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Abstract:
The concept of business strategy began in 1951 when Newman referred to the importance
of strategy in the planning of the economic project, and in the 1960s laid the foundations
of the concept of strategic planning. The issue of administrative decisions at the global and
local level also gives great attention to the administrative thinking. The most important of
these is the United Nations and its specialized bodies' decisions, research, studies and
opinions on this subject. Accordingly, this research deals with the previous studies of
strategic management and specifically the organizational factors on the administrative
decision.
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اإلدارة اإلستراتيجية للعوامل التنظيمية على القرار اإلداري :دراسة نظرية
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د .تغريد كتوعة  ، 1أ.د .موسى اللوزي
 1قسم ادارة األعمال ،جامعة البلقاء التطبيقية ،عمان/األردنtaghreedkattoua@gmail.com،
 2نائب رئيس الجامعة االردنية لشؤون المراكز وخدمة المجتمع /رئيس فرع العقبةLozi.musa@ju.edu.jo ،
الملخص
بدأ تطبيق مفھوم اإلستراتيجية في ميدان األعمال عام  1951عندما أشارة نيومان إلى أھمية اإلستراتيجية في التخطيط
للمشروع االقتصادي ،وفي الستينات وضعت األسس الرئيسية لمفھوم التخطيط اإلستراتيجي .كما يلقي موضوع
القرارات اإلدارية على المستوين العالمي والمحلي اھتماما ً بالغا ً داخل أروقة الفكر اإلداري حيث نجد ّ
أن العالمية منھا
تتمثل في ما تصدره منظمة األمم المتحدة وھيئاتھا المتخصصة من قرارات  ،وأبحاث ودراسات وآراء حول ھذا
الموضوع .وعليه  ،يتناول ھذا البحث الدراسات السابقة لإلدارة اإلستراتيجية وتحديدا العوامل التنظيمية على القرار
اإلداري.
الكلمات المفتاحية :اإلدارة اإلستراتيجية ،العوامل التنظيمية ،القرار اإلداري
المقدمة
اإلدارة اإلستراتيجية ھي رحلة شقية وممتعة تمر بمراحل ومحطات تسلم كل واحد منھا إلى األخرى أن تنتھي الرحلة
في النھاية وقد تم تحقيق الفوز وتحقيق الھدف المطلوب .أن القرارات التي تتضمن تغييراً داخل المنظمة ال تعتبر
قرارات إستراتيجية إال إذا كانت تھدف إلى زيادة قيمة المنظمة وزيادة قيمة المنظمة وزيادة قدرتھا التنافسية وزيادة
حصتھا قي السوق ،فمثال قرارات مثل إعادة التنظيم وإدخال الحاسب اآللي وتبسيط اإلجراءات وتدعيم وسائل االتصال
بين فروع المنظمة ،وغير ذلك من القرارات الداخلية البحتة ،ال تعتبر قرارات إستراتيجية إذا لم تستھدف زيادة قدرة
المنظمة على التعامل مع البيئة الخارجية ،ولكنھا تعتبر قرارات إستراتيجية حينما تستھدف جعل المنظمة في وضع
أفضل للتعامل مع بيئتھا الخارجية ،وجعلھا أكثر قدرة على الخدمة عمالئھا بطريقة أفضل مما يستطيعه المنافسون ) ,
 . (Khalayleh et al., 2017; 2015, 2016 AlHarrasi & AL-Lozi,وعلى سبيل المثال :فإن تدريب العاملين
يعتبر قراراً إستراتيجيا ً إذا كانت المنظمة تدرب العاملين لزيادة مھارتھم بصفة عامة دون ربط التدريب بتحقيق أھداف
إستراتيجية محدودة فإن قرارات التدريب في ھذه المنظمة تعتبر قرارات غير إستراتيجية .ويرى بعض الباحثين أن
اإلدارة اإلستراتيجية تمثل منظومة من العمليات المتكاملة ذات العالقة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية وصياغة
إستراتيجية مناسبة وتطبيقھا وتقييمھا في ضوء تحليل البيئة أثر المتغيرات المھمة عليھا وذلك بما يتضمن تحقيق ميزة
إستراتيجية للمنظمة وتعظيم انجازھا في أنشطة األعمال المختلفة ) ;AL-Syaidh et al., 2014, 2016
; .(Darawsheh et al., 2016; Masa’deh et al., 2015وتختلف اإلدارة اإلستراتيجي والتخطيط التشغيلي،
فاإلدارة اإلستراتيجية عن التخطيط اإلستراتيجي وتوسيع لنطاقه وغنا ًء ألبعاد ،فالتخطيط االستراتيجي ھو عنصر من
عناصر اإلدارة اإلستراتيجية تعني أيضا ً إدارة التغير وليس اإلدارة اإلستراتيجية بعينھا الن اإلدارة اإلستراتيجية تعني
أيضا ً إدارة التنظيمي وإدارة الثقافة التنظيمية وإدارة الموارد وإدارة البيئة في نفس الوقت،فاإلدارة اإلستراتيجية تھتم
بالحاضر والمستقبل في آن معا ،فيحين أن التخطيط اإلستراتيجي ھو عملية تنبؤ لفترة طويلة األجل وتوقيع ما سيحدث
وتخصيص الموارد.
إن من المھام الرئيسية لإلدارة اإلستراتيجية ھو متابعة وتقييم أداء المنظمة ،كنظام متكامل يتكون من بنية متفاعلة من
األنظمة الوظيفية الفرعية ،فإلي جانب تحليل أداء األنظمة الفرعية والمناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية ،وما تتضمن
ھذه المجاالت واألنظمة من عناصر قوة وضعف ،تقوم اإلدارة اإلستراتيجية بتجديد مركز المنظمة اإلستراتيجية وتقييم
األداء ككل من خالل تحديد دور كل نظام في خلق قيمة محدد للمنظمة ومتابعة سلسلة القيمة المضافة ذات األثر
المباشر في إتاحة فرص البقاء أو النمو والتطوير في الصناعة والتكنولوجيا ) Tarhini et al., 2015; AlHrassi et
al., 2016; Almajali et al., 2016; Masa’deh et al., 2018; Yassien & Mufleh, 2017; Alenezi
،(et al., 2017; Alkandari et al., 2017; Khwaldeh et al., 2017; Mikkawi & Al-Lozi, 2017
ويعتبر التكامل االستراتيجي شرطا جوھريا للكفاءة والفاعلية .تمثل األھداف التنظيمية الغايات والنھايات التي تسعى
اإلدارة إلى الوصول إليھا من خالل االستثمار األمثل للموارد اإلنسانية والمادية المتاحة حاليا وفي المستقبل ،وھي دليل
لعمل اإلدارة ،وبقدر ما تكون األھداف التنظيمية واقعية ومعبرة بصورة صحيحة عن قوى ومتغيرات البيئة الخارجية
والداخلية للمنظمة بنفس القدر تكون اإلدارة أمام فرصة النجاح في تصميم وتطبيق إستراتيجية كفؤة وفعالية .مما ال شك
أن الطفره والنھضة التنموية التي بدأت تشھدھا البشرية في ھذا العصرّ ،
فيه ّ
وإن واقع الحال ،وما آلت إليه التطورات
في القرن الواحد والعشرين والضغوطات التي تمخضت عن العولمة ) ;AL-Lozi, 2002; Ammari et al., 2017
 ،(Obeidat et al., 2017; Abualoush et al., 2018والخصخصة وغيرھا من إفرزات ھذا القرن في كافة
مجاالت الحياة االقتصادية  ،واالجتماعية  ،والسياسية ،والفكرية  ،واإلدارية وغيرھا قد أدت إلي بروز مشاكل
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وصراعات متعددة ومعقدة فى داخل األجھزة اإلدارية سوا ًء كانت عامةً أو خاصةً  ،لذلك كان البد من إعتماد مداخل
جديدة ومتطورة لدراسة اتخاذ القرار اإلداري .ھذا وتھدف الدراسة الحالية الى عرض الدراسات الخاصة بالعوامل
التنظيمية وكذلك القرار االداري.
الدراسات السابقة
ھى تلك الدراسات التى لھا عالقة بموضوع البحث ،ودراستھا لمعرفة أوجه التشابه واالختالف بينھا وبين الدراسة
الحالية )موضوع البحث( ،تناولت الدراسة مواضيع عن العوامل التنظيمية ومواضيع عن القرار االداري:
أوالً :الدراسات التى تناولت العوامل التنظيمية
)(1
دراسة لخنش فريد 2015م
تأتي ھذه الدراسة لتقصي واقع تفويض السلطة في المؤسسة العمومية الجزائرية ودور ذلك في تحقيق الفعالية
التنظيمية ،غير أن التساؤل الرئيسي الذي يمكن طرحه ھنا والذي تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عليه ھو :ما ھو تأثير
عملية تفويض السلطة على الفعالية التنظيمية في المؤسسة العمومية اإلستشفائية؟ وتمثلت أھمية الدراسة فى التعرف
على تأثير عملية التفويض على تنمية األداء لموظفي الجامعات الفلسطينية ،التعرف على الفوائد التي يمكن تحقيقھا من
أصحاب المناصب اإلدارية ،التعرف على بعض العوامل الدافعة بنجاح عملية التفويض ،الكشف عن بعض األسباب
التي قد تؤدي إلى فشل عملية التفويض ،ھدفت الدراسة الى  :محاولة التعرف على النظرة السوسيولوجية لطبيعة
تفويض السلطة واألداء ،الكشف عن طبيعة العالقة بين ھذين المتغيرين ومدى ارتباطھما بتحول المؤسسة الجزائرية
من نظام آلخر ،محاولة الكشف عن عالقة التفويض كإجراء لتحويل بعض الصالحيات بعمليات التكوين والتدريب
والمشاركة واتخاذ القرار والفعالية التنظيمية ،وتمثلت فروض الدراسة فى :تؤثر عملية تفويض السلطة على الفعالية
التنظيمية في المؤسسة العمومية اإلستشفائية ،تساھم عملية تفويض السلطة في تحقيق الكفاءة اإلدارية لدى الموظفين في
المؤسسة العمومية اإلستشفائية ،وضوح المھام والمسؤوليات المفوضة وارتباطھا بزيادة القدرة على تحمل المسؤولية،
التفويض والرغبة في تحمل المسؤولية ،إمتالك الصالحيات وإبراز القدرات في استغالل الموارد المتاحة ،اتبعت
الدراسة المنھج الوصفي التحليلي ،ومن ضمن أبرز النتائج التي توصلت إليھا الدراسة الحالية أن تراكم األعمال في
المؤسسة يؤثر على األسلوب المتبع في التفويض حيث أن أغلبية الموظفين المفوضين يلجأون الستخدام التفويض
الشفھي للتخلص من الضغوطات ،كما أن عدم توافق المھام والصالحيات المفوضة مع اختصاصات الموظف المفوض
يؤدي إلى زيادة تفويض مسؤوليات أكثر وصالحيات أقل إلى المستويات التنظيمية الدنيا ،وھذا ما يزيد من مشاركة
العاملين في القرارات ويزيد من فرصة إبراز القدرات والمھارة في إنجاز األعمال وإحداث التوازن التنظيمي ،وبنا ًء
على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج نستخلص أن لعملية تفويض السلطة تأثير إيجابي على الفعالية التنظيمية
في المؤسسة العمومية اإلستشفائية ،ويمكن القول أيضا أن ما تم طرحه من فروض ومؤشرات قد أجابت عنھا ھذه
النتائج المتوصل إليھا وأثبتت لنا صحتھا بنسبة كبيرة ،وبالرغم من ھذا فال يخلو أي بحث علمى من وجود بعض
النقائص  ،اال أن ھنالك العديد من المسائل التى أثارتھا الدراسة الراھنة والتى يمكنھا أن تكون منطلق الدراسات أخرى
تتعلق بعملية التفويض والفعالية التنظيمية.
