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  لتمویل المالي وأثرها على اتخاذ القرارات اإلداریة مشكالت ا
  من وجهة نظر اإلدارات العلیا في الجامعات األردنیة الحكومیة

 * عیروطمحمد  مصطفى د/
  

  المقدمــة:
یمكن اعتبار التمویل من الوظائف األكثر أهمیة في أي منظمة من 

علیه كافة عناصره المنظمات كونه یشكل  العمود الفقري للعمل فهو المستند 
النوعیة و  مخرجاته، وهو عنصر أساسي في تنمیة نواحي الجودةو  عملیاتهو  ومدخالته

التي یحتاجها رأس المال البشري للقیام بالتنمیة. ولهذا ُیعّد من العناصر المحددة 
للكفاءة في عملیات اتخاذ القرارات اإلداریة في تحدید البدائل المتاحة، ویمكن لإلدارة 

ل وظیفة التمویل تدبیر الموارد النقدیة للمشاریع، وتسییر العمل، وتحدید من خال
  أفضل مصدر لألموال وذلك بالمقارنة بین مصادره المتاحة.

) أن وظیفة التمویل في الجامعات تنقسم إلى وظیفتین ١٩٩٩ویرى المیداني (
ع أساسیتین: یشتمل األول على قرارات استثماریة تتعلق بمجموعة من مشاری

قرار االستثمار الرابحة، والموازنات المخصصة لها، أما النوع الثاني فیشتمل على 
یتعلق بتحدید هیكل التمویل األمثل الستثمارات الشركة، أي مزیج الذى التمویل 

ویزید  ویقلل من المخاطر س المال إلى الحد األدنى،أالتمویل الذي یخفض تكلفة ر 
  من الربحیة المتوقعة.

التمویل الجامعي من القرارات المهمة المؤثرة في عملیات التدفق  وُیعد قرار
بتحدید نسبة التمویل من مختلف الموارد  النقدي، والسیولة المتوفرة، كونه یتعلق

ن المتاحة، عالوة على تحدید المكونات المالیة المناسبة من مصدرین مثل الدی
الربح المتاحة  انیاتإمكالمال وتعظیم  أسر كلفة  خفضوالملكیة، وذلك بهدف 

  .)٢٠١٣(الحمدان والقضاه، 
ویعـــد اتخـــاذ القـــرارات مـــن المهـــام الجوهریـــة للعملیـــة اإلداریـــة، حیـــث إن مقـــدار 
النجاح الذي تحققه أیة منظمة إنمـا یتوقـف فـي المقـام األول علـى قـدرة وكفـاءة القـادرة 

مـن مفـاهیم تضــمن  اإلداریـین وفهمهـم للقـرارات اإلداریــة وأسـالیب اتخاذهـا، وبمـا لــدیهم
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رشد القرارات وفاعلیتهـا، وتـدرك أهمیـة وضـوحها ووقتهـا، وتعمـل علـى متابعـة تنفیـذها 
  ).٢٠٠١(الصّقار، وتقویمها 

اتخــاذ القــرارات تكمــن فــي أن  أهمیــة) أن ٢٠٠٦وفــي ذات الســیاق یــرى شــبیر (
ألساس مختلف العملیات التي یقوم بها القائد وما ترافقها من إجراءات وعملیات هي با

مجموعــة مــن  القــرارات تتخــذ فــي المســتویات  القیادیــة واإلداریــة العلیــا لتوجیــه ســلوك 
المرؤوســـین، كمـــا أن أي موقـــف تربـــوي إنمـــا یمثـــل مشـــكلة تحتـــاج إلـــى اتخـــاذ قـــرارات 
سلیمة بشأنها، لهـذا فـإن عملیـة اتخـاذ القـرارات تبـدأ بتحدیـد المشـكلة، وتحدیـد البـدائل، 

امـــل الســـلیم مـــع تلـــك المشـــكلة، ثـــم یـــتم تقیـــیم الحلـــول والبـــدائل، والحلـــول المناســـبة للتع
  .واالختیار السلیم والمناسب منها، ثم تأتي بعدها مرحلة التنفیذ

إلى أن عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة، تعتبـر  )٢٠٠٠( وآخرونالصحن ویشیر 
 جـــــوهر القیـــــادة اإلداریـــــة والمســـــتوعب لجمیـــــع النشـــــاطات داخـــــل المؤسســـــة، والمـــــنظم

لعالقاتها مع الهیئات األخرى في المجتمع. وتزداد أهمیة اتخاذ القرارات اإلداریـة كلمـا 
كبر حجم المؤسسة. وتوصف عملیة اتخـاذ القـرار بأنهـا عملیـة عقالنیـة رشـیدة تتبلـور 
فــــي االختیــــار بــــین بــــدائل متعــــددة ذات مواصــــفات تتناســــب مــــع اإلمكانیــــات المادیــــة 

مـــا وتبـــرز أهمیـــة اتخـــاذ القـــرارات علـــى مســـتوى حیـــاة المتاحـــة واألهـــداف المطلوبـــة. ك
األفراد لكـون األفـراد یواجهـون فـي حیـاتهم الیومیـة الخاصـة، العدیـد مـن المشـاكل التـي 

  .تجبرهم على مواجهتها ووضع الحلول واتخاذ القرارات المناسبة لها
ومن هنا وجد الباحث أن هناك حاجة ملحـة ألن یضع متغیرات الدراسة 

المالي واتخاذ القرارات اإلداریة) تحـت المجهـر ویدرسها؛ لیكشف عن بعض (التمویل 
مشكالت التمویل المالي التي تواجه اإلدارات الجامعیة، وأثرها على اتخاذ القرارات 

 اإلداریة.
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ترتبط القرارات اإلداریة ذات الصلة بالتمویل المالي بكیفیة الحصول على 
 مصادر من األمثل المزیج المالیة الالزمة لتمویل االستثمارات، وتحدید المخصصات

 تهتم وعلیه فهي، المتاحة التمویل مصادر من التمویل تشكیلة تحدید ، أيالتمویل
باعتبار التمویل المالي  علیه، الحصول وكیفیة ومبالغها المناسبة التمویلیة بالمصادر

ة التي تواجه إدارة الجامعات، وذلك باالعتماد على أحد القرارات اإلداریة المالیة الهام
الدیون المصرفیة والتجاریة قصیرة وطویلة األجل والسندات، أو االعتماد على حقوق 
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الملكیة ممثلة باألسهم العادیة واالحتیاطیات اإلجباریة واالختیاریة واألرباح غیر 
  الموزعة.

الجامعات لتمویل عملیاتها  كفایة رأس المال التي تواجه إداراتونظرًا لعدم 
واهتمام هذه اإلدارات العلیا بمشكالت التمویل المالي، ، الالزمة لبقائها واستمرارها

والذي یلعب دورًا هامًا في نجاحها وفشلها، تبعًا لالتجاهات السلبیة واالیجابیة التي 
  بها.یتخذونها، مما ینعكس على كفاءة عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة المتعلقة 

تبرز مشكلة الدراسة بمحاولة التحقق بإمكانیة استخدام التمویل المالي كوسیلة 
اتخاذ قرار منح من وسائل تقویم أداء الجامعات طالبة التمویل ومدى تأثیره في 

أوجه القصور التي تؤدي إلى ظهور مشكلة التمویل المالي  التمویل، وكذلك تعرف
در اإلمكان في تطویر عملیات التمویل بناًء وتقدیم بعض المقترحات التي تسهم بق

 على أسس سلیمة وذلك للوقایة من أخطار الدیون المتعثرة.
وفي ضوء ما تقدم تتمثل مشكلة الدراسة األساسیة في قیاس أثر مشكالت 
التمویل المالي على اتخاذ القرارات اإلداریة من وجهة نظر اإلدارات العلیا في 

  یة واإلجابة عن األسئلة التالیة:الجامعات األردنیة الحكوم
هل یوجد أثر لمشكالت التمویل المالي دال إحصائیًا على اتخاذ القرارات  -١

 اإلداریة لدى أفراد عینة الدراسة؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة مشكالت التمویل المالي تعزى  -٢

 لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي والمستوى الوظیفي؟
فروق ذات داللة إحصائیة في عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة تعزى  هل توجد -٣

 لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي والمستوى الوظیفي؟
  :أهداف الدراسة

على اتخاذ تكمن أهداف الدراسة الحالیة في قیاس أثر مشكالت التمویل المالي 
ة اتخاذ القرارات تعرف درجة مشكالت التمویل المالي وعملیالقرارات اإلداریة، و 

اإلداریة، ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة في درجة مشكالت 
التمویل المالي وعملیة اتخاذ القرارات تعزى لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي 

تعرف المشكالت التي تعیق عملیات التمویل المالي فـي والمستوى الوظیفي، و 
 .یة واستخدامها في اتخاذ القرارالجامعات الحكومیة األردن
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  :أهمیة الدراسة
تكتسب الدراسة الحالیة أهمیتها من جانبین النظري والتطبیقي من خالل ما 

  یلي:
تنبع أهمیة هذه الدراسة من أهمیة قطاع الجامعات، كونها أحد مصادر رفد  -

إضافة  ،إحداث التنمیة المستدامةاالقتصاد الوطني بالكوادر المؤهلة القادرة على 
لدورها البحثي وعملیات خدمة المجتمع. كما تبرز األهمیة من أهمیة موضوع 
التمویل نفسه حیث إن توافر التمویل الجامعي الكافي سیمكن الجامعات من 

 اتخاذ القرارات اإلداریة المناسبة.
تعد القرارات اإلداریة المتعلقة بمشكالت التمویل المالي من أهم قرارات اإلدارة  -

وفي قطاع الجامعات بشكل خاص، حیث إن هذا  لیة في المنشآت عامًة،الما
القطاع یشكل أحد أهم القطاعات االقتصادیة األردنیة، لما یقوم به من دور هام  

  باعتباره حلقة الوصل بین االقتصاد المحلي واالقتصادیات الخارجیة. 
علومات الالزمة االقتصادیة والمالیة واإلداریة بالم تزوید المختصین بالشؤون -

 لمعرفة مشكالت التمویل المالي وأثرها على عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة.
تعرف الخصائص والمتطلبات األساسیة التي یجب مراعاتها في عملیات اتخاذ  -

 القرارات اإلداریة للوفاء باالحتیاجات المالیة في الجامعات الحكومیة األردنیة.
 هنیة وضرورة معرفته واإللمام به.أهمیة الموضوع في الحیاة الم -
قد تفید نتائج الدراسة الحالیة في إثراء المعرفة العلمیة المتعلقة بقیاس األثر بین  -

التمویل المالي وعملیة اتخاذ القرارات اإلداریة من وجهة نظر اإلدارات العلیا في 
 الجامعات األردنیة الحكومیة.

