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 Research targeted to know:  
1 . The level of decision-making that university educational  
      leaders make (Dean, Associate Dean, and Academic  
      Department Heads) of the sample.  
 

2 . The difference in level of decision making by university   
      educational leaders (Dean, Associate Dean, and  
      Academic Department Heads) of the sample, according  
      to two variables: gender (male-female), and length of  
      academic  
      service (10 years or less - more than 10 years). 
  

 3 . The level of emotional intelligence competencies of  

      university educational leaders (Dean, Associate Dean,  
      and Academic Department Heads) of the sample. 
  

4 . The difference in level of emotional intelligence  
      competencies of university educational leaders (Dean,  
      Associate Dean, and Academic Department Heads) of the  
      sample according to two variables: gender (male-female),  
      and length of academic service (10 years or less - more  
      than 10 years). 
  

5 . A statistically significant relationship between the  
     decision-making and emotional intelligence competencies  
     academic (Deans, Associate Dean, and Academic  
     Department Heads) of the sample. 
  

        To achieve the objectives of the research, the researcher 
built decision-making scale, which consisted of (72) items as 
the initial scale, distributed on (6) fields, and she 
implemented the emotional intelligence efficiencies scale 
(AlQaisi, 2005), which consisted of (110) items,distributed 
(18) sub-efficiencies. 
  

         The researcher verified from standard measures the 
validity and reliability of decision-making, as she realized 
the truth of virtual scale from (17) experts who specialists in 
educational and psychological sciences. And then verified 
the distinctive features of standard decision-making items 
and the relationship of single item with overall scale, and the 



relationship of item degree that component belongs, and 
through these process the researcher deleted two items of the 
decision-making, to consist finally from (70) items. And to 
verified the truth of virtual scale measure of emotional 
intelligence competencies she display the scale on (17) 
experts from specialists in educational and psychological 
sciences. Who all agreed on the validity of it ,s instructions 
as well as the validity of fields and items in the measurement 
what attend to measure, and thus was kept on the amount of 
(110) items. And the stability was checked  in two ways: test 
and re-test, and the equation of alpha - Cronbach. 
  

       The scales was applied to (400) members which they are 
leaders in educational universities, in position (Dean, Dean, 
Associate Head of Department), (345) male, (55) female. Of 
them (273) have long academic service (more than 10 years), 
and (127) have a short academic service (10 years or less). 
they were selected according to class random from 
universities of the Kurdistan region.  
 

 The researcher reached the following conclusions: 
  

1 . The number of (47) individuals from the sample  
     (university educational leaders) who hah reached a good  
     level in decision making, a rate (11.8%) of the total  
     sample, while those who had reached the moderate level  
     in the decision rate (80.8%) of the total sample. To know  
     the statistical significance of the difference between the  
     mean of each levels (good and average) in decision- 
     making and between theoretical average of scale she  
     added (standard deviation) to it, and were treated  
     statistically using the (t- test) for one sample, and it  
     became clear that the sample (university educational  
     leaders) have the ability to decision-making at two levels, 
    

      good and moderate. 
 
  

2 .The is no statistically significant difference between the  
    scores of the sample according to gender variable (male- 
    female) in the levels of decision-making in university  



    educational  leaders. While there is statistical significant  
    difference between the scores of the sample according to   
    the variable  length of academic service, and the  
    difference in favor of  long academic service (more than  
    10 years), as well as that there is interaction between the  
    variables of gender and length of academic service in the  
    levels of decision-making  in university educational  
    leaders.  
 

3 . The number of (69) members of sample have a high level  
     of emotional intelligence competencies, which  
     representing (17.3%) of respondents, while those with a  
     moderate level of emotional intelligence competencies  
     were attained (257) persons, with (64,2%) of the sample.  
     To define the statistical significance of the difference  
     between the average of each level in both high and  
     moderate in possession of competencies emotional  
     intelligence after added (standard deviation) to it, and  
     was treated statistically by using (t- test) for one sample,  
    and it became clear that the university educational leaders  
    have efficiencies of emotional intelligence at two levels:  
    high and moderate.  
 

4 . There is a statistical significant difference between the  
     scores of the sample according to the variable of gender  
    (male-femal) in the levels of emotional intelligence, and  
     the difference was in favor of females, while no statistical  
    significant difference between the scores of the sample  
    according to the variable length of academic service, as  
    well as the There is no interaction between the variables of  
    gender and length of academic service in the level of  
    emotional intelligence competencies.  
 
 
 
5 . There is a positive relationship statistically significant  
     between the decision-making and emotional intelligence  
    competencies, as well as emotional intelligence  
    competencies contribute in decision-making in university  



    educational leaders.  
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 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 

 :مشكلة البحث 
 



رتقاء برسالة لى اإلإ ة التي تؤدي بالنتيجةالتعلمي-ة التعليميةي في العملالرئيسةتعد القياده التربوية من العناصر     
إذ لم تعد مسؤولية القائد  .ةنجاح مؤسسته الجامعيإ تقع عليه مسؤولية آبيرة في ةوالقائد التربوي في الجامع. التربية

لخ ،قاصرة على إ...ةــم جامعأة ــواء أآانت مدرســختالف مستوياتها سإ على ةالتربوي في المؤسسات التربوي
اسبة ـمحوأ،ةيــ متناهةــ والقوانين بحرفيةآيد على تطبيق األنظمأنتظام فيه والت على الدوام واإلةالمحافظ
ذلك ًال عن ــة جيل واع متعلم،فضــئي تنشـ فةــداف المؤسسة التربويـــق أهـــى تحقيـــلإدى ذلك ـــن،بل تتعــالمقصري
 .وير المجتمع وتنميته قادرة على تطةذه المؤسســجعل ه

 

الجامعية في آثير من ومنها ,التربوية    وتعزى النجاحات واإلخفاقات في المؤسسة 
ه من أداء عمله ــي تمكنـات التـن الكفايـة مــى مجموعـلإادي ــالك القيـمتإلى إحيان األ

 التي لى قيادة سليمة تعمل على تحقيق أهدافهاإوهذا يعني أن الجامعة تحتاج ,بفاعلية
ولن يتحقق ذلك ,لى تطوير أدائهاإفضال عن ذلك تحتاج ,ة وفاعليةيت من أجلها بكفاأأنش

قسام فضال عن رؤوساء األ,وأن حسن قيادة العميد ومعاوينه للكلية,إال من خالل قياداتها
 إتخاذ  القيادية واإلنفعالية التي يمتلكونها وبقدرتهم علىترتبط بالكفايات,في قيادة أقسامهم الدراسية

 . اتالقرار
  

مايؤهلها لممارسة الدور القيادي الفاعل في إنجاز المهام ة لى ذلك ينبغي أن تمتلك القيادات الجامعيإستنادًا آ    و
 ة الجامعيةوقد أآد مؤتمرالتعليم العالي الثالث المنعقد في بغداد على ضعف بعض القيادات التربوي .المطلوب إنجازها
 ).122: 1987وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، (رها يتطول على ــوضرورة العم

 

 ةـــادات الجامعيـــلى ضعف بعض القيإراق ـــي العــي فــم العالـــالح التعليــدوة إصــارت نـــذلك أشـــدًا لـــ    وتأآي
فضال عن عدم آفايتها بالعديد من القدرات ,ام بهاـــي القيـــي ينبغـــام التــــن المهـــد مـــها بالعديـــدم آفايتـــوع

 ).21 :1995,الدوري(ن يمتلكوهاأوالمهارات التي ينبغي 
 

ي ـم الجامعـادة التعليـلى أن قيإ) 2010,يـــالحرب(هم ــومن,يــم الجامعــين في التعليــض المتخصصــار بعــ     وأش
ا ــيمكنن ارــذا المنظــن هـوم,ةـــة وتكنولوجيـــة وتنظيميــوسياسية ــة وإجتماعيــة وفكريــل ثقافيــاج لعوامـه نتـوإدارت
 هــي خصوصيتــدا فـــفريا نظامـــد ـــم يعــالعالدول ن ــة مــلة دوــي أيفـي ــم الجامعــام للتعليـن أي نظـأب ولـــالق
 ).  1 :2010,الحربي(
 

     
 

 أن على القائد التربوي قيادة (Goleman,Boyatzie&Mckee)  "يـــز ومكــــولمان وبويايتــآ" رىـوي    
تحقيق أفضل في فضًال على إمتالآه أو تمتعه بكفايات إنفعاليه يوظفها , بإتخاذ قرارات صائبة وحاسمهةمؤسسته التربوي

ألنهم  ادة،ـــلقؤالء اـــع هــــل مـــون العمـــي يفضلـــع المؤسساتـــراد المجتمـــى أن أفــويؤآدون عل .اإلنجازات
د ـــا يساعــــة،ممــيجابير اإلـاعــر المشـى نشــــادرون علـــهم قــوألن,ذونهاـــي يتخــرارات التــرورة القــيشعرونهم بض

 ).Goleman,Boyatzie&Mckee,non:4(ي أداء مهامها ــه فـ المؤسسحاـــى نجـعل
 

ادة، ــي القيــف) يــاإلنفعال(يــانب النفســى الجــز علــــن يرآــاك مــى أن هنــلإ ةـــادة التربويـــات القيـــير أدبيــ    وتش
،وقوة )و في مؤسستهأالعاملين مع القائد (ن ــة،واإلهتمام باالخريــة بالنفس،وتحمل المسؤوليــالثق:لــمث

اذ القرارات ـه على إتخــقدرتي،وــه العقلــوى ذآائــمثل مست:الجوانب العقليه وهناك من يرآزعلى,لخإ...الشخصيه
 ).145: 1993القريوتي،( الصائبه في الوقت المناسب

 

لى البعد أو الجانب إلى أن بعض القادة يكونوا في أدائهم لعملهم القيادي أقرب إ) 2005,فليه وعبد المجيد (       ويشير
 ).213: 2005فليه وعبد المجيد،( إلنفعاليلى البعد أو الجانب النفسي واإخر منهم أقرب العقلي،فيما يكون البعض اآل



 

 والجرأة من ةفي أي مؤسسة ينبغي أن يمتلك عاملي الثق وأن القائد في أي مجال "جيرمي آوردي"ويرى      
 .) 104،113: 2008آوردي،( خرىأ ةناحية،والى القدرة على إتخاذ القرارات من ناحي

 

د من ــر العديــالتي تشي "يــنفعالآفايات الذآاء اإل" يُطلق عليه بـما وأ ويدخل عاملي الثقة والجرأة ضمن مايعرف     
لى إ) 2003,مبيض(والعربية منها دراسة ,)(Goleman,1998" آولمان"اتــ منها دراسةــجنبيات األــالدراس

درات ــر القــى تأثيــلإ) 2005,دــلمجيادــوعب,هــفلي(رــفيما يشي. رارـــذ القــدى تأثيرها في شخصية القائد متخــم
ى ــــــ علةــــــج المترتبــــــه للنتائـــــه وإدراآــــــف وتحليلــم الموقــه على فهــل قدرتــد مثـــ للقائــــــةالعقلي
 ).213: 2005وعبد المجيد ، فليه( ذ ـــرار المتخـــوع القــــي نـــــرًا فـــــــه أثـــــــاتقرار

 

اء ــــم ورؤســــات ومعاونيهــــداء الكليـلى أن عمإ) 2008, الجابري(منهــا دراســــة ,عض الدراســات بارتــــوأش    
وفي إنجاز ,لــــــة الدور القيادي الفاعـــــام ينبغي أن يمتلكوا من الكفايات والمهارات والقدرات مايؤهلهم لممارســاألقس

 ).45 : 2008,الجابري (مهامهم القيادية
 

 

دبيات والدراسات ما أآدت على الجانب المعرفي ن هناك من األأالباحثه قد وجدت ف,لى ماتم استعراضهإوإستنادًا       
وهناك من إهتم بالجانب النفسي في عملية إتخاذ القرار .نفعاليو اإلأي ــالعاطفالنفسي أو الجانب لت د وأهمــدى القائــل

 :ن مشكلة البحث تتحدد بالتساؤل اآلتيإا فلذ,من قبل القائد وأهمل الجانب المعرفي
 

 .رار؟ـاذ القـة إتخـنفعالي في عملياء اإلـات الذآـًال بكفايـمتمث يـاإلنفعالارـة للمعيــادات الجامعيــإمتالك القي دىـمما
 

 :أهمية البحث 
 

قف معين أو يتخذ قرارًا من لى إختيار موإوبناًء على ذلك يحتاج ,يواجه اإلنسان العديد من المواقف خالل حياته     
نسان بحكم إال أن اإل,وعلى الرغم من ضرورة معرفة أو التنبؤ بعواقب آل قرار ُيتخذ, عــدةلــأو بدائ عـدة مواقفبين 

ويزداد  .ألن المستقبل مجهول بالنسبه له محددتكوينه اليستطيع معرفة تلك النتائج المترتبة على قراره بشكل دقيق و
ولمواجهة هذا الخطر البد لكل شخص أن يتخذ  .فضت إمكانية التنبؤ بالنتائج المترتبة على آل قرارالخطر آلما إنخ

إال أن على آل فرد أن يتخذ قرارات عديدة في حياته طالما حياته ,قراره على وفق رؤيته وخبرته ، ومهما آان الخطر
 ).1 : 2008حمد ، أ(مستمرة 

 

أن هناك العديد من األفراد الذين يجدون  )2006,رشيد (ال إتخاذ القرار،ومنهم ويرى العديد من الباحثين في مج    
 التي ةوذلك بسبب خوفهم من الوقوع في الخطأ،وألنهم اليملكون الثقة الكافي,لى قرارات سليمهإصعوبة في التوصل 

 تجنب إتخاذ القرار وأن.،وبالنتيجة فإن ذلك يعطل أو يضعف أدائهم في العملةتجعلهم يتخذون القرارات الصحيح
وألجل ذلك فإن الفرد السيما إذا آان قائدًا في أي مجال البد ان يحرز . من عمل أي شي اخر- في الواقع-اليمكنهم 

 ى إتخاذلادرًا عه أن يكون قيي علـينبغإذ ت،ــا آانــه مهمـــ مؤسستــاحنجعمــل على إه ويــي عملـــًا فــــتقدم
 ).1: 2006رشيد،( لـم وفاعـكل سليــرارات بشقـاذ ه على إتخـن معـدة العامليـومساع,القرار

 

نسان ُملزم بإتخاذ قرارات ولو لى أن اإلإ)2008,الفسفوس(مـهــرون،ومنــون آخـــد باحثــيؤآ,هــاه ذاتــتجوفي اإل      
جتهاد وبكل مايملك ف باإلن الفرد مكلأو.  أسوء من األخطاء آلهاــوفعدم إتخاذ قرار ه,ترتب على ذلك بعض األخطاء

لى القرار السليم،وأن لم يكن بين البدائل المطروحة بديل أو قرار مناسب قاطع فالواجب إختيار أقل القرارات إللتوصل 
ان ــرار آــواب القــال صــي حــ،وفةدـــرة واحـــه مـر لـــان األجـــذ آــواذا ماتبين بعد ذلك خطأ القرار المتخ.ضررًا
 ).1 :2008الفسفوس،(هد أجران ــللمجت

 



 مثلما ـةة واإلنفعاليـة الفكريـن الطاقـدرًا مـب قـة تتطلــ إنسانيـــةد وظيفـــه التوجــــنأ)2004,عسكر(ويرى      
ون القرار المطلوب إتخاذه ذا أثر طويل األمد في مستقبل اإلنسان، وآل ـدما يكـما عنـاذ القرار السيـة إتخـب عمليـتتطل
 ).37: 2004عسكر،(  يذآر قرارًا إتخذه في حياته وآان له أثر بالغ في مسيرة حياته- ربما - منا

 

رها تأثيرًا في حياة األفراد والتنظيمات اإلدارية ـات وأآثــم العمليـن أهــدًا مــرار واحــاذ القــد إتخــويع     
ى ــلإؤدي ـــرار يــاذ القــألن التوقف عن إتخ, القيادةوتعد القرارات جوهر.والقيادية،وحتى في حياة الحكومات والدول

ا للكثير من المشكالت ـهــة وتعرضـمؤسسالف ـضعإلى نجازات،وبالتالي تعطيل العمل وتوقف النشاطات والخدمات واإل
 ).67: 2007عليان،(
 

وأن مقدار , للقادةةئف األساسي والوظاةوال يعد إتخاذ القرارمهمًا لألفراد فحسب،وإنما يعد من المهام الجوهري     
ادة ـدرة القـى قـام األول علـف في المقـة يتوقـ مؤسسة، ومنها المؤسسة التربوية أو التعليميةالنجاح الذي تحققه أي

 رارات ـهم للقـهم وفهمـتياوآفا

 
 

حها،والوقت المناسب وربما يكون لديهم مفاهيم تضمن فاعلية القرارات،وتدرك أهمية وضو. القياديه وأساليب إتخاذها
 يــة فـــة متداخلـــدعمليــوتع.ةــةالقياديــورالعمليـــاذ القرارمحــفإتخ .ى متابعة تنفيذها وتقويمهاـــل علــاذها وتعمــإلتخ
 ).1: 2008الغضيب،(جميعها ف القيادة ونشاطاتها ــــوظائ

 

 بدايته ألنه - في الحقيقة -      طاف،بلــــة المــــنهايرار ليس ــــاذ القــــأن إتخ )2005,دحــبادح(د ـــويؤآ      
 فإتخاذ القرار ,والتقويم ربما يدخل العديد من التعديالت. لى المتابعة والتقويمإلى التنفيذ،والتنفيذ يحتاج إيحتاج بعده 

وة الحقة هامة ـــ خطدــرورة الزمة ومهمة للقائد،ومابعد إتخاذ القرار يعــرورة الزمة لكل فرد، وبالتاآيد ضــض
 ).4: 2005بادحدح،(
 

والمحور الذي تدور حوله ,ن إتخاذ القرار ُيعد لب العملية القياديةألى إ)2005,فليه وعبد المجيد(ويشير آل من       
الذي يؤآد على أن ترآيب التنظيم القيادي  "جريفت"لى رأي إيستندون في ذلك . خرى للتنظيم القياديآل الجوانب األ

وأن آل المسائل أو األمور المتعلقة بالقيادة يمكن أن تحل إذا عّدها القائد على ,دد بالطريقة التي تعمل بها القراراتيتح
فضًال عن أن القرارات تؤثر في عناصر العملية القيادية من تخطيط . إنها مسالة نمو لنمط عمل إتخاذ القرار

 .)6 :2005فليه وعبد المجيد،(الخ ...وتنفيذ
 

وأن هذه العمليه .  أن القيادة تقوم أساسًا على عملية إتخاذ القرارات)2001,عطوي(خرى يجد أومن ناحية      
فالعميد ومعاونيه , ويصدق هذا على القيادات الجامعية. ختالف مسؤولياتهمإيواجهها القياديون بشكل دائمي على 

وفي الواقع أن .ارات لها أثرها في العملية التربويةورئيس القسم وغيرهم يقومون بحكم مناصبهم القيادية بإتخاذ قر
 ).25: 2001عطوي،(لى إتخاذ قرارات حاجة أساسية في المؤسسات على إختالف مجاالت عملها إالحاجة 

 

وربمايعتقد البعض .ن تسعى إلتخاذ قرارات صائبة ومدروسةأ     ولكي تكون القيادة أآثر فاعلية ونشاطًا ينبغي عليها 
لى مهارات عامة،ينبغي أن إإتخاذ القرار عملية بسيطة،إال أنها في الواقع عملية مرآبة ومعقدة وتحتاج ن عملية إ

لها ــور وتحليــي األمـث فــالبح درةعلىــي،والقـر المنطقـعلى التفكيتمل ـشـ،وتــحيمتلكها القيادي الناج
. وى للقائدـة قصــأهميله قرار الصائب فال. لمؤسسةوتتطلب معرفة بالمعلومات النظرية والعملية التي تخص ا,وترآيبها
هل ــــرار أســــــذ القـــــل أو تنفيــــذ العمـــــن تنفيل،ألــــــى العمـن علــــز العامليــن تحفيــة مــذه األهميـــوتأتي ه

 ).6-5: أ2005الفقيه،( اذهــــــتخإثير من ــــبك

 

 

 ةتخاذ القرار وصنعه صعبإن مهارة أال إب الكثير من المهارات عن طريق التعلم،آتساإنه يمكن أ    وعلى الرغم من 
وفي غياب المعلومات ,على الرغم من آونها ليست مستحيلة، فهناك من القياديين من يتقن هذه العملية أآثر من غيرهم

زم القائد ـاذ القرار قد يلـوإتخ.راراذ القـة إتخـالكافية تصبح هذه العمليه أآثر صعوبة، فسعة األفق أمر ضروري في عملي



ذا ـ،ل)األبيض واألسود(،وقد اليكون اإلختيار دائمًا بين الخطأ او الصواب،أو آما يقال بين  عدةعلى إختيار بديل من بدائل
 ار ــتيد يكون إخـــــن ذلك قــال عـــــفض,طأـــل الخــــى مايحتمــــواب علــمل الصـمايحتبين ح والتغليب ـلزم الترجي

 
 

 ).2: 2003صالح،( رهــأ غيــدها وخطــواب أحــن إثبات صــه واليمكــل وأساليبــج العمــارًا بين مناهــــرار إختيــــالق
 

اذ القرارات ــــن إتخإ,"نسانيةالموارد اإل"ة ـي مجلــرت فـــه نشــة لـــي مقالـف(Plater,1996) "رـــــبلت" ويذآر    
ادة ــــي قيـــدًا فــــًال مهمًا جـــد عامــــكل متزايـــاذ القرارات ستصبح بشــن إتخإادة،وــزات القــالناجحة من ممي

 .(Plater,1995:E) ةــــالمؤسسات الجامعي
 

في يعد أمرا )  في آن واحدعلموإن إتخاذ القرار فن على أساس ( إن إجادة فن إتخاذ القرارات "نيوشل" ويذآر      
اح ـوهو يؤمن بأن الشعور باإلرتي,اذ القراراتـاح عند إتخـرتيأن يشعر القائد باإلفي وأن هناك ضرورة ,يةغاية األهم
وهذا مما يؤثر باإليجاب في ,اح يضفي إحساسا بالثقةـد باإلرتيـوأن شعور القائ,الل المرؤسينـيأتي من خ
 ).65 :2007,نيوشل(خاذ القرارتفضال عن ضرورة التوقيت الجيد إل,المؤسسة

 

   

 في نجاح المؤسسةة قصوى ـ منها ذات أهميـةة السيما الفاعلـة الجامعيـد القيادة ومنها القيادة التربويـوتع     
وعلى الفرص الالزمة لتطبيق ,ويعتمد آيفية أداؤها في الوقت الحالي وربما في المستقبل على خبرات المهنة.الجامعية

ة ــم، وآيفيـه وأدائهـــن معـــــع العامليـــــي وضــــره فــــة تاثيــــه لكيفيــــآد وإدارــوعلى وعي القائ,هذه الخبرات
 ).Hones،2006:20(اذ القرارات السليمة ـ إتخفيه ـوعلى قدرت,ارة دافعيتهم للعمل واإلنجازـإستث

 

 

ن على مستواه أن مهارة إتخاذ القرار من المهارات المهمة في حياة اإلنسا) 2007,آل مبارك(    ويرى 
الشخصي،وعلى مستوى عائلته،فكيف بالقائد الذي يتخذ قرارات على مستوى مؤسسته أوعلى مستوى حكومة 

ة بمجموعة ـر ولها عالقـرها أآبـون تأثيـة يكـو الدولأة ـوى المؤسسـد على مستـفالقرارات التي يتخذها القائ. الخ.....ما
 ).1: 2007آل مبارك،(،أو يكون تأثيرها على مستوى المجتمع بأآمله ة هذه المؤسسةـأآبر من المستفيدين من خدم

 

ن إتخاذ القرار يعد معادًال للعملية القيادية،وينبغي الحرص دائمًا على تحفيز األفراد على إ)1997,جيفري(    ويرى 
ى ال ــوقف حتــمة للمـــ والمالئةليمـــــ القرارات السذاــمختلف مستواهم الوظيفي والمهني داخل المؤسسة على إتخ

 ).27: 1997جيفري،(طل مصالح المؤسسة ـتتع
 

 

لى أن عملية إتخاذ القرار من أهم األنشطة التي تمارسها القيادات إ) Bartol،1994" (بارتول"      وفي ذلك يؤآد
ت التنظيمية داخل ويمكن للقائد بوساطة هذه العملية أن يحدد المشكال.على مختلف أنواعها،ومنها القيادات التربوية

 ).Bartol:1994: 234(مؤسسته،ويضع الحلول والمعالجات لها 
 

لى تحقيقه من خالل وضع خطط مبنية إًا أمرًا اليحصل بالصدفة،بل ينبغي أن يسعى حولكي يكون القائد التربوي ناج     
 المستقبلية قريبة وبعيدة وفق تحديد األهدافعلى على أسس علمية،وعلى الرغم من تفهم وضع المؤسسة التربوية 
 تخاذ القراراتإمور تتعلق بمدى قدرة القائد على المدى،فالتخطيط يلعب دورًا أساسيًا في نجاح القائد،وآل هذه األ

 ).5: ب2005الفقيه، (السليمة في الوقت المناسب
 

فرت في شخصيته السلطات ،فمتى ماتواح مؤسسته بنجاةوالقائد ينبغي أن يتمتع بصفات قيادية ليتمكن من قياد     
خرين،أصبح قائدًا فعليًا له قدرات الرسمية،فضًال ّعما يتمتع به من صفات قيادية تمكنه من التأثير في سلوك اآل



على أساس إقناع المرؤسين وإتباعهم لتعليمات القائد وتوجيهاته وقراراته دون ن تقوم القيادةفمن الضروري أ.القائد
 ).1: 2001مجلة الدفاع،(عمالهما ح باستـو التلويأد ـويف أو التهديـب التخ إسلوعماللى إستإوء ـاللج

 

ة ومتفهمة ـذه القيادة واعيـة األساس على قيادتها،فإن آانت هـد بالدرجـتعتمونجاحها ة ـ مؤسسةيأ فاعلية      لذا فإن 
 ).3: 2008ابت،ث(د أن يكون التوفيق مصيرها والنجاح مستقبلها ـالبفومتعلمة ومتجددة ومتابعة،

 

لى حد آبير على مدى سالمة القرارات إ المؤسسة،ومنها المؤسسة التربوية يتوقف ح     فضًال عن ذلك،فإن نجا
إتخاذها،والقدرة على متابعة تنفيذها،وحل المشكالت التي تواجه إنجاز في ورشدها،والوقت المناسب 

 ).97: 1995النجار،(العمل
 

لى أن القياديين يقضون معظم أوقاتهم في التفكير في القرارات التي يريدون أن إة التربوية      ويشير المهتمون بالقياد
ها ـعى لتحقيقـداف التي يسـات للمهام واألهـع أولويـأن يض ًاـرارًا صائبـتحقيق قفي يتخذونها،وماينبغي أن يفعله القائد 

لخياراته ) تصور(ن يضع خارطة ألضروري للقائد ن خالل مؤسسته،وأن تكون هذه األهداف واقعية ومنطقية،ومن اـم
قبل أن يتخذها بشكل نهائي ليدرسها ويحدد  -مرإذا لزم األ - وقراراته أو ربما من الضروري أن يسجل قراراته

ويًا أو ـبًا تربـها مكســن خاللـم ققــليمة ويحــ وسحــةون القرارات ناجــولكي تك.ولتكون واضحة أمامه األولويات،
دون دراسة واعية من اديًا أو سياسيًا أو حتى نفسيًا ينبغي دراستها بعناية،وأن اليكون هناك قفز إلستنتاجات قتصإ
 ). 2:ت.مجلة العلم، ب(
 

و ـــلى ماهإلى إنتاج عدد من الخيارات للعمل،ثم إتخاذ القرار إستنادا إ،وهلى التفكير بقراراتإ    ويحتاج القائد 
فضال عن ذلك يحتاج ,)21: 2006حمام،( ذ القرار،إذ ينبغي عليه أن يقرر التصرف أو عدمهوهنا هي نقطة إتخا.لـأفض
اول أن يحقق ـدء تغيير معين،أو يحـاول بـاول الرد على تغيير،أو يحـم أما يحـنه بشكل دائلى إتخاذ قرارات عديدة ألإ

ن اإلختيار بينها إلرتباط هذه النتائج  بأهمية وهناك إثنان من النتائج أو أآثر محتملة الحدوث،والبد م.أهدافًا وخططًا
إتخاذ القرار في ون هناك ضرورة ــن يكأمتساوية في القيمة واإلحتمال لماوجب جميعها معينة،وإال لو آانت النتائج 

 ).1: 2008عبد اللطيف،(الذي يفاضل بين هذه النتائج المحتملة الحدوث
 

روح العصر،والقادرة على ـل بـادرة على العمـادة القـة،تلك القيحـجات ناــود مؤسســة تقح     والقيادة الناج
داف ـوء أو إطار األهـوإعادة صياغة خططها وأهدافها،والتي تترك لمرؤسيها مساحة من التحرك واإلبداع في ض,التغيير

 ).1: 2008جاد الرب،( ور مرهون بقدرتها على إتخاذ القراراتـذه األمـالموضوعه مسبقًا،وآل أمر من ه
 

داف ـع أهـي وضـإن القيادة ه"إذ يقول ,القيادة بكلمات معبرة" فريدريك آابل"إستنادا إلى رأي " نيوشل"     ويصف 
ه ـل بنوعيــمل والتواصـي العـع الحماس فـي ووضـإنها وضع المثال الشخص,ع معنوياتهمـتستحث األفراد وترف

 إنها ,)دثـاع والتحـاإلستم(

 
 

نهم  ألفاعلـة وناجحـةسة ـل المؤسـذي يجعـل الـراد بالعمـوم األفــمن أن يقـمما يض,ه الصفات معاالجمع الصحيح لهذ
 ).47 :2007,نيوشل( "يرغبون بذلك

 

 ى

قسام تتطلب األ ؤساءومنها قيادة الكلية متمثلة بعميدها ور,أن القيادة التربوية الجامعية) 2010,الحربي(     ويرى 
رة مؤسسته اح القيادي في إداـوهذا األمرمن األمور المهمة التي تحدد مدى نج, إتخاذ القراروقدرة على,معرفة إدارية

 وقدراته ,الــهارة اإلتصــمنها م,رى التي يمتلكهاـأخرى تتمثل بالمهارات والقدرات األخفضال عن أمور,الجامعية
 ). 2 :2010,الحربي( الذآائية

 

      



ر ـدون أن حاضـيؤآ) 2000,علي(و) 1993,يتوـالقري(هم ـادة،ومنـة القيـن بدراسيـفإن المهتم,رـخآب ـن جانـوم     
وذلك أن تلك القيادات تعد األدوات الرئيسة .ة ومستقبلها يرتبط بفاعلية قياداتها ومقدرتها على تولي شؤونهاـأي مؤسس

للموارد المتاحة لتحقيق األهداف تشغيل نظام أي مؤسسة وتفعيله وعلى النحو الذي يحقق التوظيف األمثل والكفء في 
لذا فان الدول .لى أن القائد الفاعل والمؤثر ٌيصنع والُيولدإالطموحة، وتشير تجارب الدول السيما المتقدمة منها، 

  آافةو قدرات قيادية متميزة في المجاالتأآتشاف من يتمتع بصفات إالمتقدمة تعمل من خالل أساليب عديدة على 
متخصصة لتنمية قدراتهم القيادية،مما يعني عملية تأهيل القائد للقيام بالمهام القيادية ومنها إتخاذ لحاقهم بمؤسسات إو

ات المؤهلة يوفي غياب التحديد الدقيق للكفا.فضل النتائج المرجوة من الخططألى تحقيق إالقرار الفاعل الذي يهدف 
ن ــار ليكون هناك بعض القادة الذيـال مفتوحًا بشكل ضـح المجـقد يصب" شتراطات القيادةإ"و مايطلق عليه أللقيادة 

علي (,)65 : 1993,القريوتي (ادةـــام القيـــفء لمهــــات األداء الكـــن متطلبــى مـــد األدنحـم الــر فيهفــواـاليت
2000 :1-2.( 

 

خرين  وفي نطاق عالقاته مع اآل يرآز إهتمامه على ما يستطيع أن يقدمه من مساهمة في نطاق عملهح     والقائد الناج
و لقيادته فحسب،وإنما أه ــق لتخصصــفي النطاق الضي ل الــيعم حالخ،وهو مايجعل القائد الناج..من مساعدين وزمالء

وبذلك يستقيم األساس  خرين منتجة،على مستوى األداء الكلي للمؤسسة ويرآز على أن تكون مساهمته وعالقاته مع اآل
والقائد الفاعل التحسب فاعليته بمقدار أو عدد القرارات التي يتخذها،فليس .ؤسسةماإلنسانية داخل الالصحيح للعالقات 

والقدرة  وتعد القدرة على إتخاذ قرارات صائبة،.وإنما الترآيز على القرارات الصائبة والهامة النجاح بكثرة القرارات ،
: 2001عطوي،( لتي ينبغي أن تتميز بها شخصية االقائدخرين بطريقة فاعلة من السمات الهامة اعلى العمل مع اآل

187.( 
 

 ة علىــ والمحافظةــالجامعي ةمؤسسال     ومن المهام األساسية للقيادة الجامعية العمل نحو تماسك األفراد في 
لفاعل بين وعليه مهمة التنسيق بين جهود أعضاء المؤسسة باإلتصال ا,نسانية بينهمات اإلــم العالقــم بدعــعضويته

آيد أن هؤالء األعضاء وتلك أاألفراد والمجموعات،إذ يعمل الجميع بروح الفريق الواحد ال آأجزاء منعزلة،مع الت
فضل أم ليحققوا ـح لديهــوم واضـــه مفهــل وبرامجــالمجموعات تحقق أهدافها،وأن خطط العم

 ).188:ــه1414الحقيل،(إنجاز

 

 

 

 
 

دار القرارات التي تهم مصير أو عمل ـارآة في إصــــة المشـــأهمي ىـــحديثة في القيادة علات الـــ     وتؤآد اإلتجاه
م ــشباع حاجاتهإا على ــن فيهــة والعامليــاء المؤسســعضأالمؤسسة،والمشارآة عملية نفسية وسلوآية تساعد 

يه العمل من خالل القرارات التي هميتهم،وأن لهم دورًا يسهمون به في توجأق ذواتهم،وتجعلهم يشعرون بـوتحقي
ة حروري للقيادة الناجـومن هنا آان من الض.عملهم وتحمسهم لهبوهذ آله يسهم في زيادة إرتباط العاملين .خذونهاتي

 عمالهم من تخطيط وتنظيم وإتخاذ قرارات وتنفيذهاأل بـل مايتصـي آـة فـن في المؤسسـإشراك آل العاملي
 ).4: 2008الزهراني،(
 

لى مصالح المؤسسة ويحقق أهدافها،ولعل الميزة الرئسية هي إبل ,ةـع الشخصيــى المنافـلإظرـي الينـد الحقيقـ والقائ    
تي سعادتهم وتأتي أوربما من هنا ت.و عندما تكون قراراته صائبة وتحقق إنجازًا لمؤسستهـن القائد يشعر بالقوة والزهإ
ع أو بالمؤسسة التي ــابي في المجتمــراء تغيير إيجــي إجـل فــخرين يتمث لآلمــزء من مساعدتهــهمية القيادة من أن جأ

 ).7: 2005برس،( يقودها
 

نتفاع من الموارد المتوافرة وم القيادة على اإلـاة يصعب اإلستغناء عنها،وتقــزء من الحيــ     والقيادة ج
ن يكونوا قادة أو يودون أوالعديد من الناس يتمنون . امةكالت وإتخاذ القرارات الهـل المشــن من حــوإستثمارها،والتمك

ة،ومنها مهارة إتخاذ حناجحون،إال أن هناك القليل منهم من يتمتع بمجموعة من المهارات التي تؤهلهم للقيادة الناج
 ).1-6:  ج2005الفقيه،(رار ــالق

 



ن األنظمة التربوية إو,م التربوي واإلداري والمهنين أهداف النظاــا مــا مرغوبــد هدفــ     ولما آان إتخاذ القرار يع
دود معينة وعلى مستويات تناسب ـلوك ضمن حـللس مطالبة بإنتاج أفراد قادرين على إختيار أفضل البدائل المقترحة

 اذهم لقرارات صائبةـمن إتخـن بما يضـخريالل نسبي عن اآلــستقإل وفي الحياة وبـع التي يحتلونها في العمـالمواق
 ).1 : 1982,الحمداني(
 

ة تمتعهم بكفايات الذآاء ـة والصائبحـاذ القرارات الناجـتخإمهارة القادة على  وأدرة ـد من قـ     ومما يزي
ر القيادة،ويساعد القائد على إتخاذ قرارات فاعلة،وحل مشكالت العمل،من ـاهم في تطويـنفعالي يسفالذآاء اإل,نفعالياإل

لوك الذي يسلكه إستنادًا لهذا ـد إنموذج السـم تحديـة،ومن ثـه اإلنفعاليـ السليم حتى في حاالتخالل تمكنه من التفكير
ده غير آاٍف ـي وحـلى أن الدراسات واألبحاث العلمية أثبتت ان الذآاء العقلإ) 2004,خوالدة(يشيرفي ذلك و. التفكير
ز ــد اهللا عـــن عنـــلى جانبه،فالذآاء العقلي هبة مإنفعالي  اإلاءـر الذآــي توافــة،بل ينبغـه المستقبليــد لنجاحاتـــللقائ
ات قد تكون موجودة لدى الشخص وقد التكون موجودة،ولكن يي فهو قدرات ومهارات وآفاــنفعالاء اإلــل،أما الذآـــوج

 ). 147: 2004خوالدة،( يمكن اآتسابها وتدريب الفرد عليها
 

: 2006حمام،(علم النفس بالقيادة الفاعلة يربط نفعالي الذآاء اإل الدراسات العلمية فإن إستنادا إلى نتائج العديد منو    
25.( 

 

ة أو ـه في المدرسـأن سر نجاح القائد في أي مجال اليكمن فيما تعلم) Goleman( "آولمان" وفي ذلك يذآر     
ة أو اآاديمية،وليس معرفة التقنية من خالل ـية علمـل درجـ،وليس حم وحدهيـاء العقلـم ليس الذآــمايهإذ أن ة،ـالجامع

 ,سنوات الخبرة فحسب

 

 

ة من ـمجموع - في الحقيقة - وـــذي هـي الـاء اإلنفعالـو الذآــدم هــادي والتقــي األداء القيـم فـــل األهــا العمــوإنم 
د ـاح القائـتقد أن هذه المهارات تحدد نجويع - و أراد ذلكـــل -المهارات والكفايات التي يستطيع أي شخص أن يتمتع بها 

ول ـون الجوهري للوصـلى أنه المكإويشير .ه النفسية والبدنيةـه،بل حتى في صحتـن وفي عملـفي عالقاته مع االخري
و ن القائد الذي يعرف آيف ُيجري العمليات القيادية بوسائل ذآية عاطفيًا او انفعاليًا هإو.لى ميدان القيادة والبقاء فيهإ

 .)Goleman,2001:33(القائد الذي سيبقى في ميدان القيادة بصورة حيوية ودينامية 
 

 يتعلق بمعرفة القائد لذاته وسماته ـاد،ألنهـاح القائـساسيًا لنجأزًا ـي مرتكـنفعالاء اإلـات الذآـد آفايـ     وتع
ال ــذا قــــي هـــن،وفــــخريع اآلـــاقوو,دراآه لواقعهإومهاراته،فضًال عن معرفته لالخرين وسماتهم ومهاراتهم،و

كم ـوة،والتحـخرين قوالتحكم باآل,ةـة الذات حكمـومعرف,اءـخرين ذآة اآلـمعرف" لوتس"رـي الشهيـــسوف الصينـــالفيل
 ).10: 2008الياس،(بالنفس قيادة 

  

ن أسباب األداء ــم%) 85( لــي يمثـــــنفعالاء اإلــن الذآإ) Jackison&Lisha"(جاآسون وليشا"      ويرى
ن في ـة إنجاز العامليـاعفـن مضـتأثيره وإنجازاته في األداء المؤسساتي،وأنه يمكذلك ًال عن ـاديين،فضــع للقيــالمرتف

 ).1: 2004العتيبي،( نجازاتهم من خاللهإالمؤسسة و
 

ادي ــ القيفاعلية الدراسات حول أسباب تشير"ول ـذ يقإة ـة القياديـة الشخصيـعن أهمي"يوباأل"     ونستشهد بما ذآره
 ة،بينماــى المهارة الوظيفيــلإل وــلى العقإلى التدريب التقني وإود ــمنها تع%) 15( ى أنــلونجاحه إه ــي عملــف
ا ــن هنــوم.خرينع اآلـل مــى التفاعــدرة علــها والقــة وخصائصــل الشخصيــلى عوامإع ــن النجاح يرجـم%) 85(
 ).2:ت.يوب،باأل(ي ـنفعالاء اإلـات الذآـكفايب ــحادي الناجــع القيــة تمتــرز أهميــتب
 

 أحد الصفات الجوهرية آونهاد المتغيرات األساسية التي أخذت في البروز ـي أحـكل آفايات الذآاء اإلنفعالـ     وتش
لى قدرات ومهارات وآفايات تفاعلية مع إون وتبرز أهمية هذا النوع من الذآاء للقادة الذين يحتاج.للقائد التربوي

إذ تسهم هذه القدرات والكفايات في .من هذه القدرات%) 90(العاملين معهم في المؤسسة التربوية بمستوى يقدر بـ 
كالت العمل بيسر وبأقل خسارة ممكنة،فالقائد الذي يمتلك ـلى حل مشإ،مما يؤدي ,ةخرين والتواصل بفاعليالتعامل مع اآل



جتماعي،وبذلك نفعالي سيجد الطريق الذي يساعده على تغيير نمط تفكيره نحو النجاح العملي واإلات الذآاء اإلآفاي
 ).2:ت.المخزوحي ،ب(خرين،ويساعد ذلك على تقبله وإنسجامه معهم،وتقبلهم له تعامل مع اآلال يةيستطيع أن يدرك آيف

 

      

 

ات القرن يواسط ثمانينأدأت منذ ـي بـــ الت"زــــولمان وبوياتيـــآ"ن ــل مـــة لكــــوث المتناميـــهر البحـــ     وتظ
نفعاالت والعواطف ومدى مساهمتها في الماضي وزادت بشكل ملحوظ في السنوات الماضيه،الدور الذي تقوم به اإل

 ).1: 2003ناآفور،( هحتحسين أوضاع العمل القيادي ونجا

 
 

      

      

ة ـن األلفـروح مـسر األداء بينفعالي تساعده على تهيئة بيئة عمل تتربوي بكفايات الذآاء اإلوتمتع القائد ال     
لك ـذي يمتـد الـفالقائ,ةـدارة التقليديويعد مدخًال قياديًا وإداريًا مختلفًاعن ذلك المستعمل في القيادة أواإل.ةـاون والثقـوالتع
نه يشترك في ه،ألــد موجــه قائــ وناصحًا ومستشارًا أآثر من آوني مؤسسته بوصفه مدربًاـل فـيعم نفعالياإاًء ـذآ

ارآة في األداء والتصرف وإتخاذ القرارات ـــجعهم على المشــه أن يشـــيه ويتعين عليـــسوالمسؤولية مع مرؤ
 ).171: 2005مصطفى، (
 

رات الصائبة في الوقت المناسب،فإن أن من عوامل فاعلية القيادي فضًال عن إتخاذه القرا) 2007,الديدي (    ويرى 
ن تتمتع بها شخصية أد،ويعد من الصفات أوالسمات الرئيسة التي ينبغي ـاح القائـم في نجـساهتي ـنفعالاإل آفايات الذآاء

ة مثلما تحدث ولماذا تحدث،فضًال عن وعيه ـه المزاجيـة وحاالتـفوعي القائد بإنفعاالته الشخصي. القائد
اعره ـمش ىـلإه وضبط النفس،تكون لديه القدرة على اإلنتباه ــنفعاالتإه على التحكم بــاره،وقدرتــبافك

نفعاالته،وبالتالي السيطرة على سلوآه القيادي إيطرة على ـع السـها آي يستطيـاره ومراقبتـة أفكـها،ومالحظـوتفحص
 اإلنسانية المتبادلة،وتنظيم إنفعاالته وإدارتها في العالقات" فن"فإمتالك القائد لـ . رارــتخاذ القإالسيما في أثناء عملية 

م الذي يحقق بدوره الصحة النفسية ـي السليـجتماعج اإلـق النسيـلى تحقيإه ـن،يدفعـخريع اآلـه مـثناء تفاعلأ
: 2007،الديدي(ل في قيادة مؤسسته وتحقيق أهدافها ــلفاعاى اإلنجاز إلن معه،وع العاملاون مـلى التعإه ـد،ويدفعـللقائ

1.( 
 

ة،فضًال ـعلى إن إمتالك القائد لكفايات الذآاء اإلنفعالي يجعله قادرًا على إتخاذ قرارات صائب) 2007,الخاطر(    ويؤآد
ور ــام بين الشعــنسجفاإل.طمئنانه مما يشعره بالرضا واإلـه ومبادئـاعره وبين قيمـه ومشـجام بين عواطفـنسعن اإل
م أتخاذه قرارات حكيمة،إفي أآان ة اإلنفعاالت في تفكير القائد المؤثر سواء ـهميأقل يبرز لنا ر،بين العاطفة والعــوالفك

ًال عن ــازاته،فضـــادة انجــد،وزيــــداء القائأثر في تحسين أوهذا له .وحــر بصفاء ووضــة له ليفكــة الفرصـتاحإي ــف
 ). 1: 2007ر،الخاط(داء للعاملين معه ولمؤسسته بصورة عامة تحسين األ

 

ذا إن تقود التفكير والقيم أاالت يمكنها ــــف واإلنفعــــن إدارة العواطأى ـلإ) (Goleman ,2000" آولمان"    ويشير
ن هناك ألى إ) 2004,خوالدة(ر ـبينما يشي).24: 2000آولمان،(ما مورست بشكل جيد،وتنتج حكماء وقادة متميزون 

كن ربما اليستطيعون النجاح في قيادة مؤسساتهم بشكل مرضي بسبب عدم قادة يتمتعون بذآاء عقلي مرتفع،ول
ن توفر لهم قيادة أوهذه الكفايات يمكن . لى ضعف آفايات الذآاءاإلنفعالي لديهمإويرجع هذا ,سيطرتهم على إنفعاالتهم

 ).45: 2004خوالدة،(أفضل أيا آانت الممكنات الذهنية التي منحها لهم الحظ الجيني 
 

 

 

  

القادة العظام يحرآوننا ويثيرون " هــادة بقولـي للقـاء اإلنفعالـة الذآـأهميGoleman) ( "آولمان" ويؤآد    
الذآاء اإلنفعالي يقدمون أفضل مالديهم كفايات وأن القادة الذين يتمتعون ب.عواطفنا،ويلهمون أفضل ماموجود في دواخلنا

حتياجات هذا إو هداف فريق المؤسسة التي يقودونهاأواقع عملهم وبعندما يحافظون على عالقاتهم العاطفية المرتبطة ب
 non، (Goleman et al:3(الفريق 



 

     

فإنفعاالت القائد وعواطفه . في قراراتهيؤثر بشكل آبيرخرى فان إمتالك القائد لكفايات الذآاء اإلنفعالي أومن جهة     
 له شأنه في -  آما أطلق عليه آولمان- فالعقل اإلنفعالي .العقالنيةلها دور في إتخاذه للقرار الذي يستند الى التفكير و

و في زمالئه ومرؤسيه أن يمتلك نوعين من أويفترض بالقائد المؤثر في عمله .المحاآمة العقلية شأن العقل المفكر
الذآاء العقلي ما آيف يتصرف في قيادته لمؤسسته من خالل عمله فهذا أمر يقرره ليس مجرد أ. عاطفي وعقلي:الذآاء

 ).1: 2003المطرف ،(نفعالي الذي قد يكون األهم نما الذآاء اإلإوفحسب 
 

،فهذا )الخ..م جامعةأمدرسة (     أما عن أهمية آفايات الذآاء اإلنفعالي في المؤسسة التعليمية والتربوية سواء أآانت 
ساسية للتعلم ألى أن الصحة العاطفية إ بحاث التربوية المرتكزة على أبحاث الدماغ،التي تشيرماتؤآد عليه األ

 القادة التربويين هو فهم ظروف العمل التربوي،وآيفية حدوث التعلم بشكل حولعل أهم عنصر من عناصر نجا.الفاعل
خرين القدرة على التواصل مع اآل :هي" آولمان"الرئيسة لمثل هذا النجاح وهذا الفهم على وفق مايذآرهفالعناصر,فاعل

ن اإلهتمام بدراسة ألى إفضًال عن إشارته ,هم،وضبط الذات،والثقة بالنفس،ووضع األهداف ووضوحهاوالتعاون مع
جتماعي قتصادي واإلعلى المستوى التربوي واإلمن القرن العشرين خيرة آفايات الذآاء اإلنفعالي زاد في السنوات األ

ق ــات تهتم بتحقيــوالجامع دارســـوالمات،ــيعل وأآبر المبــق أفضـــفالشرآات الكبرى تهتم بتحقي, على حٍد سواء
 في تحقيق امساهمته نفعالي مدىالذآاء اإلآفايات  الدراسات في مجال توأثبت .ةـة والعلميــازات التعليميــل اإلنجــأفض
نفعالي اء اإلـون بكفايات الذآـذين يتمتعـن الــذه المؤسسات مـــون قادة هــــدما يكـــهداف المؤسسة السيما عنأ
 ).4: 2004خليل،(
  

ل من ـأفض دـنفعاليًا يعإي ـد الذآـن القائإ إلىنفعالي بحاث العلمية في موضوع الذآاء اإل      وتشير بعض الدراسات واأل
نفعالية معًا،وهو نفعاالته وتوجيهها بطريقة تنمي قدراته العقلية واإلإن القادة،وذلك بسبب قدرته على ضبط ـره مـغي