دراسة محمد بن على2013م)(2
إن دراسة مفھوم الثقافة التنظيمية للمنظمة ھي إحدى المجاالت الحيوية في دراسة أنشطة المنظمات ،ويعتبر مفھومھا
أحد أبرز المناھج الحديثة في إدارة التغيير والتطوير ،وبصفة عامة فإن الثقافة التنظيمية ھي التي توفر اإلطار الذي
يبين أسلوب العمل في المنظمات وتميزه عن غيره من المنظمات األخرى ،فأداء العاملين في المنظمات يتأثر بصورة
أو بأخرى بعدة عوامل من داخل وخارج المنظمة ،وبالتالي فإن لثقافة المنظمة دوراً مھما ً في التأثير على سلوك
العاملين في المنظمات ،وذلك طبقا ً لطبيعة وقوة الثقافة التنظيمية التي تتمتع بھا المنظمة .وعليه فإن أسلوب أداء
الموظف في عمادة القبول والتسجيل على سبيل المثال بجامعة الملك عبد العزيز يتسم بتقديم خدمات عديدة سواء
للطالب أو لھيئة التدريس ،وھو يختلف عما تقدمه بقية العاملين في اإلدارات واألقسام األخرى .ونظراً ألن المستجدات
والتطور السريع في تقنيات المعلومات واالتصاالت من العناصر األساسية التي يتأثر بھا التنظيم اإلداري بما ينعكس
على مستوى األداء؛ فإن بيئة التنظيم تقوم بدور كبير في تسھيل استخدام تقنية العمل فالبيئة تتضمن كل العوامل المادية
والبشرية الموجودة داخل المنظمة حيث تتكون ھذه البيئة من القواعد واإلجراءات ونوعية التقنية والتنظيم والقوانين،
لذلك فإن بيئة العمل تساعد إما على تسھيل وتشجيع استخدام درجة عالية من التقنية ،وإما على إعاقتھا ،كما أنھا قد
تؤثر على األساليب واألنماط المستخدمة فيھا.من ھنا تأتي ضرورة االھتمام بالتركيز على دراسة الثقافة التنظيمية في
البيئة السعودية بما يساعد على فھم ظاھرة الثقافة في المنظمات السعودية ،وبالتالي التعرف على األساليب اإلدارية

) (1لخنش فريد بعنوان "تفويض السلطة والفعالية التنظيمية" -رسالة دكتوراه غير منشورة – جامعة سيف معتر -كلية
العلوم االجتماعية واالدارية2015 -م.
) (2محمد بن على القحطانى بعنوان"تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموظف في اإلدارة اإللكترونية" – رسالة
دكتوراه غير منشورة –جامعة الملك عبد العزيز – كلية االقتصاد واالدارة2013 -م.
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التي تساھم في تحسين أداء الموظف في اإلدارة اإللكترونية وعليه فسوف تركز ھذه الدراسة على أثر ثقافة المنظمة
وعالقتھا بأداء الموظف في ظل تطبيق اإلدارة اإللكترونية .يمكن تحديد أھمية الدراسة في النقاط التالية:أن الثقافة
التنظيمية عنصر مھم من عناصر نجاح التطوير اإلداري في جامعة الملك عبد العزيز .تعد الثقافة التنظيمية من
المجاالت الحيوية المعاصرة الموصلة إلى فھم أنشطة المنظمات واستيعاب الظواھر المحيطة بھا.استيعاب الثقافة
السائدة لدى العاملين في جامعة الملك عبد العزيز يساھم في إنجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية.أن لدراسة وتحليل الثقافة
التنظيمية السائدة في جامعة الملك عبد العزيز دوراً في رفع مستوى األداء للعاملين لمواكبة التطوير المتمثل في تطبيق
اإلدارة اإللكترونية.يمكن تحديد ھدف الدراسة الرئيسي في التعرف على أثر الثقافة التنظيمية على أداء الموظف في
اإلدارة اإللكترونية ومن ھذا الھدف الرئيسي تتفرع األھداف الفرعية التالية  :شرح معنى وطبيعة الثقافة التنظيمية
السائدة في جامعة الملك عبد العزيز.التعرف على أثر الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة الملك عبد العزيز على كفاءة
أداء الموظف مع تطبيق اإلدارة اإللكترونية .دراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية وأداء الموظف بجامعة الملك عبد
العزيز مع تطبيق اإلدارة اإللكترونية .تم استخدام المنھج الوصفي التحليلي في ھذه الدراسة ،ذلك ألنه المنھج الذي
يمكننا من دراسة الواقع أو الظاھرة كما ھي موجودة في الواقع ووصفھا وصفا ً دقيقا ً مما يساعد على فھم العالقات
الموجودة بين الظواھر ويمكن من الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المدروس ،وھذا ما
تسعى الدراسة إلى تحقيقه .حيث تم تحديد خمسة أبعاد للثقافة التنظيمية التي سيتم التركيز عليھا خالل إجراء الدراسة
الميدانية.وتمثلت فروض الدراسة في :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقة كأحد أبعاد الثقافة التنظيمية وأداء
الموظف.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ثقافة العمل الجماعي لدى العاملين و أداء الموظف .توجد عالقة ذات
داللة إحصائية بين الرؤية المشتركة لألفراد وأداء الموظف.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات اإلدارة
وأداء الموظف ،توصلت الدراسة لبعض النتائج أھمھا :الموظفون اإلداريون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة يدركون
أبعاد الثقة كأحد أبعاد الثقافة التنظيمية ،ومن وجھة نظر أفراد عينة الدراسة أن أھم تأثيرات الثقة على أداء األفراد،
الموظفون اإلداريون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة يدركون أبعاد الثقة كأحد أبعاد الثقافة التنظيمية ،ومن وجھة نظر
أفراد عينة الدراسة أن أھم تأثيرات الثقة على أداء األفراد ،أن أھم مالمح الرؤية المشتركة لدى الموظفين وتأثيرھا على
أداء األفراد ،وبنا ًء على تلك النتائج تم وضع عدد من التوصيات أھمھا :أن تھتم إدارة الجامعة بتنمية قدرات الموظفين
وتحفيزھم وأن تھتم بدور العالقات اإلنسانية ومدى تأثيرھا في تحسين مستوى األداء لدى األفراد .إعطاء الموظفين
المرونة الكافية التي تتيح لھم أداء عملھم بكفاءة وتتيح لھم إظھار قدراتھم .إتاحة الفرصة للتدريب على رأس العمل
للموظفين في أعمال أخرى غير أعمالھم الحالية حتى تتاح لھم الفرصة ألداء أكثر من عمل من خالل التدريب على
المھام المختلفة في نطاق الوظيفة الحالية التي يشغلھا كل موظف.
)(1
دراسة بن حاجة عبد القادر 2011م
تھدف التربية الحديثة إلى تنمية النشء بطريقة متكاملة ،جسما وعقال وروحا ،داخل إطار من القيم والتقاليد واالعراف
بھدف تھيئته للمواطنة الصالحة .وتعتبر التربية البدنية جزءا ال يتجزأ من التربية العامة والتي بدورھا تھدف وتركز
بنفس القدر أو أكثر إلى تحقيق تلك الغايات السامية .ولقد أولت الدولة الجزائرية اھتماما متزايدا لھذا الجانب وسخرت
إمكانيات كبيرة في سبيل الوصول بالتربية البدنية والرياضية في مختلف المؤسسات التربوية إلى المستوى الذي يحقق
ذلك النمو المتكامل لجميع التالميذ ،وھذا من خالل جھودھا المتمثلة في اإلصالحات الجذرية وتطوير المناھج الدراسية
والعناية الكبيرة بالتدريس والقائمين عليه ،إذ ال أحد ينكر الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه مدرس التربية البدنية في
حياة تلميذه ،وأن نشاطه ال يقف عند حد تنمية عضالتھم ،و ٕانما يمتد إلى تربيتھم بكلمات حمله كلمة التربية من معاني
وأھداف واسعة .وكما أن لكل مادة تعليمية من المواد التي تعتني بالفرد عقال وجسما طرق اوأساليب للتدريس فكذلك
للتربية البدنية والرياضية أساليب عديدة لتدريسھا ،تقوم على أسس علمية مستقاة من أصول التربية وأصول علم النفس
بفروعه المختلفة .إن االستخدام األمثل لھذه األساليب في حصة التربية البدنية والرياضية يعد ضرورة ملحة لنجاحھا،
فمھنة التدريس من المھن الصعبة جدا ألنھا تتعامل مع كائنات متشكلة التركيب ومختلفة عن بعضھا البعض ،وھذه سنة
ﷲ تعالى في خلقه فأفراد النوع الواحد يختلفون فيما بينھم ،فال يوجد فردان متشابھان متطابقان ،وألن االختالف
والتمايز بين األفراد في مستوياتھم العقلية والنفسية والجسمية يظھر بصفة واضحة في الحياة المدرسية ،حيث نجد من
يتميز بسرعة الفھم واالستيعاب فيكون دائما من المتفوقين ومن يكون بطيء الفھم فيحتاج إلى مزيد من التكرارات.
ويتباين بروز حدة ھذه االختالفات على حسب درجة تفاعال لتلميذ مع مختلف المواد التعليمية .وتعتبر األنشطة الحركية
المقدمة في حصة التربية البدنية من أھم المواقف التعليمية التي تظھر فيھا الفروق الفردية بين التالميذ من مختلف
الجوانب النفسية ،الحركية ،االجتماعية واالنفعالية ،ألنھا تضع التلميذ في وضعيات ومواقف تتطلب االستجابة لھا

) (1بن حاجة عبد القادر بعنوان "أھمية أساليب التدريس الحديثة في تقليص الفروق الفردية لدى تالميذ الطور الثالث
دراسة ميدانية في مؤسسات التعليم المتوسط لوالية ورقلة" -رسالة دكتوراه غير منشورة – جامعة قاصدي مرباح
ورقلة كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 2011،م.
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والتفاعل معھا انطالقا من تصوره الشخصي .إن االعتراف بوجود الفروق الفردية بين التالميذ ال يعني بالضرورة أن
عملية التعليم والتعلم تصبح حكراً على فئة معينة دون أخرى ،وأن عدم قدرة التلميذ على أداء مھارة ما ليس قدرا
محتوما ،و ٕانما يمكن أن يتعلمھا أسلوب غير الذي تعلمھا به غيره ومع التسليم بأنه ال يوجد أسلوب محدد يمكن تفضيله
عما سواه من األساليب التدريسية ،على اعتبار أن مسألة تفضيل أسلوب تدريسي على أخر تظل مرھونة بالمدرس
نفسه وكذلك بالظروف المحيطة بالعملية التعليمية .أتبعت الدراسة المنھج الوصفى التحليلي ودراسة الحالة ،وتمثلت
فروض في :تعد أساليب التدريس الحديثة تراعى الميول والرغبات بين الجنسين لدى ھذه الفئة ،تعد أساليب التدريس
الحديثة تراعى الخصائص والصفات البدنية لدى ھذه الفئة ،تعد المقاربة بالكفاءات ضمن أساليب التدريس الحديثة ،تم
وضع عدد من النتائج أھمھا :توصلت الدراسة من خالل البحث في موضوع أساليب التدريس والفروق الفردية الى أن
أساتذة التربية البدنية في الطور الثالث يرون أن أسلوب المقاربة بالكفاءات ال يساھم في تقليص الفروق الفردية بين
التالميذ بل يزيد فيھا وھذا يرجع الى أن ھذا األسلوب تنافسي ،أي أنه يبين تباعد نسبة الذكاء والقدرات العقلية بين
تالميذ الطور الثالث .وبنا ًء على تلك النتائج تم وضع عدد من التوصيات :يجب دراسة الفروق الفردية في عملية
التعليم وبالتالي تقليص الفوارق الكبيرة الموجودة بين التالميذ ،بأساليب تأخذ في الحسبان طبيعة وخصائص مختلف
التالميذ وھذا ھو جوھر عملية التعلم والتعليم.
