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كأخص أتقدـ بالشكر كالعرفاف لكؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ العممي المتكاضع، 

بالذكر األستاذ الدكتكر يكنس عمرك رئيس جامعة القدس المفتكحة، ككافة الطكاقـ اإلدارية 

التي ساعدتني عمى إنجاز ىذا العمؿ، ككما أتقدـ بالشكر لمدكتكر رسبلف محمد المشرؼ 

 عمى ىذه الرسالة، ككذلؾ أساتذتي في معيد التنمية في جامعة القدس.
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 الممخص 

القرار في جامعة القدس  كصنعكاقع اإلدارة التشاركية إلى التعرؼ عمى  الحاليةالدراسة  تىدف     

 حيث تـ استخداـ المنيج الكصفي، ككنو يعد مف أكثر المناىج مبلئمة لمثؿ ىذه الدراسة،. المفتكحة 

كالتي  الدراسة عينة مف البيانات لجمع البؤرية المجمكعات طريؽ عف السريع البحث أسمكب كما استخدـ

 كما البؤرية، لممجمكعات المشاركيف الييئة االدارية كالتدريسية مف جامعة القدس المفتكحة ك في تمثمت

، كمنو تـ فتكحة تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف في جامعة القدس الم

كشممت عينة الدراسة العامميف الدراسة بطريقة عشكائية طبقية، اختيار عينة دراسية ممثمة مف مجتمع 

كقد استخدـ  تكحة،اإلدارييف كاالكاديمييف )مف درجة مكظؼ حتى درجة مدير( في جامعة القدس المف

 .الباحث االستبانة كاداة لمدراسة

أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاالت خبلؿ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، يتبيف  مف

كىذه القيمة تشير إلى أف كاقع المشاركة  %72بنسبة ( 3.64( بمغت )كصنع القرار )اإلدارة التشاركية

 عممية صنع القرار في جامعة القدس المفتكحة كاف )كبيرا(. كمف الجدير بالذكر أف مجاؿك  االدارة في

( كنسبة 4.08قد جاء في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي ) صنع القراراتاالدارة ك أىمية المشاركة في 

عممية صنع ك  االدارةلمشاركة فيامجاؿ مدل %( كبدرجة )كبيرة جدا(. كجاء في المرتبة الثانية 81.6)

ية لممشاركة في صنع القرار كقد جاءت النسبة المئك (، 3.64القرار، حيث بمغ المتكسط الحسابي )

 فقد في الجامعة كصنع القرار المعكقات التي تكاجو اإلدارة التشاركيةاؿ .  أما مجبدرجة كبيرة 72.8%

، كتشير ىذه النتيجة بدرجة متكسطة %(61( كنسبة )3.05جاء في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي )

  بدرجة )متكسطة(. كالمشاركة في صنع القرار كجكد معيقات لبلدارة التشاركية إلى
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 في صػنع القػرار تمثمػت العامميفة كاشراؾ اماـ تطبيؽ االدارة التشاركيكقد برزت بعض المعيقات   

يعرقػؿ  ممػا العامميف االدارية الكافية لدل قدرةالنقص كجكد عكائؽ إدارية كبيركقراطية في العمؿ، ك في: 

د سػاع رقعػة الجامعػة كعػداتخػاذ القػرارات اإلداريػة السػميمة عنػد التعػاكف مػع اإلدارة، كاتالمشاركة ك  عممية

، كقمػػة التشػػاركية فػػي صػػنع القػػرارات االسػػتراتيجية، ممػػا يضػػع معيقػػات امػػاـ العػػامميف فػػي العػػامميف فييػػا

 .لبلسياـ في تطكير الجامعة بالقدر الذم يعتبركنو مناسبا  التعبير عف آرائيـ بحرية

كالييئػػة كىػذه النتػػائج تكافقػػت مػع نتػػائج المجمكعػػات البؤريػة التػػي اجريػػت عمػى عػػدد مػػف رؤسػاء االقسػػاـ 

 .التدريسية كالمكظفيف في جامعة القدس المفتكحة

فػي  كعمميػة صػنع القػرار اإلدارة التشاركية كبناء عمى ذلؾ تككف أىـ مقترحات العامميف لتطكير

جامعة القدس المفتكحػة : يجػب أف يكػكف ىنػاؾ تكجيػو مػف رئاسػة الجامعػة إلػى مػديرم المنػاطؽ تحػثيـ 

كالمشػػاركة فػػي كضػػع الحمػػكؿ لبلشػػكاليات التػػي  عمػػى مشػػاركة العػػامميف فػػي الجامعػػة فػػي صػػنع القػػرارات

انيا رفػػع التػػي مػػف شػػ، كضػػركرة عقػػد كرش عمػػؿ كدكرات تدريبيػػة ككػػذلؾ النػػدكات كالمػػؤتمرات تػػكاجييـ 

مستكل قدرات العامميف كتطكيرىا لتكاكب التطكر الحاصؿ كالمتسارع لمعمميػة االداريػة كمػا صػاحبيا مػف 

بحيػػػػػث ال تقتصػػػػػر عمػػػػػى فئػػػػػة معينػػػػػة مػػػػػف العػػػػػامميف حػػػػػكؿ سياسػػػػػات الجامعػػػػػة تطػػػػػكرات تنكنكلكجيػػػػػة ،

ضػػركرة عمػػؿ لقػػاءات كاسػػتراتيجياتيا، كالتخفيػػؼ مػػف نظػػاـ البيركقراطيػػة كالييكميػػة اليرميػػة فػػي اإلدارة، ك 

 عف طريؽ خدمة اإلنترنت كبكابة الجامعة حتى يمكف االستفادة منيا بطريقة فعالة كتطكير طرح اآلراء.
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The reality of participatory management in Al-Quds Open University 

(Palestine) 

BY: Fadi Ahmed Sa'id Hammad 

Supervision by : Dr . Raslan Muhammad 

Abstract  

The present study is aimed at identifying the reality of participatory management، and 

decision-making at Al-Quds Open University. The descriptive methodology was used، 

being one of the most convenient methodologies for this study، and the quick research 

method through focal groups، to gather data from the study sample، represented in the 

educational and administrative faculty of Al-Quds Open University and the participants of 

focal groups. Furthermore، the study population consists of all academic and 

administrative labors at Al-Quds Open University. The sample of the study was selected in 

a random، class from the population of the study. The study sample included 

administrative and academic labors (from employee degree to manager degree) in Al-Quds 

Open University. The researcher used the questionnaire tool in the study. 

Through the findings the study came up with، it is found that the arithmetic averageof the 

total degree of fields (participatory management) reached up to (3.64 – 72%). This value 

indicates that the reality of participating in the process of decision-making at Al-Quds 

Open University is high. It is worth mentioning that the importance of participating in 

making decisions has been ranked at first by an arithmetic average of (4.08 – 81.6%)، by 

the degree (very high). In the second rank، came the field range to participate in the 

decision-making process، providing that the arithmetic average is amounted to (3.64)، and 

the percentage of participating in decision making reached up to 72.8% by a high degree. 

The field of obstacles faced by participatory management at the University came in the last 

rank by an arithmetic average of (3.05) and a percentage up to (61%)، by a medium degree. 

This result confirms the existence of obstacles ahead the participatory management by a 

medium degree. 

Some obstacles appeared before enforcing the participatory management and involving 

labors in making decisions، including: Bureaucratic and administrative obstacles at work، 

the lack of sufficient administrative capacities of labors which hampers the process of 

participating in taking proper administrative decisions when cooperating with the 

management، expanding the scope of the university and the number of labors contained 
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therein، the lack of participatory in making strategic decisions، which has led to the 

existence of obstacles before labors in expressing their views freely to contribute in the 

development of the university in the extent they deem appropriate. 

The findings were compatible with the focal groups findings carried out on a number of 

departments’ heads، educational faculty، and employees at Al-Quds Open University. 

Accordingly، the most important suggestions made by labors for developing the 

participatory management at Al-Quds Open University include: there has to be guiding by 

the University Presidency to the managers inducing them to involve labors at the 

University in the process of decision-making، participating in setting solutions for the 

problems they face، and the necessity to hold workshops and training courses as well as 

conferences and symposiums، which shall raise and develop the level of labors capacities 

to keep pace with the accelerating development occurring to the administrative process، as 

well as the accompanied technological developments، providing that no specific category 

of labors shall be limited to the policies and strategies of the University، moderating the 

Bureaucratic system and the hierarchical structure in management، and confirming the 

necessity of holding meetings through the internet and the University portal so that it 

would be effectively beneficial، in addition to developing the process of presenting views.  
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 الفصل األول

 مقدمة: 1.1

ستخداـ أنماط حديثة التحتاج المؤسسات في عالمنا المعاصر إلى قيادات متميزة كذلؾ 
المتغيرات العالمية، كما أنيا مطالبة لمقيادة كمكاكبة لمتطكر السريع في أساليب اإلدارة في ظؿ 

بخمؽ أجكاء مناسبة لمعامميف ، يسكد فييا العمؿ الجماعي كركح الفريؽ الكاحد ، كما تحتـر أراء 
كسابيـ المزيد مف الثقة، كيسكد بينيـ االحتراـ كىذا ما  الجميع كتسعى إلى تعزيز مشاركتيـ كا 

قادـ كتقبؿ العامميف الم تغير  الء ليذه المؤسسةسيؤدم إلى المزيد مف اإلنتاجية كالعطاء ، كالك 
 . ككنيـ شركاء في احداثو

( أنو عمى المؤسسات في ظؿ التحديات الحديثة إعداد  2013فقد أكد التكيجرم ) 
قيادات قادرة عمى إدارة منظكمة التنمية كرفع سقؼ التنظيـ اإلدارم إلى أعمى مستكل مف الجكدة 

اؿ اإلدارة المؤسسية قادرة عمى التعامؿ مع كؿ المتغيرات التي كالميارة، كشكؿ جديد مف أشك
( إف نجاح المنظمة في تحقيؽ أىدافيا كرسالتيا  2012تحيط بمؤسساتنا . كقد أشار الشمرم ) 

مرتبط بالكيفية التي يدير بيا القائد ىذه المنظمة ، كبالنمط القيادم الذم يمارسو ،كبالصفات 
 يا في إيجاد بيئة مناسبة تساىـ في زيادة إنتاجيتيا كعطائيا.القيادية التي يجب أف يكظف

( بأف القائد اإلدارم الذم يستطيع مكاكبة متطمبات عصره  2008كأكد القحطاني )  
اليكـ يعتبر ىك القائد اإلدارم العالمي القادر عمى تحكيؿ منظمتو لتصبح عمى مستكل عالي ، 

تو أكثر مف القائد التقميدم الذم يتصؼ بالثبات كىك القائد األقرب إلى تحقيؽ أىداؼ منظم
(عمى طرؼ النقيض مف  2009كيأتي النمط التشاركي كما في الرفاعي )  140كالجمكد . ص

األنماط السمطكية في اإلدارة ، فيذا النمط التشاركي ال ينظر إلى العامميف عمى أنيـ مجرد 
نما كمشاركيف كقادريف عمى تحمؿ المسؤكليا ت كصنع القرارات . كيكفر ىذا النمط منفذيف ،كا 

التشاركي مناخان ايجابيان يدفع العامميف إلى المزيد مف اإلنتاج ك اإلبداع كاكتشاؼ المزيد مف 
الطاقات ك لـ تعد األنماط التقميدية في القيادة ذات جدكل كالتي يككف فييا الرأم األكؿ كاألخير 

ذا يؤدم بدكره إلى غياب ركح الفريؽ ك المشاركة لمقائد كىك الذم يتفرد باتخاذ القرارات ، كى
 . (2015الجماعية)المحمادم، 
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كيأتي النمط التشاركي في اإلدارة  عمى طرؼ النقيض مف األنمػاط السمطكية؛ فيذا 
النمط ينظر إلى العامميف في المؤسسة مف خبلؿ النظر إلى أعماليـ كافة، كليس مجرد منفذم 

نما لمتعميمات التي تصدر مف الم ستكيات العميا في اليـر اإلدارم فػي المنظمات كالمؤسسات ، كا 
كأشخاص قادريف عمى تحمؿ المسؤكليات كالمشاركة في التصدم إلى المشكبلت ، كالمساىمة 

إذا منحكا الفرصة، كيكفر النمط التشاركي المناخ المؤسسي اإليجابي الذم  الخطط في كضع 
اعية لدل العامميف في المؤسسة كتعني المشاركة كما أف يدفع في اتجاه تحفيز الطاقات اإلبد

يصبح العاممكف في المؤسسة فاعميف كنشطيف، كليس مجرد أدكات تخضع لعمميات تقميديػة 
يجيمػكف نتائجيا، كال يستفيدكف مف االمتيازات التي تحققيا ماديػة أـ معنكيػة . كتقتضػي المشاركة 

ف، كلك جزئيان، بأىداؼ المؤسسة التي يعممكف بيا، إال أف بيذا المعنى أف تمتقي أىداؼ العاممي
ذلؾ ال ينفي بالطبع كجكد اختبلؼ كتبايف بيف أىداؼ الطػرفيف ربما يصؿ حد التناقض؛ لكف 
المشاركة تعني بالضبط إمكانية العمؿ عمى تقمػيص تمؾ االختبلفات مف خبلؿ تفاكض مستمر 

متعددة منيا ما يكتسي طابعا مؤسساتيان كمنيا ما يبقى كدائـ بيف الطرفيف يأخذ أشكااُل كصػيغان 
دارة  صنعلقد أصبحت الحاجة لممشاركة في  . عمى طبيعتو العفكية كغيػر الرسمية القػرارات، كا 

المؤسسػات ، حاجة ماسة لئلدارة ، كذلؾ لتتمكف مف القػدرة عمػى مكاكبػة العصر، كمكاجية 
التحديات كحؿ المشكبلت التي تكاجو المؤسسة المعاصرة، كفي ىذا الصدد أف القيادة التقميدية 

اكبة المؤسسة لػركح لممؤسسة المعاصرة يصعب عمييا االستجابة ليذه الميزة التي ترل بضركرة مك 
لتغير المتسارع في ىذا العصر، الذم يتميز برفع تكقعات المجتمع المحمػي مػف المؤسسة، كذلؾ ا

نظرا لمحدكدية قدرة اإلدارة التقميدية في تممس تمػؾ المتطمبػات المتغيرة كاالستجابة ليا كعمى 
ؾ قنكات االتصاؿ، كتعدد العكس مف ذلؾ، فإف المؤسسة ذات النمط التشاركي في اإلدارة تمتم

 .(2013الطاقات الفكرية المتكفرة؛ بحيث تستطيع تممس تمؾ المتطمبات كاالستجابة ليا)القرشي، 

 مشكمة الدراسة:  1.2

ك عميو فاف ، أك الخاطئ م الصحيحدار ية صمب مسار العمؿ اإلدار تعتبر القرارات اإل
 القرارات ك خاصة في مراحؿ صنعيا.م يثرم دار مشاركة العامميف ك المتخصصيف في العمؿ اإل

، في ظؿ التحديات التي تكاجو غالبية المؤسسات عمى مختمؼ أشكاليا كطبيعة عممياك 
 كثكرة االتصاالتكالتغير البيئي المتسارع،  الزمف العاصؼكال سيما في  فيياكالعامميف 
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كتحتاج الى تظافر كؿ  القرار أكثر تعقيدان  صنعأصبحت عممية كالمعمكمات كالمنافسة الشديدة، 
 صنعكأصبح المنيج الديمقراطي مطمبان أساسيان كأحد أساليب مشاركة العامميف في  الجيكد،
في المشاركة في صناعة  حقو العنصر البشرم تيمؿالكثير مف المنظمات  حيث اف، القرارات
كيحد  المؤسساتالذم يعيؽ تطكر  إبداعو، األمرك  إنتاجوتحد مف قيكدان كفرضت عميو ، القرارات

كمف ىنا فقد أصبح ينظر ، مف قدرتيا عمى االستفادة مف الخبرات المتكفرة لدل العامميف فييا 
ركح  ك تطكر القرارات عمى أنيا عممية تعزز لدل العامميف شعكر تقدير الذات صنعلممشاركة في 

 .كتنمي قدرة المؤسسة عمى تجاكز التحديات التي قد تكاجييا التعاكف مع اآلخريف
 :اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتيفي تكمف  مشكمة الدراسة فافبناء عمى ما تقدـ  
 "؟القرار في جامعة القدس المفتوحة  رة التشاركية وصنعواقع اإلدا ما"
 

 أىداف الدراسة: 1.3

 :ما يميتحقيؽ  إلىالحالية  الدراسة ىدفت 
القرار في جامعة  كاقع اإلدارة التشاركية كصنعتيدؼ ىذه الدراسة باالساس الى التعرؼ عمى 

 تفرع عف ىذا اليدؼ عدة أىداؼ فرعية:، كيالقدس المفتكحة
صنع القرارات داخؿ جامعة القدس االدارة ك في  مشاركة العامميف مدل التعرؼ عمى  -1

 المفتكحة.
صنع القرارات بأبعادىا المختمفة لدل  االدارة ك عممية المشاركة في اىمية عمى التعرؼ  -2

 في جامعة القدس المفتكحة . العامميف
في جامعة القدس كصنع القرار ة التشاركية دار معكقات تنفيذ اإلأىـ  البحث في  -3

 .المفتكحة
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 أسئمة الدراسة: 1.4

 اإلجابة عف األسئمة اآلتية: إلىالحالية  سعت الدراسة
 السؤاؿ الرئيسي: 

 ؟القرار في جامعة القدس المفتكحة  كاقع اإلدارة التشاركية كصنعما ىك 
 كيتفرع عف االسئمة التالية: 

 ؟ما ىك مدل المشاركة في االدارة ك صنع القرار في جامعة القدس المفتكحة   -1
 ؟ما أىمية المشاركة في االدارة ك صنع القرار في جامعة القدس المفتكحة  -2
 معيقات اإلدارة التشاركية كصنع القرار في جامعة القدس المفتكحة ؟ما  -3

 : الدراسةأىمية  1.5

، ية الحديثة اليامةدار أحد المفاىيـ اإل في بحثمتستمد الدراسة أىميتيا مف ككنيا تتطرؽ ل 
صػػػنع القػػػرارات كاتخاذىػػػا عمػػػى أسػػػس عمميػػػة سػػػميمة كمرتبطػػػة  االدارة كىػػػي عمميػػػة المشػػػاركة فػػػي

ىذه الدراسة أيضان في ضػركرة مشػاركة أىمية  كتكمف. بااللتزاـ التنظيمي لجامعة القدس المفتكحة 
مما يعزز لػدييـ  ،العامميف في جامعة القدس المفتكحة كاالستماع ألفكارىـ كطركحاتيـ كاقتراحاتيـ

كيكلػػد لػػدييـ ، كيرفػػع مػػف مسػػتكيات الرضػػا الػػكظيفي لػػدييـ ،كالتقػػديراإلحسػػاس بػػاألمف كاالسػػتقرار 
 . عندىـالشعكر بالمسؤكلية بيدؼ تكطيد االلتزاـ التنظيمي 

ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف حقيقػػػة أف المشػػػاركة فػػػي صػػػنع القػػػرارات تعتبػػػر محػػػكر العمميػػػة أىميػػػة  كمػػػا تنبػػػع
أف مقػػدار النجػػاح الػػذم تحققػػو أيػػة  ىػػذا فضػػبلن عػػف، ة الفاعمػػةدار كمػػف الميػػاـ الحيكيػػة لػػئل، يػػةدار اإل

ممػا  .قراراتيػا فػي صػنعحػد بعيػد عمػى قػدرة ككفػاءة قيادتيػا فػي إشػراؾ عاممييػا  إلػى مؤسسة يعتمد
مػف ناحيػة اخػرل ممػا يجعػؿ  كمػدرائيـ يقكم الركابط بينيـ كبيف الجامعة مف ناحيػة كبػيف العػامميف
  .ارعة المؤسسة اكثر تماسكا كقدرة عمى مكاجية التغيرات المتس

 محددات الدراسة: 1.6

 في جامعة القدس المفتكحة . المحدد البشرم: اقتصرت الدراسة الحالية عمى العامميف -
 المحدد المكاني: اقتصرت الدراسة الحالية عمى جامعة القدس المفتكحة . -
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المحػػػػدد الزمػػػػاني: اقتصػػػػرت الدراسػػػػة الحاليػػػػة عمػػػػى الفصػػػػؿ الثػػػػاني مػػػػف العػػػػاـ الدراسػػػػي  -
2014/2015. 

 مصطمحات الدراسة: 1.7

تعنػي تفاعػؿ الفػرد ذىنيػان كانفعاليػان فػي مكقػؼ الجماعػة بطريقػة تشػجعو عمػى المسػاىمة المشاركة: 
غيػػر شػػكمية. أك  فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا كالمشػػاركة فػػي تحمػػؿ المسػػؤكلية. كقػػد تكػػكف المشػػاركة شػػكمية

لمعبلقة التي تقـك بيف اإلنساف البػدائي كاألشػياء  Mystic Participationكيقاؿ المشاركة الخفية 
 Managementة دار غيػػػر الحيػػػة التػػػي يعتقػػػد أف ليػػػا طبيعػػػة حيػػػة. كيقػػػاؿ المشػػػاركة فػػػي اإل

Participation  ة المشػركع )إبػراىيـإدار أم اشتراؾ مندكبي صاحب العمػؿ كمنػدكبي العمػاؿ فػي ،
 (.21ص ، 2003

ؿ مػػف الرؤسػػاء كالمرؤكسػػيف بالمؤسسػػة لمناقشػػة المشػػكبلت ىػػي التعػػاكف بػػيف كػػ :التشــاركيةة دار اإل
، 2009، ية كذلؾ بيدؼ كضع حمكؿ مبلئمة ليا كصػكالن لتحقيػؽ األىػداؼ المرجػكة )شػميسدار اإل

 (.241ص 
( في تحديػد Stakeholdersيعني اشتراؾ جميع األطراؼ ذات الصمة )  التخطيط بالمشاركة:

التػػػي تسػػػيـ فػػػي تطكيرىػػػا كاالرتقػػػاء ، الحمػػػكؿ كالبػػػدائؿالمشػػػكبلت كاالحتياجػػػات لممؤسسػػػة ككضػػػع 
 (.131ص ، 2010، بمستكل أدائيا )الخطيب

أىػػداؼ محػددة بطريقػة فعالػػة  إلػى ىػي عمميػة تنسػيؽ الجيػػكد كتكحيػدىا مػف أجػػؿ الكصػكؿ ة:دار اإل
 (. 2ص ، 1983، )القببلف
ــر: ىػػذا االنحػػراؼ بشػػكؿ كقػػد يػػتـ ، التغييػػر بػػالمعنى العػػاـ يعنػػي أم انحػػراؼ عػػف الماضػػي التغيي
أك  ة يتمثػػػؿ فػػػي زيػػػادة قػػػدرة الفػػػرددار كيتضػػػمف عػػػادة جانبػػػان أساسػػػيان بالنسػػػبة لػػػئل، مػػػنظـأك  تمقػػػائي

، )أبػك الكفػا المؤسسة عمى التكيؼ مػع البيئػة الجديػدة كاالسػتجابة لمتطمباتيػا بشػكؿ مناسػب كفعػاؿ
 (.49ص ، 1995

كيعني التخمي التاـ عف إجراءات العمؿ القديمة ، يطمؽ عميو البعض لفظ "اليندرة" ة:دار ىندسة اإل
ة دار كبػػذلؾ فإعػػادة ىندسػػة اإل، ة المؤسسػػةإدار الراسػػخة كالتفكيػػر بصػػكرة جديػػدة كمختمفػػة فػػي كيفيػػة 

لتحقيػؽ تحسػينات جكىريػة فائقػة ، يػة كالتنظيميػة بصػفة جذريػةدار تيتـ بإعػادة تصػميـ العمميػات اإل
 .(266ص ، 2000، في معايير األداء )سبلمة
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مجمكعػػة بػػدائؿ لمشػػكمة أك  أكثػػرأك  ىػػك االختيػػار الحػػذر كالػػدقيؽ ألحػػد البػػدائؿ بػػيف اثنػػيف القــرار:
كىي عممية مؤثرة فييا عكامؿ عديدة اجتماعية كتنظيمية كفنيػة ، ية معينة ميما كانت طبيعتياإدار 

 (.56ص ، 1994، كبيئية )النابو
المشػكمة ككضػع البػدائؿ لحميػا كالمفاضػمة سمسمة خطكات متتابعة تبػدأ بتشػخيص    اتخاذ القرار:

 (.73ص ، 2010، بيف ىذه البدائؿ كاالختيار الكاعي لمبديؿ المناسب )الزعبي
قػػرار يصػػنعو رأس اليػػـر فػػي  إلػػى تحتػػاج، دراسػة متأنيػػة لبػػدائؿ متعػػددة لقضػػية مػػا  صنع القرار:

، السػػػميح) اآلخػػريف فػػي المسػػتكيات المختمفػػػة فػػي المؤسسػػة عضػػػاءلؤلالمؤسسػػة كبمشػػاركة فاعمػػة 
 (.162ص ، 2009

ىي نشاطات عمؿ جماعي يتـ مف خبلليا عمميػة صػنع القػرار  المشاركة في عممية صنع القرار:
 (.503ص ، 1991، حسني) حد كبير بيذا العمؿ الجماعي إلى معتمدان كمتأثران ، كتنفيذه