تسفر عنه الدراسة الحالیة من  تقدیم بعض التوصیات والمقترحات في ضوء ما -
  نتائج.

  :التعریفات المفاهیمیة واإلجرائیة للدراسة
) بأنه البحث عن الطرائق المناسبة للحصول ٢٠٠٦عرفه ساكر ( التمویل المالي: -

على األمـوال واختیـار وتقسـیم تلـك الطرائق والحصول على المزیج األفضل بینهما 
  ت المؤسسة.بشكل یناسب كمیة ونوعیة احتیاجا

وُیعرف إجرائیًا بأنه درجة المستجیب التي یحصل علیها من خالل إجابته على 
  الفقرات الخاصة بمشكالت التمویل المالي المستخدم في الدراسة الحالیة.
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عملیة تنطوي على تصرفات ) بأنها ٢٠٠٦عرفها شبیر ( تخاذ القرارات اإلداریة:ا -
اإلدارة لتحقیق أغراضها وأهدافها حیث یقوم قانونیة أو نظامیة ووسیلة من وسائل 

القرار اإلداري بدور كبیر في مجال العملیة اإلداریة، فالقرار هو الذي یؤمن القوى 
البشریة والوسائل المادیة الالزمین للعملیة اإلداریة كما أن القرار هو الذي یبلور 

االعوجاج في التوجهات والسیاسات إلى أمور محسوسة كما یعدل األخطاء ویقوم 
  .مسار تلك العملیة

ولغایات الدراسة الحالیة یمكن تعریفها إجرائیا بأنها درجة المستجیب التي 
یحصل علیها من خالل إجابته على الفقرات الخاصة باتخاذ القرارات اإلداریة 

  الدراسة الحالیة.   المستخدم في
  :حدود الدراسة

  تتمثل حدود الدراسة الحالیة باآلتي: 
جمیع اإلدارات العلیا في الجامعة األردنیة  وجامعة البتراء  یة:رالبشد الحدو  -١

 بكافة مستویاتهم التعلیمیة.  األوسطجامعة الشرق و  الخاصة
  المملكة األردنیة الهاشمیة. الحدود المكانیة: -٢
  .٢٠١٦الفصل الدراسي الثاني من العام   الحدود الزمانیة: -٣

 :الدراسة محددات
على خصائص العینة ودرجة تمثیلها للمجتمع المأخوذة  یعتمد تعمیم النتائج

  .منه، والخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة المستخدمة
  متغیرات الدراسة:

  المتغیرات التصنیفیة وهي: - أوالً 
 .)أنثى(ذكر،  مستویان ولهالجنس  -١
 .)دكتوراهبكالوریوس، ماجستیر، ( مستویات ةثالث وله :المستوى التعلیمي -٢
رئیس، نائب رئیس، مدیر وحدة، ( مستویات ةأربع وله الوظیفي:المستوى  -٣

 .مدیر دائرة)
 .اإلداریةوهي: التمویل المالي، اتخاذ القرارات  المتغیرات الرئیسیة -اثانیً 
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة:
  :اإلطار النظري - أوالً 

موال بدقة یعتبر التمویل الدورة الدمویة في المؤسسة حیث یجب أن تضخ األ
في القنوات المختلفة حتـى تحقق األهداف التشغیلیة واإلستراتجیة المسّطرة من قبل 
المؤسسة، وتتدخل عوامل كثیرة في تحدید سیاسات التعلیم وأوجه تمویلها كالعامل 
الدیموغرافي، والعامل السیاسي، وقد اتجهت جّل الخطط التعلیمیة في الدول العربیة 

الطلب االجتماعي على التعلیم الجامعي والعمل على تحقیق  إلى االستجابة لنمو
أهدافه، فالزیادة في معدالت التوسع بالتعلیم الجامعي واالتجاه في توسیع الطاقة 
االستیعابیة في مرحلة ما بعد التعلیم الثانوي، قد استوجب مجهودًا مالیًا غیر مسبوق 

  .)٢٠١٥(الدقي،
طة واألعمال التي یقوم بها األفراد كما ویعّبر التمویل عن كافة األنش

والمشروعات للحصول على األموال الالزمة برأس المال أو باالقتراض واستثمارها في 
عملیات مختلفة تساعد على تعظیم القیمة النقدیة المتوقع الحصول علیها مستقبال في 

ر ضوء القیمة المتاحة حالیا لالستثمار والعائد المتوقع الحصول منه والمخاط
  .)٢٠٠١ (الحجازي،المحیطة به 

فالتمویل هو توفیر الموارد المالیة الالزمة إلنشاء المشروعات االستثماریة، أو 
تكوین رؤوس األموال الجدیدة واستخدامها لبناء الطاقات اإلنتاجیة قصد إنتاج السلع 
 والخدمات، والطرائق المناسبة للحصول على األموال واختیار وتقییم تلك الطرائق
والحصول على المزیج األفضل بینهما بشكل یناسب كمیة ونوعیة احتیاجات 

  ).٢٠٠٨ (خوني وحساني،والتزامات المنشأة المالیة 
ویعرف التمویل على أنه توفیر المبالغ النقدیة الالزمة إلنشاء أو تطویر مشروع 
خاص أو عام غیر أن اعتبار التمویل على أنه الحصول على األموال بغرض 

دامها لتشغیل أو تطویر المشروع یمثل نظرة تقلیدیة، بینما النظرة الحدیثة له استخ
تركز على تحدید أفضل مصدر لألموال عن طریق المفاضلة بین عدة مصادر 

  ).٢٠٠٨ (بوراس، متاحة من خالل دراسة التكلفة والعائد
تتمثل أهمیة التمویل في أنه یساعد على إنجاز مشاریع معطلة وأخرى جدیدة 

لیة المجمدة سواء داخل والتي بها یزید الدخل الوطني، وتحریر األموال والموارد الما
هم في تحقیق أهداف المؤسسة من أجل اقتناء واستبدال خارجها، ویس مالمؤسسة أ
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المعدات، ویعتبر التمویل كوسیلة سریعة تستخدمها المؤسسة للخروج من حالة العجز 
ؤسسة وحمایتها من خطر اإلفالس والتصفیة، المالي، والمحافظة على سیولة الم

ویعتبر من القرارات األساسیة التي یجب أن تعني بها المؤسسة ذلك أنها المحدد 
لكفاءة متخذي القرارات المالیة، من خالل بحثهم عن مصادر التمویل الالزمة، 
والموافقة لطبیعة المشروع االستثماري المستهدف واختیار أحسنها واستخدامها 

تخداما أمثال لها یتناسب وتحقیق أكبر عائد بأقل تكلفة وبدون مخاطر مما یساعد اس
  .)٢٠٠٨ خوني وحساني،على بلوغ األهداف المسیطرة (

  ):١٩٩٩ وتتمثل طرق التمویل المالي في (شیحة،
یعبر عن العالقة بین المقرض والمستثمر ودون أي تدخل  التمویل المباشر: -١

مصرفي ویتخذ هذا التمویل صور متعددة كما  من وسیط مالي مصرفي أو غیر
یختلف باختالف المقترضین، فبالنسبة للمشروعات في هذه الحالة نستطیع أن 
تحصل على قروض وتسهیالت إئتمائیة من عمالئها أو حتى المشروعات 
األخرى، وتفضل هذه الوسیلة لما تحقق لها من استغالل لمواجهة دائنیها، أما 

الحصول على األموال الالزمة لتمویل احتیاجاتها االستهالكیة بالنسبة لألفراد ف
أو االستثماریة عن طریق المؤسسات الوسیطیة مصرفیة أم غیر مصرفیة، 
وبالنسبة للحكومات، تلجأ الحكومة إلى التمویل المباشر عن طریق االقتراض 
، من األفراد والمشروعات التي لیس لها طبیعة مالیة مصرفیة أو غیر مصرفیة

وتصدر الدولة لهذا الغرض سندات متعددة األشكال تستهلك خالل مدة مختلفة 
 . وبأسعار فائدة متباینة

وهو یعبر عن الصورة األخیرة للتمویل عن طریق  التمویل غیر المباشر: -٢
األسواق بواسطة المؤسسات المالیة الوسیطیة بمختلف أنواعها (مصرفیة، غیر 

جمیع المدخرات النقدیة من الوحدات ذات مصرفیة) فتقوم هذه المؤسسات بت
دخارات على الوحدات التي فراد أو مشروعات) ثم توزع هذه االالفائض (أ

تحتاجها، فالمؤسسات المالیة الوسیطة تحاول أن توفق بین متطلبات مصادر 
االدخار ومتطلبات مصادر التمویل إذ أن أكثر المصادر االدخاریة توظف 

