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في  ) √( يرجى وضع عالمة ): التمكين اإلداري(المتغير المستقل : القسم الثاني

   :اًالمكان الذي تراه مناسب

تنطبق    الفقرات مالرق

  5 دائماً

تنطبق 

  4 غالباً

تنطبق 

  3 إحياناً

تنطبق 

  2 نادراً

ال تنطبق 

  1 إطالقاً

  تفويض السلطة

يقوم مديري في الجامعة  بتفـويض الـصالحيات الكافيـة           .1

  . إلنجاز مهام وظيفتي

          

            .يوفر مديري المرونة المناسبة للتصرف حيال مهامي.2

            . على أداء مهامي المفوضة لي يثق مديري في قدرتي.3

 الفرص الكافية إلبداء رأيي  فـي أمـور          الجامعةتتيح إدارة   .4

  .عملي

          

  التحفيز الذاتي

تقوم إدارة الجامعـة بتـشجيعي علـى تحمـل المـسؤولية            .5

  .الشخصية

          

            .لدي الدافع للمساهمة في  تحقيق أهداف الجامعة.6

            .التي أعمل بها تقوم بتقدير جهوديأشعر بان إدارة الجامعة .7

أشعر بان إدارة الجامعة تساعدني على اإلحـساس العـالي           .8

  .بإنجازي الحقيقي

          

 العمل الجماعي

مشترك مـع   التعاون  العملي في الجامعة يتطلب مني القيام ب      .9

  . فيهاتالعامال

          

            . تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل داخل الجامعة.10

تدعم الجامعة فرق العمل وتؤكد على أهميـة دورهـا فـي            .11

  .الجامعة

          

 حرية للتعبيـر عـن      العامالتتسمح إدارة الجامعة بإعطاء     .12

   .نآرائه
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 تطوير الشخصية 

تساعدني على تطوير مهاراتي فـي      الجامعة  أعتقد بأن إدارة    .13

  .العمل

          

س باألمن والـشعور    توفر لي اإلحسا  الجامعة  أعتقد أن إدارة    .14

  .باالستقرار

          

            . توفر لي فرصاً جيدة لتطوير ذاتيالجامعة أعتقد بأن إدارة .15

يـشجع  الجامعـة   أعتقد بأن نظام المكافآت المـستخدم فـي         .16

  . التطوير الذاتي

          

  التقليد والمحاكاة 

            . أقوم بتقليد سلوك بعض الرؤساء الماهرين في الجامعة.17

            . ات المميزتبتقليد سلوك بعض العامالأقوم .18

أعتقد بأن محاكاة سلوك اآلخرين المميزين يـساعدني علـى       .19

  .تطوير بعض المهارات الالزمة ألداء العمل 

          

إن أسلوب التقليد يساعدني على تغييـر بعـض سـلوكياتي           .20

  . السلبية في العمل 

          

 تنمية السلوك اإلبداعي

            . فرق مكلفة بحل المشاكل أرغب في العمل مع.21

            . لدي االهتمام بتجربة األفكار الجديدة في العمل .22

 يفكرون خارج نطـاق     اللواتي ت العامال الجامعةتشجع إدارة   .23

  . ناختصاصه

          

 األموال لتنفيـذ وتطبيـق األفكـار        الجامعةتخصص إدارة   .24

  .اإلبداعية الجديدة
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 االتصال الفعال

 

25 
  .الجامعة  بالوضوح في واإلجراءات التعليمات تميزت

          

 القرار أصحاب الوصول إلى الجامعة في العامالت ستطيعت 26

   .نمواقفه وشرح

          

            .فاعلة ومتطورة اتصال وسائل بإيجاد الجامعة تهتم 27

 سـريع  علـى نحـو   المعلومـة  يوفر معلومات نظام يوجد 28

 .القرار ألصحاب

          

ــن  29 ي تات المعلومول على الحصلي المان عبمآهولة سالمـ

  . ها جاحتا

          

  امتالك المعلومات

ول على حصة للمة الالزية واالدارنيب الفنواجلك المتا 30

  . ادلها تبات ومعلومال

          