يعػػرؼ تحفيػػز العػػامميف بمفيكمػػو الضػػيؽ بأنػػو:" مجمكعػػة الظػػركؼ التػػي تتػػكافر  تحفيــز العــاممين: 
 فػػػػػػػػي جػػػػػػػػك العمػػػػػػػػؿ لتحقيػػػػػػػػؽ رغبػػػػػػػػات األفػػػػػػػػراد التػػػػػػػػي يسػػػػػػػػعكف إلشػػػػػػػػباعيا مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ العمػػػػػػػػؿ

 (.2003، )القريكتي
كمػػا يقابميػػا مػػف اإلفصػػاح ، المعمكمػػات إلػػى حريػػة الكصػػكؿ إلػػى يشػػير مفيػػـك الشػػفافية الشــفافية:

كحريػة تػداكؿ المعمكمػات ، مف زاكيػة أخػرل العمنيػة فػي مناقشػة المكضػكعات كيعني المفيكـ، عنيا
فضػػبلن عػػف أىميتيػػا لممارسػػة حػػؽ المشػػاركة فػػي صػػنع ، بشػػأف مفػػردات العمػػؿ فػػي المجػػاؿ العػػاـ

 (.320ص ، 2011، عبد الحكيـ) القرار
بػؿ ، المؤسسػاتكال تقتصػر عمػى مسػاءلة ، تعتبػر الػركف األساسػي لمحككمػة المجتمعيػة المساءلة:

كالتي يجب أف تككف مسػؤكلة أمػاـ كافػة ، تمتد لتشمؿ القطاع الخاص كمؤسسات المجتمع المدني
التنظػػيـ مسػػؤكؿ أمػػاـ المجمكعػػات أك  األطػػراؼ المشػػاركة فػػي المجتمػػع. كعػػادة مػػا تكػػكف المؤسسػػة

ة إال إذا كمػػف الكاضػػح أف المسػػاءلة ال تكػػكف ممكنػػ، غيػػر مباشػػرة بأنشػػطتياأك  التػػي تتػػأثر مباشػػرة
 (.134ص ، 2010، الخطيب) تكافرت الشفافية

، ىػػك درجػػة انغمػػاس العامػػؿ فػػي عممػػو كمػػدل كالئػػو لممؤسسػػة التػػي يعمػػؿ فييػػا اًللتــزام التنظيمــي:
 حيث يربط أىدافو بأىدافيا كيحرص عمى بقائيا كاستمرارىا كيندمج في العمؿ فييػا كيػرتبط بقيميػا

 (.74ص ، 2010، الزعبي)
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، السمبي لعضك ىيئة التدريس نحك عممػوأك  الشعكر اإليجابي إلى يشير لوظيفي:مستوى الرضا ا
نجازاتو في ، كراتبو الشيرم، كأمنو الكظيفي، كفرص ترقيتو، كزمبلئو في العمؿ، كرئيسو المباشر كا 

 (.150ص ، 2000، مجاؿ عممو )الحكامدة كالكساسبة
الفػػػردم كأنيػػػا أكثػػػر فائػػػدة فػػػي التنبػػػؤ ىػػػي متغيػػػر أساسػػػي فػػػي التنبػػػؤ بالسػػػمكؾ  الثقـــة التنظيميـــة:

إذ أف الناس مع ثقة أكبر بمتخذم القرارات التنظيمية أكثر رضػا ، باتجاىات الرضا الكظيفي العاـ
 (.152ص ، 2000، الحكامدة كالكساسبة) عف مستكياتيـ بالمشاركة

تعرؼ ثقافة المؤسسة بأنيا: مزيج مػف القػيـ كاالعتقػادات كاالفتراضػات كالمعػاني  ثقافة المؤسسة:
ليسػػتخدميا فػػي تكصػػية سػػمككيـ كحػػؿ ، كحػػدة معينػػةأك  كالتكقعػػات التػػي يشػػترؾ فييػػا أفػػراد مؤسسػػة

المشكبلت. كما كتعرؼ الثقافة المؤسسية إجرائيان بأنيػا: مجمكعػة القػيـ كالمعػايير التػي يشػترؾ بيػا 
 (.2002، البمبيسي) كىي بمثابة البيئة األساسية التي يؤدم المكظؼ عممو فييا، مؤسسةأفراد ال

، أداة ىادفػػة لمسػػاعدة المنظمػػة عمػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا بكفػػاءة كفاعميػػةأك  كسػػيمة الييكــل التنظيمــي:
كتحديد أدكار األفراد كتحقيؽ االنسػجاـ بػيف ، مف خبلؿ المساعدة في تنفيذ الخطط كاتخاذ القرارات

 (. 2003، مختمؼ الكحدات )المكزم
كىػذه ، اسػتجابة كاعيػة نحػك العػالـأك  ىػي ممارسػة الممارسات الديمقراطيـة فـي النظـام التعميمـي:
 ئمػة بػيف أفرادىػافي سياؽ عبلقػات التفاعػؿ القا جامعةاالستجابة يجب أف تتـ كتحدث في داخؿ ال

 (.2006، اليدىكد)
خطػػر أك  ،كسػػمككية إتجػػاه خطػػر حقيقػػي يمكػػف حدكثػػو، ىػػي اسػػتجابة عاطفيػػة :مقاومــة التغييــر

 (.1997، المؤمف) متكقع ييدد أسمكب العمؿ الحالي
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 الفصل الثاني

  اًلطار النظري 2.1

 اإلدارة التشاركية:
تعد المشاركة حػؽ إنسػاني أكدتػو الػنظـ كالمكاثيػؽ الدكليػة كالقكميػة المرتبطػة بحقػكؽ اإلنسػاف التػي 
تؤكد حقو في إبداء رأيو، كتقديـ المعرفة لآلخريف، كاالشتراؾ في الشؤكف العامة لممجتمع، بطريقػة 

لشػػراكة تمثػػؿ مباشػػرة أك غيػػر مباشػػرة، كالمشػػاركة بحريػػة فػػي الحركػػة التعاكنيػػة فػػي المؤسسػػة، كأف ا
أحػد أشػػكاؿ المشػػاركة، كفػػي الكقػت نفسػػو فالمشػػاركة أكثػػر ارتباطػان بمفيػػكـ كمبػػدأ التطكعيػػة )بػػدير، 

 (. 269، ص 2005
فعنػػد االنتقػػاؿ مػػف الػػنمط المعمكمػػاتي إلػػى نمػػط المشػػاركة سػػكؼ يتحػػرؾ العمػػؿ بػػبطء فػػي االتجػػاه 

لمسػتخدميف األصػدقاء( لممؤسسػة األكثر انفتاحان، كسكؼ يأخػذ كقتػان أطػكؿ ليصػؿ إلػى مػا أسػماه )ا
فػػي لقػػاءات منظمػػة كآليػػات أخػػرل لمحصػػكؿ عمػػى ردكد الفعػػؿ فػػي التعامػػؿ الفعمػػي، أك التعميقػػات 
كاألسئمة كاالقتراحػات، ألنػو كممػا زاد المشػارككف زاد خطػر التعػارض كتسػرب المعمكمػات الحساسػة 

 (.188-187، ص 2005كالقرارات المبدئية )عكف، 
لحديثة عمى اختبلؼ أنكاعيا كأنشطتيا مشكبلت عديدة كمتنكعة، كالمشكبلت كتكاجو المؤسسات ا

التنظيميػػة كالفنيػػة كاإلنسػػانية كالبيئيػػة كالقانكنيػػة كاالقتصػػادية كالماليػػة كغيػػر ذلػػؾ مػػف المشػػكبلت، 
كيتطمػػب ىػػذا التنػػكع الكاسػػع لممشػػكبلت ضػػركرة إشػػراؾ كافػػة المعنيػػيف كذكم الػػرأم كالخبػػرة بحمػػكؿ 

سكاء المتػأثريف بيػا بصػكرة مباشػرة أك الخبػراء كالمختصػيف بكػؿ نػكع منيػا ال سػيما  تمؾ المشكبلت
نسػػػانية كقانكنيػػػة كبيئيػػػة كاقتصػػػادية.  أف كثيػػػران مػػػف القػػػرارات اإلداريػػػة ليػػػا أبعػػػاد متعػػػددة تنظيميػػػة كا 

تػي كزيادة فاعميتيا، كىي مف فنػكف القيػادة ال المشاركة الجماعية مف أنجح الكسائؿ لتقبؿ القراراتك 
 (.2004تعتمد عمى اإلدراؾ لمعبلقات اإلنسانية )عساؼ، 

تتركػػػز عمميػػػة المشػػػاركة، كاإلدارة التشػػػاركية باالسػػػاس عمػػػى عمميػػػة تحديػػػد األىػػػداؼ كالعمػػػؿ عمػػػى 
 قادرة عمى بناء مجتمع تنمكم معاصر. مؤسسات فاعمةتحقيقيا في سبيؿ الكصكؿ الى 

 صػػػنعؿ عديػػػدة أىميػػػا المشػػػاركة الجماعيػػػة فػػػي تمػػػر عمميػػػة المشػػػاركة، كاإلدارة التشػػػاركية بمراحػػػ
القػػػػرار، كالمشػػػػاركة ايضػػػػان فػػػػي عمميػػػػة تنفيػػػػذ القػػػػرار، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ تكزيػػػػع المسػػػػؤكليات كرفػػػػد 

 لمعمكمات مف قبؿ الرئيس لمرؤكسيو، كقياـ المرؤكسيف بعممية تحديد االحتياجات.ا
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ترتبط اإلدارة التشاركية ارتباط كثيؽ بالعممية الديمقراطية، فكؿ ما زادت عممية المشػاركة لمجميػكر 
طيػة فػي اتخػاذ القػرار، كالعكػس صػحيح بمعنػى أنػو ار مف المرؤكسيف تزداد عممية الديمقالمستيدؼ 

د إذا قػػػػػاـ الػػػػػرئيس المعنػػػػػي بالتسػػػػػمط فػػػػػي القػػػػػرارات، كاالبتعػػػػػاد عػػػػػف عمميػػػػػة المشػػػػػاركة فػػػػػي تحديػػػػػ
فػع نسػبة الدكتاتكريػة االحتياجات، ككضػع االىػداؼ، كتنفيػذ الخطػط البلزمػة فػإف ذلػؾ يسػاىـ فػي ر 

 (26)شقير، ص تزمت في ممارسة المشاركة الجماعية. لمرئيس ككنو
تشكؿ عممية حؿ المشكبلت جزءان اساسيان لعممية االدارة التشاركية، إذا أف الحمػكؿ ال تػأتي إال مػف 

افة أفراد المؤسسة، فالكصكؿ الى حمكؿ مرضية كمتقنة كعممية، ال بػد مػف خبلؿ تشارؾ كتعاكف ك
عممية تشاركية لكافة العامميف بيدؼ تحقيؽ رؤية مشتركة، كحتى نتمكف مف ممارسة ىػذه العمميػة 
ال بد مف اعتماد المشاركة في عمميػة صػنع القػرار، إذا مػف المسػتبعد أف يشػارؾ العػامميف فػي حػؿ 

 (50-49كىـ بعيديف عف المشاركة في عممية صنع القرار.)عسكر،  المشكبلت اإلدارية،
( المشػػػػػاركة بأنيػػػػػا: "مجمكعػػػػػة مػػػػػف العبلقػػػػػات 2004يعػػػػػرؼ كػػػػػؿ مػػػػػف النعيمػػػػػي كعبػػػػػد اليػػػػػادم )

االجتماعيػػػة داخػػػؿ المؤسسػػػة يتخػػػذ بمكجبيػػػا العػػػاممكف القػػػرارات الخاصػػػة باإلنتػػػاج كتقريػػػر ظػػػركؼ 
 العمؿ".

كية بأنيػا: "عمميػة تفاعػؿ الفػرد عقميػان ككجػدانيان مػع الجماعػة ( اإلدارة التشػار 2005كيعرؼ خميفػة )
التي يعمؿ معيا في المؤسسة بطريقة تمكنو مف تعبئة جيكده كطاقاتو لتحقيؽ األىػداؼ المشػتركة 

 كتحمؿ المسؤكلية بكعي كاندفاع ذاتي في ظؿ معطيات البيئة التي تعمؿ المؤسسات فييا".
شػػراكيـ فػػي مناقشػػة مشػػاكميـ ك يعػػرؼ الباحػػث اإلدارة التشػػاركية  بأنيػػا: "دعػػكة المػػدير لمرؤكسػػيو كا 
القرارات لمكصكؿ إلى أفضؿ الحمكؿ الممكنة  المشاركة في صنعاإلدارية التي تكاجييـ كتحميميا، ك 

 ليا، مما يخمؽ الثقة لدييـ إلشراؾ المدير ليـ في كضع الحمكؿ المبلئمة لممشكبلت اإلدارية".
خريف في مختمؼ المستكيات اإلدارية مف الضركريات البلزمة في عممية يعتبر االسترشاد برأم اآل

صنع القرار، فمف المعركؼ بأنو ال تتكفر الخبرة لدل اإلنساف في كافة المجاالت، لذا فيك يحتػاج 
إلػػى مسػػاعدة كمعاكنػػة كرأم اآلخػػريف سػػكاء أكػػانكا رؤسػػاء أك زمػػبلء أك مرؤكسػػيف. فاإلنسػػاف الفػػرد 

كاه التعميمي أك درجة نضجو( ال يمكنو أف يحيط بكػؿ جكانػب المشػكبلت )بصرؼ النظر عف مست
التي يكاجييا سكاء عمػى المسػتكل الفػردم أك عمػى المسػتكل التنظيمػي، كبيػدؼ إيجػاد حمػكؿ لتمػؾ 
المشػػكبلت ال بػػد لػػو مػػف مشػػاركة اآلخػػريف، كعميػػو فػػإف المشػػاركة تعػػد مػػف أىػػـ األسػػس التػػي تقػػـك 

 .(2004عمييا اإلدارة )ىيكؿ، 
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 المشاركة في صنع القرارات:اىمية 

أف إفساح المجاؿ أماـ العػامميف لممشػاركة فػي صػنع القػرارات ، يرل العديد مف المختصيف 
األمر الذم يجعميـ يشػعركف بػأىميتيـ كقػدرتيـ عمػى ، مصدران مف مصادر الدعـ المعنكم ليـيعد 

العمػػؿ كالحػػد مػػف  تطػػكيرممػػا يسػػاعدىـ عمػػى االجتيػػاد فػػي طػػرح األفكػػار التػػي مػػف شػػأنيا  ،القيػػادة
ذلػؾ ألف مصػدر ، كمػا تحقػؽ المشػاركة مزيػدان مػف االنسػجاـ فػي جػك العمػؿ، الصراعات التنظيمية

مما ينعكس عمػى سػمككو كتصػرفاتو مػع غيػره ، بعض التناقضات ىك عدـ رضا العامؿ عف العمؿ
ة بالعػػامميف كقضػػاياىـ كمشػػاركتيـ فػػي عمميػػة دار فػػإف اىتمػػاـ اإل، ذا المنطمػػؽمػػف العػػامميف. كمػػف ىػػ

 إلػػى صػػنع القػػرار يػػكفر مناخػػان تنظيميػػان مبلئمػػان يسػػاىـ فػػي إطػػبلؽ الطاقػػات الكامنػػة لػػدل العػػامميف
أف المشػػػػاركة فػػػػي صػػػػنع القػػػػرارات تسػػػػتخدـ لتحسػػػػيف الفاعميػػػػة  إلػػػػى كتجػػػػدر اإلشػػػػارة. أقصػػػػى حػػػػد
إذ يمكػف ، تأثير قكم عمى الرضا كسير العمػؿ كبعػض األثػر عمػى اإلنتاجيػةفمممشاركة ، التنظيمية

يجابيػػػػة جػػػػدان  ص ، 2000، الحكامػػػػدة كالكساسػػػػبة) أف تكجػػػػد المشػػػػاركة ثقافػػػػة تنظيميػػػػة إبداعيػػػػة كا 
153.) 

حػافزان معنكيػان إيجابيػان كتعمػؿ عمػى رفػع الػركح  فػي صػنع القػرار المشػاركةأىمية  تعتبركما  
األمػػر الػػذم يعػػزز حالػػة المحافظػػة عمػػى ، المؤسسػػة إلػػى المعنكيػػة كتنميػػة مشػػاعر الرضػػا كاالنتمػػاء

ية. كمػا دار أف المشاركة أحد أساليب تحقيؽ الكفاءة اإلذلؾ، زيادة عمى ، التنظيـ كتحقيؽ األىداؼ
بػات جػكدة المسػتقبؿ حػيف يسػكد قطػاع الخػدمات كثػكرة المشػاركة عمػى أنيػا إحػدل متطم إلػى ينظر

كقػػد يكاجػػو مػػديرك مؤسسػػات المسػػتقبؿ التحػػدم القائػػؿ بػػأف الحريػػة ، المعمكمػػات كالحػػراؾ السػػكاني
تكجػو نحػك األسػمكب ك بشػكؿ يجعػؿ المػدير الرائػد ذ ،كالمساكاة يجب أف يحبل محؿ السمطة كالقػدرة

 (.154ص ، 2000، ةالحكامدة كالكساسب) ةدار الديمقراطي في اإل
فنمط ، ةدار ة عمى طرفي نقيض مع األنماط السمطكية في اإلدار يأتي النمط التشاركي في اإلك 
كليس ، بمجمميا كأنشطتيـالعامميف في المؤسسة مف خبلؿ أعماليـ  إلى ة التشاركية ينظردار اإل

أك  في المنظمةم دار مجرد منفذيف لمتعميمات التي تصدر مف المستكيات العميا في اليـر اإل
نما كأشخاص قادريف عمى تحمؿ المسؤكليات كالمشاركة في التغمب عمى ، المؤسسة التعميمية كا 

في حاؿ منحيـ  الخطط كالمساىمة في كضع  ،المشكبلت مف خبلؿ كضع الحمكؿ المناسبة ليا
 (.2005، الفرصة لذلؾ )خميفة
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اختبلؼ  إلى القرار كيعكد ىذا التعددكتتعدد كجيات النظر حكؿ تحديد مفيـك المشاركة في صنع 
 الفمسفات كالعقائد االجتماعية كاالقتصادية كاالجتيادات لمباحثيف كالمختصيف.

( أف المشاركة ىي: "اندماج األفراد عقميان كعاطفيان في المكاقؼ الجماعية مما 2006يرل فييـ )إذ 
 ات المنكطة بيـ".يشجعيـ عمى المساىمة في تحقيؽ أىداؼ الجماعة كتحمؿ المسؤكلي

 في عممية صنع القرار: المشاركة الفعالة
بػػداع أشػػكاؿ غيػػػر ، تجػػاكز الفجػػكة القائمػػػة بػػيف القيػػادة كالجميػػػكر إلػػػى تيػػدؼ المشػػاركة  كا 

بػؿ عمػى مشػاركة الجماعػة ، ىرمية لممارسة السػمطة ال تقػكـ عمػى مبػدأ اإلنابػة كالمشػاركة الشػكمية
 المشاركة عمى أسس محددة منيا:في صنع القرار كتنفيذه. كتقـك عبلقة 

فػي ظػؿ سػيادة القػانكف كسػمطة ، الندية القائمة عمى الثقة كاالحتراـ المتبادؿ بػيف األطػراؼ -1
 كىذا ال يتحقؽ إال في المجتمع المدني الذم يتمتع بالكعي.، المؤسسات

نيػػادار تػػكفر القناعػػة الكاممػػة بػػأف المشػػاركة حػػؽ كػػؿ أطػػراؼ العمميػػة اإل -2  يػػة فػػي المؤسسػػة كا 
 ليست حكران لطرؼ دكف اآلخر.

امتبلؾ كؿ أطراؼ المؤسسة لرؤل كاضحة يتـ بمكرتيا مػف خػبلؿ اسػتراتيجية قابمػة لمتنفيػذ  -3
 لتحقيؽ األىداؼ المرحمية كالبعيدة المدل.

كقنػػاعتيـ بمبػػدأ المشػػاركة كالتفاعػػؿ ، كجػػكد أرضػػية مشػػتركة كمنػػاطؽ تمػػاس بػػيف األطػػراؼ -4
 البناء.

تصػػػميـ  إلػػػى ،كافػػػة المسػػػتكيات بدايػػػة مػػػف صػػػنع السياسػػػاتسػػػيادة عبلقػػػة المشػػػاركة فػػػي  -5
 . (321ص ، 2011، عبد الحكيـ) تييئة البيئة كالتنفيذ إلى ،البرامج كاتخاذ القرارات

 كىذا يعػكد، كال تككف المشاركة فاعمة إال إذا كانت مبنية عمى حرية الرأم كعمى قكل عاممة مثقفة
مكانػػع كلكػػف ىنػػاؾ انفتػػاح أك  ال تكػػكف ىنػػاؾ أسػػرارمجتمػػع المعمكمػػات كحريػػة تػػداكليا بحيػػث  إلػػى

 (.227ص ، 1990، السممي) كامؿ عمى كؿ ما يجرم لغرض المصمحة العامة
 القرارات: صنعفوائد المشاركة في 

 القرارات الفكائد اآلتية: صنعتحقؽ عممية المشاركة في  
البحػث بشػكؿ  المشػكمة محػؿ إلػى القرارات عمػى التعػرؼ صنعتساعد عممية المشاركة في  -1

القػرارات يكشػؼ عػف  صنعإذ أف مشاركة العامميف في ، أدؽ كأسرع مما يحسف مف نكعية القرارات
 المصاعب التي تكاجييـ في تطبيؽ القرار األمر الذم يجعؿ القرار مكضكعيان كأكثر كاقعية.
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القػػػرارات عمػػػى إفسػػػاح المجػػػاؿ أمػػػاـ العػػػامميف  صػػػنعتسػػػاعد عمميػػػة مشػػػاركة العػػػامميف فػػػي  -2
كمػا تسػاعد عمػى ، تجاربيـ مما يسيـ في تعػدد الحمػكؿ كالبػدائؿ المطركحػةك رح آرائيـ كخبراتيـ لط

ذلؾ ألف القرار في ىذه الحالة ما ىك إال حصيمة جيكد متكاممػة مػف اآلراء ، اختيار البديؿ المبلئـ
يػػػػة كالتجػػػػارب كالخبػػػػرات كاالقتراحػػػػات كالمشػػػػاكرات كاالتصػػػػاالت ممػػػػا يضػػػػفي عميػػػػو الرشػػػػد كالعقبلن

 الحد المعقكؿ كليس لمحد األقصى. إلى حيث تقبؿ األطراؼ المشاركة بالكصكؿ، كالكاقعية
تػػكفير المنػػاخ المبلئػػـ لمتغييػػر فػػي  فػػيالقػػرارات  صػػنعتسػػيـ عمميػػة مشػػاركة العػػامميف فػػي   -3

كمػا تسػيـ فػي قبػكؿ نتػائج القػرارات التػي شػارؾ بيػا العػاممكف كمػا تحدثػو ، إطار مصػمحة المنظمػة
 في بيئة العمؿ. مف تغيرات

تسػػػاعد عمميػػػة المشػػػاركة عمػػػى تعزيػػػز التفػػػاىـ كالثقػػػة بػػػيف الػػػرئيس كالمػػػرؤكس كتسػػػيـ فػػػي  -4
 ية المختمفة.دار إشاعة الجك الديمقراطي كتعزيز االتصاالت بيف المستكيات اإل

تشجيع العػامميف عمػى المبػادرة كمكاجيػة التحػديات كالتعبيػر بحريػة عػف اآلراء كالمقترحػات  -5
 تفجير الطاقات الكامنة كاإلبداع في العمؿ. مما يشجع عمى

 حيث تكسب المشاركة القرار قكة كسرعة في التنفيذ.، تحسيف نكعية القرارات -6
تسػػػاعد عمميػػػة المشػػػاركة عمػػػى تقمػػػيص الجكانػػػب السػػػمبية لػػػدل العػػػامميف كالتغيػػػب كدكراف  -7

ظيفي كرفػع الػركح العمؿ كالتذمر كتعمؿ عمى تعزيز الجكانب اإليجابية كتحسيف مستكل الرضا الك 
 المعنكية لدل العامميف كتعزيز الدافعية لدييـ كتشجعيـ عمى تحمؿ المسؤكلية.