)(1
دراسة عاطف جابر طه 2011م
تمثلت مشكلة الدراسة فى السؤال التالي :ما درجة توافر القيم التنظيمية لدى المديرين وما درجة تاثيرھا على التوافق
التنظيمي وقيم العمل في المنظمات؟ ،تكتسب ھذه الدراسة أھميتھا من أھمية موضوعھا  ،حيث إن للقيم كما أوضح
)استير وبوتر( دوراً رئيساً فى تطوير عمل المنظمات  ،وتقدم المجتمع وتماسكه ،فھى تزيد من تنمية اإلحساس
بالمسؤولية االجتماعية،وااللتزام والضبط الداخلي  ،ودراسة القيم التنظيمية لدى المديرين فى الشركات محل الدراسة
وتاثيرھا على التوافق التنظيمي وقيم العمل ،تكمن أھميتھا فى أنھا :تفيد الباحثين والمھتمين بمجال القيم التنظيمية فى
المجال التطبيقي للوقوف على مدى توافر القيم التنظيمية ومدى تأثيرھا فى التوافق التنظيمي وقيم العمل والمجاالت
المستقبلية التى يكمن أن تتجه إليھا بحوث القيم التنظيمية ،تحديد مسارات الفرد وسلوكياته فى الحياة ،الكشف عن
مستوى القيم التنظيمية لدى المديرين ،ومعرفة درجة تأثيرھا على الممارسات السلوكية من ناحية التوافق التنظيمي وقيم
العمل،تھدف ھذه الدراسة الى :معرفة أثر القيم التنظيمية على أداء العاملين ،معرفة أثر القيم التنظيمية على التوافق
التنظيمي لدى المديرين ،طرح نموذج رياضي مقترح لتحقيق التوافق القيمي بين الشخصية والقيم التنظيمية لدى
المديرين ،واتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي ،وتمثلت فروض الدراسة في :ھنالك عالقة معنوية بين القيم
االدارية للمديرين التى يمارسونھا فى موقع العمل ،وتوصلت الدراسة ألھم النتائج منھا:ترسيخ مفھوم وأسس عمل
الفريق الواحد ،توفير الوسائل المطلوبة ألساليب العمل الى جانب االھتمام بالعاملين وبحاجاتھم ،ارساء العدالة والثقة،
وبنا ًء على تلك التوصيات تم وضع عدد من التوصيات أھمھا :ضرورة اھتمام المديرين االجتماعية االصيلة ونشرھا
بين العاملين لتاثيرھا الفعال وااليجابي على سلوك العالملين ،يجب تطوير الجانب الثقافي والتعليمي للمديرين
والعاملين ،يجب االھتمام ببرامج العمل وفرق العمل ألنھا من أساليب التدريب غير المباشر.
)(2
دراسة مؤيد عبد المحسن2010م
تمثلت مشكلة الدراسة في :المدة الحالية وبالذات بعد عام  ٢٠٠٣أصـبحنا نعمـل فـي بيئـة تتسـم بحالـة مـن اإلغـراق
السوقي وعدم وجود الحماية الكمركية إذ ،لم تعد تلك الشـركات قـادرة علـى مواجھـة ھـذا الواقـع الجديـد ويعود سبب
ذلك إلى وجود أبعاد للمشكلة تنقسم إلى بعد إنتاجي وبعد سياسي وكما يأتي :البعد اإلنتاجي للمشكلة  -وذلـك بسـب تقـادم
العمليـات اإلنتاجيـة ونظـام العمـل الـذي لـم يعـد يواكـب مـا يجـري اآلن فـي الشـركات العالمية واإلقليمية المتطورة .
البعد السياسي للمشكلة  -إذ أصـبحت الشـركة مـالذاً ألعـداد ھائلـة مـن العـاملين تـم تعيـين كثيـر مـنھم وفـق تجاذبـات
وتوافقـات سياسية واجتماعية  .واستناداً لھذا النوع من المشكالت أصبحت الشركة قيد البحـث تعمـل وتنـتج وفـق
مؤشـرات ومقـاييس ال تستند على أسس علمية  ،مما أدى إلى ظھور مشاكل متعددة من بينھا ما يأتي ،شكلة الترھل
الوظيفي ،مشكلة البطالة المقنعة  .ولم تعد الشركة قادرة على تغطية أجور العاملين من العوائد المتحققة ناھيك عـن
تعـرض الشـركة إلـى خسائر بسبب عدم إمكانية البيع في ظل وجـود منتجـات منافسـة بأسـعار أدنـى وبجـودة أعلـى،
اسـتناداً إلى مـا ورد أعـاله مـن عناصـر ومكونـات مشـكلة البحـث فـان ذلـك يؤسـس لتسـاؤل رئـيس وھـو ھـل ان
ھنالك عالقة ارتباط وتأثير بين إستراتيجيا ت الترشيق الوظيفي ومؤشرات االنھيار التنظيمي ،تبرز أھمية البحث من
أھمية الموضـوع والـذي يـدور حـول إيجـاد السـبل الكفيلـة التـي مـن شـأنھا ان تساھم في حل مشكلة االنھيار التنظيمي
التي تھدد المنظمات بصورة عامة .ويشير )  (Tsai& Shih,2005:1ان عملية الترشيق الوظيفي تعد واحدة من

) (1عاطف جابر طه بعنوان "أثر القيم التنظيمية للمديرين على التوافق التنظيمي وقيم العمل –دراسة كمية على عدد
من المديرين" -جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – كلية االقتصاد وادارة االعمال – 2011م.
) (2مؤيد عبد المحسن فضل بعنوان "ترشيق الوظيفي واالنھيار التنظيمي االستراتيجيات والمواجھة دراسة حالة في
معمل سمنت الكوفة" -جامعة الكوفة /كلية اإلدارة واالقتصاد2010-م.
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االسـتراتيجيات اإلداريـة األكثر اھتماما ً في عالم المال واألعمال وذلك النھـا تعـد أحـد اسـتراتيجيات تحسـين أداء
الشـركات ،وقـد اعتمد ترشيق حجم الشركات كإستراتيجية إلدارة التغيير ألكثـر مـن عقـدين مـن الـزمن وتـم تنفيـذ
ذلـك فـي المقـام األول مـن قبـل الشـركات التـي تعـاني مـن الظـروف االقتصـادية الصـعبة ومـع ذلـك  ،فمنـذ نصف s
 ،١٩٩٠أصبحت اسـتراتيجية الترشـيق الرائـدة فـي مجـال االختيـار للعديـد مـن الشـركات فـي جميع أنحاء العالم ،
يذكر ان الدافع الرئيسـي لمعظـم جھـود الترشـيق ھـو الرغبـة فـي تخفـيض التكـاليف المباشرة وزيادة مستويات الكفاءة
واإلنتاجية والربحية والقدرة التنافسية )  (Gandolfi,2008:3بقدر تعلق األمر بمعمل سمنت الكوفة فان عملية
الترشيق الوظيفي تسـھم بشـكل أو بـآخر فـي تخفيـف المعاناة التي تتعرض بعض المنظمات جراء ازديـاد النفقـات
التشـغيلية وبالتـالي زيـادة النفقـات العامـة األمر الذي ينعكس سلبا ً على أسعار المنتجات المقدمة للزبائن  .كما ان ازدياد
أعداد الموظفين قد يجعل المنظمـة فـي وضـع تكـون غيـر قـادرة فيـه علـى تحمـل كافة التكاليف والنفقات الخاصة بتلك
األعداد ناھيك عن تفاقم المشاكل و الصعوبات اإلدارية جراء ھذا االزديـاد األمـر الـذي يسـھم فـي تـدھور أوضـاع
المنظمـة بمـا يعـزز مـن احتماليـة فشـلھا وبالتـالي إلـى حــدوث االنھيــار التنظيمــي فيھــا وخســارتھا للحصــة
الســوقية والميــزة التنافســية ممــا يــؤدي ذلــك إلــى خروجھا من األسواق ،تصف  ،١٩٩٠ sأصبحت اسـتراتيجية
الترشـيق الرائـدة فـي مجـال االختيـار للعديـد مـن الشـركات فـي جميع أنحاء العالم ،يذكر ان الدافع الرئيسـي لمعظـم
جھـود الترشـيق ھـو الرغبـة فـي تخفـيض التكـاليف المباشرة وزيادة مستويات الكفاءة واإلنتاجية والربحية والقدرة
التنافسية  (Gandolfi,2008:3 ) .بقدر تعلق األمر بمعمل سمنت الكوفة فان عملية الترشيق الوظيفي تسـھم بشـكل أو
بـآخر فـي تخفيـف المعاناة التي تتعرض بعض المنظمات جراء ازديـاد النفقـات التشـغيلية وبالتـالي زيـادة النفقـات
العامـة األمر الذي ينعكس سلبا ً على أسعار المنتجات المقدمة للزبائن  .كما ان ازدياد أعداد الموظفين قد يجعل المنظمـة
فـي وضـع تكـون غيـر قـادرة فيـه علـى تحمـل كافة التكاليف والنفقات الخاصة بتلك األعداد ناھيك عن تفاقم المشاكل و
الصعوبات اإلدارية جراء ھذا االزديـاد األمـر الـذي يسـھم فـي تـدھور أوضـاع المنظمـة بمـا يعـزز مـن احتماليـة
فشـلھا وبالتـالي إلـى حــدوث االنھيــار التنظيمــي فيھــا وخســارتھا للحصــة الســوقية والميــزة التنافســية ممــا
يــؤدي ذلــك إلــى خروجھا من األسواق تتمثل فرضيات البحث بفرضيتين رئيستين وھما كما يأتي  :الفرضية األولى :
فرضية العدم ال توجد عالقة ارتبـاط ذات داللـة معنويـة إحصـائيا بـين اسـتراتيجيات الترشـيق الوظيفي ومؤشرات
االنھيار التنظيمي .الفرضـية البديلـة توجـد ھنـاك عالقـة ارتبـاط ذات داللـة معنويـة إحصـائية بـين اسـتراتيجيات
الترشيق الوظيفي والحد من مؤشرات االنھيار التنظيمي  .الفرضية الثانية فرضـية العـدم ال توجـد ھنـاك عالقـة تـأثير
ذات داللـة معنويـة إحصـائيا ً بـين اسـتراتيجيات الترشيق الوظيفي من مؤشرات االنھيار التنظيمي  .الفرضـية البديلـة
توجـد ھنـاك عالقـة تـأثير ذات داللـة معنويـة إحصـائيا بـين اســتراتيجيات الترشيق الوظيفي ومؤشرات االنھيار
التنظيمي ،توصلت الدراسة لعدد من النتائج أھمھا :ان الترشيق الوظيفي أداة فعالة تسھم في تحسين األداء التنظيمـي
وتزيـد مـن تنافسـية المنظمة ويعد أحد األدوات المھمة في الحد من انھيار المنظمة  .الترشيق الوظيفي ليس تخفـيض
عـدد العـاملين فـي المنظمـة وانمـا يھـدف إلـى ان الغرض الرئيس للترشيق تحسين األداء التنظيمي وزيادة فاعليته.
يعـاني معمـل سـمنت الكوفـة مـن خضـوعه للقـوانين الحكوميـة النافـذة علـى منظمـات القطـاع العـام باعتبـاره تـابع
لـوزارة الصـناعة والمعـادن األمـر الـذي يجعلـه ملـزم بمـا تقـرره الدولـة فيمـا يخـص أجـور العاملين وتكاليف االنتاج
وحصص الخزينة وقبول التعيينات وفق االعتبارات السياسية وغيرھا .أثبتت البحث ان ھناك عالقة ارتباط وبداللة
معنوية بين استراتيجيات الترشيق الوظيفي والحد مـن مؤشرات االنھيار التنظيمي ،.وبنا ًء على تلك النتائج تم وضع
عدد من التوصيات :ضرورة بـذل المزيـد مـن الجھـود مـن قبـل البـاحثين فـي تـدعيم األطـر النظريـة والتطبيقيـة
لموضـوع الترشيق الوظيفي واالنھيار التنظيمي والبحث عن مؤشرات أخرى  .التركيـز عنـد اعتمـاد اسـتراتيجيات
الترشـيق الـوظيفي علـى تحسـين األداء التنظيمـي ولـيس علـى تقليل عدد العاملين فقط - ٣.ينبغي وضع خطط
استراتيجية للحد من مشكلة تزايد أعداد العاملين والعمل على االستفادة بما ھو متوفر بشكل أمثل .ينبغـي علـى إدارة
المعمـل ان تراعـي اختصاصـات العـاملين مـع الوظـائف التـي يشـغلونھا مـن اجـل تحسين األداء التنظيمي.
