
 هـ4443-م  2022لسنة  .االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  781 
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 يف حمافظة بغداد  من وجهة نظر رؤساء األقسام العامة للرتبية

 د. فاتن خمف النصراويم.
 دكتوراه في اإلدارة التربوية

 الدراسة الصباحية /الجميمة لمبناتمعيد الفنون 
 المديرية العامة لتربية الكرخ األولى /وزارة التربية

d.faten1968@gmail.com 
 : الممخص

مستوى الثقافة الريادية واتخاذ القرار لدى مديري المديريات العامة عمى تعرف ال الى يدفي
لمتربية في محافظة بغداد من وجية نظر رؤساء األقسام, وتعرف داللة الفروق في وجيات نظر 

المنيج الوصفي, وأعدت مقياس رؤساء األقسام تبعًا لمتغيري المديرية ومدة الخدمة. واعتمدت الباحثة 
( فقرة, 56( فقرة, في حين تبنت مقياس التخاذ القرار متكون من )55ريادية تكون من )لقياس الثقافة ال

وتم التحقق من الصدق الظاىري لممقياسين وثباتيما, ومن ّثم طبقا عمى عينة من رؤساء األقسام في 
من ( رئيس قسم, وبعد المعالجة االحصائية لمبيانات المستحصمة 66المديريات العامة لمتربية بمغت )

 : مستوى العينة باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة وتحميل التباين الثنائي توصل البحث إلى أنَّ
الثقافة الريادية لدى مديري المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد كان ضعيفًا من وجية نظر 

عامة لمتربية في محافظة رؤساء األقسام, في حين أنَّ مستوى اتخاذ القرار لدى مديري المديريات ال
بغداد كان مرتفعًا من وجية نظر رؤساء األقسام. ولم تكن ىناك فروق دالة احصائيًا في وجيات نظر 
أفراد العينة من رؤساء األقسام حول الثقافة الريادية واتخاذ القرار لدى مديري المديريات العامة لمتربية 

مة, فضاًل عن ذلك أظيرت النتائج أن ىناك عالقة الخد لمتغيري المديرية ومدة في محافظة بغداد تبعاً 
 دالة احصائيا بين الثقافة الريادية واتخاذ القرار. 

 (.اتخاذ القرار العالقة، الثقافة الريادية,): الكممات المفتاحية
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Abstract: 

   The aim of the current research is to know the level of entrepreneurial 

culture and decision-making among the directors of the General Directorates 

of Education in the province of Baghdad from the point of view of the heads 

of departments, and to know the significance of the differences in the views 

of the heads of departments according to the variables of the directorate and 

the length of service.  The researcher adopted the descriptive approach, and 

prepared a scale to measure the entrepreneurial culture consisting of (25) 

items, while she adopted a scale for decision-making consisting of (26) items, 

and the apparent validity and stability of the two scales were verified, and 

then according to a sample of department heads in the General Directorates 

of Education  It reached (60) department head, and after statistical treatment 

of the data obtained from the sample using the one-sample t-test and binary 

variance analysis, the research concluded that: The level of entrepreneurial 

culture among the directors of the General Directorates of Education in the 

province of Baghdad was weak from the point of view of the heads of 

departments, while the  The decision-making of the directors of the general 

directorates of education in the province of Baghdad was high from the point 

of view of the heads of departments.  There were no statistically significant 

differences in the views of the sample members of department heads about 

entrepreneurial culture and decision-making among the directors of the 

General Directorates of Education in the province of Baghdad, according to 

the directorate's variables and length of service. 

 key words:( Entrepreneurial culture, relationship, decision-making).  
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 المبحث األول: التعريف بالبحث

 : مشكمة البحث

اشتدت المنافسة بين المؤسسات في دول العالم, وسعت لتكون مؤسسات ريادية,      
سواء كانت ىذه المؤسسات اقتصادية أم أكاديمية أم تربوية. وفي العراق في ظل 
الظروف االقتصادية واالمنية الراىنة, وما نتج عنيا من آثار سمبية في شؤون الحياة 

ء البحث الحالي من خالل التساؤالت اآلتية: ىل كميا, ومنيا المؤسسات التربوية. لذا جا
ثقافة ريادية تطبق في في محافظة بغداد العامة لمتربية المديريات  وايمتمك مدير 

 مديرياتيم لمسمو بالعمل اإلداري, وىل ىناك عالقة بين الثقافة الريادية واتخاذىم لمقرار.

 : أىمية البحث

 اآلتية: يمكن تحديد اىمية البحث من خالل النقاط 

من الناحية النظرية فإنَّ الدراسة الحالة ستقدم جوانب نظرية لمتعريف بالثقافة  .1
الريادية, مما يشكل اضافة عممية لممكتبة العربية, السيما في العراق, إذ ُتَعد 
الدراسات في متغير الثقافة الريادية قميمة, مما يفيد الباحثين ويجعميم عمى 

 المعاصرة. اطالع بالمتغيرات اإلدارية
امكانية االستفادة من مخرجات البحث الحالي من قبل المؤسسات التربوية , بما  .5

تصل إليو من نتائج , وبما تقدمو من توصيات عممية ومقترحات لدراسات 
, بما يساىم في توجيو أنظار المدراء العامين لمتربية ألىمية الثقافة مستقبمية

تطوير مؤسساتيم التربوية, لما ليا من  الريادية في تطوير العمل اإلداري وفي
 أىمية ودور في اتخاذىم لقرارات تربوية تطويرية.



 هـ4443-م  2022لسنة  .االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  784 

( إلى أنَّ الثقافة الريادية تمثل 5668)الجبوري, أشارت الدراسات, منيا دراسة  .3
نجازاتيم, فضاًل عن  إطار فكري يوجو أعضاء المؤسسة وينظم عالقاتيم وا 

عن ذلك  (. فضالً 9: 5668)الجبوري,  تمثل دليل عمل لممدبر والعاممين معو
في رفع  ليا دوراً ( إلى أنَّ لمثقافة  الريادية 3: 5619)كامل وحسن, أشار 

 . مستوى األداء في المؤسسات ونجاحيا
يقدم البحث الحالي أداتين قياسيتين لقياس الثقافة الريادية  من الناحية التطبيقية .4

واتخاذ القرار بما يخدم الباحثين وامكانية االستفادة منيما في بحوث ودراسات 
  مستقبمية.

 أىداف البحث: 

 ييدف البحث الحالي إلى تعرف: 

والثانية مستوى الثقافة الريادية لدى مديري المديريات العامة لمتربية )الكرخ األولى .1
 من وجية نظر رؤساء األقسام.  ,الثالثة(و الثانية, و  , والرصافة األولىوالثالثة

 لمتربية العامة المديريات مديري لدى الريادية الثقافة مستوىفي  قداللة الفرو  .5
) الكرخ االولى والثانية المديرية : تبعًا لمتغيري األقسام رؤساء نظر وجية من

 16 –سنوات  5)من  ومدة الخدمةوالثالثة, والرصافة االولى والثانية والثالثة(, 
  . سنوات( 16سنوات( و )أكثر من 

 ة لمتربية )الكرخ األولى والثانيةلدى مديري المديريات العام اتخاذ القرارمستوى  .3
 الثالثة( من وجية نظر رؤساء األقسام. و  الثانيةالثة, والرصافة األولى و الثو 

 من لمتربية العامة المديريات مديري لدى القرار اتخاذ داللة الفروق في مستوى .4
 والثانية االولى الكرخ)  المديرية األقسام تبعًا لمتغيري رؤساء نظر وجية
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 16 – سنوات 5 من) الخدمة ومدة(, والثالثة والثانية االولى والرصافة, والثالثة
 (.  سنوات 16 من أكثر) و( سنوات

داللة العالقة بين مستوى الثقافة الريادية واتخاذ القرار لدى مديري المديريات  .5
الثة( الثو  الثانيةو  الثالثة, والرصافة األولىو  الثانيةو  ة لمتربية )الكرخ األولىالعام

 . من وجية نظر رؤساء األقسام

 :دود البحثح

يتحدد البحث الحالي بمديري المديريات العامة لمتربية )الكرخ األولى, والكرخ       
في محافظة  الثانية, والكرخ الثالثة, والرصافة األولى, والرصافة الثانية, والرصافة الثالثة(

 (. 5655 /5651لمعام الدراسي ), , ورؤساء األقسام فييابغداد

  :حديد المصطمحاتت

 (: Culture) Entrepreneurialأواًل: الثقافة الريادية 

 يعرفيا كل من: 

  :, بأنَّيا(2103) رشيد والزيادي -
وتحدد  معتقدات وتوقعات وقيم يتقاسميا إداريو المؤسسة والعاممين فييا      

, وتساعد في إتخاذ قرارات جريئة عن مواقفيم تجاه تطوير المؤسسة واشكالياتيا
يتم تداوليا بين أعضاء المؤسسة وبين و  ,التجارب وتحمل المخاطر طريق