رشػػػػادىـ ةإدار ة عمػػػػى دار اإلتسػػػػاعد المشػػػػاركة  -8 كتعمػػػػؿ عمػػػػى تخفػػػػيض عػػػػدد ، المسػػػػؤكليف كا 
 (.78-77ص ، 2010، الزعبي) الرؤساء كالمشرفيف مما يقمؿ مف نطاؽ الرقابة

بػػؿ ىػػك عمميػػة دقيقػػة ، يػػة عشػػكائية تػػتـ بنػػاء عمػػى افتراضػػات فرديػػةة لػػيس عممدار كالتغييػػر فػػي اإل
لمبحػػث عػػف الكسػػيمة أك  اكمدركسػػة تمجػػأ إلييػػا المؤسسػػة لمقابمػػة زيػػادة األعبػػاء الممقػػاة عمػػى عاتقيػػ

كىػػذا ال يعنػػي عػػدـ كجػػكد عمميػػات تغييػػر فجائيػػة تػػتـ فػػي ، كفػػاءة إنتاجيػػة أفضػػؿ إلػػى التػػي تػػؤدم
 إلػى البحث يدكر كبشكؿ عاـ حكؿ التغييرات المدركسة التي تيدؼإال أف ىذا ، المؤسسات بعض

، رفػػع اإلنتاجيػػة ككفػػاءة األداء. فػػالتغيير ىنػػا يعنػػي إجػػراء التعػػديبلت فػػي عناصػػر العمػػؿ التنظيمػػي
إليجػػػػاد أكضػػػػاع أك  مؤسسػػػػةسياسػػػػاتيا كأسػػػػاليبيا فػػػػي محاكلػػػػة لحػػػػؿ مشػػػػاكؿ الأك  ةدار كأىػػػداؼ اإل

كأم ظػركؼ بيئيػة  مؤسسػةإليجػاد تكافػؽ أكبػر بػيف كضػع الأك  ةتنظيمية أفضؿ كأقكل كأكثػر كفػاء
كظركفػػو تتحػػكؿ مػػف كقػػت آلخػػر اسػػتجابة ، فػػالمجتمع فػػي تطػػكر كتبػػدؿ، اجديػػدة تتحقػػؽ مػػف حكليػػ
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ة كىػػػي تعمػػػؿ فػػػي ظػػػؿ ىػػػذا دار كمػػػا مػػػف شػػػؾ فػػػي أف اإل، المحيطػػػة بالمؤسسػػػةلمتطػػػكرات السػػػريعة 
ا كيتعػػاممكف مػػع أفػػراده أيضػػان مػػف خارجيػػا إنمػػا المجتمػػع ممثمػػة فػػي أفػػراده الػػذيف يعممػػكف فػػي داخميػػ

ة كلػذلؾ فػإف أم ظػركؼ بيئيػة جديػدة إنمػا دار كجػكد عبلقػة قكيػة تػربط بػيف المجتمػع كاإل إلػى تشير
ة بمجػػاراة الظػػركؼ المحيطػػة كالتحػػكؿ بأسػػاليبيا كسياسػػاتيا بمػػا يتكافػػؽ مػػع دار قيػػاـ اإل إلػػى تػػؤدم

اليػػكـ تحػػرص عمػػى أف تحقػػؽ تقػػدمان مسػػتمران فػػي كيفيػػة ة دار ذلػػؾ فػػإف اإل إلػػى الظػػركؼ. كباإلضػػافة
ممػػا يعنػػي حرصػػان دائمػػان عمػػى اسػػتحداث األسػػاليب األفضػػؿ التػػي ، أىػػدافيا المتعػػددة إلػػى الكصػػكؿ

أبػػك ) كىػػذا يعنػػي أف التغييػػر أصػػبح فعػػبلن سػػمة مػػف سػػمات ىػػذا العصػػر، تسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ ذلػػؾ
 (.  50ص ، 1995، الكفا

كالػذم ، فالػذم يصػنع القػرار ىػـ المعػاكنكف لمقيػادة، لقرار كيتخذ القػراركىناؾ فرؽ بيف مف يصنع ا
ثـ إف ىػذا النظػاـ يتػيح لمجميػع المشػاركة كالتعػرؼ عمػى المشػاكؿ التػي قػد ، يتخذ القرار ىك القيادة

ة التػػي دار تعػػديؿ عمػػى ىػػذه التشػػريعات. كاإلأك  لعػػدـ كجػػكد تشػػريعاتأك  تظيػػر لػػنقص اإلمكانػػات
نمػػػا تعتمػػػد عمػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مشػػػاكؿ العمػػػؿ ، ال تػػػدار مػػػف المكاتػػػب فقػػػطة إدار نقصػػػدىا ىنػػػا  كا 

  .(2ص ، 1997، كاظـ) كالعامميف كالقياـ بحميا في مكاقعيا
يػػة فػػي مسػػتكياتو العميػػا كالتنفيذيػػة باعتبػػار أف أم دار القػػرار جػػكىر العمميػػة اإل اتخػػاذكتعتبػػر عمميػػة 

القػػرار. كمػػف ثػػـ يصػػبح  صػػنعكنجاحػػو يتكقػػؼ عمػػى حسػػف ، اتخػػاذ قػػرار إلػػى م يحتػػاجإدار عمػػؿ 
ة دار القػػػرار كترشػػػػيده ىػػػػك فػػػي جػػػػكىره اىتمػػػاـ بتطػػػػكير كتنميػػػػة اإل صػػػػنعاالىتمػػػاـ بتحسػػػػيف عمميػػػة 

، ة: التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كالتكجيو كالتقكيـدار التعميمية باعتبار أف كؿ كظيفة مف كظائؼ اإل
يػة فػي دار القرار ىي محكر العممية اإل صنعأصبحت عممية كمف ىنا ، يتـ في داخميا اتخاذ القرار

حػػػد كبيػػر عمػػػى قػػدرة كقيػػػادة  إلػػى كأصػػػبح مقػػدار النجػػػاح الػػذم تحققػػػو أم منظمػػة يتكقػػػؼ، التعمػػيـ
باعتبػػار أف عمميػػة اتخػػاذ القػػرار تشػػمؿ مػػف الناحيػػة ، اتخػػاذ القػػرارات المناسػػبةك  عمػػى صػػنعقيادتيػػا 

ككؿ ، كترتبط ارتباطان كثيقان بو، عف عممية التنفيذأىمية   تقؿكأنيا ال، العممية كافة جكانب التنظيـ
القػػػرار كمػػػا يركػػػز عمػػػى أسػػػس  صػػػنعيػػػة ينبغػػػي أف يركػػػز عمػػػى أسػػػاليب دار تفكيػػػر فػػػي العمميػػػة اإل

جراءات تنفيذه  (.54ص ، 1994، النابو) كا 
 القرار المتعمؽ بعمميـ المزايا التالية: صنعيحقؽ إشراؾ العامميف في 
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حيث يشعر العػاممكف ، جعؿ األفراد أكثر نضجان كتحمبلن لممسؤكلية كتقببلن لمتغييرتساعد عمى  .1
إعػػداد صػػؼ  إلػػى بػػأخرلأك  كتػػؤدم المشػػاركة بطريقػػة، بػػأىميتيـ كيتمرسػػكف فػػي تحمػػؿ المسػػؤكلية

 (.2003، ية السميمة )الصبيحاتدار ييف مدرب عمى صنع القرارات اإلدار ثاني مف القادة اإل
كالتعاكف داخؿ المؤسسة مف خبلؿ تعرؼ األطراؼ المشاركة عمػى مشػاكؿ  تعزيز ركح التفاىـ .2

كىذا بدكره يساعد في زيادة الثقة المتبادلة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف مػف ، بعضيـ البعض كتفيميا
 ناحية كبيف المرؤكسيف أنفسيـ مف ناحية أخرل.

عطػاء الحريػة تحفيز الطاقات اإلبداعية لدل العامميف كتنمية قدراتيـ عمى التفك .3 ير كاالبتكػار كا 
لمعامميف لمتعبير عف أنفسيـ كتقميؿ االعتماد عمى رؤسائيـ في مكاجية بعض المشكبلت المتعمقة 

 بعمميـ.
قناعػػة العػػامميف  إلػػى إضػػافة، زيػػادة اإلنتػػاج كتحسػػيف نكعيتػػو نتيجػػة لزيػػادة االىتمػػاـ بالعػػامميف .4

 بتنفيذ األىداؼ التي شارككا في صنعيا.
تخفيػؼ حػدة  إلى باإلضافة، مف الجكانب السمبية كالغياب كدكراف العمؿ كالتذمرتخفيؼ كثير  .5

 الصراعات بيف العامميف.
حيػػػػث يسػػػػتطيع أىميػػػػة  أك فالمشػػػػاركة تكسػػػػب القػػػػرار قػػػػكة، يػػػػةدار تحسػػػػيف نكعيػػػػة القػػػػرارات اإل .6

، المرؤكسكف الكشؼ عف بعض العكامؿ التي تشكؿ المكقؼ كالتي يصعب عمى الرؤساء اكتشافيا
يػؤدم إضػافة صػفة الكاقعيػة كالمكضػكعية عمػى القػرارات. فمػف خػبلؿ مشػاركة أفػراد المؤسسػة  كىك

لمحمكؿ البديمة. كمف جية أخػرل أك  في صنع القرارات يمكف أف تقدـ معمكمات أكثر لحؿ المشكمة
 (.2006، تمكف المشاركة مف تناكؿ القرار مف أكثر مف كجية نظر )كنعاف

 إلػػى أم تكسػػيع نظػػاـ الرقابػػة كبمعنػػى آخػػر سػػتقؿ الحاجػػة، يفتخفػػيض عػػدد الرؤسػػاء كالمشػػرف .7
اإلشػػراؼ القريػػب كسػػيزداد الشػػعكر بالمسػػؤكلية عنػػدما تتييػػأ لمعػػامميف فرصػػة التػػأثير فػػي الحػػكادث 

 التي تؤثر فييـ.
كمػػف بػػيف الحمػػكؿ ، إذ يقػػاكـ أفػػراد المؤسسػػة غالبػػان أم تغييػػر كيحػػاكلكف إعاقتػػو، تقبػػؿ التغييػػر .8

مشاركة المتػأثريف بيػذه القػرارات فييػا كفػي التخطػيط ليػا كفػي ، عمى ىذه المشكمةالمفضمة لمتغمب 
تحديد خطكاتيا. كقد أثبتت التجارب أف العامميف يككنكف عمى درجة كبيػرة مػف االسػتعداد إلحػداث 

 (.2006، القرار المنشئ ليذه التغييرات )كنعاف صنعالتغيير عندما يشترككف في 
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ع القرارات غاية في حد ذاتيا كليست كسيمة لتحقيؽ ديمقراطية كقد تصبح المشاركة في صن
ة. كيمكف أف تحدث بعض الظكاىر السمككية غير المرغكبة أثناء مناقشة القرار تؤثر سمبان دار اإل

 عمى سير المناقشات كبالتالي عمى كفاءة القرار منيا ما يمي:
بسػػبب حساسػػيتيـ الشػػديدة  ،إحجػػاـ بعػػض المشػػاركيف عػػف طػػرح أفكػػارىـ كمقترحػػاتيـأك  تػػردد -أ 

اسػػػتخفاؼ الحاضػػػريف. كقػػػد تكػػػكف تمػػػؾ اآلراء أك  السػػػخرية إذا مػػػا كاجػػػو رأييػػػـ اسػػػتيجافأك  لمنقػػػد
بداعية  فشمو.أك  مما يحـر المؤسسة مف ىذه اآلراء التي قد يتكقؼ عمييا نجاحو، حصيفة كا 

كتظيػػر  ،ضػػغط المجمكعػػة عمػػى بعػػض األفػػراد لتبنػػي كجيػػة نظػػر المجمكعػػة فػػي صػػنع القػػرار -ب 
قمػػة مػػف األفػػراد داخػػؿ المجمكعػػة ليػػـ رأم مخػػالؼ لغالبيػػة أك  ؾ عضػػكلػػىػػذه المشػػكمة إذا كػػاف ىنا
 األفراد في حؿ المشكمة.

حػػػدكث ظػػػاىرة التفكيػػػر الجمػػػاعي فػػػي مجمكعػػػة اتخػػػاذ القػػػرار كال سػػػيما ارتفػػػاع درجػػػة تماسػػػؾ  -ج 
حيػػث يتبنػػى أفػػراد المجمكعػػة الػػرأم الػػذم ال يجػػكز ، المجمكعػػة كفػػي حالػػة الػػكالء الشػػديد لممجمكعػػة

حيث ال تشترط الجماعة عمى أعضائيا ايير الجماعة التي ىـ أعضاء فييا، كفؽ مع عنوالخركج 
بػؿ ، تحقيقػوة لدار يحقػؽ اليػدؼ الػذم تسػعى اإلأك  تبنيػو ألف القػرار يخػدـ المؤسسػةأك  قبكؿ القرار

خركجػان عمػى معػايير الجماعػة  عنيػاذم يمثؿ الخركج الك  .ألف القرار يمثؿ حصيمة تفكير الجماعة
 كتمردان عمييا.

ميػػػػؿ بعػػػػض أك  احتماليػػػػة سػػػػيطرة أحػػػػد المشػػػػاركيف عمػػػػى النقػػػػاش أثنػػػػاء جمسػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرار -د 
الجػػػداؿ كبالتػػػالي قػػػد يخػػػرج القػػػرار معبػػػران عػػػف رأم ىػػػؤالء كال سػػػيما إف كػػػانكا فػػػي  إلػػػى المشػػػاركيف
 المشاركة كثيران مف مزاياىا. ية رفيعة األمر الذم يفقدإدار مناصب 

 إلػػػى حيػػػث يميػػػؿ األفػػػراد المشػػػارككف، حػػػدكث ظػػػاىرة المخاطبػػػة الجماعيػػػة فػػػي صػػػنع القػػػرار -ىػػػػ
بينمػا يكػكف الفػرد الكاحػد مػنيـ أكثػر تحفظػان كحرصػان عنػد ، المغامرة في طػرح البػدائؿ كاتخػاذ القػرار

 المسػػػػؤكلية بػػػػيف جماعػػػػة القػػػػرارشػػػػيكع  إلػػػػى كتعػػػػزل ىػػػػذه الظػػػػاىرة ،اتخػػػػاذ القػػػػرارات بصػػػػكرة فرديػػػػة
 (.2005، رمضاف)
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 القرارات: صنعمقارنة بين الوًليات المتحدة واليابان في طرق 
ة األعمػاؿ إدار األمريكية كالياباف تعتبراف مف أىػـ المػدارس العالميػة فػي نظران ألف الكاليات المتحدة 

 فقد قارف الباحث بينيما في آليات اتخاذ القارات:
 
 بمسؤولية المنظمة: ما يتعمق 

كتبدأ عممية اتخاذ القرار مف أدنػى ، (Decentralizedفي الياباف: يعتبر اتخاذ القرار ال مركزيان )
إيجابيػػة أـ سػػمبية كىػػي مػػف مسػػؤكليات كانػػت أسػػكاء  ،يػػة تتػػأثر بيػػذا القػػرار كنتائجػػوإدار مجمكعػػة 

 عمى كجو الشمكؿ. مؤسسةال
، (More centralizedالقػػػرار يميػػػؿ نحػػػك المركزيػػػة ) فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة: اتخػػػاذ

 ية العميا كتظؿ ىي المسؤكلة عف النتائج.دار فاألىداؼ الرئيسية تحدد في المستكيات اإل
  :ما يتعمق بقنوات القرار ومسالكو 

 رأسيان أك  في الياباف: يتـ مناقشة القرار مف جانب المجمكعة المقترحة ليذا القرار كيمر القرار أفقيان 
كبعػد أف ، حتػى يحصػؿ القػرار عمػى إجمػاع المجمكعػات التػي يمػرر عمييػا ،مجمكعػات أخػرل إلى

مسػػتكل السػػمطات العميػػا )أعمػػى مسػػتكل  إلػػى تكافػػؽ كػػؿ المجمكعػػات التػػي ليػػا صػػمة بػػالقرار يمػػرر
كبعد أف تتـ المكافقة يجرم االتصاؿ بيػؤالء ، سمطة في المنظمة( حتى يتـ المكافقة عميو كاعتماده

كبيػػػذا نػػػرل أف جميػػػع ، كتػػػتـ ىػػػذه االتصػػػاالت بػػػأدكات غايػػػة فػػػي البسػػػاطة ،ف ييميػػػـ القػػػرارالػػػذي
 المجمكعات كاف ليا نصيب في المشاركة في صنع القرار.

كالمعمكمات ، ة العميادار في الكاليات المتحدة األمريكية: يطرح القرار لممناقشة كالمناظرة مف قبؿ اإل
مسػؤكليف مػف أك  الحصكؿ عمييػا عػف طريػؽ مجمكعػات خاصػةعادة ما يتـ  ،كثيقة الصمة بالقرار

حيث تتـ االتصػاالت ، كيأخذ إصدار القرار النيائي بعض الكقت، كاجبيـ اإلمداد بيذه المعمكمات
المجمكعػة القائمػة عمػى  إلػى كعادة ال يشرح القرار كال يكضح بؿ يتـ إصداره، بالكسائؿ الشخصية

-40ص ص ، 1981، شػػريؼ) القػػرار تختمػػؼ مػػف بمػػد آلخػػرالتنفيػػذ. كالطريػػؽ نحػػك عمميػػة فيػػـ 
41.) 

ة اليابانية قػائـ عمػى تكػكيف قػكة عمػؿ منضػبطة كمنتميػة كمشػاركة فػي العمػؿ دار كما أف أسمكب اإل
ة دار كبعػػض الكتػاب األمريكػػاف قػػالكا بػػأف اإل، ة اليابانيػػة كاألمريكيػػةدار اإلنتػاجي كىػػك الفػػارؽ بػيف اإل
ة مػػف طبيعػػة الشػػعب اليابػػاني كأنػػو إذا خرجػػت ىػػذه الطبيعػػة مػػف اليابػػاف اليابانيػػة مسػػألة تبعيػػة نابعػػ



 

19 

 

ة اليابانيػػة فػػي صػػناعة السػػيارات فػػي دار كلكػػف كػػاف ىنػػاؾ تحػػدم حيػػث كانػػت اإل، فإنيػػا لػػف تػػنجح
 أمريكا باستخداـ عماؿ أمريكاف اسػتطاعت أف تطبػؽ نفػس القكاعػد المطبقػة فػي اليابػاف كأف تصػؿ

 (.224ص ، 1990، السممي) نفس النتائج إلى
كباالشارة الى ما سػبؽ فػاني اعتقػد كباحػث أف نعمػؿ عمػى تطبيػؽ النمػكذج اليابػاني فػي مؤسسػاتنا 

 ككنو يميؿ الى مشاركة الكؿ في عممية صنع القرار، مما ينعكس عمى كفاءة القرارات المتخذة.
 :في عممية صنع القرار السمطة المشتركة

إال أنػػػو يمػػػـز  مؤسسػػػةاالفتػػػراض بػػػأف السػػػمطة مكجػػػكدة فػػػي اليقػػػـك مػػػدخؿ السػػػمطة المشػػػتركة عمػػػى 
فإذا ما كاف بالجامعة مرؤكسكف ذكك قدرات عالية فمف الممكػف أف تكػكف ىنػاؾ ، استخداميا بحذر

 قرارات ىامة تتعمؽ بالتغيير.  إلى مشاركة في السمطة لمكصكؿ
 ىما: ،حد ما إلى كيستخدـ ىذا األسمكب بطريقتيف مختمفتيف

يشػػارؾ أعضػػاء المجمكعػػة فػػي االختيػػار بػػيف الحمػػكؿ البديمػػة التػػي يحػػددىا  الجمــاعي:القــرار  .1
كىنػا تختػار المجمكعػة البػديؿ الػذم تعتقػد أنػو األفضػؿ كال يتضػمف ىػذا األسػمكب تحديػد  ،الرؤساء

االتفػػػاؽ الجمػػػاعي عمػػػى افتػػػراض أف اتخػػػاذ القػػػرار  إلػػػى المشػػػكمة كحميػػػا بػػػؿ يركػػػز عمػػػى الكصػػػكؿ
كذلؾ نتيجة لممشاركة النشطة ألعضائيا فػي  ،ضمف االلتزاـ باالختيار البديؿبكساطة الجماعة سي

 اتخاذ القرار.
كيكػكف لمجماعػة ، تقػكـ الجماعػة بحػؿ المشػكبلت عػف طريػؽ النقػاش حل المشكالت جماعيـًا: .2

قدر كبير مف حرية التصرؼ ليس فقط في اختيار كتشخيص المشػكبلت المػراد مناقشػتيا بػؿ كفػي 
 (.65-64ص ص ، 1995، أبك الكفا) لتمؾ المشكبلت أيضان  الحمكؿ استنباط

 : في عممية صنع القرار يدار التفويض اإل
يعتبػػػر احػػػد ركػػػائز المشػػػاركة الحقيقيػػػة فػػػي صػػػنع القػػػرارات ك تفػػػكيض الصػػػبلحيات حيػػػث يفػػػكض 

مرحمػػػة تطبيقػػػو ك ىنػػػاؾ  إلػػػى المػػػدير المرؤكسػػػيف ليشػػػارككه بعممػػػو فػػػي برنػػػامج العمػػػؿ مػػػف بدايتػػػو
 لمتطبيؽ :طريقتاف 

 طريقة النقاش الجماعي لمموضوع:  -1
كفييا يجتمع الرئيس كالمرؤكسكف لمناقشة المسألة مكضكع االىتماـ فيقكمكف بالتشخيص كالتحميؿ 

تقػػديـ حمػػكؿ لممشػػكبلت  إلػػى كيفتػػرض أف الحريػػة لممرؤكسػػيف تػػدفعيـ، كالنظػػر فػػي الحمػػكؿ البديمػػة
 المطركحة.
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 مجموعة تدريب الحساسية:  -2
تػػػدريب األفػػػراد فػػػي مجمكعػػػات نقػػػاش صػػػغيرة ليككنػػػكا أكثػػػر إحساسػػػان كاسػػػتجابة كمعرفػػػة كفييػػػا يػػػتـ 

، بالطريقػػة األساسػػية التػػي يسػػمؾ بيػػا األفػػراد كالجماعػػة حيػػث يػػتـ التركيػػز ىنػػا عمػػى الػػكعي الػػذاتي
كيفترض أف التغييرات التي تجرل عمى أساليب العمؿ كالعبلقات تنبثؽ مف التغييػرات التػي تحػدث 

 إلػػى كعمػػى ذلػػؾ يبػػدأ التػػدرج المتكقػػع مػػف زيػػادة مسػػتكل الػػكعي الػػذاتي، ت بػػيف األفػػرادفػػي العبلقػػا
  .(1995، أبك الكفا) عبلقات أفضؿ بيف األفراد
ة دار ك اإل ة الفرديةدار اإليتفكؽ عمى كؿ مف أسمكبي  صنع القراراتإف أسمكب المشاركة في 

، فيالمعمكمات يمكف أف يسيـ بيا المرؤكسفاألسمكب االنفرادم يفتقر ألم قدر مف ، بالتفكيض
، مع أف ىؤالء يعرفكف في بعض الحاالت الكثير مف الجكانب التقنية كالبشرية المتعمقة بالتغيير

كبناء عمى ذلؾ يمثؿ ، كمف جية ثانية يغفؿ أسمكب المفكض اإلسيامات المحتممة لمرؤساء
 تدعيـ السياسة كالسمطة إلى كالحاجة بلؿأسمكب المشاركة تكازنان بيف اإلحساس المتعاظـ باالستق

 .(1995، أبك الكفا)
 

تأسسػػػػت جامعػػػة القػػػػدس المفتكحػػػػة عمػػػى أرض فمسػػػػطيف بدايػػػػة عػػػػاـ  جامعــــة القــــدس المفتوحــــة:
ـ، كبػػرغـ كػػؿ الصػػعكبات كالتحػػديات الماثمػػة أمػػاـ الشػػعب الفمسػػطيني، اسػػتطاعت الجامعػػة 1991

إنجػػػاز الكثيػػػر مػػػف مياميػػػا كأىػػػدافيا، كمػػػا زالػػػت تكاصػػػؿ جيكدىػػػا لبلرتقػػػاء بالمسػػػتكل األكػػػاديمي 
شػػاء الجامعػػة، كنظػػرنا لمركنػػة نظاميػػا التعميمػػي، كلجكدتػػو فمنػػذ إن .كالرسػػالة المجتمعيػػة التػػي تؤدييػػا

( طالػػب كطالبػػة، يتكزعػػكف 53547كحداثتػػو، تضػػاعؼ عػػدد طمبػػة الجامعػػة ليصػػؿ إلػػى حػػكالي )
كتيػدؼ الجامعػة، مػػف خػبلؿ تبنػي فمسػػفة .عمػى تسػعة عشػػر فرعػان دراسػيان منتشػػرةن فػي أنحػاء الػػكطف

لعمـ كالمعرفػة إلػى شػرائح المجتمػع كافػة، فقػد شػرعت التعميـ المفتكح كالتعميـ المدمج، إلى إيصاؿ ا
أبكابيػػػا أمػػػاـ الطمبػػػة مػػػف مػػػكظفيف كعمػػػاؿ كمػػػزارعيف كربػػػات بيػػػكت، كطمبػػػة الثانكيػػػة العامػػػة الجػػػدد 
كالقػػػػدامى، لبللتحػػػػاؽ بكمياتيػػػػا السػػػػبع: كميػػػػة التربيػػػػة، ككميػػػػة العمػػػػـك اإلداريػػػػة كاالقتصػػػػادية، ككميػػػػة 

ية التنمية االجتماعيػة كاألسػرية، ككميػة الزراعػة، ككميػة اإلعػبلـ، التكنكلكجيا كالعمكـ التطبيقية، ككم
ككميػػة اآلداب، آممػػيف افتتػػاح تخصصػػات ككميػػات أخػػرل التػػي كػػاف آخرىػػا افتتػػاح كميػػة الدراسػػات 
العميا التي انطمقت مف فرع الجامعة براـ اهلل لتمنح درجة الماجستير في تخصصي: "المغة العربية 