قتها في االستثمارات المقدمة وعندئذ تقوم هذه للمخاطر أو نتیجة عدم ث
المؤسسات المالیة بمخاطبتهم سندات جدیدة ذات جاذبیة معینة كأن تقدم لهم 

  . خدمات وتشبع رغباتهم في السیولة أو المضاربة
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فنجد بعض المؤسسات تعتمد لتمویل مشاریعها االستثماریة وتغطیة احتیاجاتها 
آلخر یعتمد إلى حد كبیر على األموال المقترضة على األموال الذاتیة وبعضها ا

والبعض قد یختار أمر وسیط بین ذلك، وهذا األمر یتوقف على عدة عوامل 
كالمالئمة بین طبیعة المصدر وطبیعة االستخدام، والخطر والدخل، واإلدارة 

  .)٢٠٠٦(عقل،والسیطرة، والمرونة، والتوقیت، وحجم المؤسسة، ونمط التدفق النقدي 
یتم التمویل  الملكیة،حق و  االقتراض،اك مصدران أساسیان للتمویل، وهما وهن

ویتم رباح في الشركة، األبالملكیة عن طریق إصدار األسهم العادیة أو احتجاز 
عن طریق االئتمان المصرفي واالئتمان التجاري، كمصادر دین  االقتراضبالتمویل 

نه إلذلك ف)، ٢٠٠٦الش وآخرون،(شأو طویلة األجل، وبإصدار سندات  قصیرة األجل
عقد القرارات التي تمارسها اإلدارة المالیة هي تلك القرارات المتعلقة بتحدید هیكل أمن 

  .)٢٠٠١(الزبیدي، تمویل الجامعات 
تلعب عملیة اتخاذ القرارات دورًا أساسیًا في أي مؤسسة وتعتبر من المهام 

تالف أنواعها باستخدام نظام واألدوار األساسیة ألي مدیر في المؤسسة على اخ
 المعلومات الذي یساعد في عملیة اتخاذ القرارات، ومن أهم هذه القرارات نجد القرارات

ن جوهر عملیة اتخاذ القرار المالي هو اختیار أحد إالمتعلقة بالتمویل المالي، حیث 
الحلول الممكنة لتمثیل موضوع معني أو تحقیق غرض ما لمواجهة موقف معین 

  .)٢٠١٥(بن عمر،ق بالجانب المالي للمؤسسة یتعل
إن عملیة اتخاذ القرارات هي عملیة مفاضلة وبشكل واٍع ومدرك بین مجموعة 
بدائل أو حلول متاحة لصانع القرار الختیار أحدهما على اعتبار أنه األنسب لتحقیق 
الهدف المطلوب، وتتصف عملیة اتخاذ القرارات بالعدید من الصفات والتي من 

مها أنها عملیة تتأثر بعوامل ذات صبغة إنسانیة، واجتماعیة، والتي ترتبط بمتخذ أه
القرار والمرؤوسین والبیئة الداخلیة والخارجیة، وأنها عملیة تمتد الماضي والمستقبل، 
فالقرار ال یتخذ بمعزل عن بقیة القرارات التي سبق اتخاذها، كما أن القرارات لها 

أنها عملیة تقوم على الجهود الجماعیة المشترك لمراحل  آثارها في المستقبل، كما
  .)٢٠٠٦، (شبیرمتعددة  

ن اإلدارة التي ال تمارس اتخاذ القرار في منهجها الیومي ال إویمكن القول 
ن أي خطأ قد یكلف المنظمة تكالیف غن أن تسند لها صفة اإلدارة، حیث یمك
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نها لیة اتخاذ القرار على إعم Harris,1998)(. وقـد عـرف )٢٠١٢(نوح،إضافیة 
  ، اعتمادًا على قیم وتفضیالت متخذ القرار.دراسة تحدید واختیار البدائل

عـــد اتخـــاذ القـــرارات مـــن العملیـــات األساســـیة والجوهریـــة التـــي تقـــوم بهـــا اإلدارة ی
المعاصــرة، حیــث إن نمــاذج هــذه اإلدارة تقــوم علــى مــدى قــدرة وكفــاءة القــادة اإلداریــین 

ارات اإلداریـــة، وبمـــا لـــدیهم مـــن مفـــاهیم تضـــمن ترشـــید هـــذه القـــدرات فـــي إصـــدار القـــر 
وفاعلیتهـــا وٕادراك أهمیـــة هـــذه القـــرارات، وخصوصـــیتها، والعمـــل علـــى متابعـــة تنفیـــذها 

  ).٢٠٠٣(الفرا وآخرون، 
) أنهــا عملیــة ٢٠٠٣وتعنــي عملیــة اتخــاذ القــرار، حســبما یــرى الفضــل وشــعبان (

بعد القیام بدراسة شاملة للنتائج المتوقعة من كل اختیار أفضل للبدائل المتاحة، وذلك 
بدیل وأثرها في تحقیق األهداف المطلوبة. كما أن عملیة اتخاذ القرار على درجـة مـن 
الصــــعوبة نظــــرًا لمــــا تقــــوم علیــــه مــــن تحدیــــد للمشــــكالت وتشخیصــــها والوقــــوف علــــى 

  حجمها، وأسبابها.
ائل"، ویؤكــد أن أنشــطة ) بأنهــا عملیــة االختیــار بــین البــد١٩٩٨ویؤكــد كنعــان (

االختبــار مهمــة لــتفهم الســلوك التنظیمــي ألنهــا تلعــب دورًا مهمــًا فــي عملیــة االتصــال 
  والدافعیة والقیادة وغیرها من النواحي التي تتعلق بالفرد والجماعة والمؤسسة.

) نظرًا ١٩٩٦تصنف القرارات اإلداریة طبقًا لمعاییر متعددة وضعها (عاشور، 
تتمثل في معاییر متعلقة بإمكانیة البرمجة أو الجدولة (قرارات  لشمولیتها والتي

مبرمجة وقرارات غیر مبرمجة)، والوظائف األساسیة للمنظمة (قرارات تتعلق باإلنتاج، 
اإلداریة)، وأهمیة القرارات (قرارات إستراتیجیة تتخذها  والمالیة، والتسویق، والوظائف

ها اإلدارة الوسطى، وقرارات تنفیذیة تتخذها اإلدارة اإلدارة العلیا، وقرارات تكتیكیة تتخذ
الدنیا التشغیلیة)، وحسب النمط القیادي (قرارات فردیة أوتوقراطیة، وقرارات جماعیة 
دیمقراطیة)،ووفقًا لظروف اتخاذها (قرارات في ظل حالة التأكد، وقرارات تتخذ في 

قرارات استثنائیة،  التأكد)، وحسب مناسبة اتخاذها (قرارات وسیطة، ظروف عدم
قرارات ابتكاریه)، وحسب مجالها (قرارات سیاسیة، قرارات اقتصادیة، قرارات 
اجتماعیة)، وحسب المخاطرة (قرارات في ظل عامل المخاطرة، قرارات في ظل عدم 
التأكد)، وحسب أسلوب اتخاذها (قرارات كیفیة /وصفیة، قرارات كمیة /معیاریة، 

  .رارات أحادیة الهدف، قرارات متعددة األهداف)وحسب الهدف من اتخاذها (ق
  ) إلى اآلتیة:  ٢٠١٠ما أورده  بلعجوز ( وتصّنف القرارات حسب
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تكون واضحة، ویوجد تأكد  : أي أن معاییر الحكم فیها عادة ماقرارات مبرمجة -
ن البدائل المختارة، وهي قرارات متكررة روتینیة ومحددة جیدا لها أنسبي بش

 ومحددة مسبقا للتعامل معها. إجراءات معروفة
عادة ما تظهر الحاجة التخاذها عندما تواجه المؤسسة  قرارات غیر مبرمجة: -

المشكلة ألول مرة وال توجد خبرات مسبقة بكیفیة حلها، ففي هذا النوع عادة ما 
یصعب تجمیع معلومات كافیة عنها، وال توجد معاییر واضحة لتقییم البدائل 

ذلك فإن الظروف التي تسود هذه الحالة هي ظروف عدم واالختیار بینها، ول
  .التأكد

  :الدراسات السابقة-ثانیاً 
تعرف المعوقات التي تقف إلى  )٢٠١٥هدفت دراسة المشهراوي والرمالوي (

حائال أمام المنظمات غیر الحكومیة في تحقیق التنمیة االقتصادیة من خالل تمویل 
المنهج الوصفي التحلیلي، واستخدمت المشروعات الصغیرة، استخدمت الدراسة 

أسلوب الحصر الشامل لضمان الحصول على نتائج تمثل المجموع الكلي ألفراد 
) فردًا، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البیانات، حیث ١١٠مجتمع الدراسة والبالغ (

%)  ٩٠%) وكانت نسبة االسترداد (١٠٠تم توزیعها على مجتمع الدراسة بنسبة (
لدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات أهمها: تؤثر اعتداءات خلصت ا

االحتالل اإلسرائیلي سلبًا على المشروعات االقتصادیة وخصوصًا المشروعات 
الصغیرة، ویساهم غیاب تشریعات وقوانین خاصة بتنظیم عمل المشروعات الصغیرة 

تسدید األقساط في سرعة انهیارها، ویؤثر تأخر أصحاب المشروعات الصغیرة في 
على استمراریة المشاریع، ویؤدي ضعف السمات القیادیة لدى أصحاب المشروعات 
لفشلها ویعاني أصحاب المشروعات الصغیرة من ضعف قدراتهم على إدارة وقتهم 
بكفاءة، ضرورة عمل الحكومات على استحداث تشریعات إلعفاء المشروعات 

حمیها من االنهیار وتطویر البیئة الصغیرة من الضرائب مساهمة في إنجاحها وی
القانونیة والتشریعیة بحیث یشمل المشروعات الصغیرة لتالئم خصوصیتها وتستجیب 