لو قيمة المؤسسة, بتقديم مساىمات غير عادية، واالحساس بالعمل نحو ىدف 
 :5613رشيد والزيتدي, )في العمل اإلداري , وتؤدي إلى االبداع والتميزعالية

3 .) 
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  (, بأنَّيا:2109بخيت ) -
سواء  (Enterprise Personal)نحو المغامرة  توجو اجتماعي إيجابي     

, (أو تربوية ,اكاديمية ,اقتصادية)أكانت ىذه المغامرة شخصية أو مؤسسية 
 (. 37: 5619يساعد النشاط الريادي ويسانده )بخيت, 

 : (Decision Making) ثانيًا: اتخاذ القرار

 ُيعرفو كل من: 

  (, بأنَّو:0992الخزامي ) -
السموكيات  مايمكن من عممية عقمية تتضمن إصدار الحكم باختيار أنسب      

وتتم بعد الفحص الدقيق لمبدائل الممكنة التي تقود  ,أو البدائل في مواقف معينة
 (.55 :1995إلى تحقيق األىداف المطموبة )الخزامي, 

 
  (, بأنَّو:2113الصيرفي ) -

بين بدائل متعددة ذات  اختيار بديل رشيدة تتبمور في  قالنيةعممية ع     
المنشودة )الصيرفي, داف لاألمكانيات المتاحة و اإلمع تتالئم مواصفات 

5663 :44). 
 

  (, بأنَّو:2100حسين ) -
مموارد المتاحة ل اً اختيار لبديل من البدائل الممكنة القابمة لمتحقيق وفق     

 (.13: 5611)حسين, 
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 المبحث الثاني: أدبيات البحث

 الثقافة الريادية :

 مقدمة: 

يختمف مدلول مفيوم الريادة بإختالف جوانب استعمالو, إذ استخدم مصطمح      
الريادي في الجانب االقتصادي أواًل, إذ كان يشير إلى المخاطرة في المشروعات النامية 

لتحقيق , في المجتمعات, وُتعد المبنة األولى في بناء مشاريع اقتصادية كبيرة أو عمالقة
 (. 11: 5616النجار والعمي, زيادة في االنتاج أو تقميل نسبة البطالة في المجتمع )

( إلى أن نشر ىذه الثقافة يتطمب جيود كبيرة ومستمرة 5616ويشير )اسماعيل,     
وعمميات متواصمة يشترك فييا منظمات مينية ومؤسسات أكاديمية وتربوية لغرض 

متغيرة,  اتبداع ويمتمكون ميارة العمل بنجاح في بيئانتاج رجال أعمال يتصفون باال
ويمتمكون زمام المبادرة, ولدييم القدرة عمى المخاطرة من أجل تحقيق النجاح )اسماعيل, 

5616 :69.)  

الشعور بالثقة, وفسح المجال أما الموظفين ولمريادة جوانب ايجابية متعددة, منيا      
لإلبداع في عمميم من خالل منحيم الحرية, فضاًل عما يسمى بااليجابيات الضاغطة, 
والتي تعني القدرة عمى التضحية من أجل المؤسسة, وتحمل المسؤولية ومخاطرىا, 

 (. 17:  5614) القرنة,  وتحمل نتائج األخطاء التي يمكن أن تحدث

 ثقافة الريادية: مفيوم ال

يشير مصطمح الريادة إلى النشاط المبدع, والقدرة عمى بناء أو تكوين شيء ما من      
الشيء عمميًا, وُيطمق عمييا بـ "موىبة االحساس", والريادي ىم المبتكر الذي يبتكر 
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ن خالل أشكال جديدة من أعمااًل من خالل طرائق انتاج أو انجاز جديدة, أو م
المنظمات, بيدف تحقيق انجاز تربوي أو اقتصادي يتمثل بتحقيق ثروة المؤسسات أو 

  (.54: 5619 , بخيت)

(إلى أن الثقافة الريادية تمكن المؤسسة متمثمة بإدارتيا 5616ويرى )المومني,      
بتحقيق أىدافيا وتحقق إنجازات بمستويات عالية من النجاح, من خالل تشجيع االبتكار 

, والقضاة واالبداع والتميز بكل ماىو جديد, وأن تقدم خدمات مستحدثة )المومني
5668 :81 .) 

 ية؟لماذا الثقافة الرياد

أصبحت سمة الريادة سمة أساسية في عالم اليوم السيما في عالم االقتصاديات      
وفي التعميم والحياة االجتماعية, إذ اسيمت نظم المعمومات واالتصاالت الحديثة 
لى  والمعرفة المتفاقمة في نقل االقتصاد والتعميم إلى اقتصاد رقمي وتعميم رقمي, وا 

فكار الريادية التي تساىم في تحسين االنتاج االقتصادي وفي تطور االبداع, وانتشار األ
, ومن ىذا المنطمق اىتمت العديد من دول العالم تحسين اإلنجازات التربوية والتعميمية 

بتطوير السياسات التربوية والتعميمية, والسعي لجعل الثقافة الريادية من المباديء 
. وُتعد الثقافة ا بقوة في الوقت الحاضراألساسية لممؤسسات التربوية التي فرضت نفسي

من خالل اتباع الريادية المحرك األساس لمطاقات, وتؤثر تأثيرا قويًا في األداء, 
 (. 156, 145: 5619خاطر, ) اجراءات وأساليب فاعمة

وتشجع الثقافة الريادية سموكيات معينة يشار إلييا بأنَّيا ريادية مثل اإلنجاز      
اللية والمخاطرة, وىذه السموكيات تساعد في امكانية حدوث تغييرات في قواالبداع واالست

البيئة المينية أو بيئة العمل أو حدوث ابتكارات عظيمة تفيد المجتمو وتغيره بشكل 
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جذري, حين أن سموكيات السيطرة والطاعة التامة والرقابة  اليمكن أن تحقق سموكًا أو 
 (. 38: 5619نتائج ريادية )بخيت, 

 اخل الثقافة الريادية: مد

يشير الى مستوى ادراك اإلدارة لمتغيرات الحاصمة في  مدخل اإلدراك اإلداري: .1
الييكل التنظيمي وااالستراتيجيات, وىذا االدراك ليد دورا ميما في اتخاذ القرار 
وفي األداء, وبذلك يستطيع المدير الحصول عمى تصورات دقيقة عن بيئة 

 العمل . 
وىذا يتأتى من سموك الموارد البشرية في المؤسسة, إذ  المؤسسة:سموك مدخل  .5

 ينبغي فيم الطبيعة النفسية لمموارد البشرية وتعرف احتياجاتيم. 
إذ من الضروري أن يعرف المدير موارد مؤسستو  مدخل موارد المؤسسة: .3

لغرض تحقيق األىداف المنشودة, إذ عميو دراسة الموارد التي تحتاجيا 
الموارد المالية والمادية, والموارد ) حميميا. وتشتمل ىذه المواردالمؤسسة وت

التي تتمثل بسمعة المؤسسة وخبراتيا  (البشرية, والموارد غير الممموسة
   (.16-7: 5619)كامل وحسن,  المكتسبة وعالقاتيا مع المؤسسات المشابية

 اتخاذ القرار : 

 مقدمة: 

(, كممة التينية األصل, تعني الفصل أو القطع, أي Decisionكممة القرار )     
تغميب جانب معين عمى جانب آخر,أما اتخاذ القرار فسموك انساني يتم اتخاذه بطريقة 
معينة, تنيي النظر في االحتماالت البديمة األخرى, وتوقف عممية التفكير فييا )باليك, 

1999 :5). 
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ظريات "المنفعة االقتصادية" لـــ وقد ظير مصطمح "اتخاذ القرار" في ظل ن     
(, وًيعد الحصول عمى األرباح األساس األول لمنظرة Mornoly, 1738"مورنولي" )

لمتخذ القرار, وحاولت ىذه النظرية استنادًا إلى ذلك وضع مواصفات معينة لمتخذ 
القرار, مثل العقالنية في اتخاذ القرار وصوال إلى أكير قدر ممكن من "المنفعة 

تصادية",  وبعد ذلك سعى عمماء النفس لالستفادة مما وصل إليو عمماء االقتصاد االق
في نظرياتيم عن اتخاذ القرار, وحالوا التوفيق بين المنطمق االقتصادي والنفسي في 

(, قد Levin, 1960تفسير عممية اتخاذ القرار, وكان عالم النفس الروسي "ليفين" )
تممة التخاذ القرار من خالل نظريتو "مستوى الطموح" وضع انموذج لممنفعة الذاتية المح

 (. 64: 5661)الطائي, 

يؤدي اتخاذ القرار دورًا ميما في كفاءة المدير وفاعميتو, فإتخاذ القرار يؤثر في و     
األفراد والجماعات العاممة في المؤسسة ويتأثر بيم, فضاًل عن ذلك يؤثر في الجوانب 

نجاح المدير يعتمد عمى فاعمية القرارات جتمع, وبذلك فإنَّ االجتماعية واالقتصادية لمم
التي يتخذىا وكفاءتيا, ومدى تحقيقيا لألىداف التنظيمية في مؤسستو )الصيرفي, 

5663 :46.) 