(، ىػػػذا فضػػػبلن عػػػف 2016-2015فسػػػي كالتربػػػكم" لمعػػػاـ الدراسػػػي الجديػػػد )كآدابيػػػا" ك"اإلرشػػػاد الن
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كجكد عدد مف المراكز العممية كالتدريبية المتخصصة التي تسػيـ فػي تعزيػز الميػارات التكنكلكجيػة 
كالحصيمة المعرفية لدل الطمبة كالمجتمع المحمي، في سبيؿ بناء اإلنساف الفمسػطيني كتمكينػو مػف 

ة عمػى أسػس مػف الكفػاءة كالجػدارة كتؤىمػو لتجسػيد حممػو بالحريػة كاالسػتقبلؿ بناء مؤسساتو الكطنيػ
  .(http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=6يكنس عمرك، متاح عمى المكقع أ.د كالعدالة)

 
 

 الدراسات السابقة:  2.2
 فيما يمي عرض لمدراسات السابقة ذات الصمة:

 
إلدارة  ميوالتعمــ ةيــالترب اتير يمــد رييدرجــة ممارســة مــد ( بعنــوان "2015)أبــو مســام  دراســة 

 " ةيالتشارك ادةيبالق وعالقتيا الجودة الشاممة
 ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديرم مديريات التربية كالتعميـ إلدارةىدفت 

 الباحػث المػنيجالجكدة الشاممة كعبلقتيػا بالقيػادة التشػاركية، كلتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة فقػد اسػتخدـ 
نائػػػب مػػػدير كرئػػػيس قسػػػـ، كقػػػد   111الكصػػػفي التحميمػػػي، كتكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة كعينتيػػػا مػػػف  

الباحث استبانتيف لجمع بيانات الدراسة كاإلجابة عمى أسػئمتيما، كقػد تككنػت اسػتبانة إدارة  استخدـ
يجي، التحسػيف فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت كىي: التخطػيط االسػترات  14مف   الجكدة الشاممة

العػػامميف، تحفيػػز العػػامميف، كرضػػا المسػػتفيد، أمػػا اسػػتبانة القيػػادة التشػػاركية فقػػد  المسػػتمر كتػػدريب
مكزعػػة أم ضػػا عمػػػى أربعػػة مجػػػاالت كىػػي: المشػػاركة فػػػي اتخػػاذ القػػػرار،  فقػػػرة  14تككنػػت مػػف  

يػؽ االسػتبانتيف المعمكمات، كتفعيؿ العبلقات اإلنسانية، كبعد تطب تفكيض السمطة، االتصاؿ كبناء
، كخمػػص  SPSSالتحميػػؿ اإلحصػػائي لمعمػػكـ االجتماعيػػة   تػػـ تحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج

أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف الػػكزف النسػػبي لمحػػكر  1 الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػى النتػػائج التاليػػة:
تػػػػػالي: تػػػػػكافرت المجػػػػػاالت عمػػػػػى الترتيػػػػػب كال %، حيػػػػػث 56.27إدارة الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة يسػػػػػاكم  

%، رضػػػا  53.47كتػػػدريب العػػػامميف    %، التحسػػػيف المسػػػتمر 52.55التخطػػػيط االسػػػتراتيجي  
أظيرت نتائج الدراسة أف الكزف النسبي لمحكر  22.67%، كتحفيز العامميف   54.17المستفيد  

المجػػػاالت عمػػػى الترتيػػػب كالتػػػالي: تفعيػػػؿ  %، حيػػػث تػػػكافرت 77.82القيػػػادة التشػػػاركية يسػػػاكم  
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%، تفػػػػػكيض السػػػػػمطة   79.21%، االتصػػػػػاؿ كبنػػػػػاء المعمكمػػػػػات  79.21اإلنسػػػػػانية   العبلقػػػػػات
 .% 74.98%، اكلمشاركة في اتخاذ القرار   77.42

 
 التربيـة مكاتـب مـديري لـدى التشـاركية القيـادة ممارسـة" :بعنـوان (،2013) القرشـي، دراسـة

 :"الطائف بمدينة الثانوية بالمرحمة المدرسية اإلدارة مشكالت حل في والتعميم واسياميا
 لمقيػادة كالتعمػيـ التربيػة مكاتػب مػديرم ممارسػة درجػة عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت

 كالكشؼ الطائؼ، بمدينة الثانكية بالمرحمة المدرسية اإلدارة مشكبلت حؿ في كاسياميا التشاركية
 الجػنس، لمتغيػرات تعػزل الدراسػة مجتمػع أفػراد متكسػطات بػيف إحصػائية فػركؽ كجػكد مػدل عػف

 كقػاـ المسػحي، الكصػفي المنيج الدراسة كاتبعت اإلدارم، بالعمؿ الخبرة كسنكات العممي، المؤىؿ
 المػدارس كمديرات مديرم جميع الدراسة مجتمع كشمؿ لمدراسة، كأداة االستبانة باستخداـ الباحث
 ، عمػييـ األداة تكزيػع كتػـ كمػديرة، مػديرا  127  عددىـ كالبالغ الطائؼ بمدينة الحككمية الثانكية

 كاحػد مػنيـ الدراسػة، مجتمػع كامػؿ مف % 96  نسبة شكمكا كمديرة مديرا  135  منيـ كاستجاب
 حيث ، SPSS البرامج حزمة باستخداـ البيانات تحميؿ كتـ مديرة، كسبعكف كست مديرا كسبعكف

 اإلسػياـ كدرجػات الممارسػة لػدرجات المعياريػة كاالنحرافػات الحسػابية المتكسػطات اسػتخدمت
 اإلحصػائية، الفػركؽ دالالت عػف لمكشؼ T  كاختبار بعد، لكؿ العاـ كالمتكسط كاألبعاد لمعبارات
 التربيػة مكاتػب مػديرم لػدل التشػاركية القيػادة ممارسػة أف :يمػي مػا الدراسػة نتػائج أىػـ مػف ككػاف

 الفنيػة، اإلداريػة، المشػكبلت حػؿ فػي التشػاركية القيػادة إسػياـ أف .متكسػطة بدرجػة كانػت كالتعمػيـ
 المبػاني مشػكبلت حػؿ فػي إسػياميا كػاف بينمػا مرتفعػة، بدرجػة كانػت كالبشػرية البيئيػة، الماليػة،
 متكسطة بدرجة تزاكالتجيي

 
 (:2011، دراسة )الحنيطي

ة الوسطى في صياغة وتطوير استراتيجية البنوك التي دار اإل يمشاركة مدير  : " كانت بعنكاف
 )االردف(".يعممون فييا

كقد ىدفت الى التعرؼ عمى مدل مشاركة مديرم اإلدارة الكسطى في صياغة كتطكير  
مككف مجتمع الكصفي، حيث  كاعتمد الباحث المنيج  استراتيجية البنكؾ التي يعممكف بيا.

 عينة عشكائية جميع مديرم اإلدارة الكسطى في قطاع البنكؾ في االردف، كعينتيا كانت الدراسة
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المستخدمة . أما األدكات ة الكسطى في قطاع البنكؾ العاممة في األردفدار ف مدراء اإلم منتظمة
كتـ بمكرة مجمكعة مف الفرضيات  خبلؿ استبانة تـ اعدادىا ليذا الغرض لجمع البيانات فكانت

أف  كمف أىـ نتائجياكاختبارىا إحصائيان باستخداـ مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المناسبة. 
ة الكسطى يشارككف بدرجات متكسطة كمتفاكتة في مجاالت متعددة مف عممية دار اإلمدراء 

ة دار أف أكثر العكامؿ تأثيران عمى مشاركة مدراء اإل إلى صياغة االستراتيجية. كأشارت النتائج أيضان 
ة العميا في دار ىي رغبة اإل، الكسطى في استراتيجيات البنكؾ التي تضمنتيا عينة الدراسة

،كاىـ التكصيات رفع مستكل المشاركة مف قبؿ مدراء االدارة الكسطى في عممية  مشاركتيـ
 .صياغة القرارات االستراتيجية 

 
 (:2010، دراسة )الزعبي

أثر المشاركة في اتخاذ القرارات عمى اًللتزام التنظيمي: دراسة ميدانية عمى بعنكاف: " كانت
 )االردف(".المتخصصة باإلقراضالعاممين في المؤسسات الحكومية األردنية 

كقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف المشاركة في اتخاذ القرار، كبيف االلتزاـ  
كاعتمد الباحث المنيج  التنظيمي، كمدل األثر الذم تحدثو عمميو المشاركة عمى االلتزاـ.

كمية األردنية الكصفي. كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المؤسسات الحك
كتـ اختيار عينة ، ( مكظفان 1332بمغ مجتمع الدراسة الكمي ) المتخصصة باألقراض حيث

أما األدكات ، ( مكظفان 666حيث بمغت عينة الدراسة )، %50منيـ بنسبة  منتظمة عشكائية
االستبانات  تبمغ، ( سؤاالن 44تطكير كتصميـ استبانة مف )المستخدمة لجمع البيانات فكانت 

نتائج  كمف أىـ%( مف عينة الدراسة. 87.4( استبانة مثمت ما نسبتو )582الصالحة لمتحميؿ )
كمستكل ، الدراسة: أف مستكل تصكرات العامميف لممشاركة في عممية اتخاذ القرارات كانت مرتفعة

داالن إحصائيان  كىناؾ أثران ، تصكرات العامميف نحك االلتزاـ التنظيمي بكافة أبعاده كاف متكسطان 
لممشاركة في عممية اتخاذ القرارات في االلتزاـ التنظيمي بأبعاده المختمفة )المادم كالعاطفي 

كىناؾ أثران داالن إحصائيان لتصكرات العامميف نحك المشاركة في اتخاذ القرارات تعزل ، كاألخبلقي(
 كالعمر(، الكظيفي المسمى، الجنس، المؤىؿ العممي، لممتغيرات الديمكغرافية )الخبرة
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ضركرة االستمرار في تعزيز عممية المشاركة في اتخاذ القرارات كتفعيؿ دكر كمف أىـ تكصياتيا 
ة في تطكير االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف مف خبلؿ تدريبيـ كتطكير معارفيـ كضركرة دار اإل

 االىتماـ بالعكامؿ األخرل التي تنمي االلتزاـ الكظيفي.
 

 (:2010، الرسولدراسة )عبد 
: "عالقة المشاركة في صنع القرار باألنماط القيادية لمدراء المدارس اًلبتدائية في كانت بعنكاف

 )مصر(".مصر
كقد ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف المشاركة في صنع القرارات كبيف األنماط القيادية  

قترحات لممديريف لتحسيف ككضع بعض التكصيات كالم لمدراء المدارس االبتدائية في مصر.
ذلؾ قاـ الباحث بعرض بعض االتجاىات المعاصرة  إلى كلمكصكؿ، المشاركة في صنع القرار

المشاركة أىمية  ك، كاألنماط القيادية لمديرم المدارس االبتدائية في مصر، في مجاؿ صنع القرار
لمكقكؼ عمى كاقع ىذه كدراسة ميدانية ، كنماذج مف بعض الدكؿ في ىذا الشأف، في صنع القرار

 ثـ التكصيات كالمقترحات كالتي كاف مف أىميا:، العبلقة
تكفير مناخ كتشجيع المشاركة في صنع القرار ك  مؤسسةتطكير القيادة المدرسية عمى مستكل ال

ز التركية الذاتية لممدارس ك دار األخذ بأسمكب اإلاأللفة كالكد بيف جميع العامميف ك  تنظيمي تسكده
الحرص القرارات باالشتراؾ مع المعنييف ك  كضع خطة لتنفيذك  قراطية في صنع القرارعمى الديم

 عمى صنع القرار في الكقت المناسب.
 

 (:2010، دراسة )العقيمي
 )مصر(".تفعيل آليات التخطيط بالمشاركة )الالمركزية المالية(بعنكاف: " كانت

كقد ىدفت الى التعرؼ عمى آليات التخطيط بالمشاركة لتفعيميا.كاعتمد الباحث المنيج العممي  
الكيفي، حيث مجتمع الدراسة كاف مف العامميف باألجيزة التنفيذية المحمية، أما األدكات 

 مف خبلؿ عقد مقاببلت كحكارات مع العامميف باألجيزة التنفيذية المستخدمة لجمع البيانات فكانت
كتركزت الحكارات حكؿ مدل مشاركتيـ ، كرؤساء المدف(، كالمالية، المحمية )مسؤكلي التخطيط

نتائج الدراسة فيما يتعمؽ  ككاف مف أىـفي الخطط التطكيرية لممناطؽ المسؤكليف عنيا. 
بالمشاركة المجتمعية في التخطيط: أنو يتـ إعداد الخطة بناء عمى اقتراح الكحدات المحمية عمى 



 

25 

 

مستكل القرل كالتي يتـ صياغتيا مف خبلؿ مشاركة المجالس الشعبية المحمية مع مسؤكلي 
 إلى القرية ثـ يتـ تصعيدىاأك  الكحدات المحمية حيث تحدد المشركعات التي يحتاجيا الحي

المستكل األعمى كىك المركز ثـ المحافظة كأخيران السعي لدل السمطات المركزية لمحصكؿ عمى 
. كما بينت النتائج: أف ىناؾ تفاكتان في الكعي بالمفاىيـ كاؿالتمكيؿ البل كالمعكقات عمى أىمية  ـز

كأف ىناؾ كعيان جيدان عمى مستكل المجالس التنفيذية في المحافظة ، المستكيات التنظيمية المحمية
لكزارة كالمدينة كالمركز.كما بينت النتائج كجكد كالءيف مزدكجيف لكبار العامميف في المحافظات )ا

كمركزية ، األـ كالمحافظ(. كعدـ التكازف بيف السمطة كالمسؤكلية فيناؾ ال مركزية في المسؤكلية
 في السمطة.

 
 (:2009، دراسة )السمي 

نمط القيادة التحويمية والتعاممية لدى رؤساء األقسام العممية بجامعة اإلمام بعنكاف: " كانت
)المممكة ".أعضاء ىيئة التدريس في صنع القراراتمحمد بن سعود اإلسالمية وعالقتو بمشاركة 

 العربية السعكدية(
كقد ىدفت الى التعرؼ عمى العبلقة بيف مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في صنع القرارات كبيف  

 الكصفي. تمد الباحث المنيجنمط القيادة التحكيمية كالتعاممية لدل رؤساء األقساـ العممية، كاع
ميع رؤساء االقساـ العممية في جامعة االماـ محمد بف سعكد االسبلمية. كمجتمع الدراسة كاف ج
: أف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة أكدكا أف رؤساء األقساـ يمارسكف ككاف مف أىـ نتائجيا

كأكدكا أنيـ ، كيمارسكف نمط القيادة التعاممية بدرجة كبيرة، نمط القيادة التحكيمية بدرجة كبيرة جدان 
أكدت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية طردية  اي صنع القرارات بدرجة كبيرة جدان. كميشارككف ف

قكية كدالة إحصائيان بيف ممارسة نمطي القيادة التحكيمية كالتعاممية لدل الرؤساء كمشاركة 
إال أف ىذه العبلقة أكثر قكة مع نمط القيادة التعاممية. كأكدت ، األعضاء في صنع القرارات

كجكد عبلقة عكسية ضعيفة جدان كغير دالة إحصائيان بيف متغير الخبرة كنمطي القيادة النتائج 
ككجكد عبلقة ارتباطية طردية متكسطة كدالة إحصائيان بيف متغير العمر ، التحكيمية كالتعاممية

ككجكد عبلقة طردية ضعيفة بيف الرتبة ، كنمطي القيادة التحكيمية كالتعاممية لصالح األكبر سنان 
كىي دالة إحصائيان لمنمط التحكيمي كلكنيا غير دالة ، عممية كنمطي القيادة لصالح األعمى رتبةال

لمنمط التعاممي. كأكدت النتائج كذلؾ كجكد عبلقة ارتباطية طردية قكية كدالة إحصائيان بيف متغير 
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كاألكبر سنان الخبرة كالعمر كالرتبة العممية مع المشاركة في صنع القرارات كلصالح األطكؿ خبرة 
 . كاألعمى رتبة

 
 (:2009، وسعد اهلل، دراسة )الكشكي

بناء برنامج مقترح لتجويد المشاركة المجتمعية كأحد ركائز ضمان الجودة بعنكاف: " كانت
 )مصر(". واًلعتماد بمؤسسات التعميم العالي

تجكيد المشاركة المجتمعية كأحد ركائز ضماف الجكدة كاالعتماد بمؤسسات  ىدفت الدراسة الى
التعميـ العالي يضمف االستمرار كالتحسيف لمشاركات الطمبة بالمجتمع كالبيئة التي يعيشكف فييا. 

كالميارات الذىنية ، %82حيث كصمت نسبة المعرفة كالفيـ مف خبلؿ ارتباطو بالمجتمع نسبة 
كالخامات كارتباطيا بالبيئة ، %90كالميارات العممية كالمينية ، %87عامة كالميارات ال، 85%

أما المشاركة المجتمعية ، %94التي يعيش بيا الطالب كمشاركتو الفعالة مع المجتمع نسبة 
كارتباط الطالب بالمجتمع الذم يعيش فيو مف خبلؿ تجكيده كارتباطو بالحرؼ الفنية المكجكدة في 

%. كأىـ ما أكصى بو الباحثاف: تدعيـ 95نسبة المشاركة المجتمعية نسبة  حيث كانت، المجتمع
كالعمؿ بطريقة ، التعاكف بيف الجامعات كمراكز البحث العممي عمى المستكييف اإلقميمي كالعالمي

أفضؿ مف أجؿ مشاركة أعضاء الييئات التدريسية خاصة المتميزيف منيـ في المؤتمرات كالندكات 
 ية ككرش العمؿ داخميان كخارجيان.كالدكرات التدريب
 (:2008، دراسة )الغيثي

ة بالمشاركة والعمل الفريقي والتحسين المستمر في دار معوقات تبني وتطبيق مفاىيم اإل"
 )المممكة العربية السعكدية(".الجامعات

الفريقي تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف: "معكقات تبني كتطبيؽ مفاىيـ اإلدارة بالمشاركة كالعمؿ  
الخصائص التنظيمية الخاصة ليذه  إلى كالتي يمكف إرجاعياكالتحسيف المستمر في الجامعات".
أك  فشؿ إلى أف معكقات تطبيؽ ىذه المفاىيـ ال يعكد إلى الجامعات. كقد بينت نتائج الدراسة

، مف جيةفجكة بيف نظرية الجكدة الشاممة كأساليبيا  إلى كلكف يعكد فشميا، إخفاقات في التنفيذ
كبعض خصائص كسمات مؤسسات التعميـ العالي مف جية أخرل. كفي ضكء ىذه الخصائص 

ة دار ة الجكدة الشاممة كاإلإدار حددت الدراسة مجمكعة مف المعيقات التي تعيؽ تطبيؽ مفاىيـ 
كىي عمى النحك التالي: تزايد اعتماد الجامعات كالكميات عمى كادر ، بالمشاركة في التعميـ العالي
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كتشتت كانتشار سمطة ، كنظاـ الحكافز في الجامعات، تعاقدمأك  تدريسي عمى أساس مؤقت
كمكقؼ مجالس األمناء كالمشرعيف ، كطبيعة القضايا في مؤسسات التعميـ العالي، صنع القرار
كضعؼ االعتمادية بيف األقساـ كالكحدات التي تككف ، كدكر المجاف المتخصصة، مف المشاركة

كالممارسات الفعمية لمجامعات المعززة لثقافة العمؿ ، كاإلنشطارات المعرفية، فييا الجامعات
كاالستقرار النسبي لمتقاليد كاألفكار كالقيـ ، كالكالء لمتخصص مقابؿ الكالء لممؤسسة، الفردم

، كالمعتقدات كاألساليب األكاديمية كصعكبة تغييرىا بصكرة مستمرة. لكؿ ىذه األسباب مجتمعة
د قكم في المجتمع األكاديمي أف الجامعات كمنظمات األعماؿ يمثمكف أنكاع مختمفة ىناؾ اعتقا

ية جيدة كسميمة لمؤسسات األعماؿ إدار فإف ما ُيَعْد بمثابة ممارسات ، كبالتالي، مف المنظمات
 ية جيدة بالنسبة لمؤسسات التعميـ العالي.إدار أساليب أك  ربما ال تككف كسائؿ

 
 (:2006، دراسة )اليدىود

المشاركة الجماعية والممارسات الديمقراطية في النظام التعميمي في دولة بعنكاف: " كانت
، الكشؼ عف المعكقات التي تكاجو ىذه الممارسات إلى ىدفت الدراسة كقد)الككيت (". الكويت

كمف ثـ تقديـ بعض المقترحات التي قد تسيـ في تكسيع عممية المشاركة الجماعية في النظاـ 
تـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف مقراطية. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة التعميمي في إطار مف الدي

( عضكان مف المؤسسات االجتماعية في 18ك)، ( مف أكلياء األمكر253( طالبان كطالبة ك)249)
 كاستبانة لكؿ مف، كاستخدمت بطاقة مقابمة لمعامميف بالمؤسسات المجتمعية، المنطقة التعميمية

كتـ إيجاد الصدؽ كالثبات ألدكات الدراسة. كيمكف تمخيص نتائج الدراسة ، الطمبة كأكلياء األمكر
 عمى النحك التالي:

إسيامات الطمبة كأكلياء األمكر في الممارسات الديمقراطية كانت غير مناسبة في جميع مجاالت 
 مجتمعية كانت مناسبة كماالمؤسسات ال إسيامات أفراد اسة ما عدا مجاؿ التحصيؿ الدراسيكالدر 

ة المدرسية في إتاحة المجاؿ لمطمبة كأكلياء األمكر كالمؤسسات دار يكجد قصكر في دكر اإل
 . ة لممشاركة في النظاـ التعميميالمجتمعي
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 (:2004، دراسة )الفاعوري
ـــدوائر  الصـــمت التنظيمـــي وأثـــره فـــي المشـــاركة فـــي صـــنع القـــرارات التنظيميـــة لـــدى مـــديري ال

 )االردف( ومساعدييم ورؤساء الشعب في جامعة مؤتة
دراسة: "الصمت التنظيمي كأثره في المشاركة في صنع القرارات التنظيمية  إلى تيدؼ ىذه الدراسة

لدل مديرم الػدكائر كمسػاعدييـ كرؤسػاء الشػعب فػي جامعػة مؤتػة". كلتحقيػؽ أىػداؼ ىػذه الدراسػة 
( 146كتػـ اسػتعادة )، ( مبحكثان 179ع الدراسة البالغ )كتكزيعيا عمى مجتم، فقد تـ تطكير استبانة

 استبانة. كأىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة: 
ىنػػػاؾ عبلقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف المتغيػػػر المسػػػتقؿ )خػػػكؼ المػػػديريف مػػػف التغذيػػػة العكسػػػية 

بػيف المتغيػرات ىنػاؾ عبلقػة ذات داللػة إحصػائية ية ك دار كالمشاركة في صنع القرارات اإل، السمبية(
 ك)المعتقػػد الثالػػث:، ة(دار المسػػتقمة )المعتقػػد األكؿ: أنانيػػة المػػرؤكس( ك)المعتقػػد الثػػاني: معرفػػة اإل

ال تكجػػػد اختبلفػػػات ذات داللػػػة ي عمميػػػة صػػػنع القػػػرارات التنظيميػػػة ك كالمشػػػاركة فػػػ، االتفػػػاؽ(أىميػػػة 
 إلػػػػى يمػػػػي تعػػػػزلإحصػػػػائية بػػػػيف تصػػػػكرات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ العكامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي الصػػػػمت التنظ

فيحػػيف تختمػػػؼ تصػػػكراتيـ ، كالمؤىػػػؿ العممػػػي، كعػػػدد سػػػنكات الخدمػػة، المتغيػػرات الكسػػػيطة: العمػػر
ككػػػػػذلؾ تختمػػػػػؼ ، االتفػػػػاؽ( بػػػػػاختبلؼ الجػػػػنسأىميػػػػػة  حػػػػكؿ المتغيػػػػػر المسػػػػتقؿ )المعتقػػػػػد الثالػػػػث:

تصػػػػكراتيـ حػػػػكؿ المتغيػػػػر المسػػػػتقؿ )خػػػػكؼ المػػػػديريف مػػػػف التغذيػػػػة العكسػػػػية( بػػػػاختبلؼ المسػػػػمى 
يفي. كقامػػت الباحثػػة بكضػػع بعػػض التكصػػيات لمتخفيػػؼ مػػف حػػدة مشػػكمة الصػػمت التنظيمػػي الػػكظ

كتشػػكيؿ المجػػاف المتخصصػػة لدراسػػة ، كتقػػديـ المكافػػألت لؤلفكػػار الرياديػػة، كعقػػد الػػدكرات التدريبيػػة
  .المقترحات التي يقدميا المرؤكس لتطبيؽ المفيد منيا

 
 (:2000، دراسة )الحوامدة والكساسبة

أثر الثقة التنظيمية ودرجة المالءمة بين المشاركة المدركة والمرغوبة في صنع القرارات تحديد "
  ".)االردف(عمى رضا أعضاء ىيئات التدريس في جامعة مؤتة

: "تحديد أثر الثقة التنظيمية كدرجة المبلءمة بيف المشاركة المدركة إلى ىدفت ىذه الدراسة
كلتحقيؽ أىداؼ كالمرغكبة في صنع القرارات عمى رضا أعضاء ىيئات التدريس في جامعة مؤتة 

 140كتـ استعادة ، كتـ تكزيعيا عمى مجتمع الدراسة، قاـ الباحثاف بتطكير استبانة، الدراسة
لمنتائج التالية: ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الثقة التنظيمية استبانة. كتكصمت الدراسة 
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كرضا أعضاء ىيئة التدريس في جامعة مؤتة في حيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
كىناؾ اختبلفات ذات داللة إحصائية ، درجة االنسجاـ بيف المشاركة المدركة كالمرغكبة كالرضا

كرات أعضاء ىيئة التدريس في جامعة مؤتة حكؿ درجة االنسجاـ بيف درجة االنسجاـ بيف تص
م. دار بيف المشاركة المدركة كالمرغكبة تعزل لمتغيرات: الجنس كالرتبة األكاديمية كالعمؿ اإل

كىناؾ اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف درجة االنسجاـ بيف تصكرات أعضاء ىيئة التدريس 
كسنكات ، ظيفي تعزل لمتغيرات: العمر كالرتبة األكاديميةفي جامعة مؤتة حكؿ درجة الرضا الك 

 كسنكات الخدمة خارج الجامعة.، الخدمة داخؿ الجامعة
 (:1987، دراسة )النجيم

)المممكة ".يين في أخذ القرار: دراسة حالة لجامعة الممك فيصلدار مشاركة اإلبعنكاف: " كانت
 العربية السعكدية(

، ييف في أخذ ثبلثة أنكاع مف القرارات العاجمة منيادار اإل بحث مشاركة إلى كتيدؼ الدراسة 
اختبار ، كضع البدائؿ، كفي مراحؿ أخذ القرار الست: أم تحديد المشكمة، كالعادية، كالتطكيرية

كذلؾ ، تقكيـ منيج العمؿ، التخطيط لتنفيذ القرارات البديمة، اختيار أحسف منيج عمؿ، البدائؿ
جامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية السعكدية. كبينت نتائج الدراسة م في دار حسب مكقعيـ اإل

 ما يأتي:
كأف أكبر الفركؽ كانت تخص ، ييف في أنكاع القرار الثبلثةدار تكجد فركؽ دالة بيف مشاركة اإل

 كأقميا تخص المشاركة في القرارات العاجمة كالتطكيرية.، المشاركة في القرارات العادية
ييف في المراتب دار في المراتب العميا في اتخاذ القرارات بنسبة أعمى مف اإل يكفدار يشارؾ اإل

 الدنيا.
 أخرل في مراحؿ عممية اتخاذ القرارات. إلى ييف مف مرحمةدار ينخفض حجـ مشاركة اإل

كمراحؿ عممية اتخاذ ، ييف المعنييفدار كمستكل اإل، تكجد تفاعبلت ىامة بيف أنكاع القرارات
ييف في المراتب دار أعمى نسبة مشاركة تتعمؽ بأخذ القرارات العادية مف قبؿ اإلفكانت ، القرارات
 كفي المراحؿ األكلى لعممية أخذ القرارات.، العميا

م بجامعة الممؾ فيصؿ معينكف مف قبؿ الحككمة فإف المتكقع دار ييف في الييكؿ اإلدار بما أف اإل
يكف بدرجة كبيرة في عممية اتخاذ القرارات العادية. لكف ىذا التعييف ال يفسر دار أف يشارؾ اإل
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أك  ،أسباب انخفاض المشاركة بدرجة كبيرة في المراحؿ الثبلث األكلى مف عممية أخذ القرارات
   محدكديتيا في المراحؿ الثبلث األخيرة. 