ف المختلفة،ومنها المواقف العصبية بتروي،مما يساعد على دراسة ـرف في المواقـآبح جماح غضبه،والتصقادرعلى 
زمات والخروج ى التعامل مع األــــادر علــــو قــــرار،وبذلك فهـي قأدار ـالموقف من جوانبه المختلفة قبل إتخاذ أو إص

وعة ــــطط الموضـوالخأهداف لى تحقيق األنجازات مما يساعد عفضل اإلأمنها باقل الخسائر،وتحقيق 
 :وهنا يمكننا االستشهاد بقوله تعالى).2: 2000المغازي،(

 

 

 

 

 

 
 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم  

وعباد الّرحمن الذين يمشون على االرض هونًا واذا خاطبهم الجهالء قالو "   
                                                                                            " سالمًا

 )63يهالفرقان اآل(صدق اهللا العظيم                                                    

 
 



أن القائد الذي يتمتع ) Abraham ,2000" (امــراهــــبإو, )Gleman,1998( "آولمان"      ويرى آل من
ر سعادة في ـه أآثـفضًال عن أن,ل بهاـي يعمـسسة التؤآثر والًء وإلتزامًا للمأنه أنفعالي ُيعتقد بكفايات الذآاء اإل

نفعالي الذي يتمتع به لتحسين مستوى إتخاذه ستعمال آفايات ذآائه اإلإعلى ل،ولديه القدرةـأداء أفض ه،وذوـعمل
ن ــه مـــه وموظفيـــن معــــن العامليــــاون بيـــة والتعـة والثقـعادة والبهجـال السـى إدخـدرة علـللقرارات،ويكون أآثر ق

 ).2: 2004العتيبي،(ة ـنسانيإله اــالل عالقاتــــخ
 

ن يحدد هذا المصطلح ألى ماقبل إلى عهود مضت حتى إود ـنفعالي بالنسبة للعمل تع     أن أهمية آفايات الذآاء اإل
لموارد البشرية والمدربون في الشرآات والمهتمون و تنمية اأن التربويين والمهتمين بتطوير أذ إوينتشر بهذا القدر،

داء بشؤون التوظيف والمدراء والقادة في مختلف المجاالت يدرآون ماهو الحد الفاصل بين الموظف متوسط األ
ن أآتسبها وتعلمها،وليس بالضرورة إثنين ليس بالمهارات الفنية التي والفرق بين اإل .داءوالموظف المتفوق في األ

 تمتع هؤالء -  بالتاآيد- نهإخر،بل آو قائد وأخر،آو طالب وأخر، آداء موظف وأآاء العقلي هو مايميز بين يكون الذ
 ).12: 2004وطفة،(بكفايات الذآاء اإلنفعالي 

 

 ي ُمتنبئ جيد للنجاح في المستقبل     أما في المؤسسات التعليمية والتربوية تم البرهنة على أن آفايات الذآاء اإلنفعال
هنا من  .خرىة األنمي، ومعدل الذآاء،ودرجة اإلختبارات المعيارية المقنـدل التراآـالمع :لـمن الوسائل التقليدية مثثرآأ

 العالم في العديد من دولرى ـدارس والجامعات والشرآات الكبـي في المـــنفعالاء اإلـــهتمام الكبير بكفايات الذآجاء اإل
 ).4-3: 2004خليل،(
 

أن القيادي الذي يتمتع بكفايات  لىإGoleman,Boyatize&Ree) ("ز وريـــولمان وبوياتيــــآ"يرـ     ويش
ه فاعًال ـزام،فضًال عن آونــلتادرة واإلـن المبـوى عاٍل مــم مستـدرة على عرض او تقديـنفعالي يكون لديه القالذآاء اإل

حافز الذاتي لمتابعة الذات وتطويرها،وتقبل التغذية في مؤسسته،وله القدرة على توجيه االخرين بشكل سليم،ويمتلك ال
والقادة لديهم المكونات الحيوية للنجاح ولكي يكون القائد  .الراجعة بعقلية منفتحة،وإمتالآه معرفة جيدة تخدم مؤسسته

ه من ــدوات تمكنذه األـوه .رـــهم والتفكيــل والفـــ التعق:لـــاح مثـــن يمتلك األدوات المناسبة للنجأًا فعليه حفاعًال وناج
اء ــق بالذآــيتعل وفيما. نظر لشي مايالتي من خاللها ) Focal point" (ةـــو جوهريأة ـــنقطة بؤري"إيجاد أفضل

تســـمح )Helpful Focal Point(اعدةــة مســـة بؤريـــنقط"ل ـــن أفضأدون بــــن يعتقـــن الباحثيإي فــنفعالاإل
ي ـنفعالاء اإلـايات الذآـــي آفــــــه هــــادي في عمليـا القاعد بمجموعهـوعة وتسات متنـايـف آفــلوص

)Goleman&Ree ,2000:3،Boyatize.( 
 

 

ى ـان علـــتميزت المنظومة التربوية في العديد من دول العالم بالرهمن القرن الماضي      وفي السنين الثالثين األخيرة 
ى تنمية مكونات المتعلمين وقدراتهم الذهنية على أفضل وجه ـعل اممـهتاإل زـــرآت،إذ "ودةـــالج "ـمة بــة المتســالتربي

همية في تطوير المجتمع أممكن،فضًال عن إهتمام العملية التربوية بالقادة التربويين بعد أن تاآد ماللثروة البشرية من 
 ).2: 2004أوزي،(وتقدمه على أساس إنها مورد تنموي 

 
 

      

ادة التربويين األآثر نجاحًا هم القادة ــن القأى ــعل) Cherniss" (جيرنس"وأآدت الدراسات العلمية التي أجراها      
ع ـطًا مـاح مرتبــذا النجـأن هعن ًال ـنفعالي،فضو آفايات الذآاء اإلأبعاد أحد أالقادرون على تحمل ضغوط العمل،وهو 

من القادة ) 130(ى ـة التي أجريت علـــذه الدراسـشارت هأو. التربويةاز وأفضل أداء للمؤسساتـى إنجـق أعلـتحقي
ن أًال عن ـهم،فضـن معـع العامليـكل جيد مـون بشـنهم يتعاملإلى إهم،ـكل جيد مع إنفعاالتـون بشـويين الذين يتعاملـربتال
 ).Cherniss،2001:2( ن معهم في المؤسسة يحبون التعامل معهم بشكل مستمرـل العامليــفضأ
 

في توفير جو من اإلنفتاح واإلتصال مابين يكمن  لنجاح المؤسسات،ومنها المؤسسات التربوية ئيس     إن العامل الر
ذ ـتصال يكونوا فاعلين في التزود بالمعلومات واألخفالقادة الذين يظهرون مقدرة اإل.القيادي والعاملين معه في مؤسسته

ويحافظون على  ويشجعون على اإلتصال،,ورة مباشرةــة بصـ القضايا الصحيحل معــة للتعامــبها،ويمتلكون الكفاي
درة ـون القــيمتلكو,هاــل معــواء،أوالتعامــٍد سـخبار الجيدة والسيئة على ح األىنفعالي حين تلقمستوى من اإلتزان اإل

م،مما يجعل أدائهم وإنجازاتهم للمهام حي،والقدرة على اإلستجابة بطرائق تثير الجو اإلنفعالي السليــوار الصــى الحـعل



ال ــم إتصــن لهــؤسسة الذيــوغيرهم من خارج الم - أي العاملين في المؤسسة -خرين أو العمل بشكل أفضل،لذا فإن اآل
 ).94: 2000األعسر وآفافي،(هم ــــل معــــلون التعامــيفض,ؤسسةــبالم

 

ذا ـ للقادة هو إنتقاء الشعور الجيد لهؤالء الذين يقودونهم،وهأن العمل األساسGoleman) "(آولمان"    ويؤآد 
 ).non:1،Goleman(ق العنان ألفضل ماموجود لدى العاملين ـو يطلـاد جـد على إيجـل القائـدما يعمـدث عنـيح

 

ة ـالى أن شخصي)بد اللطيفالع(     وفي هذا المجال يشير بعض الباحثين العرب في مجال العمل القيادي،ومنهم 
 عمل مؤسسته وإنها لتبعث الهيبة والنشاط في ح ونجاحهسباب نجاأادي السيما في المؤسسة التربوية من أهم ـالقي

د ـي القائعن وـالً  عـفض,ًاـ وقويـًاًال ومتحرآـه فاعـي لمؤسستـاز التنظيمـل الجهــوتجع, هـــنفوس زمالئه العاملين مع
 ).3-2: 2000العبد اللطيف،( وماــــل عمــــاح العمــــه ونجــــر نجاحـــن مظاهـ ميعــد,هــل معـــن يعمـوبم,هـــعملب
 

                  ,Goleman(" يـــز ومكـــولمان وبوياتيـــآ"ن ــــل مـــد آـــويعتق       
Boyatize&Mckee (نفعالي أن األداء الرئيسي للقائد يعتمد بالدرجة األساس على تمتعه بكفايات الذآاء اإل

ة بين ـــبية العلميــة العصـن العالقـعفوا ـــوآش.ادةيالق ياتي فـــنفعالي المؤسسآيدهم دور آفايات الذآاء اإلأفضًال عن ت
فإذا آان القائد يتميز  د مؤثرةـاالت القائــون أن إنفعــيؤآد هؤالء الباحث.النجاح المؤسساتي أوالفشل فيها والقيادة

 م دـد المشاعر السلبية وعــر القائـــوإذا نش,ان المؤسسة ستزدهرف,ة والحماسةــبالطاق

ق ــي مايطلأابية ــة اإليجـاالت القياديــادة باإلنفعـــن القــي يشحــذآاء اإلنفعالــفال .رــة ستتعثــجام،فإن المؤسســاإلنس
ازات ـــــر اإليجابي في إنجـــثيأه التــون لـــتجاه الصحيح ليكويوجهها باإل) نفعاليآفايات الذآاء اإل(ها بـ ــعلي

 ).non:4،Boyatize&Mckee، Goleman(تها اجيتيتراــــسة واســــالمؤس
 

 
 

وبعد هذا العرض لدور آل من إتخاذ القرار وآفايات الذآاء اإلنفعالي وأهميتهما للقيادة التربوية،يمكن للباحثة أن تبرز 
 :ةتيأهمية موضوع البحث من خالل النقاط اآل

 

 

يما القيادية منها ــرية الســــوارد البشـــإن عملية إتخاذ القرار عملية مهمة وأساسية للقيادة،فهي محرك لجهود الم .1
رسم وداف العمل الموضوعة،أـق بأهــيتعلآان واء ماــسآلها ويتخلل هذه العملية المهام القيادية  .هااتونشاط

ال المؤسسة ــي أعمــة فــأومايتعلق منها بالحياة اليومي,راءاتهــه وإجدــم العمل وقواعــد نظــالسياسات،أو تحدي
 .الخ..من إختيار وتوجيه وتنظيم وتحديد معايير المتابعة

 

المؤسسات العامة ومنها المؤسسات  عملية مستمرة والتتوقف عند حٍد معين أو وقت معين،وفيتخاذ القرارعملية إ .2
 ىــعلرارـة القــمد فاعليــوتعت,د المؤسسةـرارات على قائـاذ القــبر في إتخالتربوية والتعليمية يقع العبء األآ

 .  وعلمه،ومدى إستناده للمنطق العلمي في إتخاذ القراراتيادـ القيالكفايـات التي يتمتــع بها
 

ة ة،وهي القرارات التي تتميز بالغرضية والمعقوليحعلى القيادة الناج ة والصائبة تدللحالقرارات الناج .3
وهذا يستدعي أن يكون القرار قائمًا على مجموعة من الحقائق . حتماالت الممكنةالصحيح ألنسب اإلختيارواإل

 بالمعرفة التي يحتاجها مزوداوهذا يعني بالضرورة أن يكون القيادي .وليس التحيز والتعصب أو الرأي الشخصي
 . لى القرار السليم بصورة مستمرةإمن أجل الوصول 

 

 وأشارت نتائج البحوث والدراسات , آفايات الذآاء اإلنفعالي من المفاهيم الحديثه نسبيًا في علم النفسيعد مفهوم .4
لى هذه إساس  وأن فاعلية القيادة في عملها يستند بالدرجة األ,لى أهميتها وتاثيرها في العمل القياديإالعلمية 

 هذا المفهوم قبوًال وإستحسانًا من العاملين في  القىالذ.مما يستوجب دراستها,خرىأالكفايات،فضًال عن عوامل 
ت دراسته ومعرفة خصائصه ومستوى أداء فدهإستعدة مجال علم النفس بمختلف مجاالته وظهرت محاوالت 

فراد الذين يتصدرون مواقع قيادية في المؤسسات التربوية لما لهم من دور فاعل في قيادة المؤسسة األ



اء أن يرتفع وأن يكون أفضل في حالة تمتع القائد بمستوى عاٍل من آفايات الذآاء وتطويرها،وآيف يمكن لهذا األد
 .اإلنفعالي

 

ة ــة أو عراقيــضرورة دراسة إتخاذ القراروعالقته بكفايات الذآاء اإلنفعالي،إذ لم تعثر الباحثة على دراسة عربي .5
ليه إنفعالي في العمل القيادي،فضًال عما أشارت ة،وألهمية آل من إتخاذ القرار وآفايات الذآاء اإلـذه العالقـتدرس ه

ادة ــي قيــه فـــليتعفي نجاح القيادي وفاله دوره وأثره ل بين هذين المتغيرين ـعالتفاأن ن ــبعض األدبيات م
 .ة والعاملين معه،لذا ترى الباحثه ضرورة دراستهماـــالمؤسس

 

 ورؤساء معاونيهمإذ تشتمل العينة عمداء الكليات و.هاوندأهمية عينة الدراسة الحالية والمؤسسات التي يقو .6
وتقع على عاتقهم ,األقسام الدراسية في الكليات،آونهم قادة تربويين ، ويشكلون العمود الفقري للعمل الجامعي

معية لى آفايات الذآاء اإلنفعالي لقيادة المؤسسة الجاإ بحاجة هموتعتقد الباحثة إن.وتطويرهاوأقسامها قيادة الكليات 
 .فاعليةب

 

 

 

 

وضرورة تقبلها ,رنا الحاليـهده عصـذي يشـوجي الـلـوي والتكنـدم العلمـتنا سباق التقاول جامعـة دخـحتمي .7
ذه التطلعات،وأن ـــوى هـــة بمستـــون القيادات الجامعيـــب أن تكـــمما يستوج,ةـــة والعالميــلمتغيرات المحليل

،فضًال عن ضرورة تمتعهم  الجامعيةتطوير مؤسساتهمللعمل على دة وفاعله تكون قادرة على إتخاذ قرارات رشي
 . الجامعية/ؤسسة التربويةم قيادتهم للحاــاعد على نجـي التي تســاء اإلنفعالــات الذآـبكفاي

 

 

 

 :أهداف البحث 
 

 

 : يهدف البحث الحالي تعرف
 

ورؤساء ,عمداء الكليات،ومعاونيهم(لة بـ ــة المتمثــالجامعي التربويةادات ـــدى القيـــرار لـــاذ القـــتوى إتخــــسـم .1
 .فراد العينةأمن )  الدراسيةقساماأل

 

داء ــعم(دى القيادات التربوية الجامعية المتمثلة بـ ـرار لـــاذ القــوى إتخــ الداللة اإلحصائية في مستاتالفروق ذ .2
ومدة ,النوع اإلجتماعي :على وفق متغيري, من أفراد العينة)ةـام الدراسيـاء األقســـورؤس,مــومعاونيه,اتــالكلي

 .الخدمة
 

 

ات، ـــداء  الكليـــعم(الجامعية المتمثلة بـ التربوية ي لدى القيادات ـــاء اإلنفعالـــات الذآــوى آفايـــمست .3
 .من أفراد العينة) اء األقسام الدراسيةـــورؤس,مــــومعاونيه

 

وية الجامعية المتمثلة بـ ئية في مستوى آفايات الذآاء اإلنفعالي لدى القيادات التربالفروق ذات الداللة اإلحصا .4
النوع :على وفق متغيري,من أفراد العينة) سام الدراسيةـــاء األقــــورؤس,ومعاونيهم,اتــــالكليعمـــداء (

 .ومدة الخدمة,اإلجتماعي
 

 

  المتمثلة بـالجامعيةالتربوية نفعالي لدى القيادات ايات الذآاء اإلالعالقة ذات الداللة اإلحصائية بين إتخاذ القرار وآف .5
النـــوع :على وفــق متغيـــري,ةــراد العينـــأف نـــم)ةـــالدراسي ماء األقساـورؤس,ومعاونيهم,عمداءالكليات(

 .ومـدة الخدمة,اإلجتماعـــي
 

 

 



 :حدود البحث 
 

ام ــقساء األـــومعاونيهم،ورؤس عمداء الكليات،( الجامعية المتمثلة بـ وية التربالقيادات: ـ يتحدد البحث الحالي ب     
را ـــــه،هوليــــــوك،وآويـــــن،والسليمانية، ودهـالح الديــص(اتــفي جامع) ةــالدراسي
ي ـــــــي فـــم التقنـــــة التعليــــل،وهيئــــأربي يــــي فـــم التقنــــة التعليـــــوران،وهيئــــــة،وســــــــالطبي
دد باألداتين ــ يتحهـإنن ــــال عـــــفض,)2010/2011( يـللعام الدراس, آوردستانمفــــي إقليـــــ,)ليمانيةــــــالس

 .  في البحث الحاليعملتينالمست

 
 

 

 : المصطلحاتتحديد 
 

 :)Decision Making(إتخاذ القرار:أوًال

 

 :)لغًة(القرار -
 

". بالفتح اليوم الذي بعد يوم الّنحر ألن الناس َيِقرّون في منازلهم) الَقّر(تقر من األرض ويوُم المس) القرار(-قرر"
: 1983مختار الصحاح،) (قرارًا(بالمكان بالكسر أقرُّ  )ِقرْرُت(فيه نقول  )رراـــــاالسِتْق(ان ــــــي المكـــــف) الَقراُر(و

 ). ،باب قّر528
  

رتباط بمعنى إذي سيكون له ــو الــى هــذا المعنــوه .تقرارــــسى اإلــلإير ــيش) ةغل(رار ــالقذا أن ــــى هـــومعن     
 .القرار

 

 : )إصطالحا(إتخاذ القرار -

 :   عرفه آال من 
 

 :بأنه,)(English&English,1958"إنكلش و إنكلش" .1
 

                    ذــــفيــنـة التـــــع نيــــــــل مـــــــعـــوفأوك ـــلــــــياق لســـــع ســــوض   

   )1958:139،English& English(. 

 

 :بأنه,)Webster,1971" (وبستر" .2
 

ف ما عن طريق الحسم بتصميم ثابت،وصياغته عمليًا بإدخاله ـموقوأة ـــي قضيـــي فـــوقف نهائـــاذ مـــإتخ 
 .)Webster،1971:30( حيز التنفيذ

 



 :بأنه,)Harrison,1975"(هاريسون" .3
 

 دف أوــــط بهــــترتبعـــــدة ل ــــم بدائــة مستمرة تتضمن تصميـة من عمليــو مرحلأخطة 
لتزام إل معين وـق لحـد طرائـديـلى تحإة ــذه الخطــي هــان ما فـنسإت قعـــــــاع توـــــــداف،تدفــــــــأه

 ).Harrison,1975:37 (هدافو األأ وده لتحقيق الهدفـ وجهـةواه العقليـذل قـلى بإيوجهه 
 

 

 

 :بأنه,)1997"(ياغي" .4
 

 و معالجةأق هدف معين،ـتحقيفي ة ـل المتاحـد البدائـحة ألـار واعيـختيإة ـعملي    

 ).2: 1997ياغي،(مشكلة  معينة     
 

 :بأنه,)2000" (همشري" .5
 

ينة من بين مجموعة من نسب لحل مشكلة معاأل) الحل(ختيار البديل إلى إعمل فكري وموضوعي يسعى 
 ةــذ القرار وذلك بالمفاضلـمام متخأالبدائل المتاحة 

 

روف الداخلية والخارجية التي تواجه متخذ ظى مع الــددة بما يتماشــر محــ معاييعمال بينها باست
 ).251: 2000همشري،(القرار

 

 

 
 

 :بأنه,)2001" (الطائي" .6
 

سلة من ـــى سلـــوي علـــنها عملية معرفية تنطإي أ,لعقليةعملية حسم لموقف مشكل يعتمد على الوظيفة ا
بعد التعرف جل تحقيق الهدف المطلوب أدراك والتصور والمبادأة من نتباه واإلاإل:الفعاليات العقلية مثل 
 ).44: 2001الطائي،(ٍن وروية أبالبديل المطلوب بت

 

 :بأنه,)2005"(بادحدح" .7
 

          ل بحسب متطلباتـمأد التـب بعـنسار األـختية إلــاحل المتــى البدائـعرف علــالت     

 ).1: 2005بادحدح،(الموقف،وفي حدود الوقت المتاح      
 

 :بأنه,)2008"(الفسفوس" .8
 

 والصواب       ختيار دائمًا بين الخطأ ن بين بدائل معينه،وقد اليكون اإلــار مـــختي إ    

                         ضررالــــقل،واألــــفضوب واألـــــصليب لألـــــالتغح وـــــزم الترجيــــذا ُلإ،و     

 ).2: 2008الفسفوس ،(     

 
 



 : مناقشة التعريفات

 

تخاذ القرار هوعملية إن إن معظم هذه التعريفات تؤآد على إ     ومن المالحظ من خالل ماتم استعراضه من تعريفات 
؛ 1975هارسون،(ات ــــــه تعريفـــــاءت بـــــ،وهذا ماج عدةو بدائلأ حلول و البديل من بينأختيار الحل إ

فيما ُعد إتخاذ القرار عملية إصدار حكم ).2008؛ والفسفوس،2005؛  وبادحدح، 2000؛ وهمشري،1997وياغي،
تخاذ إابعد على عملية م آدتأن هناك تعريفان أفي الوقت نفسه نالحظ ). 2001,الطائي(على وفق ماجاء في تعريف 

جزًء اليتجزء من وُعد تنفيذ القرار).هدافو مجموعة األأتحقيق الهدف (آيدها على عملية تنفيذ القرار أي أي تأالقرار،
ذا لم يتبعها تنفيذ لهذا القرار،آما جاء في تعريفي إتخاذ القرار تعد عملية قاصرة إن عملية إصداره،وإو أتخاذه إعملية 

تخاذ على أن إ)2005,بادحدح (آيد في تعريف أوجاء الت).2005؛ وبادحدح،1958نكلش،إنكلش وإقاموس (
دون أن يدخل حيز من وترى الباحثة أن إتخاذ القرار اليمكن أن يكون  .ة منها التنفيذـالغاي ما مرعملية تحديد أالقرارهو
 .التنفيذ

 
 

 

 : تعريف إتخاذ القرار النظري للباحثة

 

صداره لهذا إو الهدف من ألى معرفته للغاية إستنادًا إتخاذ موقف نهائي إم او ـصدار حكإقدرة القائد الجامعي على      
 اذـالذي يريد إتخو جمعه للبيانات والمعلومات المتعلقة بالموقف أحصوله ذلك تخاذه لهذا الموقف،فضًال عن إو أالحكم 
ه لمزايا وعيوب ـالل معرفتـل من خـوتقييم آل بديأص ـنة القابلة للتنفيذ،وفحـد من البدائل الممكـ،وتوليد العدي عنهمـحك
 .فضل أنحو ختيار البديل الذي يحقق الهدف على إل بديل،وفي الختام ـآ

 

 

 

 

 :إلتخاذ القرار التعريف االجرائي
 

الدرجة التي يحصل وتقاس ب,عينة ممثلة لمحتوى النطاق السلوآي لمفهوم إتخاذ القرار والمتضمنة في أداة البحث     
 المعد في البحث ليها المستجيب من أفراد عينة البحث عند إستجابته لمقياس إتخاذ القرار لدى القيادات الجامعيةع

  .الحالي

 

 

 

 :نفعاليآفايات الذآاء اإل :ثانيًا

 

 ):Compentences (الكفايات -
 

 :)لغًة(الكفاية  -
 



 ).19 : 1712 ,القاموس المحيط    ( وتعني مايكفي غيره .مأخوذة من آفاُه مؤنة الشي) لغًة(    الكفاية
 

: 1999زيدان وعمر،( "آفاية"معناه ) Competency( مصطلح "معجم مصطلحات علم النفس"    وجاء في 
12 .( 

 

د ـح والمـبالفت) لغة" (الكفاءة"و". آفاية" بدًال من "آفاءة"  ويستعمل البعض من الباحثين مصطلح     
أي  )انـــافئتـــاِن مكــاتــش(و.)الكفؤ(و) الكفء(ذا ـي النظير،وآـعند وتـبالم )الكفئ(،ومنها )درـمص(

مختار (ه ــل )ئــمكاف(يئًا ــاوى شــ سءيــل شــوآ.ح الفاءــبفت )ُمكافأتان(ون ــون يقولــثدوالمح.اويتانـــمتس
 ).باب آفء ،573-572: 1983الصحاح،

 

ن ـــوم ).12: 1985معجم الوسيط،( وة والشرفـي القـة فـمماثلي الـتعن "اءةـآف"يط ـم الوسـاء في المعجـوج      
ي ـود فــــذا المقصــــوليس ه ).1246: 1987مسعود،(خرآيء مساويًا لشي ـون الشــــة يكــــنها حالإها ـــمعاني

 .)وسيتم توضيح الفرق بين الكفاية والكفاءة بشئ من التفصيل في الفصل الثاني (البحث الحالي
 

 

 

 : )صطالحًاإ(فاية الك -

 :    عرفها آال من 
 

 :بأنها,)1983"(مرعي" .1
 

 ).25: 1983مرعي،(داءالقدرة على عمل شي بفاعلية وبمستوى معين من األ
 

 

2. )Chesholim&Donald,1985(,بأنها: 
 

داء تـــــــوافـــــــر مايـــــفــــي الـمــــــهـــــمة حــــقــهـــــــا فــــــي األ
1985:13)،Chesholim&Donald.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بأنها,)1987"(الطوبجي" .3
 

 -وهي ,إمتالك الشخص المعلومات والمهارات والقدرات الالزمــة فـي تحقيـق مسـتوى مقبـول مـن األداء
 1987,الطوبجي( تعبير عن مـدى مناسـبة الشـخص بهذه اإلمكانات للقيام بالمـهمة المطلـوبة -بإختصــار 

:277.( 
 

 

 

4. )Bosmen,1992(,بأنها: 
 



ة العملية التربوية ــرورية لخدمــــات الضـــــة والخصوصيـــارات التقنيـــن المهــــة مــــمجموع
)1992:442،Bosmen.( 

 

 :بأنها,)1991"(والطوبجي,غزاوي" .5
 

لك ــتلزم أن يمتـــوتس ,لــــإمكانية الشخص على أداء هذا العمأوقدرة أو, أداء عمل معينالمهارة على
وتصاغ في عبارة تصف .ءاص المعلومات والمهارات والقدرة الالزمة لتحقيق مستوى مقبول من األدــالشخ

 ). 59 :1991,والطوبجي,غزاوي(معينة ) Task(أداء مهمة 
 

 :بأنها,)1992"(وصوالحة,وصباريني,مرعي" .6
 

ر وفاعلية المقـدرة على عمـل شـــيء بمستـــــوى معيـــــن مــــن األداء بتأثيــــ
 ).135: 1992,وصوالحة,وصباريني,مرعي(

 

 :بأنها,)1994"(الخطيب" .7
 

ن ـــتوى مــله بمســــداء عمأ ىـــده علــــساعـه سلوك الفرد وتـم التي توجــارف والمفاهيـة من المعـمجموع
 ).13:1994الخطيب،( ق عليهاـــة ومتفــــايير خاصـــاس بمعـــن،وتقـــــالتمك

 

 

 

  

 :بأنها,)2000"(التل" .8
 

نه ــــفة لتمكــــف المختلــــي المواقـــتجاهات التي يمتلكها الفرد ويمارسها فمجموعة القدرات والمهارات واإل
 .)467:2000التل،( تقانإة وـــه بفاعليــــيام بمهامــــن القــــم

 

 

 

 

 :بأنها,)2005"(مصطفى" .9
 

 عمالتــالل اســن خــ،وذلك مؤسسةة للمـــــوارد المتاحـــــي المــو تحجيم الفاقد فأض ـالقدرة على خف
 ).147:2005مصطفى( ايير محددة للجدولة والجودة والتكلفةـــق معـــى وفـب علـدر المناســوارد بالقــالم

 

 :بأنها,)2008"(الجنابي" .10
ه ـــدالتربوي،والتي تمكنـــالقائي يمتلكها ـــة التــــدرات المعرفيــــة والقــــارات الفنيـــن المهـــة مــمجموع

 ).15:2008الجنابي،(هداف العملية التربوية أذي يحقق من خالله ـكل الــــادي بالشـــداء دوره القيأن ـــم

 

 

 

 :  مناقشة التعريفات
 

 



قدرة،آما ورد في ) الكفاية(ن هناك من َعّد أ     ويالحظ من التعريفات المستعرضة 
ذلك في  آما ورد نها مهارة،أخرض اآلـرى البعـن يـي حيـ،ف)2005فى،؛ومصط1983مرعي،(تعريفات
 رىــــفيما ي,ةــــبين المهارة والقدرة واإلمكاني) 1991, غزاوي و الطوبجي (زجـ،بينما م)1992,منبوس(تعريف

القدرة والمهارة في هـذا الجمـــع بين ) 2000,التــــل(وتشارآه.اهـــــتجإو ارةــــدرة ومهـــ ق إنها)ت.ب,الصباغ(
 الكفايـــة بالطابـــع اإلقتصــــادي ويؤآــــد علـــى الجـــودة ) 2005,مصطفى(ويطبع . واإلتجاه

 

 ونـرى من خـالل التعريفات .ة وقدرات معرفيةـــرى إنها مهارات فنيـفي) 2008,الجنابي(أما,وقيمـــة التكلفــــة
م أم مهارة أقدرة " الكفاية"آانت أمر سواء ومهما آان األ . أو قدرةالمستعرضـة أن معظمها أجمعت على إنها مهارة

 .ود في البحث الحاليـه بفاعلية،وهذا هو المقصـداء عملأن تمكن صاحبها من أتجاه،فانها ينبغي في النهاية إمكانية أم إ
 

 

 

 : الذآاء اإلنفعالي -
 :عرفه آال من 

 

 

 :بأنها,)Goleman,1995" (آولمان" .1
 

ذه ـــــتعمال هـــــبه،واسة مايشعرــــومعرف,نـــــخرياالت اآلــــنفعإه وــــنفعاالتإي بـــى الوعــرد علـــدرة الفـق
 ).Goleman،1995:3(ليمة ـــرارات ســــــاذ قــــــتخرفه إلـــــــالمع

 

 :بأنها,)Boyatize,Goleman,Rhee,1999" (بوياتيز وآولمان وري" .2
 

والمهارات ,جتماعـــيي اإلــــذات،والوعــــدارة الإي الذاتي،وـــؤلف الوعـ تة من المهارات التيـمجموع
اٍف لتكـــون ـــآ راروقات مناســـبة،وبــطرائــق ذات تكـــأجتماعيـــة،التــي تـــظهر لــدى القـــادة فــي اإل

 ).Goleman&Rhee,1999:3) ،Boyatizeفاعلـــة فـــي المــوقف 
 

 

 

 

 :بأنها,)Malouff,2001(" مالوف" .3
 

 كل ـــ بش واإلنفعاليةستعمال المهارات العاطفيةإفكار لفهم العواطف،وتسهيل األ     

  اإلنفعــالن ــل مـــى آــيطرة علـــرين،والســـخاعر اآلـــع مشـــر،ولتطبيـــمؤث     

 ).Malouff،2001:2(والذآاء،وعملية نموهما معًا     
 

 :بأنها,)Goleman,Boyatize&Mckee,2003(" آولمان وبوياتيز ومكي" .4
 

رد ــــاالت الفــــنفعإة ــــلمعالج ةــو القابليأخــرين،نفعاالتــه بشــكل جيــد عنــد تعاملــه مــع اآلمعاملة الفرد إل
 ، (Boyatize&Mckee,2003:3 - 4ةــيجابيإة ــــن بطريقـــــخريع اآلــــــه مـــــوعالقات

Goleman.( 

 
 



 

 

 

 

 

 

 :بأنها,)2003"(مبيض" .5
ستيعابها وفهمها آستقبال هذه العواطف وآ من خالل  واإلنفعاليـةةـالقدرة على التعامل مع المعلومات العاطفي

 ).13:أ2003مبيض،(دارتها إو
 

 :بأنها,)2004"(خليل" .6
 

 أن تعمــل من هــت وإنفعاالهــل عواطفـن يجعأع الفرد ــ يستطياالت إذــواإلنفعي للعواطف ــستعمال الذآاإل
 واستعمالها فـي ترشيــد سلوآـه ,أجلـــه أو لصالحـــه

 ).2:2004خليل،(ه ـوتفكيره بطرائق ووسائل تزيد من فرص نجاح
 

 :بأنها,)2005"(مصطفى " .7
 

ب ــس لكســام ليــب هــوهي متطل,خرين في عالقاته باآله وإنفعاالتهفاعلة لعواطفالقائد الدارة إالقدرة على 
وهي جزء من .ةيقارب فحسب،بل لتعزيز المهارات القيادع الزمالء واألــة مــة فاعلــات شخصيــعالق

وآلما علت .رةـو المباشأطى والدنيا ـا والوســات القيادة العليــل مستويــ آفــينسانية للقادة المهارات اإل
-176: 2005مصطفى،(ه ـــــفي عالقاتح ــــى ينجــــات حتـــــذه الكفايــه لهـ زادت حاجتدالقائــة ـمكان

177.( 
 

 :بأنها,)2009"(الياس" .8
 

تمكننا من ترشيد اإلستعمال الفطري والتلقائي للعواطف واإلنفعاالت واألحاسيس اإلنسانية إلى الدرجة التي 
هنا ــي تواجــف التــــداث والمواقـــحن واألـــخريع اآلــتفكيرنا وتهذيب سلوآنا وتعظيم محصلة تفاعلنا م

 ).9: 2009الياس،(اتنا ـــدار حيـــى مــعل

 

 : مناقشة التعريفات

 

 ؛2003مبيض،( مع تعريفي )1999؛1985,آولمان (تفاق تعريفي إستعراض التعريفات السابقة نالحظ إومن خالل  
آتسابها على إمكان الفرد تعلمها وإي بأنها قدرة مكتسبة،إعلى  "آولمان" مع تاآيد,نها قدرةإعلى  )2005ومصطفى،
وعي الفرد  "ها تعنيإنجمعت العديد من التعريفات على أفيما .نفعالي معًانها ترتبط بالجانب العقلي واإلإالرغم من 

مريكية للذآاء الجمعية النفسية األ(آما ورد في تعريفات" خريننفعاالت اآلإنفعاالته وإب
ى ــعل) 1995,ولمانـآ(آد أو).2003,مبيض(و؛)2002 ,يــــآ كـــومي,زــــوبوياتي,ولمانــآ(و؛)2000,نفعالياإل
ومن هنا .على ضرورتها للقيادة في مختلف مستوياتها) 2005,مصطفى(تخاذ قرارات سليمة،بينما أآد إي ــها فــهميتأ

ة تخاذ القرار من جهة،وبينها وبين القيادإنفعالي ون هناك عالقة موجبة تربط بين آفايات الذآاء اإلأيتبين لنا على 
رى ان ـــذلك يـــو بـــ وهاالتــــنفعذآي لإلـــعمال الــــستى اإلــعل) 2004,خليل( دـــيؤآو.ىرـخأة ــمن جهــةالفاعل

لى زيادة إذا ماتحقق هذين الجانبين فهذا يؤشر إ،و]وعاطفةأإنفعال ) +عقل(ذآاء  [ و إّالـــي ماهـــنفعالذآاء اإلـــال
حاسيس،ومعنى هذا  فطري وتلقائي للعواطف واألعمالنها إستإ) 2009, الياس(رىــــين ـــي حيـــف.فرص نجاح الفرد

ي مخالف لما تم عرضه أوهذا الر(دون تدخل منه من يتمتع بها بشكل تلقائي أن نه يمكن إعلى الجانب الوراثي،وتأآيده 
 راء آمن 

 



م ـن وهـــخريه اآلــال وزمالئـــذا المجــي هــ فنــرواد الباحثيــــن الـو مــوه"ولمان ـــآ"د ـــإذ يؤآ,)وتعريفات
 ورة ــدارة الذات بصإي وـي الذاتـعلى الوع "ز وريـبوياتي"

 

ه ـــذب عواطفــته,نها تساعد الفرد على تحسين أدائه في العملإن الجميع يتفق على إمر فأومهما يكن من .واعية
 . للنجاحقودهوت, عملهوتساعد على إتقان,واءـٍد سـى حـه علـره وسلوآـوتفكي

 

 :النظري للباحثة" آفايات الذآاء اإلنفعالي" تعريف 

 

والمهارات ,جتماعيلوعي اإلاو دارة الذات،إالوعي الذاتي،و"بـ   المتمثلةالقدرات والمهارات اإلنفعاليةة من ــمجموع
ار األمثل لعواطفه وإنفعاالته في إدارة ستثمإلوا,اء عمله بفاعليةأدوي على ــد التربـــاعد القائـــ،التي تس"جتماعيةاإل

 .تفكيره وسلوآه القيادي

 

 :التعريف االجرائي لكفايات الذآاء اإلنفعالي
 

عينة ممثلة لمحتوى النطاق السلوآي لمفهوم آفايات الذآاء اإلنفعالي والمتمثلة في الكفايات الشخصية واإلجتماعية 
نفعالي ات الذآاء اإلــاس آفايــى مقيـتجيب علــل عليها المســ يحصة التيــالدرجوتقاس ب,والمتضمنة في أداة البحث

 . الجامعية التربويةللقياداتالمعد 

 
 

 :)Leadership: (القيادة التربوية:ثالثًا

 

 :)لغة(القيادة  -
 

ومنــه اإلنقيــاد بمعنى .وهي السحب مـن األمـام آقدت الفرس) قود(القيادة لغة مشتقة من المصدر الثالثي 
آرم اهللا (وقد جاء عند علي بن أبي طالب ,قدتـه فإنقاد وإستقاد إذا أعطى مقادتـه:لخضـوع إذ يـقال فـي ذلكا

 ).قود / 1967,إبن منظور(وهو جمـع قائـد ,قريش قادة ذادة أي يقودون الجيوش):وجهه

 

 : )إصطالحا(القيادة  -
 :عرفها آال من 

 

 :بأنها,)1976"(فرج" .1
 

 زهم على ــذلك بتحفيودد ومخطط ــ من الناس بإتجاه محعملية تحريك مجموعة    

 ).90 : 1976,فرج(العمل بإختيارهم     
 

2. ) Wright,1996(,بأنها: 
 



السلوك الـذي يواجهه الفرد عندمـا يوجـه األنشطة واألعـمال التـي يقـوم بها العاملون من أجل تحقيق 
 ).Wright,1996:112(األهداف المطلوبة 

 

 
 

 

3. )Ivancerich,1997(,بأنها: 
 

العملية التي يتـم من خاللـها التأثير في سلـوك األفراد والجماعات وذلك من أجــل دفعـــهم للعمـــــل 
 ).Ivancerich,1997:453(برغبــــــة واضحـــــة في تحقيـــــق أهــــداف محـــددة 

 

 

 :بأنها,)2003"(الطالب" .4
 

بطريقة مهمة يترتب عليها توجيه طاقات األفراد بإسلوب متناسق القوة التي تتدفق بين القادة واألفراد 
ه مبعث رضا مشترك ليوالسعي لتحقيق هدف معين والمحافظة ع,ومتناغم بإتجاه األهداف التي حددها القادة

ات ل غايـــن أجـــاليب مـــل واألســادئ والوسائـــف للمبـــي توظيـــوه,دـــن واحآلكل من القادة واألفراد في 
  ).2 : 2003,الطالب(واضحة وعلى نحو محدد ومنسق 

 

 

 :بأنها,)2004"(ولي ومحمد" .5
 

ل ـن قبـة تنافس عليها مــهر تلقائيًا غالبًا،وتكون مسبوقة بعمليـة وتظــل الجماعــع من داخـــة التي تنبــالعملي
 والجماعة هي التي .ةــاء الجماعـعضأدٍد من ـع
 

: 2004ولي ومحمد،( فراد شرط أساس لظهور القيادةالتفاعل الديناميكي بين األدد هدفها وليس القائد،وـتح
366.( 

 

 :بأنها,)2007"(عليان" .6
 

و أ,مـــومشاعرهراد ــــفاألار ــفكأي ــــر فــــثيأو التأه ـــرد ما بتوجيـــوم فـــيقساطتها ي بوـــة التـــالعملي
ه ــختراعاتإو أه ــو رسوماتأه ــو مؤلفاتأرد ــال الفــعمأالل ـــخر قد يحدث من ـــثيأذا التــوه.مــي سلوآهــف
ادة ــو القيأ،"رةــــر المباشــادة غيــالقي" ادةـــن القيــوع مــذا النـــه ىـــه،ويطلق علــبتكاراتإو أ

ديث ـــالحالل ـن خـــرين مـــخآشخاص أتصال الشخص وجهًا لوجه بإالل ـثير من خأوقد يحدث الت.ةـــالذهني
يًا أوالقيادة ".هــها لوجــادة وجــالقي"وأ،"رةـالقيادة المباش"وع ــــذا النـــى هـــق علـــاطب ويطلـــو التخأ

 ).179: 2007عليان،(آان نوعها تشتمل على هدف معين يرغب القائد بتحقيقه 
 

 :بأنها,)2007"(حسان والعجمي " .7
 

ليات وتوزيعها بحسب وم المسؤـي رســاون فــق التعــن طريــة عــعح الجماــادف لصالــي هــاط إجتماعـــنش
 .مكانيات المادية المتاحةستعدادات واإلالكفايات واإل

 



 :آما عرفها بأنها
 

اون ـــى التعــراد علــفص ما،ويقصد منها حث األـوافر في شخـة تتنرفات معيـو تصأمجموعة من سلوآيات 
 ).220: 2007حسان والعجمي،(ل                      ــه للعمــمعين دافـــهأق ـــل تحقيــجأن ــم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بأنها,)2008"(مكتب التربية العربي لدول الخليج" .8
 

رون ــم مضطـــألنه وليس,دون ذلكـم يريـنهن ألــن مطيعيـــخريل اآلــة التي تجعــة المتبادلــة الشخصيــالعالق
 .)7 : 2008,ــي لــدول الخليـج مكتب التربيــة العرب(كـلى ذلإ

 

 :بأنها,)2010"(محمد"  .9
 

 ).113 :2010,محمد (المهارات الفنية والقدرات اإلبداعية لتوجيه أنشطة التنفيذ نحو تحقيق أهداف التربية

 

  :مناقشة التعريفات

 
 

 

ي ـفرـتأثيال: اـهم,    ومن مالحظة التعريفات السابقة نرى إنها أجمعت على توافر عنصرين أساسيين
 إذ من خالل القيادة يستطيع القائد تحقيق التعاون .ةـداف معينـدف أوأهـه قــي لتحقيـوالسع,نـخرياآل

ويحفزهم على تحسين األداء باستمرار ويتطلب ممارسة القيادة فهم ,واإلنسجام بين األفراد لبلوغ األهداف
  .ويةسلوك األفراد والجماعات لبث النشاط فيهم ورفع روحهم المعن

 

 

 

 :النظري للباحثة) القيادة(تعريف -

 

  حداث التغيير والتطويرخرين،إلر في اآلـثيأز والتــلهام والتحفياع واإلــقنة اإلــعملي    

 خرين اليمكن ثير في اآلأفبدون القدرة على الت,    الجامعي من خالل القرارات المتخذة

 . أن تتحقق القيادة    

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 الثاني الفصل
 النظري اإلطار

 



  القرار إتخاذ:األول المحور-
 

 اإلنفعالي الذآاء آفايات:الثاني المحور-
 التربوية القيادة:الثالث المحور-

 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري   

 
بينما يبحث ,يبحث المحور األول في إتخاذ القرار, ثالثة محاوريتضمن هذا الفصل      

 وسيتم توضيح,أما الثالث فيبحث في القيادة التربوية, في آفايات الذآاء اإلنفعاليالثاني
 : على النحو االتيالمحاور الثالثة

  :)Decision Taking(إتخاذ القرار:المحور األول

وقد التوجد وظيفة ,تعد عملية إتخاذ القرار من المسائل المهمة في حياة آل إنسان     
در من الطاقة اإلنفعالية والفكرية مثلما تتطلب عملية إتخاذ القرار إنسانية تتطلب هذا الق

. 