  لمتطلبات واحتیاجات تلك المشروعات.
) دراسة هدفت إلى معرفة معوقات نجاح ٢٠١٣أجرت سیف الدین (

ر باإلضافة المشروعات الصغیرة المتعلقة بالتمویل، وصیغ ومصادر التمویل األصغ
الوصفي باإلضافة إلى  اتبع الباحث المنهج إلى أهداف ودور المشروعات الصغیرة
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التحلیل اإلحصائي تضمن مسح میداني لعینة الدراسة، هذا وقد تمثلت فرضیات 
الشروط المیسرة  الدراسة في أن: هناك عالقة بین سهولة الحصول على تمویل ذو

ناك عالقة بین المخاطر المصرفیة المتمثلة وتحقیق أهداف المشروعات الصغیرة ،ه
الرفاهیة وتحسین  في سداد التمویل وتحقیق أهداف المشروعات المتمثلة في نشر

مستویات المعیشة، هناك عالقة بین عدم الوعي المصرفي لدى أصحاب المشروعات 
األنشطة في المناطق  الصغیرة وبین تحقیق أهداف المشروعات المتمثلة في توطین

امیة، هناك عالقة بین صعوبة الحصول على الضمانات البنكیة والحصول على الن
االقتصادیة على منح القرض  هناك عالقة بین تأثیر دراسة الجدوىو  التمویل المناسب

ومن أهم نتائج الدراسة وجود  . من المؤسسة المقرضة وبین تحقیق أهداف المشروع
المیسرة وتحقیق أهداف  وطعالقة بین سهولة الحصول على تمویل ذو الشر 

المشروعات الصغیرة، الشروط التمویلیة المیسرة تؤدي إلى زیادة حجم التمویل في 
المشروعات، وتؤدي صعوبة  مجال المشروعات الصغیرة وبالتالي تساهم في نجاح

الحصول على الضمانات البنكیة إلى صعوبة الحصول على التمویل المناسب، كما 
على تحقیق أهداف  تؤثرالمتمثلة في سداد التمویل  أن المخاطر المصرفیة

تؤثر دراسة و  المشروعات المتمثلة في نشر الرفاهیة وتحسین مستویات المعیشة،
الجدوى االقتصادیة على منح القرض من المؤسسة المقرضة وتحقیق أهداف 

  المشروع.
) بدراسة هدفت إلى بحث العوامل المحددة للتمویل من ٢٠١١قام یاسین (

ختلف المصادر، ومن ثم بحث إشكالیة عدم قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة م
على الدخول إلى سوق التمویل، إذ ترجع إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة في الجزائر، إلى العدید من العوامل، منها ما هو مشترك بینها في معظم 

المعلومات بینها وبین مؤسسات دول العالم كخصوصیتها المالیة تجاه عدم تماثل 
التمویل، واآلثار السلبیة لصغر الحجم، ومنها ما تختص به المؤسسة الصغیرة 
والمتوسطة في الجزائر، كضیق مصادر التمویل، وخاصة التي تساعد على تدنیة 
آثار عدم تماثل المعلومات؛ كالمؤسسات التي تفرض المشاركة في األموال الخاصة، 

ؤسسة الصغیرة والمتوسطة خاصة ضعف تحكمها في التكنولوجیا وضعف ممیزات الم
التي تساعد على جذب مؤسسات التمویل المتخصصة، وقد تكونت عینة الدراسة من 

) مؤسسة خاصة ومن غیر المؤسسات المالیة، وقد تم صیاغة نموذج ١٢٦(
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متغیرات االنحدار المتعدد الذي یفسر عالقة استدانة المؤسسة الصغیرة والمتوسطة بال
المستقلة، وكشفت نتائج النموذج المستخدم، عن ضعف هیكل االستدانة للمؤسسة 
الصغیرة والمتوسطة، ما یعبر عن ضغوطات الدخول إلى سوق التمویل من جهة، 
وضعف التوسع في نشاط المؤسسة الذي یفرض االنفتاح على المصادر الخارجیة 

  للتمویل من جهة ثانیة.
) إلى الكشف عن العالقة بین مشاركة ٢٠٠٧( وهدفت دراسة حرز اهللا

المعلمین في اتخاذ القرارات اإلداریة والرضا الوظیفي لدیهم في مدیریات التربیة 
) معلمًا ومعلمة استجابوا الستبیان ٣٠٦والتعلیم بغزة. تكونت عینة الدراسة من (

) فقرة موزعة على عدة مجاالت، كما تم تطبیق مقیاس الرضا ٥٠مكون من (
) فقرة موزعة على ستة مجاالت. وقد أظهرت نتائج الدراسة ٤٣الوظیفي المكون من (

مستوى مشاركة المعلمین في اتخاذ القرارات جاءت متوسطة، وأن المعلمین األطول 
خبرة یشاركون في اتخاذ القرارات أكثر من المعلمین األقل خبرة، وعدم وجود فروق 

  لجنس والمؤهل العلمي والمنطقة التعلیمیة.دالة إحصائیًا في باقي المتغیرات كا
) بدراسة هدفت إلى تحدید وبیان دور المعلومات المحاسبیة ٢٠٠٦قام شبیر (

فـي اتخـاذ القـرارات اإلداریة في الشركات المساهمة العامة في فلسطین، واعتمد على 
صـفي استبانه تم تصمیمها لهذا الغرض، وقام الباحث باستخدام المنهج الو  إعـداد

التحلیالت اإلحصائیة الالزمة واختبار فرضیات الدراسة، وتكونت  التحلیلـي وٕاجـراء
شركة مساهمة عامة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من   (62)عینة الدراسة من

النتائج من أهمها: للمعلومات المحاسبیة دور هام وحیوي عند اتخاذ القرارات اإلداریة 
افر الخصائص والمتطلبات األساسیة في المعلومات في الشركات المساهمة، تتو 

اتخاذ القرارات اإلداریة، ومن أهم توصیات  المحاسبیة التي یتم االعتماد علیها في
الدراسة: دعم اإلدارة العلیا في الشركات المساهمة لـدوائر اإلدارة المالیـة وتزویـدها 

بمستواهم العلمي والمعرفي في والخبرات لتساعد العاملین فیها باالرتقاء  بالكفـاءات
  معلومات ومخرجات محاسبیة ذات دقة وموضوعیة عالیة. مجال المحاسبة لتقـدیم

) دراسة هدفت إلى الكشف عن مشكالت التمویل ٢٠٠٤أجرى السمكي (
الجامعي ومقترحات لتمویل ومقترحات لتطویر مصادره مستقبال في ضوء سیاسة 

) فردًا للعام الجامعي ٢٤١عینة الدراسة من ( التعلیم العالي في األردن، وتكونت
)، وقام الباحث ببناء استبانتین: األولى لقیاس مشكالت التمویل ٢٠٠٣\٢٠٠٢(



  ٢٠١٧لیو / یو ٢العلوم التربویة/ العدد الثالث/ جـ
 

  

  

٥٤٩

) فقرة، والثانیة مقترحات لحل مشكالت التمویل وعدد ١٩الجامعي وعدد  فقراتها (
وق في ) فقرة موزعة على مجالین، وأهم ما توصلت الدراسة إلى وجود فر ٣٥فقراتها (

مشكالت التمویل الجامعي في الجامعات األردنیة الرسمیة بین متوسطات أفراد عینة 
الدراسة تعزى لمتغیر المستوى الوظیفي ولصالح المستوى الوظیفي لإلدارة الوسطى، 
ووجود فروق في مشكالت التمویل الجامعي في الجامعات األردنیة الرسمیة بین 

راسة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة ولصالح عدد متوسطات تقدیرات أفراد عینة الد
  ) سنة فأكثر.١٥) وسنوات الخبرة (١٥- ٧سنوات الخبرة من (

تعرف مدى مساهمة هدفت هذه الدراسة إلى ) دراسة ٢٠٠٣أجرى خشارمة (
المحاسبیة في اتخاذ القرارات اإلداریة، وبالتالي في  معاییر ونظم المحاسبة والقرارات

المقاوالت عن طریق تحدید تكلفتها، وقد تم  التـي یقـوم بهـا قطـاعإنجاح المشاریع 
 توزیع استبانه على عینة الدراسة واستخدام األسلوب اإلحصائي الوصـفي فـي تحلیـل

النتائج، ومن أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة: أنه إلنجاح أیة شركة مقاوالت 
في دراسة عطاء  ص محاسب التكـالیفیجب تعاون ومشاركة جمیع الفنیین وباألخ

  .أي مشروع وٕاعداد برنامج زمني لتنفیذ وتقسیم البرنامج إلى أجزاء رئیسیة
) دراسة هدفت إلى بیان أهم ٢٠٠٢( Singh and Schmidgallأجرى كال من 

النسب المالیة المستجدة في اتخاذ القرارات عند المدیرین التنفیذیین في قطاع الفنادق 
) نسبة مالیة مستخدمة، ٣٦ت المتحدة، وكانت تتكون هذه النسب من (في الوالیا

وتكونت االستبانة من ثالثة  وقامت الدراسة بعمل استبانه لتحقیق أهداف الدراسة،
أجزاء رئیسیة: الجزء األول یهتم بالمعلومات عن المستجیب، والجزء الثاني یتضمن 

والجزء الثالث یهتم بدرجة استخدام  المعاییر المستخدمة لبیان أهمیة النسب المالیة،
) مدیر اختیروا بالطریقة العشوائیة، ٥٠٠النسب المالیة، تكونت عینة الدراسة من (

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هي أن نسب الربحیة ونسب التشغیل 
  تعتبر من النسب المالیة التي یستخدمها المدیرون التنفیذیون في اتخاذ القرارات.