)(1
دراسة بسام بن مناور العنزي2009م
تمثلت مشكلة الدراسة فى تواجه منظمات العمل -على اختالف مھامھا وأنواعھا وأحجامھا -العديد من القضايا
والمشكالت التي تتطلب من قياداتھا والعاملين فيھا ضرورة التفكير في التقليل من االعتماد على المنھج التقليدي القائم
على المحاولة والخطأ في حل المشكالت ومحاولة توظيف المنھج اإلبداعي في ھذا الشأن )ھيجان .(1 :1420 ،وقد
أجمع كتّاب اإلدارة والمديرون اليوم على أن حاجة المنظمات إلى اإلبداع اإلداري حاج ةً ملحة تفرضھا التغيرات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وغيرھا ،في المجتمع باإلضافة إلى الظروف المتغيرة والمعقدة التي
تعيشھا المنظمات المعاصرة )الدھان .(87 :1992 ،وألھمية الثقافة التنظيمية في صياغة وتوجيه السلوك اإلنساني فإن

) (1بسام بن مناور بعنوان "الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري  -دراسة استطالعية على العاملين في المؤسسات العامة
في مدينة الرياض" ،رسالة دكتوراه غير منشورة  -جامعة الملك سعود -كلية العلوم االدارية – 2009م.
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ھذه الدراسة سوف تحاول التعرف على مدى تأثير ھذه الثقافة على اإلبداع لدى العاملين في المؤسسات العامة.
وستكون مشكلة الدراسة ممثلة في السؤال التالي :ما أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري في المؤسسات العامة
بالمملكة العربية السعودية؟ ،إن الھدف الرئيس من ھذه الدراسة ھو معرفة أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري
بالمؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية ،أما األھداف الفرعية فھي كما يلي:توضيح أھمية ك ٍل من الثقافة
التنظيمية واإلبداع اإلداري للعاملين بالمؤسسات العامة ،التعرف على واقع قيم الثقافة التنظيمية وعناصر اإلبداع
اإلداري بالمؤسسات العامة،التعرف على مدى تأثير القيم المكونة للثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري بالمؤسسات
العامة ،تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي تساعد المسؤولين بالمؤسسات العامة على االستفادة من نتائج الدراسة.
تنبع أھمية الدراسة من أھمية كل من الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري حيث إن دراسة ھذين الجانبين ما زالت محدودة
وقاصرة على مستوى الوطن العربي حيث يتوقع الباحث أن تكون ھذه الدراسة إضافة جديدة لحقل اإلدارة العامة
لمناقشتھا موضوعين فاعلين في مجال السلوك اإلداري الذي ھو محور التركيز لدى الباحثين في مجال اإلدارة العامة
ومجال التطوير التنظيمي بشكل خاص .لذلك يأمل الباحث أن تكون ھذه الدراسة مرجعا ً لھؤالء الباحثين إلضافتھا
الجديدة لھذا الحقل من خالل معرفة أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري ومساعدتھا في سد النقص في المكتبة
العربية التي تفتقر إلى مثل ھذه الدراسات واألبحاث المتعلقة بھذا الموضوع.وتنبع أھمية الدراسة من الناحية العملية من
أھمية المؤسسات العامة التي أنشأتھا الدولة للقيام ببعض األعمال ذات الطبيعة الخاصة والتجارية والتي يصعب تقديمھا
عن طريق األجھزة الحكومية التقليدية والتي تحتاج في إدارتھا إلى أسلوب خاص أو تجاري وأجھزة مستقلة ماليا ً
وإداريا ً في تصرفاتھا .كما يحتاج أغلبھا إلى بيئة إدارية تساعدھا على التفكير والتخطيط االستراتيجي وتحديد الرؤية
الواضحة لتحسين خدماتھا ومخرجاتھا ألنھا تتعامل مع منتجات وعمالء وأسواق منافسة فھي أشبه بالقطاع الخاص من
القطاع الحكومي ،استخدمت الدراسة المنھج الوصفى التحليلي ،وتمثلت فروض الدراسة في االتى :ھنالك عالقة ذات
داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية واالداء االنتاجي ،ھنالك عالقة ذات داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية واالداء
التسويقي  ،ھنالك عالقة ذات داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية واالداء المالي ،ھنالك عالقة ذات داللة احصائية بين
الثقافة التنظيمية واداء العاملين ومن خالل التحليل توصلت الدراسة الھم النتائج :توفر جميع القيم المكونة للثقافة
التنظيمية في المؤسسات العامة بشكل متوسط ماعدا قيمة المكافأة ،توفر عناصر اإلبداع اإلداري بالمؤسسات العامة
بشكل متوسط ماعدا عنصر الخروج عن المألوف ،ھناك ارتباط إيجابي ذو داللة إحصائية بين القيم المكونة للثقافة
التنظيمية وعناصر اإلبداع اإلداري ،أن أھم القيم المكونة للثقافة التنظيمية التي تؤثر على اإلبداع اإلداري بشكل عام
ھي )الكفاءة ،فرق العمل( ،وبنا ًء عليھا تم وضع عدد من التوصيات أھمھا :توضيح أھمية ك ٍل من الثقافة التنظيمية
واإلبداع اإلداري للعاملين بالمؤسسات العامة ،التعرف على واقع قيم الثقافة التنظيمية وعناصر اإلبداع اإلداري
بالمؤسسات العامة ،التعرف على مدى تأثير القيم المكونة للثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري بالمؤسسات العامة،
تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي تساعد المسؤولين بالمؤسسات العامة على االستفادة من نتائج الدراسة.
)(1
دراسة أحمد محمود 2006م
برزت مشكلة الدراسة من خالل التعرف على دور المعلم في مراعاة الفروق الفردية لدى الطالب ،حيث يھتم علم
النفس الفارق بدراسة الفروق بين الناس لمجرد الرغبة في فھـم الشخـصية اإلنـسانية ،ألن المجتمع المعاصر قد بلغ
درجة عالية من التعقيد بصورة تنوعت فيه التخصصات وتباينت فيه األدوار التـي ينبغي أن يقوم بھا األفراد ،ومن ھنا
نشأت مشكلة اكتشاف األفراد الذين تتناسب معھم األدوار والتخصصات في وضع الفرد المناسب في المكان المناسب.
وقد تؤدي دراسة ھذه المشكلة إلى التوصل إلى نتـائج تمكـن المعنيين بالعملية التربوية من التعرف على كافة جوانب
الموضوع وعناصره ،وتنبثق ھذه المشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيسي اآلتي :ما ھو دور المعلم في مراعاة
الفروق الفردية لدى الطالب فـي ضـوء بعض المتغيرات؟ يقول أحد التربويين أنه ينبغي لنا جميعا ً أن نتذكر دائما ً أن
المعلم ال يعلم مادة دراسية أو موضوعا ً معيناً ،وإنما يعلم طالبا ً وھذا ما يميل كثير من المعلمين إلـى نـسيانه
)  ،(Hoppenstedt, 1991فالمـادة الدراسية ما ھي إال وسيلة بينما الطالب ھو الھدف ،فمن ھذا المبدأ التربوي
والنفسي تنطلـق أھميـة ھـذه الدراسة ،من كونھا تناقش موضوعا ً ھاما ً في العملية التربوية وھو دور المعلم في مراعاة
الفـروق الفرديـة لدى الطالب من حيث التباين بين األفراد في القدرات واالمكانات ،وكذلك في االستعدادات ودرجة
التحمـل ومستوى االنجاز وغيرھا ،وقد اصطلح على تسميته بظاھرة الفروق الفردية ،كمـا أن ھـذه الدراسـة فـي
موضوعھا تناقش مادة متغيرة حيث أن الفروق الفردية يتم تغذيتھا بفروق وصفات جديدة مع تطور العمليـة التربوية،
وبھذا يتوقع أن تثري ھذه الدراسة بإطارھا النظري واإلجرائي مجاالً مھما ً في ھذا الميدان وتـسد ثغرة فيه .ھدفت ھذه
الدراسة إلى ما يلي .ما ھو دور المعلمين في مراعاة الفروق الفردية لدى طالبھم ؟ ،التعرف إلى الفروق في دور المعلم
في مراعاة الفروق الفردية لدى طالبه تعزى لمتغير الجنس،التعرف إلى الفروق في دور المعلم في مراعاة الفروق
الفردية لدى طالبه تعزى لمتغير تخـصص المعلم،التعرف إلى الفروق في دور المعلم في مراعاة الفروق الفردية لدى

) (1أحمد محمود بعنوان "دور المعلم في مراعاة الفروق الفردية لدى الطالب الجامعين – دراسة تطبيقية تحليلية"-
رسالة دكتوراه غير منشورة -الجامعة االسالمية غزة -كلية ادارة االعمال2009-م.
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طالبه تعـزى لمتغيـر نـوع المدرسة التي يعمل فيھا المعلم .أتبع في ھذه الدراسة المنھج الوصفي بھدف التعرف على
دور المعلم في مراعاة الفروق الفرديـة بين الطالب في محافظة طولكرم من وجھة نظر المعلمين وذلك من خالل:
معرفة استجابة المعلمين حول مراعاة الفروق الفردية لدى الطالب ،معرفة تأثير عوامل الجنس ،والتخصص ،ونوع
المدرسة ،والمؤھل العلمـي ،وعـدد الـدورات ،وسنوات الخبرة في مراعاة الفروق الفردية .وتم وضع عدد من النتائج
من أھمھا :توصلت الدراسة إلى أن للمعلمين دوراً إيجابيا ً وبمستوى كبير وكبير جداً فـي مراعـاة الفـروق الفردية لدى
الطالب ،مما يعني أنھم يعملون جاھدين على مراعاة الفروق الفردية لدى الطالب ،ويعود السبب في ذلك أنھم يمتلكون
قدرات تربوية غنية ،ويتحلون بأخالقيات المھنة المبنية على منظومـة قـيم المجتمـع واألمة )صالح ،(2003 ،وإدراك
خصائص الطالب النمائية ومطالبھم وحاجاتھم لغرض مراعاتھا في أثناء تنظيم التعليم ،وتوفير فرص النمو والتكيف
السويين ،باإلضافة إلى مراعاة الفـروق الفرديـة بـين الطلبـة واستغالل قدراتھم واستعداداتھم إلى أقصى ما يستطيع
)ھريدي .(2003 ،وعندما تتوافر لدى المعلمين مـا تتطلبه تلك الصور واألساليب من كفايات خاصة وتوجيه فني،
يكون مؤھال لتحقيق عوائد مجزية على صعيد النتاجات التعليمية ومخرجاتھا ،وعلى صعيد المجتمع المدرسي العام،
ومن ھذه العوائد :تحسين نـسبة دوام التالميذ ،وغياب الكثير من المشكالت االنضباطية ،وزيادة ثقة المجتمـع المحلـي
بالمدرسـة والمعلمـين ،وتوظيف المزيد من الوقت للمعلم الذي يمكن توظيفه في رعاية الحاجات الفردية ،وبنا ًء على
تلك النتائج تم وضع عدد من التوصيات أھمھا :أن يستخدم المعلم أساليب وأنشطة متنوعة لتسھيل مھمته في مراعاة
الفروق الفردية لدى طلبته،إعداد المعلم وتدريبه قبل الخدمة وأثناءھا على استخدام األساليب التربوية القائمة على أسـس
التعلـيم الفردي ،على المعلم أن يعد الوسائل والتقنيات التعليمية المتنوعة لمراعـاة الفـروق الفرديـة بـين الطـالب
ويستخدمھا في دروسه مما يزيد من فعالية التعلم،يخطط لكل عمل يقوم به تخطيطا غير متكرر بل ينوع باستمرار ،في
أھدافـه ،ومحتـواه ووسـائله وأساليبه ،لمراعاة الفروق الفردية بين الطالب وتلبية احتياجاتھم المختلفة.