 
 الدراسات اًلجنبية 

 (  Grasmick, 2004دراسة )
التعرؼ عمى طبيعة عممية القيادة التشاركية، كمحاكلة كسب فيـ أعمؽ لطبيعة ذلؾ ىدفت إلى 

لى أم مدل يمكف أف يستعيف رؤساء الكميات في المجتمع  المصطمح في البيئات الجامعية، كا 
األمريكي بذلؾ النكع مف القيادة في إدارة مؤسساتيـ التعميمية، كمحاكلة التكصؿ إلى أسس نظرية 

ممية اإلدارة في ظؿ القيادة التشاركية، ككذلؾ االستراتيجيات التي يمجأ إلييا تكضح طبيعة ع
رؤساء الكميات في المجتمع األمريكي لتفعيؿ القيادة التشاركية، كقد استخدـ الباحث المنيج 
الكصفي المعتمد عمى المقاببلت الشخصية كأداة لمدراسة، كطبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف 

عدد مف الكميات األمريكية في المنطقة الجنكبية كالغربية كالشمالية بالكاليات ( مف رؤساء 7)
المتحدة األمريكية كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: أىمية القيادة التشاركية لرؤساء 
 الكميات األمريكية باعتبارىا أحد النظـ اإلدارية التفاعمية الديناميكية في المجتمعات اإلنمائية
المتغيرة كالتي تؤكد عمى تكسيع نطاؽ المشاركة في اإلدارة مف جانب كؿ العامميف في الكميات 
كضع إطارا نظريا لتحديد األسس التي ترتكز عمييا اإلدارية التشاركية في المجتمعات التعميمية 

في  كىك تحديد المعالـ األساسية لممؤسسات التشاركية كبخاصة فيما يتعمؽ بالمشاركة الفعالة
عمميات اتخاذ القرار، تكسيع الشبكة الخاصة باإلدارة التشاركية، كالتأكيد عمى أىمية عنصر 
التغيير مف أجؿ مسايرة التحديات التي تطرأ عمى العالـ الخارجي، ككذلؾ التأكيد عمى أىمية 

شاركية في االلتزاـ كثقافة مف الثقافات التنظيمية التي مف الكاجب تكافرىا بيف رؤساء القيادة الت
 الكميات.
 (Kim, 2002دراسة )

ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف اإلدارة التشاركية فيما يتعمؽ بالتخطيط االستراتيجي، كبيف 
الرضا الكظيفي في أحد الييئات الحككمية المحمية، ككذلؾ التعرؼ عمى أثر االستعانة 

تراتيجي عمى الرضا الكظيفي باالستراتيجيات اإلشرافية الناجحة في مجاؿ التخطيط االس
( قسـ في عدد مف 24عامؿ مف العامميف في ) (1576لمعامميف،كقد تككنت عينة الدراسة مف )
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القطاعات العامة في كالية نيفادا غرب الكاليات المتحدة األمريكية، كقد استخدـ الباحث المنيج 
مدل ممارسة القيادة الكصفي المعتمد عمى تكجيو عدد مف األسئمة لمعامميف لمتعرؼ عمى 

التشاركية، كمدل الرضا الكظيفي كارتباطو بذلؾ النمط مف القيادة، كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى 
العديد مف النتائج مف أىميا ما يمي: كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية بيف ممارسة المدراء ألنماط 

مارسة القيادة التشاركية، كمما القيادة التشاركية، كبيف الرضا الكظيفي لمعامميف؛ فكمما زادت م
ازداد مستكل الرضا الكظيفي، كجكد عبلقة ارتباطيو إيجابية بيف االستعانة باالستراتيجيات 
اإلشرافية الفعالة في مجاؿ التخطيط االستراتيجي كبيف الرضا الكظيفي لمعامميف؛ فكمما كانت 

 مستكيات الرضا الكظيفي لمعامميف. االستراتيجيات كالممارسات اإلشرافية أكثر كفاءة، كمما زادت
 (,2001Wallaceدراسة ) 

القيادة التشاركية لممدرسة بكاسطة فرؽ العمؿ ىدفت إلى تكضيح اآلثار اإليجابية المترتبة عمى 
تشارؾ فييا فرؽ العمؿ، ككذلؾ تحديد الدكر الذم  المختمفة، كتحديد أىـ المجاالت التي يمكف أف

المشاركة الفاعمة لؤلفراد في قيادة المدارس  رسة لتحقيؽيمكف أف يقكـ بو مدير المد
األداة في المقاببلت الشخصية، كطبقت الدراسة  بإنجمترا،كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، كتمثمت
العمؿ في اإلدارات العميا كىـ )المديركف كالككبلء  عمى أربعة مدارس، تـ فييا مقابمة أعضاء فرؽ

في المدارس األربع. كأشارت نتائج الدراسة إلى أف  مجتمع المحمي (كأكلياء األمكر كأعضاء ال
ف أبرزىا  في أكثر مف مجاؿ، كتحقؽ كثيرا مف الفكائد، م المشاركة في قيادة المدرسة يمكف أف تتـ

 دعـ النظاـ المدرسي.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

تميز البحث الحالي عف باقي االبحاث كالدراسات السابقة انو يبحث في كاقع االدارة التشاركية 
كما اف ىذه الدراسة اختمفت باستخداـ اسمكب المقابمة  امعة القدس المفتكحةكصنع القرار في ج

عف طريؽ المجمكعات البؤرية بناء عمى مجمكعة مف االسئمة طرحت عمى عينة الدراسة 
 . كىذا لـ يرد في ام مف الدراسات السابقة العربية اك االجنبيةالمستكل الكظيفي تبلؼ باخ
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات


 المقدمة: 3.1

 عمى كصػؼ لكػؿ مػف مػنيج الدراسػة كمجتمػع الدراسػة كعينتيػا إضػافة فصؿيشتمؿ ىذا ال
جػػػراءات تطبيقيػػػا أداةكصػػػؼ خطػػػكات بنػػػاء  إلػػػى كالتحمػػػيبلت اإلحصػػػائية التػػػي تمػػػت ، الدراسػػػة كا 

 .لئلجابة عف األسئمة 

 :منيج الدراسة 3.2

، ىػػذه الدراسػػة لمثػػؿ مبلئمػػة ، حيػػث يعػػد مػػف أكثػػر المنػػاىجتػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي
 .، كتفسػػػيرىاالحػػػالي لؤلشػػػياء مكضػػػكع الدراسػػػة اقػػػعالك  كصػػػؼ الػػػى حيػػػث ييػػػدؼ المػػػنيج الكصػػػفي

كفػػي ىػػذا ،  األسػػئمة التػػي طرحتيػػا الدراسػػةجمػػع البيانػػات الختبػػار صػػحة  إلػػى ىػػذا المػػنيج يسػػعى
افػػػراد عينػػػة النػػكع مػػػف الدراسػػات يػػػتـ اسػػتنتاج معمكمػػػات عػػػف المجتمػػع بأكممػػػو مػػف خػػػبلؿ إجابػػات 

 .الدراسة

 مجتمع الدراسة: 3.3

فػػػػي جامعػػػػة القػػػػدس  كاألكػػػػاديمييف يػػػػيفدار اإل العػػػػامميف جميػػػػع تكػػػكف مجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف
 ( مكظػؼ1200) الكمػي لمدراسػة بمغ عدد المجتمعحيث ، كقطاع غزة في الضفة الغربية المفتكحة
خػػبلؿ الفصػػؿ  كذلػػؾ بحسػػب احصػػائيات الشػػؤكف االداريػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة ،كمكظفػػة

 . 2014/2015الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 

 عينة الدراسة: 3.4

حيػث  منتظمػة بطريقػة عشػكائية، طبقيػة دراسية ممثمة مف مجتمع الدراسػةتـ اختيار عينة 
   ،تـ االعتماد بتقسيـ عينة الدراسة إلى مستكيات عمى اساس المستكل الكظيفي في تحديد الطبقات

)مػف درجػة مكظػؼ حتػى درجػة  كاالكػاديمييف مف العامميف اإلدارييف( 120كشممت عينة الدراسة )
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عينػػة ليبمػػغ عػػدد أفػػراد ، %( مػػف مجتمػػع الدراسػػة10بنسػػبة ) ،فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة مػػدير(
خبلؿ  . ةممثميف لمجتمع الدراسة في فركع ك دكائر الجامعكاكاديميا إداريان  ( مكظفان 120الدراسة )

 . 2014/2015مف العاـ الدراسي  األكؿالفصؿ الدراسي 

 خطوات اختيار العينة: 3.5

 .في القدس المفتكحة  تـ حصر جميع العامميف .1
)مدير ، عضك ىيئة  طبقاتتـ تقسيـ العامميف حسب المسمى الكظيفي في  .2

 .تدريس، رئيس قسـ، مكظؼ (
حيث يككف  ةطبقيبطريقة عشكائية كؿ طبقة مف الطبقات، % مف 10تـ اختيار  .3

 مفحكصا. 120عدد أفراد عينة الدراسة 
تـ اختيار عينة قصدية مف المكظفيف بحسب المسمى الكظيفي لتطبيؽ  .4

 المجمكعات البؤرية عمييـ.
 تكزيع العينة حسب متغيرات الدراسة.( 1كيكضح الجدكؿ )

 ( توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة1جدول )
 النسبة المئكية % العدد المتغيرات

 الجنس
 %55 66 ذكر
 %45 54 أنثى

 %100 120 المجمكع

 المؤىؿ العممي

 %23.3 28 دبمـك
 %53.3 64 بكالكريكس
 %17.6 21 ماجستير
 % 5.8  7 دكتكراة
 %100 120 المجمكع

 العمر
 %35.0 42 سنة 30أقؿ مف 

 %50.8 61 سنة 40أقؿ مف  -30
 %10.0 12 سنة 50أقؿ مف  -40
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 %4.2 5 سنة 50-60
 %100 120 المجمكع

 التخصص

 % 27.5 33 كاقتصادية يةإدار عمـك 
 %43.3 52 عمـك إنسانية
 %29.2 35 عمـك تطبيقية
 %100 120 المجمكع

 المسمى الكظيفي

 %2.5 3 مدير
 %14.2 17 عضك ىيئة تدريس

 %19.2 23 رئيس قسـ
 %64.1 77 مكظؼ
 %100 120 المجمكع

 سنكات الخبرة

 % 40.0  48 سنكات 5أقؿ مف 
 %22.5 27 سنكات 10-5مف 
 %31.7 38 سنة 15-10مف 

 %5.8 7 سنة 15أكثر مف 
 %100 120 المجمكع

 

 الدراسة: أداة 3.6

التربكم  مدراسة )االستبانة( كتطكيرىا بنفسو بعد اإلطبلع عمى األدبل أداةقاـ الباحث بإعداد اكال: 
نتائج الدراسة  إلى كالدراسات السابقة ذات العبلقة. كقد اعتمد الباحث عمى االستبانة في التكصؿ

، العمميةككانت االستبانة حسب المكاصفات فقرة. ( 29)ا يالحالية. كبمغ مجمكع الفقرات في
 باختيار درجة الثقة كصدؽ االداء.

معػارض ، معػارض، محايػد، مكافػؽ، )ليكرت( الخماسي كاآلتي: )مكافػؽ بشػدةكقد استخدـ مقياس 
 بشدة(.
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، كالمؤىػػػػػؿ العممػػػػػي، كالعمػػػػػر، الجػػػػػنس: كتشػػػػػمؿ، بيانػػػػػات عامػػػػػة عػػػػػف المسػػػػػتجيبالقســـــم األول: 
 كعدد سنكات الخبرة.، الكظيفيكالمسمى ، كالتخصص

 مجاالت ىي: ثبلث إلى كتـ تقسيـ االستبانة
 (.12 - 1مف ) القرارصنع  اًلدارة المشاركة في مدىالمجاؿ األكؿ   -1
 (.20-13مف ) القرارات صنع اًلدارة المشاركة فيأىمية  ثانيالمجاؿ ال  -2
مف  في الجامعة وصنع القرار ة التشاركيةدار المعوقات التي تواجو اإل ثالثالمجاؿ ال  -3

(21-29.) 
ثانيا: المقابمة اعتمد الباحث في اجراء المقاببلت عمى المجمكعات البؤرية التي صنفت بناء عمى 

 المستكل الكظيفي لممفحكصيف.

 :داة صدق األ 3.7

عػػػادة صػػػياغتيا بصػػػكرة مبدئيػػػة كعرضػػػيا عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف  داةقػػػاـ الباحػػػث ببنػػػاء فقػػػرات األ كا 
( 3كالممحػػؽ )، مػػف المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ الدراسػػة يف( محكمػػ7كالػػذيف بمػػغ عػػددىـ ) المحكمػػيف

ككػػػؿ فػػػي قياسػػػيا  داةحيػػػث طمػػػب الباحػػػث مػػػنيـ إعطػػػاء حكػػػـ عػػػاـ عمػػػى صػػػدؽ األ، يكضػػػح ذلػػػؾ
اقتػػراح  إلػػى باإلضػػافة، كحكػػـ آخػػر عمػػى كػػؿ فقػػرة مػػف فقراتيػػا، لؤلىػػداؼ التػػي كضػػعت مػػف اجميػػا
تنظيـ(. كقد تـ األخذ باقتراحات المحكميف كصػياغة أك  حذؼأك  التعديبلت المناسبة مف )إضافة

 في ضكء ىذه التعديبلت كاالقتراحات المطركحة. داةاأل

ضػافة الفقػرات ، تـ حذؼ الفقرات التي لػـ يػتـ االتفػاؽ عمييػا، حظات المحكميفكبعد مراجعة مبل كا 
كأصػبحت االسػػتبانة فػي صػكرتيا النيائيػة كمػػا ، % مػف المحكمػيف70التػي أجمػع عمييػا أكثػر مػػف 

 (.2ممحؽ رقـ )ال ىك مبيف في

 :داة ثبات األ 3.8

عػادة االختبػار ) ياألكلػ داةلمتحقؽ مف ثبات األك  (. test-re-testتػـ اسػتخداـ طريقػة االختبػار كا 
تطبيػؽ كبعػد مػركر أسػبكعيف تػـ ، ( مكظفان مف خارج عينة الدراسػة30كتـ تطبيؽ االستبانة عمى )

 one factor analysis باستخداـالتحميؿ العاممي مرة أخرل كتـ حساب معامؿ  داةاأل
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كاقػع لفقـرات اسـتمارة  (one factor analysis) ( قيمة معامـل التحميـل العـاممي2جدول رقم )
 اإلدارة التشاركية كصنع القرار في جامعة القدس المفتكحة .

 الفقرة
قيمة معامؿ 

factor 

analysis 

 0.68 يشارؾ كادر الجامعة في تقييـ خدمات الجامعة المقدمة لمجميكر.
 0.79 يسيـ كادر الجامعة في تقييـ اإلمكانات الداخمية لمجامعة.

 0.79 يسيـ كادر الجامعة في تحديد األىداؼ االستراتيجية لمجامعة.
 0.76 يشارؾ كادر الجامعة في تحديد البدائؿ االستراتيجية لمعمؿ.

 0.68 مشاركة مف قبؿ كادر الجامعة في اختيار اآلليات المناسبة لمعمؿ.ىناؾ 
 0.65 ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر الجامعة في تقييـ النتائج

 0.73 يتحمؿ العاممكف في الجامعة مسؤكليات العمؿ كؿ حسب مكقعو.
 0.66 يتكفر في الجامعة إمكانية االستفادة مف المعمكمات المتكفرة بطريقة فعالة.

 0.78 تتبع الجامعة سياسات ناجحة لبلستفادة مف المعمكمات
 0.70 يشارؾ العاممكف في الجامعة في التخطيط التنظيمي لمجامعة.

يمارس العاممكف في الجامعة لمصبلحيات المفكضة إلييـ ضمف الييكؿ 
 التنظيمي لمجامعة بشكؿ فعاؿ.

0.66 

كضع الحمكؿ المبلئمة ال يقكـ المدير باستشارة العامميف مف أجؿ 
 لممشكبلت اإلدارية التي تكاجييـ.

0.62 

إفساح المجاؿ أماـ العامميف لممشاركة في صنع القرارات يعد أحد أىـ 
 مصادر الدعـ المعنكم ليـ.

0.79 

 0.83 تضمف المشاركة تعزيز االنسجاـ بيف العامميف.
 0.76 مميف.تكشؼ المشاركة في اتخاذ القرار الطاقات الكامنة لدل العا

 0.77 ينتج عف المشاركة في صنع القرارات تحسيف المناخ التنظيمي في الجامعة.
 0.65 يمكف أف تتطكر المشاركة إلى ثقافة تنظيمية إبداعية.

 0.83 تشكؿ المشاركة حافزان إيجابيان لرفع الركح المعنكية في الجامعة.
 0.77 في الجامعة. تشكؿ المشاركة أحد أساليب تحقيؽ الكفاءة اإلدارية
 0.80 المشاركة الجماعية مف أنجح الكسائؿ لتقبؿ القرارات.

 0.79 يكجد كثير مف المعكقات التي تكاجو العمؿ في الجامعة.
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 الفقرة
قيمة معامؿ 

factor 

analysis 

تدني مستكل المعمكمات المتكفرة لدل العامميف في الجامعة لممشاركة في 
 0.77 اتخاذ القرارات.

تنفيذ القرارات الصادرة مف الميمات األساسية لمعامميف ال تتجاكز 
 0.67 المستكيات اإلدارية العميا.

العاممكف في الجامعة غير قادريف عمى المشاركة في التصدم لممشكبلت 
 0.78 الطارئة .

عدـ مقدرة العامميف في الجامعة عمى المساىمة في كضع الخطط  البلزمة 
 0.79 لتطكيرىا.

ال يدعك المدير مرؤكسيو لبللتقاء بيـ لمناقشة مشاكميـ اإلدارية التي  
 0.73 تكاجييـ .

 0.66 المدير يشارؾ العامميف في إيجاد حمكؿ لممشكبلت التي يكاجيكنيا.
يكجد مشكبلت تنظيمية في الجامعة تعيؽ اعتماد المشاركة في اتخاذ 

 القرارات.
0.77 

 0.73 تعرقؿ المشاركة في اتخاذ القرارات.المشكبلت المالية  في الجامعة 
 

يتض  من خالل عرض التحميل العاممي لجميع فقرات اداة الدراسة أنيا ثابتة وصادقة وتقيس 
 .0.50ما يراد قياسو كونيا جميعيا موجبة واكبر من 

بحساب معادلة معامؿ ، مف خبلؿ معامؿ االتساؽ الداخمي داةالتحقؽ مف ثبات األ جرل ـث
في حيف بمغت قيـ معامبلت الثبات ، %(93.6حيث بمغت قيمتو لممجاؿ الكمي )، كركنباخ ألفا

 (.2حسب ما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ) داةلممجاالت الفرعية لؤل
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الدراسة حسب معادلة معامؿ  داةمصفكفة معامبلت الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية أل (2جدكؿ )
 كركنباخ ألفا

 قيمة معامل الثبات الفقراتعدد  المجاًلت

 %92.5 13 القرار االدارة كصنع المشاركة في مدل

 %95.5 11 القرار صنع االدارة المشاركة فيأىمية  

كصنع  ة التشاركيةدار المعكقات التي تكاجو اإل
 في الجامعة القرار

9 91.5% 

 %93.6 33 داة الثبات الكمي لؤل

 
عمػػػى المجػػػاالت عنػػػد العينػػػة  داةمعػػػامبلت ثبػػػات األ أف مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽيظيػػػر كمػػػا ك 
 القرار صنع االدارة ك المشاركة فيأىمية  حيث حصؿ مجاؿ، %(95.5-%91.5تراكحت بيف )

 االدارة كصػػنع مػدل المشػػاركة فػػيحصػػؿ مجػػاؿ  ك، %(95.5كقيمتػػو )، عمػى أعمػػى معامػػؿ ثبػات
 كصػػنع القػػرار اإلدارة التشػػاركيةبينمػػا حصػػؿ مجػػاؿ المعكقػػات التػػي تكاجػػو  %(92.5القػػرار عمػػى )

 داةكأخيػػػران بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ الثبػػػات الكمػػػي لػػػؤل، %(91.5كقيمتػػػو )، عمػػػى أدنػػػى معامػػػؿ ثبػػػات
(93.6 .)% 

كتفػي بػأغراض ، عاليػة تتمتػع بػدرجات ثبػات داةممػا يعنػي أف األ، كجميعيا معػامبلت ثبػات عاليػة
 الدراسة.