  :التعقیب على الدراسات السابقة
من خالل االطالع على الدراسات السابقة ُیالحظ أنه لم تتطرق أي من الدراسات 
السابقة إلى قیاس أثر مشكالت التمویل المالي على اتخاذ القرارات اإلداریة، وهذا ما 

- ٦٢یمیز الدراسة الحالیة عن غیرها، ومن ناحیة حجم العینة فقد تراوحت ما بین (
) وقد استفاد الباحث منها في تحدید حجم عینة الدراسة، كما لوحظ أن بعض ٣٠٦
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) أجریت على طلبة الجامعات، في حین أجرى ٢٠٠٤الدراسات كدراسة السمكي (
والبعض  ) دراساتهم على المعلمین في المدارس،٢٠٠٧البعض أمثال حرز اهللا (

صة كدراسة كال من أجراها على الشركات المساهمة العامة والمؤسسات الخا
) شبیر ٢٠١١) یاسین (٢٠١٣) سیف الدین (٢٠١٥المشهراوي والرمالوي (

وهذا ما )، ٢٠٠٢( Singh and Schmidgallو )،٢٠٠٣) خشارمة (٢٠٠٦(
أثر لمشكالت التمویل المالي على التحقق من وجود ستقوم به الدراسة الحالیة في 

لدى اإلدارات العلیا في الجامعات األردنیة الحكومیة، للوقوف  اتخاذ القرارات اإلداریة
على مستویات ودرجات كل منها لدى أفراد عینة الدراسة، حیث لم تقم أي دراسة 
سابقة بتناول هذین المفهومین معًا، وأخیرًا، استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات 

جیات الدراسات السابقة واإلعداد السابقة في إثراء اإلطار النظري واإلطالع على منه
  لبناء أدوات الدراسة الحالیة. 

  :منهجیة الدراسة
استخدام الباحث المنهج الوصفي التحلیلي في هذه الدراسة لمالءمته 

) لعناصر مجتمع الدراسة المكّون Surveyمن خالل المسح المیداني (ألغراضها، 
لهذا  ة، وتم تصمیم استبانلحكومیةمن جمیع اإلدارات العلیا في الجامعات األردنیة ا

الغرض، فاستخدم المنهج الوصفي للتعامل مع البیانات وتصنیفها لنتمكن من وصف 
الظاهرة والمجتمع المبحوث، أما الجزء التحلیلي منها فیكمن في الحصول على نتائج 
اختبار أسئلة الدراسة والتوصل إلى استنتاجات حول أثر مشكالت التمویل المالي 

  اتخاذ القرارات اإلداریة في الجامعات األردنیة الحكومیة. على
  :مجتمع الدراسة وعینتها

 من جمیع اإلدارات العلیا في الجامعات األردنیة الحكومیة تكّون مجتمع الدراسة -٤
 األوسطجامعة الشرق و  جامعة البتراء الخاصةو  الخاصة من الجامعة األردنیة و 

شؤون  إحصائیات، بناء على ) شخص٣٦٠حیث بلغ عددهم اإلجمالي (
) یوضح ذلك حسب متغیرات ١الموظفین في الجامعات المذكورة، والجدول (

  الدراسة.
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  ) توزع مجتمع الدراسة حسب متغیراتها١جدول (
 النسبة العدد الفئات  

 %٨٣ ٢١٦ ذكر الجنس
 %١٧ ٤٤ أنثى

 %١٠٠ ٢٦٠  المجموع
  المستوى

 التعلیمي  
 %٢٤ ٦٢ بكالوریوس

 %٢٦ ٦٨ جستیرما
 %٥٠ ١٣٠  دكتوراه

 %١٠٠  ٢٦٠  المجموع
  المستوى

 الوظیفي 
 %٤٧ ١٢٣  مدیر دائرة
 %٢٨ ٧٢  مدیر وحدة
 %٢٠ ٥٢  نائب رئیس

 %٥ ١٣  رئیس
 %١٠٠  ٢٦٠  المجموع

  عینة الدراسة:
 الدراسة (االستبانة) أداة بتطبیق الباحث فیما یتعلق بالعینة االستطالعیة فقد قام

) أشخاص من مختلف المستویات اإلداریة في ١٠استطالعیة عددها ( عینة على
، األدوات وثبات صدق من الجامعات، من خارج عینة الدراسة الفعلیة، وذلك للتحقق

) أشخاص، أي ما نسبته ١٠٤تكونت من (أما فیما یتعلق بالعینة الفعلیة فقد 
ئیة العنقودیة، حیث %) من مجتمع الدراسة األصلي، اختیروا بالطریقة العشوا٤٠(

بلغ عدد االستبیانات المعادة والصالحة لعملیة التحلیل بعد إجراء عملیة التوزیع 
) توزیع ٢%) من العینة الفعلیة، ویبین الجدول (٩٢) استبانه، أي ما نسبته (٩٦(

  .في ضوء متغیرات الدراسة المعلمین
  الدراسة حسب متغیراتها ) توزع أفراد عینة الدراسة الذین أجابوا على أداة٢جدول (

 النسبة  االستبیانات المعادة الفئات  
 %٨٣ ٨٠ ذكر الجنس

 %١٧ ١٦ أنثى
 %١٠٠  ٩٦  المجموع

  المستوى
 التعلیمي

 %٢٤ ٢٣ بكالوریوس
 %٢٦ ٢٥ ماجستیر
 %٥٠ ٤٨  دكتوراه

 %١٠٠  ٩٦  المجموع
  الرتبة

 الوظیفي 
 %٤٧ ٤٥  مدیر دائرة
 %٢٨ ٢٧  مدیر وحدة

 %٢٠ ١٩  یسنائب رئ
 %٥ ٥  رئیس

 %١٠٠  ٩٦  المجموع
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) والمتعلقة بمتغیر الجنس، أن فئة ٢یتضح من البیانات الواردة في الجدول (
) فردا وبما نسبته ٨٠الذكور شكلت أعلى نسبة من عینة الدراسة، حیث بلغ عددها (

) من أفراد عینة %١٧) وبما نسبته (١٦%)، أما فئة اإلناث فقد بلغ عددهم (٨٣(
  الدراسة.

أما بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیمي، فإن األفراد الذین یحملون درجة 
) فردا وبما ٢٣البكالوریوس قد شكلوا أقل نسبة من أفراد عینة الدراسة، وبلغ عددهم (

) ٢٥)، ویلیه فئة األفراد من حملة شهادة الماجستیر والبالغ عددهم (%٢٤نسبته (
) وبما ٤٨ة حملة شهادة الدكتوراه والبالغ عددهم (%)، ویلیها فئ٢٦وبما نسبته (

  %) من أفراد عینة الدراسة.  ٥٠نسبته (
وفیما یتعلق بمتغیر الرتبة الوظیفیة، یالحظ أن بأن فئة مدیر دائرة شكلت أعلى 

)، ویلیها فئة %٤٧) فردا وبما نسبته (٤٥نسبة من عینة الدراسة، حیث بلغ عددهم (
)، ویلیها فئة نائب الرئیس والبالغ %٢٨) وبما نسبته (٢٧( مدیر وحدة والبالغ عددهم

)، وشكلت فئة الرئیس أقل نسبة من عینة الدراسة %٢٠) وبما نسبته (١٩عددهم (
  من أفراد عینة الدراسة. %)٥) وبما نسبته (٥حیث بلغ عددهم (

  :أداة الدراسة
جال، واستشارة بعد اإلطالع على التراث التربوي والدراسات السابقة في هذا الم

تم بناء وتطویر أداة لقیاس أثر مشكالت التمویل المالي على اتخاذ المختصین، 
المشهراوي والرمالوي القرارات اإلداریة باالعتماد على العدید من الدراسات كدراسة 

)، السمكي ٢٠٠٧)، حرز اهللا (٢٠١١)، یاسین (٢٠١٣)، سیف الدین (٢٠١٥(
، ) فقرة٢٦تكون المقیاس بصورته النهائیة من (بحیث  )،٢٠٠٣)، خشارمة (٢٠٠٤(

) فقرة، والثاني ١٣مقسمة على مجالین: األول لقیاس مشكالت التمویل المالي بواقع (
الذاتي یجیب  التقریر ) فقرة، وهي من نوع١٣لقیاس اتخاذ القرارات اإلداریة بواقع (

 ٤ت، أوافق: درجا ٥التدریج، (أوافق بشدة:  خماسي في ضوء مقیاس عنها الشخص
درجات، ال أوافق: درجتان، ال أوافق بشدة: درجة واحدة)،  ٣درجات، محاید: 

والحتساب درجة مشكالت التمویل المالي وعملیة اتخاذ القرارات لدى عینة الدراسة، 
فقد تم استخدام المعادلة اآلتیة الستخراج المدى لكل مستوى من المستویات الثالثة: 

)، ١,٣٣) تساوي (٣) مقسومة على (١-٥، أي (٣الدنیا)/الفئة  -(الفئة العلیا
 وبالتالي فإن:
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  مستوى منخفض.   ٢.٣٣   - ١من  -
  مستوى متوسط. ٣.٦٧ -٢.٣٤من  -
  مستوى مرتفع. ٥ -٣.٦٨من -

فقد قام الباحث بالتحقق من صدق االختبار من خالل عرض  ؛أما الصدق 
قتصاد والمالیة األداة على مجموعة من المحكمین من المتخصصین في علم اال

واإلدارة التربویة، وأخذ آراءهم حول مالئمة مجاالتها وفقراتها، وسالمة لغتها، وطلب 
منهم أن یحكموا على كل فقرة من فقرات االختبار من حیث تمثیلها ومالءمتها للفئة 
التي تنتمي إلیها عینة الدراسة، وكذلك من حیث مالئمة الصیاغة اللغویة لها، وبناء 