ثانيا ً :الدراسات التى تناولت القرار االداري
)(1
دراسة أمنة عبدالباسط 2015م
إن للعمل االداري أھمية قصوى في عالم اليوم ،وذلك ألن الممارسات االدارية ھي التي يعزي إليھا التقدم أو التخلف
الحضاري ،فالعملية اإلدارية تعني إدارة وممارسة وظائف التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه ،فإن كل عملية من ھذه
العمليات تنطوي على القرار .وكل نشاط اداري يھتم بجانب العمل ويغفل جانب اتخاذ القرار ھو نشاط غير سليم،
فاإلدارة ھي عملية اصدار القرار المناسب في الوقت المناسب ووضعه موضع التنفيذ .وترتبط عملية اتخاذ القرار بكل
جوانب العملية االدارية ووظائفھا حيث أن النجاح الذي تحققه أي منظمة يتوقف بشكل كبير على قدرة وكفاءة قياداتھا
في اتخاذ القرارات المناسبة ،على اعتبار أن ھي قلب اإلدارة .فالقرارات جزء أساسي من النشاط " "H Simonعملية
اتخاذ القرارات حسب اإلنسان ،فنجاح اإلداري متخذ القرار يعتمد على جودة قراراته وعلى المھارة التي يستخدمھا في
ذلك ،والقرارات ھي المعالم المميزة لمھنة كل مدير حيث أن ما يفعله تجاه المشكالت والمواقف التي تواجھه في
وظيفته له تأثير تراكمي وشامل على نجاحه ،فاتخاذ القرار يعني قيام الفرد بالمفاضلة بين بعض البدائل التي تم
اختيارھا في ضوء معايير محددة الختيار البديل األنسب للتعامل مع المشكلة أو الحدث .في ظل ما سبق ذكره ،تتجسد
مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي األتي :ما عالقة آليات اتخاذ القرار داخل التنظيم بمستوى الرضا على األداء
الوظيفي لدى المشرفين بمؤسسة سونلغاز؟ تستمد األھمية العلمية لھذه الدراسة من أھمية الموضوع الذي تتناوله كون
موضوع اتخاذ القرار أحد الموضوعات المھمة التي حظيت وال تزال تحظى باھتمام بالغ من قبل المھتمين بھذا
المجال ،حيث أن تقدم وتطور المنظمات أو المؤسسات واستمراھا يعتمد بشكل رئيسي على القيادات اإلدارية التي
تخطط وتعمل على اتخاذ قرارات مناسبة أو بالنسبة للمرؤوسين الذين يشاركونھم في تنفيذ ھذه القرارات .كما تنبع
أھمية ھذه الدراسة من واقع التعرف على آليات اتخاذ القرار وعالقتھا بالرضا على األداء الوظيفي للمشرفين بمؤسسة
سونلغاز بالوادي.
وتكمن األھمية النظرية في عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة المفسرة التخاذ القرارات ،الرضا واألداء
الوظيفي .وتمثل ھذه الدراسة في شقيھا النظري والميداني إضافة علمية للدراسات القليلة المقدمة في علم اجتماع
التنظيم والعمل في الجامعة الجازئرية ،ليكون إضافة للطلبة بغية االستفادة منه أو تقديم دراسات أخرى حول موضوع
اتخاذ القرار وكذلك حول موضوع الرضا على األداء الوظيفي .كما تتمثل األھمية التطبيقية في :التعرف على آليات
اتخاذ القرار وعالقتھا برضا متخذي القرار .التعرف على آليات اتخاذ القرار وعالقتھا برضا العاملين عن أدائھم،
تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين آليات اتخاذ القرار داخل التنظيم ومستوى الرضا على األداء الوظيفي لدى
المشرفين بشركة سونلغاز ،كما تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على :آليات اتخاذ القرار وعالقتھا برضا متخذي

) (1أمنة عبد الباسط على بعنوان "آليات اتخاذ القرار داخل التنظيم وعالقتھا بالرضا على األداء الوظيفي -دراسة
ميدانية بشركة توزيع الكھرباء والغاز – وسط بالوادي" -رسالة دكتوراه غير منشورة –جامعة الشھيد حمھل خضر -
الوادي –كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -قسم العلوم االجتماعية2015 -م.
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القرار وبرضا العاملين عن أدائھم ،أھمية توفر المعلومات في اتخاذ القرارات وعالقتھا بمستوى رضا متخذي القرار،
كيفية اتخاذ القرار فعليا في المؤسسة محل الدراسة ،عالقة المشاركة في اتخاذ القرار بمستوى رضا متخذي القرار
ومنفذي القرار .توصلت الدراسة ألھم النتائج منھا :توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين آليات اتخاذ القرار
والرضا على األداء الوظيفي للمشرفين بمؤسسة سونلغاز ،توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين توفر
المعلومات التخاذ القرارات ورضا متخذي القرار ،ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين المشاركة في اتخاذ
القرار ورضا متخذي القرار ،وبنا ًء على تلك النتائج تم وضع عدد من التوصيات أھمھا :على المؤسسة أن تعمل
باستمرار على تدريب وتكوين المشرفين من أجلت طوير نوعية وكمية المعلومات لديھم من أجل اتخاذ قرارات صائبة
لتحقيق أھداف المؤسسة مما يؤدي إلى رضا منفذي ومتخذي القرارات على أدائھم العمل على توفير العوامل التي
تؤدي إلى الحد من اآلثار السلبية لضغوط العمل على اتخاذ القرارات خاصة عند المشرفين اإلداريين.
)(1
دراسة يوسف بن محمد 2014م
تمثلت مشكلة البحث في اتخاذ القرار بشكل عام ومعوقات اتباع األساليب العلمية في اتخاذ القرار بشكل خاص ،إال أن
ھناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى تلك المعوقات بدالالت ضمنية من خالل تدني ممارسة أشكال القيادة
التشاركية بالمدارس ،والتفرد باتخاذ القرار مما ساعد على عدم اتباع األساليب العلمية كغياب استخدام أسلوب العصف
الذھني باتخاذ القرارات ،وأن مستوى اتخاذ القرار لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب .ونظراً إلى ما يمثله اتباع
االساليب العلمية في اتخاذ القرار من دور ھام في تحقيق أھداف المدرسة ،ورفع مستوى العمل فيھا فقد جاءت الدراسة
الحالية لتحديد المعوقات التي تحد من اتباع مثل ھذه األساليب في اتخاذ القرار وبنا ًء على ما سبق يمكن تحديد مشكلة
الدراسة في السؤال الرئيس التالي  :ما معوقات تطبيق األساليب العلمية في اتخاذ القرار اإلداري لمديري المدارس
بمحافظة المخواة من وجھة نظرھم؟ تھدف الدراسة الى :تحديد المعوقات الشخصية ،واالجتماعية ،والتنظيمية،
واإلدارية ،والتقنية ،التي تحول دون تطبيق األساليب العلمية في اتخاذ القرار اإلداري لمديري مدارس التعليم العام
بمحافظة المخواة من وجھة نظرھم  .والكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات تقدير مديري مدارس التعليم
العام بمحافظة المخواة لمعوقات تطبيق األساليب العلمية في اتخاذ القرار التي تعزى إلى المتغيرات التالية :المرحلة
التعليمية ،المؤھل العلمي ،الخبرة ،الدورات التدريبية .تم استخدام المنھج الوصفي المسحي في الدراسة ،حيث تم بناء
استبانة مكونة من ثالثة محاور يقيس األول منھا المعوقات الشخصية واالجتماعية لتطبيق األساليب العلمية باتخاذ
القرار لمدير المدرسة ،تكونت من ثالث عشرة فقرة ،والمحور الثاني المعوقات التنظيمية واإلدارية تكونت من ست
عشرة فقرة ،وبالمحور الثالث المعوقات التقنية تكونت من ثمان فقرات تم التأكد من صدقھا وثباتھا بالتطبيق على العينة
االستطالعية التي تكونت من ثالثين مديراً ووكيالً تم استثناؤھم من مجتمع الدراسة الكلي .وتمثلت فروض الدراسة في
االتى :عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول درجة ≤ αذات داللّة إحصائية عند
مستوى الداللة ) ، (0.05توصلت الدراسة لبعض النتائج أھمھا :تقدير معوقات تطبيق األساليب العلمية في اتخاذ
القرارات اإلدارية الكلية من وجھة نظر المديرين والوكالء وفقا ً لمتغير المؤھل العلمي ،والدورات التدريبية والمرحلة
باستثناء وجود فروق في المعوقات الشخصية واالجتماعية لصالح المراحل العليا مقابل االبتدائية ،بينما تبين وجود
فروق في المعوقات التنظيمية االدارية والتقنية والمعوقات الكلية وفقا ً إلى متغير سنوات الخبرة لصالح من عشر
سنوات فأكثر ،مقابل الذين خبرتھم أقل من خمس سنوات وبنا ًء على تلك النتائج تم وضع عدد من التوصيات أھمھا:
العمل على التغلب على المعوقات التي كشفت عنھا الدراسة ،وتدريب المديرين والوكالء على األساليب العلمية في
اتخاذ القرار.
)(2
دراسة طاھر حسن مضر 2012م
تمثلت مشكلة البحث في المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة ،أھمية كبيرة على اتخاذ القرارات ،بسبب الحقيقة
القائلة" :إن القرار الخاطئ له تكلفة باھظة" ،ولذلك تكتسب ھذه العملية ،أھمية متزايدة ،بسبب التطورات التي أُدخلت
على طريقة جمع المعلومات ،وتحليلھا ،وتصنيفھا ،وتخزينھا ،حتى أنھا أصبحت حديث الساعة في قاعة الدرس،
والمؤتمرات العلمية ،وبرامج التدريب ،وكل ينظر إلى اتخاذ القرارات ،من زاويته ،الستخدامھا في الوصول إلى حلول
للمشكالت التي تواجھه .ھذا كله أثر على أداء مؤسساتھم من خالل نتائج قراراتھم ،وسيادة النمط )الجانب العاطفي
الذي يصبغ عملية اتخاذ القرارات والبعد عن العقالنية( الموضوعية ،وما يجره على المؤسسات من ضياع فرص
أخرى يمكن أن تقود إلى تطور المؤسسة فيما لو تم اتخاذ القرار المناسب بطريقة موضوعية بعيدة عن تأثيرات متخذ
القرار ،وھذه بمجملھا دفعت الباحثين للقيام بھذا البحث .وعليه ،يمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال اآلتي :كيف نحسن

) (1يوسف بن محمد بن موسى بعنوان "معوقات تطبيق األساليب العلمية في اتخاذ القرار اإلداري لمديري المدارس
بمحافظة المخواة" – رسالة دكتوراه غير منشورة – جامعة أم القري – كلية التربية والتخطيط – 2014م.
) (2طاھر حسن مضر بعنوان "كفاءة القرار وفعاليته بين أرجيحية استخدام النمط العاطفي أو العقالني فى اتخاذ
القرارات – دراسة ميدانية مقارنة بين وزارة التعليم ووزارة التربية" ،رسالة دكتوراه غير منشورة – جامعة دمشق –
كلية االقتصاد والعلوم االدارية – 2012م.