 إجراءات تطبيق الدراسة: 3.9

 تنفيذ الدراسة اإلجراءات اآلتية:اتبع الباحث في 
 إلى المعمكمات كالبيانات كالدراسات السابقة التي تعالج مكضكع الدراسة باإلضافة إلى الرجكع .1

 المكضكع. إلى عرض ما تكصمت إليو الدراسات السابقة التي تطرقت
  .المنتظمة العشكائية الطبقيةتحديد مجتمع الدراسة كاختيار عينة الدراسة بالطريقة  .2
 كصياغة فقراتيا.، الدراسة كالمتمثمة في االستبانة بصكرتيا النيائية أداةإعداد  .3
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الحصػػػكؿ عمػػػى المكافقػػػات الرسػػػمية مػػػف الجيػػػات المختصػػػة مػػػف الدراسػػػات العميػػػا فػػػي جامعػػػة  .4
كجامعػة القػدس المفتكحػة مػف أجػؿ تسػييؿ ميمػة الباحػث كالسػماح لػو بتطبيػؽ دراسػػتو ، القػدس

 المختارة.عمى عينة الدراسة 
جامعػػػة مػػػف سػػػجبلت دائػػػرة المػػػكارد البشػػػرية فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى إحصػػػائيات مجتمػػػع الدراسػػػة  .5

 .2014/2015القدس المفتكحة لمعاـ الدراسي 
فػػي  ،2014/2015عمػى عينػػة الدراسػة خػبلؿ الفصػػؿ الثػاني مػف العػػاـ الدراسػي  داةتكزيػع األ .6

 .كدكائرىا جامعة القدس المفتكحةفركع 
بعػد اسػتبعاد االسػتبيانات ، (120) إلػى ف أفراد العينػة كالتػي كصػؿ عػددىاجمع االستبيانات م .7

اسػػتبانة كبػػذلؾ تكػػكف  15كبمػػغ عػػددىا  االسػػتجابات فييػػا غيػػر منطقيػػة كانػػتالتػػي أك  الفارغػػة
كالخػركج بالنتػائج كتحميميػا كمناقشػتيا ، كمعالجتيا إحصائيان ، %89نسبة االستبانات الصالحة 

 كاقتراح التكصيات.
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 الرابعالفصل 

 نتائج الدراسة 
 

 نتائج الدراسة 4.1

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تكصػؿ إلييػا الباحػث مػف خػبلؿ اسػتجابة أفػراد عينػة  
القػػػرار فػػػي جامعػػػة  كصػػػنعكاقػػػع اإلدارة التشػػػاركية بػػػالتعرؼ عمػػػى الدراسػػػة المتعمقػػػة  داةألالدراسػػػة 

 .القدس المفتكحة
بمراجعتيػػػا لمتأكػػد مػػػف اسػػتيفائيا لشػػػركط صػػبلحيتيا لمتحميػػػؿ  بعػػد جمػػػع االسػػتبيانات، قػػػاـ الباحػػث

اإلحصائي، كبعد فرزىا تـ تفريغ بياناتيا، بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية، كأعطيػت تقػديرات 
( 3( درجػات، محايػد )4( درجات، مكافؽ )5أفراد عينة الدراسة القيـ الرقمية التالية: مكافؽ بشدة )

 ، معارض بشدة )درجة كاحدة(.( درجة2درجات، معارض )
مػف أجػؿ معالجػة البيانػات  (SPSSاستخدـ الباحث برنامج الرـز اإلحصػائي لمعمػكـ االجتماعيػة )

 إحصائيان، كذلؾ باستخداـ المعالجات اإلحصائية اآلتية: 
 عادلة كركنباخ ألفا إليجاد الثبات عمى الدرجة الكمية لؤلداة ، كعمى كؿ مجاؿ مف مجاالتيا.م -1
المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة كالنسػػب المئكيػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة  -2

 عمى االستبانة ككؿ كعمى الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ كعمى كؿ فقرة مف فقراتيا. 

 :مفتاح القياس 4.2

المشاركة مدل مف حيث ) كاقع اإلدارة التشاركية كصنع القرار في جامعة القدس المفتكحةكلمعرفة 
معيقات اإلدارة التشاركية ، ك أىمية المشاركة في االدارة كصنع القرار، ك في االدارة كصنع القرار

قيـ المتكسطات الحسابية كالنسب  مف خبلؿكيتـ ذلؾ ، (كصنع القرار في جامعة القدس المفتكحة
 :ةالتالي يةالنسب المؤ زيف البيانات مف خبلؿ تك المئكية لتقديرات أفراد عينة الدراسة اعتمد الباحث 

 %( فأكثر كبيرة جدا.80)-
 %( كبيرة79.99-%70)مف -
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 %( متكسطة.69.99-%60)مف -
 %( منخفضة.59.99-%50)مف -
 %( منخفضة جدا.50)أقؿ مف -

 عرض النتائج: 4.3

 :اسئمة الدراسةنتائج مجاالت الدراسة حسب 
 ؟القرار في جامعة القدس المفتكحة  كصنعكاقع اإلدارة التشاركية السؤاؿ األكؿ: ما ىك 

كالنسب ، كاالنحرافات المعيارية، إليجاد نتائج مجاالت الدراسة تـ حساب المتكسطات الحسابية
 ىك مكضح لكؿ مجاؿ كما النتائج ككانت، الستجابات أفراد العينة عمى مجاالت الدراسة، المئكية

 (:3في الجدكؿ )
 كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية الستجابات أفراد العينة(المتكسطات الحسابية 3جدكؿ )
 مجاالت الدراسة عمى

اًلنحراف  المجال
 النسبة % المتوسط المعياري

 73.37 3.67 0.91 صنع القرارك  االدارة مدل المشاركة في
 81.36 4.08 0.87 صنع القراراالدارة ك  أىمية المشاركة في

في  القرار ك صنع اإلدارة التشاركيةالمعكقات التي تكاجو 
 61 3.05 0.77 الجامعة

في جامعة القدس المفتكحة كصنع القرار  اإلدارة التشاركية 
 )الدرجة الكمية(

0.85 3.60 71.91 

 كصػنعكاقػع اإلدارة التشػاركية ) ( أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكميػة3يتضح مف الجدكؿ ) 
كىػػذه القيمػػة ، %(71.91( كنسػػبة )3.60لممجػػاالت بمغػػت ) (القػػرار فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة 

فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة كػػػاف )كبيػػػرا(. كمػػػف الجػػػدير مؤشػػػر اإلدارة التشػػػاركية أف  إلػػػى تشػػػير
قػد جػاء فػي المرتبػة األكلػى بمتكسػط حسػابي  القػرارات صػنعالمشػاركة فػي أىميػة  بالذكر أف مجاؿ

مػدل المشػاركة فػي  مجػاؿ انيػةكفػي المرتبػة الث ،%( كبدرجة )كبيرة جدا(81.36( كنسبة )4.08)
%( كبدرجػػػة )كبيػػػرة(. كجػػػاء أخيػػػران فػػػي 73.37( كنسػػػبة )3.67بمتكسػػػط حسػػػابي ) القػػػرارصػػػنع 

بمتكسػػط  فػػي الجامعػػة كصػػنع القػػرار ةة التشػػاركيدار المعكقػػات التػػي تكاجػػو اإلمجػػاؿ  ثالثػػةالمرتبػػة ال
 %( كبدرجة )متكسطة(. 61( كنسبة )3.05حسابي )

 نستطيع أف نمخص النتائج بالقكؿ:  ممخص نتائج السؤاؿ األكؿ:
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 صنع االدارة ك مشاركة في ليـ أف تككفدس المفتكحة % مف العامميف في جامعة الق81يؤيد -1
 لمعمؿ. القرار ألىميتيا

 صنع القرار.االدارية ك  عممية الفعبلن في % مف العامميف 73 يشارؾ -2
 القرار. صنعاالدارة ك  ة تكاجو عممية المشاركة فيي% عمى أف ىناؾ معكقات حقيق61يتفؽ  -3

في جامعة القدس  صنع القرار االدارة ك المشاركة في مدلما ىك : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ 
 المفتكحة؟

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لئلجابة عمى السؤاؿ استخدـ الباحث 
 (:4كما في الجدكؿ )مفقرات ل

مدل (المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات مجاؿ 4جدكؿ )
 القرار االدارة كصنع المشاركة في

 الفقرات الرقـ
االنحراؼ 
 المعيارم

متكسط 
 االستجابة

نسبة 
 االستجابة%

 األثردرجة 

1 
يشارؾ كادر الجامعة في تقييـ خدمات الجامعة 

 المقدمة لمجميكر.
 كبيرة 76.6 3.83 1.04

2 
يساىـ كادر الجامعة في تقييـ اإلمكانات الداخمية 

 كبيرة 71.6 3.58 0.95 لمجامعة.

3 
يساىـ كادر الجامعة في تحديد األىداؼ 

 لمجامعة. اإلستراتيجية
 متكسطة 69.8 3.49 1.00

4 
 اإلستراتيجيةيشارؾ كادر الجامعة في تحديد البدائؿ 

 لمعمؿ.
 متكسطة 68.8 3.44 0.95

5 
ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر الجامعة في اختيار 

 اآلليات المناسبة لمعمؿ.
 كبيرة 71.4 3.57 0.94

تقييـ ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر الجامعة في  6
 النتائج

 كبيرة 70 3.50 0.93

7 
يتحمؿ العاممكف في الجامعة مسؤكليات العمؿ كؿ 

 حسب مكقعو.
 كبيرة جدا 80.8 4.04 0.85

8 
يتكفر في الجامعة إمكانية االستفادة مف المعمكمات 

 المتكفرة بطريقة فعالة.
 كبيرة جدا 82.2 4.11 0.85

9 
 تتبع الجامعة سياسات ناجحة لبلستفادة مف

 كبيرة 77.2 3.86 0.75 المعمكمات بغية إنجاز األعماؿ بطريقة أفضؿ.

 متكسطة 64.6 3.23 0.87يشارؾ العاممكف في الجامعة في التخطيط التنظيمي  10
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 لمجامعة.

11 
صبلحيات المفكضة يمارس العاممكف في الجامعة ال

 إلييـ ضمف الييكؿ التنظيمي لمجامعة بشكؿ فعاؿ.
 كبيرة 75 3.75 0.87

12 
يقـك المدير باستشارة العامميف مف أجؿ كضع ال 

 ية التي تكاجييـ.دار الحمكؿ المبلئمة لممشكبلت اإل
 كبيرة 72.4 3.62 0.94

 كبيرة 73.37 3.67 0.91 الدرجة الكمية لفقرات مجاؿ مدل المشاركة في القرار
  

االدارة ك  المشػاركة فػيمػدل ( أف المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لمجػاؿ 4يتضح مػف الجػدكؿ )
كتشػػػير ىػػػذه ، %(72.8( كنسػػػبة )0.64( كانحػػػراؼ معيػػػارم مقػػػداره )3.67بمغػػػت ) القػػػرار صػػػنع
يتػػكفر فػػي الجامعػػة ( )8أف اسػػتجابات العينػػة كانػػت بدرجػػة )كبيػػرة(. كحصػػمت الفقػػرة ) إلػػى النتيجػػة

بمتكسػط حسػابي بمػغ  ( عمػى الترتيػب األكؿإمكانية االستفادة مف المعمكمات المتكفرة بطريقة فعالػة
، ككػػػػػاف بدرجػػػػػة )كبيػػػػػرة جػػػػػدا(، %(82.2كنسػػػػػبة )، (0.85( كانحػػػػػراؼ معيػػػػػارم مقػػػػػداره )4.11)

( عمػػػى يشػػػارؾ العػػػاممكف فػػػي الجامعػػػة فػػػي التخطػػػيط التنظيمػػػي لمجامعػػػة( )10كحصػػػمت الفقػػػرة )
كنسػػػػػػبة ، (0.87( كانحػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم مقػػػػػػداره )3.23الترتيػػػػػػب األخيػػػػػػر بمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي بمػػػػػػغ )

كبمتكسػطات ، ( عمى درجة )كبيرة جدا(8) ةككانت بدرجة )متكسطة(. كحصمت الفقر ، %(64.6)
، 2، 1%(. كحصػػمت الفقػػرات )82.2-%80.8كنسػػب )، (4.11-4.04حسػػابية تراكحػػت بػػيف )

( 3.86-3.50كبمتكسػػػػطات حسػػػػابية تراكحػػػػت بػػػػيف )، ( عمػػػػى درجػػػػة )كبيػػػػرة(12، 10 7،9، 5
كبمتكسػطات ، ( عمى درجة )متكسطة(11،  4، 3%(. كحصمت الفقرات )77.2-%70كنسب )

 %(.69.82-%64.6( كنسب )3.49-3.23حسابية تراكحت بيف )
 ممخص نتائج السؤاؿ الثاني:

% مػػف العػػامميف عمػػى أف ىنػػاؾ امكانيػػة لبلسػػتفادة مػػف المعمكمػػات المتػػكفرة بصػػكرة 82يتفػػؽ  .1
 فعالة.

 مكقعيـ.% مف العامميف في الجامعة يتحممكف مسؤكليات عمميـ حسب 80 .2
% مػػػػػػف العػػػػػػامميف أف لمجامعػػػػػػة سياسػػػػػػة كاضػػػػػػحة كناجحػػػػػػة بيػػػػػػدؼ االسػػػػػػتفادة مػػػػػػف 77يػػػػػػرل  .3

 المعمكمات.
في جامعة القدس  صنع القرار االدارة ك أىمية المشاركة في ما :بالسؤاؿ الثالثالنتائج المتعمقة 

 المفتكحة؟
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لئلجابة عمى السؤاؿ استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية 
 (:5مفقرات كما في الجدكؿ )ل

أىمية  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات مجاؿ (5جدكؿ )
 القرارات صنعالمشاركة في 

 الفقرات الرقـ
االنحراؼ 
 المعيارم

متكسط 
 االستجابة

نسبة 
االستجابة
% 

 درجة األثر

13 
 إفساح المجاؿ أماـ العامميف لممشاركة في صنع القرارات يعد

 أىـ مصادر الدعـ المعنكم ليـ.أحد 
 كبيرة جدا 82.2 4.11 0.89

 كبيرة جدا 81.4 4.07 0.81 تضمف المشاركة تعزيز االنسجاـ بيف العامميف. 14

15 
القرار الطاقات الكامنة لدل  صنعتكشؼ المشاركة في 

 .العامميف
 كبيرة جدا 88.8 4.44 0.63

16 
ينتج عف المشاركة في صنع القرارات تحسيف المناخ 

 كبيرة جدا 84 4.20 0.72 التنظيمي في الجامعة.

 كبيرة جدا 80.6 4.03 0.90 يمكف أف تتطكر المشاركة إلى ثقافة تنظيمية إبداعية. 17

18 
الركح المعنكية في لرفع تشكؿ المشاركة حافزان إيجابيان 

 الجامعة.
 كبيرة جدا 80.4 4.12 0.93

19 
تشكؿ المشاركة أحد أساليب تحقيؽ الكفاءة اإلدارية في 

 الجامعة.
 كبيرة 79.2 3.96 0.99

 كبيرة 79.2 3.96 0.98 .المشاركة الجماعية مف أنجح الكسائؿ لتقبؿ القرارات 20
 كبيرة جدا 81.36 4.08 0.87 القرار صنع االدارة ك الكمية لفقرات مجاؿ أىمية المشاركة فيالدرجة 

المشػػاركة فػػي أىميػػة  ( أف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة لمجػػاؿ5يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ) 
كتشػير ، %(81.6( كنسػبة )0.70( كانحػراؼ معيػارم مقػداره )4.08بمغػت ) القرار االدارة كصنع
تكشػػؼ ( )15حصػػمت الفقػػرة )ك ، (أف اسػػتجابات العينػػة كانػػت بدرجػػة )كبيػػرة جػػدا إلػػى ىػػذه النتيجػػة

( عمػػى الترتيػػب األكؿ بمتكسػػط حسػػابي القػػرار الطاقػػات الكامنػػة لػػدل العػػامميف صػػنعالمشػػاركة فػػي 
، ككػػػاف بدرجػػة )كبيػػرة جػػػدا(، %(88.8كنسػػبة )، (0.63( كانحػػراؼ معيػػػارم مقػػداره )4.44بمػػغ )

( عمػػػى الترتيػػػب األخيػػػر المشػػػاركة الجماعيػػػة مػػػف أنجػػػح الكسػػػائؿ لتقبػػػؿ القػػػرارات( )20كحصػػػمت الفقػػػرة )
ككانت بدرجة ، %(79.2كنسبة )، (0.98( كانحراؼ معيارم مقداره )3.96بمتكسط حسابي بمغ )

، ( عمػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػة )كبيػػػػػػػػػرة جػػػػػػػػػدا(18، 17، 16، 15، 14، 13)كبيػػػػػػػػرة(. كحصػػػػػػػػػمت الفقػػػػػػػػػرات )
%(. 88.8-%80.2كنسػػػػب تتػػػػراكح بػػػػيف )، (4.44-4.01)كبمتكسػػػػطات حسػػػػابية تتػػػػراكح بػػػػيف 
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-3.82كبمتكسػػػطات حسػػابية تراكحػػت بػػػيف )، ( عمػػػى درجػػة )كبيػػرة(20، 19كحصػػمت الفقػػرات )
 %(.79.2-%76.4( كنسب )3.96

تؤدم المشاركة في صنع القػرار؛ إلػى الكشػؼ عػف الطاقػات الكامنػة  ممخص نتائج السؤاؿ الثالث:
 %.88.8بة لدل العامميف في الجامعة بنس

فػػػي جامعػػػة القػػػدس  كصػػػنع القػػػرارمػػػا معيقػػػات اإلدارة التشػػػاركية : بالسػػػؤاؿ الرابػػػعالنتػػػائج المتعمقػػػة 
 المفتكحة ؟

لئلجابة عمى السؤاؿ استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافػات المعياريػة كالنسػب المئكيػة 
 (:6لفقرات كما في الجدكؿ )

المعكقات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات مجاؿ  (6جدكؿ )
 في الجامعة كصنع القرار ة التشاركيةدار التي تكاجو اإل

اًلنحراف  الفقرات الرقم
 المعياري

متوسط 
 اًلستجابة

نسبة 
اًلستجابة

% 

درجة 
 األثر

 متكسطة 69.4 3.47 0.94 الجامعة.يكجد كثير مف المعكقات التي تكاجو العمؿ في  21

22 
تدني مستكل المعمكمات المتكفرة لدل العامميف في الجامعة 

 لممشاركة في اتخاذ القرارات.
 متكسطة 67.4 3.37 1.12

23 
الميمات األساسية لمعامميف ال تتجاكز تنفيذ القرارات الصادرة 

 .مف المستكيات اإلدارية العميا
 كبيرة 73 3.65 1.09

24 
العاممكف في الجامعة غير قادريف عمى المشاركة في 

 التصدم لممشكبلت الطارئة 
 متكسطة 60.6 3.03 1.09

25 
عدـ مقدرة العامميف في الجامعة عمى المساىمة في كضع 

 البلزمة لتطكيرىا. الخطط 
 قميمة 55.2 2.76 1.01

26 
يدعك المدير مرؤكسيو لبللتقاء بيـ لمناقشة مشاكميـ  ال

 اإلدارية التي تكاجييـ.
 قميمة 52 2.60 1.14

27 
العامميف في إيجاد حمكؿ لممشكبلت التي المدير يشارؾ 

 قميمة 52.6 2.63 1.14 يكاجيكنيا.

28 
يكجد مشكبلت تنظيمية في الجامعة تعيؽ اعتماد المشاركة 

 القرارات. صنعفي 
 قميمة 59 2.95 1.09

29 
 صنعفي الجامعة تعرقؿ المشاركة في  المشكبلت المالية 

 القرارات.
 متكسطة 60.2 3.01 0.98

 الدرجة الكمية لفقرات مجاؿ المعكقات التي تكاجو اإلدارة التشاركية
 . في الجامعة كصنع القرار

 متكسطة 61 3.05 0.77
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ة دار المعكقػات التػي تكاجػو اإل( أف المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة لمجػاؿ 6يتضح مف الجػدكؿ )

( كنسػػػبة 0.77( كانحػػػراؼ معيػػػارم مقػػػداره )3.05بمغػػػت )فػػػي الجامعػػػة  كصػػػنع القػػػرار التشػػػاركية
أف اسػتجابات العينػة كانػت بدرجػة )متكسػطة(. كحصػمت الفقػرة  إلػى كتشػير ىػذه النتيجػة، %(61)
عػػػامميف ال تتجػػػاكز تنفيػػػذ القػػػرارات الصػػػادرة مػػػف المسػػػتكيات اإلداريػػػة الميمػػػات األساسػػػية لم( )23)

كنسبة ، (1.09( كانحراؼ معيارم مقداره )3.65( عمى الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي بمغ )العميا
( )ال يػػػدعك المػػػدير مرؤكسػػػيو لبللتقػػػاء بيػػػـ 26كحصػػػمت الفقػػػرة )، ككػػػاف بدرجػػػة )كبيػػػرة(، %(73)

( 2.60التػػي تػػكاجييـ ( عمػػى الترتيػػب األخيػػر بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ )يػػة دار لمناقشػػة مشػػاكميـ اإل
ككانػػػػت بدرجػػػػة )قميمػػػػة(. كحصػػػػمت الفقػػػػرات ، %(52كنسػػػػبة )، (1.14كانحػػػراؼ معيػػػػارم مقػػػػداره )

( 3.47-3.01كبمتكسطات حسابية تراكحت بيف )، ( عمى درجة )متكسطة( 21،22،29،، 24)
، ( عمػػػػػى درجػػػػػة )قميمػػػػػة(25، 28، 27، 26%(. كحصػػػػػمت الفقػػػػػرات )69.4-%60.6كنسػػػػػب )

 %(.59-%52( كنسب )2.95-2.60كبمتكسطات حسابية تراكحت بيف )
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:ممخص 

 في جامعة القدس المفتكحة ؟ كصنع القرار ة التشاركيةدار ما معيقات اإل
 

 التي أشار إلييا أفراد العينة كما يأتي: كصنع القرار ة التشاركيةدار أىـ معيقات اإل
 كعقد االجتماعات الدكرية  ة التشاركية فييادار ؽ اإلياتساع رقعة الجامعة كعدد العامميف بيا يع

 .لمكظفييا
 ية.دار انتقاد لمعممية اإلأك  عدـ استماع المسؤكليف ألم اقتراح 
 قبؿ المسؤكليف مف رئيس قسـ  ة التشاركية كطرؽ تنفيذىا مفدار قمة الفيـ السميـ لمفيكـ اإل

 فأعمى.
 في كضع الخطط ك السياسات  عدـ اتاحة المجاؿ اماـ العامميف في الجامعة لممساىمة

  .الخاصة بالجامعة
 . عدـ اشراؾ العامميف في كضع الحمكؿ لممشاكؿ التي تكاجييـ 
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 تحميؿ المجمكعات البؤرية
كيقصد بيا األفراد الذيف شمميـ البحث ، كىـ االداريكف كالمدرسكف المشارككف في المجمكعات 

التي تـ تنفيذىا كعددىا اربع مجمكعات كما ىك رئاسة الجامعة كاالدارة العامة كالفرع مف البؤرية 
 (7مكضح بجدكؿ )

 يبيف تكزيع العينة البؤرية كتاريخ اجراء كؿ مقابمة ( 7جدكؿ )
المجمكعات تسمسؿ 

 البؤرية
عدد أفراد  التاريخ  المكاف أك الجية

 المجمكعة 
رئاسة  جامعة القدس المفتكحة األكلى : المدير

   الجامعة كاالدارة العامة كالفرع
24/2/2016 

3 

الثانية: عضك ىيئة 
 تدريس

 جامعة القدس المفتكحة
  افرع الجامعة 

24/2/2016 
5 

المفتكحة رئاسة جامعة القدس  الثالثة: رئيس قسـ
 الجامعة كاالدارة العامة

25/2/2016 
3 

جامعة القدس المفتكحة رئاسة  الرابعة : مكظؼ
 الجامعة كاالدارة العامة كالفرع

25/2/2016 
8 

 
( أنو 7المجاؿ الزمني : كيقصد بو الفترة الزمنية التي تـ جمع البيانات فييا، كيتضح مف جدكؿ )

 . 25/2/2016-24تـ جمع البيانات خبلؿ الفترة مف 
أسمكب البحث: تـ االعتماد عمي أسمكب البحث السريع كأسمكب لمتعامؿ المباشر مع المستيدفيف 

 دكات البحث السريع، كقد استخدمت الحمقات البؤرية كأحد أ
إعداد المجمكعات البؤرية : تـ دعكة الفئات المستيدفة لحضكر الحمقات البؤرية كقد بمغ عدد ىذه 
دارة تمؾ  الحمقات اربع حمقات تـ عقدىا في جامعة القدس المفتكحة كقاـ الباحث بتنظيـ كا 

  .المجمكعات
المكجكدة كترتيبيا طبقا لدرجة أىميتيا كما القيػػػػػػاس: بعد إتفاؽ كؿ مجمكعة بؤرية عمى المشكمة  

، تـ تككيف مؤشر يعكس درجة أىمية كؿ فقرة عمى مستكل جميع  10-8ىك مبيف بالجداكؿ مف 
كانت عندىا فركؽ تعتبر ميمة جدا بينما الفئات التى شمميا البحث ، كذلؾ باعتبار الفقرة التى 
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كاعطيت درجات لكؿ  0.05كؽ عند اعطيت الدرجة غير ميمة لمفقرات التي ليس عندىا فر 
مشكمة حسب المرتبة التى إحتمتيا فى كؿ مجمكعة بؤرية ، حيث تراكحت تمؾ الدرجات بيف 

( فى حالة ميمة كدرجة في حالة غير  2( فى حالة ميمة جدا كدرجتاف )  3ثبلث درجات ) 
 ميمة.