تطبیق ) فقرات لغویًا، كما تم 4حظات المحكمین، فقد تم تعدیل صیاغة (على مال
 من خارج عینة الدراسة أشخاص) 10من (المقیاس على عینة استطالعیة مكونة 

  لحساب دالالت صدق وثبات األداة للتأكد من صالحیته.
الستخراج دالالت صدق االتساق الداخلي للمقیاس، استخرجت معامالت 

استطالعیة من خارج عینة الدراسة المقیاس مع الدرجة الكلیة في عینة ارتباط فقرات 
ن معامل االرتباط هنا یمثل داللة للصدق بالنسبة إ، حیث أشخاص )10تكونت من (

لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بین كل فقرة وبین الدرجة الكلیة، وقد تراوحت 
)، والجدول التالي ٠.٧٩ -٠.٤١معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بین (

  یبین ذلك.
  ) معامالت االرتباط بین الفقرات والدرجة الكلیة على مقیاس الدراسة الحالیة٣جدول (

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط
  مع األداة

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط
  مع األداة

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط
  مع األداة

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط
  اةمع األد

1 0.772** ٨  0.79٤* 15 .470**  ٢٢ .445**  
2 .531** ٩ . 772* ١٦ .540** ٢٣ .6310** 
3 .472* ١٠ .658* ١٧ .513** ٢٤ .598** 
4 .520** ١١ .660** ١٨ .533** ٢٥ .543** 
5 .487* ١٢ .543** ١٩ .591** ٢٦ .675** 
6  .743** ١٣ .410* ٢٠ . 676** 
٧  .544** ١٤ .490* ٢١ 0.775* 

  ).  ٠.٠٥*دالة إحصائیا عند مستوى الداللة (
  ).٠.٠١**دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ( 
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) أن معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلیة كانت دالة ٣یتضح من الجدول (
لذلك لم یتم حذف أي )، ٠.٠١) و(٠.٠٥= ( αإحصائیًا عند مستویات الداللة 

یصلح لقیاس أثر مشكالت التمویل المالي على مما یشیر إلى أن المقیاس ، منها
اتخاذ القرارات اإلداریة، وهذا یدل على تمتع المقیاس بصدق عال ومالئم ألغراض 

  الدراسة الحالیة.
حساب تم التأكد من ثبات المقیاس في الدراسة الحالیة من خالل أما الثبات؛ 

ألفا، حیث بلغت قیمة  معامل الثبات بطریقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ
واعتبرت هذه القیمة  )0.82معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا (

  مالئمة لغایات هذه الدراسة.
  :عرض النتائج ومناقشتها

السؤال األول: هل یوجد أثر دال إحصائیًا لمشكالت التمویل المالي على اتخاذ 
 القرارات اإلداریة لدى أفراد عینة الدراسة؟

تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات 
أفراد عینة الدراسة على مجموع الفقرات الخاصة بمشكالت التمویل المالي واتخاذ 

  ).٤القرارات اإلداریة كما هو موضح بالجدول (
  ) ٤جدول (

  اس الدراسةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الخاصة بمقی
المستوى  الرتبة المتوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

  ر.ق  المجاالت
   مشكالت التمویل المالي 71. 3.71 96 مرتفع  ٢
   اتخاذ القرارات اإلداریة 19. 4.01 ٩٦ مرتفع ١

  المقیاس الكلي 55. 3.93  مرتفع
المتوسط   الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

  بمشكالت التمویل الماليالفقرات الخاصة 

8 3.75 .887 
تقوم الجامعة بالتخطیط لهیكلها المالي وتحدید 

األموال مسبقًا حتى  مصادر الحصول على
  .تتجنب خطر الوقوع في مخاطر اإلفالس

التعسر في تحصیل رقم المدینون یؤثر ذلك على  87. 3.70  10
 .انخفاض ربحیة الجامعة

یجة استخدام مصادر التمویل تتحمل الجامعة نت 77. ٧1.3  9
 .أنشطتها تكالیف منخفضة المالي في تمویل

یحقق التمویل باالقتراض وفورات ضریبیة من  86. ٧٧.3  7
  .الخاضع للضریبة خالل تخفیض الدخل
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المتوسط   الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  الفقرات الخاصة بمشكالت التمویل المالي

تمویل المالي التي تستخدمها تنوع مصادر ال 69. 3.69  11
  .تقلیل تكالیف التمویل الجامعة یؤدي إلى

1  4.19 .48 
ضخامة حجم وقیمة أصول الجامعة تكسبها 

الحصول على مصادر  سمعة جیدة تمكنها من
 .تمویل بشروط میسرة

5  3.81 .89 
ارتفاع أجور وحوافز المدراء والموظفین والعاملین 

ثل لمصادر التمویل االستخدام األم یؤدي إلى عدم
 .المالي

سیاسة التمویل المتبعة في الجامعة تؤثر على  54. 3.98  2
 .ربحیتها

4  3.82 .53 
تعتمد الجامعة عند استثمار أصولها الملموسة 

في اإلهالك والخصم  ذات المستویات العالیة
  الضریبي على أموال الدیون

ة األعباء یؤدي االعتماد على االقتراض إلى زیاد ٦7. ٦٨.3  12
 .الثابتة التي تتحملها الجامعة

3  3.86 .778 
إقبال الجامعة على اقتراض یزید عن رأسمالها 

منافسة الجامعات  یضعف من قدرتها على
 .األخرى

اعتماد الجامعة الكامل على االقتراض یعرضها  65. 3.67  13
 .للمخاطر المالیة

6  3.80 .88 
على مهارة تعتمد تشكیلة مصادر التمویل المالي 

وقدرتها على تحمل المخاطر  وخبرة إدارة الجامعة
 .وتحقیق العوائد

  االعتماد على الخبرة الشخصیة  ٠,٦٧  ٣,٧٩  ١٠
  یتم مشورة أصحاب الخبرات السابقة في اإلدارة  ٠,٤٥  ٤,٢٤  ١
  یعقد اجتماع التخاذ القرار  ٠,٦٣  ٣,٦٦  ١٣
اتخاذ  مراعاة األنظمة والقوانین في عمالیة  ٠,٧٢  ٣,٩٢  ٥

  القرارات
البعد عن المخاطرة أو تحمل المسؤولیة في اتخاذ   ٠,٦١  ٣,٧٨  ١١

 القرار
المحافظة على العالقات اإلنسانیة في المنظمة   ٠,٤2  ٤,٢0  ٢

  في المقام األول
توزع المهام على المرؤوسین في عملیة جمع   ٠,٧٥  ٣,٨٤  ٧

 المعلومات المتعلقة باتخاذ القرار
المعلومات من مصادر مختلفة للحصول تجمع   ٠,٧٠ ٣,٨ ٩

  على المعلومات المناسبة
اتخاذ قرارات رشیدة تحقق الحد األقصى من   ٠,٤٦  ٤,١  ٣

  المنفعة
  .تحقیق األهداف المرجوة بأكبر قدر من الكفاءة  ٠,٧١  ٣,٧  ١٢
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المتوسط   الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  الفقرات الخاصة بمشكالت التمویل المالي
مساعدة المرؤوسین على استیعاب مضمون القرار   ٠,٧٤  ٣,٨٨  ٦

  الصادر إلیهم لتنفیذه
مساعدة الرؤساء على اتخاذ القرارات المناسبة في   ٠,٧٨  ٣,٨٣  ٨

  الوقت المناسب
مساعدة الرؤساء على تحدید المشكلة أو الموقف  ٠,٤٠ 4 ٤

  الداعي التخاذ القرار
المتعلقة بقیاس مشكالت التمویل ) أن مجموع الفقرات ٤یتضح من الجدول (

المالي حصلت على مستوى مرتفع من خالل إجابات أفراد عینة الدراسة، بحیث بلغ 
)، وحصلت الفقرات 71.) وبانحراف معیاري (3.71المتوسط الحسابي الكلي لها (

المتعلقة بقیاس اتخاذ القرارات اإلداریة أیضًا على مستوى مرتفع، وعلى متوسط 
)، كما بلغ المتوسط الحسابي 19.)، وانحراف معیاري بلغ (4.01حسابي بلغ (

)، ویدل ذلك على أن إدارات 55.) وانحراف معیاري (3.93الكلي للمقیاس ككل (
الجامعات تواجه درجة كبیرة في المشكالت المتعلقة بالتمویل المالي، وأن القرارات 

الجامعة ویتم فیها  التي تتخذ في هذه الجامعات هي قرارات فاعلة تحقق أهداف
  تحدید وتقییم واختیار البدائل بطرق مناسبة وموضوعیة.