الجيد ىو القرار الذي يكون مراعيًا لمظروف الداخمية والخارجية, وأن يكون ر والقرا     
واقعيا لو القابمية عمى التنفيذ, وعمى أن اليتحيز متخذه إلى جيات معينة, وأن يدرك 

 (. 17: 5664نتائجو وحجم العائد المرغوب فيو )عباس, 

ستدعي ذلك, من واتخاذ القرار عممية تتضمن اصدار حكم في مواقف معينة ت     
خالل عممية فحص دقيق لعدٍد من االحتماالت الممكنة التي تؤدي إلى حل مشكمة أو 

 (. 55: 1995تحقيق ىدف ما )الخزامي, 
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 مميزات اتخاذ القرار: 

 اتخاذ القرار نشاط انساني يستدعي التفكير الواعي, ويتميز اتخاذ القرار بأنَّو:  

 القرار. استثمار لمخبرة المتراكمة لدى متخذ -
 تتطمب تنظيم لمواجية موقف مشكل.  -
 نجاح اتخاذ القرار يعتمد عمى قدرات متخذ القرار. -
 نتاج لمتفاعل الحاصل بين المدير ومرؤوسيو. -
 تتطمب توافر معمومات وامكانية التحري عنيا. -
  (. 13: 5617)شعبان,  تتطمب مرونة التفكير -

سسة مشجعا التخاذ القرار أو مانعا  ويمكن أن يكون المناخ التنظيمي داخل المؤ      
ويتأثر بعوامل المناخ التنظيمي المتنوعة, مثل اإلجراءات التنظيمية المتبعة, ومحبطًا, 

ومجموعة األنظمة, والسياسات المتبعة, مما يؤثر في نتائج القرار المتخذ وفي سموك 
 (. 44: 5661أفراد المؤسسة وفي سموكياتيم داخل المؤسسة )حبيب, 

 أساليب اتخاذ القرار: 

ناك نوعان من أساليب اتخاذ القرار, ىما: األساليب التقميدية التي تتضمن نظام ى     
والمجان واالجتماعات والمجالس. واألساليب الحديثة, التي تتضمن طريقة  اتاالقتراح

 دلفي التي تتضمن مجموعة من المتخصصين يعممون عمى معالجة مشكالت إدارية.
إلى تقديم أفكارعديدة ابتكارية لحل مشكة ما,  التي تستند فكرتيا لذىنيوالعصف ا

واسموب  وتعتمد عمى اثارة اذىان المشتركين لتوليد أفكار متنوعة وحمول بديمة لممشكمة. 
وتسمى باالسمي ألن تكوينيا عمى الورق فقط, إذ أن نقاشات  ت األسمية,االجماع

وطريقة  المجموعة تتم من خالل الورق فحسب, بدون لقاء مباشر أو نقاش فعمي. 
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ويعتمد ىذا االسموب عمى  حل مشكمة واتخاذ قرار من خالل مجموعات فرعية فيمبس. 
فكار لحميا, ويتم صغيرة متساوية العدد ولكل مجموعة رئيس, وُيطمب منيم تقديم أ

اختيار أفضل حل من كل مجموعة, ومن ثم تناقش ىذه الحمول من قبل مجموعة 
 (. 73 - 66: 5611كبرى, لموصول إلى أفضل حل ممكن )بمعرابي, 

  :دراسات سابقةمبحث الثالث: اللا

 (: 2103دراسة )رشيد والزيادي, 

  دور التوجو الريادي في تحقيق األداء الجامعي المتميز

سعت الدراسة لمكشف عن دور التوجو الريادي في تحقيق األداء الجامعي المتميز,      
( من القيادات الجامعية في جامعة )القادسية 166وقدمت الدراسة عرضًا تحميميُا ألراء )

( أبعاد, وىي) 3ومقياس التوجو اإلبداعي من خالل )وكربالء وبابل والكوفة(, 
واالستباقية(, في حين تم قياس األداء الجامعي المتميز من  االبداعية, وتقبل المخاطرة,

العمل, والقيادة,  وقوة( مؤشرات, وىي)تعمم الطمبة, والتركيز عمى الزبزن, 5خالل )
والموازنة, والمالية والسوقية(. وبعد المعالجة االحصائية لمبيانات المستحصمة من العينة, 

ة احصائيًا بين التوجو الريادي تم التوصل إلى  وجود عالقة ارتباطية دال
 واألداءالجامعي المتميز. 

 (: 2107دراسة )خمف اهلل, 

تعرف مدى تحقيقيم لمتطمبات القيادة الريادية من وجية نظر معممييم, وتعرف داللة  
الفروق في وجيات نظر المعممين وفقًا لمتغيرات)جنس المدير, وعدد سنوت خبرتو, 

, فضاًل عن تعرف داللة العالقة االرتباطية بين التعميمية(ومؤىمو العممي, والمنطقة 
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اسموب اإلدارة باالستثناء ومتطمبات القيادة الريادية لمدير المدارس الثانوية من وجية 
نظر المعممين. ولتحقيق ىذه األىداف فقد طبق الباحث استبانتين عمى عينة بمغت 

جات نظر المعممين, اتضح أنَّ لو ( معممًا ومعممة. وبعد المعمجة االحصائية 545)
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية السموب اإلدارة باالستثناء, ولمتطمبا القيادة 
الريادية جاءت ضعيفة, فضاًل عن وجود عالقة قوية دالة احصائيًا بين اسموب اإلدارة 

 باالستثاء والقيادة الريادية لدى المديرين من وجية نظر المعممين. 

 (: 2104القرنة, دراسة )

 أثر أبعاد المنظمة الريادية في تحقيق التنافسية المستدامة

كشفت الدراسة عن قياس أبعاد المنظمة الريادية وأثرىا في تحقيق التنافسية      
( فقرة, طبقت عمى عينة بمغت 45المستدامة, وقد طورت الباحثة استبانة مكونة من )

( عاماَل في الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمان, وباستخدام التحميل 156)
ألبعاد المنظمة وجود أثر دال احصائيًا االحصائي لبيانات العينة توصمت الدراسة غمى 

, والمرونة االبداعوفي تحقيق الجودة, و تحقيق ميزة التنافسية المستدامة,  الريادية في
 في مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الييكمية, والتميز 

 (: 2109دراسة )خاطر, 

 مصريةتنمية الثقافة التنظيمية الداعمة لتحقيق الريادة في الجامعات ال

الريادة  لحقيقىدفت الدراسة إلى تقديم إطار مقترح لتنمية الثقافة التنظيمية الداعمة      
في الجامعات المصرية. وتم اعتماد المنيج الوصفي لتحميل األدبيات ذات العالقة 
بمتغيري البحث, وعالقتيما ببعض المتغيرات, وتحديد مكوناتيما وأىميتيا في المؤسسات 
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الجامعية, ومبررات اعتمادىا في الجامعات, وقدمت الدراسة أطر نظرية مقترحة لمثقافة 
باستراتيجيات التحول نحو الريادة في المؤسسات الجامعية. واقتراح الريادية, تتمثل 

استحداث مراكز لمريادة في الجامعات المصرية, فضاًل عن اقتراح تبني مفيوم القيادة 
 الريادية بدياًل عن القيادة اإلدارية . 

 دراسات في اتخاذ القرار

 (: 2121دراسة )حسن, 

 دارس الثانوية وعالقتيا بادارة األزماتفاعمية اتخاذ القرار لدى مديري الم

 من وجية نظر العاممين

األزمات لدى  ىدفت الدراسة تعرف درجة فاعمية القرارات اإلدارية وعالقتيا بادارة     
مديري المدارس الثانوية الخاصة في عمان من وجية نظر العاممين، ولتحقيق أىداف 

( 457( فقرة, طبقت عمى عينة بمغت )66الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من )
ومعممًا ومشرفًا.وبعد التحميل االحصائي لمبيانات توصمت الدراسة إلى مساعد مدير 

دارة األزمات لدى مديري المدارس الثانوية النتائج اآلتية: درجة فا عمية اتخاذ القرارات وا 
الخاصة من وجية نظر مساعدي مديري المدارس الثانوية والمعممين والمشرفين كانت 
مرتفعة, فضاًل عن وجود فروق دالة احصائيًا في فاعمية اتخاذ القرار وادارة األزمات 

 . المسمى الوظيفيدمة, و وسنوات الخالتخصص، و الجنس،  :تعزى لمتغيرات
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 (: 2109عمي, دراسة )