 
ت المجاؿ لمعرفة الجمؿ التي االختبار : استخدـ الباحث اختبار االشارة لمداللة عمى تمايز فقرا

 لقياس ليكرت مقياس استخداـ تـ ليا تأثير عمى المفحكصيف في المجمكعات البؤرية كقد
 (9جدكؿ ) حسب المقابمة لفقرات المبحكثيف استجابات

 ( درجة تكافر تأثير الفقرة عمى المجمكعات البؤرية مف خبلؿ مقياس ليكرت 8جدكؿ رقـ )
 كبيرة جدان  كبيرة متكسطة قميمة غير متكفرة درجة التكافر

 5 4 3 2 1 الدرجة 
 ىذه في النسبي الكزف يككف كبذلؾ " متكفرة غير " التكافر لدرجة (1 ) الدرجة الباحث اختار
( ىي درجة الحياد التي 3الحالة كما اعتبرت الدرجة ) ىذه مع يتناسب كىك % 20 ىك الحالة

 ستقاس عمى اساسيا نتائج االختبار 
حيث تجيب فقرات االستبانة المتكافرة عمى أسئمة المقابمة في المجمكعات البؤرية بحسب حالة  

 المفحكص كمسماه الكظيفي
 ( يبيف نتائج اختبار االشارة عمى فقرات المجاؿ األكؿ بحسب المسمى الكظيفي9جدكؿ رقـ )

 المسمى
نقطة 
 الحياد

القيـ 
 المتكقعة

قيمة 
 االختبار

مستكل 
 الداللة 

 درجة االىمية

 مدير

يشارؾ كادر الجامعة في 
تقييـ خدمات الجامعة 
 المقدمة لمجميكر.

 غير ميمة  0.25 0.50 0.00 3>=  المجمكعة االكلى
      1.00 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

يسيـ كادر الجامعة في تقييـ 
 اإلمكانات الداخمية لمجامعة.

 غير ميمة 0.25 0.50 0.00 3 >= المجمكعة االكلى
      1.00 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يسيـ كادر الجامعة في 

تحديد األىداؼ االستراتيجية 
 لمجامعة.

 غير ميمة 0.25 0.50 0.00 3>=  المجمكعة االكلى
      1.00 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
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كادر الجامعة في يشارؾ 
تحديد البدائؿ االستراتيجية 

 لمعمؿ.

 غير ميمة 1.00 0.50 0.33 3>=  المجمكعة االكلى
      0.67 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر 
الجامعة في اختيار اآلليات 

 المناسبة لمعمؿ.

 غير ميمة 1.00 0.50 0.33 3>=  المجمكعة االكلى
      0.67 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر 
 الجامعة في تقييـ النتائج

 غير ميمة 1.00 0.50 0.33 3>=  المجمكعة االكلى
      0.67 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يتحمؿ العاممكف في الجامعة 

العمؿ كؿ حسب مسؤكليات 
 مكقعو.

 غير ميمة 0.25 0.50 0.00 3>=  المجمكعة االكلى
      1.00 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يتكفر في الجامعة إمكانية 
االستفادة مف المعمكمات 
 المتكفرة بطريقة فعالة.

 غير ميمة 0.25 0.50 0.00 3>=  المجمكعة االكلى
      1.00 3<  الثانيةالمجمكعة 
      1.00   المجمكع

تتبع الجامعة سياسات 
ناجحة لبلستفادة مف 

 المعمكمات

 غير ميمة 0.25 0.50 0.00 3>=  المجمكعة االكلى
      1.00 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يشارؾ العاممكف في الجامعة 
في التخطيط التنظيمي 

 لمجامعة.

 غير ميمة 0.25 0.50 0.00 3>=  المجمكعة االكلى
      1.00 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يمارس العاممكف في الجامعة 
لمصبلحيات المفكضة إلييـ 
ضمف الييكؿ التنظيمي 
 لمجامعة بشكؿ فعاؿ.

 غير ميمة 1.00 0.50 0.33 3>=  المجمكعة االكلى
      0.67 3<  الثانيةالمجمكعة 

      1.00   المجمكع

ال يقـك المدير باستشارة 
العامميف مف أجؿ كضع 
الحمكؿ المبلئمة لممشكبلت 
 اإلدارية التي تكاجييـ.

 غير ميمة 0.25 0.50 0.00 3>=  المجمكعة االكلى
      1.00 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

عضك 
ىيئة 
 تدريس

يشارؾ كادر الجامعة في 
تقييـ خدمات الجامعة 
 المقدمة لمجميكر.

 غير ميمة 0.14 0.50 0.29 3>=  المجمكعة االكلى
      0.71 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يسيـ كادر الجامعة في تقييـ 
 اإلمكانات الداخمية لمجامعة.

 غير ميمة 0.63 0.50 0.59 3>=  المجمكعة االكلى
      0.41 3<  المجمكعة الثانية
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      1.00   المجمكع
يسيـ كادر الجامعة في 

تحديد األىداؼ االستراتيجية 
 لمجامعة.

 ميمة جدا  **0.00 0.50 0.88 3>=  المجمكعة االكلى
      0.12 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يشارؾ كادر الجامعة في 
تحديد البدائؿ االستراتيجية 

 لمعمؿ.

 غير ميمة 0.33 0.50 0.65 3>=  المجمكعة االكلى
      0.35 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر 
الجامعة في اختيار اآلليات 

 المناسبة لمعمؿ.

 غير ميمة 0.14 0.50 0.71 3>=  المجمكعة االكلى
      0.29 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر 
 الجامعة في تقييـ النتائج

 ميمة جدا **0.05 0.50 0.76 3>=  المجمكعة االكلى
      0.24 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يتحمؿ العاممكف في الجامعة 

حسب مسؤكليات العمؿ كؿ 
 مكقعو.

 غير ميمة 1.00 0.50 0.53 3>=  المجمكعة االكلى
      0.47 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يتكفر في الجامعة إمكانية 
االستفادة مف المعمكمات 
 المتكفرة بطريقة فعالة.

 غير ميمة 1.00 0.50 0.53 3>=  المجمكعة االكلى
      0.47 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
تتبع الجامعة سياسات 
ناجحة لبلستفادة مف 

 المعمكمات

 ميمة جدا **0.00 0.50 0.12 3>=  المجمكعة االكلى
      0.88 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يشارؾ العاممكف في الجامعة 
في التخطيط التنظيمي 

 لمجامعة.

 ميمة جدا **0.00 0.50 0.12 3>=  االكلىالمجمكعة 
      0.88 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يمارس العاممكف في الجامعة 
لمصبلحيات المفكضة إلييـ 
ضمف الييكؿ التنظيمي 
 لمجامعة بشكؿ فعاؿ.

 ميمة جدا 0.00** 0.50 0.94 3>=  المجمكعة االكلى
      0.06 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

ال يقـك المدير باستشارة 
العامميف مف أجؿ كضع 
الحمكؿ المبلئمة لممشكبلت 
 اإلدارية التي تكاجييـ.

 غير ميمة 0.63 0.50 0.59 3>=  المجمكعة االكلى
      0.41 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

 ميمة جدا **0.01 0.50 0.22 3>=  المجمكعة االكلىيشارؾ كادر الجامعة في رئيس 
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تقييـ خدمات الجامعة  قسـ
 المقدمة لمجميكر.

      0.78 3<  المجمكعة الثانية
      1.00   المجمكع

يسيـ كادر الجامعة في تقييـ 
 اإلمكانات الداخمية لمجامعة.

 ميمة جدا **0.01 0.50 0.22 3>=  المجمكعة االكلى
      0.78 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يسيـ كادر الجامعة في 

تحديد األىداؼ االستراتيجية 
 لمجامعة.

 غير ميمة 0.40 0.50 0.39 3>=  المجمكعة االكلى
      0.61 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
في يشارؾ كادر الجامعة 

تحديد البدائؿ االستراتيجية 
 لمعمؿ.

 غير ميمة 0.68 0.50 0.43 3>=  المجمكعة االكلى
      0.57 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر 
الجامعة في اختيار اآلليات 

 المناسبة لمعمؿ.

 غير ميمة 0.21 0.50 0.35 3>=  المجمكعة االكلى
      0.65 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر 
 الجامعة في تقييـ النتائج

 غير ميمة 0.09 0.50 0.30 3>=  المجمكعة االكلى
      0.70 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يتحمؿ العاممكف في الجامعة 
 مسؤكليات العمؿ كؿ حسب

 مكقعو.

 غير ميمة 0.21 0.50 0.35 3>=  المجمكعة االكلى
      0.65 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يتكفر في الجامعة إمكانية 
االستفادة مف المعمكمات 
 المتكفرة بطريقة فعالة.

 غير ميمة 0.21 0.50 0.35 3>=  المجمكعة االكلى
      0.65 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
تتبع الجامعة سياسات 
ناجحة لبلستفادة مف 

 المعمكمات

 ميمة جدا **0.00 0.50 0.13 3>=  المجمكعة االكلى
      0.87 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يشارؾ العاممكف في الجامعة 
في التخطيط التنظيمي 

 لمجامعة.

 ميمة جدا **0.00 0.50 0.13 3>=  المجمكعة االكلى
      0.87 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يمارس العاممكف في الجامعة 
لمصبلحيات المفكضة إلييـ 
ضمف الييكؿ التنظيمي 
 لمجامعة بشكؿ فعاؿ.

 غير ميمة 1.00 0.50 0.52 3>=  المجمكعة االكلى
      0.48 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

 غير ميمة 0.40 0.50 0.39 3>=  المجمكعة االكلىال يقـك المدير باستشارة 
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العامميف مف أجؿ كضع 
الحمكؿ المبلئمة لممشكبلت 
 اإلدارية التي تكاجييـ.

      0.61 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

 مكظؼ

يشارؾ كادر الجامعة في 
خدمات الجامعة تقييـ 

 المقدمة لمجميكر.

 ميمة جدا **0.01 0.50 0.34 3>=  المجمكعة االكلى
      0.66 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

يسيـ كادر الجامعة في تقييـ 
 اإلمكانات الداخمية لمجامعة.

 ميمة جدا **0.04 0.50 0.38 3>=  المجمكعة االكلى
      0.62 3<  الثانيةالمجمكعة 
      1.00   المجمكع

يسيـ كادر الجامعة في 
تحديد األىداؼ االستراتيجية 

 لمجامعة.

 غير ميمة 0.11 0.50 0.40 3>=  المجمكعة االكلى
      0.60 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يشارؾ كادر الجامعة في 
 تحديد البدائؿ االستراتيجية

 لمعمؿ.

 غير ميمة 0.25 0.50 0.43 3>=  المجمكعة االكلى
      0.57 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر 
الجامعة في اختيار اآلليات 

 المناسبة لمعمؿ.

 ميمة جدا **0.01 0.50 0.35 3>=  المجمكعة االكلى
      0.65 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر 
 الجامعة في تقييـ النتائج

 غير ميمة 1.00 0.50 0.51 3>=  المجمكعة االكلى
      0.49 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يتحمؿ العاممكف في الجامعة 
مسؤكليات العمؿ كؿ حسب 

 مكقعو.

 غير ميمة 0.82 0.50 0.48 3>=  المجمكعة االكلى
      0.52 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يتكفر في الجامعة إمكانية 
االستفادة مف المعمكمات 
 المتكفرة بطريقة فعالة.

 ميمة جدا **0.00 0.50 0.16 3>=  المجمكعة االكلى
      0.84 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
تتبع الجامعة سياسات 
ناجحة لبلستفادة مف 

 المعمكمات

 ميمة جدا **0.00 0.50 0.22 3>=  المجمكعة االكلى
      0.78 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
يشارؾ العاممكف في الجامعة 
في التخطيط التنظيمي 

 لمجامعة.

 ميمة جدا **0.00 0.50 0.22 3>=  المجمكعة االكلى
      0.78 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع
 غير ميمة 0.49 0.50 0.55 3>=  المجمكعة االكلىيمارس العاممكف في الجامعة 
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لمصبلحيات المفكضة إلييـ 
ضمف الييكؿ التنظيمي 
 لمجامعة بشكؿ فعاؿ.

      0.45 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

ال يقـك المدير باستشارة 
العامميف مف أجؿ كضع 
الحمكؿ المبلئمة لممشكبلت 
 اإلدارية التي تكاجييـ.

 ميمة جدا **0.00 0.50 0.29 3>=  المجمكعة االكلى
      0.71 3<  المجمكعة الثانية

      1.00   المجمكع

 
تبعا لعضك  تشير إلى كجكد داللة إحصائيةكبناء عمى نتائج اختبار االشارة تبيف أف ىناؾ فقرات 

ىيئة التدريس كرئيس القسـ كالمكظؼ بينما لـ تظير كجكد فركؽ تبعا لمدير الجامعة كىذا امر 
كبالتالي فاف الفقرات التي اختيرت لتككف أسئمة  طبيعي بالنسبة لممفحكص كعبلقتو بعنكاف البحث

 لممجمكعات البؤرية ىي كمايمي 

 المسمى
نقطة 
 ادالحي

القيـ 
 المتكقعة

قيمة 
 االختبار

مستكل 
 الداللة 

عضك ىيئة 
 تدريس

يسيـ كادر الجامعة في تحديد 
 األىداؼ االستراتيجية لمجامعة.

 **0.00 0.50 0.88 3>=  المجمكعة االكلى
     0.12 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع

ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر الجامعة 
 النتائجفي تقييـ 

 **0.05 0.50 0.76 3>=  المجمكعة االكلى
     0.24 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع

تتبع الجامعة سياسات ناجحة 
 لبلستفادة مف المعمكمات

 **0.00 0.50 0.12 3>=  المجمكعة االكلى
     0.88 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع

العاممكف في الجامعة في يشارؾ 
 التخطيط التنظيمي لمجامعة.

 **0.00 0.50 0.12 3>=  المجمكعة االكلى
     0.88 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع

يمارس العاممكف في الجامعة 
لمصبلحيات المفكضة إلييـ ضمف 
 الييكؿ التنظيمي لمجامعة بشكؿ فعاؿ.

 0.00** 0.50 0.94 3>=  المجمكعة االكلى
     0.06 3<  المجمكعة الثانية

   1.00   المجمكع
 
  

يشارؾ كادر الجامعة في تقييـ خدمات  رئيس قسـ
 الجامعة المقدمة لمجميكر.

 **0.01 0.50 0.22 3>=  المجمكعة االكلى
     0.78 3<  المجمكعة الثانية
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     1.00   المجمكع

في تقييـ يسيـ كادر الجامعة 
 اإلمكانات الداخمية لمجامعة.

 **0.01 0.50 0.22 3>=  المجمكعة االكلى
     0.78 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع

تتبع الجامعة سياسات ناجحة 
 لبلستفادة مف المعمكمات

 **0.00 0.50 0.13 3>=  المجمكعة االكلى
     0.87 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع

يشارؾ العاممكف في الجامعة في 
 التخطيط التنظيمي لمجامعة.

 **0.00 0.50 0.13 3>=  المجمكعة االكلى
     0.87 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع

 مكظؼ

يشارؾ كادر الجامعة في تقييـ خدمات 
 الجامعة المقدمة لمجميكر.

 **0.01 0.50 0.34 3>=  المجمكعة االكلى
     0.66 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع

يسيـ كادر الجامعة في تقييـ 
 اإلمكانات الداخمية لمجامعة.

 **0.04 0.50 0.38 3>=  المجمكعة االكلى
     0.62 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع

ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر الجامعة 
 في اختيار اآلليات المناسبة لمعمؿ.

 **0.01 0.50 0.35 3>=  المجمكعة االكلى
     0.65 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع

يتكفر في الجامعة إمكانية االستفادة 
 مف المعمكمات المتكفرة بطريقة فعالة.

 **0.00 0.50 0.16 3>=  المجمكعة االكلى
     0.84 3<  الثانيةالمجمكعة 
     1.00   المجمكع

تتبع الجامعة سياسات ناجحة 
 لبلستفادة مف المعمكمات

 **0.00 0.50 0.22 3>=  المجمكعة االكلى
     0.78 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع

يشارؾ العاممكف في الجامعة في 
 التخطيط التنظيمي لمجامعة.

 **0.00 0.50 0.22 3>=  االكلىالمجمكعة 
     0.78 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع
ال يقـك المدير باستشارة العامميف مف 
أجؿ كضع الحمكؿ المبلئمة لممشكبلت 

 اإلدارية التي تكاجييـ.

 **0.00 0.50 0.29 3>=  المجمكعة االكلى
     0.71 3<  المجمكعة الثانية

     1.00   المجمكع
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 يبلحظ مف النتائج السابقة أف المجمكعات اتفقت عمى النقاط المشتركة التالية بيف المفحكصيف 
 ( النتائج المتكررة لمفقرات بناء عمى رام المجمكعات البؤرية 10جدكؿ )
الثانية : عضك  الفقرات 

 ىيئة تدريس
الثالثة: رئيس 

 قسـ
 المجمكع الرابعة: مكظؼ

كادر الجامعة في تحديد  يسيـ
 األىداؼ االستراتيجية لمجامعة

1 0 0 1 

ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر 
 الجامعة في تقييـ النتائج

1 0 1 2 

تتبع الجامعة سياسات ناجحة 
 لبلستفادة مف المعمكمات

1 1 1 3 

يشارؾ العاممكف في الجامعة 
في التخطيط التنظيمي 

 لمجامعة.

1 1 1 3 

في الجامعة يمارس العاممكف 
لمصبلحيات المفكضة إلييـ 
ضمف الييكؿ التنظيمي 

 لمجامعة بشكؿ فعاؿ

1 0 0 1 

يشارؾ كادر الجامعة في تقييـ 
خدمات الجامعة المقدمة 

 لمجميكر.

0 1 1 2 

ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر 
الجامعة في اختيار اآلليات 

 المناسبة لمعمؿ

0 0 1 1 

ال يقـك المدير باستشارة 
مف أجؿ كضع الحمكؿ  العامميف

المبلئمة لممشكبلت اإلدارية 
 التي تكاجييـ.

0 0 1 1 

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف المفحكصيف اجمعكا عمى أف الجامعة )تتبع الجامعة 
سياسات ناجحة لبلستفادة مف المعمكمات ك يشارؾ العاممكف في الجامعة في التخطيط التنظيمي 
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تبيف أف الفقرات )يسيـ كادر الجامعة في تحديد األىداؼ لمجامعة.( كذلؾ بدرجة كبيرة جدا بينما 
االستراتيجية لمجامعة، يمارس العاممكف في الجامعة لمصبلحيات المفكضة إلييـ ضمف الييكؿ 
بة التنظيمي لمجامعة بشكؿ فعاؿ، ىناؾ مشاركة مف قبؿ كادر الجامعة في اختيار اآلليات المناس

لمعمؿ، ال يقكـ المدير باستشارة العامميف مف أجؿ كضع الحمكؿ المبلئمة لممشكبلت اإلدارية التي 
  تكاجييـ( غير ميمة بدرجة كبيرة  
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتوصياتيا 

 

 :وتوصياتيانتائج الدراسة  5.1

 كمف ثـ عرض التكصيات.، نتائج الدراسة كفقا ألسئمتيايتناكؿ ىذا الفصؿ 

 سؤال الدراسة األول: 5.2

 في جامعة القدس المفتوحة ؟ وصنع القرار ة التشاركيةدار اإل واقع ما
أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاالت يتبيف ، خبلؿ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة مف

 كصػػنع %(، كىػػذه القيمػػة تشػػير إلػػى أف مؤشػػر اإلدارة التشػػاركية71.91( كنسػػبة )3.60بمغػػت )
 أىمية المشػاركة فػيفي جامعة القدس المفتكحة كاف )كبيرا(. كمف الجدير بالذكر أف مجاؿ  القرار

%( 81.36( كنسػبة )4.08قد جاء في المرتبة األكلى بمتكسط حسػابي ) القرارات صنع االدارة ك
بمتكسػط  القػرار االدارة كصػنع مػدل المشػاركة فػي كبدرجة )كبيرة جدا(، كفػي المرتبػة الثانيػة مجػاؿ

%( كبدرجػػػػة )كبيػػػػرة(. كجػػػػاء أخيػػػػران فػػػػي المرتبػػػػة الثالثػػػػة مجػػػػاؿ 73.37( كنسػػػػبة )3.67حسػػػػابي )
( كنسبة 3.05بمتكسط حسابي ) في الجامعة كصنع القرار كقات التي تكاجو اإلدارة التشاركيةالمع
 %( كبدرجة )متكسطة(. 61)
 

كجكد تكجيات لدل االدارة العيا في الجامعة باشراؾ المكظفيف فػي االدارة  إلى كيعزك الباحث ذلؾ
مػػكظفيف فػػي جامعػػة ال رغبػػةكػػذلؾ ك ، كصػػنع القػػرار اال انيػػا ليسػػت بالدرجػػة التػػي تمبػػي طمكحػػاتيـ 

لشػػعكرىـ باىميػػة تمػػؾ المشػػاركة  القػػرارات التػػي تيػػـ عمميػػـ صػػنع لمشػػاركة فػػيالقػػدس المفتكحػػة با
 كانيـ قادريف عمى ممارستيا في حاؿ اتيحت ليـ الفرصة كتـ تطكير قدراتيـ االدارية كالتكنكلكجية 

 .س مناقشتيا فقطككذلؾ المشاركة في كضع الحمكؿ لممشاكؿ التي تكاجييـ كلي
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 السؤال الثاني: 5.3

اًلدارة  مدى المشـاركة فـيأف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية في مجاؿ كما تشير نتائج الدراسة 
%(، كتشػػير ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف اسػػتجابات العينػػة 72.8( كنسػػبة )3.67بمغػػت ) القــرار صــنع و

الجامعػػة إمكانيػػة االسػػتفادة مػػف المعمكمػػات يتػػكفر فػػي ( )8كانػػت بدرجػػة )كبيػػرة(. كحصػػمت الفقػػرة )
%(، 82.2، كنسػػبة )( 4.11( عمػػى الترتيػػب األكؿ بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ )المتػػكفرة بطريقػػة فعالػػة

راقبػة داخمػي كخػارجي يفػرض عمػى الجامعػة كجكد نظػاـ  إلى كىذا راجعككاف بدرجة )كبيرة جدا(، 
نشػر معمكماتيػػا عمػػى صػفحتيا االلكتركنيػػة ممػػا يتػيح المجػػاؿ لممػػكظفيف كالم ميػتـ االطػػبلع عمػػى 

 .تمؾ المعمكمات بما فييا االدارية كالمالية  ،،،،الخ ، 
 

عمػى ( يشارؾ العػاممكف فػي الجامعػة فػي التخطػيط التنظيمػي لمجامعػة( )10كحصمت الفقرة )بينما 
%(، ككانػػػػػػػػػت بدرجػػػػػػػػػة 64.6، كنسػػػػػػػػػبة )( 3.23الترتيػػػػػػػػػب األخيػػػػػػػػػر بمتكسػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػابي بمػػػػػػػػػغ )

كاقػػع إشػػراؾ العػػامميف فػػي الجامعػػة فػػي  إلػػى كالسػػبب فػػي ذلػػؾ كمػػا يعػػزكه الباحػػث يعػػكد)متكسطة(.
حيػػث معظػػـ القػػرارات ، حيػػث يعتبػػر متػػدنيان حسػػب رأم أفػػراد العينػػة، التخطػػيط التنظيمػػي لمجامعػػة

 ة الجامعة كالفركع.إدار ف تتخذ بشكؿ مركزم م
عػدـ شػعكر االدارة العميػا فػي الجامعػة بػاف المػكظفيف يمتمكػكف القػدرات  إلػى رجػع الباحػث ذلػؾكيُ   

البلزمػػة كالتػػي تػػؤىميـ لمثػػؿ ىػػذه الميمػػات، رغػػـ تطمػػع العػػامميف الػػى المشػػاركة الفاعمػػة فػػي صػػنع 
  .القرارات الجكىرية التي تخص الجامعة كمستقبميا

 :الثالثالسؤال  5.4

اًلدارة المشاركة في أىمية  كتبيف نتائج الدراسة أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجاؿ
%(، كتشير ىذه النتيجة إلى أف استجابات العينة 81.6كنسبة )، ( 4.08بمغت ) القرار صنعو 

القرار الطاقات  صنع( )تكشؼ المشاركة في 15كانت بدرجة )كبيرة جدا(، كحصمت الفقرة )
%(، 88.8، كنسبة )( 4.44الكامنة لدل العامميف( عمى الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي بمغ )

 ككاف بدرجة )كبيرة جدا(.
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لدل المكظفيف في جامعة القدس المفتكحة بما يؤىميـ  خبرات طكيمةكجكد  إلى كيعكد ذلؾ
ك  تفعيؿتطكير ك  إلى بحاجةكلكنيا ، القرار في الجامعة بشكؿ مناسب صنعلممشاركة في 

 ة الجامعة كالفركع.إدار مف قبؿ  تفكيض
ــل القــرارات( )20كحصػػمت الفقػػرة ) ــة مــن أنجــ  الوســائل لتقب ( عمػػى الترتيػػب األخيػػر المشــاركة الجماعي

كيرجػػع الباحػػث السػػبب %(، ككانػػت بدرجػػة )كبيرة(79.2، كنسػػبة )( 3.96بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ )
كصػنع ة دار اإلفػي  كبشػكؿ جمػاعي إشػراؾ المػكظفيف فػي الجامعػة القدرة عمػى ضعؼ إلى في ذلؾ
كعدـ امكانية عقد اجتماعات دكرية لمناقشة االشكاليات ككضع  بسبب إتساع رقعة الجامعة القرار

 .الحمكؿ ليا 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: 5.5

المعوقــات التــي تواجــو اإلدارة كتكضػػح النتػػائج كػػذلؾ أف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة لمجػػاؿ 
%(، كتشػير ىػذه النتيجػة إلػى 61كنسػبة )( ، 3.05بمغػت )فـي الجامعـة  وصنع القـرار التشاركية

الميمػات األساسػية لمعػامميف ( )23أف استجابات العينة كانت بدرجة )متكسطة(. كحصمت الفقرة )
( عمػػػى الترتيػػػب األكؿ بمتكسػػػط ال تتجػػػاكز تنفيػػػذ القػػػرارات الصػػػادرة مػػػف المسػػػتكيات اإلداريػػػة العميػػػا

 %(، ككاف بدرجة )كبيرة(. 73، كنسبة )( 3.65حسابي بمغ )
تنفيػػذ كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى كاقػػع عمػػؿ المػػكظفيف فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة التػػي تتمثػػؿ فػػي 

التكجييات كالقرارات الصادرة مف المسػتكيات اإلداريػة الرئيسػية فػي الجامعػة، بػدكف إفسػاح المجػاؿ 
طبلؽ طاقاتيـ كخبراتيـ في إدارة نشاطات كأعماؿ الجامعة بشكؿليـ  إيجابي  فاعؿ ك لممشاركة كا 

 . (كمخطط لو)تنفيذ التعميمات كالمكائح فقط
( فػػػي االسػػػتبانة )ال يػػػدعك المػػػدير مرؤكسػػػيو لبللتقػػػاء بيػػػـ لمناقشػػػة مشػػػاكميـ 26كحصػػػمت الفقػػػرة )

%(، 52، كنسػػبة )( 2.60حسػػابي بمػػغ ) اإلداريػػة التػػي تػػكاجييـ( عمػػى الترتيػػب األخيػػر بمتكسػػط
 ككانت بدرجة )قميمة(. 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى كجػكد تكجيػات لػدل إدارة الجامعػة كمػدراء الفػركع لمناقشػة مشػاكؿ 
 .بيدؼ االطبلع عمييا كمعرفتعا  كليس اشراكيـ في حميا المكظفيف اإلدارية التي تكاجييـ

العاممين في جامعة القدس المفتوحة من وجية نظر  وصنع القرار ة التشاركيةدار ما معيقات اإل
 ؟ في الجامعة
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 أىـ المعيقات التي أشار إلييا أفراد العينة: 
 عدـ كضكح تكجييات االدارة العميا ك الخاصة باشراؾ العامميف في االدارة كفيميػا بشػكؿ منقػكص

 عمميػػػة تحػػػد مػػػف قػػد كعػػدـ تطكيرىػػػا باسػػػتمرار يػػػةدار العػػػامميف اإل خبػػػرةنقػػص ك ، مػػف قبػػػؿ مػػػدرائيـ 
كعػػدـ  رقعػػة الجامعػػة كعػػدد العػػامميفاتسػػاع كمػػا أف ، اليامػػة يػػةدار القػػرارات اإل صػػنعالمشػػاركة فػػي 

 التشػػاركية فػػي األسػػباب المكضػػكعية لمحدكديػةأحػد  يعػػد القػدرة عمػػى التكاصػؿ المباشػػر بشػػكؿ دائػـ
، لذلؾ فقػد كانػت مشػاركة العػامميف فػي االدارة كصػنع القػرار اإلستراتيجية القرارات  صنع رة كااالد

في اكثر التتركز عمى المسائؿ الجكىرية التي تخص الجامعة كمستقبميا كلكنيا شكمية كاف كجدت 
 مف مجاؿ .