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من كفاءة اتخاذ القرار وفعاليته بتكامل النمط العاطفي والعقالني لمتخذ القرار؟ وتبرز أھمية البحث من الناحية العملية
في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع في :معرفة العوامل المؤثرة في نمط اتخاذ القرار ،وكيفية توظيفھا في
زيادة فعالية القرار المتخذ وكفاءته ،الوصول إلى نتائج مھمة بالنسبة إلى الوزارتين المقترح تطبيق البحث فيھما
)التعليم العالي والتربية( وإمكانية تعميمه كنموذج على بقية الوزارات ،وأيضا ً يعد مادة علمية جيدة ألنه يشكل مثا ً
ال
تطبيقيا ً حيا ً من الواقع السوري ببيانات ھو نتائجه في موضوع اتخاذ القرار ،تتمثل أھداف البحث في :تبيان مواطن
الخلل في عملية اتخاذ القرار بإظھار مدى تأثره بالنمط العاطفي أو العقالني لمتخذه .الكشف عن مدى فعالية القرار
وكفاءته وفقاً ألسلوب متخذه في وزارتي التعليم العالي والتربية .تبيان الفروق في عمليات اتخاذ القرار بين وزارتي
التعليم العالي والتربية من خالل الدراسة الميدانية .تقديم حلول ومقترحات لتحسين استخدام الجوانب العقالنية لمتخذي
القرار وتقلل من طغيان الفردية المتمثلة بالعوامل العاطفية الذي ينعكس إيجابا ً في رفع فعالية اتخاذ القرار وكفاءته في
مؤسساتنا .كما اعتمد الباحث المنھج الوصفي التحليلي ،وقد ركز الباحثان على فرعين من فروع المنھج الوصفي ھما :
المنھج الوثائقي باالطالع الموسع على أدبيات الموضوع في الكتب والمراجع والدوريات ذات العالقة ،والوثائق
الرسمية لمجتمع الدراسة ،والمنھج االستداللي لجمع جزئيات الموضوع .وكذلك استخدام منھج المسح الميداني والتحليل
اإلحصائي من خالل االستبانة والمقابالت الشخصية مع المديرين من المستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا،
وجمع البيانات الالزمة من المديرين في الوزارتين ،وتحليلھا ومناقشتھا ،للوصول باتباع المنھج االستنباطي ،إلى
استنتاجات تسھم في فھم المشكلة وتحليلھا لتحقيق ھدف البحث وبلوغ نتائجه ،وجاءت فروض البحث كاالتي :الفرضة
األولى :ال توج دعالقة بين استخدام النمط العاطفي والعقالني لمتخذي القرار وبين فعالية القرار وكفاءته في وزارتي
التعليم العالي والتربية .الفرضية الثانية :ال توجد فروق معنوية في فعالية القرار )في وزارة التعليم العالي والتربية(
تعزى ألنماط اتخاذ القرار )النمط العقالني والنمط العاطفي( الفرضية الثالثة  :ال توجد فروق معنوية في كفاءة القرار(
في وزارة التعليم العالي والتربية تعزى ألنماط اتخاذ القرار )النمط العقالني والنمط العاطفي( ،توصلت الدراسة ألھم
النتائج :إن غالبية المديرين في المستويات الثالثة ھم من الذكور كما تبينته عينة الدراسة ،إن غالبية المديرين تراوح
أعمارھم بين  30و  40سنة .إن الغالبية العظمى من المدراء من حملة اإلجازة الجامعية .وبنا ًء عليھا تم وضع أھم
التوصيات :اعتماد المنھج العقالني والعلمي في صنع واتخاذ القرار العمل وذلك بتجزئة المشكلة بطريقة تستقدم جميع
المسببات واإلمكانات المتاحة للحل ،نشر ثقافة تطبيق القوانين العلمية والمنھجية العقالنية في حل المشكالت واتخاذ
القرارات التي تبعد متخذ القرار عن النمط العاطفي ألنھا تضعه تحت مجھر المتابعة والتقييم ،وتدفعه باتجاه العقالنية
باتخاذ القرار.
)(1
دراسة أحمد سليمان 2011م
تمثلت مشكلة الدراسة في تركز أغلب الدراسات والبحوث على تناول موضوع اتخاذ القرارات في إطار نظريات
ومداخل ال تظھر صورة ھذا الموضوع في شكل متكامل ،ويرجع السبب في ذلك إلى أن للموضوع جوانب متعددة
وعناصر كثيرة متشابكة ،بعضھا يدخل في اھتمامات علماء القانون اإلداري ،حيث يركز ھؤالء العلماء اھتمامھم على
شرعية القرارات وكيفية تنفيذھا ومدى جواز سحبھا أو إلغائھا وكيفية التظلم منھا ،أما علماء اإلدارة فغالبا ً ما يركزون
اھتمامھم على عملية اتخاذ القرارات ،ومراحل ھذه العملية والعوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات مستعينين بمفاھيم
وافتراضات العلوم األخرى لضمان اتخاذ قرارات ناجحة وفعالة ،كما يركز الكتاب السلوكيون من علماء علم النفس،
وعلم االجتماع ،وعلم النفس االجتماعي اھتمامھم على األبعاد والعوامل والمتغيرات السيكولوجية واالجتماعية والبيئية
ومدى تأثيرھا على عملية اتخاذ القرارات ،ويركز أساتذة علوم الرياضيات واالقتصاد واإلحصاء والمحاسبة اإلدارية
على جوانب أخرى تتصل باألساليب الكمية وكيفية االستفادة منھا في ترشيد القرارات اإلدارية وزيادة فعاليتھا ،وھكذا
يركز كل فريق اھتمامه على جانب أو زاوية معينة مما يترتب عليه تعدد مداخل الدراية لھذا الموضوع ،ولذلك اتجه
الباحث إلى محاولة الجمع بين النظريات واألفكار والمفاھيم والعوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات اإلدارية .وفي ھذه
الدراسة يحاول الباحث ايضاح دورالعوامل المؤثرة في اتخاذ القرار االداري في المنظمات الصحية ،ال تقتصر أھمية
القرارات على المنظمات اإلدارية في الدول المتقدمة فقط ،بل تبدو أھميتھا واضحة في المنظمات اإلدارية الحديثة في
الدول المتقدمة والنامية على السواء ،وذلك بسبب التطورات وتعقد المشكالت الكبيرة التي تشھدھا ھذه المنظمات والتي
أدت إلى تعقد وتشعب نشاطھا اإلداري التي تواجھھا ،مما اقتضي تطوير وتحسين وترشيد أساليب اتخاذ القرارات
لمواجھة ھذه المشكالت وإيجاد الحلول السليمة والفعالة لھا .وعلى المستوى العالمي والمحلي :يلقى موضوع اتخاذ
القرارات في الفكر اإلداري اھتماما ً متزايداً على الصعيدين العالمي والمحلي على حد سواء .تسعى الدراسة لتحقيق
األھداف التالية :التعرف على العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات اإلدارية في المنظمات الصحية ،التعرف على أفضل
الطرق التخاذ القرارات اإلدارية في المنظمات الصحية ،التعرف على المشكالت التي تؤثر في اتخاذ القرارات

) (1أحمد سليمان بعنوان "العوامل المؤثرة فى اتخاذ القرارات االدارية فى المنظمات الصحية"– رسالة دكتوراه غير
منشورة – االكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي -كلية العلوم االدارية – 2011م.
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اإلدارية في المنظمات الصحية ،انتھجت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي ،وتم وضع عدد من النتائج أھمھا :الضغوط
النابعة من عالقات المدير الشخصية واالجتماعية واإلقليمية خارج نطاق العمل ،الضغوط النابعة من أجھزة الرقابة
المركزية بما يتطلبه عملھا من بيانات ومعلومات قد يضطرا مما يستغرق بعض وقته وطاقته فينعكس ذلك على المدير
متخذ القرار إلى إمداد ھذه األجھزة قراراته ،وبنا ًء على النتائج تم وضع عدد من التوصيات أھمھا :ضرورة فھم المدير
العميق لألمور وقدرته على التحليل ،يجب مراعاة مؤھل المدير وتخصصه في مجال اإلدارة حيث يؤثر ذلك على
اتخاذه للقرار اإلداري ،يجب الفصل التام بين عمل المدير وقيامه باإلدارة وبين أغراضه وأھدافه الشخصية.
)(1
راسة إيمان أحمد عمار2011م
برزت فكرة الدراسة التي تتناول التنظيم غير الرسمي وأثره على إتحاذ القرار داخل الشركه السودانيه لتوزيع الكھرباء
من خالل تواجد تفاعالت كثيرة ومتنوعة تتعدى في ذلك العالقات الرسمية المستمدة من القوانين والمراسيم ،لذا تم
صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت الرئيسيه التاليه  :كيف يؤثر التنظيم غير الرسمي في فاعلية إتخاذ القرار داخل
المنظمه؟ كيف يؤثر التنظيم غير الرسمي فى فعالية االتصاالت داخل المنظمه؟ كيف يؤثر التنظيم غير الرسمي في
مناخ العمل داخل المنظمه؟ والذي يمكن قياسه من خالل طرح االسئله الفرعيه التاليه :ھل ھناك عالقه بين التنظيم غير
الرسمى واالنتماء للمنظمه .ھل ھناك عالقه بين التنظيم غير الرسمي والرضا عن العمل ذاته .ھل ھناك عالقه بين
التنظيم غير الرسمي والرضا عن الترقية .ھل ھناك
التنظيم غير الرسمي والرضا عن الزمالء .ھل ھناك عالقه بين
ِ
عالقه بين التنظيم غير الرسمي والرضا عن المشرف .ھل ھناك عالقه بين التنظيم غير الرسمي والرضا عن األجر
.من الناحية العلمية :تعتبر ھذه الدراسة إحدى اإلسھامات الھادفة إلى سد الفجوة في مجال البحوث النظرية والدراسات
العملية والتي تشير إلى عدم وجود اتفاق بين الباحثين حول اتجاه )أسبقية( العالقة السببية بين التنظيم غير الرسمي
وفاعلية االداء وتأثير المتغيرات الفردية والتنظيمية على قوة واتجاه ھذه العالقة من الناحية العملية  :تتمثل األھمية
العملية لھذه الدراسة في أنھا تأتي ضمن الدراسات التي تعمل في اتجاه ترشيد القوى العاملة في المؤسسات وذلك من
خالل تقديم نموذج تطبيقي يوضح طبيعة العالقة بين التنظيم غير الرسمي وفاعلية القرارات واالداء للعاملين بحيث
تھتدي به إدارة المؤسسات في تطوير القوى العاملة لديھا واتخاذ االجراءات الالزمة لزيادة الفاعليه ،تعتمد ھذه الدراسة
على المنھج الوصفي التحليلي والذي يقوم على الجمع بين الدارسة المكتبية والدراسة الميدانية ،حيث تھدف الدراسة
المكتبية إلى جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث من خالل اإلطالع على المراجع العربية واألجنبية ،بينما
تھدف الدراسة الميدانية إلى اختبار مدى صحة فروض البحث من خالل استقصاء العاملين.
وتمثلت فروض الدراسة في االتي :ھناك عالقه احصائيه بين التنظيم غير الرسمي وفاعلية القرارات داخل المنظمه،
ھناك عالقه احصائيه بين التنظيم غير الرسمي وفاعلية االتصاالت داخل المنظمه ،ھناك عالقه احصائيه بين التنظيم
غير الرسمي وتحقيق االھداف داخل المنظمه ،ھناك عالقه احصائيه بين قبول االداره للتنظيم غير الرسمي وتحسين
المناخ داخل المنظمه ،ھناك عالقه احصائيه بين التنظيم غير الرسمي واإلنتماء للمنظمه ،تم وضع عدد من النتائج
أھمھا :يسند التنظيم غير الرسمي التنظيم الرسمي فى تحقيق االھداف ،تزيد فعالية االتصاالت وتنسيق لالھداف بوجود
التنظيم غير الرسمي ،يشبه التنظيم غير الرسمي اغراض ال يحققھا التنظيم الرسمي مما يزيد من الرضا الوظيفى
واالنتماء .ھناك رضا من التنظيم غير الرسمى بالشركه طالما أن اھدافه تتماشى مع اھداف االداره .بنا ًء على تلك
النتائج تم وضع عدد من التوصيات أھمھا :االستفاده من شبكة العالقات المتداخله فى التنظيم غير الرسمي لتعزيز
فعالية االتصاالت وتنسيق االھداف ،االستفاده من قادة التنظيم غير الرسمي فى تعزيز االنتماء والوالء التنظيمي،
متابعة ومراقبة سلوك التنظيم غير الرسمي لمنع االنحرافات السالبه  ،ادارة الصراعات التنظيميه من خالل التفاھمات
االيجابيه مع التنظيم غير الرسمي.
)(2

دراسة حافظ عبدالكريم2012م
بالرغم من أھمية موضوع القيادة التحويلية في تحقيق العديد من رؤى المنظمات وتأثيرھا على فاعلية عملية اتخاذ
القرار إال أن الدراسات العربية التي تناولت ھذا الموضوع ،وخاصة في قطاع التأمين ما زالت قليلة–على حد علم
الباحث–والمالحظ من خالل عملي في قطاع التأمين فإن تبّني نمط القيادة التحويلية من قبل المدير ينفي شركات التأمين
ما زال ضعيفا ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي :ھل ھناك أثر للقيادة التحويلية بأبعادھا )التأثير
المثالي ،التحفيز ،االعتبارية الفردية ،االستثارة الفكرية ،التمكين( على فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين
األردنية؟ تنبع أھمية الدراسة مما يلي :طبيعة موضوع الدراسة إذ تناولت مفھوم القيادة وھو أحد الموضوعات المھمة
التي حظيت وال تزال تحظى باھتمام بالغ من قبل الدارسين والباحثين في مجال اإلدارة .ربط موضوع فاعلية عملية

) (1إيمان أحمد عمار بعنوان"أثر التنظيم غير الرسمي على فاعلية القرار داخل المنظمة )بالتطبيق على الشركه
السودانيه لتوزيع الكھرباء(" – رسالة دكتوراه غير منشورة 2011-م.