 معوقات صنع القرارواتخاذه لدى مديري مدارس التعميم األساسي

ىدفت الدراسة الى تعرف اإلطارالنظري لصنع القرارواتخاذه, وتعرف معوقات صنع      
لدى مديري مدارس التعميم األساس في جميورية مصر, مع تقديم عدٍد   القرار واتخاذه

ولتحقيق أىداف البحث اعتمدت من المقترحات لمعالجة ىذه المعوقات والتغمب عمييا. 
إذتضمنت الدراسة جانبين أحدىما نظري, واآلخر ميداني  الباحثة المنيج الوصفي, 
صنع القرار, واتخاذ القرار,  قياس( فقرة ل56مكونة من )اعتمد فيو تطبيق استبانة 

( مديرًا, ُأختيروا من 554ومعوقات صنع القرارواتخاذه, طبقت عمى عينة مكونة من )
وتوصمت الدراسة  إلى عدد من المعوقات ( محافظات في جميورية مصر العربية. 3)

التي تحول دون اتخاذ المدير لمقرار, منيا: ضعف المرونة في الموائح والقوانين, 
, وعدم أخذ رأي المديرفي القوانين التي تصدرىا الجيات موض بعض بنود القوانينغ

, تأثير العميا, مع ضعف التعاون واالتصال بين إدارات المدارس والجيات المسؤولة
, وضعف تحديث المعمومات مما يؤثر سمبًا في العالقات الشخصية في اتخاذ القرار
, ضعف دور التي تساعد عمى اتخاذ قرارات ميمةاتخاذ القرار, وقمة الموارد المالية 
وقدمت الدراسة عدٍد من المقترحات لمتغمب   المدير. تالمجتمع المحمي في مساندة قرارا

عمى ىذه المعوقات, منيا الدورات التأىيمية لتنمية ميارة صنع القرار واتخاذه لدى 
 .المدير, تنمية وعي المدير بأىمية التواصل مع المجتمع المحمي
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 (: 2105المنصور, دراسة )

 وعالقتو باتخاذ القرار لدى طمبة جامعة دمشق الذكاء

ىدفت الدراسة تعرف مستوى الذكاء واتخاذ القرار لدى طمبة جامعة دمشق,      
لمذكاء,  مقياسين, أحدىما مقياس رافن تطبقواعتمدت الباحثة المنيج الوصفي, و 

( أبعاد, وىي: )التروي, والتسرع, التردد(, 3والثاني مقياس اتخاذ القرار الذي يتكون من )
( 551تم التحقق من الخصائص القياسية لممقياسين, وطبقا عمى عينة مكونة من )و 

وتوصمت طالبا وطالبة من طمبة  جامعة دمشق, من التخصصين العممي واألدبي. 
تية: وجود عالقة دالة احصائيا بين الذكاء واتخاذ القرار, فضاًل الدراسة الى النتائج اآل

عن عدم وجود فروق دالة احصائيًا في الذكاء واتخاذ القرار بحسب متغيري الجنس 
 والتخصص الدراسي. 

 (: 2107دراسة )شعبان, 

 ن المعمومات وعالقتو باتخاذ القرار في المدارس من وجية نظر اإلداريي ء عب

الدراسة الى تعرف عالقة عبء المعمومات باتخاذ القرار من وجية نظر سعت      
اإلداريين, ولتحقيق ىدف البحث فقد تم تطوير استبانتين, احداىما لقياس عبء 

( فقرة, 56, مكونة من )اتخاذ القراراألخرى لقياس ( فقرة,  و 59المعمومات, تتكون من )
ومدير مدرسة ومساعده, في مدارس  ( مديرًا عاما ومشرفا336طبقتا عمى عينة من )

تم التوصل الى النتائج  عمان الخاصة. وبعد استحصال البيانات ومعالجتيا احصائياً 
اآلتية: يواجو مديري المدارس عبئًا معموماتيا الكترونيا بدرجة مرتفعة, فضاًل عن ذلك 

ادراك  كانت درجة ممارسة مديري المدارس إلتخاذ القرار مرتفعة, وىناك عالقة بين
 عبء المعمومات االلكترونية واتخاذ القرار من قبل اإلداريين. 
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 :ـثـراءات البـح: إجالرابعلمبحث ا

رئيس قسم في المديريات العامة ( 66بمغ مجتمع البحث ): وعينتو مجتمع البحث
شعبة من التي تم الحصول عمييا  بحسب االحصائية ,لمتربية في محافظة بغداد

 (. 1كما موضح في الجدول )اإلحصاء, 

 (0الجدول )
 ةموزعوعينتو   البحث مجتمع

 حسب المديرية ب
عدد رؤوساء  المديرية

 األقسام 
 01 الكرخ األولى
 01 الكرخ الثانية
 01 الكرخ الثالثة

 01 الرصافة األولى
 01 الرصافة الثانية 
 01 الرصافة الثالثة 

 61 المجموع
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( فقرة, وتبنت 55تكون من ) الثقافة الرياديةلقياس  الباحثة مقياس أعدتالبحــث:  تاأدا
تخاذ القرار الذي أعدتو )شعبان,  مقياس  ( فقرة. 56متكون من )ال(, 5617وا 

ولممقياسين بدائل خماسية لإلجابة, وىي )تنطبق عميَّو بدرجة: كبيرة جدا, كبيرة, 
  متوسطة, قميمة, قميمة جدا(. 

 البحث: لمقياسيالصدق الظاىري 
في  حكمينعمى مجموعة من الم)الثقافة الريادية واتخاذ القرار(  المقياسين ُعرض تم     

لغرض التحقق من سالمة التعميمات ( محكمين, 16, بمغ عددىم )اإلداريةالعموم 
 (.5كما موضح في الجدول )لكل مقياس,  والفقرات

 (2الجدول )                                 
 الخبراء  آلراءالنسبة المئوية  

عدد  ت الفقرات أألدة القياسية   
 الفقرات

 النسبة  آراء الخبراء
 غير الموافقين الموافقون المئوية

 الثقافة الريادية    

0 ,2 ,3 ,4 ,5 ,8 ,9 ,00 ,03 ,
04 ,05 ,06 ,07 ,08 ,21 ,22 ,

23 
  07     01      --- 

 
011% 

6 ,7 ,01 ,02 ,09 ,20 ,24 ,25 , 
26 

  9      9      0 
 

 91% 

 اتخاذ القرار    

0 ,5 ,6 ,7 ,8 ,01 ,00 ,02 ,06 , 
07 ,21 ,20 ,22 ,23 

  04    01  
 

011% 
2 ,3 ,4 ,9 ,03 ,04 ,05 ,08 ,09 

22 ,24 ,25 
   02     8     2 

   
81% 

 . المقياسينفي جميعيا واستنادًا إلى آراء المحكمين تم اإلبقاء عمى الفقرات      
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  التجربة االستطالعية: 
رؤساء ( 5بمغ عددىم ) رؤساء األقسامعمى عينة من  المقياسينطبقت الباحثة      
. ومن خالل ىذا اإلجراء تأكدت مديريتي تربية الكرخ األولى والرصافة األولى منأقسام 

عن مقياس الثقافة الريادية الباحثة من وضوح التعميمات والفقرات, وبمغ متوسط اإلجابة 
 ( دقائق.16, في حين بمغ متوسط اإلجابة عن مقياس اتخاذ القرار )( دقيقة15)

 : المقياسينتصحيح 
وعند ( بدائل, 5, وأمام كل فقرة )( فقرة55من ) مقياس الثقافة الرياديةتكون      

وبذلك تكون أعمى درجة ( عمى التوالي, 1, 5, 3, 4, 5تأخذ الدرجات )التصحيح 
(, وبمتوسط فرضي مقداره 55(, وأقل درجة )155يمكن أن يحصل عمييا المستجيب)

 ( درجة. 75)

( بدائل, وعند 5( فقرة, وأمام كل فقرة )56من )في حين تكون مقياس اتخاذ القرار      
( عمى التوالي, وبذلك تكون أعمى درجة 1, 5, 3, 4, 5التصحيح تأخذ الدرجات )

(, وبمتوسط فرضي مقداره 56(, وأقل درجة )136يمكن أن يحصل عمييا المستجيب )
 .( درجة78)

 لثبــات: ا

كما  في مديريات التربية أقسامرؤساء ( 16طبقت االستبانة عمى عينة بمغت )     
 (. 3في الجدول ) موضح
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 (3الجدول )      
 باستخدام طريقتي  قيم معامالت الثبات       

 بحسب كل مقياسكرونباخ  –إعادة اإلختبار ومعادلة الفا  
 

 لمقياسا  
 قيم معامل الثبات وفقًا لطريقتي  
 الفاكرونباخ      إعادة االختبار  

 6,86 6,85  الثقافة الريادية
 6,85 6,84 اتخاذ القرار

    

ـــات المـــذكورة فـــي الجـــدول )      ـــد قـــيم معـــامالت الثب ـــة, وذلـــك بحســـب مـــا 3وُتَع ( مقبول
عـن  إذا زادت قيمـة معامـل الثبـات يم, إذ تشـير إلـى أنَّ أدبيات القيـاس والتقـو  أشارت إليو 