كما یالحظ من الجدول بالنسبة للفقرات المتعلقة بمشكالت التمویل المالي، 
ضخامة حجم وقیمة أصول الجامعة تكسبها سمعة بأن الفقرة السادسة والتي تنص (

حصلت على )  قد .سرةالحصول على مصادر تمویل بشروط می جیدة تمكنها من
). ٠.٤٨) وانحراف معیاري (٤.١٩أعلى متوسط حسابي بمستوى مرتفع بلغ (

اعتماد الجامعة الكامل على االقتراض وحصلت الفقرة الثانیة عشر والتي تنص (
) وانحراف ٣.٦٧على أدنى متوسط حسابي بلغ () .یعرضها للمخاطر المالیة

  ) وبمستوى مرتفع أیضًا.٠.٦٥معیاري (
شیر النتائج في الجدول السابق بالنسبة للفقرات المتعلقة باتخاذ القرارات وت

یتم مشورة أصحاب الخبرات السابقة في اإلداریة، بأن الفقرة الثانیة والتي تنص (
) ٤,٢٤حصلت على أعلى متوسط حسابي بمستوى مرتفع بلغ () قد .اإلدارة

یعقد اجتماع التخاذ ي تنص (). وحصلت الفقرة الثالثة والت٠.٤٥وانحراف معیاري (
) وبمستوى ٠.٦٣) وانحراف معیاري (٣.٦٦على أدنى متوسط حسابي بلغ (القرار) 

  مرتفع أیضًا.
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ولإلجابة عن هذا السؤال، تم إجراء تحلیل التباین الثنائي بین مجال مشكالت 
  ).٥التمویل المالي، ومجال اتخاذ القرارات اإلداریة، كما هو موضح بالجدول (

  ) قیاس أثر مشكالت التمویل المالي على اتخاذ القرارات اإلداریة٥( جدول
أثر مشكالت التمویل المالي 
  على اتخاذ القرارات اإلداریة

مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
 ف

  الدالة
 اإلحصائیة

 012. 2.307 522. 3 37.047  بین المجموعات
    226. 93 5.427  داخل المجموعات

      96 42.474  المجموع
) وجود أثر دال إحصائیًا لمشكالت التمویل المالي على ٥یتضح من الجدول (

) وبمستوى داللة ٢,٣٠٧اتخاذ القرارات اإلداریة، حیث بلغت قیمة ف المحسوبة (
  ).٠.٠٥= α) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى داللة (٠,٠١٢(

مشكالت التمویل المالي باتخاذ ویمكن تفسیر هذه النتیجة أن العالقة بین 
القرارات اإلداریة هي عالقة طردیة موجبة، وبالتالي فإن عدم توفر مصادر التمویل 
المالي سیعرقل عملیات اتخاذ القرارات اإلداریة لإلدارات العلیا لهذه الجامعات فیما 

قیق یتعلق بالحصول على األموال بالشكل األمثل واستثمار هذه األموال بكفاءة لتح
) في ٢٠١٣أهدافها وتنفیذ نشاطاتها، وتتفق اتفقت الدراسة مع دراسة سیف الدین (

  وجود أثر بین متغیرات الدراسة.
السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

) في درجة مشكالت التمویل المالي تعزى لمتغیر الجنس والمستوى ٠.٠٥(
  فیة لدى أفراد عینة الدراسة؟التعلیمي والرتبة الوظی

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
ألفراد عینة الدراسة وفقًا لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي والرتبة الوظیفیة، كما 

 ).٦هو مبین بالجدول (
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  ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة٦جدول (
  بعاد متغیر الجنس والمستوى التعلیمي والرتبة الوظیفیةأل 

 المتغیر المتوسط الحسابي العدد الرتبة االنحراف المعیاري
 الجنس ذكر 06.٤ 80 1 51.
 أنثى 3.63 16 2 68.
المستوى  بكالوریوس 3.37 ٢٣ ٣ 389.

 ماجستیر 3.72 ٢٥ ٢ 60. التعلیمي 
  دكتوراه 3.84 ٤٨ ١ 76.
  مدیر دائرة 3.51 ٤٥  ٤ 52.

الرتبة 
 الوظیفیة

  مدیر وحدة 3.74 ٢٧  ٣ 78.

  نائب رئیس 4.07 ١٩  ١ 74.

  رئیس 3.78 ٥  ٢ 44.
) وجود فروق واضحة في المتوسطات حیث أن فئة ٦یتضح من الجدول (

)، 4.06الذكور حصلت على أعلى متوسط حسابي بالنسبة لمتغیر الجنس وبلغ (
لعلیا من حملة شهادة (الدكتوراه) حصلوا على أعلى كما أن اإلدارات الجامعیة ا

)، وأن اإلدارات 3.84متوسط حسابي بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیمي وبلغ (
الجامعیة العلیا ممن هم برتبة وظیفیة (نائب رئیس) قد حصلوا على أعلى متوسط 

  ).4.07حسابي بلغ (
تم إجراء تحلیل التباین  ومعرفة داللة الفروقوللتحقق من الدالالت اإلحصائیة 

 والجدول التالي یبین ذلك: الثالثي المتعدد
 تبعًا لمتغیرات الدراسة لمشكالت التمویل المالي الثالثينتائج تحلیل التباین  )7(جدول 

التمویل  المصدر
  المالي

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

 اإلحصائیة
 017. 5.858 2.492 1 42.474 التمویل الجنس

 018. 4.188 1.755 2 42.474 التمویل المستوى التعلیمي
 019. 3.474 1.441 3 42.474 التمویل الرتبة الوظیفیة

  ٠.٠٥=α*دال إحصائیا عند مستوى 
درجة التمویل المالي ) وجود فروق دالة إحصائیًا في ٧یتضح من الجدول (

، والمستوى التعلیمي ولصالح حملة شهادة تعزى لمتغیرات الجنس ولصالح الذكور
الدكتوراه، والرتبة الوظیفیة ولصالح ذوي الرتبة نائب الرئیس، حیث بلغت قیمة ف 

) وهي دالة إحصائیًا 017.) وبمستوى الداللة (5.858المحسوبة لمتغیر الجنس (
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)، وبلغت قیمة ف المحسوبة لمتغیر المستوى ٠.٠٥=  αعند مستوى داللة (
) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 018.) وبمستوى الداللة (4.188ي (التعلیم

)α  =3.474)، وبلغت قیمة ف المحسوبة لمتغیر الرتبة الوظیفیة (٠.٠٥ (
  ).٠.٠٥=  α) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى داللة (019.وبمستوى الداللة (

االجتماعي وقد یعزى ذلك إلى أن مشكالت التمویل المالي تتأثر بالنوع 
(الجنس) لإلدارات العلیا في الجامعات، فنجد أن فئة الذكور هم أكثر جرأة من فئة 
اإلناث في حل مشكالت التمویل المالي، وهم أكثر قدرة على حلها وتوفیر مصادر 
التمویل المالي لهذه الجامعات من خالل عدة عوامل منها عالقاتهم االجتماعیة 

لتعلیمي والرتبة الوظیفیة لهذه اإلدارات الدور المهم في المتعددة، كما أن المستوى ا
حل مشكالت التمویل المالي، لما یمتلكونه من معرفة وخبره ومهارة علمیة وعملیة 

) من حیث وجود ٢٠٠٤تساعدهم بذلك، وقد اتفقت الدراسة مع دراسة السمكي (
  فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الرتبة الوظیفیة، 

) ٠.٠٥لثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (السؤال ا
في مستوى اتخاذ القرارات اإلداریة تعزى لمتغیر الجنس والمستوى التعلیمي والرتبة 

  الوظیفیة لدى أفراد عینة الدراسة؟
لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

لدراسة وفقًا لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي والرتبة الوظیفیة، كما ألفراد عینة ا
 ).٨هو مبین بالجدول (

  ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ٨جدول (
  ألبعاد متغیر الجنس والمستوى التعلیمي والرتبة الوظیفیة

 المتغیر المتوسط الحسابي العدد الرتبة االنحراف المعیاري
 الجنس ذكر 4.1٧ 80 ١ 06.
 أنثى 4.11 16 ٢ 01.
المستوى  بكالوریوس 4.03 ٢٣ ٣ 04.

 ماجستیر 4.15 ٢٥ ١ 03. التعلیمي 
  دكتوراه 4.14 ٤٨ ٢ 02.
  مدیر دائرة 4.08 ٤٥  ٤ 07.

الرتبة 
 الوظیفیة

  مدیر وحدة 4.15 ٢٧  ١ 01.

  نائب رئیس 4.13 ١٩  ٢ 02.

  رئیس 4.12 ٥  ٣ 03.
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) وجود فروق بسیطة في المتوسطات حیث أن فئة ٨جدول (یتضح من ال
)، 4.17الذكور حصلت على أعلى متوسط حسابي بالنسبة لمتغیر الجنس وبلغ (

كما أن اإلدارات الجامعیة العلیا من حملة شهادة (الماجستیر) حصلوا على أعلى 
ات )، وأن اإلدار 4.15متوسط حسابي بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیمي وبلغ (

الجامعیة العلیا ممن هم برتبه وظیفیة (مدیر وحدة) قد حصلوا على أعلى متوسط 
  ).4.15حسابي بلغ (

ومعرفة داللة الفروق تم إجراء تحلیل التباین وللتحقق من الدالالت اإلحصائیة 
  والجدول التالي یبین ذلك: الثالثي المتعدد

   )٩(الجدول 
 تبعًا لمتغیرات الدراسة قرارات اإلداریةالتخاذ ال الثالثينتائج تحلیل التباین 

اتخاذ القرارات  المصدر
  اإلداریة

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

 اإلحصائیة
 879. 023. 000.  1 287. التمویل الجنس

 000. 174.967 113. 2 227. التمویل المستوى التعلیمي
 000. 11.374 026. 3 078. التمویل الرتبة الوظیفیة

  ٠.٠٥=α*دال إحصائیا عند مستوى 
اتخاذ القرارات اإلداریة ) وجود فروق دالة إحصائیًا في ٩یتضح من الجدول (

تعزى لمتغیرات المستوى التعلیمي ولصالح حملة شهادة الماجستیر، والرتبة الوظیفیة 
یر المستوى ولصالح من هم برتبة مدیر وحدة، حیث بلغت قیمة ف المحسوبة لمتغ

) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى 000.) وبمستوى الداللة (174.967التعلیمي (
) 11.374)، وبلغت قیمة ف المحسوبة لمتغیر الرتبة الوظیفیة (٠.٠٥=  αداللة (

وقد )، ٠.٠٥=  α) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى داللة (000.وبمستوى الداللة (
لتعلیمي للشخص في اإلدارة الجامعیة یلعب دورًا فسر الباحث السبب بأن المستوى ا

هامًا في صناعة القرارات اإلداریة، والتي تعتمد على الخبرات العلمیة والعملیة في آن 
واحد، والتي أكسبته المعرفة والقدرة والمهارة على التمییز بین القرارات التي تسعى إلى 

كما أن الرتبة الوظیفیة للشخص اختیار أفضل البدائل لحل مشكالت التمویل المالي، 
لها دور هام في اتخاذ القرارات اإلداریة السلیمة، إذ أن صانع القرار من المفترض أن 
یكون في منصب یؤهله التخاذه من حیث الصالحیات المخول بها لذلك حسب 

حرز مع دراسة التعلیمات واألنظمة التي تحكم هذه المؤسسات التعلیمیة، واختلفت 
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) من حیث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر المستوى ٢٠٠٧اهللا (
  التعلیمي. 