 ويواجه الفرد العديد من المواقف والمشكالت التي تتطلب منه بل توجب عليه     
ها ــن حيث أهميتــرارات مــدرج القــوتت .ا ــــرارات يوميـــن القـــد مــاذ العديـــإتخ
 ).331 : 2004,الريماوي( اــثارهآو

لى العديد من المصادر لتقليل الصعوبات التي يواجهها في إ يستند القائد التربوي      
والشك أن مهاراته وخبراته تعد ,ع فيهاــ يق قـــديــوإحتماالت األخطار الت,إتخاذ القرار

 ).332 :1993,الفارس( عاملين مهمين في ذلك



 وازنــةا مــر ترتيبــوي أآثــلتربد اـاذ القرار بالنسبة للقائـة إتخـوإن عملي     
فالقائد في الحالة األولى اليتخذ القرارات ,ي الحياة الشخصيةـــذة فـــرارات المتخـبالق
 : 2000,علي (بل من أجل مؤسسته التربوية والعاملين فيها ,ه فحسبــن أجلـم

210 .( 

 دراسة النتائج بعد, والقرار القيادي هو حصيلة إختيار أفضل البدائل المتاحة    
 ). 106 :1985,الشماع (وأثرها في تحقيق األهداف المطلوبة ,المتوقعة من آل بديل

د ــرض تأآيــذ بغــل اليتخــادي الفاعـــرار القيــلى أن القإ) 2001,عريفج(وأشار      
  :يةتوإنما من المتطلبات اال,السلطات التي يمتلكها القائد

 .ية وغاياتها خدمة ألهداف المؤسسة التربو .1
 .محاولة لتطوير المؤسسة التربوية وتفعيلها  .2
 .معالجة المشكلة التي تواجهها المؤسسة التربوية  .3
 ). 82 :2001,عريفج (إختيار واعي ألفضل البدائل المطروحة في الموقف  .4

عملية إتخاذ القرار جزء من استراتيجيات التفكير آونها " أدال و دانيالز"ويعد        
, واإلستنباط, والتقويم, التحليل: مثل,ستعمال الكثير من مهارات التفكيرتتطلب إ

أما . التام لعملياته العقلية في أثناء إتخاذه للقرار  الفردمع ضرورة وعي, واإلستقراء
الن ـما يمثـوإنه,ا متبادالـطان إرتباطـاذ القرار مرتبـلى أن التفكير وإتخإفأشار " دون"

 , ماندعوه بالتفكير يحدث عادة بصورة ما في إتخاذ القراروأن,ة واحدةلـن لعموجهي
ن حيث إنها تأخذ ـة مـة مرآبـفضال عن ذلك تعد عملية إتخاذ القرارعملية إدارية وقيادي

والتنبؤ بالمعوقات والمشكالت التي قد تحد ,اذ القرارــة إتخــار بيئـــر اإلعتبـــي نظـــف
ر ـــي نظـــذ فــرار األخــذ القــى متخـــي علــــذا ينبغــــل,قيــادية القرار الــن فاعليــم

 هاــها أو حلــى تجنبــل علــها والعمــ وتحليلواجهــهد تــي قــار المشكالت التــاإلعتب
 ). 18 :2006,حمادات(

     

 :طرائق إتخاذ القرار

  عدة طرائقاك لى أن هنإلم النفس اإلجتماعي تشير أدبيات القيادة التربوية وع       
 :تي يمكن إستعراضها على النحو اآل,إلتخاذ القرار

 ):Delphi Method(طريقة دلفي  .1

ذوي من عتمد هذه الطريقة على إتفاق في الرأي بين مجموعة من األفراد ت           
إذ يتم تحديد المشكلة بشكل دقيق ,الخبرة في حل المشكلة المراد إتخاذ القرار بشأنها

  في الموقفلى مجموعة من الخبراء يتم إختيارهم على وفق خبراتهمإ ثم ترسل,جدا
ويطلب من آل فرد من أفراد المجموعة اإلجابة عن األسئلة , التي يراد إيجاد حل له



لى الخبراء أنفسهم إثم توحد تلك اإلجابات وتقدم مرة أخرى ,ذات الصلة بالمشكلة 
راء آارائه السابقة في ضوء بشكل منفصل ويطلب من آل خبير إعادة النظر في 

ق عليه تقريبا في حل المشكلة المراد إتخاذ ــلى رأي متفإل ــــالمجموعة للتوص
 .القرار بشأنها

 ):Rinigi Method(طريقة رنجي  .2

فحينما تكون هناك , هذه طريقة تتخذها اإلدارة اليابانية في إتخاذ القرارات            
لى أدنى اإلدارات في التنظيم اإلداري التي ستكون إمشكلة معينة تحال هذه المشكلة 

إذ يجتمع المسؤولون عن التنفيذ في شكل ,مسؤولة عن تنفيذ القرار بالدرجة األولى 
ثم يتخذون القرار ,مجموعة لمناقشة اإلحتماالت آافة ذات العالقة بحل المشكلة

لى إ القرار وحينما تضع اإلدارة الدنيا ختما بالموافقة يتم إرسال,بشكل جماعي
ويوضع ختم الموافقة بعد  , بمناقشة القرار المتخذاإلدارة العليا التي تقوم بدورها

 .المناقشة

 

 ):Brain Storming Method(طريقة العصف الذهني  .3

كار ـم أفـل تقديـن أجـة مـق المستعملـن أآثر الطرائـة مـذه الطريقـد هـتع           
تعمل وتتكون المجموعة التي تس,علقة بمشكلة معينةدة إبتكارية أو توليدها متـجدي

إذ يجلس هؤالء األفراد ,فردا) 12لى إ 6(عادة من العصف الذهني إلتخاذ القرار
على شكل حلقة تسمح لهم باإلتصال المباشر ويتم تحديد المشكلة المراد إتخاذ 

فق شروط ويبدأ تقديم البدائل لحل المشكلة على و,القرار بشأنها في بداية الجلسة
 :وهي , معينة يتم إتباعها 

 .تعدد األفكار المرغوبة وآثرتها . أ
 .تشجيع األفكار التي تبدو غريبة . ب
 .عدم تقويم األفكار أو الحكم عليها في أثناء الجلسة . ت
أو للربط بين فكرتين أو أآثر ,تشجيع تقديم أفكار لتطوير فكرة سبق تقديمها . ث

 ).42 – 41 :2003,رريب اهللا(

 ):Statistical Collection Method( اإلحصائي طريقة التجميع .4

تقدير التكاليف لغرض :مثل ,ةــل المشكالت الكميــة لحــذه الطريقــتستعمل ه      
راد بيان تقديراتهم الكمية ـن األفـة مـن مجموعـب مـة يطلـذه الطريقـي هـوف,ما

م استخراج ـرات ويتـلتقديذه اـع هـم تجمـن ثـوم ,ل لهاـــاد الحــراد إيجــكلة المـللمش
 .األفضل باستعمال الطرائق اإلحصائية



 ):Philips Method( طريقة فيلبس .5

ل ـوهذه الطريقة تشبه طريقة العصف الذهني من ناحية تقديم األفكار أو البدائ       
ون ـففي هذه الطريقة عادة مايك,ا في عدد أفراد الجلسةـف عنهـن تختلـلك,لـللح
 ةـــوعــهم على مجموعات صغيرة لكل مجمويتم تقسيم,لجلسة أآبرراد اــدد أفــع
إذ تقوم هذه المجموعات بتقديم ,رح المشكلة على المجموعات آافةــم تطـــث,سـيرئ

ثم تقييم األفكار المقدمة من المجموعات ,األفكار أو البدائل لحل المشكلة المطروحة
 .ويختار أفضل الحلول للمشكلة,الصغيرة

 :)The Nominal Group Method( جموعة اإلسميةطريقة الم .6

كالت الطرائق ــــم مشــــن معظـــف عـــا تختلــة بأنهــــريقطـذه الـــــاز هـــتمت           
 وإحتفاظها بمزايا الطريقة العادية, فضال عن تمتعها بمزايا الطرائق األخرى,األخرى

ومن , أثناء جلسة إتخاذ القراروالمتمثلة في اإلتصاالت الشخصية وجها لوجه في
وذلك بالسماح ,دة أشبه بطريقة العصف الذهنيـدة وجيـخاللها يمكن تقديم أفكار عدي

عن ذلك فإنها  فضال,ألفراد المجموعة باإلنفراد في تقديم أفكارهم حول المشكلة
 . )94 :2010,الموسوي( تسير في مراحل دقيقة ومهيكلة إلتخاذ القرار

 

 :قرارخطوات إتخاذ ال

 ,ل عدةحاذ القرار يمر بمراة على أن إتخـربويالتيجمع علماء القيادة واإلدارة          
 : تيأن خطوات إتخاذ القرار تتمثل باآل) 1996,بربر(ويرى 

 ,وتعد هذه الخطوة من أهم خطوات عملية إتخاذ القرار:تحديد وتعريف المشكلة .1
ن أدنى شك على سالمة  المشكلة سيؤثر دوفن الخطأ في تحديد أو تعرأل

 .مخرجات الخطوة التالية لها
 

نها أل, وأدقهاالخطوة من أصعب خطوات إتخاذ القراره وتعد هذ:تحديد البدائل .2
وافر ـد على تـإذ تتطلب تفكيرا إبتكاريا يساع,ذ القرارـير متخـد على تفكـتعتم

 . اإلبتكارية لحل المشكلة)الحلول(مجموعة من البدائل 
 

 

ل من ييتم في هذه الخطوة تحديد نقاط القوة والضعف آافة لكل بد:ئلتقييم البدا .3
لومات المتصلة بكل عويعتمد القائد التربوي على خبرته ودقة الم .البدائل المتاحة

 .بديل
 

وة الموازنة بين ـذه الخطـذ القرار في هـعلى متخ:لـــل األمثـــار البديـــإختي .4
 لمتاالت النجاح مثلما تشــمل إحتمـت تشيـــوالت,اإلحتماالت المحيطة بالبديل

ويمكن للقائد أن يسترشد ببعض المعايير في عملية إختيار .إحتماالت اإلخفاق



أن يكون القرار مقبوال من قبل المنفذين له والمتأثرين به :ومنها,البديل األمثل
وينبغي أن اليتعارض البديل مع ,وأن يشارآوا في تحديد البدائل,على حد سواء

وأن ,سواء على مستوى المؤسسة التربوية أو األفراد العامليناألهداف يق تحق
تؤخذ إمكانية تنفيذ القرار بالحسبان عند إختيار البديل المحدد من بين البدائل 

 . األخرى
 
 

فضال عن ذلك تعني الحكم ,وتعني هذه الخطوة بداية الحل الحقيقي: تنفيذ القرار .5
ولضمان التنفيذ الجيد للقرار البد من التخطيط  .تهيعلى فاعلية القرار نفسه وآفا

ادة من المعلومات ــرار واإلستفـــذ القـــإذ البد من التخطيط لكيفية تنفي,الجيد
تنفيذ القرار والتأآد من مسار في للمراحل المختلفة  )التغذية الراجعة( المرتدة
 ). 168 – 165 :1996,بربر( التنفيذ

 
 
 
 

 : تيةتحدد بالخطوات اآلي  إتخاذ القراريرى أنف) 2007,ةدالكالل(أما 

مما قد يساعد على التوصل  ,جمع المعلومات عن المشكلة من جميع جوانبها .1
 . لقرار سليم

 . )بدائل(وضح حلول ممكنة  .2
 . )بديل(إختيار أفضل حل .3
 .) 125 : 2007,الكاللدة(تبني الحل األفضل  .4

 :هي,راحل ثمانيةإن إتخاذ القرار يمر بم) 2007,الرواشدة(ويذآر 

وتمثل المرحلة الخطوة األولى في عملية إتخاذ :تعرف على المشكلة وتحديدها .1
اإلستطالع خالل عن المشكلة من  وهذا يستدعي وجود معلومات.القرار

لتكوين فهم ,ع األطراف آافة ذات العالقة بالمشكلةـــوار مـــواإلستكشاف والح
 تها أما بطريقة لفظية تقديرية أووتحديد المشكلة يعني صياغ.عميق للمشكلة

 .بطريقة إستفهامية 
 

, وهذه المهمة مطلوبة لكل مرحلة من مراحل خطوات حل المشكلة:جمع البيانات .2
ومات تتطلبها ضرورة المرحلة لن من المعــوع معيــب نــة تتطلــل مرحلـــفك

 .نفسها
 

 



أي ,أو محتملةالفرضية عبارة عن إجابة مؤقتة :تحديد فرضية أو فروض البحث .3
ؤقت ــواب أو رد مــارة عن جــولذلك فأن الفروض عب.تخمين وإستنتاج ذآي

 . نهائيةالصورة ال أسئلة المشكلة ولكن ليس بعن
 

وتعتمد المنهجية على موضوع البحث أي :تحديد منهج البحث لحل المشكلة .4
ة ــقفإذا آانت المشكلة تتعلق بأمر له عال.موضوع المشكلة التي تتطلب قرارا

فمعنى هذا يمكن إختيار المنهج الوصفي الذي يعنى ,بواقع المؤسسة التربوية
 .  أو الظاهرة آما هي في الواقع والتعبيرعنها آميا وآيفاةبدراسة المكشل

 
 

وهو مايمثل مجتمع المؤسسة التربوية أو عينة من هذا :تحديد مصدر البيانات .5
من خالله الحصول على بيانات أو المجتمع الذي له عالقة بالمشكلة والذي يمكن 

 . معلومات عن مشكلة موضوع القرار
 

تحديد األدوات المناسبة التي يمكن من خاللها جمع البيانات من األفراد أصحاب  .6
 . العالقة بالمشكلة

 
 

وهذا ,ا وعرضها بشكل مناسبهتحليل البيانات التي تم الحصول عليها وتصنيف .7
 . جة أو قرار معينلى نتيإالتحليل يساعد في الوصول 

 

لى حل معين للمشكلة من خالل إتخاذ قرار إبمعنى التوصل : لى النتائجإالوصول  .8
 - 31 : 2007,الرواشدة (لى تطبيقه أو تنفيذه في الواقع العمليإنهائي ليصار 

33(. 
 

إن ) Fox & Schawrtz( " و فوآسسشوارتز"عن ) 1995,زهران(ينقل و     
مهارات مرتبطة بإتخاذ القراروالتي يمكن أن  ماهي إال هـذه الخطوات أو المراحل

 :وقـد صنفها على النحو اآلتي ,ويــد التربــيحتاجها القائ

 : وتضم,مهارات وضع األهداف العملية: أوال

 . اف دقيقة لنفسه ولمؤسستهدقدرة القائد التربوي على تحديد أه .1
 . فهم أهداف المؤسسة التربوية ووضوحها .2
 .لمؤسسة و للعاملين فيها توضيح أهداف ا .3
 . وضع أهداف المؤسسة بعين اإلعتبار عند اتخاذ القرار .4
 . التمييز بين القرارات األساسية والقرارات الروتينية .5

 : وتضم,ع البيانات والحقائق عنهاممهارات تحديد المشكلة وج: ثانيا

 .تحديد المشكالت بدقة .1
 . بويةتعرف انعكاسات المشكلة على أوضاع المؤسسة التر .2
 . التمييز بين المظهر والسبب الحقيقي في أي مشكلة يتخذ القرار بشأنها .3

 



 :وتضم,مهارات إتخاذ القرار وتنفيذه:ثالثا

 . لحل المشكلة  عدةتحديد بدائل .1
 . العمل على تقبل العاملين في المؤسسة للقرار المتخذ .2
 . التزام القائد التربوي بالقرارات التي يتخذها .3
 . قي واإلبتعاد عن التناقض في القرارات المتخذةاإلنسجام المنط .4
 . إشراك العاملين في إتخاذ القرارات .5
 . تقييم القرارات المتخذة والنتائج المترتبة عليها .6
 . )24 :1995,هراز(فيذ القرارات تحديد خطة عمل لتن .7

 

 :العوامل المؤثرة في عملية إتخاذ القرار
 :وهي,العوامل التي تؤثر في إتخاذ القرارلى عدد من إ) 1992,الشيباني(أشار       

 :وتتضمن ,وتتعلق بمتخذ القرار,العوامل النفسية .1
 

 

 . شخصية متخذ القراروثقافته . أ
 . دوافعه وقيمه وإتجاهاته . ب
 . خبراته ومهاراته الفنية والسلوآية وقدراته العقلية . ت

 

 : وتشمل,العوامل التنظيمية .2
 

 . القوى المؤثرة في الموقف اإلداري . أ
 .  المشكلة محل القرار ودرجة تعقدهاطبيعة . ب
 . نوع القرار وأهميته . ت
 . نظام اإلتصاالت اإلدارية . ث
 .التفويض والالمرآزية اإلدارية  . ج

 

 : وهي, متخذ القراروتشمل العوامل البيئية المحيطة بالفرد,العوامل البيئية .3
 

ة أو ــد تكون تربويــوالتي ق,طبيعة البيئة التي يتواجد فيها متخذ القرار . أ
 .والتي تؤثر بمتخذ القرار ويؤثر بها ,إجتماعية أو سياسية أو أسرية 

 . مدى إنسجام القرار مع الصالح العام . ب
 . توافق القرار مع النصوص التشريعية . ت

 

 : منها,العوامل المتعلقة بالقرار .4
 

 . الوقت الذي يحتاجه تنفيذ القرار . أ
 . التكاليف التي يستلزمها تنفيذ القرار . ب
 . ه القراراألثر الذي يحدث . ت



 . )6 :1992,الشيباني(المشارآة في إتخاذ القرار . ث
 

 :وهما ,عاملين مؤثرين في نوع القرار المتخذ ) 1996,المقدادي(وحدد 

 :  وتشمل, وتتعلق بالتكوين النفسي لمتخذ القرار,)نفسية( العوامل الداخلية .1
 

 . الكفاءة والقدرة الشخصية لمتخذ القرار . أ
 . )الية والفنية واإلداريةالم(إمكانية متخذ القرار  . ب
 .األهداف المرجوة من القرار  . ت

 

وهي ,وتتضمن العوامل المتعلقة بالبيئة المحيطة بمتخذ القرار,العوامل الخارجية .2
 ).والثقافية, والحضارية , اإلجتماعية ( العوامل

 

 )Ivancevich,Lorenzi, Skinner& Crosby ,1997(      ويرى آل من 
بعضها يؤثر في جوانب أو مراحل ,بعوامل ومتغيرات عديدةتتأثر رار ة إتخاذ القـعمليأن 

هم أومن ,اذ القرارـة إتخـخر يؤثر في مجمل عمليوالبعض اآل,اذ القرارـمعينة في إتخ
 : تلك العوامل ما يأتي

 :المسؤولية اإلجتماعية واألخالقية -

ن المسؤولية اليستطيع القائد السيما في المسؤوليات القيادية العليا التهرب م 
لذا فإنه .والمؤسسة التي يقودها ,ليهإاإلجتماعية واألخالقية تجاه المجتمع الذي ينتمي 

م ـار القيـي إطـذه القرارات فـون هـى أن تكـرص علـي مؤسسته يحـرارا فـعندما يتخذ ق
بل , اليلحق الضرر بالمصلحة العامةبشكلو,ن واألعراف السائدة في المجتمعـوالقواني
ح ــرار منـــمثل ق, أن تكون قراراته لخدمة مؤسسته التربوية ولصالح المجتمعينبغي

الترقيات والتوظيف وإنشاء المشروعات والمساهمة في التنمية البشرية واإلقتصادية 
 .واإلجتماعية من خالل إنجازات الجامعة ومساهمتها في التنمية البشرية

 :زام ـــد اإللتــتصعي -

ل حينما اليكون محتمال تحويل الموقف السئ عراء عمل غير فاويقصد به التمسك بإج 
ى ـدهورة حتــات متــى عالقـافظة علـرار المحـى ذلك قـة علـن األمثلـوم,ســى العكـلإ

 Ivancevich,Lorenzi, Skinner& Crosby( اليتسبب بخسائر لمؤسسته
,1997:117.( 

  
 :يتحدد بــ فيرى أن تلك العوامل ) (Robbins&Coutter,1999أما

 : شخصية القائد وقيمه وإتجاهاته -



بما تتضمنه هذه ,د متخذ القرارــاذ القرار آثيرا بشخصية القائــة إتخــ تتأثر عملي     
فضال عن ,الشخصية من صفات مظهرية وسمات نفسية ومايؤمن به من قيم وإتجاهات

ج بعض ــتائلى نإ) Robbins& Coutter(وفي ذلك أشار .هــه وميولــإستعدادات
 :ومن هذه النتائج مايأتي,الدراسات المتعلقة بتأثير شخصية القائد في إتخاذ القرار

ة نفسها في يمن غير المحتمل أن يتمتع القادة جميعهم بمستوى واحد من الكفا . أ
والبعض  ,فبعضهم قد يجيد في جوانب معينة أو خطوات معينة,إتخاذ القرار

 .االخر قد يجيد في جوانب أخرى
 

رتبط بعض القدرات مثل الذآاء والسمات والخصائص بمراحل مختلفة من ت . ب
 .عملية إتخاذ القرار

 
 

 . راء نظرائهمآالقادة الذين يواجهون مشكالت غامضة يمكن أن يتأثروا ب . ت
 

ومن بين الجوانب والمتغيرات الشخصية التي ترتبط بعملية إتخاذ القرار مثل  . ث
فالقائد ,أثير آبير في عملية إتخاذ القراروهذا الجانب له ت,الميل نحو المخاطرة

, ةـــرأة واإلبداعيـــف بالجــــرة يتصــــو المخاطــــل نحــــه ميــــذي لديــــال
وافر ــادة ممن التتــن القــره مــن غيــلف عــكل مختــرارات بشــذ القــتخوي

 ).Robbins&Coutter,1999:183( فيهم هذه السمات

 : هي,فقد حددها بثالثة عوامل) 2004,الريماوي(أما 

 :العوامل المتعلقة بالمعلومات  .1

 بكيفية الحصــول علـى المعرفــة         وتتعلق بنقص المعلومات الناتجة عن عدم 
ة أو ـلومات غير مالئمود معــأو وج,تاجهاحومتى ن,تقويمها يةوآيف المعلومات
إذ تجعل من يتخذ القرار , الحاجةد عنـــومات تزيـــر معلــــ توافوأ,ةـغير دقيق

 . محتارا في قراره

 : العوامل المتعلقة بالخبرة أو المعرفة .2
 

وتشمل نقص المعرفة في مهارات إتخاذ القرار وإجراءاته مع وجود خبرات 
فضال عن ضعف مستوى الثقة بالقدرة على إتخاذ ,محدودة في هذا المجال

قاده بأنه غير قادر على إتخاذ لى نقص خبراته أو إلعتإوهذا يعود  ,القرار
رار ستكون له ــرار بأن القــذ القــرار إذ يسشعر متخـوفه من القـأو خ,القرار

 .نتائج خطيرة
 

 

 :وتتضمن,عوامل شخصية .3
 

 . لى تراجع الفرد عن إتخاذ القرار أو تأجيلهإالدوافع التنافسية إذ تؤدي  . أ
 . خرين اآلتضارب أو تعارض القيم واإلمكانيات واإلهتمامات مع . ب



  .تعدد المواهب  . ت
 .القلق عند إتخاذ القرار . ث
  .)332: 2004,الريماوي(ة الذاتية يتضعف الثقة بالنفس وتدني آفا . ج
 

 يتفاوت القادة من إذ,األولوية للعوامل الدافعية) 2007,الفسفوس(      ويعطي 
ة ـليي عمـؤثر فــمما ي,هاـعون إلشباعـات التي يسـة الحاجــة وأولويــحيث أهمي

ا والسعادة ـعر بالرضـه يشـتحقيق ذاتإلى فالقائد الذي يسعى  . اذ القراراتـإتخ
ويستمتع بالعمل وهو يبحث ويتقصى ,ذ قرارا حاسما وحيوياــواإلنجاز حينما يتخ

 يةـات نفسـع وحاجـباع دوافـوذلك إلش,ذـــع التنفيــار ويتابــل ويختــويفاض
 ).4 :2007,الفسفوس(
 
 
 
 
 

  

 : قة بين إتخاذ القرار وحل المشكالتالعال

فكالهما تتضمن سلسلة ,هناك أوجه شبه بين عمليتي إتخاذ القرار وحل المشكالت       
وآالهما تتضمن إجراء تقييم للبدائل أو ,من الخطوات تبدأ بمشكلة ما وتنتهي بحل

الفرق أما  .لى قرار نهائيإالحلول المتنوعة في ضوء معايير مختارة بهدف الوصول 
ففي عملية حل المشكلة يبقى الفرد من غير إجابة ,األساس بينهما فيكمن في إدراك الحل

وفي عملية إتخاذ القرار قد يبدأ ,لى حل عملي ومعقول للمشكلةإويحاول أن يصل ,شافية
, ل هذه الحلول المحققة للهدفــلى أفضإالفرد بحلول ممكنة وتكون مهمته الوصول 

 :بينها ما يأتي وهناك فروق اخرى من 

السيما عند تحليل البدائل وتقدير , في عملية إتخاذ القراراريتؤدي القيم دورا آب .1
 .أهمية المعايير

 

وليس ,يتم تقييم البدائل في عملية إتخاذ القرار بصورة متزامنة أو دفعة واحدة .2
 .خطوة خطوة آما هو عليه الحال في حل المشكالت 

 
 

ر معايير آمية ونوعية للحكم على مدى مالئمة تستعمل في عملية إتخاذ القرا .3
 .البديل 

 

وقد ,اليوجد في عملية إتخاذ القرار بديل واحد صحيح من الناحية الموضوعية .4
 ). 125 :1999,جروان (يكون هناك أآبر من بديل واحد مقبول 



ومن وجهة نظر بعض الكتاب فإن حل المشكالت وإتخاذ القرار وجهان لعملة        
ذه ـــن هــار بيـــواإلختي,ل مختلفةـــاد بدائـــلى إيجإهما عمليات عقلية تقود ف,واحدة
, الخزامي( ال لمشكلة ما أو إتخاذ لقرارـــر حـــذا األمـــد هـــن عـــويمك,لـــالبدائ

116:1998 .( 

إن العلوم اإلدارية تبنت مصطلح إتخاذ القرار ) 2008 ,الحريري(وتذآر         
لى حل المشكلة بإبدال موقف حالي إ إن حل المشكالت يعني التوجه على إعتبار

وإذ أن المشكالت هي نتاج طبيعي لكل عمل فإنه يمكن ,بموقف جديد مرغوب فيه
للقائد اإلداري المتميز والذي يمتلك المهارات والقدرات للتعامل مع المشكالت أن 

انات عنها وتحليلها وبالتالي يشكل فريق عمل لجمع البي,يشخص آل مشكلة بدقة
ووضع الخيارات الممكنة أو البدائل ثم إختيار األفضل لحل آل مشكلة عن طريق 

إذ يمكن التفكير بوضع حل للمشكلة وهو النقطة األولى لعملية ,إتخاذ القرار المناسب
  ).229 :2008,الحريري( إتخاذ القرار اإلداري

 

 
 

 :ستراتيجيات إتخاذ القرارا
يد من االستراتيجيات التي يمكن لمتخذ القرار أن يتخذ القرار بموجبها في هناك العد       

 :وهي ,ضوء األهداف والمعلومات المتوافرة والقيم الشخصية ودرجة المخاطرة

 . ويقصد بها التوجه إلختيار ماهو مرغوب فيه أآثر من غيره : استراتيجية الرغبة .1
 . البديل األآثر إحتماال للنجاح) المسار(وذلك بإختيار : االستراتيجية االمنة .2
 . ويقصد بها إختيار ما يجنب الوقوع في أسوأ النتائج ):الحد األدنى(استراتيجية الهروب .3
وتعد أصعب ,وتعني إختيار ماهو مرغوب وأآثر إحتماال للنجاح: االستراتيجية المرآبة .4

 بعناية قبل االستراتيجيات عند التطبيق إلشتمالها على متغيرات عديدة البد أن تدرس
 . )123: 1999,جروان(إتخاذه للقرار

 

 : وهي, يتخذ القرار بموجبهامعاييرلى أربعة إ) 2004,الريماوي(وأشار 

 إختيار المعيــار اويتم في هذ ):Criterion   Satisfying( اــ الرض  معيــار .1
 .  بدال من البديل األمثل,أول بديل مرض

 

ل ـل حـار أفضـل بإختيـوتتمث ):Criterion  Optimizing( لـــــالتفضيمعيــار .2
ة ـى أهميـد علـوتعتم,لــن البدائــن مـدد ممكـــر عــاف أآبــوإآتش ,ن للمشكلةـممك



وتوافر الموارد ,وتكاليف الحلول البديلة,والوقت المتوافر لحلها,ةـالمشكل
 . ن نفسية متخذ القرار وقيمه الشخصيةـال عـفض,والمعرفة

 
 

م ـى تقويــز علــرآيو ):Criterion  Maximum( ىــــد األعلــــ الحمعيـــار .3
ا ــف أحيانــوتوص,هاــة نجاحــى إحتماليــادا علــإعتم ,البدائل وإختيارها

ألن المخرجات المفضلة واإلحتماالت ,) Optimist" (لــالمتفائ"ة ــباستراتيجي
 . العالية هي مجال إتخاذ القرار

 

معيـــار ها ويطلــق عليــ ):Criterion Minimum( ىــد األدنــالحمعيـار  .4
دون مـن ول ــذي يحـل الـار البديـم إختيـإذ يت,)Pessimist" (مــائــشــالمت"
  . )33: 2004,الريماوي(ائر ـن الخسـد مـوع العديـوق

 
 

    ن ــط بيــل الوســ الحوهو معيـــار):Criterion Reality (عــ الواقمعيـــار  .5
 )أفضل األفضل(ي بين ــار الوسطــويسمى المعي,لــم والمتفائــاري المتشائــمعي
 ).أسوأ األسوء(و

 

وهذا المعيــار تتضمن الشعور بالندم ):Optimistic Criterion(معيـــار النــدم  .6
بعد إتخاذ القرار وذلك بقياس الفرق بين أعلى ناتج والنتيجة التي حصل عليها من 

 .جراء إتخاذ القرار
 

 

 :سلوآيات القادة تجاه إتخاذ القرارات

ذلك أن النجاح الذي ,تعد عملية إتخاذ القرارات من المهام األساسية للقائد اإلداري       
على إتخاذ وآفايتها تحرزه أي مؤسسة تربوية يتوقف بالدرجة األولى على قدرة قيادتها 
لقادة اإلداريين تجاه القرارات السليمة وهناك بعض الطرائق التي توضح سلوآيات ا

ي يتخذ ـــة التـــ تلعب دورا مهما في تكوين األرضيقائدإذ أن دوافع ال,القرارات اإلدارية
وإذ آانت األهداف تمثل قوة جذب للنظام السلوآي من ناحية إختيار .القرار في ضوئها

فقا ار توفإن الدوافع هي قوة دفع تجاه أنماط السلوك األآث, عدةبديل معين من بين بدائل
فالقيود على حرية إتخاذ القرارات تنبع من مصدرين . مع ميول النظام السلوآي ورغباته

والتكوين ,المناخ المحيط بما فيه من نظم وعالقات وقواعد لضبط السلوك: أساسيين هما
 ). 87 :1988,السلمي (ليه من أهداف إالذاتي للقائد ومايرمي 

ائق التي توضح سلوآيات القادة اإلداريين نحو إتخاذ فإن الطر,لى ذلكإوإستنادا         
تحقيق أهداف في قد توضح القيادة إجراءات األداء : القرارات اإلدارية تتلخص باالتي 

وهذا يجعل ,المؤسسة دون األخذ بنظر اإلعتبار العوامل الشخصية للعاملين معهم
 العمل المعمول بها تباع قواعدإسلوآيات العاملين تتجه نحو تحقيق الهدف العام ب

وهنا تعد قرارات القيادة اإلدارية محددا أساسيا .وبرامج التدريب ونظم الحوافز



ن القادة بدورهم يوضحون طرائق األداء وإجراءات فإ  ذلكفضال عن ,لسلوآيات القادة
إذ ,سين وين مما يسهم في تحديد سلوآيات المرؤتحقيق األهداف الفرعية للمرؤس

سين في ضوء وساء والمرؤؤو واألدوار على تحديد سلوآيات الرامتنطوي تحديد المه
عض القادة بتحديد البدائل ويقوم ب. لى الرغبات والميول الشخصيةإالواقع دون النظر 

وهكذا ,سينووهذا يحد آثيرا من سلوآيات هؤالء المرؤ,ين بغية اإلختيار منهاللمرؤس
علـى ن ـخريي سلوآيات اآلـؤثر ويتأثر فـة يـنجد أن سلوك القادة تجاه القرارات اإلداري

 ).86 :2006,القاضي (درج خطوط سلطة القيادة ـق تـوف

 , والقيادة الفاعلة تحرص على توافر عنصري الجودة والقبول في قراراتها      
الدقة والسالمة والتكاليف  :معايير مثل,لق بالجوانب الفنية للقراراتفالجودة تتع

ول في القرارات ــر القبــأما عنص,ةلوالكف والتنظيمية واإلجتماعيةت القانونية آواإلجراء
ذ ــة في التنفيــا والرغبـــاع والرضــأي اإلقن,فيتمثل في الجوانب السلوآية واإلنسانية

 ).255 :2008,الحريري(سين والمعنيين بالقرارومن جانب المرؤ
 

 :أنماط القادة في إتخاذ القرارات اإلدارية 

ومن هذه  ,ن أنماط القادة في مختلف المؤسسات في أثناء إتخاذ القرار تتباي    
 :,األنماط

, يعتمد القائد هنا على خبراته السابقة وذآائه وإحساسه الشخصي: النمط المباشر .1
والقادة هنا . دون التساؤل عن آيف؟ ولماذا؟ من وهو يتخذ القرار بطريقة سريعة 

 بيانات محددة ويغفلون الكثير عملون يستيفضلون الحلول البسيطة والواضحة فهم
 . من البدائل

 

ويقوم , القائد هنا يبحث عن الحقائق وبجمع البيانات والمعلومات: النمط التحليلي .2
فضال عن أنه يحاول أن يجد , باألسبابالى النتائج بدءإبتنظيم األفكار للوصول 

ويعطى  , البدائل بدقةلى القرار بعد دراسةإعالقات تفسر المشكالت الملموسة ليصل 
وع ــويفضل القادة تحليل المشكلة موض,هذا النمط أهمية آبيرة للحلول الصعبة

ويفضلون تحليل المبادرات ,وماتــن المعلـدر مـر قـ أآبعمالة باستـــرار بدقـــالق
 . )33 :2006,القاضي(لى القرار السليم إواألساليب الحديثة للوصول 

 

فهو ال يتجاهل , النمط بين النمط المباشر والنمط التحليلييجمع هذا: النمط الوسطي .3
لذا فهو يوائم بين ,واليتمسك بالدراسة من أجل الدراسة,أو يهمل الخبرة الواقعية

 . خبراته العملية والدراسة العلمية
 

لى أخذ اإلعتبارات اإلجتماعية بعين إيميل أصحاب هذا النمط : النمط التفكيري .4
ة ويهتمون باإلطارات ـل الفنيـ المداخعملـونفهم يست, القراراذـد إتخـعنراإلعتبا



العريضة في معالجة المشكلة وحلها بشكل إبداعي ألنهم يستمتعون باألفكار الجديدة 
 . لى المستقبلإويتطلعون دائما 

 
 

 

لى إفهو يسعى ,يهتم هذا النمط بالعمل والعاملين معا بشكل آبير: النمط السلوآي .5
في لى تنمية األفراد الذين يعملون معه ودعمهم إويسعى ,سسةتحقيق أهداف المؤ

وهذا النمط قادر على إنجاز األعمال بصورة سريعة ,تحقيق أهدافهم الشخصية
ويطلق على هذا النمط . ومتقنة من خالل أشخاص ملتزمين في شكل فريق عمل

جع سيه ويشوراء مرؤآفهو يحترم , )نموذجيالقائد اإل(أو ) القائد المتكامل(
 . )89 :1997,الهواري (اإلختالف في وجهات النظر 

 

يهتم هذا النمط بالناس أآثر من إهتمامه بالعمل فهو قائد متعاطف : النمط المجامل .6
 ).مدير أو قائد النادي اإلجتماعي(ويطلق عليه أحيانا بـ ,مع العاملين معه

 

لذا فهو , بالناسوهو القائد الذي يهتم بالعمل أآثر من إهتمامه: النمط المتفاني .7
 . يحاول التفرد بإتخاذ القرارات

 

 .وهو النمط الذي يهتم بالناس وبالعمل ضمن حدود ضيقة جدا: النمط السلبي .8
 

يهتم هذا النمط بالعمل وبالعاملين معا بشكل متوسط أي في حدود : النمط العملي .9
ية فهو وعندما تكون أساليبه ملتو,ويمكن أن يطلق عليه بالنمط الواقعي,المقبول

 .نمط ميكافيللي
 

 :أهم مقومات القرار الفاعل

ولتحقيـق القرار ,    يحرص القائـد الناجـح علـى أن تكـون القرارات التي يتخـذها فاعلـة
 :منها ,فإنه ينبغي مراعاة نقاط عدة) Effective Decision(الفاعل 

تأثير وليست ومفاهيم استراتيجية شاملة قوية ال,أن يتصدى لمفاهيم فكرية عالية .1
 .قرارات شكلية 

أي أن يصبح ,أن تكون إمكانية تنفيذ القرار قد دخلت في تكوين القرار ذاته .2
 ) .123: 2002,آنعان(القرار بحكم ترآيبه قرارا مترجما إلى خطة عمل 

إذ التكون هناك مناقشة للحل إال بعد ,أن يرآز على وجهات النظر المختلفة .3
أي وجهات النظر ,ني طرح عدد آبير من البدائلوهذا يع,اإلتفاق على المشـكلة

 .التي تولـد البدائل 

إن محاولة تحفيز السلوك اإليجابي لدى :الفهم الكامل لطبيعة النفس البشرية  .4
األفراد أو تعديل سلوآياتهم السلبية ينبغي أن تنبع من الفهم الواعي لطبيعة 



موحات لألفراد أي اإلعتراف بوجود دوافع وإحتياجات وط,النفس البشرية
 ) .44 :2003,هالل(وينبغي أن تشبع 

هناك مجموعة من العناصر المادية والمعنوية تشكل :إيجاد بيئة عمل مناسبة  .5
ولعل أهم هــذه العناصر هو وضــوح أهــداف ,مناخا تنظيميا جيدا

وتوفير قنوات إتصال ,وتوضيح المهام والمسؤوليات لكل فرد من التنظيم,العمل
فير نظام للدعم المادي والمعنوي والمعلومات واإلنساني وتو,فاعلة 
وتـوفير ,وتوفيرعناصر األمن واإلسـتقرارالنفسـي داخـل المؤسسة,لألفراد

اإلمكـانات الماديـة والتكنولوجيـة  وتشجيع اإلبداع واإلبتكار والمبادرة 
 ).34 : 2006,القاضي(

 

 : ) Theories Of Decision( نظريات إتخاذ القرار

ف دإال إنها جميعا ته,ي تفسير آيفية إتخاذ القرارـما بينها فـفيالنظريات لفت ـإخت      
 :ومن أبرز هذه النظريات ,لى وضع األسس األساسية لعملية إتخاذ القرارإ

 Decision Theory(النظرية الكالىسيكية في إتخاذ القرار 
Classical:( 

 "تايلور" م روادها ـوأه,هاــم القيادة وأقدمــة في علــدارس الفكريـل أول المـتمث      
)Taylor(,فايول"و" )Fayol.(ر ــة حتى أواخــذه النظريــم هــوسادت مفاهي

أن القائد في أي :من أهمهاعدة وتقوم على إفتراضات .الثالثينيات من القرن الماضي
م بتطبيق ويقو.تنظيم يقوم بسلوآيات رشيدة لتحقيق أهداف المؤسسة بأقل آلفة ممكنة

مبدأ الكفاية على نشاطات المؤسسة جميعها من خالل القرارات الرشيدة التي يتخذها 
وفق أسس علمية ومعايير إقتصادية على بعد دراسة دقيقة وشاملة للبدائل المتاحة 

وأن القرار الرشيد الذي يتخذه اإلداري القادر على تحديد أفضل البدائل في تحقيق .
بة الرشد تختلف بإختالف الحالة أو المشكلة موضوع وأن نس.أهداف المؤسسة

وذج ــــة بإنمـــــذه النظريــــميت هـــذا ســـل,رارــــه القـذ بــذي يتخـت الـــوالوق,القرار
 ).227: 2000 ,المنصور( الرجل اإلقتصادي

 والحد من الهدر,      وإنصب جـل إهتمـام هـذه النظريـة علـى تخفيـض تكلفـة العمـل
 ).117 :2001,عابدين(ورفع مستوى الكفاية اإلنتاجية ,واإلسراف

     ويطلق على هذه النظرية بالمدرسة العلمية إلعتمادها على قواعدعلمية ثابتة في 
معالجة المشكالت اإلدراية وحلها باإلسلوب العلمي الذي يعتمد على استعمال وسائل 

 ).338: 2002,البدري(التعريف والتحليل والقياس والتجربة والبرهان 



 ,     وعلى الرغم مما قدمته نظرية الكالسيكية من أفكار ومفاهيم مهمة في إتخاذ القرار
في إتخاذ  نتقادات التي آانت بمثابة األساس للنظرية السلوآيةاإلإال أنها لم تسلم من 

رسها مبالغتها في الترآيز على األنشطة التي يما :وآان من أبرز اإلنتقادات .القرار
 وترآيزإهتمامها .القائد دون إعطاء اإلهتمام الكافي للقرارات القيادية وأساليب إتخاذها

ار ــي يشـــالت على البناء الرسمي للتنظيم اإلداري متجاهلة التنظيمات غير الرسمية
فضال عن أن هذه النظرية تعاملت مع ,خرا للسلطةآكل نمطا ـــى أنها تشـــليها علإ

جانب اإلنساني ال لتهموأ,نه نظام مغلق بعيد عن تأثيرات البيئة الخارجيةالتنظيم على أ
 فكل ترآيزها آان على الجانب الفني إلتخاذ القرار,داخل المؤسسة وخارجها

 ).117 :2000,األغبري(
 

 ):Behavior Decision Theoery( النظرية السلوآية 

ادت  حتى ـوس,يـ الماضرنـيات القـنـالثيـي ثــظرية فـن الذهــهرت هــ      ظ
ة ــريـــلى النظإي وجهت ـــن اإلنتقادات التـــوإتخذت م.هــينيات القرن نفســخمس

وانب النقص في ـــي جــوعملت على تالف .الكالسيكية في إتخاذ القرار أساسا لها
 ذا المجالــي هــة فــيكيـــرية الكالســتها النظــبنــي تــــم التـــاهيــات والمفــراضـاإلفت

 ).234: 2002,البدري(

, )E.Mayo ("لتون مايوإ"لى عالم اإلجتماع إ       وتعود النظرية السلوآية أساسا 
,  )R.Owen ("روبرت أوين"و , )Follett( "وليتــــاري فـــم"ا ــــــن روادهــــــوم
اره ـــة أفكــــذه النظريــــــن رواد هــــل مـــدم آــــوق). H.Samon ("يمونـــاس"و

                     اذ القرارــم القيادية واإلدارية المرتبطة بإتخــال تطوير المفاهيـي مجـه فــوإسهامات
 .) 248 :2008,الحريري(

ع من ــة على أن سلطة القائد في إتخاذ القرار التتبــ       ورآز بعض رواد هذه النظري
ن الضروري التمييز ـوأنه م,ذهـي وتنفرالمتخـذللقراوإنما من قبول المرؤوسين ,شخصه

والعوامل غير ,المؤثرة في إتخاذ القرار )اإلستراتيجية(العوامل المهمة  بين
وقد يكون قرار القائد برفض البدائل جميعها المطروحة أمامه إلختيار دليال  اإلستراتيجية

 . )77 :2006,العزاوي( تهيعلى آفا

 :من أهمها,للى عوامإوهذا يعود , العالقات اإلنسانية      وأآدت هذه النظرية على
تزايد قوة اإلتحادات العمالية نتيجة لفشل رجال اإلدارة والصناعة في تطوير العالقات 

وتحسن األوضاع الثقافية والمالية للعاملين في المؤسسات والمصانع  اإلنسانية
يادة وصب إهتمامهم على وزيادة اإلعتقاد بالمسؤولية اإلجتماعية لرجال الق,الكبرى

مع تزايد المشكالت داخل ,وزيادة حجم التنظيمات اإلدارية,مشكالت موظفيهم ومجتمعهم
 ).248 : 2008,الحريري( تلك التنظيمات



 :الرشد اإلداري:هما, مفهومين جديدين للرشد في إتخاذ القرار"غروس"       وحدد 
 في توجيه عمل األفراد في  أفضل الطرائقعمالوهو السلوك الذي يعتمد على إست

وهو السلوك الذي يقوم به القائد اإلداري لتطوير المعرفة :والرشد التقني.المؤسسة
 ينقياديالل ـــى أن عمـــد علــــويؤآ.ؤسسةـــي المـــ فعمالهاة وإستـــــة والتقنيـــــالعلمي
 دـن الرشـن مـوعيه بكال النـــف سلوآـــي أن يتصـــي أي مؤسسة يستدعــ فينداريواإل

 ).21 :2000,المنصور(

اذ إذ يؤآدون على أن إسلوب إتخ,فيما أآد البعض االخرعلى أساليب إتخاذ القرار       
والنتائج المترتبة  أواإلختالف بين أسباب إتخاذ القرار القرار يتحدد بمدى اإلتفاق

 :عن طريق قرارلالقائد للى أربعة أساليب يمكن إعتمادها في إتخاذ إوتوصلوا .عليه

ويكون ذلك في حالة اإلختالفات الحادة حول أسباب ,د بإتخاذهاـإنفراد القائ . أ
 .  والنتائج المترتبة عليه ,القرار

 

ويعتمد ,راء مجموعة العملآد األخذ بــد بعـــي للقائـــم الشخصـــر والحكـــالتقدي . ب
ووجود إتفاق ,هذا اإلسلوب في حالة وجود إختالفات حول أسباب إتخاذ القرار

 . في تقدير النتائج المترتبة عليه
 

 

ويطبق هذا اإلسلوب عندما يكون هناك ,ةـراف المتعارضـل الوسط بين األطـالح . ت
فضال عن النتائج المترتبة ,لى إتخاذ القرارإإختالف في تحديد األسباب الداعية 

 . عليه
 

 ,ا وتجربتهاالتقديرات الكمية التي تجريها القيادة المختصة في ضوء خبرته . ث
 . )47: 1998,آنعان(ومايتوافر لديها من معلومات 

 
 

 

 ):Simon Theory( نظرية سايمون 
 

وقد أآد على أهمية إتخاذ القرار ,ةـة السلوآيـن رواد النظريـ م"ونـيماس"د ـ       يع
تكلفة :ى عنصرين أساسيين هماـلإل القرار ـرورة تحليـلى ضإوأشار .للقيادة اإلدارية

 ,وأوضح أن صفة الرشد في القرار ليست مطلقة بل هي نسبية,ونتائج القرار,القرار
وعلى القائد أن يكتفي بالحلول المرضية بدال من ,بمعنى أن الرشد في القرار محدود

 تكون نويذآر بأن بلوغ أقصى قيمة ممكنة بالوسائل المتاحة ينبغي أ.الحلول المثالية
 ,على المدير إتباع المنهج العلمي في إتخاذ القراروأن ,المعيار الموجه للقرار اإلداري

مثل القيم التي يؤمن ,مع إن هناك بعض االمور التي يمكن أن تؤثر على متخذ القرار
 ).39 – 38 :2007,الرواشدة(بها وإتجاهاته 

 

 ,لـالعم ة وسيرـن والحرآـدراسة الزم:مثل,ةيـدها على الكفاـ    وبدأت نظريته بتأآي
والتي تعني تطبيق الطرائق واألساليب والفنيات ,جاه نحو بحوث العملياتوإنتهت باإلت



العلمية لحل المشكالت اإلدارية المعقدة بشكل يحقق اإلستثمار األمثل للموارد المتاحة 
 . )77 :2002,بكر(في تحقيق أفضل النتائج 

 

القيادة وأن ,يــاط جماعـــن نشـــ أن النشاط القيادي عبارة ع"سايمون"ويرى      
 : هي,اإلدارية هي عملية إتخاذ قرارات معتمدة في ذلك على سياسات ثالث

 

 . سياسات تشريعية تستند على قيم وأخالقيات القيادة •
 . سياسات عامة ترحب بالتغيير •
 . سينوسياسات عملية تشتمل على أحكام وقوانين وتعليمات تحدد سلطة المرؤ •

يد من المهارات والمعارف التي تساعده في عملية لى العدإ       ويرى أن القائد بحاجة 
وجمع البيانات ,حل المشكلة موضوع القرار وطرح البدائل العديدة لحل تلك المشكلة

لى البديل إوالمعلومات والحصول على المشورة من أصحاب الخبرة والدراية للوصول 
 . )260 :2008,الحريري(األفضل

وقد ,إتخاذ القرارات القيادية تحتاج إلى الرشد إلى أن عملية " سايمون"      وأشار 
 :منها ,قسم الرشد إلى أقسام عدة

ويعني السلوك الصحيح ): Objective Rationality(الرشـد الموضوعي  -
ويسـتند إلى أساس تـوافر .الـذي يهـدف إلـى تعظيـم المنفعـة في حالـة معينـة

 .نتائج آل منها المعلومات الكافية عن البدائل المتاحة لإلختيارو

ويقصد به السلوك الذي ):Subjective Rationality(الرشد الشكلي  -
يهدف إلى تعظيم إمكانية الحصول على المنفعة في حالة معينة إستنادا إلى 
المعلومات المتاحة بعد أخذ القيود آافة التي تحدد قدرة اإلداري على المفاضلة 

 .واإلختيار 

وهذا يعكس سلوك ):Organizational Rationality(الرشد التنظيمـي  -
 .متخذ القرار المتعلق بتحقيق أهداف المؤسسة 

ويعبر عن السلوك الشخصي ):Personal Rationality (د الشخصيـالرش -
 . لمتخذ القرارلتحقيق أهداف المؤسسة

دي إلـى ؤـذي يـد الـالرش):Consciously Rationality( يـد الواعـ الرش -
 . تعددة لتحقيق الغايات بشكل واعاستعمال الوسائل الم

وهذا يعني إن ):Deliberately Rationality(الرشد بصورة متعمدة  -
األفراد أو المؤسسة يتعمـدون القيـام بتصـرف معيـن لتحقيـق أهـداف محـدودة 

 .يمثل نظرية سايمون ) 1(والمخطط ).75 : 2006,العزاوي(
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 :)Bernard Theory( نظرية برنارد 
 

رى        ارد"ي ضال "برن ق ف ة والمنط ك أن العقالني ن ذل ة ع رعة البديهي ة وس  الحكم
وأنه لتحقيق أهداف    .ينبغي إستعمالها مجتمعة في عملية إتخاذ القرار      التي  والخبرة العلمية   

ا        المؤسسة ين اإلعتب ة تحدده      ينبغي أن يأخذ القيادي بع اك حدودا بيئي ذا األمر   .ر أن هن وه
ين مرؤ   م   ويفرض عليه التعاون بينه وب سيق معه ة      ,سيه والتن سيق مع البيئ فضال عن التن

ه  ذي يحيط ي ال دة الحصر البيئ ن ح ة للتخفيف م صلحة .المحيط والء لم ى أن ال د عل ويؤآ
ك     ال ش يقود ب دافها س سة وأه ول    إالمؤس ل وص حة ألج ة وواض صاالت متبادل ى إت ى  ل إل

وعلى القيادة العليا للمؤسسة أن      ,لى األفراد المعنيين بعملية إتخاذ القرار     إ بدقة   المعلومات  
سة      داف المؤس ق أه و تحقي دماتهم نح ز خ املين لتعزي وافز للع دم ح ات .تق وأن العالق

صية مية (الشخ ر الرس تالحم        ) غي اون وال ى التع ساعد عل سة ت ي المؤس املين ف ين الع ب
ي  شابه ف اون بوساطة الت ق التع ر لتحقي ات النظ شودةووجه داف المن ق األه رى .لتحقي وي

ارد" ا للمؤسسة عن طر  "برن ادة العلي ل القي ن قب ل م سيم العم ل ي ضرورة تق اء هيك ق بن
اءة     ة وآف سلطة بفاعلي ون ال ذين يفوض ا لل سؤوليات وتحملهم د الم ي وتحدي تنظيم

 ).53: 1983,المنيف(
 

 ) :Griffth Theory( نظرية جريفث 
 

  المنطق                             

يكون متخذ القرار منطقيًا إذا حدد اهداف المؤسسة واستطاع 
 البدائل آخذًا بعين االعتبار تمكنه ختياراتباع اسلوب معين إل

من تحديد الهدف وتمكنه من معرفة المحيطات البيئية التي 
 . قد تؤثر على القرار أو يتأثر بها القرار 

 القرارإلىللوصول 

  الرشد                              

و الرشد محددة بمهارات الفرد غير المدرآة أالمعقولية 
راته الشخصية لى جانب قيمه االخالقية وتفسيإوعاداته 

 نوعية المعلومات والمعرفة فضال عن ألهداف المصلحة 
 .التي تصله 

المؤسسةهداف أتحقيق     

 ) 1(المخطط                                                                              

القرار إتخاذ في سايمون نظرية يمثل



ام     ث" ق ن و    " جريف ل م ا آ ذين طرحهم وذجين الل وير اإلنم ايمون و "بتط س
وآان هذا التطبيق    ,"إن القيادة عملية إتخاذ قرارات    "إذ طبق المفهوم القائل     ,"برنارد

 ).125 : 1998,مرسي(قد أجريا في مجال القيادة واإلدارة التربوية 
 

 :  وتتلخص الفرضيات األساسية للنظرية باآلتي
 

 .سلوك إنساني يوجد في المؤسسات المختلفةالقيادة  .1
 .القيادة عملية توجيه لسلوآيات اآلخرين في المؤسسة .2
 .الوظيفة األساسية للقيادة تطوير عملية إتخاذ القرارات السليمة وتنظيمها .3
سوا      .4 سة ولي ين للمؤس رتبطين ومنتم راد م ات أو أف ع جماع ادي م ل القي يعم

 .منفردين
وإن ,ن نوعها فإنها من أقصى مستويات اإلنجاز          آلما توسعت المؤسسة مهما آا     .5

مهمة القائد هي تطويع عملية إتخاذ القرار بما يضمن أداءها بأقصى درجة من                
 ).263 :2008,الحريري(الفاعلية 

 

 . وفيما يلي مخططا توضيحيا لنظرية جريفت في عملية إتخاذ القرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                               

 
 
 
 
 
 
 

موقف وسيط شعور بعدم الرضا

المشكلة تحديد

صياغة البدائل

موازنة البدائل

 القرارإتخاذ

التنفيذ وما يتصل به من خطوات في 
ة ة

 معلومات عن المشكلة
 نتائج البحوث

الممارسة المهنية

 الموارد المالية النظرية التربوية

 أولوية اإلحتياجات

 مشكالت التطبيق

         المعرفة المهنية 
   معرفة موقف     خاذ القرارإتعملية            



 
 
  

 
 

 
 )2(المخطط 

 يمثل نظرية جريفث في إتخاذ القرار
 

   