 (. 155:  1999،واخرونتكون مقبولة )باركر (, 6,76(

 :المقياسين بصيغتيما النيائيةتطبيق 
رئيس قسم في المديريات العامة  )66)المتكونة من  عينة البحث ا عمــىمتم تطبيقي     

لـــدى الثقافـــة الرياديـــة واتخـــاذ القـــرار حـــول  تقـــديراتيملتعـــرف لمتربيـــة فـــي محافظـــة بغـــداد 
عـن طريـق  وجـرى التطبيـق الكترونيـاً  ,المديريات العامة لمتربية في محافظة بغدادمديري 

  لمباحثة الكترونيا.واتس اب ويب, ومن ّثم أرسمت االجابات 
 

 الوسائل االحصائية: 
 .(spssبرنامج االحصائي )استعممت الباحثة      

 



 هـ4443-م  2022لسنة  .االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  801 

 : المبحث الرابع: عرض النتائج وتفسيرىا
, األدبيات, وتفسيرىا ومناقشتيا في ضوء البحث دافىلنتائج وفقًا ألسيتم عرض ا     

. وسيتم استعراضو التوصيات والمقترحاتعدٍد من وتقديم استنتاجات,  والتوصل إلى 
 عمى النحو اآلتي: 

 : اليدف األول
تعرف: مستوى الثقافة الريادية لغرص التحقق من اليدف األول الذي ينص عمى      

الثالثة( من و  الثانيةو الثالثة, الرصافة االولى و  الثانيةو  لدى مديري التربية )الكرخ األولى
 (. 3في الجدول ) موضح كما، و وجية نظر رؤساء األقسام

 (3الجدول )
 اإلختبار التائي لعينة واحدة لتعرف مستوى الثقافة الريادية 

عدد   المديرية
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  التائيةالقيمة 
 الجدولية المحسوبة الداللة

  2,507 76 01 الكرخ األولى 
 
 
 
 
 
 
75 

0,256  
 
 
 
 
 
 

2,262 

 
 
 
 
 
 
 

1,15 

 1,735 3,100 75,7 01 الكرخ الثانية

 0,022- 3,011 73,7 01 الكرخ الثالثة

الرصافة 
 االولى

01 72,7 2,872 -2,533 

الرصافة 
 الثانية

01 75,2 2,772 1,228 

الرصافة 
 الثالثة

01 72,0 3,506 -2,601 
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ن القيمة المحسوبة جميعيا أصغر م(, أن القيم التائية 3يتضح من الجدول )     
(. مما 9(, وبدرجة حرية )6,65عند مستوى داللة ) (,5,565) البالغة التائية الجدولية
من وجية ي المديريات العامة لمتربية مدير مستوى الثقافة الريادية لدى يشير إلى أنَّ 

   كانت ضعيفة. نظر رؤساء األقسام 
 

 اليدف الثاني:
من اليدف الثاني الذي ينص عمى تعرف داللة الفروق في الثقافة الريادية  لمتحقق     

لدى مديري المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد,  تبعا لمتغيري: المديرية )الكرخ 
األولى, الكرخ الثانية, الكرخ الثالثة, الرصافة األولى, الرصافة الثانية, الرصافة الثالثة(, 

سنوات(, ُأستخراجت المتوسطات  16سنوات, أكثر من  16-5ومدة الخدمة )من 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات وجيات نظر أفراد العينة من رؤوساءاألقسام, 

 (. 4كما موضح في الجدول )
 (4الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة من رؤساء األقسام 
 اتخاذ القرار بحسب متغيري المديرية ومدة الخدمةفي مقياس 

 
المتوسط  العدد مدة الخدمة المديرية

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 
 الكرخ األولى

 1,87 75,86 7 سنوات 5-16
 16أكثر من 
 سنوات

3 76,33 5,99 
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 الكرخ الثانية

 3,11 74,66 5 سنوات 5-16
 16أكثر من 
 سنوات

5 76,86 3,34 

 
 الكرخ الثالثة

 3,77 73,14 7 سنوات 5-16
 16أكثر من 
 سنوات

3 75,66 1,55 

 
الرصافة 
 األولى

 5,88 75,83 6 سنوات 5-16
 16أكثر من 
 سنوات

4 75,56 1,51 

 
 الرصافة

 الثانية 

 3,18 75,56 6 سنوات 5-16
 16أكثر من 
 سنوات

4 74,75 5,63 

 
 الرصافة

 الثالثة 

 3,55 71,45 7 سنوات 5-16
 16أكثر من 
 سنوات

3 73,66 5,98 

 
      

 
 (5الجدول )

 وجيات نظر أفراد العينة لمكشف عن داللة الفروق في بالتفاعل تحميل التباين الثنائي 
 مدة الخدمة المديرية و تبعا لمتغيري 
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مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى  القيمة الفائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 6,65 5,37 6,636 56,456 5 135,133 المديرية
مدة 
 الخدمة

18,68 1 18,68 6,651 4,66 6,65 

التفاعل 
 بين 

 المديرية 
مدة و 

 الخدمة 

176,518 5 34,643 6,639 

5,37 6,65 

    875,347 48 41875,765 الخطأ
     59 45193,733 الكمي

 
 

 (, مايأتي:5الجدول )يتضح من 
 

  أثر متغير المديرية:
 

حول مستوى الثقافة الريادية  متقاربةكانت أنَّ تقديرات أفراد العينة من رؤساء األقسام 
    .لدى مديري المديريات العامة لمتربية



 هـ4443-م  2022لسنة  .االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  805 

  أثر متغير مدة الخدمة: 
حول مستوى الثقافة  متقاربةكانت أنَّ تقديرات أفراد العينة من رؤساء األقسام      

 .الريادية لدى مديري المديريات العامة لمتربية وفقا لمتغير مدة الخدمة
 

 : مدة الخدمة المديرية و التفاعل بين متغيري 
إلى أنَّو اليوجد تفاعل بين متغيري مدة الخدمة والمديرية في وجيات  النتيجة  تشير  

لدى مديري المديريات العامة لمتربية في محافظة  الثقافة الرياديةنظر أفراد العينة حول 
 بغداد.

 
 : اليدف الثالث

تعرف مستوى اتخاذ القرار لدى مديري من اليدف الثالث الذي ينص عمى  لمتحقق    
الثالثة( من وجية نظر و  الثانيةو  الثالثة, الرصافة االولىو  الثانيةو  التربية )الكرخ األولى

المتوسطات الحسابية لوجيات نظر أفراد العينة, وانحرافاتيا  ُأستخرجترؤساء األقسام, 
المعيارية, ولتعرف داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية والمتوسط الفرضي لمقياس 

 (. 6موضح في الجدول ) كمااتخاذ القرار ُأستعمل اإلختبار التائي لعينة واحدة, 
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 (6الجدول )
لعينة واحدة لتعرف مستوى اتخاذ القرار لدى مديري المديريات العامة  اإلختبار التائي

 من وجية نظر رؤوساء األقسام لمتربية في محافظة بغداد 
عدد  المديرية 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

  0,002 005,3 01 الكرخ االولى
 
 
 
 
 
 
78 

016,267  
 
 
 

2,262 

 
 
 
 
 
 
 

1,15 

 39,540 2,172 013,9 01 الكرخ الثانية

 29,297 2,928 015,0 01 الكرخ الثالثة

 47,677 2,305 002,9 01 الرصافة األولى

 49,647 0,798 016,2 01 الرصافة الثانية

 34,740 2,322 013,5 01 الرصافة الثالثة

 
      
أكبر من القيمة التائية جميعيا (, أن القيم التائية المحسوبة 6يتضح من الجدول )     

(. مما يشير 9(, وبدرجة حرية )6,65(, عند مستوى داللة )5,565) الجدولية البالغة
من وجية  لدييم القدرة عمى اتخاذ القرارإلى أنَّ مديري المديريات العامة لمتربية في  

 نظر رؤساء األقسام في المديريات.  
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  اليدف الرابع:
ستخراجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات وجيات نظر أفراد ا     

 (. 7األقسام, كما موضح في الجدول ) العينة من رؤوساء
 (7لجدول )ا

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة 
ط المتوس العدد مدة الخدمة المديرية   

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 
 الكرخ األولى

 1,661 115,85 7 سنوات 5-16
 1,511 114,66 3 سنوات 16أكثر من 

 
 الكرخ الثانية

 1,961 163,6 5 سنوات 5-16
 1,855 164,5 5 سنوات 16أكثر من 

 
 الكرخ الثالثة

 5,116 164,6 7 سنوات 5-16
 1,887 166,3 3 سنوات 16أكثر من 

 
 الرصافة األولى

 5,115 116,83 6 سنوات 5-16
 5,661 116,66 4 سنوات 16أكثر من 

 
 الرصافة

 الثانية 

 1,337 167,83 6 سنوات 5-16
 سنوات 16أكثر من 

4 163,75 1,791 

 
 الرصافة

 الثالثة 

 5,361 163,45 7 سنوات 5-16
 سنوات 16أكثر من 

3 163,67 1,449 



 هـ4443-م  2022لسنة  .االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  808 