ة على باجن االما تمآنني تات المعلومة المظمنوفر في التت  31

  . ل مالعهها في جواني تل الآامشلة والسئع االجمي

          

ة صاخات المعلومن على اليرخطلع االيرص على ان ح ا 32

  . همنها عحجبة وال امظمنالب

          

ــة ق ث ا 33 ات معلومهم لليمقدتعي في من يلماالفراد العابقابليـ

  . ة ذلكيؤولمسل تحمعدادهم لستة واصحيحال

          

عورهم شن مطالقا نة ايربحعي من يرخرف االيتص  34

  .هميي لدتات المعلوموفر التن مة يؤولمسالب
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يرجى وضع ): فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية(المتغير التابع  : القسم الثالث

   :اًفي المكان الذي تراه مناسب ) √( عالمة 

تنطبق 

  5 دائماً
تنطبق 

  4 غالباً
تنطبق 

  3 إحياناً
تنطبق 

  2 نادراً
ال تنطبق 

  1 إطالقاً

  الفقرات الرقم

     

  يد المشكلةتحد

جامعة تصنيف المـشاكل     في ال  تستطيع العامال ت 35

 . حسب أهميتهانالتي تواجهه

          

جامعة تصنيف المـشاكل     في ال  تستطيع العامال ت 36

 . حسب طبيعتهانالتي تواجهه

          

جامعة تصنيف المـشاكل     في ال  تستطيع العامال ت 37

 . حسب حجمهانالتي تواجهه

          

جامعة تصنيف المـشاكل     في ال  تستطيع العامال ت 38

 . حسب درجة تعقيدهانالتي تواجهه

          

 جمع البيانات والمعلومات

أشعر بان المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات        39

  .في الجامعة ذات أهمية كبيرة لمتخذ القرار

          

تساهم المعلومات التي يتيحها نظام المعلومات في        40

  .ارتحسين فاعلية اتخاذ القر

          

يستطيع نظام المعلومات فـي الجامعـة تـوفير          41

  .المعلومات للعاملين التخاذ القرار المناسب

          

يتيح نظام المعلومات في الجامعة المعلومات وقت        42

  . الحاجة إليها

          

يتيح نظام المعلومات فـي الجامعـة  معلومـات           43

  .متجددة لمتخذ القرار

          

    تحديد البديل

تحديـد    القدرة علـى ن في الجامعة لديهتالعامال 44

 .مزايا كل بديل من بدائل القرار
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 القدرة علـى تحديـد      ن في الجامعة لديه   تالعامال 45

 .عيوب كل بديل من بدائل القرار

          

 القدرة علـى تحديـد      ن في الجامعة لديه   تالعامال 46

  .ر التكاليف المترتبة على كل بديل من بدائل القرا

          

 القدرة علـى تحديـد       ن في الجامعة لديه   تالعامال 47

  . مساهمة كل بديل في تحقيق هدف القرار

          

 اختيار البديل

 في الجامعـة اختيـار البـديل        تستطيع العامال ت 48

 .األفضل في عملية اتخاذ القرارات

          

 في الجامعة اختيار البديل القابل      تستطيع العامال ت 49

 . العمليللتطبيق

          

 في الجامعـة اختيـار البـديل        تستطيع العامال ت 50

 .المقبول من قبل العاملين

          

 في الجامعة اختيار البديل الذي      تستطيع العامال ت 51

 .يناسب المصادر المالية المتاحة

          

 متابعة تنفيذ البديل

يـاس اآلثـار     ق ن في الجامعة يـستطع    تالعامال 52

 .ناتهالمترتبة على قرار

          

ن اكتشاف األخطـاء    ع في الجامعة يستط   تالعامال 53

 .في عملية اتخاذ القرارات قبل وقوعها

          

عـايير  ن وضـع م ع في الجامعة يـستط   تالعامال 54

 .هنمناسبة لقياس أداء قرارات

          

ن الحكم على مـدى     ع في الجامعة يستط   تالعامال 55

  .مشروعية القرارات المتّخذة
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