 اًلستنتاجات 5.6

 بعد االنتياء مف مناقشة النتائج تكصؿ الباحث إلى االستنتاجات التالية: 
الشراؾ المكظفيف في بعض القضايا االداريػة كلكنيػا لػـ ة الجامعة ىناؾ تكجييات مف رئاس -1

 بتنفيذىا. ترقى الى طمكحات المكظفيف ، كلـ تصؿ الى درجة الزاـ المدراء
 عدـ الفيـ الحقيقي لمعنى االدارة التشاركية كالشراكة في صنع القرار لدل المدراء . -2
لرفػػػع قػػػدرة المػػػكظفيف  -رغػػػـ كجكدىػػػا–عػػػدـ كجػػػكد اليػػػات كاضػػػحة كممنيجػػػة لػػػدل الجامعػػػة  -3

ليصػػبحكا قػػادريف عمػػى المشػػاركة كبشػػكؿ فاعػػؿ فػػي كضػػع سياسػػات الجامعػػة كمسػػتكياتيـ االداريػػة 
 كرسـ مستقبميا .

 ،جامعػة القػدس المفتكحػة فػي فركعيػا إدارات التػي تكاجػو المشػكبلت مػف أف ىنػاؾ العديػد -4
 كضػعؼ الكاحػد، الفريػؽ بػركح العمػؿ كضػعؼ آرائيػـ، عػف التعبيػر فػي العػامميف قػدرة ضعؼ:امني

 القيػادات قبػؿ مػف التشػاركية الممارسػات عػدـ كضػكحل الدراسػة عزتػو مػا كىػك العػامميف، دافعيػة
 .داريةاال
يتأثر صنع القرار في االدارة التشاركية بمدل مشاركة العػامميف بػاختبلؼ مسػماىـ الػكظيفي  -5

 الكظيفي.في ىذه القرارات كباألخص ما يتعمؽ بطبيعة العمؿ 
 التحػديات عمػى مكاجيػة الجامعػة قػدرة مػف يعػزز لمقػادة التشػاركية الممارسػات أف تحسػف -6

 .أىدافيا تحقيؽ تعيؽ التي كالمشكبلت
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أف مػػدل ممارسػػة مػػدراء الجامعػػة لػػبلدارة التشػػاركية يعمػػؿ عمػػى حػػؿ العديػػد مػػف المشػػكبلت  -7
 .التي تكاجييـ أثناء التصادـ مع المكظفيف في الجامعة

 :صياتالتو  5.7

 فإف الباحث يكصي بما يأتي:، بناء عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية
 ية المختمفة في الجامعة.دار ضركرة تفكيض الصبلحيات لممستكيات اإل -1
ضػػػركرة عقػػػد كرش عمػػػؿ كدكرات كنػػػدكات متخصصػػػة لممػػػكظفيف حػػػكؿ سياسػػػات الجامعػػػة  -2

 كاستراتيجياتيا.
 طريؽ إشراكيـ بالدكرات التطكيرية في مجاؿ عمميـ.تطكير ميارات المكظفيف عف  -3
ضػػركرة تفعيػػػؿ البكابػػة اإللكتركنيػػػة فػػي الجامعػػػة مػػػف خػػبلؿ أخػػػذ آراء المػػكظفيف فػػػي بعػػػض  -4

يػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتبيانات كمسػػكحات آراء إلكتركنيػػة تكصػػؿ كجيػػات نظػػر المػػكظفيف دار القضػػايا اإل
 ع مراحمو كأنكاعو. يجملممسؤكليف قبؿ اتخاذ القرارات المتعمقة بنظاـ العمؿ ب

 القرارات بشكؿ أفقي كعمكدم. صنعتشجيع المكظفيف عمى تبادؿ الخبرات بشأف  -5
ضركرة االرتقاء بالعممية التشاركية في االدارة كصنع القرار في جامعة القدس المفتكحة مػف  -6

المسػػػتكل الشػػػكمي  فػػػػي كثيػػػر مػػػػف االحيػػػاف الػػػػى المسػػػتكل العممػػػػي كالػػػذم يجعػػػػؿ مػػػف االمكانػػػػات 
خبػػػرات المتػػػكفرة لػػػدل العػػػامميف فييػػػا يصػػػب فػػػي مصػػػمحة الجامعػػػة كيرفػػػع مػػػف مسػػػتكاىا كيسػػػيـ كال

كبشكؿ فاعؿ في حؿ كمكاجيػة االشػكاليات كاالزمػات التػي قػد تمػـ بيػا ،كيعػزز القػدرة عمػى التغيػر 
في حػاؿ لػـز ذلػؾ ،حيػث سػيدعـ العػاممكف المشػارككف فػي كضػع الخطػط ام تغيػر يخػدـ الجامعػة 

 تصدم لو .كلف يقكمكا بال

 اقتراحات بحثية5.8

ضػػػػركرة عمػػػػؿ دراسػػػػة بحثيػػػػة تتخصػػػػص فػػػػي اىػػػػـ المعكقػػػػات االداريػػػػة التػػػػي تكاجػػػػو االدارة  -1
 التشاركية.

ضػػػػركرة عمػػػػػؿ دراسػػػػة بحثيػػػػػة تتخصػػػػص فػػػػػي اىػػػػـ المعكقػػػػػات الماليػػػػة التػػػػػي تكاجػػػػػو االدارة  -2
 التشاركية.
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كااللكتركنػػي فػػي تطبيػػؽ ضػػركرة عمػػؿ دراسػػة بحثيػػة تتخصػػص فػػي نجاعػػة التعمػػيـ المفتػػكح  -3
 االدارة التشاركية.
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 األمريكية.



 

71 

 

المشاركة الجماعية والممارسات الديمقراطية في " (.2006اليدىكد، دالؿ عبد الكاحد، ) .37
 .، الككيت81". المجمة ، العدد النظام التعميمي في دولة الكويت

، مجمة فعالية الشورى بين اإلدارة العامة واإلدارة اإلسالمية(، 2004ىيكؿ، محمد أحمد، ) .38
 ، عماف.12، السنة 42اإلدارم، العدد 

 المراجع األجنبية 
Grasmick ، L . (2004). Toward a grounded theory of participative 

leadership: Perspectives of community College presidents، Doctor of 

Philosophy، Colorado State University، USA 

 

Kim، S. (2002). Participative management and job satisfaction: Lessons 

for management leadership، Public Administration، 62 (2)، 231 241-  

 

Wallace، M. (2001). "Sharing Leadership of Schools through Team 

Work: A Justifiable Risk? " Educational Management and 

Administration، vol. 29، No.2، pp153-167 

 
 

 






 

72 

 

 

 

 المالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    



 

73 

 

 قبؿ التعديؿ  استبانة الدراسة( 1ممحؽ )
 جامعة القدس

 معيد التنمية المستدامة
 تخصص بناء مؤسسات تنمية بشرية

 إستبياف 
 عزيزم/ تي المكظؼ /ة 

 تحية طيبة كبعد ،،،،
القرار في جامعة القدس  وصنعواقع اإلدارة التشاركية يقـك الباحث بإعداد دراسة بعنكاف "

تنمية كالمؤسسات البناء " كذلؾ إستكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المفتوحة 
، كعميو نأمؿ مف حضرتكـ التكـر باإلجابة عف أسئمة ىذه اإلستبانة عممان بأف المعمكمات بشريةال

 التي سيتـ الحصكؿ عمييا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
 شاكران لكـ حسف تعاكنكـ

 الباحث/ فادي حماد                                    
 القسم األول: المعمومات والبيانات الشخصية:

  . الجنس:1
 أنثى        ذكر    
 . العمر:2
-50        سنة 50اقل من -40             سنة 40اقل من -30       سنة 30اقل من     
 سنة 60
 . المؤىل العممي:3
 دكتوراة       ماجستير          بكالوريوس          دبموم    
  . التخصص:4
 غير ذلك        عموم مالية ومصرفية         اقتصاد          محاسبة        إداة أعمال    
 . المسمى الوظيفي:5
 موظف            محاضر            إداري          مدير     
 . عدد سنوات الخبرة 6
 سنة فأكثر 16          سنة 15-11        سنوات 10-6         سنوات 1-5    
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 ( في المكاف الذم يتفؽ مع رأيؾ أماـ كؿ فقرة مف الفقرات التالية:Xالقسـ الثاني: ضع إشارة )

 الفقرات الرقـ
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 

 بشدة

 القرار:اًلدارة وصنع المجال األول: مدى المشاركة في 

      يوجد مشاركة في تقييم البيئة الخارجية لمجامعة.  .1

      يوجد مشاركة في تقييم اإلمكانات الداخمية لمجامعة.  .2

      ىناك مشاركة في تحديد األىداف اًلستراتيجية لعمل الجامعة.  .3

      اًلستراتيجية لمعمل.يوجد مشاركة في تحديد البدائل   .4

5.  
 ىناك مشاركة في اختيار اًلستراتيجية المناسبة لمعمل.

     

6.  
 يوجد مشاركة في تحديد أسموب التطبيق ومشكالتو المتوقعة.

     

      تقييم النتائج واًلستفادة منيا مستقبال. ىناك مشاركة في  .7

      تحمل مسؤوليات العمل.ىناك مشاركة في   .8

9.  
إمكانية في الجامعة لالستفادة من مشاركة المعمومات بطريقة يوجد 
      فعالة.

يتم اتباع سياسات ناجحة لالستفادة من المعمومات المشاركة في   .10
 إنجاز األعمال بأفضل طريقة. 

     

ىناك مساىمة في التخطيط التنظيمي لمجامعة من خالل جميع   .11
 الموظفين فييا.

     

لمصالحيات ضمن الييكل التنظيمي لمجامعة بشكل يوجد تفويض   .12
 فعال.

     

 القرارات: وصنع اًلدارة : أىمية المشاركة فيثانيالمجال ال
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13.  
إفساح المجال أمام العاممين لممشاركة في صنع القرارات مصدرًا من 

      .المعنوي ليممصادر الدعم 

      .تؤمن المشاركة مزيدًا من اًلنسجام في جو العمل  .14

اىتمام اإلدارة بالعاممين وقضاياىم ومشاركتيم في عممية صنع   .15
 القرار يوفر مناخًا تنظيميًا صحياً 

     

القرار إلى إطالق وتحرير الطاقات الكامنة  صنعتؤدي المشاركة في   .16
 لدى العاممين إلى أقصى الحدود.

     

      القرارات تستخدم لتحسين الفعالية التنظيمية.المشاركة في صنع   .17

تعتبر المشاركة إحدى متطمبات تنظيمات المستقبل حين يسود   .18
 قطاع الخدمات وثورة المعمومات.

     

يجابية جدًا.  .19       يمكن أن توجد المشاركة ثقافة تنظيمية إبداعية وا 

الروح المشاركة تشكل حافزًا معنويًا إيجابيًا وتعمل عمى رفع   .20
 المعنوية.

     

      المشاركة في صنع القرارات تؤدي إلى اًلنتماء إلى الجامعة أكثر.  .21

      تعد المشاركة أحد أساليب تحقيق الكفاءة اإلدارية.  .22

نمط اإلدارة التشاركية ينظر إلى العاممين في المنظمة من خالل   .23
 أعماليم كافة.النظر إلى 

     

اندماج األفراد عقميًا وعاطفيًا في مواقف تشاركية يشجعيم عمى   .24
 المساىمة في تحقيق أىداف الجامعة.

     

وزيادة  المشاركة الجماعية من أنج  الوسائل لتقبل القرارات  .25
 فاعميتيا.

     

 في الجامعة: وصنع القرار : المعوقات التي تواجو اإلدارة التشاركيةثالثالمجال ال

يمكن التغمب عمى كافة المعوقات التي تواجو العمل في الجامعة   .26
 بسيولة.
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قمة توفر الثقافة الكافية لدى العاممين في الجامعة لممشاركة في   .27
 القرارات. صنع

     

العاممون مجرد منفذين لمتعميمات التي تصدر من المستويات العميا   .28
 الجامعة.في اليرم اإلداري في 

     

العاممون في الجامعة غير قادرين عمى تحمل المسؤوليات   .29
 والمشاركة في التصدي إلى المشكالت .

     

 الخطط العاممون في الجامعة غير قادرين عمى المساىمة في وضع   .30
 الالزمة لتطويرىا.

     

نادرًا ما يدعو المدير مرؤوسيو لاللتقاء بيم لمناقشة مشاكميم   .31
 اإلدارية التي تواجييم وتحميميا.

     

من أجل إيجاد حمول لممشكالت ًل بد لو من مشاركة اآلخرين في   .32
 القرارات.

     

 صنعيوجد مشكالت تنظيمية في الجامعة في اعتماد المشاركة في   .33
 القرارات.

     

 صنعيوجد مشكالت فنية في الجامعة في اعتماد المشاركة في   .34
 القرارات.

     

يوجد مشكالت إنسانية وبيئية في الجامعة ًلعتماد المشاركة في   .35
 القرارات. صنع

     

يوجد مشكالت قانونية واقتصادية ومالية في الجامعة من أجل   .36
 القرارات. صنعاعتماد المشاركة في 

     

      مشكالت تعترض تطبيق القرارات اًلستراتيجية.أرى قمة وجود   .37
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القرار في جامعة  وصنعاإلدارة التشاركية تعزيز اذكر أية مقترحات أخرى ترى أنيا مناسبة ل

 :القدس المفتوحة 
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
في جامعة القدس  وصنع القرار اذكر أية معوقات أخرى ترى أنيا تعيق تنفيذ اإلدارة التشاركية

 المفتوحة:
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

 انتيت اًلستبانة 
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 ( استبانة الدراسة بعد التعديؿ2ممحؽ )
 جامعة القدس

 معيد التنمية المستدامة
 تنمية بشريةو  تخصص بناء مؤسسات

 
  استبيان

 طيبة كبعد ،،،،عزيزم/ تي المكظؼ /ة، تحية 
القرار في جامعة القدس  وصنعواقع اإلدارة التشاركية "يقـك الباحث بإعداد دراسة بعنكاف 

مؤسسات البناء . كذلؾ إستكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في "المفتوحة 
عممان بأف ، كعميو نأمؿ مف حضرتكـ التكـر باإلجابة عف أسئمة ىذه اإلستبانة بشريةالتنمية كال

 المعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
 شاكران لكـ حسف تعاكنكـ

 الباحث/ فادي حماد                                    
 القسم األول: المعمومات والبيانات الشخصية:

 . الجنس: 1
 ذكر        أنثى    
 . العمر:2
 60-50سنة         50اقل من -40سنة              40اقل من -30سنة        30من اقل    
 سنة
 . المؤىل العممي:3

 دبموم          بكالوريوس          ماجستير       دكتوراة    
  . التخصص:4

 عموم ادارية واقتصادية              عموم إنسانية           عموم تطبيقية    
 مسمى الوظيفي:. ال5

 رئيس قسم                   موظف            عضو ىيئة تدريسمدير               
 . عدد سنوات الخبرة 6
 سنة 15أكثر من سنة           15-10سنوات         10-5سنوات          5اقل من    
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 أماـ كؿ فقرة مف الفقرات التالية:( في المكاف الذم يتفؽ مع رأيؾ Xالقسـ الثاني: ضع إشارة )

 الفقرات الرقـ
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 
 بشدة

 القرار: اًلدارة وصنع المجال األول: مدى المشاركة في

يشارك كادر الجامعة في تقييم خدمات الجامعة المقدمة   .1
 لمجميور.

     

      لمجامعة.يم كادر الجامعة في تقييم اإلمكانات الداخمية يس  .2

يم كادر الجامعة في تحديد األىداف اًلستراتيجية يس  .3
 لمجامعة.

     

يشارك كادر الجامعة في تحديد البدائل اًلستراتيجية   .4
 لمعمل.

     

ىناك مشاركة من قبل كادر الجامعة في اختيار اآلليات   .5
      المناسبة لمعمل.

      .تقييم النتائج  ىناك مشاركة من قبل كادر الجامعة في  .6

مسؤوليات العمل كل حسب يتحمل العاممون في الجامعة   .7
 موقعو.

     

يتوفر في الجامعة إمكانية اًلستفادة من المعمومات   .8
      المتوفرة بطريقة فعالة.

      تتبع الجامعة سياسات ناجحة لالستفادة من المعمومات   .9

التخطيط التنظيمي يشارك العاممون في الجامعة في   .10
 لمجامعة.

     

يمارس العاممون في الجامعة لمصالحيات المفوضة إلييم   .11
 ضمن الييكل التنظيمي لمجامعة بشكل فعال.

     

يقوم المدير باستشارة العاممين من أجل وضع الحمول ًل   .12
 المالئمة لممشكالت اإلدارية التي تواجييم.
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 :وصنع القرار اًلدارة في : أىمية المشاركةثانيالمجال ال

يعد  لعاممين لممشاركة في صنع القرارإفساح المجال أمام ا  .13
 أحد أىم مصادر الدعم المعنوي ليم.

     

      تضمن المشاركة تعزيز اًلنسجام بين العاممين.  .14

القرار الطاقات الكامنة لدى  صنعتكشف المشاركة في   .15
 .العاممين

     

صنع القرارات تحسين المناخ ينتج عن المشاركة في   .16
 التنظيمي في الجامعة.

     

      يمكن أن تتطور المشاركة إلى ثقافة تنظيمية إبداعية.  .17

رفع الروح المعنوية في تشكل المشاركة حافزًا إيجابيًا ل  .18
 الجامعة.

     

تشكل المشاركة أحد أساليب تحقيق الكفاءة اإلدارية في   .19
 الجامعة.

     

      .الجماعية من أنج  الوسائل لتقبل القراراتالمشاركة   .20

 في الجامعة: وصنع القرار : المعوقات التي تواجو اإلدارة التشاركيةثالثالمجال ال

      يوجد كثير من المعوقات التي تواجو العمل في الجامعة.  .21

تدني مستوى المعمومات المتوفرة لدى العاممين في   .22
 القرارات. صنعالجامعة لممشاركة في 

     

الميمات األساسية لمعاممين ًل تتجاوز تنفيذ القرارات   .23
 .الصادرة من المستويات اإلدارية العميا

     

العاممون في الجامعة غير قادرين عمى المشاركة في   .24
 التصدي لممشكالت الطارئة .

     

عدم مقدرة العاممين في الجامعة عمى المساىمة في وضع   .25
 الالزمة لتطويرىا. الخطط 
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يدعو المدير مرؤوسيو لاللتقاء بيم لمناقشة مشاكميم ًل    .26
 اإلدارية التي تواجييم .

     

العاممين في إيجاد حمول لممشكالت التي المدير يشارك   .27
 يواجيونيا.

     

يوجد مشكالت تنظيمية في الجامعة تعيق اعتماد   .28
 القرارات. صنعالمشاركة في 

     

 صنعفي الجامعة تعرقل المشاركة في  المشكالت المالية   .29
 القرارات.

     

 
صػػنع القػػرار فػػي جامعػػة  كاإلدارة التشػػاركية  عزيػػزلتاذكػػر أيػػة مقترحػػات أخػػرل تػػرل أنيػػا مناسػػبة 

 القدس المفتكحة .

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.................................................... 

في جامعة القدس  كصنع القرار اذكر أية معكقات أخرل ترل أنيا تعيؽ تنفيذ اإلدارة التشاركية
 :لمفتكحةا

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
....................................... 

 
 انتيت اًلستبانة 
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 ( اسماء المحكميف 3الممحؽ )
 مكاف التخرج التخصص الدرجة العممية  اسـ المحكـ

د. سعيد يقيف ذياب 
 داككد

 جامعة القاىرة  عمـك سياسية دكتكراه / غير متفرغ

د. محمد احمد حسف 
 شاىيف

 جامعة عماف العربية تربية دكتكراه / متفرغ

 جامعة راجتساف اليند ادارة اعماؿ دكتكراة د. ذياب عمي جرار
د. سعيد جبريؿ 

 البشاكم
جامعة االسكندرية  تاريخ دكتكراة

 مصر
د. انشراح مصطفى 

 فراكنة
جامعة عيف شمس  تربية دكتكراة

 مصر
د. عبد الكريـ مزعؿ 

 عتيؽ
جامعة عيف شمس  اجتماععمـ  دكتكراة

 مصر
د. عبد اليادم 

 الصباح
 جامعة عماف العربية القياس كالتقكيـ دكتكراة
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 قائمة المالحق



 الصفحة عنوان الممحق الرقـ 

 74 قبؿ التعديؿ استبانة الدراسة 1

 79 استبانة الدراسة بعد التعديؿ 2

 84 قائمة المحكميف 3
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 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقـ الجدكؿ 

 34 تكزيع العينة حسب متغيرات الدراسة.  .1

 one factor analysis 37قيـ معامؿ التحديد   .2

3.  
مصػػفكفة معػػامبلت الثبػػات لممجػػػاالت كالدرجػػة الكميػػة ألداة الدراسػػة حسػػػب 

 معادلة معامؿ كركنباخ ألفا.
38 

4.  
السػػػتجابات المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة كالنسػػػب المئكيػػػة 

 .مجاالت الدراسة عمى أفراد العينة
43 

5.  
المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة كالنسػب المئكيػة لفقػرات مجػاؿ 

 .مدل المشاركة في القرار
44 

6.  
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات مجاؿ 

 أىمية المشاركة في اتخاذ القرارات.
46 

7.  
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات مجاؿ 

 المعكقات التي تكاجو اإلدارة التشاركية في الجامعة.
47 

 49 تكزيع العينة البؤرية كتاريخ اجراء كؿ مقابمة   .8

 49 درجة تكافر تأثير الفقرة عمى المجمكعات البؤرية مف خبلؿ مقياس ليكرت   .9

 49 اختبار االشارة عمى فقرات المجاؿ األكؿ بحسب المسمى الكظيفينتائج   .10
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