 :اإلحتماالتنظرية أو ) Pert Theory(نظرية بيرت  
 

لى تحديد ما ينبغي أن تقوم به القيادة لبلوغ أهداف إتهدف هذه النظرية 
وذلك بتقديم معلومات إحصائية عن مقدار الشك ,قراراتالمؤسسة من خالل إتخاذ ال

وترآز هذه النظرية على أهمية إنتباه .واليقين الذي يصاحب العديد من المهام القيادية
ة ــلى المشكالت الكامنة التي تتطلب إصدار قرارات وتوفر بيانات إحصائيإالقيادة 

والقرار المتخذ بشأنه ل الذي يرتبط بالعمل ــأ المحتمـطخـدار الـــن مقـــع
 ).76 :2003,أحمد(

 

ويطلق على هذه النظرية نظرية اإلحتماالت أو النظرية التحليلية في إتخاذ 
وترى أن القرار يمكن إتخاذه بحسب آمية المعلومات المتاحة وطبيعتها والتي . القرار

معلومات وتفترض أن ال. تعد بمثابة بيانات لمدخالت مشكلة معينة يتخذ القرار بشأنها
وأما أن ,المتوافرة أما أن تكون معدومة أو قليلة أو غير موثوق في دقتها أو صحتها

دى ــخذ ومــرار المتــي القــؤثر فـــات تـــذه المعلومـــوه.تكون وافية وموثوق بها
 .وفيما يلي مخططا توضيحيا يوضح ذلك).65 :2003,لوسياآل( هــخطورت
 
 

 

 
 

 

 

       

   

            

 

 ينخفض مستوى المخاطرة

نقص آبير أو جهل بالمعلومات

 uncertainty )حالة عدم التأآد(

 Risk يزداد مستوى المخاطرة

 )صفر( 0

توفرمعلومات وافية  

certaintyحالة التأآد (



 
 
 

 )3(المخطط                                    
  يمثل نظرية بيرت في إتخاذ القرار                       

 
 

 

 : القرارات تصنف من حيث توافر المعلومات بأنهاإن ) 3(ويوضح المخطط 
 

 ).Certainty( قرارات في ظل التأآد . أ
 ).Uncertainty( قرارات في ظل عدم التأآد . ب
 ). Risk( قرارات في ظل المخاطرة . ت

. لبيانات آاملة ودقيقةاوفق على  إن القرارات في حالة التأآد هي القرارات التي تتخذ       
اذج النقل ــة ونمــة والديناميكيــة الخطيــ برامج البرمجعمالوهي القرارات التي تتخذ باست

 ـوال وبما هـدث مستقبـلتنبؤ بها بما سيحأي إنها قرارات يمكن ا,عداد الصحيحةإلاة ــوبرمج
د أي تأثيرات على النتائج والمعلومات ـد واليوجـل واحـى بديـى علـهنا يبنفالقرار,دـمؤآ

 . )99 :1997,آاللدة( تدعم القرار وتسهل عملية إتخاذهولكونها متكاملة 

قرار القيام بتنبؤات  وإتخاذ القرارات تحت ظروف عدم التأآد فإن ذلك يتطلب من متخذ ال      
ذ بأي ـــنتيجة القرار غير مستقرة لألخ ذلك فإن فضال عن,حول النتائج المستقبلية لألحداث

وإتخاذ القرارات في حالة المخاطرة يعني وجود .ي ضوء الحاالت الطبيعية ـــل فـــن البدائـــم
على متخذ القرار أي أنه ,أآثر من حالة محتمل أن تحدث بالنسبة لبديل معين من البدائل

تخمين فرص النجاح أو الفشل تحت ظروف مختلفة لعملية إتخاذ القرار وبالشكل آمي لكل من 
  . )266 :2008,الحريري (البدائل الممكنة 

 وإتخاذ القرار في حالة المخاطرة يعني وجود أآثر من حالة محتمل أن تحدث       
ل ـــاح والفشـــرص النجـــن فـــتخميأي على متخذ القرار .بالنسبة لبديل من البدائل

ل ـــل البدائــــمي لكـــكل آــــرار وبشــــاذ القــــة إتخــــة لعمليـــروف مختلفــــتحت ظ
 ).69 :2003,لوسياآل(كنة ـمالم

      وعليه فإن إتخاذ القرار هو ذلك القرار الذي يتم إختياره لكونه أفضل البدائل 
ذ تعتمد على ما إذا آانت البدائل ــة القرار المتخــن أن نوعيــال عـفض,لتحقيق الهدف

ويعتمد تحديد المتغيرات في إتخاذ القرارات اإلنموذجية . جميعها معلومة لمتخذ القرار
 .على تحديد المتغيرات المناسبة وعلى مدى إدراك متخذ القرار وخبرته

 ):Social Judgment) Theory( نظرية الحكم اإلجتماعي 
 



اذ ـة في إتخــة وغير التقليديــي من النظريات الحديثــم اإلجتماعــة الحكــتعد نظري     
تتلخص في إن سلوك الكائن الحي و. فهي تقوم أساسا على علم النفس, القرارات

ة ـرات بيئيـن متغيـون مـوهذا الوسط يتك,ل معهـط الذي يتفاعـدث في الوسـيح
ى معان ثم يعيد إلحولها متغيرات بفاعلية ويويقوم الكائن بتفحص هذه ال,عديدة

م ـة الحكـم الذي تطرحها نظريـدالل والحكـة اإلستـن إستعمال عمليـويمك.تجميعها
رار ـع القـة صنـلت عليها في عمليـوالتحسينات التي أدخ,اإلجتماعي بأساسها النفسي

 الحكم يما القرارات التعليمية والعناصر األساسية في نظريةـوالس,اذهـوإتخ
 :هي,اإلجتماعي

 .العناصر المعرفية المتاحة في عملية إتخاذ القرار. أ
 .المشكلة موضوع القرار. ب
   . )33 :2002,بكر(المهمة . ت

 ):Image Theory(نظرية التصور 
 

 ,      إن نظرية التصور هي نظرية سلوآية في صنع القرارات في المؤسسات 
محاولة وة إتخاذ القرار ــي عمليــوانب الطبيعية فى الجــة علــذه النظريــز هــوترآ

 :هي,والعناصر األساسية في نظرية التصور.المواءمة بين األساليب الكيفية والكمية
 

 ).Organizational Trajectory( تصور المسار التنظيمي . أ
 ).Organizational Action( تصور العمل التنظيمي . ب
 .Organization Project )( تصور المخطط التنظيمي . ت

ج ــامنفهو يتكون من بر,      إن أهم مقومات المسار التنظيمي هو تحديد األهداف
وهذا المسار يحدد تطلعات متخذ القرار ,إلهدافاوفق على ة استراتيجية ــل وخطــعم

وتوجه العمل داخل ,وآلها تصورات تطرحها عقول القادة في المؤسسة,وطموحاته
لى إنظيمي فيتكون من البرامج المتنوعة التي تهدف أما تصور العمل الت.المؤسسة

والمخطط التنظيمي يتكون من مجموعة من النشاطات تتحقق في ,تحقيق األهداف
ويأخذ القائد متخذ القرارات متابعة الخطة والنشاط .إتمام إنجازها األهداف المنشودة

لى سلسلة إتاج وبالتالي فإن أعماله آلها تح,المتكامل داخل مؤسسته بعين اإلعتبار
 .)111 :2002,الشرقاوي(من القرارات

 :هي,وهناك ثالث أنواع من التصورات

ون سلوك أفراد ـوتصور آيف ينبغي أن يك,ون األشياءـتصور آيف ينبغي أن تك . أ
صانع وشخصية  ارـم واألخالقيات واألفكـم على القيـوهذا التصور قائ.المؤسسة
اء المؤسسة التي عن ــن بها أعضــتي يؤمادئ الــم والمبــوالقي,ذهــومتخالقرار



طريقها يتمكن صانع القرار ومتخذه من المشارآة الفاعلة في صنع القرارأو 
 .حإتخاذه بنجا

 

 .تصور األعمال التي يريد صانع القرار ومتخذه إنجازها أو تنفيذها . ب
 

 

 . ووضع تصورات لألعمال التي لم تنجزبعد, تنفيذهما تممراجعة  . ت

توضح اليتين في عملية صنع  إلى أن هــذه النظريــة )2008,يالحرير(وتشير 
والثانية إختيار ,ر المقبولةــل غيــداف أو البدائــاألولى إلغاء األه,وإتخاذهالقرار

 .) 270 :2008,الحريري (األفضل من بين القرارات المتبقية
 

 ):(Decision Tree Theory شجرة القرار نظرية 

            ة إتخاذ القرار متعددة المراحل ــرار بعمليــــــرة القــــ شجةــــــ      تختص نظري
)Multi Stage (ويمكن  .خرو اآلــالتي يتم فيها إتخاذ القرارات المعتمدة قرارا تل

التي تكمن في الفرصة  شجرة القرار بإستعمال التمثيل البياني لمشكلة القرار عمالاست
لمنطقي للبدائل المختلفة التي بنبغي دراستها قبل إتخاذ التي تم توافرها في التحليل ا

 ) .75: 2003,اآللوسي(القرار 

بين األدوات       وأستمد اسلوب شجرة القرار من مدخل النظم الذي يقوم على التفاعل 
ل بين ـى التفاعـوم علـذي يقـوبين بيئة النظام ال, في إتخاذ القرارعملةوالوسائل المست
ة من التأثيرات تؤثر في لإذ إن هناك سلس, إلتخاذ القرارعملةئل المستاألدوات والوسا
ينتج تأثيرا جديدا تكون له ردود ,أي أن إتخاذ أي قرار من نظام فرعي.عملية القرار

 . )69 :2002,بكر( أفعال تنتشر في سلسلة متتالية في النظام

لبدائل المتاحة واألخطار ة اــجرة القرار تمكن متخذ القرار من رؤيــة شــ       ونظري
إال أن تطبيق هذه اإلسلوب بفاعلية يتطلب إستعانة متخذ ,والنتائج المتوقعة بوضوح

القرار والسيما في المواقف والحاالت غير المؤآدة أو في المواقف المعقدة لتقدير أو 
ي تحديد إجمالي الفوائد المتوقعة خالل فترة محدودة من خالل تجميع الحاسب اإللكترون

للبيانات والمعلومات الخاصة بالمشكلة وتحليلها واإلستفادة منها في إختيار البديل الذي 
 . )29 :1994,أحمد ( يحقق النتائج المطلوبة

إن المقياس األساس لشجرة القرار هي أن تكون مناسبة للمشكلة وتساعد متخذ       
ي تكون لها نتائج يرغب وينبغي أن تكون محدودة على القرارات واألحداث الت. القرار
 ة لشحن تفكيرهـل شاملـوينبغي أن تشتمل على تفاصي,وازنتهاي مــرار فــذ القــمتخ

 .    )72 :2002,الشرقاوي (



 ,عملية إتخاذ القرار أن هناك سلسلة من التأثيرات تؤثرفيوتفترض هذه النظرية       
ون له ردود أفعال تنتشر في بمعنى أن إتخاذ القرار في أي نظام فرعي ينتج تأثيرا يك

ومن الوسائل التي تساعد القائد في تطبيق .وفي البيئة المحيطة,سلسلة متعاقبة النظام
في فهم النظام أو التنبؤ بتأثيرات قدراته في المستقبل أآانت سلسلة التأثيرات سواء 

) 4(والمخطط  .)195 :2007,حسان والعجمي( إستعمال إسلوب شجرة القرارات
 ..ظرية شجرة القراراتيوضح ن
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 :)Cognitive Dissonance Theory( نظرية التنافر المعرفي 

أن الوحدات األساسية في التنظيم ) L. Festinger(" ليون فستنجر"     إفترض 
وتتضمن ,مجموعة معارفنا عن األشياء والوقائع والسلوكن من يتكوالمعرفي للفرد 

وهذه العالقة أما أن تكون ,  ويوجد بين آل عنصرين عالقة.المعتقدات واإلتجاهات
ة إتخاذ القرار ـــن عمليــــبي" رــــفستنج"وقد ربط .عالقة تنافرأوعالقة تالؤم

 ,ف إختيار بين عدة بدائليعاني الصراع حينما يواجه موق الفردف,المعرفيوالتنافر
وللتخلص من حالة ,ويزول هذا الصراع عند إتخاذ القرار بإختيار أحد البدائل

 : لىإالصراع قسمت هذه النظرية عملية إتخاذ القرار 

 .وفيها يقوم الفرد بإختيار بديل من البدائل: مرحلة ماقبل القرار•

 ,ة للبديل المرفوضوفيها تبرز بعض الجوانب اإليجابي: مرحلة مابعد القرار•
بين الجوانب  ومن هنا يبدأ الصراع,والجوانب السلبية للبديل الذي تم إختياره

وللتخلص من هذا الصراع .اإليجابية والسلبية للبديلين المرفوض والمقبول
ن المعلومات ـدد آبير مـى عـول علـودة للحصـورة مقصـذ القرار بصـيسعى متخ

ومن خالل التأآيد على ,اره للقرار وتؤآدهــتية إخــزز صحــي تعـراء التواآل
ه ــلبية لــوانب الســــن الجــل مــوالتقلي,ارـــل المختــة للبديــوانب اإليجابيــالج
ي ــافر المعرفــد التنـــأنها أن تزيــن شــات التي مــنب المعلومــى تجــلإل ــيمي
 ).Festinger,1962:61( هــلدي

ة عن ـراع الناجمـة الصـم في حالـل التي تتحكـالعوام) Jains(" جينز"       وحدد 
 : وهي,الشروع بإتخاذ القرار

 . المكاسب أو الخسائر المتوقعة من القرار •
 . التقبل اإلجتماعي والنفسي لمتخذ القرار •
 .   )Jains,1977:171( مفهوم الذات الذي يحمله متخذ القرار •

 
 

  :أساليب إتخاذ القرار
  

إال ,على الرغم من وجود نظريات عدة فسرت آيف يمكن أن تتم عملية إتخاذ القرار      
 يمكن للقائد أن يتخذ القرار بموجبها منها على سبيل المثال ال أنه هناك أساليب عديدة 

 :الحصر

وتنسب ,تعد البرمجة الخطية وليدة الرياضيات الحديثة: إسلوب البرمجة الخطية 
) 1947(الذي طبقها في مجال البحوث الحربية عام " جورج وانتزج"لى إفكرتها 

 آأداة لتحليل المشكالت بمجاالتها المختلفة عملتوإست,لى مجاالت أخرىإثم إنتقلت 
منها المؤسسات التربوية السيما في مجالي التخطيط وإتخاذ ,في مؤسسات عديدة



ربوية ورسم إذ أصبحت من أهم األساليب المساعدة في إتخاذ القرارات الت ,القرار
 الالمرآزيأم على المستوى المرآزي أآان ذلك السياسات في العمل سواء 

 ). 97: 1982,دايلز(

     وفي هذا اإلسلوب يمكن التعبير عن الهدف في صورة معادالت خطية تسهم بدورها 
مثل تحقيق , الموارد المتاحة لتحقيق األهدافعمالستفي افي إآتشاف أفضل السبل 

عـمـليـة التعـلـيمـية عــن طـريـق إسـتثماراإلمكانات المتاحـة أفضـل أقصى عائد لل
 ).106 :2002,محمد علي(سـتثمار إ

      وتطبق البرمجة الخطية في إتخاذ القرارات التربوية بمثابة وصف للعملية موضوع 
ويتكون إنموذج البرمجة .إتخاذ القرار بمصطلحات رياضية لدراسة مكوناتها األساسية

ةالمحددة لطبيعة ـوالقيود الهيكلي,دفـة الهـودال,ة من المتغيراتـذه الحالـة في هـطيالخ
هذا وتقتضي عملية بناء اإلنموذج الخطي توافر التناسب .اإلمكانات والمواد المتاحة 

 والقابلية على وضع اإلفتراضات األساسية, العمليات الحسابيةعمالإستفي والقابلية ,
 ).87 :1987,يوسف(

 : وهي,ر عملية بناء هذا اإلنموذج بخمس مراحلوتم

ومعرفة ,وتحديد األنشطة المرتبطة بها,إذ يتم تحليل المشكلة :تحديد األنشطة .1
ة آل يدة لقياس مستوى آفاـار وحـليتم بعد ذلك إختي,ذه األنشطةـن هـذ مـماينف
 . نشاط

 

 ليكون وذلك عن طريق تحديد المدخالت والمخرجات لكل نشاط :تحديد الموارد .2
لى إقد حددت الموارد آلها التي ستستعمل في حل المشكلة المطروحة للوصول 

 . القرار المناسب
 

 

د آمية ــق تحديــن طريــوذلك ع :اتــالت والمخرجــالت المدخــحساب معام .3
 . المدخالت وآمية المخرجات لكل وحدة من وحدات النشاط

 

ل والشروط الخارجية التي لها لمعرفة العواموذلك  :تحديد الشروط الخارجية .4
عالقة بالمشكلة مع ضرورة تحديد آمية آل مورد والسيما عندما تكون الموارد 

 . )97 :2003, أحمد وحافظ (محدودة لتوزيعها على األنشطة المختلفة
 
 

 

إسلوب البرمجة الخطية في إتخاذ عمال ويمكن إست :الصياغة الرياضية لإلنموذج .5
د الطلب على القوى العاملة وعالقته بالقبول بأنواع ــحدية بتــالخاص راراتــالق

شريطة أن يضع  واإلختيار األمثل بين التعليم العام والفني مثال,التعليم المختلفة
 : متخذ القرار بنظر اإلعتبار مجموعة من األمور منها

 

وأن القائد ,أن إسلوب البرمجة الخطية أداة مساعدة في عملية إتخاذ القرار . أ
 .اية األمر هو المسؤول عن إتخاذ القرارفي نه

 



لى اإلسلوب الخطي اليعني بالضرورة أنه قرار نهائي إإتخاذ القرار إستنادا  . ب
بل أن تغير الظروف قد يستدعي إدخال تغييرات على البديل ,غير قابل للتعديل

 ).96: 2002,علي الخير(المختار
 

 ج

 في عملة األساليب المهمة المستيعد هذا اإلسلوب العلمي من: إسلوب دراسة الحالة 
إذ أنه يساعد على تحسين قدرات متخذ القرار ومهاراته ,مجال إتخاذ القرار

إذ يرفع من قدرات ومهارات متخذ القرارفي التحليل والتفكير اإلبتكاري  وتطويرها
 ).47 :2007,الرشيدي(لحل المشكلة التي تواجهه من خالل القرار المتخذ 

 

, كلـة محـل القـرار وتحديـدهاف المشـوب على أساس تعريـا اإلسلذـوم هـ      ويق
وتصور الحلول البديلة لها ,بعادها وجوانبها المختلفةأها وـــسبابأي ـــر فوالتفكيــ
 . )67 : 2003,وليامز(لى المعلومات المتاحة عن المشكلة إإستنادا 

 

 لدراسة المشكلة محل سئلة      ويمكن لمتخذ القرار اإلسترشاد بمجموعة من األ
وماأســــبابها ,وماهي المشكلة,الــة تتطلب حــاك مشكلــهل هن: هاــن أهمــمالقرار

وماأهم ,ها ومظاهرهاــوماأعراض,ة بعضها ببعضــوماعالق, الرئيســـة والفرعيــــة
 ,العنصر اإلستراتيجي الذي إذا ماإزيل إختفت المشكلة؟وما,ودرجة أهميتها,جوانبها
الثار المترتبة على اوما,وما إمكانية تنفيذها أو تطبيقها,لول التي يتم إفتراضهاومالح
رار ـلى القإول ـى الوصـذ القرار علـد متخـة آلها تساعـذه األسئلـوه.ذها؟ـتنفي
 . )35 : 2005, حسين(م ـالسلي

 

ذا ـى أن التطبيقــــات أو التدريبـــــات على هإلـ) 1982,ـزوايل(      ويشير 
إذ أنه يضع متخذ ,إلسلوب آشفت عن واقعيته أآثر من غيره من األساليب األخرىا

القرار في وضع مشابه للواقع الذي يعيشه في العمل من حيث عدم آفاية المعلومات 
ومن حيث تمكينه من تقييم قدراته ومهاراته ,دم دقتهاـالمتعلقة بالمشكلة أو ع

 .  )94 : 1982 , زوايل(والعمل على تطويرها وتحسينها 
 

 

إتضح عند تحليل مرحلة إختيار البديل المناسب أن من أسباب : إسلوب اإلحتماالت 
صعوبة هذه المرحلة وتعقدها هو أن إختيار البديل األفضل يتبعه إختيارات 

 إن أمكن -مما يتطلب من متخذ القرار التأآد من إحتماالت المستقبل وقياسها ,الحقة
آلما إزدادت إحتماالت عدم التأآد التي تستهدف تطبيق  وأن هذه الصعوبة تزداد -
عن طريق تسجيل عدد مرات حدوث حدث معين إلحتماالت في عملية إتخاذ القرارا

 1988, جراي(لى توقعات سليمة للمستقبل إلإلستفادة من هذا التسجيل للتوصل 
:77(  . 

 

تخاذ القرار والتي  لقياس اإلحتماالت في إومن أهم المعايير التي يمكن إستعمالها
 :هي,آشفت عنها بعض الدراسات

 



ويتحدد بموجبه درجة إعتقاد متخذ القرار في وقوع حدث : اإلحتمال الشخصي .1
ذ في الحسبان الخبرة السابقة لمتخذ ـد األخـة اإلعتقاد بعـد درجـم تحديـويت,ما
ه ــه وامالــه وتوقعاتــستوى تطلعاتـــة ومــه العمليــه وممارستـــرار وتجربتــالق

 . هـــوأهداف
 

ون معملية أو ـة قد تكـراء تجربـق إجـن طريـدد عـويتح: يـمال الموضوعـاإلحت .2
 . وفق نتائج التجربةعلى وذلك لحساب نسب وقوع حدث ما ,ميدانية

 
 

دث في ـرار الحـويتم فيه حساب اإلحتمال على أساس معدل تك: إحتمال التكرار .3
 ).56 :2003,أحمد وحافظ (األجل الطويل 

 

 :لعوامل التنظيمية في عملية إتخاذ القرارا

       توجد مجموعة من العوامل التنظيمية داخل المؤسسة التي تؤثر في عملية إتخاذ 
ومن ,ولها تأثيرها المباشر على متخذ القرار وعلى األفراد العاملين في المؤسسة,القرار

 : تلك العوامل

ات القيادية المهمة التي تعتمد عليها إدارة ن المحددــــد مــــتع : السلطة .1
داف ـق األهـة تحقيـويات بغيـف المستـي مختلـراد فـه األفـالمؤسسة لتوجي

كم ـي تحـاذ القرارات التـى إتخـدرة علـلطة في اإلدارة القـوتمثل الس,ودةـالمنش
ومن ثم فإن نوع .دار القرارـق إصـي حـأو ه,سةـسلوك العاملين في المؤس

فحيث تترآز السلطة في ,ثر في عملية إتخاذ القرارؤ يعمالهالطة وآيفية إستالس
 إتخاذ القرار يتسم بالفردية والبطيء عماليد القيادة العليا أو المرآزية فإن إست

ض السلطة ــى تفويــد علــي تعتمــؤسسات التــي المــا فــأم,الشديد
ل ــن قبــارآة مـــى المشـتند علـــ يساذ القرارــفإن إتخ,ادةــة في القيــوالالمرآزي

 ).Lee,2001:102( راد العاملين داخل المؤسسةــاألف
 

تنظيم عبارة عن هيكل مرآب من اإلتصاالت والعالقات بين لا : الهيكل التنظيمي .2
ومن هذه العالقات يستمد آل فرد جانبا آبيرا من .مجموعة من األفراد 

ومن ثم ينبغي ,تحكم عملية إتخاذ القرارالمعلومات والقيم واإلتجاهات التي 
ي تتعلق ــة التــاذ القرارات المهمــة إتخــي عمليــا للبت فــإستشارة القيادة العلي

 ).Schein,2000:87( بالمؤسسة
 

لى شبكة إتصاالت فاعلة في المؤسسة لجمع إتحتاج عملية اإلتصال  : اإلتصال .3
ومن ثم ,عليها مراحل إتخاذ القرارالبيانات والمعلومات والحقائق التي تستند 

ل المؤسسة بين القائد ــد داخـــال السائـــط اإلتصــر نمـــويؤث.رارــل للقــالتوص
وبين العاملين وبعضهم البعض في عملية ,والعاملين في المؤسسة من جهة

ففي المؤسسات التي تتسم باإلتصال الضعيف يتخذ القائد قراره .إتخاذ القرار 



أما في المؤسسات التي .خرين وإتجاهاتهم ون مراعاة مشاعر اآلدمن وحده 
دم الفرصة للعاملين معه ــــد يقــــاء فإن القائــــوي البنـــتتسم باإلتصال الق

 ).Milam,2001:500( للمشارآة في عملية إتخاذ القرارات
 

عن درجة إلتزام الفرد وتوحده مع المؤسسة التي ويعبر :اإللتزام التنظيمي  .4
ويؤثر ,لتزام المهني والتنظيمياإل: هما,ويوجد نوعان من اإللتزام.يعمل فيها

فكلما إزداد .اإللتزام والوالء لدى أفراد المؤسسة في عملية إتخاذ القراروتنفيذه
أما في ,والء الفرد للمؤسسة آلما إمتثل للقرارات الصادرة من قيادة المؤسسة

لى إفضال عن مقاومته إيصال القرار ,حالة عدم إنتمائه فإنه يقاوم أية قرارات
 ).Lim &Lobas,2000:36( من يعنيهم األمر

 
 

دة ــم والمعايير والمعتقدات السائــق من القيــلى نسإوتشير : الثقافة التنظيمية  .5
وتوجه سلوآهم نحو السلوك ,داخل المؤسسة وتؤثر في سلوك األفراد العاملين

 .ن آيف يؤدي األفراد العاملين عملهمومعنى هذا إنها تتضم,المقبول إجتماعيا
ي ــ أما ف.وآلما آانت هذه الثقافة تتسم باإليجابية آلما سهلت عملية إتخاذ القرار

زداد ــوت,االةــوف والالمبــة والخــم السلبيــر القيــة فتنتشــة السلبيــة الثقافــحال
 راراتــة قــاذ أيــإتخعب ــي يصـيير وبالتالــن للتغــراد العامليــة األفــمقاوم

)Lam,2002:88.( 
 
 
 

 

 : أنواع القرارات القيادية
 

ويمكن أن ,عدةيمكن للقائد في أي مجال وفي أي مؤسسة أن يتخذ قرارات      
 :ومنها, نستعرض بعضا من أنواع القرارات التي يمكن أن يتخذها

 
  

 :هما,لى نوعينإويمكن تقسيمها ,القرارات التقليدية: أوال 
 

مثل تلك المتعلقة ,وتتعلق بالمشكالت البسيطة المتكررة:  لقرارات التنفيذيةا .1
وهذا النوع .ة الشكاويــوآيفية معالج,ع األعمالــبالحضور واإلنصراف وتوزي

د ـها القائـي إآتسبـة الخبرات التـور نتيجـى الفـن البت بها علـمن القرارات يمك
 .والمعلومات التي لديه

 

 

وتتصف بأنها قرارات متكررة وإن آانت في مستوى أعلى :  يكيةالقرارات التكت .2
 . )63 : 2008, ثابت(من القرارات التنفيذية وأآثر فنية وتفصيال 

 

 
 

 :لى إوتقسم ,القرارات غير التقليدية: ثانيا
ى التفاهم ــلإاج حلها ــويحت,وتتعلق بالمشكالت الحيوية:  القرارات الحيوية .1

ويبادر متخذ القرار في مواجهة هذا . على نطاق واسعوالمناقشة وتبادل الرأي
لى إومستشاريه والفنيين والقانونيين النــــوع من المشكالت بدعوة مساعديه 

ذ القــرار إلشــــراك آــل من ـويسعى متخ.د لدراسة المشكلةـاع يعقـإجتم



ع ـة مـشة المناقــهم حريـويعطي,هاــجميعن األطــراف يعنيهــم أمـر القــرار مـ
 .  ضرورة توضيح نقاط القوة والضعف للقرار المتخذ

 

وهي قرارات غير تقليدية تتعلق بمشكالت استراتيجية : القرارات االستراتيجية  .2
وهذا النوع من ,وعلى جانب آبير من العمق والتعقيد,وذات أبعاد متعددة

 التــي القرارات تتطلب البحث والدراسة المتأنية والمــستفيضة والمتــخصصة
 ). 87 : 2000, المغربي(تتنــاول الفــروض واإلحتمــاالت  جميعها وتناقشها 

 

 : ومن األمثلة على هذا النوع من القرارات
 

 . تحديد أهداف المؤسسة أو أهداف أقسامها الفرعية -
 . تصميم آيفية بلوغها الى األهداف أو تحقيقها -
 . تحديد الموارد المطلوب تحقيقها -
 .تقسيم العمل وضع الخطط و -
 ).2 - 1 : 2007,الطالب( البحث عن طرائق وأساليب لتحسين العمل -

 
  

في هذا النوع من القرارت يسود التأآد التام بحيث :  قرارات في حالة التأآد .3
لذا يكون متخذ القرار متأآد من نتيجة ,اليوجد تأثير للعالم الخارجي في النتائج

 .أسهل أنوع القرارات من ويعد هذا ,آل استراتيجية يعتمدها
 

 

ربما يكون هذا النوع من القرارات أآثرها أهمية :  القرارات في حالة عدم التأآد .4
وفي هذا النوع من القرارات .لتكرار حدوثها في المؤسسات والمنظمات المختلفة

وافر ـدم تـة من عـيحاول القائد إيجاد مخرج يساعده على تخطي العقبة الناتج
والصعوبة هنا في إيجاد معيار ,علق بإحتمالية حدوث مشكلة مامعلومات آافية تت

لى قرار صائب وسليم إجيد للمساعدة في إختيار االستراتيجية المناسبة للتوصل 
 .  )118 :1995,سالم ورمضان والدهان ومخامرة(
 

وقد تفضي هذه ,دث فيه مشكالتــد وأن يحــل البــأي عم : قرارات ملحة .5
ويتولى القائد هذه .وخيمة في حال لم يتم معالجتها فورالى عواقب إالمشكالت 

العاني وعوني (قا ــررها الحــرحها ويبــن أن يشــويمك,ياــالقرارات شخص
 ).84 : 1990,وخليل

 

يتعلق هذا النوع من القرارات بكيفية مساهمة آل قسم :  قرارات جاهزة للتنفيذ .6
 : ومن أمثلة ذلك,يجيمن أقسام المؤسسة التربوية في مخططها االسترات

 

آيفية مساهمة القسم الدراسي في األهداف التنظيمية للمؤسسة الجامعية  -
 .بعيدة المدى؟ 

 . ؟القسم الدراسي أو الكلية آيفية توزيع المهام والموارد لبلوغ  -
 .؟الكلية أو القسم الدراسيآيفية تحسين أداء العاملين في  -

 



خاذ هكذا نوع من القرارات عند ظهور البد للقائد من إت: قرارات مشكوك فيها  .7
وأحيانا ,حـل واضـود حــدم وجــوفي الوقت نفسه ع,مشكلة أو صعوبة ما

ن ـال معيـن في مجـراء أو متخصصيـاص خبــرار بأشخـذ القــيستعين متخ
آيفية الحصول على دعم مادي لتحقيق أهداف المؤسسة :ومن أمثلتها,ورةـللمش

 ). 38 : 1995, مغربي(
 
 
 

, مخططا يمثل تصنيف القرارات على وفق للهدف) 2006,القاضي(قد وضع و
 :وآما يأتي ,واألهمية,وجهة اإلصدار,ومجال اإلهتمام ,وطبيعة المشكلة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استراتيجية أنواع القرارات

 تكتيكية

 تشغيلية

 مبرمجة
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حسب 
 أهميتها



 
 )5(المخطط 

 يمثل انواع القرارات القيادية
 
 

 :مناقشة المحور األول 
 

 من خالل ما تم إستعراضه من إطار نظري في موضوع إتخاذ القرار فإننا يمكن      
وأن النجاح الذي , آلهاجوانب القيادة التربويةبأن نستنتج أن إتخاذ القرار يرتبط 

 قيادتها في إتخاذ القرارات يةتحققه أية مؤسسة يتوقف بشكل آبير على قدرة وآفا
مل الجوانب التنظيمية تتش  إتخاذ القرارعلى أساس أن  عملية,المناسبة 
وأن أي تفكير في العملية القيادية البد أن يرآز على أسس إتخاذ القرار ,جميعها
فضال عن أن القرارات تعد المعالم المميزة لكل ,ومدى إمكانية تنفيذ القرار, وأساليبه

د حينما يواجه إذ أن مايفعله القائ, غيرهامقائد سواء أآان في المؤسسات التربوية أ
ومدى قدرته على ,وماهي القرارات التي يتخذها,الصعبةالمشكالت والمواقف 

ه لمؤسسته نحو تحقيق ـة في قيادتـه المهنيـتنفيذها له تأثيره على نجاحه وسمعت
 الفاعلة تتطلب تنظيما سديدا لعملية إتخاذ القرار بصورة لقيادةفا. أهدافها
 معقوال بإختياره ألحسن اإلحتماالت الممكنة ومعنى هذا أن يكون القرار,رشيدة

 . لتحقيق الهدف
 

ملين عاليه على أنه عملية إنسانية  ألنه يتعلق بالإوإتخاذ القرار ينبغي النظر       
فضال عن آونه مهمة ,في المؤسسة التربوية وليس بتحقيق أهداف معينة فحسب

روري أن يتضمن القرار وترى الباحثة من الض,قيادية وإدارية في غاية األهمية
وأن يتوافق مع حاجاتهم ,ةــي المؤسسة التربويـن فــة العامليــالمتخذ مصلح

مما يسهل ,ى التأييد للقرار وقبولهـــول علـــورغباتهم وطموحاتهم لغرض الحص
وإال فإنه بدون تنفيذه يبقى حبرا ,ألن تنفيذ القرار يعد الخطوة األآثر أهمية,تنفيذه

 . على ورق
 

ألن , ومن الجدير بالذآر أن نقول إن إتخاذ القرار ينبغي أن يكون عملية مرنة     
ومعنى هذا أن القرار المتخذ ,ومن الممكن إعادة النظر فيه,القرار من صنع اإلنسان

السيما إذا ثبت للقائد إن قراراه غير ,اليمثل حالة نهائية اليمكن مراجعتها أو تغييرها
أو إذا ثبت أن القرار لم ينجح ,روف التي إتخذ القرار فيهاأو إذا تغيرت الظ,مناسب

أو اليتناسب ,في حل مشكلة ما أو مواجهة موقف ما أو لم يحقق أهداف المؤسسة
ومعنى هذا أن . أو الينسجم مع طموحات العاملين في المؤسسة,مع التطور العلمي

وتتضمن .  العمليةوأن المرونة مطلوبة من القائد في هذه,القرار ليس تشريعا جامدا
 . عملية إتخاذ القرار الخطوات نفسها التي تتضمنها عملية حل المشكالت



 

    ومن المالحظ فإن اآلراء قد تباينت بين علماء اإلدارة والقيادة والمهتمين حول 
فمنهم من حددها بثالث ,عدد المراحل التي تمر بها عملية إتخاذ القرار

ويعود .ومنهم من حــددها بثمان مراحــل,مراحــلومنهـم من حــددها بخمس ,مراحل
هـذا التباين في تحديد مراحل هذه العملية إلى الرغبة في اإليجاز أو التفصيل في هذا 

وعلى الرغم من إن هذا التباين إال أنه يمكن القول بأن العلماء , الموضوع
ين إلى اإلحاطة والمهتمين جميعهم قد إتفقوا على ضرورة توجيه نظر القادة واإلداري

والترآيز للوصول إلى الصورة الواضحة للمشكلة للوصول إلى , بكل أبعاد المشكلة
وإستنادا إلى األدبيات .أنسب القرارات من خالل اإلختيار بين البدائل المطروحة للحل

التي إطلعت عليها الباحثة يمكنها إيجاز خطوات أو مراحل إتخاذ القرار من خالل 
 :المخطط اآلتي 

 

 
 

 على ماذا تشتمل المرحلة

 )1(المرحلة 
 تحديد الهدف
 من القرار

ينبغي تحديد الهدف أو:عند إدراك الحاجة إلتخاذ القرار
 . لذي ينبغي أن يقرره القائد بدقةابمعنى ما,الغاية

 )2(المرحلة 
 جمع البيانات

تحديد البيانات التي يحتاج إليها القائد لمساعدته في إتخاذ 
 . القرار

 )3(لمرحلة ا
تسجيل البدائل أو 

 راء المقترحةاآل

, تسجيل االراء المقترحة واألفكار والقرارا ت المحتملة
 .  الخيارات المتاحة التي ينبغي للقائد أن يختار منها:بمعنى

 )4(المرحلة 
المفاضلة بين 
 القرارات

ومالعواقب المحتملة أو النتائج ,تعرف مميزات  آل خيار
وماهي أفضل النتائج التي يمكن ,يار آل بديلالمترتبة عند إخت

 . أن نتتحقق مقابل اإلختيار

 )5(المرحلة 
إختيار البديل األمثل

تحديد البديل أو القرار الذي يحقق أهداف الجامعة أو الكلية أو 
 . أو الذي يحقق أقل الخسائر,القسم

 )6(المرحلة 
 تنفيذ القرار

أي تنفيذه على أرض,لقراريعمل القائد متخذ القرار على إنجاز ا
نجاز القرار أو ماهو العمل أو الفعل المطلوب إل:بمعنى.الواقع
 . تنفيذه

 
 )6(المخطط 

 خطوات أو مراحل إتخاذ القرار



 
 

     ومن جانب آخر فإن بعض المهتمين والباحثين في إتخاذ القرار يؤآدون على 
إذ ,ن هذا المعيار أفضل من ذاكواليمكننا القول إ,معايير عدة في أثناء إتخاذ القرار

فمن المالحظ إن معيار المتشائم ,يمكن أن يكون لكل معيار جانب إيجابي وآخر سلبي
ولكن ,مثال يستند إليه في حالة أن يكون من المحتمل أن يكون للقرار نتائج عديدة

ن متخذ أ بمعنى,لذا فأن القائد هنا يحاول إختيار أفضل أسوأ البدائل,جميعها سلبية
ل ـــمعيار المتفائ في حين نرى أن . أفضلهاالقرار البد أن يختار من بين هذه النتائج

ذ ــومتخ,وبــالمطل توىــالمس فوق يعني إن النتائج التي تم الحصول عليها جميعها 
 غير  قد يكون هذا المعياروترى الباحثة أن,لــل األفضــار أفضــا يختــرار هنــالق

 . واقعي
 

 بحسب اإلطار  وتباينت تعددتفقد  تجاهات النظرية في إتخاذ القراراإل     أما 
الفكري الذي يعد بمثابة الدليل المرشد لمتخذ القرار في تحديد المشكلة موضوع 

فضال عن ذلك تسهم هذه األطر في تحديد البدائل المختلفة للمعالجة , البحث
 أو إجراءات الباحثين ويتم عادة تحديد األطر الفكرية بحسب سياقات.المستهدفة

ة ـة والميدانيـوث النظريـالل الدراسات والبحـليه من خإوالمتخصصين وماتوصلوا 
إال إنها ,وإختلفت فيما بينها في تفسير آيفية إتخاذ القرار. د وإستنتاجاتـمن قواع

وقد إعتمدت الباحثة .لى وضع األسس العلمية لعملية إتخاذ القرارإجميعا تهدف 
 . القرار أساسا في قياس إتخاذ القرار لدى القيادات التربوية الجامعية خطوات إتخاذ

 

  آفايات الذآاء اإلنفعالي:المحورالثاني

                                        )Emotional 
intelligence(:  

ين والفرق ب,أي إن الذآاء ليس أحاديا, تؤآد نظريات الذآاء الحديثة على تعدد الذآاء      
 الذآاء يعد . األفراد ليس في درجة أو مقدار مايملكون من ذآاء وإنما في نوعية الذآاء

وإن زيادة هذا النوع من الذآاء لدى أفراد المجتمع  , نوعا من أنواع الذآاءآتاإلنفعالي
ويساعد في تحويل اإلنفعاالت السيئة من آره ,يؤثر في قدرة أفراده على ضبط النفس

لخ إ.....دمير ومؤامرات وغيبة ونميمة وإثارة فتن وعدوانية وأنانية وبغض وإحتقار وت
مما يساعد في تقدم ,الخ.....لى إنفعاالت إيجابية مثل الحب واإلحترام والصدق والوئامإ

 .وإزدهار المجتمع وبالتالي إبداعه



لولوج قبل ا,لى الكفايات في الشأن التربويإ وترى الباحثة أنه البد من التطرق أوال      
ستعراض موضوع الكفايات في التربية على النحو آوسيتم .بموضوع الذآاء اإلنفعالي

 : تياآل

 : حرآة الكفايات في التربية

إذ آان ,الكفاياتوالتعليم يرتبط بمفهوم خالل العقد الماضي أخذ الحديث عن التربية      
والحاجة ,قدم للطالب الترآيز على مجال الكفايات ضعف صلة الجانب المهني بما يوراء

 ومنهم,ويينـــد بعض التربـــوقد أآ.ةــة المختلفــاالت اإلقتصاديــفي المج ةـلى المنافسإ
على أن المقررات والبرامج آانت ترآز ) 1989"(جيسب"نقـــال عن ) 2010,الفاضل(

لذا إتجهت حرآة الكفايات ,على الحصول على المعرفة النظرية وتهمل جانب األداء
إقتصر تعريف الكفاية خالل ثمانينيات القرن و,وية نحو الطالب بوصفه مخرج تعليميالترب

خر آان تعريف الكفاية يهتم بما آوبشكل ".األداء"الماضي على جانب واحد فحسب أال هو 
  ).91 : 2010,الفاضل(يفعله الطالب أآثر مما يعرفه 

 :    وفي ذلك الوقت آانت الكفاية تعني 

 . ى األداء مما يستلزم أن يكون هناك محيط مناسب  لهذا األداءالكفاية ترآز عل .1

وال ,هـالكفاية تعد مخرجا إذ تشرح مايستطيع الطالب أو المدير أو القائد التربوي عمل .2
 . تهتم بعملية التعلم نفسها التي يخضع لها آل من المتعلم أو المدير أو القائد

خاللها يتم قياس قدرة الفرد في ضرورة وجود معايير واضحة ومعروفة وشاملة من  .3
 . األداء يعتمد ويصدق

                     ددةــة محــي نقطـــه فــــرد عملـــــستطيع الفــــاس لما يــــــة مقيــــد الكفايــــتع .4
)Hoffmann,1999:5           .( 

امل إذ أنه أهمل جانب الفهم لى أن هذا الفهم غير ش إ)2010,الفاضل(ويشير       
الفاضل ( همـها بالفــن إهتمامـثر مـإلرتباطها بالجانب المهني والمهارات أآ وذلك  والتعلم

,2010: 92.( 

التمكن من المعارف والقدرات والمهارات "ة على أنها ـلى الكفايإن ينظر ولكن اآل     
  "لـذا العمـان هــل أيا آــط العمــي محيــة فــة أو وظيفــة معينــرورية ألداء مهمــالض

Greenfield ,2000 :19).( 

أن الكفاية ينبغي أن تشتمل على الجوانب المعرفية وترى الباحثة أنه باإلمكان القول       
ال الجوانب ـد على جانب واحد وإهمـواليمكن التأآي,واألدائية واإلنتاجية أو اإلنجازية

 . ن خالل هذه الجوانب الثالث معافال تتحقق الكفاية إال م,خرىاأل
 



 : نشأة حرآة الكفايات

نطلقت حرآة التربية المستندة على الكفايات منذ بداية القرن العشرين حين أصدر إ     
   ـبآتابه المعروف ) 1918(في عام ) Franklin Bobbitt"  (فرانكلين بوبيت"
ات االفراد في المجتمع ول تعريف للمنهج بوصفه دراسة لنشاطأالذي حمل " المنهج"

ضمن فضًال عن ذلك تعرف أو تحديد توت,ليهاإآتشاف شكل المعرفة التي يحتاجون إبقصد 
 ) .El-Hout: 2004: 78( الكفايات التي تتطلبها العملية التربوية 

     وفي بداية خمسينيات القرن الماضي برز إتجاه الكفايات في دراسات عديدة منها 
والتي أآدت على الكفايات التي تساهم في إعداد المعلمين ,)kenny" (آيني"دراسة 

فضًال عما أعدته جامعة فلوريدا من قوائم آفايات تربية , ومديري المؤسسات التربوية
إال أنه من الضروري التأآيد على أن حرآة  .  والقادة التربويينالمعلمين وإعداد المدراء

ة على الكفايات ظهرت بشكل واضح في أواخر إعداد المعلمين والقادة التربويين القائم
ها في موسوعة البحث التربوي بمسميات إليوتم االشارة ,الستينيات من القرن الماضي

م ـداد القائـواإلع,يدانـمـى الـلإستند ـواإلعداد الم,ى األداءـداد المبني علـع اإل:وهي,عديدة
 . )Hind 2000:41,(ية افـكدأ الـعلى مب

 عدادإجرائية في تربية المعلمين ولى تطبيق البحوث اإلإمنهج تحليل النظم       وقد دعا 
وفي الستينيات من القرن الماضي .  المستندة على الكفايات المدراء والقادة التربويين

عداد المعلمين والقادة التربويين من مؤسسات مهنية إو حرآة الكفايات في أتجاه إقتبس أ
ذ آان يتم إ,بة في آليات الطب والهندسة والقانون والطيرانعداد الطلإمنها ,غير تربوية

 فضًال عن ,آتساب آفايات معينة تتطلبها منهمإتدريب الطلبة في هذه الكليات المهنية على 
 ادة مؤسساتهم التربويةـن قيــي يتمكنوا مـــ آنــــدارييدأ الكفايات لإلـم تطبيق مبذلك ت

 ) .31 :1986, الصباغ (

 حرآة الكفايات نجاحًا آبيرًا لما قدمته من برامج علمية في إعداد المعلمين والقت     
عداد المعلمين إج ــصبحت سمة مميزة لمعظم برامأحتى ,نـالتربوييوالقادة ن ـدارييواإل
 هذه توفي خالل فترة وجيزة من نشأ. رات والقيادات التربوية وبرامج التدريب ادواإل

, منيزل(هتمام الكثير من المربين والتربويين إلى ن تستحوذ عأستطاعت إالحرآة 
1997 :13.(  

 : مفهوم حرآة الكفايات

ن التربية القائمة على الكفايات والتربية ألى إ (Billeh,1999)" بيله"     يشير 
لى الحرآة ذاتها التي نشأت في الواليات إو,لى المصطلح نفسهإداء تعود القائمة على األ

. بعاد هذه الحرآة أعلى الرغم من آل مصطلح منهما يمثل بعدًا من ,مريكيةالمتحدة األ
ة ــربيـما التأ,ةـــمالحظتعتمد على الداء ة على األـــة القائمــــن التربيإ:ويؤآد ذلك بقوله



 Value(ة ــيــمــر قيـيــايــها معـــــليإاف ـــــات فتضــــى الكفايـــــة علـــــالقائم
orientation(, ة ــوعيـر نـاييـمعو)Value quality  (Billeh ,1999:3).( 

ن مفهوم التربية القائم على ألى إويشير ,على ذلك) Ston, 1977" (ستون"     ويؤآد 
 آثيرًا في األدب التربوي بوصفهما عماالداء استوالتربية القائمة على األالكفايات 

ن التربية القائمة على الكفايات أيعتقد و. روق ــن فــهما مــم مما بينــى الرغـمترادفين عل
دير األداء أو ــومعايير لتق, وتقويمهكدرامعايير لتقدير األ: مل تنها تشوذلك أل,آثر شموًالأ

ن أرى ــفيما ي,هـــم وتقويمــات التعليــر نتاجـــايير لتقديـــومع,هـــوك وتقويمـــالسل
ه ــوك وتقويمــداء أوالسلر األــايير تقديــط بمعــداء ترتبى األــة علــة القائمــالتربي
 ) . Ston ,2007: 192(                        سب ـفح

ة بمهام القائد و التمكنات المرتبطأ ويرتبط مفهوم الكفايات بمجموعة من القدرات      
الل ـح من خـي تتضـظري والتـوى النـى المستـآان ذلك علأسواء ,لفةـدواره المختأو

ألداء الفعلي اأومن خالل السلوك الوظيفي أو,عداد للمهام اليومية المطلوبةيط واإلالتخط
لما يملكه مما يعكس األثر ,وية وخارجهاالذي يمارسه القائد التربوي في المؤسسة الترب

 ).15 : 1988, البدرواي ( بفاعليته الوظيفية ترتبط من آفايات 

فايات بأنها شاملة وتقتضي إآتساب تعلم في ومن أهم الخصائص التي تتميز بها الك      
فضال عن أنها تتأثر بميل الفرد , الحرآي–والحسي ,والوجداني,المعرفي: المجاالت االتية

     ) .Davics  & Elliso, 1997: (46 الطبيعي أو دوافعه
 

 : لى نشوء حرآة الكفاياتإالعوامل التي أدت 

 :العديد من العوامل منها) 1983,مرعي(يذآر 

أي إعتماد األداء بدال من إعتماد الجانب النظري ,إعتماد الكفاية بدال من المعرفة  .1
 . بشكل آامل

والمقصود بها الترخيص بالعمل إعتمادا ,حرآة منح الشهادات القائمة على الكفايات .2
 . على مستوى األداء الحقيقي

لزاوية في حرآة تحديد األهداف على شكل نتاجات تعليمية سلوآية إذ أنها حجر ا .3
 . التربية القائمة على الكفايات وذلك إلرتباطها بتحقيق األهداف أآثر من غيرها

والتربية العملية المتصلة ,حرآة التجريب وذلك إلرتباطها بالتغيير المتسارع للعالم .4
 .  فضال عن والواقعية,والسلوك النفسي واإلجتماعي,بعلم النفس