 (8الجدول )
تبعا  وجيات نظر أفراد العينة تحميل التباين الثنائي لمكشف عن داللة الفروق في 

 مدة الخدمة المديرية و لمتغيري 
 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى  القيمة الفائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 6,65 5,37 6,786 551,616 5 1558,683 المديرية
مدة 
 الخدمة

6,661 1 551,616 6,66 
4,66 6,65 

التفاعل 
 بين 
مدة 

الخدمة 
 والمديرية 

118,869 5 53,761 6,676 

5,37 6,65 

    319,918 48 15356,69 الخطأ
     59 16735,983 الكمي

 
 

 (, مايأتي:8يتضح من الجدول )
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  أثر متغير المديرية:
 النتائج أنَّ تقديرات أفراد العينة من رؤساء األقسام متقاربة.  بينت      

 
  أثر متغير مدة الخدمة:

 النتائج أنَّ تقديرات أفراد العينة من رؤساء األقسام متقاربة.  بينت     
  

 : التفاعل بين متغيري مدة الخدمة 
النتيجة تشير إلى أنَّو اليوجد تفاعل بين متغيري مدة الخدمة والمديرية في وجيات      

نظر أفراد العينة حول اتخاذ القرار لدى مديري المديريات العامة لمتربية في محافظة 
 بغداد.

 
 : الخامس اليدف
 الريادية الثقافة مستوى بين العالقة داللةالذي ينص عمى  الخامستحقيقًا لميدف      
 نظر وجية منفي محافظة بغداد  لمتربية العامة المديريات مديري لدى القرار واتخاذ
, فقد تم استخراج معامل االرتباط بين المتغيرين باستخدام معامل ارتباط األقسام رؤساء

  (.9بيرسون, كما موضح في الجدول )
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 (9الجدول)
 قيمة معامل االرتباط بين الثقافة الريادية واتخاذ القرار 

 لدى مديري مديريات التربية من وجية نظر رؤساء األقسام
 

 اتخاذ القرار  المتغيرين
 

 الثقافة الريادية
 

1,80 
 

 : مناقشة النتائج
 

أشارت النتائج إلى أنَّ تقديرات أفراد العينة من رؤساء األقسام تشير إلى أنَّو عمى      
الرغم من أىمية الثقافة الريادية إاّل أن مديري المديريات العامة لمتربية لدييم ضعفا في 

جاءت متوقعة نتيجة الظروف مستوى الثقافة الريادية. وترى الباحثة أنَّ ىذه النتيجة 
فضاًل عن انتشار جائحة كورونا. عمى التي يعيشيا بمدنا, تصادية واألمنية االقالراىنة 

الرغم أنَّ مايميز عالمنا اليوم يتمثل بالسرعة نحو التغيير في مجاالت الحياة كافة, 
والمنافسة والتميز السيما في تقديم الخدمات لشرائح متنوعة من المجتمع, ومنيا مالو 

يمي, إذ أصبح استمرارية المؤسسات مرتبط ارتباطًا وثيقًا عالقة بالواقع التربوي والتعم
بقدرتيا عمى التغيير في بيئتيا الداخمية وصواًل إلى التكيف مع التغييرات الحاصمة في 

ن لم تستطع ذلك فإنَّيا تعرض نفسيا لمتأخر وربما اإلنتياءالبيئة الخارجية . مما , وا 
ربية  أن تكون ريادية في قيادة التغيير, يستوجب عمى ىذه المؤسسات متمثمة بمديري الت

وكان األجدر بيم استباق الزمن من إجل اإلبداع والتميز في ظل بيئة تنافسية, إذ 
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أصبحت ريادة المؤسسات إحدى المداخل اإلدارية الميمة لتحقيق إنجازات ميمة وأداء 
ه القرارات متميز من خالل اتخاذ قرارات حاسمة وسميمة في الوقت نفسو, قد تتمثل ىذ

بتحديث التعميم أو استخدام تكنولوجيا التعميم بشكل أكثر تطورًا متماشيا مع تطور التعميم 
في الدول المتقدمة, أو استثمار الموارد البشرية والمادية استثمارًا أمثل, أو بتقديم خدمات 

 تعميمية أكثر تطورًا. 
 

م العولمة, فإنَّ فكرة الريادة (, إلى أنَّو في ظل نظا5616وقد أشار )اسماعيل,      
أصبحت تثير اىتمام القادة والمدراء عمى مستوى الفيم وعمى مستوى وضع خطط 
واستراتيجيات تحقق نجاح مؤسساتيم واستمراريتيا من خالل التنافس واإلبداع 
واالستباقية, ولكي تنجح ىذه المؤسسات أصبح من الضروري وضع رؤية واضحة 

دية في المؤسسة ومن ّثم في المجتمع كمو, وأن تسعى لتنامي الفكر لتعزيز الثقافة الريا
متنوعة لالريادي الذي يحقق ليا التميز والفاعمية والتكيف مع الظروف المختمفة والبيئات ا

 (. 66: 5616)اسماعيل, 
 
في تطوير المؤسسات  وعمى الرغم من أىمية الثقافة الريادية والفكر الريادي      

بمدنا, إاّل أنَّو لألسف لم يستطع مديري التربية من التمكن من ىذه الثقافة, التربوية في 
بشكل سمبي, وربما يجعل العمل اإلداري  عمى األداء اإلداري –حتماً  –مما ينعكس 

  روتيني أكثر مما ىو ابداعي وتنافسي ومتميز. 
 
 

ديري المديريات العامة لمتربية يمتمكون القدرة عمى إلى أنَّ مإلى أنَّ  وأشارت النتائج     
. وترى الباحثة أن قدرة مدير التربية عمى  من وجية نظر رؤساء األقسام إتخاذ القرارات
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اتخاذ القرارات يرتبط بشكل كبير ومباشر بقدرتو عمى القيام بوظيفتو اإلدارية وما تتطمبة 
ام ىذه الوظيفة, فضاًل عن أنَّ اتخاذ من تنظيم لمعمل اإلداري وبقدرتو عمى أداء مي

القرار يشير إلى قدرة المدير العام لمتربية عمى مواجية الصعوبات التي تواجيو في 
 العمل التربوي وقدرتو عمى حل المشكالت اإلدارية والتربوية.  

 
(, إلى أنَّ اتخاذ القرار األساس األول ألداء المدير لميامو 5664ويشير )ماىر,      
نجاز نشاطات مؤسستو, فال يحدث نشاط إداري بدون أن يكون ىناك قرار اإل دارية وا 

بشأنو, وكل الوظائف اإلدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة وتوجيو ال يمكن أن تتم بدون 
اتخاذ قرار لتحديد من يقوم بالميام والتوقيت االزم لحدوث ميمة معينة, فضاًل عن 

 (. 586: 5664نتائج منيا )ماىر, تحديد تكمفتيا المادية, وتوقع ال
 

(, إلى أنَّ المدراء في المستويات العميا يتخذون قرارات 1984وأشار )بوحوش,      
تتعمق بمستقبل المؤسسة, وقد تتخذ ىذه القرارات في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة 

زات وضغوط معينة, لذا يحتمل أن تكون نتائج ىذه القرارات ايجابية وتؤدي إلى انجا
لى استمرارية المؤسسة بخطى واثقة, وقد تكون نتائج القرارات سمبية قد تؤثر عمى  كبيرة وا 
مستقبل المؤسسة, لذا ينبغي توخي الحذر عند اتخاذ القرار السيما من قبل المستويات 
اإلدارية العميا, ويستدعي ذلك االعتماد عمى اجراءات معينة, منيا مراعاة المرونة عند 

ي يمكن أن تتأثر بالقرار المتخذ. فضاًل عن ار لإللمام بكافة الجوانب التاتخاذ القر 
في اتخذ القرار, السيما في ظل األزمات الطارئة, بل عمى المدير ضرورة عدم التسرع 

دراسة كافة المعمومات المتعمقة باتخاذ القرار دراسة دقيقة وبموضوعية, بما يحقق اليدف 
من اتخاذ القرار, وأن يتخذ وقتًا كافيًا بدراسة ىذه المعمومات لفيم الظروف المحيطة 

 (. 165: 1984بالقرار )بوحوش, 
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, أن اتخاذ القرار ميارة تحتاج إلى التدريب ونفاذ البصيرة مع (1987ويرى )درة,      
وفرة المعمومات ليكون المدير قادرًا عمى اتخاذ القرار بشكل سميم, فضاًل عن أن اتخاذ 

