
 استمارة االستبيان 

  القيادة االدارية ودورها يف عملية اختاذ القراراتهذه االستمارة حتتوى على اجملموعة من االسئلة حول موضوع : 

 . ( )دراسة االستطالعية

 احملور االول : البيانات الشخصية

  انثى                                    اجلنس  :  ذكر   -1

65 -55                     55- 45                   45-35                    35-25:    العمر -2  

دكتورا                                    ماجستري دبلوم العالي                    بكالوريوس                 املستوى التعليمي :-3  

                  استاذ مساعد          مدرس                  مدرس مساعد   بدون لقب              العلمي : اللقب-4 

سنوات         20 – 10           سنوات               10 -5سنوات                   5-1سنوات اخلربة يف العمل:   -5  

سنوات 20اكثر من                                  

القيادة االدارية  احملور الثاني :  

 الفقرات ت

اوافق  

 بشدة 

5 

 أوافق 

4   

 محايد 

3 

ال  

 اوافق  

2 

ال اوافق  

 بشدة 

1 

      املرؤوسنياالدارى و  عالقة قوية بني القائد هناك -1

                                 ةحكفاءة والفعالية الناجبالاالداري القائد يتمتع  -2

      اخرىامناط  على  دميقراطيال النمط الكليةيفضل القيادة يف  -3

      عندما يتوجب على القائد اختاذ قرار صعب فانه يتخذ مبفرده  -4

5- 
من خالل مشاركة املرؤوسني يف  حتديد  يكون القائد مثالي يف االدارة

 .الـسياسات والربامج عند اختاذ القرارات
     

      هو الذي يهتم بالعمل والعمال معًا حصفة القيادي الناجمن ان  -6

      يهتم القائد االداري حبل املشكالت اليت تواجه املرؤوسني -7

      دائمًا يستمع القائد االداري القرتاحات وآراء املرؤوسني -8

 

  

 

 

  

  

 

 

            

 

           

 

           

 

 

  



 

ملوظفيه ملمارسة نشاطهم  اكرب قدر من احلرية يتيح القائد االداري -9
 العمل إلجنازمالئمة  يرونهاواصدار القرارات اليت 

     

 

 االدارية احملور الثالث: اختاذ القرارات 

 الفقرات ت
اوافق  

 بشدة 
 محايد  اوافق  

ال  

 اوافق  

ال  

اوافق  

 بشدة 

      وجود الرضى يف الطريقة اليت تتخذ بها القرارات االدارية -1

      االداريةلكل قرار يتم اختاذها من قبل القيادة موسوم هناك هدف  -2

      االدارية تؤدي اىل الصعوبة يف اختاذ القرارات قلة املعلومات من شأنه ان -3

      يف الكلية  يتم مشاركة املوظفني يف اختاذ القرارات االدارية -4

سعى لتحقيقها القرارات يتوقف على اهلدف الذي ي ان التفكري يف اختاذ -5
 املدير 

     

6- 
اذ املؤثرة يف اختالداخلية واخلارجية هناك جمموعة من الظروف والعوامل 

 القرارات 
     

      والرشيدة بالعقالنية تتميز القرارات املتخذة يف الكلية -7

      اختاذ القرارات على تنظيم اعمال الكليةهناك تأثري اجيابي لعملية  -8

       املناسبيف الوقت الكلية  تخذ قراراتت -9

 

 داواكارى:

ديزاين كردن و ثيَناسة كردني طؤرِاوةكاني ئةم فؤرمةى سةرةوة لة بةرنامةى  .1
Statgraphics؟ 

 ( فؤرم.10داخل كردني ) .2