وتكامل ,وذلك لتزويد العاملين بالخبرة,دانيحرآة التربية القائمة على العمل المي .5
 .وجهات النظر من خالل مشاهدة العمل 



وذلك لحل مشكلة المنهج التقليدي الذي يستطيع من خالله المتعلم ,حرآة تفريد التعليم .6
 . وشيء ما عن آل شيء,تعلم آل شيء عن شيء ما

د ـوبتزوي,مام باألداءـى اإلهتـاس علـكل أسـمد بشـه يعتـني وذلك ألـم اإلتقانـالتعلي .7
 . )40 – 28 :1983,مرعي( المهارات الخاصة به

 

 
 

 :الفرق بين الكفاية والكفاءة

      تعني الكفاءة مقدرة النظام على المواءمة بين المدخالت والمخرجات والحصول على 
لى في حين أن الكفاية تعني آفاية الشئ آونه قادرا ع,أفضل النتائج الممكنة بإقل التكاليف
 ).7: هـ1419,العابد( الوفاء بالتزامات العمل الذي يؤديه

مفهوم الكفاءة بشكل واسع في بريطانيا في حين أن مفهوم الكفاية عمل       ويست
ا ـا وثيقـط إرتباطـاءة ترتبـفالكف,يـوي األمريكـكر التربـي الفـر فـكل آبيـعمل بشـيست

 الكفاية فترتبط بالمدخالت التي يقدمها وأما,بالمخرجات بحسب أدنى المعايير المتعلقة
 ).39 :1997,دايفز و اليسون( الفرد للعمل أو األداء األفضل

أن الكفاية تعني الحد األدنى من األداء أو الحد الذي )  هـ1424,العريني(ويذآر       
من الدرجة لتكون  %) 70( باإلختبار يحصلمثل قول يكفي للطالب أن ,نريده من األداء

                ن األداءــى مــــد األعلـــي الحـــم  تقتضـــــي التعليـاءة فــــا الكفـــأم,احــللنج ةــــآافي
 ).13:  هـ1424,العريني (

في أن الكفاية هي الحد األدنى )  هـ1415,بانمي أ (      ويتفق هذا الرأي مع ماذآره
 ). 21 :هـ1415,بانميأ( الذي ينبغي توافره في شئ ما آشرط لقبوله

لى أن مفهوم الكفاية يرتبط بعناصر أساسية في العملية إ) 1985,أبو السميد(    ويشير 
 :وهي,التربوية

 .إرتباطها بأدوار الفرد ومهامه .1
 .إرتباطها باألداء الظاهر للفرد .2
إرتباطها بالنتائج .إرتباطها بالمعلومات والمهارات واإلتجاهات الالزمة لعمل الفرد .3

 . )55 :1985,أبو السميد( لى تحقيقهاإى الفرد التي يسع
 

 

 :الصعوبات التي تواجه الحرآة التربوية المعتمدة على الكفايات

 :   هناك العديد من الصعوبات التي تواجه حرآة الكفايات نذآر منها مايأتي



 :اإلختالف حول مفهوم الكفايات .1

من المفاهيم منها المهارة إن تعدد تعريفات الكفاية وضيق الفرق بينها وبين غيرها 
في  ن تبنيها وتطبيقهاـد مـلى الحإوأدى ,لى إشكاالت في فهم مفهومهاإأدى ,والقدرة

ن ـويين عـن التربـض المسؤوليـف بعوزـع ىـلإال عن ذلك أدى ــفض,المجال التربوي
إذ يترآز هذا العزوف لدى ,دعمها وتطبيقها في الميدان التربوي أو حتى دراستها 

وبعض . الذين ليس لديهم فهم واضح بأهمية الكفايات السيما للقادة التربويينولئكأ
الدراسات التي قدمت مجموعة من الكفايات ينقصها الدقة إذ قدمت آفايات ذات صبغة 

 .عمومية يصعب قياسها مما زاد نفور المسؤول عن األخذ بها

 :ترآيز الكفايات على األداء الذي يمكن قياسه .2

القابل للقياس وذلك تبعا  يات يعتمد على قياس السلوك الظاهريإن منبع الكفا
ع فضال عن أن فكرة الكفايات تعتمد بشكل آبير على فكرة المصن,للمدرسة السلوآية

وإن ذلك اليمكن تطبيقه بشكل آامل على المجال التربوي الذي تشترك ,وقياس المنتج
رى ــانب أوعوامل أخفضال عن جو,فيه عوامل عدة تعتمد على السلوك الظاهري

وهذه الجوانب اليمكن قياسها بالطريقة .الق واإلتجاهاتــم واألخـــى القيـــد علــتعتم
وهذا مايسبب نوعا من الصعوبة في تحديد .في المصنع  لقياس المنتجعملالتي تست

ومنها الكفايات التي ينبغي أن يمتلكها ,الكفايات بدقة لكل مجال من مجاالت التربية
 ).77: 1999,لون ووايلدي (د التربويالقائ

 : عدم الدقة والوضوح في المهام واألدوار .3

إن آثيرا من األعمال التي تؤدى في آثير من الوظائف التتبع إطارا واضحا ومعينا 
 . يحدد مهام آل عامل في المؤسسة التربوية وآل قائد تربوي

 :عالقة الكفايات بتفريد التعليم .4

وهذا ,ى الحاجات الفردية لكل فردـــز علـــعليم قوية إذ يرآإن عالقة الكفايات بالت
 : لىإيحتاج 

 التقييم مفي التدريب أأآان ذلك إنفاق ومجهود آبيرين من قبل المسؤول سواء  -
 . للكفايات المطلوبة

 

 . يتطلب وقتا طويالالالزمة تحديد الكفايات  -
 

 : طويلةلى قوائمإلى تحديد آفايات تحتاج إالمجاالت التي تحتاج  .5
 



مما يزيد من ,ى الكثير من الكفاياتــلإاج ــها نحتــلكي نغطي الجوانب التربوية جميع
وية وإمكانية قياسها بشكل دقيق ـــة التربــــر العمليــــل عناصــــوبة تكامـــصع

 ).107 :2010,الفاضل ( ومتكامل

 :مناح تحديد الكفايات

يؤخذ بها لغرض عدة لى أنه هناك مناح إتربوية أشارت أدبيات القيادة واإلدارة ال      
 :منها ,تحديد الكفايات التربوية أو القيادية 

ى أنواع النشاط التي توجه نحو ـز علـوذلك عن طريق الترآي, منحى تحليل المهارات .1
 . )54 :1983,مرعي (تحقيق الوظائف وتنظيم الخبرات العلمية 

ه في تحليل نظم العملية التعليمية منحى إسلوب تحليل النظم وإستعمال تقنيات .2
سلسلة متصلة من "ويمكن تعريف تحليل النظم بأنها.ستخالص الكفايات الالزمة إل

وء ـــثم تقييم لهذه البدائل في ض,ثم تصميم النظم البديلة لتحقيقها,تحديد األهداف
 ,تكار بدائل جديدةم إبـــث,دافـــي األهـــنظر فــادة الـــم إعــــث,هاــــها وآلفتـــفاعليت

ويعد هذا المنهج منهج في التحليل يستهدف التمكن  . وهكذا,وإيجاد أهداف جديدة
ويهدف بشكل أساس .لى قرارات أو إختيارات أفضل بشأن المستقبلإمن الوصول 

 هذه المعرفة في عمالستآو,لى المعرفة الجديدة بطبيعة هذا النظامإبعد تحليل النظام 
 ). 130 :1996أحمد (مشكالتهتطوير النظم أو حل 

ويين ـــادة التربـــن أو القـــن المعلميـــة مـــلوك مجموعـــة ســــى مالحظــــمنح .3
 أو حةل أو اإلدارة الناجــس الفاعــــة التدريـــي عمليــن فــــن والناجحيـــالنابهي
                     أو المدير أو القائدتقاق الكفايات الالزمة إلعداد المعلمين ــــشة إلـــادة الفاعلـالقي

 ).65 :1990,الخوالدة(

التي من شأنها أن تكشف عن المتغيرات أو العوامل التي  منحى البحوث التربوية .4
تؤثر في عملية التعليم بصورة إيجابية إلشتقاق الكفايات التعليمية المطلوبة إلعداد 

بل ــل السـلى أفضإل ـرورة في التوصـد ضـوي يعـإذ أن البحث الترب,المعلم الناجح
ة ــة التعليميـــي العمليــي فـي والكمـــن النوعـــر الجانبيـــن تطويــي تمكننا مـالت

 اس من التعقل واإلستبصارـى أسـل علـوتوجيه العم,ي سليمعاس موضوعلى أس
 ).32 :1994,مرسي(

 همووجهات نظر يل المعلمينمنحى معرفة اراء التربويين المشتغلين في إعداد وتأه .5
 ).103 :2010,الفاضل (لتحديد الكفايات التعليمية 

ستعراض شيئا عن اإلنفعاالت قبل آالبد لنا من ,ستعراض حرآة الكفاياتآوبعد 
 . التحدث عن الذآاء اإلنفعالي



 :اإلنفعاالت

شاعر لى مإتشير  ماولكنها غالبا,    آلمة إنفعاالت ومشاعر يمكن أن تعني أشياء عدة
وعندما نرى , نعامل بظلم نغضبمامثال ذلك عند,سلبية أو إيجابية تظهر في حالة معينة 

وهذا يعني أن .وعندما نكون بقرب شخص نحبه نفرح ,شخصا يعاني من األلم نحزن
اعر ـق المشـذه الردود ترافـوه,يةـل نفسـمن ردود فعـاالت تتضــــاعر واإلنفعــــالمش

  .واإلنفعاالت

 : الفعل اإلنفعالية تتضمن ثالثة أنماط من المحتويات إن ردود

 .ويتضمن حرآات عضلية مالئمة للحاالت التي ترافقها : المحتوى السلوآي  .1

إذ يزداد ,وهذا ماييسر السلوك ويوفر طاقة هائلة سريعة للحرآة: المحتوى التلقائي  .2
 لمستوى نبضات ويقل نشاط الجهاز العصبي نتيجة,نشاط الجزء العاطفي أو اإلنفعالي

 .القلب 

إذ أن هرمون اإلدرينالين يزيد من ,ويعزز رد الفعل التلقائي: المحتوى الهرموني  .3
لى إتدفق الدم للعضالت مما يسبب في تحويل الكوالجين المخزن في العضالت 

 .آلوآوز

دينا ـــل, إنها قبل آل شئ تجعلنا صنفا فريدا"واإلنفعاالت هي التي تجعلنا إنسان       
 ,)المنطق(لى عقولنا إو,)عواطف(لى قلوبنا إنستمع ,واطف وأفكارـــــاعر وعـــــمش
           "لها ذات معنىــواطف تجعــعاالت والعــواإلنف,ياء منطقيةـــل األشــــذآاء يجعــــفال
 ).268 : 2010,وشريف,وعمرو,والصافي,أبو رياش(

لة العلمية تؤآد على أن المشاعر إلى أن األد) Segal,1997" (سيكل"ويشير       
 خطوط الحياة للوعي الذاتي والحفاظ على هيف,هـدر نملكـوى مصـقأي ـنفعاالت هواإل

خبرنا مشاعرنا عن تف,الذات التي تربطنا مع أنفسنا ومع األخرين والطبيعة والكون
أشياء ذات أهمية بالنسبة لنا وللناس وللقيم والنشاطات والحاجات التي تعطينا 

ة ـــت طويلـالدافعية والسيطرة على الذات والمحافظة على عواطفنا وبناء عالقا
اح ـنجـن الــــننا مــنها تمكإن ـًال عـفض,رينـخل مع اآلـب والتفاعـــودها الحـــــســـي
 ).segal, 1997:3( لناــي عمـف

فالبد , ما    ونحن جميعا من دون استثناء نحتاج إلى قدر من اإلنفعال حتى ننجز عمال
ولكن المبالغة في اإلنفعال سوف يكون له ,أن ننفعل لكي نتحمس إلنجاز عمل معين

 ).151 :2009,الياس(أثر معاآس على مستوى األداء 

ى ـدون تفوق القلب علــن يؤآــين اإلجتماعيــيالبيولوجيأن   إلى"آولمان"ويشير       
ة المازق والمهام الجسيمة لدرجة الينفع ـو مواجهـدنا نحـفعواطفنا وإنفعاالتنا ترش,العقل



 طفواـر العـوة تأثيــل قـة تتجاهـة اإلنسانيـوإن أي نظرة للطبيع.ده ـــــقل وحـــترآها للع
 آــلإن .ف ـــكل مؤســــق بشــــة األفـــرة ضيقـــــــد نظـــاالت تعــــاعر واإلنفعــــوالمش
ع ـــل مـــورية للتعامــــطط الفــــي الخـــوه,االتناا دوافع إلنفعـرهـاالت في جوهــــاإلنفع
 ).   17 :2000,آولمان (ياة ـــالح

 :الذآاء اإلنفعالي

دخل مصطلح الذآاء االنفعالي في ,يعد الذآاء اإلنفعالي مفهوم عصري حديث نسبيا      
" فيبيتر سالو"ي ـم األمريكـد العالـعلى ي)1990(ام ـرة عـرة ألول مـلغتنا المعاص

)P.Salovey ( المستوى الشخصي في اطار الذات: ولهذا الذآاء مستويان هما, 
ن هذين ـر بيـادل التأثيـم من تبـى الرغـوعل.ات ـار العالقـطإي ـي فـستوى التفاعلـوالم

ؤدي غيابه ـوي,ي هو األصلـوى الشخصـى المستـي علـاء اإلنفعالـن الذآإالمستويين إال 
فضًال عن تسببه في التقليل من فاعلية الذآاء الفكري ,نسانيةلى ضعف العالقات اإلإ

 .) 14 : 2009, الياس (ألطراف هذه العالقة 

إلى أنه من )1990,الياس(ومنهم ,ويشير بعض الباحثين في مجال الذآاء اإلنفعالي       
 والسبب في ذلك هو أن مهارات النجاح التي. الصعب التنبؤ بدرجة نجاح الفرد أو فشله 

لح ــد ال تصـــوق,مثل الدراسة األآاديمية أو العمل التنفيذي,قد تصلح في مجال معين
فالمهارات التي تحتاجها . ة ــال أخر من الحياة العمليــبالمرة إذا ما إنتقل الفرد إلى مج

الدراسة أوالعمل التنفيذي قد تختلف عن المهارة التي تتطلبها القيادة الفاعلة  والتي 
فتحتاج ,والسيطرة على اإلنفعاالت,لى مهارات اإلتصال والفاعلية الشخصيةإسًا ترتكز أسا

 Mental( يـاء العقلـى الذآـلإ) ذيــل التنفيـالعم( أو )ةــاة األآاديميـالحي(ألولى أي ا
Intellgence(,ية أـــمد الثانيـــبينما تعت) اء ـــى الذآــعل) ةـــادة الفاعلـــالقي

 ). 15 :1990,الياس) (Emotional Intellgence(ي ـــنفعالاإل

 ,مقاييس الذآاء العقلي أو مقاييس المهارات الدراسية تعاني من أوجه القصور إن     
فهناك عالقة قوية بين معامل  ,منها عجزها على التنبؤ بمن سيحالفه النجاح في الحياة

لذلك قد نجد .مةالذآاء وظروف الحياة بالنسبة لمجموعة آبيرة من الناس بصورة عا
ور ـ على وظائف ذات إجالوـقد يحص) من أصحاب الذآاء المرتفع(أي ,العديد منهم

إن معامل الذآاء (ت على نطاق واسع لهذه القاعدة التي تقول آولكن هناك إستثناء,ةـعالي
 -10(هم في  ـاء يسـل الذآـن تقدير فإن معامـى أحسـه علـإال إن,)يستطيع أن يتنبأ بالنجاح

لعوامل %) 90 - 80(تارآة  فحسب من العوامل التي تحدد النجاح في الحياة%)  20
 أن يكون الفرد قادرا على حث نفسه على :منها على سبيل المثال الالحصر,أخرى عدة
اء ـفايات الذآـوان آـه تحت عنـن إدراجـومنها مايمك,باطاتـهة اإلحـي مواجـاإلستمرار ف

 ).236 :2010 ,وآخرونأبو رياش (ي ـاإلنفعال



إسلوبان مختلفان ) EQ(اإلنفعالــي اء ــوالذآ) IQ(ي ـاء العقلــل الذآــد معامــويع      
ع بين معامل ذآاء مرتفع وذآاء ــد من يجمــأن نج ومن النادر. نفصالن لقياس الذآاءوم

على ,لكن هناك عالقة متالزمة بينهما,فكالهما يمثالن نمطين,إنفعالي منخفض أوالعكس
 منفصل عن مجاالت الذآاء التي تخضع اإلنفعاليفالعقل ,لرغم من أن هذه العالقة محدودةا

دون الذآاء من والقدرة العقلية التحسن العمل وحدها  .إلختبارات الذآاء المعروفة
 ).45 :2010,الفاضل( وبمعزل عنه نفعالياإل

أربــع قــدرات إلـى أنـه توجــد ) Mayer&Cobb,2000" (مايــر وآــوبب"ويشــير 
وتكامــل ,)Perceiving(إدراك :وهـي,عريضـــة تتمرآــــز فــي الذآــــاء اإلنفعالـــي

)Integrating(,وفهــــم)Understanding(,وإدارة)Management(اإلنفعــــا
 ).Mayer&Cobb,2000:164(الت 

فكيف ,عر بهإذا لم يسـتطع الفرد إدراك مايشــ)Baron,1998" (بارون" ويـذآر      
أو حتــى ,وإدارة الوقــت,والعالقــات,يمكنه إجـراء إختيـارات جيــدة تتعلــق باألعمــال

فاألفراد الذيـن يمكنهم إدراك وفهـم إنفعاالت اآلخـرين ,)Baron,1998:27(الترفيـه 
يكــونوا أآثــر ,ويستجيبون بطريقة مناسبة,)عـادة بتأويــل تلميــحات غيــر لفظيــة(
ويبــرزون بوصــفهم قــادة فــي أغــلب األحيــان ,جاحــا فــي التعامــل مــع الناسن
)Wood&Wood,1999:137 .( 

إذا لـم يكــن الشــخص قـادرا علـى ) Woolfolk,2009" (وولفوك"    وتضيف 
 فكيف يمكنه,وفهم إنفعاالته,إحداث تكامل بين إنفعاالته وتفكيره فيما يتعلق بمواقف معينة

 ). Woolfolk,2009:279(توصيل مشاعره لالخرين بدقة؟ 

أنه ) Shoda,Mischel&Peake,1990(نقــال عـن ) 2010,عالم(    ويرى 
ينبغي علـى الفرد أن يدير أو يتعامــل مع إنفعاالتــه والســيما اإلنفعاالت 

لك عـدم ولكن فضــال عـن ذ,وليس الهدف قمع المشاعر,الغضب أو اإلنقباض:مثل,السلبية
والتحكم في ,والمثابرة,وإدارة اإلنفعاالت تشمل القدرة على ترآيز الطاقة.اإلنغمــار فيها

 ).297 :2010,عالم(وتأجيل اإلبتهاج الفوري,البواعث

 : نفعاليالجذور التأريخية لمفهوم الذآاء اإل

 -د ماح -لى إجديدًا  ) Emotional Intelligence( نفعالي      يعد مفهوم الذآاء اإل
أريخية تإن الجذور الالقول إال أنه يمكننا . جتماعية والتربوية على الساحة النفسية واإل

 ذلك ومن,لى عصر افالطونإيعود " نفعالي الذآاء اإل" ـ بلهذا المفهوم قبل تسميته 
حساس بتفوق النفس وقدرتها على مواجهة العواصف العاطفية واالنفعالية العصر ظل اإل

حساس ذا اإلــظل ه,دًا لهاـح عبيـستسالم لها ونصبدًال من اإلـضربات القدر بن ـالناتجة ع
ة ـــذه الفضيلـــة لهـــة اليونانيــــانت الحكمـــوآ,ماـــادة بها دائــشتحق اإلــة تســفضيل
ما الرومان فقد أ. ة ــزان والحكمـــتى اإلـــبمعن) Sophrozyme" (سوفراوزايم" يـه



فراط في ح جماح اإلـــو آبأس ـــى ضبط النفـــ بمعنTemprraantia)( طلقوا عليها أ
 ) .5 :2001, لعلوي ا( اإلنفعال

اء ـــالذآمصطلح ى إل)  R.Thorndike,1920ٌ " (روبرت ثورندايك"وأشار         
هم ــى فـدرة الفرد علــنه يعني قأوضح أو,)social Intelligence(ي ــــجتماعاإل
ة ما ــومعرف,رينـــخع اآلـــج مــــوالتعامل الناض,ةــجتماعيف اإلــلمواقوفهم ا,نــخرياآل

م ــى تقييــدرة علــوالق,دراتــن استعدادات وقابليات وقـــة مـــجتماعيه المهام اإلــتتطلب
 .)225: 1988, زهران (خرين والجماعات وتمييز غاياتهم ووسائلهم عمال اآلأ

 يمثل المستوى "ثورندايك"ه ــــليإار ــــشأجتماعي الذي  اإل ويمكننا القول ان الذآاء    
 نفعالــياء اإلــي والذآــجتماعاء اإلـــن الذآأي أ,نفعاليللذآاء اإل) إطار العالقات(التفاعلي 

 . وجهان لعملة واحدة 

فقد ,ةختبارات الذآاء المشهورإصحاب أحد أ) D.Wechsler" (ديفيد وآسلر"أما      
خصية ــل الشــواطف والعوامـــد فيها العــوالتي قص,ءاة للذآالالذهنيرصـلعناى الإشار أ

ساسية في أن العناصر والقدرات الالذهنية أ أشار إلى) 1943(وفي عام .جتماعيةواإل
 ) .18: أ2003, مبيض( التنبؤ بقدرة الفرد على النجاح في الحياة 

نفعالي في نظرية يخية لمفهوم الذآاء اإلفضًال عن ذلك يمكننا أن نستشعر جذورًا تأر      
ة التي ــدرات العقليــو القأ العقل  إن بنيـــةذ يرىإ,)Guilford (1967," وردــجيلف"

وبالرجوع . والنواتج ,والعمليات,وهي المحتوى,تتضمنها تتكون من ثالثة أبعاد رئيسة
ويتضمن ,تويات هذا فإن المحتوى السلوآي يقع ضمن بعد المح"جيلفورد"لى تصنيف إ

 لى إارــوأش. خرين والتعامل معهم ك اآلدراك سلوإدة يستطيع الفرد من خاللها ـقدرات ع
ي ــــجتماعل اإلـــي يتضمن معلومات غير لفظية تشمل التفاعــوى السلوآـــحتمن الأ
, بو حطبأ(م ــــنفعاالتهإرهم وـــن ومشاعــــخريار اآلـــفكأي بـــب الوعــذي يتطلــــال

1991 :19. ( 

ت آاءـــه الذآـــالل نظريتــــن خـــــم) (Gardner,1983 "رــــآاردن"ارـوأش       
ن آل انسان لديه آفايات ألى إ) (Multiple Intelligence Theoryددةــــالمتع

, الذآاء التفاعلي : ومنها " سانية نت اإلءآالذآا" ـبذهنية عدة مستقلة نسبيًا يسميها 
ة ـعرفمن وـخريم اآلـى فهـدرة الفرد علـلى قإالذآاء التفاعلي يشـير و . لذاتيوالذآاء ا

وآيفية ,فضًال عن معرفة حوافزهم في العمل ونواياهم,رغباتهم ومشاعرهم وتحديدها
أما الذآاء الذاتي ,خرين بفاعليةخر القدرة على العمل مع اآلآالتعامل معهم بمعنى 

نفعاالته ونواياه والقدرة على العمل إلذاته ومشاعره وفيتمحور في قدرة الفرد على فهمه 
 ) .256 : 2009, روبرت (       بنجاح 

ه سابقًا ـــم  استعراضـــلى ما تإيران ــــي يشــــاء الذاتــــي والذآـــاء التفاعلـــ والذآ     
المتعددة ت آذ يناظر الذآاء التفاعلي في نظرية الذآاءإ . الذآاء اإلنفعاليعن مستويات 



أما الذآاء . نسانية في نظرية الذآاء اإلنفعالي طار العالقات اإلإالمستوى التفاعلي في 
طار الذات في نظرية إفيناظر المستوى الشخصي في ,ت المتعددةآالذاتي في نظرية الذآاء

كن  يمنفعاليذور مفهوم الذآاء اإلـــن جـــن بعضًا مأ تعتقد الباحثةولذلك ,نفعاليالذآاء اإل
  ."ردنآار"تلمسه في نظرية نن أ

ول ما ذآر بهذه التسمية في عنوان إحدى أنفعالي و مفهوم الذآاء اإلأإال أن مصطلح       
نتشارًا واسعًا إال إولم يأخذ , )1985(الدراسات األآاديمية في آلية أمريكية للفنون عام 

ديميين في إحدى الجامعات ألآااألساتذة اإذ تم نشر مقالتين ألثنين من ) 1990(في عام 
 Peter("بيتر سالوفي"و,)John Mayer" (جون ماير"وهما ,األمريكية

Salovey (شخاص ختالف في قدرة األفي محاولة لتطوير طريقة القياس العالمي لإل
هم في تعريفهم رل من غيــفضأشخاص آانوا ض األــن بعأد ــوقد وج. التفاعلية 

 بليةوفي حل المشكالت المتعلقه بالقا,شاعر الغيروتعريفهم لم, لمشاعرهم الخاصة
ختبارين لمحاولة إميان يآادستاذان األذان األــور هــط) 1990(ومنذ عام . نفعاليه اإل

ي ـآاديمع األـي المجتمـوآانت آتابتهما قد تمت ف,)ذآاؤنا اإلنفعالي(ـ بطلقا عليه أقياس ما 
 ).26: 2005, قيسي ال(عمالهما بشكل واسع أم تشتهر ـول,التعليمي

دانيال "هو " نفعالي الذآاء اإل" رتباطه بشكل واسع بمصطلح إ      والشخص الذي آان 
الذي آان يكتب المقاالت في عدد من الصحف )  Daniel Golman" ( آولمان

)  Popular) Psychology "ع ـــس للجميـــم النفـــلع"ة ــــوالمجالت ومنها مجل
) 1954(وفي نهاية عام ) .newyork times" (رك تايمزنيويو"    دة ــوجري

ة ـة اإلنفعاليـألميا يخطط لتأليف آتاب عن "آولمان"آان ) 1955(وبداية عام 
)Emotional ILLiteracy . ( وألجل ذلك آان يزور المدارس ليطلع عن البرامج

فات عن ته للمؤلآفضًال عن قراء, لدى التالميذاإلنفعاليةالمعدة لتطوير المعرفة 
عمال أى ـــع علـــطلإد ــــان قــــوآ,ومـــه العمــــى وجــــاالت علــــف واإلنفعــــالعواط

ة ـــه من األميــوان آتابــه يغير عنـــمما جعل" ماير وسالوفي"األستاذين الجامعيين 
 ) .12-11: أ 2003, مبيض( لى الذآاء اإلنفعاليإاإلنفعالية 

 غلفة العديد من المجالت منها مجلةألى إوصل ,م نشر الكتابت) 1995( وفي عام     
)Time Magazine(, ة ــــج التلفازيــــي البرامـــــور فـــــبالظه" آولمان" وبدأ

ن ــرة عــات مثيــت معلومآوقدم من خالل هذه اللقاء,نفعالين الذآاء اإلــدث عــــللتح
 ) .Hein , 2004: 1(نساني الدماغ واإلنفعال والسلوك اإل

نفعالي أآثر أصبح مصطلح الذآاء اإل" آولمان "دوهويمكننا القول أنه نتيجة لج      
ألثر اولكن آان له ,نفعاليال أنه ليس أول من صاغ مصطلح الذآاء اإلإ,تداوًال عند الباحثين
ن ن اهتمامًا متزايدًا قد ظهر في بداية التسعينييات من القرأوبهذا نرى .الكبير في نشره

األشخاص في هميتها في مساعدة أو,اءــــللذآ) الالذهنية(  الماضي بالجوانب الالمعرفية
 .النجاح في حياتهم 



ا ــــفي نظريتهم) Fiedler & Gavcia" (ا ــدلر و جافكيــفي"  وأشار آل من      
 )(Congnitive resources Theory"نظرية الموارد المعرفية"ـبة ـــــالمعروف
مؤسسة ومنها أي وال سيما للقائد في ,هميتهأنفعالي وى مفهوم الذآاء اإلضمنًا ال

, وخبرته,ذآاء القائد: وذلك من خالل ثالثة متغيرات وهي ,المؤسسات التربوية والتعليمية
لى أن افضل القادة غالبًا ما يكونوا إوأشار. تي يتعرض لها هو ومؤسسته والضغوط ال

آد على أن الذآاء العقلي يساعد أو) . تفعاليذآاء اإلالخبرة تتضمن ال(ذآياء وخبراء أ
المتضمنة (رة ــج بالخبـــي المندمــاء العقلــالقائد على حل مشكالت العمل ولكن الذآ

جاد الرب (والمعرفة العميقة لمواقف العمل والعاملين يعطي نتائج أفضل ) نفعاليللذآاء اإل
 ,2008 : 32 ( 

ن معدل الذآاء الذهني يقيس القدرة على أى إل) 2009,الياس (      وفي ذلك يشير 
نفعالي القدرة على تنفيذ بينما يقيس معدل الذآاء اإل,لى حلول منطقية للمشكالتإالوصول 

 ) .173: 2009,الياس ( بها  اآلخرينقناعإهذه الحلول و

بل ,لينفعا       ومعنى هذا أنه ليس هناك من تعارض ما بين الذآاء العقلي والذآاء اإل
           ن ـى الذهـمادًا علـعتإائب ـاذ القرار الصـإنه من الخطأ الفصل بينهما فالقائد اليستطيع إتخ

وفي الوقت ذاته . بل عليه إن يستشير عواطفه ومشاعره,فحسب) القدرات العقلية(
أو الته وعواطفه نحو موقف انفعإاليستطيع ان يتخذ قرارًا سليمًا اعتمادًا على مشاعره و 

خر عليه آأو بمعنى ,ن يعرف قراراته ببعض الحسابات العقليةأحدث أو اشخاصًا إذ عليه 
 .أو اإلنفعالالموازنة بين العقل و العاطفة 

         نظرية التي صاغها الي في ــاء اإلنفعالــة فيمكننا تلمس الذآــلعربياات ــي األدبيــ     أما ف
        ثم طورت هذه النظرية وتوسعت في عام ) 1973(ألولية عام افي صورتها " ابو حطب"
والوجداني ,الذآاء المعرفي: لى ثالث أنواع وهي إالذآاء " أبو حطب " وصنف ) 1988(
 وفي .ة نشاط الشخصية آكلـوره إن الذآاء دالـقًا من تصلمنط. ي ـواإلجتماع,اإلنفعاليأو

. جتماعي وشخصي إء موضوعي ولى ذآاإصنف الذآاء ,المرحلة الثانية لتطور النظرية
 فالذآاء الموضوعي يتعلق ,جتماعي والذآاء الشخصياإللذآاء انه فصل بين فإوبذلك 

جتماعي فيتعلق اإلأما ,بعمليات التعامل مع المعلومات التي تنتمي للعالم المادي الخارجي
جتماعية اإلص بالعالقات ــه يختـــإن أي,نــخريآلادراك إو,يــجتماع اإلإدراك الواقــعب

           ة ــة و اإلنفعاليــه العاطفيـــه وخبراتـــدراك الفرد لذاتإبيتعلـــق اء الشخصي ــوالذآ,للفرد
 ). 47-46: 2003 ,العكايشي(

ف ـيــصنضمن تي ــجتماعاء اإلـــــن الذآاء الشخصي والذآترى الباحثة أو       
       ي ــتوى الشخصــ بالمس–ن اآل –عرف ــ ما ينــان ضمــــيقع" طبــو حــبأ" ةـــــــنظري

ي ــاء اإلنفعالــــة الذآــضمن نظري) إطار العالقات(والمستوى التفاعلي ,)إطار الذات(
   .المعاصرة

 



 : نفعاليةمراحل السيطرة اإل

ن ألى إ) 2009, الياس ( ومنها اإلنفعالييشير بعض الباحثين في مجال الذآاء       
ربعة مراحل يرتقي الفرد من خاللها أفالسفة و علماء النفس تخبرنا بوجود محاوالت ال

, مية الشعوريةمرحلة محو األ: وهي ,نفعاليةلى ذروة السيطرة اإلإتدريجيًا حتى يصل 
بتكار ومواجهة المشكالت اإلو,يــزام األخالقــلتواإل,فــاعر والعواطــوتدريب المش

 ) .196 : 2009, الياس (     الجديدة 

 :تي اآلويمكن توضيح تلك المراحل على النحو 

نفعاالته إوفيها يحاول الفرد فهم طبيعة مشاعره و: مية الشعورية مرحلة محو األ -1
 .وتشمل قياس درجة الفضول وصدق الحدس ,وعواطفه

 

وفيها يكتسب الفرد اللياقة اإلنفعالية الالزمة للنجاح : نفعاالت مرحلة تدريب المشاعر واإل -2
             ن ـخريى اآلــي علــة النفوذ اإلنفعالــوتشمل قياس درج.ةــاة عامــل والحيــة العمــئفي بي

)113 :2005 , Darroch. ( 
 

 

تخاذ إوفيها يتعلم الفرد تطبيق النزاهة األخالقية وممارستها و: مرحلة اإللتزام األخالقي  -3
  .ة النزاهة األخالقيةوتشمل قياس درج,القرارات الحاسمة الصحيحة بوعٍي سليم

 

ويتعلم فيها الفرد تكوين رؤية أخالقية : مرحلة اإلبتكار ومواجهة المشكالت الجديدة  -4
 ردــــها الفـــــي يعيشــــات التـــــشكالت واإلحباطــــى المـــة تتخطــــعورية واضحــــوش
                    ة ـــة للفرص السانحــــاسية الحســــها درجــــيس فيـــوتق,لهاــــآمأه بـــــف حياتـــلتغل

)14 :1997 , Rosenberg.( 
 

 

 : دورالذآاء اإلنفعالي للقائد التربوي
 

 :  أن يعلب دورًا في تعزيز أداء القائد التربوي من خالل نفعالييمكن للذآاء اإل
 

  :)Emotional Stability(تهيئة اإلستقرار اإلنفعالي  .1
 

 , لدى العاملين معهإلنفعالي   من أهم مسؤوليات القائد التربوي أن ينمي اإلستقرار ا
ويستطيع القائد أن . وشعوره باألمان وعدم القلق ,اء الفردــه بمدى استرخــويعبر عن

 :يلعب هذا الدور لو أنه 
 

 

 .هيأ العمل المناسب للشخص المناسب  . أ
 . جميعهم عاملين لل تحيز أو تمييزونمن د فرص التدريب والتطوير ًر وف . ب
 .  هيأ فرص تطوير المسار الوظيفي للعاملين  . ت
 .داء العاملين أ راعى الموضوعية التامة في تقييم  . ث
 .)Weisinger ,2000: 113(دون تأخير من  قدم الحوافز المناسبة  . ج



 

  ) :Emotional conflict( تلطيف الصراع اإلنفعالي   .2

نفعالي بالعاملين في المؤسسة اإللى تلطيف أجواء الصراع إبوي يسعى القائد التر      
أو , و عدم الثقة أ, الغضب : مثل عدة وقد يكون الصراع ناتجًا عن مشاعر , التربوية 

لرغم من أن إدارة اوعلى . أو الصدامات الشخصية ,أو اإلستياء,البغض أو الخوف
القائد اليمكنه تجاهل ما يحدث ولكن . ألساس االصراع هي مسؤولية أطرافه بالدرجة 

ويمكنه تحويله من صراع هدام إلى صراع إيجابي يحفز على المنافسة . من صراع 
 خرينويتأتى ذلك من خالل مهاراته السلوآية من خالل حسن فهمه لذاته ولآل,يجابيةاإل

                    ة ــــماعيه اإلجتــمهاراتإستنــادا إلــى ه ــــذي يعايشـوقف الــــه وللمـــ معالعامليــن
)57 :2002 :Kotter. ( 

 

 بناء الثقة : .3

والمقصود هنا بناء الثقة بين القائد وأعضاء ,الثقة أساس اإلدارة الفاعلة         
ل وتأليف بين قلوب ــل فاعــق عميــوين فرــسعيًا لتك,وبين بعضهم البعض مؤسسته

ينبغي أن يبدأ القادة أوًال ,طار منتجإفي  وعقولهم في المؤسسةاألعضاء العاملين 
هل مهمته بمستويات أداء ــ تسن أنــوعلى هذا األساس يمك,ةـن الثقــببناء أساس م

 ).18: 2005, مصطفى (         ةــعالي

 :يف الفاعل لمهارات فريق العملألالت .4

سجمة  جماعي يتميز بالمواهب والمعارف والمهارات وجهود من جو إن تهيئة        
والتوصل إلى نتائج أآبر لم تكن لتتحقق لوال التأليف ,ومتكاملة ألعضاء فريق العمل
وهذا األمر اليقدر القيام به سوى قائد يتمتع بالذآاء . الفاعل لمهارات هذا الفريق 

فعندما يحسن إختيار األعضاء وتتكامل خبراتهم فإن عمل الفريق يشبع . اإلنفعالي 
 :تهيء وق العمل حاجات فردية هامة فري

 

 .موارد فكرية أآثر لحل المشكالت.  أ 
 .بتكارية أفضل إقدرات .  ب
 .إلتزام أعلى بالمهام . ج
 .إشباع أعلى للحاجات اإلنسانية ألعضاء الفريق .  د
 ).Sull 2003,:91(عالقات أقوى من خالل الجهد اإلجتماعي المتكامل . هـ

 

 

 :لتهيئة عضوية مناسبة ألعضاء فريق العم .5
   

 :وهذا األمر يتم من خالل 
 



 المهمة ةوطبيع, المهمة الفردية في الفريقةتهيئة عضوية متناسبة مع طبيع . أ
 . الجماعية ألعضاء الفريق بما يقلل من إحتماالت الصراع الهدام

 

ن في ــدد األعضاء والعامليــي عــيتضمن التشكيل إسرافًا غير مبرر ف مراعاة أال . ب
 .المؤسسة التربوية

 
 

اهات ـتجيات واإلــوع في الشخصـــيء التنــة تهــي المؤسســة فـــعضويال  . ت
 ).Nelson & James  , 2002: 33(والخبرات والقدرات 

 
 

 : الذآاء اإلنفعالي يعني أن يكون القائد إجتماعيًا
 

لى األجواء اإلجتماعية التي تزيد من إ    إن القادة من ذوي الذآاء اإلنفعالي يسعون 
فمن المهم لديهم تنظيم ,ويحاولون تهيئة هذه األجواء. رهايهم اإلبداعية وتطوتاقدر
 ).136 : 2007, آالآستون و لوآاس (  هخرين ونوعيتتفاعلهم مع اآلآمية توقيت و

 

,  هي قلب العالقات اإلنسانية الفاعلة - بالطبع -لى الثقة إ" آارل إريك سفيبي"    ويشير 
وإنها األساس الذي ينبغي أن تقوم عليه تفاعالت . أن تزدهر وبدونها ال يمكن للعالقات 
إنها ليست ,جتماعيةعد لب تنمية الثروة اإلت عن إنهافضًال ,القائد مع االخرين جميعها

كون من المهم أن يتصف يعلى الرغم من أنه قد (وراقي ومحبوب  مجرد شعور لطيف
ي ــف ةـــالمشارآ: هاـــمن,لهادة ــــد عــــاك فوائـــن هنأإال ,)بكل هذه الصفات

ة ـــــات القائمـــــه العالقـــــذي تصحبـــاون الـــــوالتع,اتـــــوتبادل المعلوم,ارـــاألفك
 ) .Dallenbach 431 :1951,(               ة ــــى الثقـــعل

   
 

مكن أن تتأثرعلى ي)  الذآاء اإلنفعاليآفايات ( أي تمتعه بـوقدرات القائد اإلنفعالية       
فالحكمة التقليدية السيما في . خرين وسرعته قدار تواصله مع اآلمنحو إيجابي أو سلبي ب

عالم العمل تقول أنه آلما زادت اإلتصاالت والعالقات اإلجتماعية وآانت سريعة ومباشرة 
ولكن هناك بعض البحوث التي أجريت مؤخرًا  أظهرت أن هذا الرأي ال ,آان ذلك أفضل

, جتماعي قد يكون مفيدًا بالفعل اإلبق دائمًا على آل الحاالت وربما القليل من التفاعل ينط
فعندما يكون هناك تفاعل مستمر بين القائد . وأن الكثير من التفاعل ربما ال يكون مفيدًا 

واألخرين يمكن أن يبدأ ظهور نوع من اإلجماع  بسرعة آبيرة حول فكرة واحدة قد تبدو 
) ادةــة أو المضــالمعارض(رى ــألخاد األفكار ــبينما ال تج,احية المبدئيةجيدة من الن

وقد ظهر أنه عندما تتخلل فترات التفاعل . أو ليسمعها أحد  للفكرة األولى فرصة للتطور
فإن هذا يكون ,آتساب أفكار مختلفة بأنفسهمفترات أخرى يكون لدى األفراد فيها فرصة إل

 ) .173 : 2007, ر ايم(أآثر فائدة وفاعلية 
 

ن عالقات القائد بمن يعززون ثقته بنفسه ويساعدونه أ" سارا  ليتفينون " وترى       
 من لى إن ثقة القائد بنفسه تتأثر بشكل مباشر بمن يرافقهإوتؤآد . له تأثير داعم وإيجابي

ون ــبع من يحــوإن قضاء وقت م, لتأثير بأفكار القائد وأفعالها موهؤالء يمكنه,أشخاص



إال إن ذلك ال . لى شعور طيب للقائد تجاه نفسه إالقائد ويثمنون جهوده يؤدي بالنتيجة 
 مع هلمستمر وعالقات قائد اإذ ربما يكون تواجد,لى مجرد عادة أو جمودإينبغي أن يتحول 

يجعلونه يشعر آما لو أنه في أو ,أناس ينتقدون أفكار القائد أو يسيئون التعامل معه
 2006, ليتفينوف (وبالتالي فإن ذلك قد يؤثر سلبًا في ثقته بنفسه ,رها دائمًامسابقة يخس

 :112. (  
 

أنه من الضروري أن ,يـاء اإلنفعالـادة والذآـال القيــد بعض الباحثين في مجـويؤآ       
يعرف القادة أن اإلعتقاد بأنه ينبغي اإلنتظار حتى يكون واثقًا جدًا قبل البدء في أمور 

فلو إن القائد ,ألن األفعال هي التي تولد الثقة. إال أنه ليس ضروريًا دائمًا , أمر مهمآثيرة
وسيشعر ,فسيتغير شيٌء ما,حتى وإن لم يشعر بذلك في البداية,تصرف آما لو آان واثقًا

كل ــــه بشــون معـــاوبـجـس يتــان النأى ـيؤدي بالتالي إلــوهذا س, ثقته بنفسهبإزدياد
  .)non. , Laher , 126(عل تلف وفاـخم

 
 

آتشاف إنه قادر على إلى إنسجام القائد مع ذاته يؤدي إإن ) Dyer" (داير" ويرى      
ألهمية لرؤية التأثير تعد عميقة وبالغة اوإن طبيعة هذا ,خرين بطرائق جديدةالتأثير في اآل

 وان هذه -  العاملين معه-خرين ويستشعر بمشاعر اآل,مايشعر به القائد داخل نفسه
ن القادة ـوع مــذا نــود هكــرتياح والسكينة بوجخرين باإلاآلة سوف تشعرالرؤية الجديد
اح القائد ــفضًال عن إن العالقة البناءة سوف تؤثر بشكل مباشر على نج. يعملون معهم 

 .)105: 2007,داير(خرين في التواصل مع اآل
 

إذ ينبغي : ومرؤوسيه هو نظام ذو إتجاهين       إن التواصل الجيد المطلوب بين القائد 
, ولكن من المهم جدًا أن يستمع اليهم القائد , على المرؤوسين أن يفهموا القائد بالفعل 

إال أن ,ستقبالإرسال و إفالتواصل عملية . ة ــألهمياد على القدر نفسه من ــألمر يعاوهذا 
فال يمكن أن . لترآيز لإلنصات ستقبال أآثر صعوبة ألنها تستنفذ الطاقة وااإلعملية 

ى ــــرة علـــده القـن لديـــم تكـــة إذا لـــدة وواضحـــد جيــــة القائـــون رسالـــتك
 ) .73 : 2008, نيوشل ( ستقبال الجيد اإل

 

لى أن واحدة من قواه القيادية هي إ" ريتشارد مورو" وفي هذاالخصوص يشير     
 بحرص على معرفة أراء العاملين معه "مورو"ويسعى " القدرة والصبر على اإلنصات"

 بالفعل ه قد ساعد بهمهتمامواإلخرين فقدرته على اإلستماع لآل,في عملية إتخاذ القرار
ه ــدتــــاعـــها ســـن إنـضًال عف,على إآتساب شعور حقيقي بما تستطيع مؤسسته القيام به

    Claxton(ه ـــراراتـــاذ قـــخــة إتـــليــــي عمـــرة فـــة آبيـــقـــساب ثــى إآتـــعل
2004:133 Lucas, &(  

 

 : الذآاء اإلنفعالي ومسؤولية القائد في تطوير ذاته
 

فمن أهم المخاطر التي تواجهها ,     يعد تطوير الذات من أهم مسؤوليات القائد الفاعل
وقد . د اإلداري لمؤسسات التربوية هي الجمواومنها ,المؤسسات على إختالف أنواعها



لى المعايير والضوابط التي تحكم الذات واإلنفعال إة في الوقت الراهن ــزادت الحاج
ليها في إوذلك ألن األهداف التي يسعى القادة . والمشاعر والعاطفة أآثر من ذي قبل 

ة ــــفضًال عن أن الضغوط الواقع, )غير جامدة(لمؤسساتي آثيرة ودائمة التحرك اعملهم 
, زداد آل يـوم بطبيعـة الحـال ــــز تــــاز والتميــــادة اإلنجــــادة لزيـــــق القــــى عاتــــعل
                   م ــــر علـــم وبغيـــهدون بـعلـــن القادة يجتـــثـير مــــة ذلك فأن الكـــي مواجهـــوف
 ) .109 : 2008, يوشـلن(
 

واألهم من آل ,أن يقرأ ويسمع ويالحظ بدقة,ؤسسة    والمطلوب من آل قائد في أي م
لتعريف ستمرار وهذا يعني جعل العقل متنبهًا بإ. ذلك هو تطبيق األفكار بحكمة وبذآاء 

 دــليًا قيــها فعــم وضعــث,لــرات العمــاة وخبــها بالحيــكار وربطــفاديء واألــالمب
 .) 200 : 2007, داير (التطبيق 

 

فالمهمة األهم هي . بل أنها قوة آامنة , تعد المعرفة في حد ذاتها قوةال,     ومع ذلك
د في أثناء قيادته ــاءة من قبل القائــة وبنــ بطريقة فاعلعمالهاالمعرفة وإستستثمارآيفية إ

اة ــــإذ يقوم بتطبيق الدروس المكتسبة من المعرفة والخبرة من خالل الحي,لمؤسسته
      ًا ألهدافها ـــــوة وتحقيقــــة وقــــر فاعليــــة أآثـــــل المؤسســـــا يجعـــــل بمــــوالعم

 ) .113 : 2007, آوردي (
 

     إن أحد األشياء المؤسفة في المؤسسات التربوية والجامعية اليوم هي اإلهمال 
ى ـذه المؤسسات غير قادرين علــن هــؤولين عـن المسـفالكثير م. اإلداري الشديد 

ة التي تحدث في عالم ــة بهم بسبب التغييرات السريعــع المتطلبات المنوطـف مـيالتك
ة ــوالت اإلجتماعيـــــن التحــــــًال عــــــفض,اتـــــوعـــاالت والمطبــــتصالتكنولوجيا واإل

 ) .Dyer , 2004: 66( ةـواإلقتصادي
 

ؤسسات التربوية ويتطلب       لذا فإن من الضروري التخلص من ذلك اإلهمال في الم
لى التدريب و إفضًال عن الحاجة ,ذلك من القادة إعادة تشكيل إتجاهاتهم وممارساتهم

ت و ــر نايـــبيت"دها ـــذه ما أعــــوه. ور ـــــر لألمــــعة النظـــر وســـــالع والتفكيــــاإلط
                     "ادةــــاز  القيــــــل إمتيـــن أجـــال مـــة للنضــــفة عظيمـــوص"ها ـــبإن" راولرـــول تـــب
 ).101 :2007, نايت  و تراولر (
 

ويتصرف غالبًا من خاللها ,دةــلجدياار ــة واألفكــ    وبذلك فإن القائد يسعى إلى المعرف
على الرغم ,مع مؤسستهوفي هذه العملية يتطور القائد . لمساعدة مؤسسته في التطور 
إذ أنه من خالل المعرفة والخبرة ,ولكنه يحدث عبر الوقت,من أن ذلك ال يحدث على الفور
ومع ذلك ال تأتي هذه الحكمة مرة , وآيف,ة اإلستثمار البناءــيقرر أين تستثمر هذه المعرف

 أهم ما وهذا,كون الحكمةتتإلى أن لذي يتطور بل إن تراآم المعرفة والخبرة هو ا,واحدة
 .يحتاجه القائد في عمله

 

ا تقدمنا مإنه آل,لى بعض المعتقدات الخاطئة الشائعةإ    وفي ذلك البد لنا من اإلشارة 
والحقيقة أن ,بالعمر يصبح األمر صعبًا وربما مستحيًال أن نتعلم وأن نطبق المعرفة بكفاءة



ذلك فإن فضًال عن . العمر و خاليا عقل جديدة حتى مع تقدم ــلى نمإديث يشير ـم الحـالعل
. أطباء األعصاب يجدون المزيد من المرونة العصبية في العمر المتقدم أآثر مما نتخيل 