لقرار ليس باألم اليسير إذ تؤثر فيو العديد من العوامل االجتماعية واالقتصادية ا
 (. 6: 1987والتنظيمية )درة, 

 
, منيا مديريات في المؤسسات التربوية تزداد أىمية اتخاذ القرار ترى الباحثة أنو       

القرارات التربوية والتعميمية, ومنيا تحول إلى  التربية, ألنيا تمثل القاعدة األساسية إلتخاذ
المدارس عمى اختالف مستوياتيا وأنواعيا, ويصل تأثير ىذه القرارات إلى الكوادر 

لى   و أولياء األمور.  الطمبةاإلدارية والتعميمية, وا 
 

العينة من رؤساء األقسام حول امتالك  داللة الفروق في وجيات نظرأفرادأما فيما       
حول امتالكيم لمثقافة الريادية والقدرة مديري المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد 

عمى اتخاذ القرار, فقد اشارت النتائج إلى عدم وجود فرق دال احصائيًا في تقديرات أفراد 
الباحثة أن رؤساء األقسام  العينة بحسب متغيري المديرية ومدة الخدمة, وفي ذلك ترى

من خالل تعامميم اليومي المستمر مع المدراء العامين لمتربية يستطيعون أن يقيموا مدى 
مايمتمك مدير التربية من ثقافة ريادية وقدرة عمى اتخاذ القرار, وأن ىذا التقييم ال يتأثر 

بين رئيس القسم بالمديرية وبمدة الخدمة بقدرتعمق األمر وتأثره بالتعامل اليومي ما
 والمدير العام. 

 
بين الثقافة الريادية واتخاذ القرار,  وقد أظيرت النتائج أنَّ ىناك عالقة دالة احصائياً      

مما يعطي مؤشرات ودالئل إلى تبني الثقافة الريادية بوصفيا استراتيجية يتخذىا المدير 
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ذلك اتخاذ قرارات تتناسب ومستوى الثقافة الريادية   , إذيتطمبلتفعميل العمل اإلداري
 التي يؤمن بيا المدير ويحاول أن يجعميا منياجا لعممو اإلداري. 

 

 : ياتــــــالتوص

 استنادًا إلى ماتوصل إليو البحث الحالي توصي الباحثة باآلتي: 

ضرورة تبني المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد الثقافة الريادية,  .1
لالستفادة من مخرجاتيا في رفع مستوى اتخاذ القرار, والتأكيد عمى األنشطة 
اإلبداعية في المديرية وفي المؤسسات التعميمية التابعة ليا, فضاًل عن دعم 

بما يحقق لممديرية دورىا جيود الباحثين العممية السيما المتميزين منيم, 
 الريادي في النيوض بواقع التربية والتعميم في البمد.   

ضرورة اىتمام مديري المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد عمى جعل  .5
مؤسساتيم بيئات مشجعة لمثقافة الريادية, من خالل تشجيع العاممين فييا عمى 

ل الثقافة الريادية إلى سموك ريادي التفكير االيجابي والمحفز لمطاقات, وتحوي
 في الحياة المينية.

  
أن يعمل مديري التربية عمى تحفيز روح اإلبداع والمبادرة لدى العاممين في  .3

م ليسيموا بنشر الثقافة الريادية في المديرية , واإلىتمام بيم وتشجيعيالمديريات
 التابعة ليا. والتعميمية ومن ثّم بالمؤسسات التربوية 

المشاركة بالدورات التدريبية لمتدريب عمى اتخاذ القرارات بما يتناسب مع  .4
 التربوية والمينية, وبما يسيم في تطوير العمل اإلداري. المواقف 
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 : اتــــــالمقترح
 تقترح الباحثة عدد من الدراسات المستقبمية, منيا: 

الثقافة الريادية وعالقتيا باألداء المتميز لدى مديري التربية ومديري المدارس عمى  .1
 اختالف مستوياتيا.

 الثقافة الريادية وعالقتيا بتحقيق التنافس اإلداري لدى مديري التربية. .5
 .  التربية مديري لدى اتخاذ القرار وعالقتو باألداء المتميز .3
 

  لمصــــــــــــادرا

(. "خصائص الريادي في المنظمات الصناعية وأثرىا في 5616اسماعيل, عمر .)
, )ص: 4, ع 15, مج مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصاديةاالبداع التقني", 

66-96 .) 

مجمة جامعة (. الريادة في الشركات العربية بمنظور استراتيجي , 5668األغا, وفيق .)
 (. 46 – 1حادي عشر, )ص: في قطاع غزة, مج ال األزىر

مناىج البحث في عمم النفس الدكمنيكي (. 1999.) رونخواباركر، كريس، 
 ، القاىرة: مكتب االنجمو المصرية. واخرون ، ترجمة: نجيب صبورةواإلرشادي

الدور المعدل لمثقافة الريادية في العالقة بين (. 5619بخيت, أحمد بشير اسماعيل .)
اطروحة دكتوراه, كمية الدراسات العميا, جامعة  االستراتيجية. التوجو لمسوق والمرونة

 السودان لمعموم والتكنولوجيا. 
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, ترجمة د. عبدالحكيم ثابت, كيف تكون مديرا ناجحا(. 1999باليك, ج. متريس .)
 لمطباعة والنشر. ءالقاىرة: دار قبا

: القرارات االداريةأثر تكنولوجيا المعمومات في اتخاذ (. 5611بمعرابي, عبدالكريم .)
جميورية الجزائر  -, اطروحة دكتوراه, كمية الحقوق, جامعة وىرانو دراسة حالة

 الشعبية.

، الجزائر: المؤسسة االتجاىات الحديثة في عمم اإلدارة(. 1984بوحوش, عمار .)
 الوطنية لمكتاب

الثقافة التنظيمية وأثرىا في فاعمية المنظمة: دراسة (. 5668الجبوري, عمركاظم .)
, رسالة دبموم, كمية اإلدارة الراء عينة من الكادر الطبي واالداري في دائرة صحة نينوى

  واالقتصاد, جامعة الموصل.

مكتبة اإلنجمو القاىرة:  , 1ط ،سيكولوجية صنع القرار (. 5661)، مجدي حبيب
 مصرية.

فاعمية اتخاذ القرار لدى مديري المدارس الثانوية (. 5656حسن, حنين محمود .)
, رسالة ماجستير, كمية العموم وعالقتيا بادارة األزمات من وجية نظر العاممين

 التربوية, جامعة الشرق األوسط

، الطبعة األولى, الجزائر: أساسيات نظرية القرارات والمالية(. 5611حسين, رحيم .)
 مكتبة اقرأ لمطباعة والنشر. 
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بناء مقياس اتخاذ القرار لدى طمبة (. 5614حمد, ليث كريم, و عبدالرزاق, قاسم .)
. منشورة عمى الموقع االلكتروني:. المرحمة االعدادية

https://www.iasj.net/iasj/download/60cfd3daa71265e2 

(. تنمية الثقافة التنظيمية الداعمة لتحقيق الريادة 5619خاطر, محمد ابراىيم .)
, الصادر في شير 1, جزء مجمة كمية التربية لجامعة بني سويفبالجامعات المصرية. 

 ابريل. 

، القاىرة: مكتبة ابن سينا فن اتخاذ القرار(. 1995الخزامي، عبد الحكيم أحمد .)
 لمطباعة والنشر. 

ممارسة مديري المدارس الثانوية السموب االدارة . (5617خمف اهلل, محمود ابراىيم .)
مجمة جامعة االقصى )العموم , باالستثناء وعالقتو بتحقيق متطمبات القيادة الريادية

 (. 373 -358, )ص: 5, ع 11, مج االنسانية(

, من منشورات دائرة التعميم اتخاذ القرارات: أفكار أساسية(. 1987درة, عبدالباري .)
 األردن.  –امعة اليرموك المستمر في ج

(. دور التوجو الريادي 5613رشيد صالح عبدالرضا ، والزيادي صباح حسين شناوة .)
في تحقيق األداء الجامعي المتميز دراسة تحميمية آلراء القيادات الجامعية في عينة من 

، مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصاديةكميات جامعات الفرات األوسط، 
  5،ع15مج
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باتخاذ القرار في المدارس  القتوعبء المعمومات وع(. 5617.)لبنى يونسشعبان,  
. رسالة ماجستير منشورة, كمية  في العاصمة عمان االداريين الخاصة من وجية نظر 

 العموم التربوية, جامعة الشرق األوسط. 

 .لمنشردار الثقافة : ، عمانمفاىيم إدارية حديثة(. 5663.)الصيرفي ، محمد 

 قتيا باتخاذ القرار لدىالشخصية وعال سمات(. 5661.)ئي ، إيمان عباد الكاريم الطا
ابن رشد, جامعة  –كمية التربية , ، رسالة ماجستير في جامعة بغداد طمبة كمية القانون

 بغداد. 