) (2حافظ عبد الكريم الغزالي بعنوان "أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اتخاذ القرار فى شركات التامين
االردنية" -رسالة دكتوراه غير منشورة -جامعة الشرق االوسط – كلية ادارة االعمال – 2012م.
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اتخاذ القرار بموضوع جديد وحديث وھو القيادة التحويلية فبالرغم من الدراسات العديدة في موضوع فاعلية اتخاذ
القرار والقيادة التحويلية فلم يتم الربط بينھما –حسب علم الباحث-في الدراسات العربية على األقل .تتلخص أھداف
الدراسة بما يلي :التعرف إلى مدى تبّني المديرين العاملين في شركات التأمين األردنية لنمط القيادة التحويلية .التعرف
على مدى تبّني فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية  .دراسة أثر القيادة التحويلية بأبعادھا )التأثير
المثالي ،التحفيز ،االعتبارية الفردية ،االستثارة الفكرية ،التمكين( على فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين
األردنية ،اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي ،وتمثلت فروض الدراسة في :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتأثير
المثالي على فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية .ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتحفيز على فاعلية
عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية .ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالستثارة الفكرية على فاعلية عملية
اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية .تم وضع عدد من النتائج من أھمھا :أظھرت نتائج الدراسة بأن مستوى
توافر فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية كان مرتفعا وبھذا يتفق الباحث مع دراسة )المومني
والقضاة (٢٠٠٨ ،والتي أظھرت بأن مستوى فاعلية اتخاذ القرار لدى مديرات رياض األطفال في إقليم شمال
األردنكان مرتفعا وبنا ًء على تلك النتائج تم وضع عدد من التوصيات أھمھا :تقدم القيادة التحويلية بأبعادھا
)التأثيرالمثالي ،التحفيز ،االعتبارية الفردية ،االستثارة الفكرية ،التمكين( نسبة تفسير كبيرة لالختالفات في فاعلية
عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية .كان التأثير المثالي أكثر أبعاد القيادة التحويلية تأثيرا في فاعلية عملية
اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية.
دراسة أميمة أبوبكر حسن2009م)(1
لم تتناول نظريات القيادة دراسة الدور االستراتيجي للقيادة اإلدارية الناجحة في تطوير مھارات مديري اإلدارة العليا.
كما لم يتم التوصل بحثيا ً إلى تحليل ومعرفة جوانب القدرة والخبرة لدى ھذه القيادات وتأثيراتھا المھمة في إدارة وتقيم
وتطوير األداء الوظيفي .ويرجع السبب االساسى في ذلك إلى إن معظم النظريات والدراسات الرئيسية في القيادة
ركزت على مسار بحثي واحد فقط وھو المسار الكمي كما إن التركيز البحثي ظل أيضا منصبا فقط على األساليب
القيادية والتصرفات السلوكية دون محاولة التعرف على أسبابالقصور في تحقيق خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
في كثير من الدول إال انه اتضح مؤخرا إن مرجعه االساسى ھو عدم كفاءة القوى البشرية لتلك الدول ويبرز ھذا
بصوره خاصة فيما يتعلق بعدم قدرة القيادة اإلدارية على تنفيذ البرامج التي تضمنتھا تلك الخطط بكفاءة .ولقد الحظ
الدارس إن ھذا الموضوع يكتنفه شي من الغموض وخاصة في بعض الشركات مما يثير الفضول لمعرفة الكيفية التي
يتم بھا اختيارالقادة لشقل المواقع الوظيفية والتعرف على أسباب ظھور بعض الظواھر السالبة .بعد االختيار و ھل
األمر يتعلق بقصور القادة في ممارسة مھامھم المتعلقة بإعداد المرؤوسين ومتابعة أدائھم وتوظيفھم وتدريبھم،من
خالل ماتقدم يمكن تلخيص مشكلة البحث في محاولة التعرف على الدور االستراتيجي للقيادة اإلدارية الناجحة في
تطوير مھارات مديري اإلدارة العليا في مجموعة شركات جياد الصناعية وإعدادھم لمجابھة تحديات المنافسة والتنمية
وتقييم الواقع الحالي في االتي :ھل ھنالك مھارات قيادية مميزة للمدراء العاملين بشركات جياد بالسودان ؟ ،ھل توجد
عالقة دالة بين المھارات المتوفرة للمدراء بشركة جياد ومستوياتھم التعليمية المختلفة ؟ ھل توجد فروق في المھارات
القيادية للمدراء العاملين في شركة جياد بناء على سنوات الخبرة ؟ ،ما ھو نوع التدريب الذي يتلقاه مديري اإلدارة
العليا بشركة جياد ؟ ،تكمن أھمية ھذا البحث في كونه قد تناول بعداً جديداً لم ينل بعد االھتمام الكافي من قبل الباحثين
وھو التعرف على البعد االستراتيجي للقيادة اإلدارية العليا في اختيار وإعداد وتوجيه العمليات اإلدارية في المنظمات
العاملة في سوق التنافس وذلك على عكس ما اتجھت إليه الدراسات السابقة ،إن القيادة بصفة عامة تعد حلقة الوصل
بين الموارد البشرية بالمنشأ وخططھا وتصوراتھا المستقبلية وتعتبر البوتقه التي تنصھر وتتفاعل من خاللھا كافة
المفاھيم واالستراتيجيات اإلدارية وتدعم القوى االيجابية في المنشات وتقلص الجوانب السلبية قدر اإلمكان وتمكن من
السيطرة على مشكالت العمل وحلھا وحسم الخالفات وتنمية وتدريب ورعاية اإلفراد باعتبارھم أھم مورد للمنشاة كما
إن اإلفراد يتخذون من القائد قدوة لھمبمعنى أخر قد اكتسبت ھذه الدراسة أھمية خاصة ألنھا تناولت موضوعا ذا أھمية
إستراتيجية في مجال تطوير القيادة اإلدارية الناجحة  ،فقد تناولت الدراسة بالتحليل موضوع الدور االستراتيجي للقيادة
اإلدارية ومدى تأثيرھا على تطوير مھارات مديري اإلدارة العليا ،يرمى ھذا البحث إلى :توضيح معنى ومفھوم القيادة
اإلدارية والكيفية التي يتم بھا اختيار القادة اإلداريين ومعرفة أھمية ھذا الدور في تطوير مھارات مديري اإلدارة العليا
ووصف عملية القيادة وتحليلھا وتحديد جوانب القصور ومعالجتھا باإلضافة إلى ذلك تحديد مدى قيام مجموعة شركات
جياد الصناعية محل الدراسة كيفية ومدى تنمية وتطوير مھارات مديري اإلدارة العليا وتجويد األداء من خالل
الوقوف على االتي  :التعرف على السمة العامة لمھارات المدراء العاملين بشركات جياد ،التعرف على الفرق في
المھارات القيادية لدى المدراء بشركات جياد بناء على سنوات العمر ،التعرف على العالقة بين المھارات القيادية لدى

) (1أميمة أبوبكر حسن بعنوان "الدور االستراتيجي للقيادة االدارية الناجحة فى تطوير مھارات مديري االدارة
العليا" -،رسالة دكتوراه غير منشورة – السودان –جامعة الخرطوم – كلية العلوم االدارية – 2009م.
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المدراء في شركة جياد والمستوى التعليمي  ،ما ھو نوع التدريب الذي يتلقاه مديري اإلدارة العليا بشركة جياد ؟ اتبع
الباحث إلغراض ھذا البحث المنھج الوصفي التحليلي نظرا لما يوفره من إمكانيات الحصول على اكبر قدر من
المعلومات والمساعدة في التوصل إلى أصول المشكلة ومسبباتھا والجوانب المؤثرة فيھا واقتراح الحلول المناسبة لھا
إلى جانب منھج دراسة الحالة مجموعة شركات جياد الصناعية ،ھناك عالقة ذات داللة إحصائية بين السمات االيجابية
المتوفرة للقيادات اإلدارية و مدى إسھامھا في تطوير مھارات مديري اإلدارة العليا ،تمثلت فروض الدراسة في :ھنالك
عالقة ذات داللة إحصائية بين التأھيل والتدريب وزيادة كفاءة مدراء اإلدارة العليا ھنالك فـروق بين المھارات القيادية
للمدراء العاملين بشركات جياد بنأ على سنوات الخبرة  ،توجد عالقة دالة موجبة بين المھارات المتوفرة للمدراء
بشركات جياد ومستوياتھم التعليمية ،بنا ًء على ما تقدم تم وضع عدد من النتائج أھمھا :إن عملية صناعة القرارات
اإلدارية تمثل مكانه ھامة في النشاط االدارى وقد اھتم بھا معظم علماء اإلدارة،أظھرت الدراسة إن ھناك مجموعة من
العوامل المؤثرة على فعالية صناعة القرارات اإلدارية ھي ) األنماط القيادية – المشاركة – العوامل التنظيمية –
العوامل البيئية – العوامل الشخصية للقائد االدارى – التفويض – االتصال ( ،وعليه تم وضع عدد من التوصيات
أھمھا :مشاركة وكالء الكليات التقنية في الموضوعات والقضايا التي ستطرح في مجلس الكليات حازت على موافقة
عالية ،مشاركة وكالء الكليات في ترأس مجالس الكليات حصلت على موافقة عالية  ،مشاركة وكالء الكليات في
التنسيق بين النشاطات المختلفة في الكليات حصلت على درجة موافقة عالية.
)(1
دراسة إسھمان خلفي 2008م
تمثلت مشكلة الدراسة فى التساؤالت التالية :كيف تؤثر تكنولوجيا المعلومات على نظم المعلومات كاساليب التخاذ
القرارات فى مؤسسة نقاوس للبصريات؟ ،ما ھي التطورات التى أحدثتھا تكنولوجيا المعلومات على تشكيل نظم
المعلومات خالل مسارھا التطورى فى المؤسسة محل الدراسة؟ ،الى أي مدى ساھمت ھذه التطورات فى تحديث
أساليب اتخاذ القرار وبالتالي تحسين االداء فى مؤسسة نقاوس للبصريات؟ تظھر أھمية ھذه الدراسة فى ابراز الجوانب
االيجابية لالستقالل الفعال لتكنولوجيا المعلومات الحديثة على مستوى المؤسسة محل الدراسة  ،وذلك لحث مجتمع
االعمال ،والمجتكع ككل على تقبل التغيرات التى تفرضھا التكنولوجيا وتجنب مقاومتھا بحجة أثارھا السلبية ،التي
ترجع باالساس الى عدم استيعاب االھداف الحقيقية لھذه التكنولجيا ،كما تظھر ايضا فى االطالع على آخر ما توصلت
اليه االبحاث فى الجوانب النظرية ومحاولة اسباب عدم وصول ھذه التكنولوجيا الى الميدان  ،خصوصا في الدول
النامية ،أو عدم نجاح ما وصل منھا فى تحقيق نفس النتائج المتوصل اليھا نظرياً ،باالضافة الى خصوبة الموضوع
وتجدده المستمر بسبب ارتباطه بالتكنولوجيا ،خصوصا على الجوانب التطبيقية نظراً لندرة تطبيق نظم معلومات
متطورة فى البيئة الجزائرية ،تمثلت أھداف ھذه الداسة في :التعرف على كيفية اتخاذ القرار فعليا فى المؤسسة محل
الدراسة وبالتالي امكانية التعرف على صورة العملية فى المؤسسات الجزائرية ككل ،التعرف على وجود واتجاه
العالقة بين استخدام نظم معلومات مبنية على تكنولوجيا حديثة ورشد عملية اتخاذ القرار فى مؤسسة نقاوس
للبصريات ،اتبعت الدراسة المنھج االحصائي التحليلي ،وتمثلت فروض الدراسة في :ھنالك عالقة ذات داللة احصائية
بين نظم المعلومات وعملية اتخاذ القرار فى مؤسسة نقاوس للبصريات  ،ھنالك عالقة ذات داللة احصائية بين نظم
المعلومات وتحسين دعھما لعملية اتخاذ القرار فى المؤسسة المدروسة .توصلت الدراسة لعدد من النتائج أھمھا :يساعد
النظام فى اختيار بديل من البدائل المطروحة بسبب دقة ووضوح وتفصيل المعلومات التى يقدمھا ،يدعم النظام تنفيذ
القرارات ومتابعتھا بسبب طبيعة الرقابة ،وبنا ًء على تلك النتائج تم وضع عدد من التوصيات من أھمھا :ضرورة
تدريب العاملين على التكنولوجيا الحديثة ،ضرورة المتابعة اللصيقة للتطورات الحديثة فى التكنولوجيا مما يدعم اتخاذ
القرارات السليمة ،االستعانة بالخبراء والمھتمين فى ھذا المجال مما يحسن ويطور العمل بمؤسسة نقاوس للبصريات.