. ذا تم حثه من قبل بيئة غنية ونشاط دماغي إومن المعلوم االن العقل يستمر في النمو 
 "آومبايند انترناشونال"مؤسس مؤسسة " آليمانت ستون" لسان  علىوقد جاء
أنني لم أشعر أبدًا بإزدياد نشاطي العقلي والذهني مثلما شعرت خالل عامي  " ,هاورئيس

وأن إتجاهي العقلي اإليجابي وطاقتي غير المنتهية يقدمون الدليل على ,الخامس والثمانين
م من أنه قد ــعلى الرغ, إن النمو عملية غير منتهيةفترضوآل هذه العناصر ت" . حالتي

والذي يتمتع ,إال أن الشخص الطبيعي,ذهني مع التقدم في السنتظهر عالمات العجز ال
راءة ـــالل القـــن خـــه مــــاليا عقلـدريب خـن إستمراره بتـًال عـفض,دـبصحة جي

وأن يسـتمر ,ى درجـة نشاط ذهـني عاليةـــى علـــه أن يبقــــيمكن,رــــالع والتفكيــــواإلط
 ) .221: 2007,داير( يتقـدمهـا في النمو بطريقة مثمرة في آل خطـوة

 

, إن القائد في سعيه لتطوير قدراته يضرب مثاًال رائعًا لمرؤوسيه" نيوشل "     ويؤآد 
ه ـــي مرؤوسيـــلبيًا فـــر سـويؤث,رًاــــفالقائد الذي يظل على وتيرة واحدة يصبح خامًال فات

ماس ـــــعرون بحــــينما يشن المرؤوسين حإي فـــن الطبيعـــوم. ل ـــه آكــــومؤسست
 ) .111, 2008,نيوشل(ة والـثقـة ــعور بالحـيويــهم شـد لديـلهم يتوقادت

 
 

دة بين ـية المتزايـايرة المتطلبات التنافسـى مسـاعد علــة أن هذا يســ الباحثرىوت       
ر من وعلى القائد أن يتذآر دائمًا إنه إن لم يطو) . الجامعية(المؤسسات التربوية 

 .نه يخطو أولى الخطوات نحو الفشل إ  ف’مهاراته
 
 

  : اإلنفعالي بنى على أساس الذآاءتسلوآيات القيادة الفاعلة التي 
 
 إمتالك عن  يقصد بسلوآيات القيادة الفاعلة تمتين العالقة مع فريق العمل فضًال      

 .خرين خارج فريق العملالمهارات اإلجتماعية األوسع التي تمكن القائد من العمل مع اال
ي ــــأ فــــوليس من الضروري أن يكون القائد ناجح,وتعزز هذه السلوآيات القيادة باآملها

لى هذه إما المهم أن ينتبه ـــوإن,بـــاوض فحســــط والتفـــة بالتخطيـــايا الخاصـــالقض
 : 2006, همام ( اًال إن لم يتمكن منهفليس من المحتمل أن يكون قياديًا فاع,السلوآيات

25. ( 
   

التي تبنى على أساس آفايات الذآاء اإلنفعالي الباحثة أن السلوآيات  وفي ذلك ترى      
وبالتالي تنعكس على ما يقدمه فريق العمل من أداء ,هي الفرق بين القيادي وغير القيادي

 سلوآيات القائد  وأهم.والفريق الذي يفعل ذلك,متقدم له قيمته وفائدته للمؤسسة التربوية
 :االتي , الفاعل ومبادئه المستمدة من ذآاءه اإلنفعالي 

 
 

 

 :الثقة بالنفس والوعي الذاتي  -1
 



وتمييز مواطن القوة ,المقدرة على فهم النفس,وتعد أساس السلوك القيادي     
 عــدرة تشتمل على التواضـــذه المقـــوه.ةــــها بدقــــة وتشخيصـــف الخاصـــوالضع

والتفهم للحاجة ,طأـراف بالخــن اإلعتـع مــة تنبــوالثق) . ضعفالمواطن بإلعتراف ا(
مابين  الحاجة إلى التماسكن الثقة تعني إنك إوفي الوقت نفسه ف .لتحسين الذات 

يمكن أن ,اإلعتماد على المشاعر الخاصةوفالتصرف بصورة فردية  . االراء واألفعال
وهكذا فإن الثقة تضمن . ادل ــغير متماسك أو غيرعـد القائـكون ييؤدي بالنتيجة ألن 

 ).45 : 2007, آون و أوآونل (التحكم الذاتي 
 

و آي أنسانيًا دائمًا آي يكون واثق النفس إوالثقة بالنفس التعني أن يكون القائد      
ة ــن المعرفــآتساب ماإلوما يعزز بناء الثقة ,فقد يكون القائد هادئًا,يقود بفاعلية

إحدى السلوآيات التي تعزز الثقة  .ليهما إستنادًا اومن ثم يكون السلوك ,الخبرةو
ويتضمن هذا التصرف . خرين بالقيادي هو التصرف بإستقامةآلاوتعزز ثقة ,بالنفس

 سيكون ةثقالفبدون ,ويعزز الثقة بين القيادي وأعضاء الفريق,أو السلوك الصدق
 ) .149 : 2007, ولوآاس , تون آالآس (ة مجموعتهعاجزًا عن قيادالقائد 

 

 توضحو,مانفعله مع مانقولهاإلستقامة تعني مطابقة و,الثقة ترتبط باإلستقامة و    
وفي أبحاث مسحية . قيمناوتبين لهم ,خرين اآل بموجبها معتعاملن التي الطريقة

السلوك األساس الذي يبحثون عنه ويعجبون "لوجهات النظر واالراء ذآر العديد بأن 
ومع الثقة بالنفس واإلستقامة ينبغي على القادة " .  في قيادتهم هو اإلستقامةبه

مع تفهمهم الكامل ,الحقيقيون أن يظهروا إهتمامًا حقيقيًا بالناس الذين يقودونهم
والعاملين معهم في فالقادة يريدون من أعضاء فريقهم ,لمشاعر هؤالء الناس

ام بهم ـــ اإلهتمإنذا فــل,دــــي أن واحـــًا فـــعيًا وجماــــوروا فرديطـــــالمؤسسة أن يت
               مـلـــو العــندفاعـــهم نحـإاوبهم وـى تجـــلإـؤدي ـ يجماعــاتوا رادــــأف

,1985:73) Gregor. ( 
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مع فريق للقيادي الفاعل القدرة السريعة على بناء العالقات بتأسيس الصلة ليس      
 وأن هذه الصلة تعتمد على,هــل به أو بفريقـل من يتصــع آــنما مإو,ه فحسبـــعمل

ظهار إهتمام حقيقي باالخرين ومن محاولة إيجاد طريق مشترك أو إعلى المقدرة
 ) .27 : 2006, همام (أساس متبادل آي يتمكن من إنجاز شيء ما 

 

ى ــفالقدرة عل,مور شبكات لتسهيل األوفي حاالت عديدة يحتاج القياديون لبناء     
ومع التعامل مع ,هم في القيادةــم رــاءعليها أمــة والبنــة المشترآــرضياأل ادــإيج

 القرارات إتخاذو,ألمداد وقصيرة ــة األمــكالت طويلشيجاد الحلول للمإو,الصراعات
 ) .86 : 2007, واوآونل , آون (الفاعلة في الوقت المناسب 

 



هناك إرتباط فاعل ما بين المهارات اإلجتماعية للقائد ومهاراته اإلدراآية التي و     
تخاذ القرارات وحسم القضايا إوح تجاه حل المشكالت وــر بوضــده على التفكيــتساع
ألمور القيادية اولكن إليجاد أفضل نتيجة لكل . أي التفكير المنطقي باألمور ,العالقة

 فاعلة ومنتجة تهاإلنفعالية هي التي تجعل قيادوالذآائية ئد القافأن مهارات أو قدرات 
بل أن يتقدم نحو األشياء ,ًاــون عبقريــد أن يكــوب من القائــفليس المطل. ومبدعة 

والمبدأ األساس الذي . ويرها ـذه المهارة يمكن تطـوه,ةـواالخرين بطريقة صحيح
ب أن ـــا تحـــن آمـــخريعامل اآل" وـــــة هــــ اإلجتماعيتمهارااله ــــيإلتند ـــــتس

د أنه ــــالب" ة ــــدة  الذهبيــــالقاع"ذه ـــد هــــذي يعتمــــد الـــوأن القائ,"وك ــــيعامل
ه  ــــي عملـــــة فـــــة وناجحـــــات متينـــــة عالقـــــاء شبكـــــي بنــــح فــــسينج

Claxton & Lucas,2004:154). ( 
 

 

 : الحماسة واإلندفاع  -3
 

ن القيادة ــــعـــون تحدثي حينما  العديــد مــن الباحثينناك سؤال يتبادر إلى أذهان     ه
 ,؟هل نستطيع أن نفكر بقيادي فاعل إن لم يكن متحمسًا: وهو ,نفعاليالفاعلة والذآاء اإل

حماسة برغبة وترتبط ال. ألساس المتين لتشجيع فريق العمل افالحماسة هي التي توفر 
 .القائد بإنجاز العمل على أفضل وجه 

 

فالقادة الناجحين يضعون طاقتهم فوق , الحماسة واإلندفاع العزم و اإللتزام     وتتضمن
وينبغي . المستوى المقبول بصورة عامة لرفع مستوى األداء لديهم ولدى العاملين معهم 

بي عندما تنحرف األمور عن على القادة أن يمتلكوا القدرة على إتخاذ موقف إيجا
إن " آارلوس آاستيندا " ويؤآد.  موضحين أن المشكالت يمكن التغلب عليها,مسارها

هناك في الكون قوة هائلة اليمكن "وفي ذلك يقول ,الحماسة اإلندفاع تأتي من العزيمة
إن آل شيء آائن في هذا الوجود و,سم العزيمةآقياسها أو وصفها  يطلق عليها الفالسفة 

 .) 5 , 2007, داير " (بأسره يرتبط بهذه العزيمة
 

دافع الحصول على بليس و, الحقيقي يتشجع إلنجاز أعماله بالرغبة لإلنجاز      والقيادي
 إن المدراء :" توماس آرونين" وفي ذلك يقول . المال  أو المرآز أو السلطة الشخصية 

, همام (لون الشيء الصحيح والقياديون يفع,ألشياء واألمور بصورة صحيحةايفعلون 
2006 , 26 . ( 

 
 
 

 

 :)الجاذبية الشخصية(الكاريزما   .4
 

" الكاريزما"إن " الياس"ومنهم ,     يشير بعض المهتمين بدراسة الذآاء اإلنفعالي 
إذ يمكن أن يسهم .آيف يمكن تلهم اآلخرين وتؤثر فيهم ؟: تتلخص بالسؤال اآلتي

فضال عن ذلك فإن ,ن جذابة في تحقيق أهدافهإمتالك الشخص لشخصية يجدها االخرو
هذه الجاذبية يمكن أن تجعل الفرد أآثر آفاءة في العمل إذا إستطاع  الشخص إستثمار 

 ). 39 :2009,الياس(هذه الجاذبية بالشكل السليم 



 

إلى أن ) 2005,برس(ويشير ,تعني أن يكون القائد أآثر حضورا" الكاريزما"    و
وعلى الرغم ,جاذبية الشخصية التي تؤهل القائد لقيادة االخرينتعني ال" الكاريزما"

إال قدرا آبيرا منها يمكن تعلمه ,تبدو صفة متأصلة في الشخصية" الكاريزما"من أن 
وبذلك فإن ,"الكاريزما"فمثال القدرة على التعبير اإلنفعالي سمة رئيسة من ,وإآتسابه

 2005,برس( على التعبير اإلنفعالي تمكن القائد من أن يزيد من قدرته" الكاريزما"
:46.( 
 

يستمد سلطته من مرآزه " الكاريزمي"أن القائد ) 2007,النجار(    ويرى 
 ). 356 :2007,النجار(اإلجتماعي وإدراك الغير له بوصفه القائد األوحد 

 

إذ أنهم يتحلــون بالصدق ,     والقادة الكاريزميين يتحلــون بالتعبيرعـن مشاعرهـم
فالقائد الكاريزمي يكون صريحا ,صراحة على نحو ملحوظ عند تعاملهم مع االخرينوال

لذا فإن على القائد أن يتحدث مع العاملين ,في اإلعراب عن تقييمه ورؤيته للموقف
إذ أن ذلك األمر يساعد على إدراك ,وأن يعطي الموقف حقه من الحقيقة,معه بصدق

رص نجاحهم وتقدمهم في المستقبل السيما العاملين بأن أدائهم اليومي يؤثر على ف
 ).Shiffler,2007:347(عندما يقيمون العاملين بموضوعية 

 

أن القادة الكاريزميين يتحلون بالصدق في الجانب ) 2008,الرشدان(      ويؤآد 
وهم في ,إذ يقيمون االخرون والمواقف بشكل سريع ودقيق,اإليجابي والسلبي معا

ويتحدث هؤالء .داد لإلفصاح عن رؤيتهم الصريحة للموقفالغالب على أهبة اإلستع
مما يؤدي إلى تعرف ,القادة بشــكل مباشـــر ويبتعـــدون عن الحديث غير المباشر

فضال عن أنهم يعبرون عن مشاعرهم ,االخريـــن علــى ارائهم ومواقفهم الحقيقية
 ).89 :2008,الرشدان(بشكل صريح 

 

ن مايجعل القائد يتمتع بحضور متميز هو اإلنفتاح إلى أ) 2005,برس(     ويشير 
لذا فإن أهم آلمتين تساعد ليكون القائد منفتحا على الثقافات ,على الثقافات األخرى

أي أن يكــون ذا ,)Culural Consciousness" (الوعــــي الثقافــــي"هما 
فات وعــــي وقابلية لتحـري األسباب التـي تفسـر تصرفـات أشخاص مـن ثقا

 ).131 :2005,برس(أخـرى
     

أو الجاذبية الشخصية ذات أهمية قصوى ألي شخص على " الكاريزما"      وتعد 
 :والسيما للقائد لألسباب اآلتية,مستوى العمل واالسرة على حد سواء

 

الميزة األولى للجاذبية الشخصية تكوين عالقات أآثر قربا : تقوية العالقات  
األشخاص ذو الجاذبية الشخصية يترآون انطباعات ف,وحميمية مع االخرين

 .عاطفية إيجابية لدى اآلخرين 
 

إحدى المزايا التي يتمتع بها أصحاب الجاذبية الشخصية : الثأثير في اآلخرين  
فالعديد من الناس علـــى إستـــعداد ألن ,هي قدرتهم على التأثير في اآلخرين



وامـــرها وتحتذي بها من دون أن تلبي مطالب الشخصية الكاريزمية وتمتثل أل
 ) .40 - 39 :2009,الياس(يتملكهم إحساس بالضيق 

 
 
 

 : لنظريات التي فسرت الذآاء اإلنفعاليا
 

هتمام إولكن بعضًا أثمرت عن ,    هناك العديد من النظريات المتعلقة بالذآاء اإلنفعالي
  ,الوفيـــر وســـماي"  و " أون –بار " ة ــــومنها نظري,بالغ من البحوث والتطبيقات

  :تي على النحو اآلاستعراضهاويمكن  , "يزــــوبويات", " ان مـولـــآ"و 
 

 
 

 ) :Bar – On  1988, (" أون –بار " نظرية  
      

     إذ صاغ .  هذه النظرية من أولى النظريات البارزة المفسرة للذآاء اإلنفعاليتعد   
               ل الذآاء ــه نظيرًا لحاصــبوصف) E Q(ال ـــنفعل اإلــارة حاصــعب"  أون–بار "
 )I Q( , وذلك في رسالته الطبية عام)والتي آانت متوافقة مع اإلهتمام , ) 1988

وحصل ذلك قبل أن يتمتع مصطلح . المتزايد بدور اإلنفعاالت في الوظيفة اإلجتماعية
ه ـع بـــذي يتمتــــد الــــام المتزايــــمي باإلهتــــوالعاطفأي ــــاء اإلنفعالـــــالذآ
 ) .Emmerling & Goleman , 2003 : 9(                     وم ــالي

 
 

 : وتؤآد هذه النظرية على آفايات أساسية للذآاء اإلنفعالي وهي 
 

 . القدرة على معرفة الفرد لنفسه وفهمها والتعبير عنها  -1
 .خرين وفهمهم آلاالقدرة على معرفة  -2
  .يهانفعاالت القوية والسيطرة علاإلالقدرة على التعامل مع  -3
          جتماعي والشخصي اإل عباالقدرة على التكيف وحل المشكالت ذات الط -4

)33 :1988 , Bar – On.( 
 

قـُدمت مجموعة من الكفايات المرتبطة "  أون–بار "       وبذلك فأن نظرية 
تي تؤثر في قدرة الفرد الكلية للتغلب بنجاح بالمعرفة اإلجتماعية واإلنفعالية ال

 .وبذلك يمكن عّدها إنموذجًا للسعادة والتكيف ,على المتطلبات البيئية
 

اء ـونات الرئيسة للذآـالمك"  أون–بار "اغ ـة صــق للنظريــ    وفي تطور الح 
والكفايات المتعلقة ,وهي الكفايات الشخصية,اإلنفعالي وحددها بخمسة مجاالت

وآفايات ,وآفايات معالجة الشد العصبي,والكفايات التكيفية,عالقات اإلجتماعيةبال
 . Bar-On) , 1997 :75(المزاج العام 

 

 

 

 ) :,Mayer & salovy 1990(" ر و سالوفيـــماي"نظرية  
 



مجموعة من القدرات " ماير وسالوفي"يمثل الذآاء اإلنفعالي من وجهة نظر       
, ألداء اوأن أفضل وسيلة لقياسه من خالل سلوك ,)Mental Abilities( الذهنية

,  ) I Q( لذي يشابه في صميمه الطرائق المستعملة لقياس حاصل الذآاء التقليدي ا
رد مجموعة من مهمات ـــ الفتعــــرض علـــىفمثًال لقياس قدرة التفكير تقليديًا 

داء للذآاء األذ معايير وتتخ. التفكير مختلفة الصعوبة لقياس ذلك النوع من التفكير 
فعلى سبيل المثال لو أردنا معرفة قدرة الفرد على فهم . ي الفكرة نفسها إلنفعالا

ور ـــن تقدم له أنواعًا مختلفة من صأيكون من المنطقي ,خريناالنفعاالت إمشاعر و
 و رـــــماي"وإستند آل من  .لعاطفة أو  اإلنفعال انوع تعرف  مويطلب منه,وهــالوج
 & Emmerling( يـاء اإلنفعالـي قياس الذآـة فـذه الطريقــلى هإ" الوفيـــــس

Goleman , 2003:14. ( 
 

القدرة على فهم وإن الحافز لتطوير الذآاء اإلنفعالي " ماير وسالوفي" ويذآر      
 . له دالته في سلوك الفرد والسيطرة عليهافعاالتنإلاالمشاعر والعواطف و 

اء ــة الذآــى معرفـــاعد علـــه يســـار مهم ألنـــذا اإلطـــعمال هن استألى إويشيران 
ف ــــى إدراك العواطــــدرة علــــل القـــمث,ةـــر دقــكل أآثــي بشــاإلنفعال
 ريـــكـو الفـــمـــز النـــزيـــعـــمها لتـــيـــظـــنــدها وتــــوليـــاالت وتـــــواإلنفع
 ) .Mayer & Salovey (1997:5ي ــــفعالـواإلن

 
 

وهو قدرة على , يمكن عّد الذآاء اإلنفعالي على أنه شكل حقيقي من الذآاء     وبذلك
معاملة معلومات ال سيما تلك التي تتعلق بإدراك الفرد لعواطفه و إنفعاالته و فهمها 

 .و إستيعابها و إدارتها 
 

ويتضمن ,كون من أربع مجاالتلى أن الذآاء اإلنفعالي يتإ" يــوفلوسا"      ويشير
  :تيويمكن توضيحها على النحو اآل, ن الكفايات ـــة مــــن مجموعـــآل مجال م

 

 .اإلدراك والتعبير : التشخيص اإلنفعالي  -1
 .التسهيالت اإلنفعالية للتفكير  -2
 . الفهم اإلنفعالي  -3
 . إدارة اإلنفعاالت -4

 

مثل ,جموعة من الكفاياتم,أي التشخيص اإلنفعالي,المجال األول      ويشمل
ويشمل المجال الثاني تلك الكفايات التي ترجع . تحديد الفرد لعواطفه ومشاعره 

 في عملحساسات عقلية مثل اإلحساس باأللوان والعالقات التي تستإلى إالعواطف 
ومعرفة ,ل المشكالت اإلنفعاليةــة حــمل آفايــال الثالث فيشـــ المجأما.العمل الفني
بينما يشمل ,وأي العالقات تعكسها ,ةــطف تكون متشابهة أو متناقضأي العوا

جتماعية وتأثيرها اإلودها ـــاعر وقيـــالمجال الرابع مضامين العواطف و المش
 ) .Hien , 2004 : 3-4(خرين على الفرد وعلى اآل

 



قائمة بهذه المجاالت وفروعها ) 1997(عام  في" ماير وسالوفي"م      وقد
لى العمليات النفسية المتكاملة إات النفسية األساسية ــــن العمليـــمة ـــمرتب

ي ـيطة فـفايات البسـال األول بالكـيختص المج,الـى سبيل المثـعل,بشكل أآبر
على العكس من ذلك تختص المجاالت ,عنهانفعاالت والتعبيردراك العواطف واإلإ

رى ــوي,القيود العاطفيةمستوى الضمير والمتعلقة باألعلى بالكفايات األخرى 
ي ــي عالـــأن القادة الذين يمتلكون ذآاء إنفعال" ماير و سالوفي"ن ـل مــآ

ات ـــفايــالل الكــن خــهم مــي عملــرع فــكل أســوا بشــع أن يتقدمـــيتوق
 Mayer,1997:1(برـكل أآــــها بشـــيطرة عليــالل الســـن خــوم,ددةـــالمح

& (Salovy  .مخطط لوا)يوضح المجاالت األربعة لنظرية ماير وسالوفي) 6. 
 
 

 
 
 
 

 

 التسهيالت االنفعالية للتفكير  )2(
Emotional Facilitation of thinking  

النتباه الى المعلومات ا
 التحكم باالنفعاالت  المهمة 

القدرة على تغيير الحالة 
من التشاؤم : االنفعالية مثًال 

 الى التفاؤل 

القدرة على تشجيع االنفعاالت 
الساليب خاصة في حل المشكالت 

عندما تسهل : مثال على ذلك 
 السعادة التفكير االستقرائي و االبداع

 

 توظيف المعرفة االنفعالية: ليلها فهم االنفعاالت وتح )3(
Understanding and Analyzing Emotional : Employing Emotional Knowledge 

القدرة على اعطاء عنوان 
لالنفعاالت و تمييز العالقات 

بين الكلمات واالنفعاالت 
مثل التمييز بين الحب 

 .واالعجاب 

القدرة على تفسير المعاني 
 بين التي تحملها العالقات

االنفعاالت مثل الحزن غالبًا ما 
 يرافق الخسارة

القدرة على فهم المشاعر 
مشاعر الحب : المعقدة مثل

 والكره

القدرة على تمييز االنتقال المحتمل 
لالنفعاالت مثل االنتقال من الغضب 
 الى الرضا ومن الغضب الى الخجل

 

 تقدير االدراك الحسي والتعبير عن االنفعاالت  )1(
Perception Appraisal and Expression of Emotional  

القدرة على تحديد االنفعاالت 
 الفيزيولوجية

 والمشاعر واالفكار لدى الفرد 

القدرة على تحديد االنفعاالت 
الغير من خالل اللغة لدى 

 والصوت والمظهر والسلوك 

القدرة على التعبير عن 
االنفعاالت بدقة والتعبير عن 
الحاجات التي لها عالقة بتلك 

 االنفعاالت 

القدرة على التمييز بين 
االنفعاالت الصريحة والضمنية 



 ةــــــنفعاليدارة اإلاإل )4(
Emotional Management 

 على االنفتاح على القدرة
المشاعر السارة منها وغير 

 السارة

القدرة على االرتباط او 
 االنفصال عن االنفعال 

القدرة على عكس االنفعاالت 
 للفرد و للغير

القدرة على ادراك االنفعاالت ، 
وتعديل السلبية منها ، وتعزيز 

االيجابية دون آبتها او المبالغة فيها 

 ا

 )6(المخطط 
 

 

 ):1997,آوبر و صواف( إنموذج 
اء          إ "آوبر وصواف "أشار       ة  لى أن اإلنفعاالت والعواطف تلعب دورا حيويا في بن الثق

ل  ال العم ي مج راد ف دى األف ه ,ل زام ب ل واإللت والء للعم ق المكاسب  ,وال ن تحقي ضال ع ف
ة    ازات العلمي ة واإلنج ة واإلبتكاري داوي.اإلنتاجي اءا     إ ؤآ ك ذآ ذي يمتل د ال رد القائ ن الف

 ).44 :2009,عزيز( نفعاليا يمكنه إستثمار طاقاته اإلنفعالية بصورة أآثر عقالنيةإ

 :وهي, إنموذجا لكفايات الذآاء اإلنفعالي الالزمة للعمل"آوبر و صواف"     ووضع 

 . القوى التي يمتلكها الفرد وتقديرهادالقدرة على تحدي .1
 

ذات  .2 ز ال ي م     :حف ة ف ل بفاعلي ى أن يعم رد عل درة الف ي ق ل  وتعن ف العم واق
 .ويقوم بالمبادرة والترآيز والنشاط الذاتي,الضاغطة

 

اطف .3 االت اآل   :التع رد بإنفع شعر الف ي أن ي ة    وتعن ي مقاوم ساعدتهم ف رين وم خ
 .اإلحباط

 

ة .4 ات اإلجتماعي شير :العالق رد إوت درة الف ى ق ي إل ة ف ات إجتماعي وين عالق ى تك ل
ل   يط العم ة المتب    ,مح ى الثق ات عل ذه العالق د ه ةإذ تعتم رد  ,ادل صف الف وأن يت

 .بالصراحة والصحة النفسية
 

ى تحمل      ,لى القدرة على العمل تحت الضغط        إويشير  :النمط الشخصي  .5 درة عل والق
 ).119 – 117 : 2007,السمادوني(المسؤولية 

 
 ) : Goleman  1998,( "آولمان"نظرية  

 

                 آتابه ي الذآاء اإلنفعالي فيـه فــــ آولمان نظريتمقد) 1998(       في عام 
 Working with Emotional" (يــــاء اإلنفعالــــع الذآــــل مــــالعم"

 المجاالت األربعة التي حددتها نظريات ماير وسالوفي



Intelligence ( ,ام ــه في عــم مقالتــومن ث)ة تطلق على نظريأو) . 2001
 Emotional Intelligence Theory of" ( الذآاء اإلنفعالي في األداء"

performance. (  
 

 

 :آفايات الذآاء اإلنفعالي بـ  " آولمان"  وحدد 
 

  ) .Self – Awareness( الوعي الذاتي  -1
  ).Self – Management( إدارة الذات  -2
 Relationship – Management ) ( Goleman( إدارة العالقات  -3

, 2001 :15. (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Emotional  Competenice)           (يةـلاة اإلنفعـايـفالك"انـملوآ"د ـوع
ى الذآاء اإلنفعالي الناتج عن األداء الواضح في ـــة علـــسبة مبنيــدرة مكتـــق

 ) .Goleman , 1998 : 36( العمل 
 

وتم التحقق من آفايات الذآاء اإلنفعالي ميدانيًا من خالل إجراء العديد من        
ة والنقابات ـة والتربويـلتجاريد من المنظمات والمؤسسات اـــي العديــالبحوث ف

 د من قيادي هذه المنظمات و المؤسسات     ــحًا للعديــــزًا و واضـــبوصفه أداًء ممي
)1 :1995 , Goleman. ( 
 

 تعكس آيف أن الفرد بإمكانه أن "آولمان" وبذلك فإن النظرية التي وضعها    
ل ُيعد المجال ـوا أن مجال العمويبد,الل العملـي من خـاء اإلنفعالـيتقن آفايات الذآ

 .األوسع للتحقق من إتقان الفرد لهذه الكفايات 
 

 , وباإلعتماد على عدد آبير من البحوث"آولمان"      وفي تطور الحق لنظرية 
ة ــة مرتبــي بخمسة وعشرين آفايــاء اإلنفعالــن االذآــه عــدم آولمان نظريتـق

 ات اإلنفعاليةـــة الكفايــــت بقائمـــة ُعرفــــئمي قاـــا فـــات ووضعهـــمجموعفي 
)The Emotional Cometence Inventory(.هي,وهذه المجموعات:  
 

  ) .Self - Awareness(الوعي الذاتي  -1
  ).Self – Regulation( التنظيم الذاتي  -2
  ).motivation( الدافعية  -3

 

 – Personal(     وهذه المجموعات الثالث تصف الكفايات الشخصية 
Competence( ,أما . ها ــاعره وإدارتــه ومشــرد بإنفعاالتــة الفــأي معرف

 :فهي ,يتانألخراالمجموعتان 
 

  )Empathy( التعاطف  -4



  ).Social Skills( جتماعية اإلالمهارات  -5
 

 – Social( ة ــ اإلجتماعياتفايــفان الكــتان تصــ    وهاتان المجموع
Competence( ,ن و ــــخرياالت اآلـــــرد بإنفعـــــة الفــــرفأي مع

 ) .Goleman,2000  :123(ا ـــــإدارته
 
 
 
 
 
 

 

 ) :Boyatzis , 1999(" بوياتيز"نظرية  
 

ريشارد "ن  ــل مــراها آــة التي أجــة التحليالت اإلحصائيــذه النظريــتعكس ه     
ا خمس وعشرون آفاية  فيهاوالتي دمج) Richard & Boyatzis  ("و بوياتيز

فضًال عن دمجه المجموعات الخمس ,لى عشرين آفايةإ" آولمان"التي وضعها 
 :وهي,لى أربعإالرئيسة 

  

  ) . Self – Awarness( الوعي الذاتي  -1
  ) .Self – Management( إدارة الذات  -2
  ) .Social – Awarness( جتماعي اإلالوعي  -3
  ) .Relationship Management( إدارة العالقات  -4
 )Boyatzis , Goleman & Rhee , 1999 : 3. (  
 

التي أطلق ) 1982(لى عام إ" زــبوياتي"ة ــى لنظريــألولاات ــود البدايــ  وتع    
         ,            " يــــة و األداء الوظيفــــــة للفاعليــــــحتماليإلارية ـــــــــالنظ"ها ـــــــعلي

)Theory of Action Contingency and Job Performance(. 
ويفترض فيها بأن درجة التوافق األفضل بين الفرد و متطلبات العمل وبين البيئة 

 .) 1(ويمكن توضيح ذلك في الشكل ,داءاألالتنظيمية سوف تتنبأ بالفاعلية في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 البيئة التنظيمية 

Organizational  Environment 

 culture and climateالثقافة والمناخ 

Structure and system البناء والنظام  

 تيجي للمؤسسة نضوج الصناعة والموقع السترا

         Matiri of the industry and strategic position of the organization                            
         the larger context اآبر محتوى                 

 متطلبات العمل

Job demands 

 tasksاألعمال 

 functionsالوظائف 

 rolesاألدوار 

 individualالفرد 

 )التقويم(الفلسفة , م القي, الرؤية 

Vision , values , philosophy (valuing) 

 )الكفايات(القابليات , المعرفة 

Knowing , abilities ( ompetencies)

 الدوائر , مراحل الحياة والمستقبل 

  Life and career stages, cycle 

Or modes  او النماذج 

 styleاألسلوب 

Interests األهتمامات  

 افضل توافق
best fit    

المنطقة ذات = افضل تناسب 
, الحد األعلى من األستثارة 

 األداء , التحدي 

Best fit = area of 
maximum stimulation , 

challenge and 
performance 



 
 )1(الشكل 

 واألداء الوظيفيالنظرية اإلحتمالية للفعالية 
(Boyatziz , 1982: 13) 

 

ومتطلبات البيئة ,هـومتطلبات) وظيفة ما(ل ما ـر عمـة ربط عناصــولمحاول      
تصاالته مما يستلزم بناء إن ذلك سيجبر الفرد على توسيع إف,التنظيمية مثل بناء الروابط

عتمادها مع آفايات يه إإنما عل, ولكن الفرد ال يستطيع إعتماد هذه الكفاية لوحدها,روابط
 Conflic( راعاتــــدارةالصإو,)Change Catalyst(غييرتزالفـمثل حا رىــــأخ

Manage  ment(,يـالجماع والعمل )TeamWork( ,ة ــــــارآـــوالمش
)Collaboration(. ولغرض رؤية العالقة بشكل أيسر فإن على الفرد أن يوسع 

 Bayatzis( ةــة المهارة اإلجتماعيـــل آفايـمث,اتـن الكفايـة مــة لمجموعـــالكفاي
,1994:320. ( 

 

ن بعض أال ـــذا المجـــة التي أجريت في هـــات العلميـــوأوضحت نتائج الدراس      
حساسًا قويًا إالذين يمتلكون والقادة ال واإلداريين ـــاب األعمـــن أصحــــاص مـــاألشخ

 على األحداث التي تجري في حياتهم يكونوا أقل بالسيطرة ليس على أنفسهم فحسب بل
 عند مواجهة ضغط Depression)(ة ـبآأو الك) Anger(إحتمالية لإلصابة بالغضب 

 ).Riemanm strelau , 1982 :97(العمل أو ترآه 
 

ألعلى أداًء يمتلكون آفاية ان المدراء والقادة ألى إ      وأشارت نتائج دراسات أخرى 
م وطموحاتهم مع آفاية السيطرة على ذواتهم ـــة دوافعهـــ موازنتمكنهـــم مـــن

 .)Boyatzis , 1982 : 97(مسخرين حاجاتهم الشخصية في خدمة المؤسسة 
 

اء اإلنفعالي هي ــد آفايات الذآــم فوائــن أهــدة مــى أن واحـلإ" بوياتيز"ويشير        
إتبع إسلوبا غالبا ما إذ أنه ,المختلفةقات سببية بين المراحل اإلحتمالية في إقامة عال
, ) unconscious Motive(ي ــوعع الالــــن دافــــه بيــــيوصف بالسببي لربط

 ,للدور اإلجتماعي) Trial Level of personality(ومستوى سمات الشخصية 
 ) . (Boytazis , 2001 : 23وكلوى السلى مستإ الذات ةورـــوى صـــومست

 

          "بوياتيز و بيورس"ا ــــراهــــي أجـــات التــــج الدراســــائـــارت نتـــوأش       
)Boyatzis & Buruss ( ة إلفراز ـــويات عاليــــة بين مستــــود عالقـــــجإلـــى
ي ـــع الالوعـــــودواف) Power Motives(وة ـــــع القــــن ودوافـــــدرينالياإل
)unconscious Motives(,ور ـــأ بظهــوة تنبـــة الكبيرة للقــفضًال على إن الحاج

ارات ــــوعة المهــــات مجمـــي آفايـــا فـــراره آمــــوك وتكــــر السلــتأثي
 ) . Boyatzis & Buruss, 1982 :99(ة ـــماعيـــاإلجت

    

مكان تخمين أنه باإل" بويانيز"لى رأي إستنادًا إ ) Nowicki" ( نويكي"ويعتقد      
بكل ماهو (نبساط اإل ؤديمن المحتمل أن ي,على سبيل المثال,وجود عالقة بين الكفايات



ال ـــواالتص ادة ــوالقي وذــــط مع االخرين ومع النفـاء روابنـب لىإ)خارج الذات
نفتاح أما اإل. ة ــــــات اإلجتماعيــــة الكفايــــ مجموعيكـــــونذا ـــــوهك,
)Openness (ي ــــوالوع)Conscientiousness (ن المحتمل أن يدفعا آل ــفم

ى ـلإ Action management)(ل ـــوإدارة العم,)Goal(            دف ـــمن اله
م من أن لها ــى الرغــعل)Self-Management(     ذات ــدارة الإة ــمجموع
ن المحتمل أن مـو.دةــــحة الواــــن المجموعــــت ضمـــالكفاية من اــة مختلفــمجموع

ي ـــــي اإلجتماعـــــة الوعــــى مجموعــــلإ) Agreeableness(ود القبول ـيق
)Social-Awareness) (Nowicki,1989:32. ( 
 

أن هناك إرتباطًا قويًا بين تأثير فلسفة الفرد أي التوجه " بوياتيز"      وأوضح  
ع ــوسأات ـــة آفايـــ مجموعوبين) Philosophical Orientation(الفلسفي 

ة                     ـــمن الحتميــــط ال تضــــــــذه الروابــــه ن أدقـــــويعت,دودةـــــات المحـــن الكفايـــم
)Determation ( ويتوقع بأنها موجودة ضمن . تحاد والتنظيم اإلبل هي أشكال من

 هي مستويات ضرورية للقيادي ن تلك المجموعة من الكفاياتأو,بناء الشخصية
فضال عن أن هذه النظرية تقترح ,لمواجهة الحاجات والمتطلبات الضرورية في العمل

لوك أو تحفيز من خالل تأثر المناطق ـفة أو ســــمة أو فلســــع أو ســـبأن إثارة أي داف
 ).41 :2005, القيسي (العصبية أو الهرمونات يتبعه إنحدار للتغذية الراجعة 

 

) 1999(ام ــي عـر فــًا اخـــــرح إنموذجــــه وطــــ نظريت"زــــبوياتي"ور ـــ      ثم ط
" ـــــــــًاه ذاتيـــــــم الموجــــالتعل"ه ــــق عليــــوأطل,ه األولــــه إنموذجــــورًا فيــــــمط

)Self-Directed Learning (  , آما موضح في الشكل)2 ( 
 
 
   

 

, ن هذه العملية تجري وآأنها خمسة إآتشافاتإف,توضيح الشكل السابق ول       
ده من الحياة يـأي ما ير,للشخص) المثالية(آتشاف األول هو الذات اإلنموذجية اإل

ي ــاعره وهــاف مشــعلى إآتش ردــاعد الفــوهذه الذات تس.وآمالهطموحاته , والعمل
ادي ـلوك القيـرآة ألجراء التغييرات في السوتصبح هذه الطاقة القوة الدافعة المح, تعمل

 ) .Boyatzis , 1999:17(الذي يتبعه 
 

وهنا تتاح . وهو إدراك الذات الحقيقية ,آتشاف الثاني       ومن ثم يعمل الفرد باتجاه اإل 
 Personal(ة ــوازنة شخصيـــة مـــر قائمـــة لتطويـــذات الحقيقيــة للـــالفرص

Balance Sheet(,طاـى نقـرة علــظـاء نـــقلة إلــح الفرصــدورها تتيــذه بــوه 
 ) .Boyatzis , 1999:57(القوة المميزة ونقاط الضعف 

 
 

فيحول رؤيته الشخصية وورقة الموازنة ,ثم يتدرج الفرد نحو اإلآتشاف الالحق      
 آتشاف على أساسويقوم هذا اإل,لى خطة تعلم لتطويره بوصفه قياديإالخاصة به 



 , Boyatzis & Osten(على آيفية استثمار خبراته لتكون أساس التعلم  تحفيز الرد
2002 :8. ( 

 

لى مختبر إآتشاف الرابع الفرد على تحويل حياته وفعالياته العملية ويساعد اإل     
ألن آل واحد يشجع ,خرآتشاف يختلف التخطيط من من شخص آلإلاوفي هذا ,تعلمي
فضًال عن استعمال تفضيالته ومرونته في ,اص في التخطيطستعمال اسلوبه الخاعلى 

ع الفرد هنا ـويشج,ه الخاصـوفي بناء إسلوب حيات,طيط لهـه أو التخـتحديد إسلوب تعلم
 ) .Boyatzis,1999:21(ل ــى العمـن علــى التجريب والتمريـعل

 

ي ا  ستــمر ف شاف م ه إآت سم بأن ة فيت ي العملي شاف الخامس ف ا اإلآت ر       أم ع عب لواق
شجـعه                ,العملية بمجملها  ساعده وت ة التي ت ات الثق في  ويعمل الفرد هنا على تطوير عالق

 ) .(Boyatzis ,2001:59 ـيةلآل خطــوة من خطوات العم
 

 

 ):Dulewicz&Higgs 1999,("ديوليوس وهيجز"إنموذج  

وذج   شير إنم ز "        ي وس وهيج ن خ  إ "ديولي ون م الي يتك ذآاء اإلنفع ى أن ال مس ل
 : وهي,آفايات

ذات .1 وعي بال شاعره  :ال رد لم ة الف ا معرف صد به رارات  ,ويق اذ ق ي إتخ تعمالها ف وإس
 .واثقة

 

ذات  .2 يم ال رارات   :تنظ اذ الق ى إتخ ساعده عل شكل ي ه ب رد إلنفعاالت ي إدارة الف وتعن
 .واليعوقه

 

ذات       .3 ز ال ل إشباع الحاجات وحف ى تأجي درة عل شير  :الق ه    إوت رد لقيم ى إستعمال الف ل
 .يالته من أجل تحفيز ذاته وتوجيهها لتحقيق أهدافهوتفض   

ا     ,خرينويعني اإلحساس بمشاعر اآل    :التعاطف .4 ى فهمه درة عل درة      ,والق فضال عن الق
 .خرينعلى إدارة الفرد إلنفعاالت اآل

 

ويقصد بها قدرة الفرد على قراءة إنفعاالت االخريــن وإداراتها :المهارة اإلجتماعية .5
والقـدرة علـى إستعمال ,وإظـهار الحـب لـهم واإلهتـمام بـهم,ن خالل عالقتـه بـهمم

 ,وتكوين شبكة عالقات إجتماعيــة ناجحة,مهـارات اإلقنـاع والتفاوض وبناء الثقة
 ). 41 – 40 :2009,عزيز(والعمـل ضــمن فريـق عمـل بصورة فاعلة 

 

 ):Weisincer,2004("وايزنجر"إنموذج  

تند       ر"إس اء "وايزنج ي بن ه   ف ى نظري ه عل الوفي " إنموذج اير وس ذآاء  "م ي ال  ف
الي صي ,اإلنفع د الشخ صلة بالبع ات مت الث آفاي وذج ث ذا اإلنم ضمن ه إذ يت

)Interpersonal(,وهي, عدةللذآاء اإلنفعالي على آفايات ويحتوي البعد الشخصي: 



ذاتي    .1 وعي ال  Awareness(ال ‐ Self: (        رد لنفسه من خالل ة الف ويعني مراقب
 .محاولة التأثير اإليجابي لتصبح أفعاله أآثر فاعليةو,أفعاله

 

االت .2  Emotions( إدارة اإلنفع Managing:(   االت م اإلنفع ي فه وتعن
 . ذلك للتعامل مع األمور بشكل منتجعمالوإست,والسيطرة عليها,الذاتية

 

ة .3 ة الذاتي  Self( الدافعي ‐ Motivation:(  ز المصادر المتاحة ا تميي ويقصد به
 . في إستثمار الفرص بفاعليةوإستعمالها) لداخلية والخارجيةا(افعيةللد

 
 
 

صلتين     ,وتدريب الذات ,وهذه الكفايات تتضمن الحديث الذاتي     فضال عن آفايتين مت
 :وهي,بالبعد بين الشخصي

د .1 صال الجي ه ت: اإلت صد ب ةويق صال فاعل وير إت ي ,ط صال واإلنخراط ف ممارسات اإلت
 .الفاعل في بناء العالقات

 

دراتهم           وتعني مساعدة اآل     : اإلنفعاالت مراقبة .2 االتهم وإستثمار ق خرين في إدارة إنفع
 ).16 : 2008,سعيد (بأقصى درجة ممكنة 

 

 :)Model Stener ("سيتنر"إنموذج  

ة    إ "ستينر"     إستند     ان "لى نظري الي يتكون من           إوأشار    ,"آولم ذآاء اإلنفع ى أن ال ل
 :وهي,خمس آفايات

 .ة الشخص على فهم مشاعره الذاتيةوتعني قدر:الوعي بالذات .1
 

ى          : إدارة اإلنفعاالت  .2 وتعني قدرة الشخص على التعبير عن مشاعره وإنفعاالته عل
ل و فاع بطها ,نح ا وض ى إدارته ه عل رات  ,وقدرت ى الخب ب عل ى التغل درة عل والق

 .اإلنفعالية السيئة
 

اطف .3 رين   :التع االت االخ شاعره وإدراك إنفع ة م ى معرف شخص عل درة ال ق
سيئ ل    ,ةال و فاع ى نح ا عل ل معه ذآاء    ,والتعام شخص ذوي ال ك أن ال ي ذل ويعن

االت        م إنفع ي فه ق ف اغم  والتعم ى التن ادر عل ون ق الي يك الي الع اإلنفع
 .خرينلى مايحتاجه اآلإوالتناغم مع اإلشارات اإلجتماعية التي تشير ,االخرين

 

ة .4 ات اإلجتماعي رين لته : العالق ساعدة االخ ى م شخص عل درة ال ي ق ة وتعن دئ
شاعرهم ا,م ا داخلي ه موجه ون إنفعال ك يك ي ذل اء إن,وف ى إخف ه عل ه فوقدرت عاالت
 .أي أنه يتصرف بطريقة الئقة,السلبية

 

صال .5 غاء لآل   :اإلت ى اإلص شخص عل درة ال ي ق رينويعن دث   ,خ ى التح ه عل وقدرت
 ).117 :2007,السمادوني( بعقالنية

 



وذج   يبي"إنم اير و س  "مونتيم
)Montemayor&Spee,2004:( 

رواد      إ "مونتيماير وسيبي "    أشار    احثين ال لى أن الذآاء اإلنفعالي الذي قدمه بعض الب
سي        "آولمان وماير وسالوفي  "في مثل    ين رئ ين تتضمنان مشاعر     ت يمكن تصنيفه في فئت

رد  شاعر اآل-الف ل م رين  مقاب وعي ,خ االت-وال ل إدارة اإلنفع ذآاء . مقاب وأفترض أن ال
 : وهي,عاداإلنفعالي يتضمن ثالثة أب

ذات  .1 الي لل وعي اإلنفع  Emotional(ال Self  ‐  Awareness :( ا ي به ويعن
 .القدرة على تمييز اإلنفعاالت الذاتية

 

الي لآل   .2 وعي اإلنفع ويعني  ): Other – Awareness Emotional( خرين ال
 .خرينآلالقدرة على تمييز إنفعاالت ا

 

ذات    .3 ة لل ا   ): Emotional Self Management(اإلدارة اإلنفعالي ويقصد به
 ).17: 2008,أسعيد(السيطرة على اإلنفعاالت 

 

 
 

  :الكفايات المتجمعة في الذآاء اإلنفعالي المتعلقة بالقيادة البارزة
 

 & Goleman , Boyatzis ( "يـك آـز و ميـولمان وبوياتيــآ"دد ــح 
Mckee,2000 ( أن هذه ا إلىأشاروو,نفعالي المتعلقة بالقيادة البارزةاإلآفايات الذآاء 

         مجموعة الكفايات الشخصية  : الكفايات تتجمع في مجموعتين أساسيتين هما
)Personal Competence Cluster(,ة ــجتماعياإلات ــة الكفايــومجموع
)Social Competence Cluster.(دورها ــة بـــل مجموعآـم وتض

ى ــــ علالمجموعتين الفرعيتينشمل ــــوت,اتـــــن الكفايــــن مــــن فرعيتيـــمجموعتي
فايات ــذه الكــح هــويمكن توضي,)Goleman etal , 2002:5(ات ضمنية ــــمكون
 :تي حو اآلــى النـعل

 

 وتضم الكفايات ) : Personal Competence( ةيالكفايات الشخص: أوًال 
         : تيةاآل         

 

 ) :Self-awareness(ذات ـي بالـات الوعـمكون -1
  

فضًال عن ,تساعد هذه الكفايات الفرد على وعيه بإنفعاالته ومشاعره وعواطفه
ها بلغة ـعنومن ثم التعبير,ـهم وعواطفهـمومشاعراآلخـرين نفعاالت إه بـوعي

ه ـن تفحص الفرد ألفعالـًال عـفض,)85: 2003,مبيض(خرين واضحة له ولآل
 ) .Phillips , 1978: 140(ة نتائجها ـومعرف

  



 :ويضم هذا المكون بدوره من مكونات فرعية وهي 
 

 :)Emotional Self-awareness( وعي الذات اإلنفعالي 
 

ن يكون الفرد قادرًا على أوتعني ,وهي واحدة من الكفايات اإلنفعالية األساسية
ومن ,على وصفها بدقة وتسميتهان يكون قادرًاأو,نفعاالتهإتمييز مشاعره و

ن أو,الـــلى إدراك العالقات بين األفكار والمشاعر واالفععن يكون قادرًاأالمهم 
وماهي المشاعر التي آانت ,ة من ذلك الشعور؟ـرة الناتجـــي الفكـــرف ما هـــيع

 ) . Saavni, 1999 : 115(ألعمال وراء تلك ا
 

ذاته تعد الطريقة المثلى في ن حديث الشخص عما يختلج ألى إ) شابيرو(ويشير 
 ) .265 : 2004, شابيرو (لتحكم بها لفهم عواطفه وا

 

  :Self-Assessment)(التقدير الذاتي الدقيق  
 

ي ـذا الوعـوآيف ينعكس ه,ه وضعفهـي الفرد بنقاط قوتـلى وعإتشير هذه الكفاية      
 ) .Goleman, 1996:6(على أداء الفرد في العمل 

 

فسه بشكل دقيق نه لكي ينجح القيادي في تقييم نأ) 2004,العيتي (ويرى     
. خرين فيه راء اآلآبل ينبغي ان يعرف ,ال يكتفي برأيه هو شخصيًا في نفسهأينبغي 

ة ـــتغذي( طاءـــولهم على إعـــن حـــن القادة األذآياء إنفعاليا يشجعون مأ
نقاط ضعفهم تعرف م لــــًا لهـــوتنبيه,مـــدائهًا ألــــأي تقييم) ةــــراجع

, العيتي ( لطيف واسع من المعلومات ليكون أدائهم أفضلألنهم بحاجة ,وقوتهم
2004 : 61. ( 

 
 

 
 
 

 

 ) : Self-Confidence(الثقة بالذات  
 

عن فضًال,وتعني شعور الفرد بالرضا عن ذاته واإلعتراف بقدراته ونقاط ضعفه        
ن اـــوإنما اإلطمئن,وال تعني الثقة نوعًا من الغطرسة والغرور. إيمانه بأهدافه 

, ي نرقال(داف ــــى األهــــلإول ــاح والوصــق النجـــة تحقيــلى إمكانيإدروس ــالم
2005: 1. ( 

 

فهذه الكفاية تمكنهم من ,آثر شيوعًا لدى القادةوتعد هذه الكفاية من الكفايات األ     
عام  ليًال ما يشعرون بالذنب وهم بشكلفضًال عن أنهم ق,تحمل أألحباط والضغوط

 :ويمكن تعزيز الثقة بالذات عن طريق . باألمان والرضا يشعرون
  

. آتساب الثقة بالنفس إوتعد من أولى خطوات : الثقة في عون اهللا سبحانه وتعالى  * 
حين أوشك ) أفضل الصالة والسالموصحبه له آعليه و(وعلمنا بنبينا وسيدنا محمد 



في أثناء ) ضي اهللا عنهر(ن يطاردونه من اللحاق به وبصاحبه أبو بكر الصديق ـم
هذا الطلب  : "الصديقبو بكرأ صاحبه  لهحين قال.لى المدينة المنورةإرحلة الهجرة 

الة ـل الصـفضوصحبـه أه ـلآه وـعلي(د ـمـه النبي محـفيرد علي,"ول اهللاـرسلحقنا يا
 )اــــن اهللا معنإزن ـــال تح(ه قائًال ـــوقلبه مأله الثقة باهللا عز وجل دعوت) والسالم

 ) .31 :2004, محمود (
 

ن يتعرف المرء ذاته بصورة موضوعية فيبحث عن جوانب القوة أ: تقويم الذات * 
وتصبح هذه الجوانب مصدرًا ,رتقاء بهاستثمارها واإلإومن ثم يعمل على ,لديه

 قل على األ ما جوانب الضعف فيبذل ما بوسعه لتنميتها حتى يصل أ. لشعوره بالثقة 
 ) .54 : 2005, القيسي (دنى المقبول فيها لى الحد األإ
 

ن أو عدم الثقة أمما يبعد عن النفس الشعور بعدم الرضا : اإلستعداد لقبول النقد * 
د هذا النقد وسيلة ـــبل ويع,بـدر رحـــد بصـــول النقـستعدادًا لقبإدى الفرد ـيكون ل

 . جيدة ليعرف أخطائه ويعمل على تطوير ذاته 
 

ولكن ,نخفاض ثقة الفرد بنفسهإقد يكون الخوف من الفشل وراء : لفعلية الممارسة ا* 
ثم يذهب الخوف ,ضطراباإلحين تبدأ الممارسة الفعلية للعمل يقل القلق وينخفض 

 .من الفشل مع ممارسة العمل 
 

 ,أن يتعرف الفرد ما لديه من جوانب قوة أو ضعف: تبني نظرة إيجابية نحو الذات *  
يجابيًا نحو ذاته من خالل اإلبتعاد عن تكبير حجم الجوانب إتجاهًا إفعليه أن ينمي 

ى ــلإوب ال كــن الـتليء مـف الممـى النصـلإظر ــأن"وآما يقال ,السلبية وتضخيمها
ة بالنفس ـــقـساب الثــــى  إآتــــد علـــذا يساعـــوه,"هـــارغ منـــــف الفــــالنص

 ) .2:2004,محمود(
 
 

 
 

 ) :Self – Management( ذاتـــنات إدارة الوـــمك -2
 

فضًال عن ضبط اإلندفاع و ,ويقصد بها القدرة على إدارة التوتر الداخلي وضبطه
ويتضمن ستة آفايات فرعية ) . Spenser&Spenser,1993:33(مصادره 

 :وهي 
 

 ) :Adaptability(القدرة على التكيف  
  

أنه إذا آانت هناك  ) Spenser &Spenser, 1993 ("سبنسر وسبنسر"يشير 
 وينبغي.فــى التكيــــة علـــر فهي الكفايـها وقتنا الحاضــة يتطلبــة فرديــة آفايــيأ

ة ــــــــذه الكفايهـــاـــة العليـــــات القياديـــــــي المستويـــــن فــــمتلك العامليـــــأن ي
)Spenser & Spenser , 1993 :79. ( 

  



وا ــة يكونــذه الكفايــون هــن يمتلكـن األشخاص الذيإ) Amabile ("مبيلأ"ويذآر 
ؤالء ـــذه المرونة اإلنفعالية تسمح لمثل هـــن هأو,متوافقين ومتكيفين في عملهم

ق ــلـــدالت القـــن معـــل مـــليــتقـــهم والـــتـــى راحـــاظ علـــفـــحــراد بالـــاألف
Amabile , 1988 :55).  ( 

 
 

 :Emotional Self – Control)(ضبط الذات اإلنفعالي  
 

ل ـــــة مثـــــجـــرات المزعــــم المؤثـــــى تنظيــــرد علـــــدرة الفــــل بقــــوتتمث
 Inhibit Emotional(ة ــــع اإلنفعالــيـــــــق وردع الدوافـــــب والقلــــالغض

impulsive) (Goleman , 1995 : 4.( 
 

نهم يتمكنون من السيطرة على أذه الكفاية بــيمتاز األشخاص الذين يمتلكون ه    و
ى ــــن علــــم قادريـــــال عن آونهــفض,عــهم بالنفــود عليــة تعــهم بطريقــنفعاالتإ
رون على مشاعرهم ـــــويسيط. ة ـــــــيجابيإورة ــــم بصــــعبير عن إنفعاالتهـــــالت

 ). Blak , 2000:6( السلبية
 

 

 ) : Initiative  (ادأةــــالمب 
 

ي ــى ذلك ويعنــن تجبرهم األحداث الخارجية علأإن أصحاب المبادأة يتصرفون قبل 
واإلستفادة من ,ل حدوثهاــكالت قبـــوتجنب المش,هذا إتخاذ أفعال متنوعة ومتوقعة

 ).Roberto,1997:75(الفرص 
 

 

 

 ):Achievement Orientation( ه نحو اإلنجازــالتوج 
 

                     

  ن ـــل واإلستمرار بتحســاح المتفائــلى الكفإاز ـــو اإلنجـه نحــوم التوجــيشير مفه
. نـــن والعادييــادة المتميزيــن القـا بيـرق غالبـي تفــة هي التــوهذه الكفاي. األداء
 احــة للنجــو الوسيلــاد هــجل الــوالعم,رادف هذا المصطلح مع العمل الجادـــويت

 . )56 : 2005,القيسي(ن النفس ــوالرضا ع
 

 

 ):Trustwor thiness( بالثقة دارةــالج 
 

ات بين ــلى اإلنفتاح في العالقإو,لى التكامل الفردي والمهنيإتشير الجدارة بالثقة 
ن ــــال عــــفض, ة في هذا التعاملـــدق والصراحــوالص,هــن معــد والعامليــالقائ
ن ــــخرياء عالقات ثقة مع اآلــلى بنإذا مايؤدي ــوه,اق بين القول والفعلــاإلتس

)Whibeck,1995:403( . 
 

