2ضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة لمقيادات اإلدارية،

بمغت قيمة مستوى الداللة لتمؾ المحاور عمى التوالي (،0.144

كمما أمكف ذلؾ ،كؿ في مجاؿ عممو يشارؾ فييا نخبة مف

 ،)0.495 ،0.316 ،0.056 ،0.808وجميعيا قيـ أكبر مف

أساتذة الجامعات المتخصصيف ،وذلؾ لطرح كؿ ما ىو جديد

إحصائيا .وتفسر الباحثتاف النتيجة
( )0.05أي غير دالة
ً

باإلدارة ووظائفيا مف أجؿ االرتقاء بمستوى أداء تمؾ القيادات
في عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية ،حيث أوضحت النتائج أف

السابقة إلى أف الوكيالت عمى اختالؼ خبرتيف يواجيف تمؾ
المعوقات ،األمر الذي ال يجعؿ ىناؾ فروؽ في وجيات نظرىف

ىناؾ موافقة بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف قمة التدريب مف

حوؿ معوقات اتخاذ القرار لدى وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية

المعوقات الشخصية التي تواجو وكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية

في جامعة الممؾ سعود.

في اتخاذ القرار.
 .6التوصيات

 .3تحديد المياـ والواجبات لوكيالت أقساـ الكميات اإلنسانية

في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا توصي الباحثتاف بما

بشكؿ واضح ،حيث أوضحت النتائج أف ىناؾ موافقة إلى حد ما

يمي:

بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف عدـ التحديد الواضح لممياـ
97

والواجبات مف المعوقات اإلدارية التي تواجو وكيالت أقساـ

الطالبييف بمحافظة الطائؼ .رسالة ماجستير .كمية التربية

الكميات اإلنسانية في اتخاذ القرار.

جامعة أـ القرى ،مكة.
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THE OBSTACLES OF DECISION-MAKING
FOR HUMANITARIAN
COLLEGE’DEPARTMENTS VICE DEAN IN
KING SAUD UNIVERSITY
NADA ALHAZZANI
HESSAH ALARIFI
King Saud University
ABSTRACT _The study aims to identify the obstacles of decision-making for humanitarian
college' departments vice dean in King Saud University from their point of view. As the study seeks
to achieve its goals, it used descriptive survey method and a questionnaire as a tool which was
distributed to the study sample (29 vice dean) from the humanitarian college' departments of King
Saud university. The study has come to very important findings as following:
• Vice dean of humanitarian college' departments of King Saud university make decision
moderately.
• The study sample approved to a certain extent on the administrative obstacles such as;
duplication of work performance, the bureaucracy and complexity of procedures, and lack of
powers granted.
• The most important proposals which enhance the decision-making process for vice dean
represented in: accuracy of determining tasks and duties, improving the administrative rules and
regulations, giving more administrative powers.
• The study has shown no statistically significant differences between the responses of the study
sample regarding to the axis of the study according to the following changes (Degree, years of
experience).
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