 لمطباعة والتوزيع. عمان: دار المسيرة  ،أساسيات عمم اإلدارة(. 5644.)عباس، عمي 

(. معوقات صنع القرارواتخاذه لدى مديري مدارس التعميم 5619عمي, حنان احمد .)
, ع مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسيةاألساسي في جميورية مصر العربية, 

 (. 533 -193, )ص: 5, ج 11

أثر أبعاد المنظمة الريادية في تحقيق التنافسية (. 5614القرنة, لميس يوسف )
 , رسالة ماجستير, كمية األعمال, جامعة الشرق األوسط. ةالمستدام

الثقافة التنظيمية ودورىا في تعزيز التوجو (. 5619كامل, صفاء, حسن, ميدي .)
 . الريادي

،االسكندرية: الدار الجامعية اإلدارة: المبادئ والميارات(. 5664ماىر, أحمد .)
 لمطباعة والنشر.

, رسالة ماجستير, كمية وعالقتو بميارة اتخاذ القرارالذكاء (. 5615المنصور, زينة .)
 التربية بجامعة دمشق. 
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رياض فاعمية عممية اتخاذ القرارلدى مديرات (. 5668.)المومني، خالد والقضاة، محمد 
 36العدد  (,عموم إنسانيةدراسات )مجمة "، األردنفي أقميم شمال  األطفال

, عمان: دار 5, طالريادة وادارة االعمال(. 5616النجار, فايز, والعمي, عبدالستار .)
 الحامد لمطباعة والنشر. 

  :قـــــــــــــحماللا

  مقياسم/ 
 الثقافة الريادية لدى مديري المديريات العامة لمتربية 

 في محافظة بغداد من وجية رؤساء األقسام 
 (بصيغتيا النيائية)

 المحترم.........................رئيس القسم 

 تحية طيبة, وبعد: 

الثقافة الريادية وعالقتيا باتخاذ القرار لدى )تروم الباحثة إجراء دراستيا الموسومة بــ 
. (مديري المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد من وجية رؤساء األقسام 

) (, تحت بوضع عالمة  الفقرات المعروضة,يتطمب األمر ابداء وجيات نظرك حول 
عمما أن اجابتك ستسخدم ألغراض أحد بدائل اإلجابة الذي يتناسب مع وجية نظرك. 

لذكر  البحث العممي, يطمع عمييا سوى الباحثة, ويتطمب األمر ذكر المديرية, والداعي
 االسم. 

 نواإلمتنامع الشكر                                                         
 الباحثة/ م. د. فاتن خمف النصراوي
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 تنطبق عميو بدرجة  الفقرات ت
كبيرة 
 جدا

قميمة  قميمة متوسططة كبيرة
 جدا

      يشجع العاممين معو عمى التفكير المستقل 1
      ينشر ثقافة االبداع الريادي 5
لديو القدرة عمى التعامل مع مدى واسع من  3

 الظروف البئية المتغيرة
     

يتبنى أفكار جديدة لتحقيق انجازات متميزة  4
 لمديريتو 

     

يرسخ لدى رؤوساء األقسام القيم التي تساند  5
 االنجازات الريادية

     

لتبني ثقافة ريادية في يميم العاممين معو   6
 أساليبيم التدريسية

     

يشجع عمى التعامل بذكاء مع تحديات الوضع  7
 الراىن

     

يساند أصحاب المواىب والمتميزين من  8
 المدرسين والطمبة

     

يضع استراتيجية ريادية متكاممة لتنفيذ الخطط  9
 في مديريتو

     

      يتجاوب بسرعة مع المتغيرات التكنولوجية   16
      ينتقل من استراتيجية ألخرى وبأقل تكمفة 11
      يعمل عمى استثمار الفرص المتاحة  15
يدرك بأن العاممين معو ىم رأس مال مديريتو  13

 الحقيقي
     



 هـ4443-م  2022لسنة  .االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  821 

      يرسخ ثقافة مساندة لالنجازات الريادية 14
      التجريب لألفكار االبداعية الجديدةيعزز ثقافة  15
      لديو رؤى ريادية مستقبمية لمعمل المدرسي 16
يبحث عن فرص جديدة لتطوير مديريتو  17

 والمدارس التابعة ليا 
     

يعمل عمى استقطاب الكفاءات لمعمل ضمن  18
 كادر مديريتو 

     

يعمل عمى األخذ بزمام المبادرات الريادية  19
 الجديدة

     

لديو القدرة عمى رصد التغيرات ذات العالقة  56
 بعممو اإلداري

     

يمتمك القدرة عمى التعامل بمرونة مع  51
 التحديات التي تواجو عممو

     

يتبنى نظام الحوافز والمكافات لدعم األفكار  55
 الريادية 

     

      يتحمل مسؤولية عممو بصورة متكاممة 53
      يوفر الدعم الالزم لمعاممين المبتكرين  54
يعمل عمى تشجيع المنافسة بين رؤوساء  55

 األقسام وكل العاممين معو   
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 (2الممحق )
 مقياس /م

 اتخاذ القرار لدى مديري المديريات العامة لمتربية
 في محافظة بغداد من وجية رؤساء األقسام

 (النيائية بصيغتو)
 المحترم.........................رئيس القسم 

 تحية طيبة, وبعد: 

)الثقافة الريادية وعالقتيا باتخاذ القرار لدى تروم الباحثة إجراء دراستيا الموسومة بــ 
. مديري المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد من وجية رؤساء األقسام (

) (, تحت بوضع عالمة  المعروضة,يتطمب األمر ابداء وجيات نظرك حول الفقرات 
عمما أن اجابتك ستسخدم ألغراض أحد بدائل اإلجابة الذي يتناسب مع وجية نظرك. 

البحث العممي, يطمع عمييا سوى الباحثة, ويتطمب األمر ذكر المديرية, والداعي لذكر 
 االسم. 

 مع الشكر واإلمتنان                                          

                                                                                               
 الباحثة/ م. د. فاتن خمف النصراوي
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 ت
 الفقرة
 

 
 الفقرات              

 بدائل اإلجابة
 تنطبق عميَّو بدرجة

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جدا كبيرة
 جدا

يجرى عقد دورات تدريبية بإستمرار  1
لالستفادة من  لرؤساء األقسام 

المعمومات التي تجمع لعممية 
 اتخاذ القرارات

     

يجمع المعمومات من أقسام  5
لإلستفادة منيا عند عممية  يريةالمد

 اتخاذ القرارات
     

يساعد في توفير معمومات دقيقة  3
      عند الحاجة إلتخاذ القرارات.

يقدم معمومات كافية لتحسين  4
 عممية إتخاذ القرارات

     

رؤساء ينظم البيانات بحيث تساعد  5
عمى اتخاذ القرارات  األقسام 
 المناسبة

     

      يوفر الحمول المناسبة لممشكالت  6
يتنبأ بالمشكالت المستقبمية في  7

 مديريتو
     

عند معالجة يتميز بالمرونة  8
 اإلداريةالمشكالت 

     

     التي المعمومات  يعمل عمى جمع 9
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في اتخاذ القرارات  تساعد
 المناسبة.

متكامل لجمع عمى نظام  يعتمد 16
 القرارات. عند اتخاذ المعمومات

     

رؤساء عمى مشاركة  يحرص 11
القرارات  بعممية اتخاذاألقسام 

 المتعمقة بمجال عمميم.

     

التي تجمع المعمومات يعتمد  15
 القرار . الكترونيا في متابعة تنفيذ

     

المعمومات يعمل عمى توافر  13
 توفعالية قرارالزيادة الدقيقة 

     

المقارنة بين البدائل   يعمل عمى  14
 المتاحة في عممية اتخاذ القرارات

     

المالية واألىداف  قراراتو تتالئم  15
 لمديريتوالعامة 

     

المعمومات  عمى ايصاليعمل  16
لرؤساء األقسام لمساعدتو في 

 تخاذ القراراتل

     

لقدرة عمى  اتخاذ القرار في يماتمك  17
الوقت المناسب  باالستعانة 
  برؤساء األقسام في المديرية

     

 وفريقا متخصصًا  لمساعدت يشكل 18
 في اتخاذ القرارات

     

     مع فريق العمل عن  يتواصل 19
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 طريق تبادل المعمومات.
الميام بين أعضاء فريق يوزع  56

 العمل  لتقديم التوصيات.
     

لو  ستعين بالتوصيات المقدمة ي 51
 ن فريق العمل في اتخاذ القرارم

     

عممية اتخاذ القرارات يخطط  55
المتوافرة  لمعموماتاباالعتماد عمى 

. 

     

مخططا زمنيا  لمتابعة   يضع  53
 تنفيذ القرارات

     

ضع خططا لي وتنبأ بنتائج قرارات 54
 بديمة

     

      عمى تنفيذ القرارات. يشرف بنفسو 55
نتائج القرارات لالستفادة منيا ُيقيم  56

 مستقبال
     

 