 

 ):Optimism (فاؤلـــالت 
 

ر ــــداث التغييــد على إحــوتتمثل بقدرة القائ,يعد التفاؤل المقوم األساس لإلنجاز
و ــه نحــباطا موجبا وعاليا بكفاية التوجوترتبط هذه الكفاية إرت. اإليجابي الفاعل



ن ــــن ومؤيديــــوا مثابريــاز العالي يكونــفالقادة الذين يكونو ذوي اإلنج,اإلنجاز
ي ـــل فــــل األمــــون من أجـــويعمل,ولديهم نظرة متفائلة نحو المعوقات,للتفاعل
 ).Goleman,1995:99( النجاح

 

                                 ):Social Competenc(  ةــــــعيات اإلجتماـــــ الكفاي:ثانيا
 

 : وهي,وتضم مجموعة من الكفايات الفرعية
 

 ):Social - Awareness( مكونات الوعي اإلجتماعي .1
 

م ـــه وإنفعاالتهـــن معــاعر العامليــا بمشـد وعيـ      وهذه الكفاية تستلزم من القائ
ة من ـــى مجموعــوتشتمل هذه الكفاية عل).Boyatiz,1982:66( وأفكارهم
 : وهي,المكونات

 
 

 ):Empathy( التعاطف     
 

ه الحب القوي     ) Blak ("بالك"         يصف  اطف بأن ه  ) Tough Love(التع إال أن
ة           ن التوافقي را م ا آبي سه جانب ت نف ي الوق ك ف د أن يمتل ى القائ ي عل ينبغ

)Combination(,ي ة تعن ه  والتوافقي ين حاجات ة ب ى الموازن د عل درة القائ  ق
ات اآل رينوحاج اطف ,خ ول التع فقةإوأن اليتح ى ش ن وعي .ل اطف م ع التع وينب

 ).Blak,2000:9( خرينالقائد الفاعل لذاته ولذوات اآل
 

 
 

 ):Service Orientation(وجه نحو الخدمة الت 
 

د من أهم        لى تقديم خدمة لآل   إتعد السلوآيات التي تؤدي       ول    خرين تع صفات القب
الشئ يعادل تقرب   "نصه  ) Cicero("شيشرو"ـوهناك قول مأثور ل   ,اإلجتماعي  

 ).84 : 2004,شابيرو" (لى اهللا أآثر من تقربهم بالفعل الطيب لغيرهمإالناس 
 

 
 

 ):Organizational Awareness( الوعي التنظيمي 
 

ا سياسيا        اديين وعي ا يخص القي  Political(تستلزم هذه الكفاية السيما فيم
Awareness (ا ا ومبادئه داف المؤسسة وتوجهاته ي ,بأه وعي التنظيم وال

دى     سياسية ل ائق ال ة والحق ارات اإلنفعالي راءة اإلش ى ق درة عل ستلزم الق ي
سة     ي المؤس املين ف ة الع م      .مجموع سمح له ة ت ذه الكفاي ادة له تالك الق وإم

ادة المتميزين في    واألداء البارز للق  ,بإستعمال تأثيرهم لتحقيق أهداف المؤسسة    
 ). Boyatiz&Buruss,1982:66( مؤسساتهم هو نتيجة لهذه الكفاية

 
 

 

 ): Relationship Management( مكونات إدارة العالقات. 2
 

ات    ذه المكون شير ه ات  إت ة العالق وير نوعي ى تط أثير   ,ل ا ت ات له ذه الكفاي وه
ه  املين مع ع الع د م ات القائ ي عالق ابي ف ذي يمتل.إيج د ال ة والقائ ذه الكفاي ك ه

 .)Blak,2000:10( يكون ماهرا في اإلتصال مع العاملين معه
 

 

 :وهي,وتتكون إدارة العالقات من مجموعة من الكفايات الفرعية



 
 

 ):Inspirational Ieadership( القيادة اإليحائية  
 

ى  شير إل سة     وت داف المؤس ق أه وية لتحقي ل س ى العم رين عل ث االخ  , ح
وهؤالء القادة يمتلكون مستوى عال من       .م للعمل سوية  وبإمكانهم إثارة حماسه  

ة ة   ,الطاق ذه الطاق ون ه م  إوينقل املين معه ى الع  ل
)Ceorge&McCrae,1990:230 .( 

   
 

        ):Developing Others( نـــر االخريـــتطوي 

ي    ه ف املين مع ة للع ات التطويري د بالحاج ة إحساس القائ ذه الكفاي ضمن ه            وتت
سة اتهمالمؤس م قابلي ي  , ودع ة ف ادات الفاعل ة للقي ة حيوي ذه الكفاي د ه وتع

 ).Goleman,2000:90(المستويات العليا 
 

 

 

 ): Change Ability( لقدرة على التغييرا 
 

ة              ة عالي الم ذا قيم شهده الع ذي ي د وي,التحول والتغيير المستمر ال ان " ؤآ  "آولم
ز الحاجة              ى تميي ادرين عل و ق ادة أن يكون ى  إعلى الق ة الحواجز    ل ر وإزال التغيي

ى   ا عل ة وغيره سات التربوي ي المؤس املين ف ث الع دةإوح داعات جدي  ب
)Golaman,2000:90 .( 
 
 

 ): Conflect - Management(إدارة الصراع  
 

ؤدي   ة ت ذه الكفاي تالك ه ل   إإم شكالت داخ د الم ى تحدي د عل ة القائ ى إمكاني ل
ديهم عال ,مؤسسته ذين ل ة ال وات لتهدئ اذ خط ي إتخ األمروف ة ب ة ,ق رتبط آفاي وت

ات   إدارة المفاوض صراع ب ة  ,إدارة ال ذه الكفاي ل   أوله ة العم م الي ا لفه  هميته
)McCluskey&St-Blasé,1997:3(. 

 
 

 

 :نــخريي اآلــف) Influence(رــــيـأثـــلتا 
 

ه   املين مع ي أداء الع د ف االت القائ ؤثر إنفع ا   ,ت صيا متعلق را شخ ست أم ي لي وه
د فحسب ي أ,بالقائ ل ف ا ب ا ,داء المؤسسة بأآمله ائال ومنفتح د متف ان القائ إذا آ ف

ا      ه ومتعاون املين مع ة       ,على الع االت اإليجابي ذه المشاعر واإلنفع ل ه ه ينق ى  إفإن ل
 ). 19 :2004,العيتي( والعكس صحيحا العاملين معه

 

     ):Team Work Collaboration( التعاون والعمل بروح الفريق 

و الع  ه نح اج             إن التوج د الن ل القائ ايميز عم و م اعي ه ل الجم ي حم  ف
ويعتمد العمل الجماعي على مجموعة آفايات الذآاء اإلنفعالي ألعضاء          ,مؤسسته
ق روري لنج   ,الفري اون ض ن أن التع ضال ع د احف ي  القائ سته ف ادة مؤس  قي

 ).306 :2004,خوالدة(
 
 

 

 :الذآاء اإلنفعالي والتفكير



اال            نفس أن اإلنفع ى             يرى علماء ال د عل وانين تعتم ا ق ة تحكمه ت سلوآيات منظم
رد    ة إستثارة                 ,البنية المعرفية للف اه واإلدراك في حال ال يكون اإلنتب إذ أن خالل اإلنفع

ة دفقها     . تام ات وت تقبال المعلوم ات إس ال عملي ه اإلنفع ي   إويوج ام المعرف ى النظ ل
 ).44 :2009,عزيز(فضال عن أنه يوجه التفكير,للفرد

رى سر(    وي افياألع ي      ) 2000, وآف حا ف أثيرا واض ؤثر ت ة ت ة اإلنفعالي أن الحال
ة           ,الحالة العقلية  ذاآرة العامل ا تعطل ال درة   ,فحين تهاجم اإلنفعاالت الترآيز فإنه أي الق

رد         ا الف ة التي يواجهه رتبط بالمهم من جانب اخر    .على إستحضار المعلومات التي ت
رد لإلن         ات الف ل   فإن اإلنفعاالت اإليجابية تشحذ طاق ة     :جاز مث ابرة والدق  الحماس والمث

 ).50 :2000,األعسر وآفافي(

شير  سي (     وي ة ) 2002,من ى أن الطبيع االت   إل أثر باإلنفع سانية تت  اإلن
ا       ,والعواطف رة في حياتن ل صغيرة وآبي ا يكون   ,ويرى أن مشاعرنا تؤثر في آ وربم

وفي الوقت نفسه   ,يرويؤآد على أن المشاعر مهمة للتفك     .هذا التأثير أآثر من التفكير      
الي أو عاطفي       . فإن التفكير مهم للمشاعر   ك عقالن أحدهما إنفع رد يمتل ويرى أن الف

 ).346 :2002,منسي( خر عقليواآل

د  ى) 2003,رزق(    ويؤآ ة     عل التفكير عالق الي ب ذآاء اإلنفع ة ال أن عالق
سهم في ت         من إن  "سالوفي "ويستشهد بما ذآره  ,متبادلة االت ت نظيم  المشاعر واإلنفع

شها ن تشوي دال م ار ب بعض,األفك ا يظن ال لوآنا ,آم يد س وم بترش االت تق إذ أن اإلنفع
ا           ى إنجاز أعمالن ساعدنا عل ر   ,وتمدنا بالمعلومات التي ت ة     "سالوفي "ويعب  عن العالق

 ). 73 :2003,رزق" (إتحاد العقل والقلب"بين الذآاء اإلنفعالي والتفكير بتعبير

 القـــدرة علـــى الوصـــول إلى حلـول منطقيـة  ويقيس معـدل الذآـاء العقلـي
بينما يقيس معدل الذآاء اإلنفعالي القدرة على تنفيذ هذه ,للمشكالت اإلدارية والقيادية
بل أن ,فليس هناك تعارض بين الذآاء العقلي واإلنفعالي,الحلول وإقناع اآلخرين بها

فالمديرأوالقيادي ,ومن الخطأ الفصل بينهما. اإلثنين يكمالن بعضهما البعض
بل عليه أن يستشير قلبه ,اليستطيع إتخاذ قرار صائب إعتمادا على العقل فحسب

واليمكن لهما إتخاذ قرارباإلعتمادعلى الجانب الوجدانــي أو العاطفــي أو , ووجدانه
 : 2009,الياس(بل عليه أن يزن قراره ببعض الحسابات العقلية ,اإلنفعالــي فحسب

173.( 
 

  :المحور الثانيمناقشة 

د بالجانب                          ام يتزاي دأ اإلهتم رن الماضي ب ر من الق د األخي ه في العق       من المالحظ أن
سان الي لإلن ى الجانب المعرفي,اإلنفع صار عل أتى من دور ,وعدم اإلقت ك يت دو أن ذل ويب

 وأشار معظم المهتمين والباحثين في     .اإلنفعاالت وزيادة تأثيرها في حياة اإلنسان المعقدة      



 في نجاح    اإلنفعاالتلى دور إخرون  آ و "آولمان وماير وسالوفي  "الشأن اإلنفعالي ومنهم    
ة              . الفرد في حياته الخاصة والمهنية     الي حديث ذآاء اإلنفع ات ال رغم من أن نظري وعلى ال

ود    ,العهد ة   إاال أنه يمكننا القول أن أصول دراسة هذا الذآاء تع ى عهود قديم اك  وأن,ل  هن
الي         إمنية  إشارات واضحة أو ض    ذآاء اإلنفع ة ال ى أهمي ود         في   ل د تع ة ق ى  إعصور قديم ل

سوف  د الفيل ار إفالطون "إفالطون"عه ى إ إذ أش ة  "ل ي مواجه نفس ف وق ال ضيلة تف ف
آظم  "ن الكريم من  آاورد في القرملى إفضال عن ذلك يمكننا اإلشارة   ,"التعرض للضغوط 

يظ الي   ,"الغ ذآاء اإلنفع صطلح ال شر إال أن م د  إنت ى ي صحفية   عل االت ال ب المق آات
 .الذي ساعد على نشره وفي بلورة نظرية علمية حديثة ,"آولمان"

ة              ة (      ونستنتج مما ذآر في اإلطار النظري من أن إختبارات الذآاء التقليدي م  ) العقلي ل
رد         ي والشخصي       ,تعد تعطي صورة واضحة عن الف ة نجاحه المهن ذآاء    ,وإمكاني ل إن لل ب

ويمثل الذآاء اإلنفعالي بطاقة عبور من عصــر رأس المال        ,لك النجاح اإلنفعالي أثره في ذ   
اعي     ال اإلجتم صر رأس الم ى ع ـري إل ب     ,الفك ذآر أن الجان دير بال ن الج ه م إال أن

ي            ة للجانب العقل إن    .اإلجتماعي والوجداني والعاطفي واإلنفعالي له أهمية موازي ذلك ف وب
ا          سلم األساس لإلرتق ل ال شرية        الذآاء اإلنفعالي يمث الي للب اطفي واإلنفع د الع د  ,ء بالبع ويع

ه        د                .ضروريا في تفعيل البعد الفكري وتعظيم رزت العدي ي إذ ب شأن العقل ا هو في ال  وآم
رد  ي للف ذآاء العقل سر ال ي تف ات الت ي ,من النظري ة الت اذج النظري د من النم رزت العدي ب

سميته ب          ال   "ـتفسر ما أجمع العلماء والمهتمون على ت ذآاء اإلنفع ات    ,"يال د عدت آفاي وق
 . الذآاء اإلنفعالي ضرورة الزمة للنجاحات في الحياة بشقيها الشخصي والمهني

ذآاء                 ى ال الي عل وعلى الرغم مما ذآره العديد من المنظرين من تفوق الذآاء اإلنفع
ا               رد مهني ر نجاح الف ذا األمر           ,العقلي في أحيان آثيرة في تقري د أن ه ة تعتق إال إن الباحث

اج م يإازال يحت ات العلم ى اإلثب اك حاجة ,ل ت هن ة إومازال ن األطر النظري د م ى المزي ل
ي                          ذآاء العقل ل من ال ه آ سهم ب سبة ماي د ن ذا األمر أو لتحدي والدراسات العلمية لحسم ه

 . والذآاء اإلنفعالي في النجاحات المهنية

درة أساسية للنجاح          وهناك العديد من التأآيدات العلمية على أن الذآاء العقلي ي          عد ق
اديمي اة أو        ,األآ ي الحي اح ف ى النج را عل ا مؤش ي دوم اديمي اليعط اح األآ ه النج إال أن
ة ة  ,المهن ون مخمن ذا فاعلي ذي يك الي ال ذآاء اإلنفع ات ال ب آفاي ور تتطل ذه اإلم إذ أن ه

م                .أآبر من الذآاء العقلي    د وسعت من الفه الي ق ذآاء اإلنفع  وأن النظريات التي فسرت ال
ان          .  تؤديه اإلنفعاالت في الحياة الفكرية     الذيللدور   إال أن الباحثة ترى أن الفرد سواء أآ

ال          اة           ,قائدا أم إنسانا عاديا فهو مزيج من العقل واإلنفع دة في الحي اك مواقف عدي وأن هن
ال ى اإلنفع ل عل ب العق ب تغلي ذآاء ,تتطل ات ال ل دور آفاي ب تفعي ف تتطل اك مواق وهن

 . اإلموراإلنفعالي في حسم

 ال يتعلق بمسألة تمتع القائد في أية مؤسسة بالذآاء اإلنفعالي أمروتعتقد الباحثة إن        
وبمرور الوقت يعزز , المعرفة الجديدة في تشكيل حياتناعمالوإنما إست,حفظ الحقائق



وم وأن يق,لى حكمته ويوسع من أفاقهإتطبيق تلك المعرفة من خبرة القائد ويضيف 
فثمة حاجة مستمرة للقائد لتعزيز أفكاره ,على التفكيروالتحليل هـــز قدرتــتعزيبإستمرار ب

أن " وفي ذلك يمكن أن نستشهد بالمثل الصيني الذي يقول .ومعرفته وخبرته وتطويرها
 أن من الضروريو" . تسحب من مخزونك دون تعويضه خطر يهدد بنفاذ هذا المخزون

 ".إما أن ترتقي أو أن تقاد "  وــيضعه أمام عينه وهيؤآد القائد على مبدأ هام ينبغي أن 

ات               ى دور آفاي       والنظريات المستعرضة في اإلطار النظري التي أشارت أو رآزت عل
ى            " آولمان"ومنها نظرية   ,الذآاء اإلنفعالي في القيادة    ه عل ذي إستند في وضع نظريت ال

زة    دور أو تأثير آفايات الذآاء اإلنفعالي في القيادة الف         ة أو المتمي ه      ,اعل إن نظريت ذلك ف وب
وظيفي ادي وال ال األداء القي ددة بمج ك  ,مح ذي يمتل د ال ى أن القائ را عل ا يعطي مؤش مم

ف        ي مختل سته ف ه لمؤس ه وبقيادت زا بعمل ون متمي د أن يك الي الب ذآاء اإلنفع ات ال آفاي
ط التعامل    اإلنفعاالت على إنها خطو    "آولمان"وفي ذلك فسر    . المجاالت  لتحقيق أهدافها   

اة  ع الحي ه ,م زت نظريت ىورآ الي وأهميته    عل ذآاء اإلنفع ات ال ب   دور آفاي ي الجان ا ف
ي ا بحث ,المهن ار "فيم ف "  أون–ب سعادة والتكي ي ال الي ف ذآاء اإلنفع ي دور ال د ,ف وأآ

ى إستثمار آفايات                "آوبر و صواف  " ا عل اءا إنفعالي ك ذآ ذي يمتل ه    قدرة الفرد ال ه وطاقات
 .عقالنيةأآثراإلنفعالية بصورة 

ذآاء          ) 18(لـ  أ      وترى الباحثة أن الكفايات      ات لل التي حددها المنظرون بوصفها آفاي
ات       .اإلنفعالي تعد أساسية ألداء القائد الفاعل والمتميز       ا شاملة  للمكون ة إنه رى الباحث وت

د        ه القائ ة          ,التي ينبغي أن يمتلك ى األداء بصورة فاعل ساعده عل ذ    ,والتي ت د ال ي وأن القائ
 . اليمتلك هذه الكفايات يجد صعوبة في األداء الفاعل في محيط العمل

   :)Leadership( القيادة التربوية: المحور الثالث

ا  ة تنظيمه ة ودرج اة اإلجتماعي وع الحي ادة بن أثر القي ة ,     تت سفة الجماع فضال عن فل
اعي             .ومعاييرها وقيمها  م ظواهر التفاعل اإلجتم ادة من أه د القي ادة يقومون     ألن,وتع  الق
ة         ,بدور أساس فيه   روح المعنوي ا وال شاط الجماعة ومدى إنتاجه ه ن إذ يؤثرون في توجي

ا  ين أفراده سائدة ب اهين    .ال ي إتج سير ف اعي ي ل الجم ول أن العم ن الق ويمك
سين ه ,متعاآ ي أتباع ؤثر ف د ي م,فالقائ أثر به لوك   .ويت ديل س ى تع الي إل ك بالت ؤدي ذل وي
راره        وتشير الدراسات ال  ,الطرفين علمية في هذا الخصوص إلى أن العمل القيادي إذا تم تك

د        ,مرات عدة فإنه يترك أثرا آبيرا في سلوك المرؤوسين وعاداتهم           ه القائ ايقوم ب إذ أن م
ي تضعها اإلدارة الرسمية              سياسات الت ذلك  ,ضمنا أو علنا يعمل على تفسير الخطط وال وب

 ).98 :2009,المغربي(اهاتهم يصبح مثاال يقتدى به المرؤوسين في سلوآهم وإتج

ويقصد به سلوك يقوم به القائد ويستطيع من خالله         ,     والتأثير هو محورعملية القيادة   
دها    ي يري ة الت رين بالطريق لوك اآلخ ر س ا    ,تغيي ا إذعان وة آونه أثيرعن الق ف الت ويختل



سريا ات     ,ق رار أو تعليم نح بق رعية تم وة ش ا ق سلطة ألنه ن ال ف ع ه يختل ن أن ضال ع ف
 ).265 : 1994,درة(رسمية 

ا                   دة وإنم ة جام ادة ليست عملي      إن المفهوم المتكامل للقيادة يقوم على أساس أن القي
ق     ى وف ة عل أدوار مختلف د ب وم القائ ا أن يق ن خالله ن م ة يمك ة حي ة ديناميكي هي عملي

 ).22 : 2007,الكبيسي(متطلبات الموقف ومايتوقع من القائد بنفسه 

 :ةالقيادة التربوي

ة  ال التربي ي مج ة ف ة مهم ة مكان ادة التربوي ل القي ة إذ ,    تحت ادات التربوي أن القي
افي ال   ا بكل م صاال وثيق يم تتصل إت ة والتعل ة المحيطة بالتربي يم ,بيئ ة والتعل فالتربي

ة وإستثمارية     .مسؤولية قومية وإجتماعية وإدارية    فضال أن   ,والتربية عملية إنتاجي
 ).157 : 2000,عيالرفا(عن دورها اإلنساني 

ة         ة والقيادي ة التربوي اح العملي ي نج ة ف ادة التربوي ة القي رز أهمي رى  ,    وتب وي
ين               ) 2001,عطوي( اس نحو هدف مع أن القيادة فن التأثير لتوجيه جماعة من الن

 ).67 : 2001,عطوي(بطريقة تضمن طاعاتهم وثقتهم وتعاونهم 

د إحدى ع  ة تع ي المؤسسات التربوي ادة ف ة    والقي صد ,ناصر اإلدارة التربوي ويق
ه                   ه طابع التوجي بالقائد في المجال التعليمي والتربوي آل من يقوم بعمل يغلب علي
ه من أجل تحقيق                ون بقيادت راد آخرين يعمل شطة أف والتنسيق والتقويم ألعمال وأن

ة دافا مرغوب م    .أه ه بحك ال عمل ي مج ادي ف دور قي وم ب ة يق ل اإلدارة التربوي ورج
سؤ  ة الم سؤولية   أهمي ذه الم ورة ه ا وخط ي يتواله ة   ,ولية الت ب بمواآب و مطال فه

راث,التطور ى الت اظ عل سه مطالب بالحف د ,وفي الوقت نف ر والتجدي وإحداث التغيي
ه        د           ,واإلبتكار الالزم والمناسب في مجال عمل ل قائ ومن  ,وهذه صفة أساسية في آ

ضر  يس اإلداري بال ل إداري ول ضرورة رج و بال د ه ل أن القائ ا قي دا هن ورة قائ
 ).58 - 57 :1998,الدويك(

ة من خالل  ة التربوي ق أهداف العملي ولى مسؤولية تحقي ة تت ادة التربوي      والقي
م          ؤدي      ,قيام العاملين في المؤسسات التربوية بالواجبات المنوطة به إذ اليمكن أن ي

ا             ه   (القائد التربوي دوره بفاعلية من دون وجود الجماعة وتضافر جهوده د رب , عب
2003 : 2.( 

د  ب(      ويؤآ ية أم    ) 2007,الخطي ت إدارة مدرس واء أآان ى أن اإلدارة س عل
 :جامعية هي قيادة تربوية تعمل لتنمية البرامج التعليمية وتشتمل على 

 .تنفيذ اهداف المؤسسة التعليمية أو التربوية -



ة            - ة التعليمي شتها مع أعضاء الهيئ دة ومناق ة  ,طرح األفكار الجدي  أو أعضاء هيئ
 .التدريس

 ).75 : 2005,الخطيب(اإللمام بالتطورات والتجديدات التربوية  -
 

 :الفرق بين القيادة واإلدارة

ادة واإلدارة           ين القي بعض فيخلطوا ب ى ال ادة في    ,     قد يلتبس األمر عل فمفهوم القي
ى النحو       ,جوهره أوسع وأشمل من مفهوم اإلدارة         ا عل ويمكن توضيح الفرق بينهم

 :االتي

ة             ت ادة         ,شمل اإلدارة التخطيط والتنظيم واإلرشاد والمراقب رغم من أن القي ى ال عل
ا              ,جزء من وظيفة المدير    ام وتنظيمه ا في التخطيط للمه فالمدير ينبغي أن يقضي وقت

املين  ة أداء الع ر   ,ومراقب داث التغيي افح إلح د يك ن القائ ى  .ولك ز اإلدارة عل وترآ
د ا   ,المحافظة على هذا التوازن    تج            أما القائ دؤوب المن لفاعل فيلهب الحماس للعمل ال

از   ق اإلنج سين األداء وتحقي ازات  ,لتح ذه اإلنج ابع ه سلوك أن   .ويت اء ال رى علم وي
ة   ون فاعل ا أن تك د له ادي إذا أري د القي سم بالبع ي أن تت ة ينبغ اإلدارة التربوي

 ).70 :2001,عطوي(

ين     رق ب ادي الف شأن اإلداري والقي ون بال ادة واإلدارة    ويلخص بعض المهتم القي
 :بالنقاط اآلتية 

اع     .1 أثير واإلقن ي الت صيته ف وة شخ ى ق د عل د يعتم يه  ,أن القائ ث مرؤوس وح
الهم     از أعم امهم وإنج صح ألداء مه ودة والن ة والم ات الطيب تمالتهم بالعالق وإس

ة   وظيفي                  ,بكفاية وفاعلي ز ال ى سلطته المستمدة من المرآ دير عل د الم ا يعتم بينم
شغله ذي ي سيير   إذ يعت,ال ي ت وانين ف ة والق وائح واألنظم ات والل ى التعليم د عل م

 ).51 :1999,حريري(مرؤوسيه 

ات            .2 سياسات ويحدد األهداف والغاي د      ,القائد يخطط ويرسم ال التخطيط بعي ويعنى ب
دى ذي  ,الم ل تنفي دير رج ا الم رارات   ,بينم ر وق ن أوام ى م ن أعل ه م ذ مايأتي  ينف

)Mccleary,2000:53 .( 

ال  .3 وم اإلدارة ب شير  مفه ام ي ى إمعنى الع ة     ل راد بغي اعي لألف شاط الجم يم الن تنظ
ة    شاطات                  ,تحقيق أهداف معين أثير في ن ة الت ى عملي ادة إل شير مفهوم القي ا ي بينم

 ).97 : 2000,اللوزي(األفراد وسلوآهم لتحقيق األهداف المرسومة 

د  .4 ل القائ د إ يمي ر والتجدي وير والتغيي ى التط ر  ,ل ة للتغيي و داعي د ه فالقائ
ويروال يم     ,تط ي التنظ رات ف داث تغيي ه إح وب من دير   ,ومطل ل الم ا يمي ى إبينم ل



دا    ,المحافظة والتقليد مع حد أدنى من التغيير والتطوير   ا اليطور واليجدد اب  وربم
)Liphan,2001:122-123 .( 

ا           ,يرآز المدير على تطبيق مهام محددة      .5 د أن يتصرف آرب ى القائ ين عل  نبينما يتع
ة    ات تخطيطي ه توجه ر ل مل  آبي م وأش تراتيجية أع ل   , واس سرح العم دير م إذ ي

 ).12 :2001,برس(فيقوم بتنظيم عمل الفريق آله ,بأآمله

ادة          .6 ادة عمال       و ,اإلدارة تتخذ منهجا رسميا وعلميا أآثر مما تتخذه القي تتطلب القي
ه اإلدارة         ا تتطلب ر مم ل أآث ق العم ل فري ف داخ اون مكث سانده تع ا ي جماعي

 ).7 :2005,برس(

رة        القائد   .7 ادرا      ,يشرك مرؤوسيه في صنع القرار وإتخاذه بدرجة آبي دير ن ا الم بينم
رار   اينفرد بإتخاذه    ,مايشرك مرؤوسيه في إتخاذ الق ا م و الكشك  (وغالب  2006,أب

:38, 39.( 

د        دير والقائ ين الم رق ب ن اليف اك م د أن هن سه نج ت نف ي الوق رى ,      ف إذ ي
سترونك" م اولئ) Armstrong" (ارم دراء ه نهم أن أن الم ذين يمك ادة ال ك الق

م          وينبغي أن يعطوا     ,يفعلوا ماينبغي عليهم أن يفعلوه بمساعدتهم فريق العمل ودعمه
 ).Armstrong,2005:216(الطموح ويقنعوا أتباعهم 

 
 

 :الفرق بين القيادة والرئاسة

 :بالنقاط اآلتية) 2006,أبو جادو(أما الفرق بين القيادة والرئاسة فيلخصه 

ون الرئاس  .1 ة     تك راد الجماع ق أف ن طري يس ع دد ول ام مح ل نظ تم  ,ة بفع ن ي ولك
 .اإلعتراف التلقائي لألفراد بما قدم لهم 

دف       .2 ا لله يئل تحقيق شترك ض ل م ة أو عم شترآة قليل شاعر م ة بم ز الرئاس تتمي
 .المعين 

ا  ,يختار الرئيس الهدف المشترك في حدود أو في ضوء مصالحه الشخصية                   .3 أم
سيرها القائ       ع من داخل               الجماعة التي ي ذي ينب ا ترسم الهدف المشترك ال د فإنه

 .الجماعة 

ى     ,توجد فجوة آبيرة في العالقة بين الرئيس والمرؤوس        .4 رئيس عادة عل ويعمل ال
ي     ة ف ة الجماع سيير دف ه ت سهل علي ى ي ة حت ة قائم سافة اإلجتماعي ل الم أن تظ

 . الوجهة التي يريدها 



تلف في جوهره عما للقائد من      إن ما للرئيس من تأثير وسلطان على الجماعة يخ         .5
ا                   سلطة في آلت ه ال ستمد من تأثير وسلطان على جماعته من حيث المصدر الذي ت

التين ة     .الح ة تلقائي ا بطريق سلطته عليه رف ب ة تعت إن الجماع د ف سبة للقائ وبالن
وة خارجة عن نطاق        .وعن رضا وطواعية   ستمد سلطته من ق أما الرئيس فإنه ي

ا  ,قول بأن سائر أفراد الجماعة أتباع له ومؤيدون       حتى أنه ليتعذر ال   ,الجماعة وإنم
ن    ه م روج عن طاعت ه الخ د يتبع شية ماق سيطرته خ ين يخضعون ل م مرؤوس ه

 ).162 – 161 : 2006,أبو جادو(العقاب 

د قوي من        ) 1977,سالمة(      ويرى   اتمتع بتأيي أن الرئيس يمكن أن يكون قائدا إذا م
ها  ي يرأس دة الت ن حري ,القاع ابع م ه ن ة ل ار الجماع ا إذا  ,ة إختي صبح زعيم ن أن ي ويمك

ا               ذا له شاعرها ومنق ا وم سيدا الماله زا وتج ة رم ه الجماع ماتمثلت
 ).103 :1977,سالمة(

شير  يس(      وي ي وبلق ن  ) 1984,مرع ة م ة للجماع ر أهمي ادة أآث ى أن القي إل
ة ا    ,الرئاس صلتين تمام ر منف ا غي ع إنهم ين   .م ن المرؤوس ر م ائهم  فكثي درون لرؤس يق

دم الجماعة ي تق ر ف يهم ,إسهامهم الكبي ة وينظرون ال م طواعي اونون معه م يتع ذلك فه ل
 ).122 :1984,وبلقيس ,مرعي(على أنهم قادة 

ادة      ومي القي ين مفه ب ب ى التقري ة واإلدارة إل ي التربي ات ف دف اإلتجاه      وته
ة اد   .والرئاس ة القي ه آلم ل ماتحمل دا بك رئيس قائ صبح ال ان إذ ي ن مع ل  ,ة م د التفاع ويع

والرئيس الناجح هو الذي يقترب في      ,الديناميكي بين األفراد شرطا أساسيا لظهور القيادة      
ه  ن جماعت لوآه م رئيس   ,س د وال ين صفات القائ ع ب ذي يجم و ال ادو(وه و ج  2006,أب

:162.( 

 :أنواع القيادة

اليب         وع أس ى تن ادة إل ال القي ي مج رة ف ات المعاص شير الكتاب ة        ت ادة التربوي القي
ا ادة ,وأنماطه سر القي دة تف ات عدي ور نظري ة ظه اء نتيج وع ج ذا التن نظم ,وه شابك ال وت

ة         ,والنظرة الشمولية للعملية القيادية   ,اإلجتماعية المختلفة  واع مختلف اك أن ك فهن وعلى ذل
اع             د واألتب ين القائ ة ب إختالف العالق ادات تختلف ب واع     ,من القي صنيفات عدة ألن اك ت وهن

 :يادة يمكن إستعراضها على النحو اآلتي الق

 ):Autocratic Leadership(القيادة األتوقراطية  

تبدادية   سلطية أو اإلس ي الت ة تعن ة .      األتوقراطي وقراط"وآلم ي   " ات ة ف ة يوناني آلم
د             ,تعني حكم الفرد الواحد   ,األصل املين في المؤسسة ألوامر القائ ولذلك تعني خضوع الع

ابعين إال الطاعة من    ,ذه القيادة تنفرد في إتخاذ القرارات وه.ونفوذه وسلطته  وما على الت
شة سار أو مناق يم    ,دون إستف يط والتنظ ي التخط د ف ذا القائ رد ه ك ينف ن ذل ضال ع ف



ة خ....والمتابع د                     .ال شة آراء القائ م أو مناق داء آرائه رين إب ق لالخ واليح
سلطة              وبذ,)238 : 2005,فليه وعبد المجيد  ( ى إستغالل ال ز عل ادة ترآ ذه القي لك فإن ه
 ).356 : 2004,ولي ومحمد(

د   ة يع ة التأريخي ن الناحي ون"    وم دأ " افالط ذا المب ي له ه ,األب الروح ي جمهوريت فف
خاص            ن األش ارة م غيرة مخت ة ص د جماع ي ي ادة ف ز القي رورة ترآي رى ض ة ي المثالي

ا   دريبا خاص دربين ت ـ    ,الم يهم ب اأطلق عل م م ارة ا"وه صفوة المخت شطة " (ل  2000,ق
:137.( 

ة     ام الجماع ور إهتم ل مح ه أن يظ تم علي تبدادي يتح وقراطي أو اإلس د االت     والقائ
ه  ضاء ل ة األع ى طاع ادة   .ويحرص عل ح القي م مالم ن أن نلخص أه ة يمك صفة عام وب

ى      اعي عل سلوك اإلجتم اع وال  األتوقراطية من حيث الجو اإلجتماعي السائد والقائد واألتب
 :النحو اآلتي

امي         - تبدادي وإرغ اتوري وإس و ديكت نمط فه ذا ال ي ه اعي ف و اإلجتم اخ أو الج المن
 .وتسلطي

ي خطوات العمل وأوجه                     - ا ويمل دا آلي القائد فهو يحدد بنفسه سياسة المؤسسة تحدي
شاط رد   ,الن ل ف ه آ تص ب ذي يخ ل ال وع العم دد ن ات  ,ويح ر وتعليم ي أوام ويعط
 .ويهتم بضمان طاعتهم له,عةويظل محور إهتمام الجما,آثيرة

ة     - ادة األتوقراطي ط القي ي نم ة ف راد الجماع وة    ,أف ل خط وات العم ذون خط إنهم ينف ف
ومة        وة المرس ة أو الخط وة الالحق ة الخط يهم معرف صعب عل صورة ي ـوة ب خطـ

 .بل القائد هو الذي يحدد العمل ورفاقه,وليس لهم حرية إختيار رفاق العمل,آاملة

ي    - اعي ف سلوك اإلجتم سلوك      ال دوان وال زه روح الع ة فيمي ادة األتوقراطي ط القي نم
ين                ة ب دام الثق االة وإنع التخريبي وآثرة المنافسة أو الخنوع والسلبية والعجز والآلمب

ة   ن جه ة م راد الجماع رى   ,أف ة أخ ن جه ة م ين الجماع نهم وب ف  ,وبي سود التزل وي
 ).83 :1977,زهران(وعدم اإلستقراروإنخفاض الروح المعنوية ,للقائد

ا               ة قيم ادة األتوقراطي سود في الجماعات ذات القي         وتوضح النتائج التجريبية أنه ي
د           ,خارجة عن العمل   اه القائ سعي وراء   ,مثل رغبة آل عضو في الجماعة في جذب إنتب وال

د في    ,وينتج عن ذلك وجود جماعة قريبة من القائد وأخرى بعيدة عنه        ,التملق د يول مما ق
دوان داخل            نفوس األفراد المنت   وتر والع مين لهذه الجماعة مشاعر اإلحباط والعدوان والت

 ).139 : 2000,قشطة(الجماعة 

نجح                سانيتهم يمكن أن ت        والقيادة القائمة على التسلط وتجاهل مشاعر اآلخرين وإن
ا    ا ومؤقت ا جزئي ن نجاح سانيته       ,ولك شعر بإن ا ي ه إال حينم ضل مالدي ي أف د اليعط فالقائ

 ).74 - 73 : 2004,العيتي(ترام مشاعره وآرامته وإح



 ):Laisses – Faire Leadership(القيادة الفوضوية  

رد في           " الديماغوجية"     ويطلق عليها القيادة     ة للجماعة أو للف وتتميز بالحرية الكامل
رارات اذ الق ه     ,إتخ ل مايحتاجون راد بك زود األف ذي ي د ال شارآة القائ ن م د م ى ح ع أدن م
ه م     ك           ويعرفهم بأن ه ذل أي عمل في        ,ستعد إلعطاء معلومات إذا ماطلب من وم ب وهو اليق

شة  يم مجرى العمل    ,المناق ارب     ,واليحاول تنظ ى الغ ل عل رك الحب ل يت ذا    ,ب ى ه ويطلق عل
 ).63 : 2006,أبو جادو" (قيادة عدم التدخل"النوع من القيادة بـ 

ان     ا العالم ة أجراه ارت دراس ت "     وأش ت و واي رف ) Lippit&White" (ليب لتع
شباب ن ال ة م ين مجموع ادة ب واع القي ادة ,أن شارك القي دخل ت دم الت ادة ع ى أن قي إل

ا أخرى         ة أحيان الود         ,األتوقراطية أحيانا والقيادة الديمقراطي ان أعضاؤها يتصفون ب إذا آ
دهم  اه قائ ة تج ة    ,والثق ن الجماع ر م ل بكثي اجهم أق ان إنت تياءا وآ ر إس م أآث إال أنه

ان              فضال عن ذلك    ,األخرى د عن مك لوحظ إرتفاع إنجازات هذه الجماعات عند تغيب القائ
 ).Lippit&White,2002:34(العمل 

ه   لوآه وتذبذب وع س د الفوضوي بتن از القائ زل ,     ويمت سيب واله ه الت وم ,إذ يتخلل ويق
ساهل         ,بإعطاء مرؤوسيه حرية آبيرة    اون والت ويكون رضا المرؤوسين منخفضا ألن الته

ألنه اليفرق بين   ,م المرؤوسين السيما ذوي الدافعية للعمل واإلنجاز      وعدم الحسم يثبط هم   
ات ل والمكاف ي التعام سول ف شط والك شجع ,المرؤوس الن ادة سائبة وت ذه القي صبح ه وت

 ).293 : 2004,القريوتي(على التهرب من المسؤولية وينعدم فيها التوجيه والرقابة 

  ):Democratic Leadership(القيادة الديمقراطية  

دول         سياسية لل ة وال سفات اإلجتماعي إختالف الفل ة ب وم الديمقراطي ف مفه      يختل
ة سها      .المختلف ا نف ة فيه م الجماع ة تحك ة إجتماعي ا عملي ة بأنه رف الديمقراطي وتع
ة وجود خالف        ,وفيها يمثل األعضاء تمثيال متساويا في إتخاذ القرارات       ,بنفسها وفي حال

رر األغلبي       رار الفاصل        بين أفراد المجموعة تق ة لألعضاء الق ة ينبغي     ,ة العددي وأن األقلي
ا التضر             . أن تخضع لرأي األغلبية    ا أنه ة طالم هذا وتشير الديمقراطية إلى الحرية الفردي

 ).173 : 2006,أبو جادو(بالجماعة 

رة للمرؤوسين          ة آبي اع        ,     والقيادة الديمقراطية تعطي أهمي أثير واإلقن ى الت د عل وتعتم
وتعظيم  ,مع الحرص على األخذ بآراء المرؤوسين , عن التهديد والتخويف   الشخصي بعيدا 

 ).391 :2007,عالقي(أهميتهم في العمل 

ام                وبذلك فإن القيادة الديمقراطية تنتهج أساليب اإلقناع واإلستشهاد بالحقائق واإلهتم
اون       ى التع زهم عل ل حف ن أج رامتهم م ة وآ راد المجموع شاعر أف د   .بم إن القائ ذلك ف ل

ارهم تم بأفك آراء أتباعه ويه ستأنس ب ديمقراطي ي م المعلومات واإلرشادات ,ال در له ويق



اون    ,الالزمة  ار وتحقيق التع ة اإلبتك ارزا في تنمي ه دورا ب درات مرؤوسيه  ,ول وإطالق ق
 ).73 : 2000,المغربي(وطاقاتهم الكامنة 

ة   ارت دراس ت "   وأش ت و واي ادة   ) Lippit&White" (ليب ة القي ى أهمي إل
 : إذ أوضحت نتائج الدراسة مايأتي,  لديمقراطيةا

ين   .1 داوة ب دة الع يض ح ي تخف ا ف ى غيره ة عل ادة الديمقراطي ضلية القي أف
 .المرؤوسين

ار   .2 ة اإلبتك ة ملك ى تنمي ساعد عل ل ي ن العم وا م ة ج ادة الديمقراطي وفر القي ت
ادأة د   ,والمب ى القائ اد عل ل اإلعتم ين   ,وتقل درات المرؤوس ق ق وتطل
اون من أجل تحقيق األهداف والمصالح                وتس,وطاقاتهم اعد على بناء أجواء التع

 ).Lippit &White,1985:132(المشترآة 

شير  ة(       وي ادة       ) 2006,دآل ا القي ستند إليه ي ت ن األسس الت ة م ى مجموع إل
 :منها ,الديمقراطية

أي ,الفكر والممارسة عمليتان متصلتان اليمكن تطوير أحدهما من دون األخرى               .1
ه أن آال  دون الممارسة ليس سوى آالم عابر        . منهما يغني االخر ويغذي الفكر ب ف

فضال عن أن الممارسة      ,والنظرية بدون التطبيق تبقى جوفاء فارغة     ,اليعني شيئا 
 .العشوائية غير المستندة إلى نظرية معينة ماهي إال تطبيق فوضوي

ية التنفصل عن   ينبغي أن يؤمن القائد الديمقراطي أن عملية تطوير األشياء الماد    .2
سان  وهر اإلن ر ج ة تغيي ية ,عملي ة األساس ي الغاي ذه ه صر ,وه ام بالعن أي اإلهتم

 .البشري هو األساس

ه متواضعا  .3 د تجعل دى القائ ة ل ر  ,إن المعرف ى التكب ة إل ؤدي نقص المعرف ا ي بينم
 .فكلما آان القائد أآثر وعيا أصبح أآثر تواضعا,واإلبتعاد عن أفراد المجموعة