)(2
دراسة محمد داؤد2007م
مشكلة البحث الحالي يحاول الباحث من خاللھا اإلجابة عن بعض ھذه األسئلة,واختـار منھا ما يلي:ما ھو أثر أسلوب
التعلم على النشاط المعرفي للفرد ،أي بمعنى كيف يـؤثر شـكل التعلم )المميز بأسلوب التعلم( في محتوى النشاط
)المميز بالعمليات المعرفية(؟ والى أي حد يؤثر أسلوب التعلم ،في ظل وجود مستوى معين من النشاط المعرفي يتميز
بالتعقيد المعرفي ؟ ،يمكن أن نجمل أھمية البحث الحالي في النقاط التالية :كون الدراسة الحالية تشكل محاولة علمية
لإلسھام في ھذا المجال من طرف الباحث في البيئة الجزائرية واستھالل البحث في ھذا المجال في بيئتنا خصوصا
والوقوف على أساليب التعلم ومشكلة الدراسة الحالية مختلف اتجاھات الدراسة في أساليب التعلم في البيئات األجنبية
ونتائج البحوث في ھذا الموضوع .وحسب حدود علم الطالب الباحث فالموضوع الزال بكـرا فـي بيئتنـا ،ويحتاج إلى
الكثير من االھتمام والتحكم في متغيراته  .التحقق من احد افتراضات نموذج تكوين وتجھيز المعلومات في فھم

) (1اسمھان خلفي بعنوان"دور نظم المعلومات فى اتخاذ القرارات – دراسة حالة مؤسسة نقاوس للبصريات" -رسالة
دكتوراه غير منشورة – جامعة الحاج الخضر/كلية االقتصاد وعلوم التسيير2009-م.
)(2محمد داؤد بعنوان"أثر الفروق الفردية فى أساليب التعليم على االداء فى حل المشكالت – دراسة تجريبية على عينة
من طالب المرحلة الثانوية" -رسالة دكتوراه غير منشورة – جامعة الحاج الخضر – كلية العلوم االنسانية – 2007م.
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األسلوب مـن اعتبار أن األسلوب ھو طريقة توجيه الفرد في البحث عن المعلومات )وفـق التتـابع التالي:اإلحساس،
اإلدراك ،االستدالل( التي تحقق الھدف ويالحظ أثرھا في مدى نجـاح الفرد في تحقيق مھمته .الحاجة إلى التعرف على
أساليب التعلم في الميدان ،والوقوف على أھم أثارھا فـي الجانب المعرفي للتلميذ  ،وما يمثله من أھمية ،فالكل يسعى
نحو التجويد,ومشكلة تحديد مستوى الطلبة ،أصبح محل اھتمام الباحثين بعد أن أصبح التعليم ضروريا فـي كـل
المجتمعات .وازدادت األصوات التي تنادي بنظم اقل تعسفا وأكثر مناسبة فـي تقـويم ،وقياس تحصيل التالميذ ،اتبعت
الدراسة المنھج الوصفي التحليلي ،توصلت الدراسة لعدد من النتائج أھمھا :أساليب التعلم حقيقة موجودة لدى األفراد،
توجب على القائمين في ميـادين التوجيـه والتعليم والتكوين بمختلف مستوياته ،وأبعاده التعرف عليھا لدى الفئات المعنية
واختيـار انسب االستراتجيات للتعامل معھا الستغاللھا بكفاءة  .وأن معرفة أساليب التعلم لھا من الفائدة العلمية
والتربوية واألھمية بمكان ما يسـمح بالوصول إلى األمثلية في التحصيل والمرونة التكيفية التي يفرضھا القائم على
التربيـة مما يشبع حاجات التالميذ على اختالف أساليبھم التعلمية ،ويدفعھم إلى تحمل المسؤولية والتحصيل المميز
بالنتائج االيجابية ويضفي الجالء الالزم حـول مھمـة المدرسـة أو الثانوية أو الجامعة ،فمن فوائد فھم األسلوب
الشخصي في التعلم :وبنا ًء على تلك النتائج تم وضع عدد من التوصيات أھمھا :ما أثر أسلوب التعلم ومستوى التعقيد
المعرفي في تكوين إستراتجية حل المشكالت ،قياس مدى نمو وثبات بعض قدرات أساليب التعلم كما تقيسھا قائمة
كولب ألسـاليب التعلم في مرحلة المراھقة وفق نظرية كولب في التعلم ونظرية بياجيـه فـي النمـو المعرفي.
الخــــــــاتمة
يتمثل االھتمام العالمي بالقرارات في المعاھد والمنظمات الدولية التي ظھرت حديثا ً  ،وبدأت تھتم بعلوم تطوير اإلدارة
 ،خاصة اتخاذ القرارات اإلدارية .أما ما يشير علي وجود اھتمام كبير علي المستوي المحلي بموضوع اتخاذ القرار
اإلداري  ،يتمثل في الجھود التي تقوم بھا المنظمة العربية للعلوم اإلدارية ومعاھد اإلدارة في العالم العربي  ،وكذلك
البحوث والدراسات التي قام بھا كتاب اإلدارة في العالم العربي .ويبرز االھتمام بالقرار اإلداري في الدول العربية بقيام
تلك الصروح الشامخة من المعاھد المتھمة بالشئون اإلدارية وتطويرھا  ،علي سبيل المثال ال الحصر :معھد اإلدارة
العامة بمدينة الرياض المملكة العربية السعودية  ،وأكاديمية السودان للعلوم اإلدارية بالخرطوم  ،والمعھد العربي
بالكويت  ،والمدرسة الوطنية لإلدارة العمومية بالمملكة العربية السعودية  ،وعقدت عدة مؤتمرات دولية للعلوم اإلدارية
كان أولھا بمدينة بروكسل بيلجيكا عام 1910مـ ،وأنشئ بنفس المعھد الدولي للعلوم اإلدارية وانضمت إليه كثير من
دول العالم منھا مصر ،وأفتتح له فروعا ً بالقاھرة عام 1936م  ،وھنالك معھد اإلدارة العامة المصري الذي أقيم عام
1945م بالتعاون مع األمم المتحدة  ،وأنشأت الجامعة العربية بالقاھرة المنظمة العربية للعلوم اإلدارية في عام 1960م
 .من الناحية العملية يحظى القرار اإلداري بأھمية خاصة على المستوى التنظيمي ،وذلك من خالل نقل المبادئ
والنظريات من الناحية النظرية إلى التطبيقية بھدف تطوير اتخاذ القرارات  .حيث تبرز ھذه من خالل قيام المعاھد
العملية المتخصصة في اإلدارة بتدريب القادة اإلداريين على أفضل المفاھيم التي تساعد في اتخاذ القرارات اإلدارية
السليمة  ،كما تعتبر من المجاالت الرئيسية للمارسة الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة .ونحن في بدايات القرن
الواحد والعشرين الميالدي  ،نجد أن العالم قد اصبح يستخدم أساليب حديثة ومتطورة في مجال اإلدارة والقرار اإلداري
 ،خاصة الدول المتقدمة وبالتحديد الصناعية منھا  ،فسارعت إلى تطوير نظم المعلومات اإلدارية والخدمات االلكترونية
) Masa’deh, et al., 2008, 2013a, 2013b; Shannak & Obeidat, 2012; Karajeh & Maqableh,
;2014; Maqableh & Karajeh, 2014; Al-Dmour et al., 2015; Almajali & Maqableh, 2015
Kateb et al., 2015; Maqableh et al., 2015; Masa’deh, 2016; Tarhini et al., 2015; 2016,
;2017a, 2017b; Almajali & Al-Dmour, 2016; Almajali et al., 2016; Alenezi et al., 2017
Aldmour et al., 2017; Khwaldeh et al., 2017; Mikkawi & Al-Lozi, 2017; Obeidat et al.,
 ،(2017; Yassien & Mufleh, 2017; Tarhini et al., 2018; Al-Dmour et al., 2019وذلك ألھميتھا في
تطوير األنماط والمفاھيم التي تتخذ بھا القرارات اإلدارية ولتسھم في التنظيم والتخطيط والرقابة اإلدارية  ،لذا تعد نظم
المعلومات اإلدارية أداة مھمة في عملية إتخاذ القرار  ،يعبر عنھا بأنھا طريقة منظمة للحصول على المعلومات
الصحيحة في المكان والزمان المناسب وتقديمھا غلى متخذ القرار.
إن القرار اإلداري يشغل حيزاً عظيما ً في علم اإلدارة  ،إذ ال يكاد يخلو منه أي مؤلف من مؤلفات اإلدارة  ،وذلك
الرتباطه بأجزاء العملية اإلدارية من تخطيط وتنظيم واتصاالت وغيرھا من النشاطات األخرى  ،لذلك نجد ان القرار
اإلداري ال يصدر غال من جانب اإلدارة ألن القرار اإلداري عمل تصدره االدارة بإرادتھا المنفردة لتحدث اثراً قانونيا ً
وھذا يميز القرار اإلداري عن العمل المادي ،وال ينسب صدوره إال لجانب واحد وھو االدارة حتى إذا اشتركت عدة
أطراف في إصداره فإنھا ال تؤخذ طرفا فيه  ،لذلك فان النظام القانوني للقرار اإلداري يمنح االداره السلطة التي
تستخدمھا كوسيلة فعالة ومنجزة لتحقيق اھدافھا التي تقصدھا ،ومن ھنا يختلف القرار اإلداري عن العقد اإلداري الذي
ينعقد بالتقاء إرادتين .لذلك ظلت الرقابة القانونية للقرارات اإلدارية في كل األوقات تشكل اھم مبادئ القانون اإلداري
بل تشكل المحور األساسي في بناء وتركيبة مالمح المجتمع المدني وإظھار الميزات النبرة لدولة القانون الحديثة .
ورغم وحدة محورية كل من قانون وعلم اإلدارة وأنھما ينتسبان لمنظومة العلوم اإلدارية  ،إال ّ
أن لكل منھما دوره
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 فالقانون اإلداري عبارة عن مجموعة القواعد التي تحكم اإلداء العامة من ناحية التكوين والتنظيم والنشاط،الخاص
 إن. أما علم اإلدارة العامة فكل اھتماماته تجاه اإلدارة بالناحية الفنية والعلمية،والتراعات التي تحدث باألجھزة اإلدارية
 ولمواجھة تحديات،األفكار والتطورات الحديثة في القرن الواحد والعشرين والضغوطات التي احدثتھا ثورة المعلومات
 كان البد من إضفاء الصفة العلمية، المرحلة الحالية التي افرزتھا ظروف األلفية الثالثة ومعطيات النظام الدولي الجديد
ً ومن ھنا أصبح موضوع القرار اإلداري يحتل وضعا ً بارزا. ً علي القرار اإلداري وإضفاء صفة الفن واإلبداع أيضا
.في معظم دراسات العلماء والباحثين في القانون اإلداري وعلم اإلدارة
:مصدر المراجع باللغة العربية
 أثر اإلدارة اإلستراتيجية للعوامل التنظيمية على القرار اإلداري دراسة تحليلية على شركة الفوسفات،تغريد كتوعة
.2017 ، ( رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التخطيط اإلستراتيجي)إدارة أعمال،(م2016 – م2006) األردنية
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