في حین أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في اتخاذ القرارات 
اإلداریة تعزى لمتغیر الجنس، حیث بلغت قیمة ف المحسوبة لمتغیر الجنس 

=  αمستوى داللة ( ) وهي غیر دالة إحصائیًا عند879.) وبمستوى الداللة (023.(
)، وقد یعزى ذلك إلى أن هذه القرارات اإلداریة تكون في أغلب األحیان ٠.٠٥

تشاركیه بین صانع القرار والعاملین في هذه الجامعة وبالتالي هي غیر معتمدة على 
) ٢٠٠٧حرز اهللا (النوع االجتماعي (الجنس) للشخص، وقد اتفقت الدراسة مع دراسة 

  الة إحصائیّا لمتغیر الجنس. من حیث وجود فروق د
  :التوصیات

یجــب مراعــاة المؤهــل العلمي لإلدارات العلیا ورتبته الوظیفیة في مجــال اإلدارة  -١
حیــث یــؤثر ذلــك علــى اتخــاذه للقــرار اإلداري الهادف لحل المشكالت المتعلقة 

 بالتمویل المالي.
كالت التمویل المالي والتي ضرورة االعتماد على رؤیة واضحة وشاملة لمش -٢

 .تتكامـل فیهـا النماذج التقلیدیة والمعاصرة لعملیة اتخاذ القرارات اإلداریة الرشیدة
التأكید على زیادة التواصل والتفاعل بین إدارة الجامعات لتحسین ورفـع مستوى  -٣

 .المعرفة والمهارة لدى الممارسین لعملیة اتخاذ القرارات اإلداریة
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  عــــــالمراج
  :المراجع العربیة - أوالً 

)، تكنولوجیا المعلومات الحدیثة وأثرها على ٢٠٠٥البحیصي، عصام محمد، (
دراسة استطالعیة للواقع  -في منظمات األعمال  القرارات اإلداریة

الفلسطیني، مجلة الجامعة اإلسالمیة (سلسلة الدراسات اإلنسانیة) المجلد 
  .١٧٧-١٥٥الرابع عشر، العدد األول، ص 

) المدخل لنظریة القرار، دیوان المطبوعات الجامعیة، ٢٠١٠بلعجوز، حسین، (
  الجزائر.

)، دور القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي في ٢٠١٥بن عمر، محمد، (
دراسة حالة مؤسسة رویال موندیال بالوادي، دراسة  -اتخاذ القرارات المالیة 

  ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.ماجستیر غیر منشورة، الجمهوری
  )،  تمویل المنشآت االقتصادیة، دار العلوم، عنابة، الجزائر.٢٠٠٨بوراس، أحمد، (

)، مصادر التمویل، دار النهضة ، بیروت، ٢٠٠١الحجازي عبید على أحمد، (
  لبنان.

)، مدى مشاركة معلمي المدارس الثانویة في اتخاذ ٢٠٠٧حرز اهللا، أشرف ریاض، (
قرارات اإلداریة وعالقته برضاهم الوظیفي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ال

  غزة. –الجامعة اإلسالمیة 
)، أثر هیكل رأس المال على أداء ٢٠١٣الحمدان، ناصر والقضاه، علي، (

المصارف األردنیة المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالیة: دراسة 
  .١٨٦- ١٥٩ص  ،٤ العدد ،١٩المنارة، المجلد تحلیلیة، مجلة 

)، دور المحاسبة في اتخاذ القرارات اإلداریة في قطاع ٢٠٠٣خشارمة، حسین، (
األردن، المجلة العربیة لإلدارة، المجلد الثالث والعشرین، العدد  المقاوالت في

  الثاني.
) دور المحاسبین ومراقب الحسابات في اتخاذ ٢٠٠٦خوري، أحمد محمد زنبیل، (

تنمیة الموارد البشریة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القرارات اإلداریة و 
  العربیة. ، اإلمارات   مصر، والشارقة  القاهرة

)، المؤسسة الصغیرة والمتوسطة، أتراك للنشر، ٢٠٠٨خوني، رابح وحساني، رابح، (
  القاهرة، الطبعة األولى، مصر.
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المؤتمر  -وطن العربي)، تمویل التعلیم العالي في ال٢٠١٥الدقي، نور الدین، (
الخامس عشر للوزراء المسؤولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي في 

دیسمبر، األكادیمیة العربیة للعلوم  ٢٦ – ٢٢الوطن العربي خالل الفترة من 
  والتكنولوجیا والنقل البحري، اإلسكندریة.

  م. ٢٠٠١لمالیة"، عمان، دار الوراق، الزبیدي، حمزة، "اإلدارة ا
)، محاضرات في تمویل التنمیة االقتصادیة، جامعة ٢٠٠٦كر، محمد العربي، (سا

  محمد خیضر، بسكرة الجزائر.
)، مشكالت التمویل الجامعي ومقترحات لتمویل ٢٠٠٤السمكي، بسام فایز، (

ومقترحات لتطویر مصادره مستقبال في ضوء سیاسة التعلیم العالي في 
  جامعة الیرموك.األردن، دراسة دكتوراه غیر منشورة، 

)، معوقات التمویل وأثرها على تحقیق أهداف ٢٠١٣سیف الدین، سارة محمد، (
المشروعات الصغیرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة السودان للعلوم 

  والتكنولوجیا.
)، دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرارات ٢٠٠٦شبیر، أحمد عبد الهادي، (

قیة على الشركات المساهمة العامة في فلسطین، رسالة دراسة تطبی - اإلداریة
  غــزة. –ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیـة 
)، العوامل المحددة للهیكل ٢٠٠٦شالش، سلیمان والبقوم، علي، وعون، سالم، (

المالي في شركات األعمال حالة تطبیقیة في الشركات المساهمة العامة 
)، مجلة ٢٠٠١ - ١٩٩٧مان المالي للفترة (األردنیة المدرجة في سوق ع

  .٨٢-٤٥، ص ١، العدد ١٤المنارة، المجلد 
اقتصادیات النقود والمصارف والمال، دار  )،١٩٩٩مصطفى رشدي، (شیحة، 

  .المعرفة الجامعیة، مصر
  .)، مبادئ اإلدارة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة٢٠٠٠الصحن، محمد وآخرون، (

مركز التمیز ، ٤٦اتخاذ القرارات، مجلة النبأ، عدد  )،٢٠٠١الصّقار، فاضل، (
  للمنظمات غیر الحكومیة.

نظریة القرارات، الطبعة األولى،  -)، بحوث العملیات١٩٩٦عاشور، یوسف، (
  اإلسالمیة، قسم إدارة األعمال، غزة. الجامعة

)، مقدمة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي، مكتبة ٢٠٠٦عقل، محمد مفلح، (
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  مجمع العربي للنشر والتوزیع، دار أجنادین للنشر والتوزیع، الطبعة األولى.ال
  )، اإلدارة المفاهیم والممارسات، الطبعة األولى،غزة.٢٠٠٣الفرا، ماجد وآخرون، (

)، المحاسبة اإلداریة ودورها في ترشید ٢٠٠٣الفضل، مؤید وشعبان،عبد الكریم، (
  ، عمان.في المنشأة، دار زهران للنشر القرارات

)، اتخاذ القرارات اإلداریة بین النظریة والتطبیق، دار الثقافـة ١٩٩٨كنعان، نواف، (
  .للنـشر والتوزیع، الطبعة الخامسة، عمان، األردن

خصائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في )، ٢٠٠٩المجهلي، ناصر محمد علي، (
ستیر غیر دراسة حالة مؤسسة اقتصادیه، رسالة ماج -  اتخاذ القرارات

  ، الجزائر."منشورة، جامعة الحاج لخضر"باتنة
)، أهم المشاكل والمعوقات ٢٠١٥الرمالوي، وسام أكرم، (و  المشهراوي، احمد حسین

التي تواجه تمویل المشروعات الصغیرة الممولة من المنظمات األجنبیة 
 العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر العاملین فیها، مجلة جامعة األقصى

- ١٢٥)، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، صسلة العلوم اإلنسانیة(سل
١٦٠.  

المیداني، محمد ایمن، "اإلدارة التمویلیة في الشركات"، الریاض، مكتبة العبیكات، 
  .٦٢٦- ٥٩١م، ص١٩٩٩

دراسة  -)، القوائم المالیة ودورها في اتخاذ القرارات المالیة ٢٠١٠نوح، حامدي، (
سكرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة محمد مؤسسة نسیج وتجهیز ب

  بسكرة، الجزائر. -خیضر
)، أثر ضعف التمویل الحكومي للتعلیم الجامعي ٢٠١٣النورین، حمدان ام عسول، (

دراسة حالة جامعة الخرطوم، رسالة  -في السودان علي جودة مخرجاته
  دكتوراه غیر منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیة.

مكتبة  ،١المعلومات المحاسبیة، ط نظم )٢٠٠٧مطیع وآخرون، ( ر صادقیاس
 األردن. المجتمع العربي للنشر. عمان،

)، إشكالیة تمویل المؤسسات االقتصادیة دراسة حالة ٢٠١١یاسین، العایب، (
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 

 جامعة منتوري قسنطینة.
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