د  .4 ل القائ ميعم ل له ه واليعم ع مجموعت ديمقراطي م م,ال وفر له ل ,والي وفر آ ل ي ب
ى المساهمة             ,منهم لآلخر  ه عل فهو يؤمن بقابلية اإلنسان على تغيير واقعه وقدرت

 ).54 :2006,دآلة (مع االخرين لتغيير ماهو آائن إلى ماينبغي أن يكون 

 ): Rational Leadership(القيادة العقالنية  

ه                   يستمد هذا الق   , ائد دوره من التفويض الرسمي الممنوح له مما هو مخول فعل
ه    سلطة في صالحيات وال ه ال وظيفي      ,ول ز ال ى المرآ د عل نمط يعتم ذا ال إذ أن ه

ذافيرها من دون                   ,فحسب ا بح وائح ويطبق ماجاء به وانين والل فهو يحترم سيادة الق
ا دعت الضرورة             ك مهم ة  واليتوقف تطبيق     .وجود أية مرونة للخروج عن ذل األنظم

ا  ,واللوائح من قبله فحسب بل يتوقع ممن يعملوا معه جميعا إتباع اإلسلوب نفسه              مم



ي    ا ف ول به وائح المعم وانين والل ة والق الف األنظم اب أي شخص يخ ى عق ه إل يدفع
ادئ والقواعد                ,المؤسسة وانين ولمجموعة األصول والمب وائح والق والء لل ويكون ال

 ).241 : 2008,الحريري(مطلقا المرعية الثابتة ال لشخص القائد 
 

 :القيادة باألساليب 

ى حساب األهداف              تم باألساليب عل ى       ,وهذا النوع من القيادة ته شكل عل أي تغليب ال
ن  رغم م ى ال شكالت عل اء الم يح وإخف ل القب ا لتجمي ة منه ي محاول ضمون ف الم

ا اء     .وجوده ضليل وإخف ى الت شكل إل ام بال ة اإلهتم صل درج د ت وف
 ).    1 :2008,وحسن,والطحالوي,مابراهي(الحقائق

داف            دم أه دمي يخ از خ ى جه ذي إل از التنفي ول الجه اليب يتح ادة باألس ي القي      وف
ة ى أهداف المؤسسة الجامعي ا من دون النظر إل ادات العلي د ,القي ال تعق ى سبيل المث فعل

ة ص                سة إفتتاحي ا إال عن جل ر منه تمخض آثي اخبة العديد من المؤتمرات العلمية التي الي
ة دون                  ام أجهزة اإلعالم المختلف ى إهتم ستحوذ عل تحضرها بعض الشخصيات الهامة وت

ة موضوعاته               ؤتمر وأهمي ى مضمون الم اديمي عل ومن دون   ,الترآيز الموضوعي واألآ
ى   ,وعليه تصبح بعض هذه المؤتمرات غاية وليست وسيلة       .أي متابعة لتوصياته   وذلك عل

ال        مما تكلف الجام  ,حساب األهداف والرؤى   د والم ر من الجه اق      ,عة الكثي د اإلنف ذلك يع وب
 ).Reichheld,1996:83(عليها  من النوع اإلستهالآي 

 :القيادة باألهداف 

ل  سة       تعم الة المؤس ي رس تراتيجي ف دف االس سيم اله ى تق ادة عل ذه القي ه
ات                 داء الكلي ى عم وزع عل ة التي ت ك   ,الجامعية إلى عدد من األهداف التكتيكي د ذل بع

داء    توزع ع  اوني العم سام     ,لى مع ى رؤساء األق سم       .أو عل ل رئيس ق سم آ ك يق د ذل بع
ستهدفة             سيطة م ط ب كل خط ي ش يه ف ى مرؤوس ا عل ام يوزعه ى مه صغير إل ه ال هدف

ق ة     .التحقي ة التنفيذي ستويات اإلداري دد الم ا لتع ة األداء تبع داف وطريق دد األه ا تتع وهن
 ).23: 1997,والطحالوي,ابراهيم(

صا دث إنف ادات         ويح داف القي اونيهم وأه دريس ومع ة الت ضاء هيئ داف أع ين أه ل ب
دف    شرية به وارد الب ة الم ي تنمي ة وه تراتيجية للجامع داف االس ا واأله الوسطى والعلي

سياسية          ة وال ذه الجوانب    .خدمة المجتمع في جوانبه اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافي وه
ة العال   ارات تنمي ة ومه ارات تقني ب مه ا تتطل ات جميعه ق

 ).Spitzer,1995:78(اإلنسانية

شير  ادة   ) Schminke,1997(     وي ة القي ى طريق داف عل ت األه ى أن تفتي إل
ى المستويات          ,باألهداف هو سر فشلها    ة عل ويكمن الفشل الحقيقي في عدم وضوح الرؤي



ك   ,والمقصود بالرؤية هنا البصيرة التي ترى ماال يمكن إبصاره        .الجامعية آافة  وينطبق ذل
ى ن      عل ن يمك صاره ولك ن إب ذي اليمك ستقبل ال  الم
 ).Schminke,1997:33(إستبصاره

 :القيادة بالرؤية المشترآة 

شكل شمولي                   ام بالوسائل واألهداف ب ا اإلهتم تم فيه ة المشترآة ي إذ ,      القيادة بالرؤي
ى     ائمين عل ضال عن ضمير الق دان ف ل والوج ى العق ة إل ة المؤسسة الجامعي ل رؤي تنتق

التها ع ا    رس ادة فيه ستويات القي تالف م ى إخ داف     .ل سم األه ة التق ذه الحال ي ه وف
ى   ,ولكن تقسم األدوار وأدوات الوصول الى هذه األهداف     ,واالستراتيجيات فيها  وتعمل عل

م بهدف                   راءى له ة للعمل حسبما يت املين في الجامع ة للع إطالق الطاقات وإعطاء الحري
ة   و تنمي شود وه مى المن دف األس ى اله شكل  الوصول إل ا ب شرية وتطويره روات الب  الث

 : 1995,هالل(حقيقي اليعتمد على إجتياز اإلمتحانات والحصول على الشهادات فحسب          
90.( 

سلطة     ن ال ازال ع يس تن ادة ل ن القي وع م ذا الن تعمال   ,       وه ي آس شارآة ف ا م ولكنه
سم   –األدوات وتسلم األدوار للوصول إلى هدف يراه الجميع واضحا         دفا ليس مق ى   ه ا إل

ؤتمرات  ات وبحوث وم ة–إمتحان ا تكتيكي ذه األهداف آله م تخدم الهدف , إذ أن ه وإذا ل
د          ال والجه ا     ,االستراتيجي أصبحت مضيعة للوقت والم ة  ,وأصبحت الوسيلة غايته والغاي

 ). 65 : 1997,وابراهيم,الطحالوي(وسيلتها 

ى شرآاء            والقيادة بالرؤية المشترآة تحول القائمين على العمل الجا        معي جميعهم إل
ة والمستقبلية         يم الحالي نهم استراتيجية التعل ر عن      ,يعرف آل م ارة التعبي نهم مه ل م ولك

اءة           ,ارائه الشخصية  دهم بصورة بن وينبغي أن اليلهي     ,فضال عن تقبل آراء اآلخرين ونق
دف            ة اله ر لرؤي د النظ ن بع م ع يل أدواره امهم بتفاص ل إهتم ى العم ائمين عل الق

 ).79 : 1995,وابراهيم,الطحالوي (االستراتيجي

 :نظريات القيادة

ذه                 حاول العديد من العلماء والمتخصصين بدراسة القيادة إيجاد تفسيرات علمية له
اهرة ادة  ,الظ سر القي ي تف ات الت ن النظري د م ؤالء العدي ون ,ووضع ه د صنف المهتم وق

 :وهي ,بالشأن القيادي نظريات القيادة إلى ثالثة مداخل

 :ومن نظرياته , )Indivual Approach(المدخل الفردي :الأو

 .نظرية الرجل العظيم .1
 . نظرية السمات .2

 

 :ومن نظرياته,)Behavior Approach(المدخل السلوآي :ثانيا



 .نظرية االشبكة االدارية .1

 : ومن نظرياته,)Situational Approach (المدخل الموقفي:ثالثا

 النظرية الموقفية .1

 :ومن نظرياته,توفيقيالمدخل ال:رابعا

 النظرية التفاعلية .1

 :وسيتم استعراضها على النحو اآلتي

 ):Indivual Approach(المدخل الفردي:أوال

ادة   د خصائص القي تهدفت تحدي ي إس اوالت الت ى المح ن أول ردي م دخل الف د الم       يع
ة مةأ          ,الناجح ى س وم عل ادة تق أن القي ل ب راض القائ ى اإلفت دخل عل ذا الم ستند ه و وي

سمات يمكن أن يكون            ,مجموعة من السمات يتمتع بها فرد معين       ذه ال ومن تتوافر فيه ه
 ).Bass,1999:15(قائدا ناجحا في آل الظروف والمواقف 

 

 

 :  ومن نظريات المدخل الفردي

  ). Grat Man Theory(نظرية الرجل العظيم  

 أفراد من ذوي المواهب      لى أن الحياة اإلجتماعية ترتبط بظهور     إتشير هذه النظرية          
وأن الظواهر التأريخية جميعها من      ." الملهمين"ويطلق عليهم بـ    ,والقدرات غير العادية  

ة  ة الهي وقهم هب د تف ذين يع وبين ال ال الموه ام واألبط ال العظ نع الرج ص
)Landy,Barens&Murphy,2000:225.( 

و أن  اس ه وم أس ى مفه ة إل ذه النظري ستند ه د"      وت د يول صنعالقائ وأن ," وال ي
سبة   ست مكت ة ولي ة موروث سمات القيادي درات وال دد  ,الق ي ع صورون ف ادة مح وأن الق

 ).309 :2006,آنعان(محدود من العوائل 

ول      سلمة تق ى ضوء م م عل ون رأيه ة يبن ذه النظري إن أصحاب ه ذلك ف ادة "     وب الق
ادة     ة القي م موهب دون ومعه ابعيهم      ,يول ن ت زهم ع صال تمي ديهم خ د ل " وتوج

 ).252 : 1997,الطويل(

رزون في مجتمعهم نتيجة                    ام يب يم أن الرجال العظ       ويرى مؤيدو نظرية الرجل العظ
وهي قدرات وسمات وخصائص ,إلمتالآهم قدرات وسمات وخصائص فائقة وغير مألوفة   



ان       ال أو أي مك ي أي مج ادة ف نهم ق ل م ة تجع أريخ    ,وراثي سارات الت مون م م يرس فه
 ).263 :2002,العميان(ومستقبل الشعوب 

ه                      ادة إال أن ي فسرت القي ى الت ات األول ة من النظري     وعلى الرغم من آون هذه النظري
 :منها ,وجهت لها العديد من اإلنتقادات

سير   .1 ي تف دخل ساذج ف ل م ا تمث ول أنه اك من يق سيطة وهن داخل الب د من الم تع
ادة ي     ,القي رة الت زز الفك م تع ات ل ائج الدراس ن أن نت ضال ع سمات  ف ول أن ال تق

 ).82:أ2001,عطوي(والخصائص والقدرات القيادية موروثة 

ى          .2 التصورات واألفكار التي يسهم بها أنصار هذه النظرية آانت محاوالت تقوم عل
 ). 32 :2007,الكبيسي(وتفتقر إلى الدالئل التجريبية لتأآيدها ,التأمل

د .3 ي صنع القائ ة والمؤسسة ف ت الخ,تجاهل دور البيئ ي إذ أهمل ة الت رة والمعرف ب
ع      سلم موق ه لت ن أن تؤهل ي يمك اة الت ل والحي ي العم رد ف سبها الف ن أن يكت يمك

 ).2001:55,الجبوري(قيادي 

 ):Traits Theory(نظرية السمات  

يم       ل العظ ة الرج وم نظري ول مفه ذي دار ح دل ال ة للج ة نتيج ذه النظري رت ه        ظه
ان( د يو ). 263 :2002,العمي أن القائ د ب ة وتفي صائص موروث ه خ د ولدي ا ,ل ضال عم ف

رة        الل الخب ن خ سبه م الل مايكت ن خ مات م صائص وس ن خ د م سبه القائ ن أن يكت يمك
ستمر دريب الم ذه     ,والت ي ضوء ه د ف ا القائ صف به ن أن يت ي يمك صائص الت ن الخ وم

ة ي,النظري ات       : ه و العالق ه نح ة وإتجاهات ة الذاتي اعي والدافعي ضج اإلجتم ذآاء والن ال
 ).95 : 2006,نشوان(اإلنسانية 

أن      ل ب الرأي القائ ة ب ذه النظري ادي ه اج    "      وتن ا نت ادي هم سلوك القي ادة أو ال القي
ات دوره                 ام بمتطلب ى القي ادرا عل ه ق ا يجعل ره مم للسمات التي تميز شخصا معينا عن غي

 ).128 : 2006,محمد " (القيادي

راء ال    ي إج ة ف ذه النظري دون له احثون المؤي ذ الب رف        وأخ ات لتع ن الدراس د م مزي
وعرف هؤالء   ,سمات القيادة الموجودة لدى قادة مستلمين مناصب في مؤسسات مختلفة         

ين            ,"الباحثون عن السمات  "الباحثون بـ    سمات المشترآة ب ى ال وذلك من أجل التوصل إل
د ار أي قائ ارا إلختي ادة بوصفها معي ستلمين ,الق ادة الم دى صالحية الق ى م م عل أو للحك

 ).312 :1999,آنعان(ب القيادية للمناص

واحي الجسدية                  د من الن      واألبحاث األولى عن القيادة رآزت على دراسة سمات القائ
ة ة واإلجتماعي ة واإلنفعالي ة .والعقلي ملت دراس توجديل"وش ) Stogdil,1948" (س

دارس                    ذ الم ة من تالمي ادة دراسة جماعات مختلف ة بالقي حول العوامل الشخصية المتعلق



رهم      وا ال وغي ة والعم ة             ,لجماعات الديني سمات جسدية وعقلي زون ب ادة يتمي فوجد أن الق
 ).178 :2006,أبو جادو(وإجتماعية وإنفعالية آثيرة 

احثين  د صنف بعض الب نهم ,   وق اوي(وم د 1999, الحن ي ومحم ) 2004, ؛و ول
 :قدرات القائد وسماته وخصائصه على النحو اآلتي

سمية  - صائص الج ارت الد:الخ ادة    أش ى أن الق ذا الخصوص إل ي ه ة ف ات العلمي راس
 .والحيوية والنشاط,وثقل الوزن,يتمتعون بطول الجسم

ة   - ة والفكري درات العقلي ى     :الق ايكونوا أعل ا م ادة غالب ات أن الق حت الدراس أوض
ا  ,وأثرى معرفة ,وأغنى ثقافة ,ذآاءا د نظرا   ,وأوسع أفق ذ بصيرة   ,وأبع ى    ,وأنف در عل وأق

 .في رؤيتهم لألمور من غير القادةوأحكم ,التنبؤ باألحداث

اعي   ,يتميز القادة بالثبات اإلنفعالي   :السمات النفسية واإلنفعالية   - وة  ,والنضج اإلجتم وق
 .والقدرة على ضبط النفس بشكل أقوى من غيرهم,اإلرادة والثقة

اوني وسلوك المشارآة        :السمات اإلجتماعية  - ى    ,يتحلى القائد بالسلوك التع درة عل والق
ا            ,لتعامل مع اآلخرين  التفاعل أو ا   ا بالمشكالت التي تواجهه رغبتهم باإلحاطة علم وب
ة     ,اللمؤسسة اوي (وبإجادته للمهارة اإلجتماعي ي ( ؛)228 : 1999,الحن د   ,ول و محم

 ,2004: 353( 

ارت  سي(     وأش ن ) 2007,الكبي ال ع افظ(نق سمات ) 2000,ح ى أن ال إل
سب وظي      رى بح ة ألخ ن جماع ف م درات تختل صائص والق ذه   والخ ر ه ا أو تغي فته

ا الجماعة           ة التي تمر به اك سمة     ,الوظيفة نتيجة للظروف اإلجتماعي ه ليست هن وأن
ة    االت آاف ي المج ة ف ى أساس سمات معين ادة عل سر القي دة تف ل موح ة أو دالئ عام

 ).34 : 2007,الكبيسي(

 :المدخل السلوآي: ثانيا

ا          ادة              أوجد التوجه نحو دراسة السلوك القيادي تحوال مهم ات القي ,  في تطوير نظري
ين  ,ويرآز هذا المدخل على الكيفية التي يتعامل بها القائد مع المرؤوسين        ولقناعة المهتم

ذا                 ة ل سمات والخصائص القيادي ا من ال بالشأن القيادي بعدم وجود مجموعة متفق عليه
ى أساس                 أن توجهوا نحو مدخل مغاير يعتمد على الخواص السلوآية للقيادة الناجحة عل

صفات والخصائص التي تتواجد مع                      ه يعكس ال ه وأن السلوك يكون ظاهريا ويمكن تعلم
ه    ور مع و وتتط رد وتنم سلوآي   ). 271 :2000,درة(الف دخل ال ات الم م نظري ن أه وم

 .نظرية الشبكة اإلدارية

 :نظرية الشبكة اإلدارية 



وتم تطويرها  ,ة       تعد هذه النظرية من النظريات المهمة التي بحثت في موضوع القياد          
ل  ن قب ك"م رت بلي ون"و ) R.Blake"(روب ين موت ذه ,)J.Mouton"(ج وتعكس ه

 :هما,النظرية درجة إهتمام القادة ببعدين أساسيين

 ).Concern For People(اإلهتمام باألفراد  .1

 ).Concern For Production(اإلهتمام باإلنتاج  .2

ى  لوبين عل ذين اإلس ان بتوضيح ه ام الباحث د ق دين يوضح      وق ا بع بكة له  صورة ش
اج  ام باإلنت ا اإلهتم ي له د األفق األفراد  ,البع ام ب ن اإلهتم ي ع د الرأس ر البع ا يعب بينم

 ).161 :2000,الغمري(

 :وهي, عدةوحددت نظرية الشبكة اإلدارية أنماط قيادية

 ".الالمبالي"يعبر عن إهتمام متدني بالعمل ومتدني بالعاملين ويسمى  .1
 ".السلطوي"رتفع بالعمل ومتدني بالعاملين ويسمى يعبر عن إهتمام م .2
 ".اإلنساني"يعبر عن إهتمام متدني بالعمل ومرتفع بالعاملين ويسمى  .3
 ".اإلداري"يعبر عن إهتمام متوسط بالعمل ومتوسط بالعاملين ويسمى  .4
سمى      .5 املين وي ع بالع ل ومرتف ع بالعم ام مرتف ن إهتم ر ع املي"يعب " التك

 ). 193 : 2007,الهواري(
 

 

 :المدخل الموقفي:ثالثا

سيرالقيادة             استنتج الباحثون في دراستهم أنه اليوجد اسلوب واحد يعد األفضل في تف
ة       لوآيات قيادي سمات أو س ا ل زى جزئي ن أن يع ادة يمك اح القي ا وأن نج وتفهمه

ى                       ,معينة درة عل د الق ك القائ دما يمتل غ عن ر وأبل شكل أآب ة ب ادة فاعل ويمكن أن تكون القي
د       تحل ادي موح لوب قي اد اس م إعتم ف ث ل المواق وقفي     ,ي دخل الم ى الم شير إل ذا ي وه

 :ومن نظريات هذا المدخل ). 40 : 1995,الخياط(
 

 ):Contingency Theory(النظرية الموقفية  

د إال إذا                        اإلفتراض األساس لهذه النظرية يشير إلى أن أي قائد اليمكن أن يظهر آقائ
ة المحي ي البيئ أت ف ه   تهي ه وتطلعات تعمال مهارات ة إلس ف مؤاتي روف أو مواق ة ظ ط

 ).120 :2005,القريوتي(

صية         صائص شخ سمات وخ رتبط ب صه الي د وخصائ مات القائ د س رى أن تحدي      وت
ة دد    ,عام ادي مح ف قي رتبط بموق سبية ت صائص ن سمات وخ رتبط ب ل ي ات ,ب وأن متطلب

ات وإختالف الم             ى وفق إختالف المجتمع ى  ,ؤسسات في المجتمع     القيادة تختلف عل وعل
 ).72 :2006,آنعان(وفق المستويات القيادية أو اإلدارية في المؤسسة الواحدة 



ي موقف  ا ف دا له د يصبح قائ ي الجماعة ق ى أن أي عضو ف ة إل ذه النظري شير ه     وت
د يكون          ,يمكنه من القيام بالوظائف القيادية المناسبة لهذا الموقف        رد ق ذا أن الف ومعنى ه

 ).84 :1977,زهران(ي موقف معين واليكون قائدا في موقف آخرقائدا ف

ة             ة عوامل تحددها الظروف المؤاتي اك ثالث ى أن هن     وتشير أدبيات القيادة التربوية إل
 :وهي ,للقيادة الموقفية

ة  .1 د والمجموع ين القائ ة ب ي    ,العالق ون ف ة يك ة المجموع ع بثق ذي يتمت د ال فالقائ
 .موقف مؤات للقيادة

ان أداء وعمل                ,لتنظيمي للعمل البناء ا  .2 ا آ امال آلم ل التنظيمي متك ان الهيك فكلما آ
 .القائد ناجحا

 ).Fiedler,1999:232(سلطة القائد المستمدة من مرآزه الوظيفي  .3

ادة  زين للقي ومين متمي ة مفه ة الموقفي دم النظري ا,       وتق ا:أولهم وم ,ديناميكي ا تق ألنه
ف   صية والموق مات الشخ ين س ربط ب ى ال اديعل رات  ,القي ف والمتغي ل الموق وأن عوام

د          ة القائ زز مكان ن أن تع ي يمك سمات الت دد ال ي تح ي الت ه ه ة ب المرتبط
ديمقراطيا من خالل عدم حصر القيادة في عدد محصور من األشخاص              :والثاني.ومرآزه

دون         ,ممن تتوافر فيهم سمات وقدرات معينة      فضال عن عدم رفضها لمفهوم أن القادة يول
صنعو سابها        ,نوالي ن إآت ة يمك ارات القيادي درات والمه سمات والق ض ال اك بع وأن هن

ؤثرة         ).Jenning,2000:169(بالتعلم والتدريب    وفيما يلي مخططا يحدد العوامل الم
 .في الموقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )2(الشكل 

 المواقف المؤثرة في سلوك القائد

 

 : التوفيقيالمدخل:رابعا

 عوامل الجماعة

 ترآيب الجماعة_ 

 تطوير الجماعة_ 

 معايير الجماعة_ 

 خصائص القائد 

, الحاجات , األبعاد الشخصية , الخصائص الشخصية 
 التعزير  , ة الخبرة السابق, الدوافع 

 السلوك المرؤوسين 

التغيب ، , االنتقال , اإلشباع , الرضا , الدافعية اإلنتاجية 
 سلوك القائد الشكاوي 

 الهيكل التنظيمي

التسلسل الهرمي للسلطة

 القواعد واألنظمة

 السيادات األحترافية

 الوقت

 خصائص المرؤوسين

 ,األبعاد الشخصية 

 ,الحوافز , الحاجات 

,الخبرة السابقة , الدوافع 

 التعزيز

 المواقف المؤثرة على سلوك القائد



في القيادة في   ) السمات والموقفية (     يجمع المدخل التوفيقي بين النظريتين السابقتين       
دة   ة واح رات      ,نظري د والمتغي صائص القائ مات وخ ين س ع ب دا يجم دا جدي افة بع وأض

 :ومن نظريات هذا المدخل ).79 : 2006,أبو الكشك(المحيطة جميعا 

 ):Interaction Theory(النظرية التفاعلية  

      ظهرت النظرية التفاعلية في القيادة اإلدارية نتيجة اإلنتقادات التي وجهت لنظريتي            
رفض         ,ولم ترفض نظرية السمات   ,السمات والموقفية في القيادة    م ت ا ل فضال عن ذلك فإنه

ة  ة الموقفي ة        ,النظري ميت بالنظري ذلك س ا ل ت بينهم ا وفاعل ت بينهم ا دمج ل إنه ب
ة رو .التفاعلي رى آخ ل        وي ة تفاع ادة عملي رى أن القي ا ت ة ألنه ميت بالتفاعلي ا س ن إنه
يم                       ,إجتماعي ايير وق يم ومع د أحد أعضاء الجماعة ويحمل ق ذا يتطلب أن يكون القائ وه

 ).40 :2004,النداوي(الجماعة نفسها 

اع          د واألتب ين القائ       وتنظر هذه النظرية للقيادة من خالل عملية التفاعل اإلجتماعي ب
ار ي إط هف ذه  , الموقف ومتطلبات وم ه ق مفه ى وف ة عل ادة الناجح ار األساس للقي فالمعي

ددة وأعضاء    ام المح ع عناصر الموقف والمه ل م ى التفاع د عل درة القائ و ق ة ه النظري
 ).182 : 2006,أبو جادو(الجماعة التي يقودها 

زن        ي أو مت ه ذآ ا ألن ون ناجح د اليك ة أن القائ ذه النظري رى ه ه ق ,     وت درات أو لدي
وإنما ألن ذآاءه وإتزانه وقدراته ومهاراته تعد في نظر أعضاء       ,ومهارات فنية أو إدارية   

 ).309 : 2006,آنعان(المجموعة ضرورية لتحقيق أهدافها 

 :القائد الفاعلوصفات سمات 

اع                   ) 2005,برس(     يشير   ام واإلقن ى اإلله درة عل د بالق ع القائ ه ينبغي أن يتمت ى أن إل
ة          ,يز اآلخرين والتأثير وتحف  ادة الفاعل  2005,برس (وتعد هذه السمات من أساسيات القي

:12.( 

 :ويمكن توضيح هذه السمات على النحو اآلتي

 ):Inspiration (اإللهام .1

ه       املين مع د والع ادة أداء القائ دة لزي ار جدي ار أفك ي إبتك ام يعن ن  ,اإلله اد ع واإلبتع
ل   ي العم ة ف ام اآل   .الروتيني ى اله درة عل ل الق ادة    وتمث كال القي ى أش رين أعل خ

ا     ,الفاعلة فضال عن   ,فعلى القائد أن يتحلى بشخصية جذابة أو يمثل قدوة أو آليهما مع
وظيفي      ل ال سار العم ي م ة ف رات إيجابي راء تغيي ام إج ي اإلله ك يعن دا  ,ذل اذ مب وإتخ

 ).118 : 2008,الهاشمي(التوجيه عند قيادة اآلخرين 

 ):Persuasion(اإلقناع  .2



ى تتحقق                ويقصد به ق    ة حت ة فاعل ديل سلوك فريق العمل بطريق ى تع د عل درة القائ
ه داعمي                   ,أهداف المؤسسة   املين مع ه أو اآلخرين الع ل ممن حول ى جع ه عل وقدرت

ر ل    ,التغيي ن قب ا م وا إليه م يلتفت ور ل شاف أم ن إآت نهم م ة(أو يمك  : 2002, مليك
79.( 

 ): Influence(التأثير  .3

ا    ,ت المرادفة للقيادة  يعد مصطلح التأثير من المصطلحا     درة   :إذ تعرف القيادة بأنه  الق
شودة     على التأثير في اآل    أثير في      .خرين لتحقيق األهداف المن ى الت د عل ويعمل القائ

تحقيق أهداف منها توجيه الجهود نحو مستويات األداء          فريق عمله إلتمام مهام أو      
 ).111 : 2005,وفدوي,مصطفى(أو اإلنجاز عالي المستوى 

 ):Motivation(التحفيز  .4

د             درة          .يعد العمل التحفيزي جزء اليتجزأ من عمل القائ ين الق ة ب ل العالق ويمكن تمثي
ذور           ين األرض والب ة ب ادة بالعالق ه          ,على التحفيز والقي املين مع د الع ز القائ فلكي يحف

م    ن أن يجعله د م ه الب ستويات األداء فإن ى م ديم أعل ص وتق اد والمخل ل الج للعم
ادي         ,العمليضاعفون جهودهم في     فضال عن    ,فالتحفيز تحد مستديم في شخصية القي

والتحفيز مرجعه السلوك الحقيقي للقائد ال الوعود الكاذبة        .أنه جزء من عمله القيادي    
ام ه  ,واألوه ن آمال ق ع ديث منم ه بح املين مع د أو الع ر القائ سهل أن يعب ن ال فم

األداء  اء ب ازات ,باإلرتق ضل اإلنج ق أف دليل الحقي ,وتحقي ا ال د   أم ز القائ ى تحفي ي عل ق
اد                     شكل أفضل من المعت امهم ب م لمه ل في أدائه ه يتمث ه  ,مصطفى (للعاملين مع والتاي

,2006: 53 .( 

 :إتخاذ إجراء حاسم .5

وهناك حاجة ماسة إلقرار مستوى جودة ,اباـعقم ا أـراء ثوابـواء أآان ذلك اإلجـس
وفي حالة قبول القائد ,ةوالحد الذي يالقي فيه هذا األداء توقعات قائد المؤسس,األداء

وبالتالي ,ع سوف يضعف من مستويات المؤسسةـالمتكرر لألداء المنخفض عن التوق
مما يعني جودة التعليم أو العمل في المؤسسة التربوية ,يستقر معدل األداء المنخفض

لى أنه هناك واحد من إ" جيمس آونانت"ويشير ). Neoshall,2007:46(منخفضة 
 للقائد في أية مؤسسة وهو المدى الذي يمكنه فيه توليد اإلثارة إختبارات  الموهبة

ن أن ـــر اليمكـــذا األمـــوأن ه,ةـــداف المطلوبـــبين مرؤوسيه في تحقيق األه
ل بعض التوقعات العالية ألدائه الشخصي وألداء ـــد يحمــــدث مالم يكن القائـــيح

 ). Hellridge,2009:123(العاملين معه 

 

 



 : درة على إتخاذ القرارالق .6

وفي ذلك ,ةـإجادة فن وعلم إتخاذ القرارات يعد أمرا في غاية األهمية للقيادة اإلداري
فهو ,بأنه يرتاح عند إتخاذ القرارات آبيرة آانت أو صغيرة "فيرنون لوآس"يشير 
وأن الشعور بالراحة يضفي , شعوره باإلرتياح يأتي من خالل مرؤوسيهأنيؤمن ب

واألمر المهم للقائد عند إتخاذه ,على المؤسسةمما يؤثر باإليجاب ,ثقةإحساسا بال
فالتوقيت الجيد شيئا أساسيا في ,للقرار يكمن في التوقيت المناسب إلتخاذه القرار

ى ـد علـاذ القرار تعتمـة إتخــة في عمليـحة والثقاالشعور الحقيقي بالرو,إتخاذ القرار
 ).58 :2000,النمر (هما تنتج عن قرارعزيمة القائد لمواجهة أية تبعات رب

 : قوة اإلحتمال .7

 ,ويظهر قدرا من الشجاعة, القائد الماهر البد أن يكون عنده قدرة على اإلحتمال
وإذا آان على القائد ,ة تتطلب طاقة عظيمة جسدية وعاطفية وروحيةحفالقيادة الناج
فمن الصعب بالفعل ,ةـة القويـلى بالثقة والحماس والحجــه أن يتحـفعلي,حث مرؤسيه

 حجة يأن يكون مقنعا وذ,بالنسبة لشخص ليس عنده حماس أو شخصيته ضعيفة
 ). 77 :2007,وايلز(بل من الصعب جدا أن يكون قائدا ,قوية

 : النزاهة والشجاعة .8

وتعد حجر ,فالنزاهة تولد الثقة,القادةإن النزاهة والشجاعة من الصفات التي تميز 
فالشجاعة في الحرب تعرف على إنها الشجاعة في ,األساس للقيادة الجيدة والفاعلة

فالشجاعة هي القوة المعينة على فعل مانؤمن ,أما في الحياة اليومية,مواجهة الخطر
م على والتعترف بالقائد غير العاز,فالشجاعة التعترف بالتردد.به بثقة وبدون تردد

وبإختصاراإلفتقار إلى النزاهة والشجاعة يدمر القدرات .تولي المهام الصعبة 
 ).45 :2004,نيول(القيادية 

 

 :إعداد القادة التربويين وتنميتهم

     إن إستعمال اإلتجاهات المعاصرة في إآتشاف القادة التربويين والتعرف عليهم 
بل يعني أن هؤالء ,القيادة التربويةاليعني بالضرورة أن نجاحهم مؤآدا إذا مارسوا 

األشخاص يمكن أن يكونوا قادة ناجحين إذا أتيحت لهم الفرص المناسبة للنجاح في 
ولكي نضع هؤالء األشخاص على طريق النجاح البد من إعدادهم للعمل القيادي .القيادة

إلرتقاء وا,ثم البد من تطوير قدراتهم القيادة,الجديد الذي يناط بهم قبل أن يمارسوه
 من إحتمالية الفشل أو - قدر اإلمكان -وبذلك نقلل ,بمستوى آفاياتهم في أثناء الممارسة
 .اإلنحراف عن مسار القيادة الفاعلة



     وأشار المهتمون بالشأن القيادي إلى ضــرورة التدريب فــي أثناء الخدمــة للقادة 
التـدريب فـي أثناء الخدمــة للقيادات وهنــاك مدخــالن فـي النظر إلـى وظيفــة ,التربويين
 :هما ,التربوية

 . مدخل لعالج القصور في األداء القيادي 

 .مدخل للنمو المستمر للقيادة التربوية فكريا ووظيفيا 

ية   ن إفتراضات أساس ق م دخلين ينطل ذين الم ن ه ل م دريب العالجي ,     وآ دخل الت فم
بينما مدخل  ,في األداء يتطلب عالجا عاجال    ينطلق من أن القيادات التربوية تعاني قصورا        

ى نمو مستمر                    اج إل سان يحت ه إن وي لكون ذا  ,التدريب للنمو ينطلق من أن القائد الترب وه
ه     ال عمل ي مج د ف اهو جدي ل م ده بك ب تزوي دة   ,يتطل ة معق ة عملي ادة التربوي إذ أن القي

 .هذا المجالوهناك الكثير من األساليب والخبرات التي تكتسب في ,ومتعددة األبعاد

شامل             ه ال إذ ,     وإعداد القادة التربويين وتنمية قدراتهم يتم عن طريق التدريب بمفهوم
ة         ادة جهات مختلف ة وإدارات             ,تشارك في تدريب الق ات التربي ال آلي ى سبيل المث ا عل منه

ادي     شأن القي ي ال راء ف صين وخب دريب ومتخص وى    ,الت ة الق زة تنمي ن إجه ا م وغيره
 .البشرية

ة                 و ادات التربوي ل القي ا لتأهي إلدارة      ,بعض آليات التربية تعد برامج ساما ل وتنشئ أق
ة ذه الغاي ق ه ي واإلرشاد النفسي لتحقي ة واإلشراف الفن بعض االخر يكتفي ,التربوي وال

ذا المجال                 ة في ه ا الفني مكتب  (بالتعاون مع إدارات التدريب عن طريق مشارآة آوادره
 ).58 :2004,العربيالتربية العربي لدول الخليج 

 

 :القادة لتدريباألسس التربوية 

 :لكي يكون التدريب مبنيا على أسس سليمة ينبغي أن تتوافر له الخصائص اآلتية

 ):The Scientitic Basis(األساس العلمي  .1

دى    ة ل شكالت الميداني د الم ة لتحدي ات علمي راء دراس ب إج ر يتطل ذا األم وه
ة  ادات التربوي د إحتياج ,القي ائلها وتحدي ذ ووس ط  ,ات التنفي ب الخط وتجري

ة ا    ,المقترح دى فاعليته رف م ذها لتع ة تنفي ها   ,ومتابع ي تعترض شكالت الت والم
 ).Varbel,1998:23(وطرائق عالجها 

 

 

 



 ): Basis Functionalism The ( الوظيفياألساس  .2

ى             والوظيفة هنا ترتبط بالعمل الميداني واسلوب األداء بهدف اإلرتقاء بمستواه إل
رتبط                .صى حد ممكن    أق ى ت ه ومسؤولياته حت ل النظام ومكونات ذا يتطلب تحلي وه

 ).Huggins,2007:89(برامج التدريب به إرتباطا وثيقا 

 ):Participation (المشارآة .3

لوب األداء      دريب واس رامج الت يط ب ي تخط دربون ف شارك المت ي أن ي وأن ,وتعن
ا ي       ذ بم وات التنفي ن خط وة م ل خط ي آ ابيين ف وا إيج شارآة   يكون م الم ل له كف

ال والمسؤوليات         ع األعم ائج            ,الحقيقية في جمي ى نت م الوقوف عل ا يحقق له وبم
 ).Harris,2007:96(أعمالهم وماحققوه من تقدم 

 ):Incentives (الحوافز .4

ه من أهم الحوافز                   إذا آان إآتساب الخبرة والنمو الشخصي للفرد هو في حد ذات
ساب           ومن  ,إال أنه اليكفي في مجال التدريب      دول إحت ة في بعض ال الحوافز المتبع

ى                   ل الحصول عل ى مؤهالت مث دربين خطوة للحصول عل الدورات التدريبية للمت
دآتوراه        ,الدبلوم ل الماجستير أو ال ة مث ة  ,أو للحصول على درجات علمي أو الترقي

ك    ,إلى وظيفة أعلى   وتلعب الحوافز   .أو للحصول على العالوة أو درجة أو نحو ذل
ي ا ف دم دورا هام دائم للتق شجيعها ال ر وت ذاب العناص ب وإجت شاف المواه  إآت

)Hoffimann,1999:45.( 

 ): Comprehensiveness (الشمولية .5

ويين في المؤسسة                ادة الترب شمل الق والشمولية تعني أن يخطط للتدريب بحيث ي
ستويات     ف الم ى مختل يعهم عل ة جم ر      ,التربوي ك العناص ن ذل ضال ع شمل ف وي

ة ف ؤثرة والفاعل ل داخل المؤسسةالم ة العم ى ,ي حرآ ساعد عل شمول ي ذا ال وه
ه           د إتجاهات دا      ,حسن التنسيق والتكامل في اسلوب العمل وفي توحي ا يحقق عائ بم

ى وفق       ,أفضل للجهد التربوي في المؤسسة التربوية      رامج عل ويمكن أن تتعدد الب
 ).Fisher,2001:43(المستويات القيادية المختلفة والمشكالت المتباينة 

و .6 بة  ت روف المناس  Availability of Suitable Working(فير الظ
Conditions:( 

بين ان المناس ان والمك ار الزم ك بإختي تم ذل امج ,وي ه برن اج إلي ة مايحت وتهيئ
صحيح        ذ ال ه التنفي ا يتطلب ك مم ر ذل زة وغي ائل وأجه ن أدوات ووس دريب م الت

الكافي لكل المشارآين  هذا إلى جانب تحقيق الراحة النفسية واإلطمئنان  ,للبرنامج
 ).El – Hout,2004:66(في برنامج التدريب 



 :العالقة بين القيادة الفاعلة والذآاء اإلنفعالي

شير  ان"       ي اديين     " آولم ب القي ى أن أغل د إل صية القائ ن شخ شامل ع ه ال ي بحث ف
ذآاء           ن ال ر م در آبي ديهم ق ا ل م جميع ي أنه ية وه ية أساس شابهون بخاص اعلين يت الف

الياإل ول .نفع ك يق ي ذل ارات : وف ة والمه صفة عام ذآاء ب رورة ال ار ض ا إنك اليمكنن
ولكن من   .التكنولوجية للقائد التي تعد من أساسيات النجاح في المواقع القيادية التنفيذية          

ذآاء             ستطيع الشخص       الضروري التأآيد على أنه بدون القدر الكبير من ال ن ي الي ل اإلنفع
ذآاء             ,كنةأن يكون شخصية قيادية متم     ر من ال در آبي فالقادة المتألقون في أدائهم لديهم ق

 ).Goleman,2000:57(اإلنفعالي أآثر من القادة متوسطي األداء 

االت االخرين         ) 2005,برس (      ويؤآد   ه وإنفع ى إدارة إنفعاالت ادي عل درة القي ى ق عل
ة         ه القيادي ال       ,لها أبلغ األثر في فاعليت ى سبيل المث ر الغضب       تعرف األمور   :عل  التي تثي

أثير       ,وقدرته على تفهم حقيقة مواقفهم    ,ولدى العاملين معه  ,لديه وهذا يساعد آثيرا في الت
 ).28 : 2005,برس(فيهم بفاعلية أآبر 

ا دراسات            اير وسالوفي     "    وأشارت بعض الدراسات في هذا الشأن ومنه ان وم " آولم
الي ذآاء اإلنفع ة وال ادة الفاعل ة القي ى أهمي تنا.إل ا وإس ذه الدراسات يمكنن ائج ه ى نت دا إل

رق    دى الف و م ادي ه د الع يم والقائ د العظ ين القائ رق ب اح أن الف ن اإلرتي ر م ول بكثي الق
 ).189: أ 2003,مبيض(بينهما في مدى إمتالآهما للذآاء اإلنفعالي 

ودونهم                 ذين يق اء بمشاعر هؤالء ال د هو اإلرتق ذا يحدث    ,       والعمل األساس للقائ وه
اموجود                 عندما ان ألفضل م  يستثير القائد الجوانب اإليجابية في تلك المشاعر ليطلق العن

راد دى األف ن  .ل ل م كل آ د ش ك فق يح ذل ي"ولتوض اتيز ومك ان وبوي " آولم
)Goleman,Boyatiz&McKee (  الي ذآاء اإلنفع شف عن دور ال ل للك ق عم فري

املين    ويطرح الباحثون فكرة عن آون إنفعاالت القائد يمك .في القيادة  ى الع ل إل نها أن تنتق
ه شاط والحماس  ,مع يتميزون بالن ه س املين مع إن الع ز بالحماسة ف د يتمي ان القائ إذا آ ف
و                  ,نفسه افي داخل اآلخرين ليكون فضال عن إن القائد يمتلك القدرة على استثارة أفضل م

الذي يعني إستثارة     )  Dissonance(وهم عكس ما يعرف بـ      ,إيجابيين في إنفعاالتهم  
االت    أ شاعر وإنفع ن م رين م ل اآلخ افي داخ وأ م ادة    .س وير القي ة تط ى أهمي د عل ويؤآ

ؤثرة  ة أو الم الي  ,الفاعل ذآاء اإلنفع ات ال ى آفاي الل الترآيزعل ن خ ك م ويوضح أن .وذل
ة                 ة مختلف تج أساليب قيادي ادي ين فأفضل  ,تطوير هذه الكفايات وإستثمارها في العمل القي

ني لإلنتقال بسهولة بين آسلوب القائد الخيالي وآسلوب         القادة هم الذين يجدون آسلوب ف     
د  درب والقائ لوبآالم ف  س ضيات الموق ق مقت ى وف ديمقراطي عل د ال  القائ

)Goleman,2000:9 .( 

 



 :مناقشة المحور الثالث
سق       من ن سانية ض ات اإلن سيير العالق ادة لت ود القي ى وج ة إل ت الحاج د دع       لق

ى إدخال مفهوم          وعلى هذا األسا   ,إيديولوجي معين  احثون والمتخصصون عل س عمل الب
ا في الجماعة       ,القيادة في مجال البحث العلمي لبيان مدى فاعليتها        ادة  ,ومدى تأثيره فالقي

د في مرؤوسيه             ذي يمارسه القائ أثير ال ى الت وم عل ا تق وإن إختالف وسائل   ,في جوهره
ا    ادة وأنماطه اليب القي ي أس ا ف أثير تعكس تباين ا ,الت اط القي ات  فانم ق العالق ى وف دة عل

اع          ل أنماط      .اإلنسانية تتنوع بإختالف العالقة بين القائد والمرؤوسين أو األتب ويمكن تمثي
ى  ة عل سيطرة الكامل ث ال تبدادية حي ادة اإلس ه القي د طرفي ل أح ط يحت ادة بخ القي

اع باع  ,األتب ادل واإلش رام المتب ث اإلحت ر حي رف اآلخ ة الط ادة الديمقراطي ل القي وتمث
 .رك لحاجات آل من القائد واألتباعالمشت

تمكن هو                   ومن خالل ماتم استعراضه في محور القيادة التربوية فإن أفضل مناهج ال
وعي باسباب العمل          ,القيادة بالرؤية المشترآة   ادة    ,فالرؤية المشترآة تنمي ال وتمكن القي

ة    ى العملي ائمين عل ن الق ريعة م دة س ة مرت ى تغذي ن الحصول عل ة م ة الجامعي  التعليمي
ة               ة حماسا وجدي ذه العملي ا يكسب ه ادة سواء أآانت باألساليب أم           .التربوية مم ا القي أم

ة                ات المبدعة الخالق ى الطاق الخمول والكسل وتقضي عل م ب ولكن  ,باألهداف تصيب الهم
ز اإلنجاز           ادة      ,منهج القيادة بالرؤية المشترآة يحاول بعث الحياة ويحف ا تطبق القي وحينم

اك      ,شترآة في العمل الجامعي على المستويات جميعها      بالرؤية الم  فضال عن أنه ليست هن
وفي الحياة العملية نادرا مانرى شخصا  ,طريقة مثلى أو محددة لقيادة األفراد والجماعات      

شابك          ,قياديا يمارس القيادة على وفق طريقة أو نمط محدد         دة نظرا لت ادة معق ة القي فعملي
اخ أو الظرف      ,فيهاالعوامل والمتغيرات التي تؤثر   د والمن سابقة للقائ رة ال إذ نجد أن الخب

 .السائد فضال عن شخصية القائد من العوامل الرئيسة التي تؤثر في سلوآه القيادي

ة   ق نظري ى وف ادة عل سرون القي صين يف احثين والمتخص ن الب د م اك العدي       وهن
ات المستعر              ,معينة ة من النظري ل نظري اط         إال أنه من المالحظ إن آ ا نق د تكون فيه ضة ق

فنظرية السمات مثال   ,وقد تصلح في موقف ما والتصلح في موقف اخر        ,قوة ونقاط ضعف  
إذ أن هناك إختالفا    ,على الرغم من قدمها إال أنه ليس لها تأييد قوي في صفوف الباحثين            
د              وافر في القائ ذه    ,آبيرا حول عدد السمات أو الصفات التي يمكن أن تت ايير قياس ه ومع

ادة            ,مات وأهميتها النسبية في العمل القيادي     الس وما إذا آانت متوافرة فعال في بعض الق
ادة ي القي وق ف اح والتف م بالنج شهود له ذه .الم ى ه رض عل ن يعت اك م وهن

ة؟    : واإلعتراض يكمن في التساؤل اآلتي  ,النظرية ة موروث سمات القيادي وإذا آانت  .هل ال
ذا أن ال ى ه ة فمعن ة موروث سمات القيادي ر ال ة عب ي أسر معين ادة يمكن أن تنحصر ف قي

أريخ ت صحته,الت الم يثب ر م ذا األم ت دور ,وه سمات أهمل ة ال إن نظري ك ف فضال عن ذل
د       سيرات              .المرؤوسين في نجاح القائ ائج أو تف يم نت صعوبة تعم ه من ال ة أن رى الباحث وت



شكل ثابت ة ب ذه النظري ا أل,ه ة آلي ذه النظري ك فاليمكن رفض ه رغم من ذل ى ال ه وعل ن
 .ينبغي توافر بعض السمات في القائد والتي يمكن أن تساعده في تحقيق قيادة ناجحة

ذين                      أما نظرية الرجل العظيم فيمكن القول إنه باإلمكان أن نجد أمثال هؤالء القادة ال
ة ذه النظري ات ه يهم إفتراض ق عل ع ,تنطب ي دف وا ف ذين نجح ذاذ ال ادة األف ؤالء الق ه

إال هؤالء القادة أنفسهم قد يعجزوا في بعض الظروف          ,م إلى األمام  جماعاتهم ومؤسساته 
سها             ادة جماعات أخر       ,عن تحقيق أي تقدم أو نجاح مع الجماعة نف د يعجزوا عن قي وق

ادة       .غير جماعاتهم  ول أن المواهب وحدها التكفي للقي د    ,ويمكن الق د القائ د أن يعتم إذ الب
 . إال إنها غيرآافية وحدها للقائد,على أمور عدة يمكن أن تكون الموهبة إحداها

شديدة في                 وتعتقد الباحثة أن الخلل الكبير في النظرية الموقفية يكمن في مبالغتها ال
ادة أو               ,اإلعتماد على المواقف   ادة إذا نجحوا في قي وا ق إذ أن معظم الناس يمكن أن يكون

ه  ذي يتعرضون ل ف ال ة الموق شخص  .مواجه ة أن ال ذه النظري رض ه نجح وتفت ذي ي ال
دا                          د قائ ا يع ا أو موقف م ا في وقت م ة حاجات مجموعة م ه في     ,مصادفة في تلبي إال أن

ات مناسبة            ارات وآفاي ه مه وافر في الواقع أن الفرد قد يكون قائدا في موقف ما عندما تت
ف ذا الموق ات  ,له ارات والكفاي ه المه وافر في ي موقف آخر التت ا ف ون تابع ن أن يك ويمك

شأمن                 .الجديدالمطلوبة للموقف    ة تن ة الموقفي ى وفق النظري ادة عل ول إن القي ويمكن الق
ين لتحقيق هدف أو أهداف                        د في موقف مع ه القائ الحاجة إلى معرفة الدور الذي يقوم ب

سبة               ,معينة ة بالن وإن القادة هم اولئك األفراد الذين يتقدمون للقيام باألدوار التي تعد مهم
ا    .للجماعة أو المؤسسة   ة وترآزت             وهناك من الب ذه النظري ادات له وا إنتق حثين من وجه

 .اإلنتقادات حول عدم إتفاق العلماء والباحثين على عناصر موقف محدد

      أما النظرية التفاعلية فتشيرإلى أن القيادة نتاج للتفاعل والتكامل بين مجموعة من              
ا   ن أهمه رات م ف   :المتغي ة والموق اع أو الجماع د واألتب ذا أ ,القائ ى ه ة  ومعن ن النظري

ة أو مواقف                   ى ظهور سمات معين ى رجال موهوبين أو عل ادة عل التفاعلية التقصر القي
ة    ,خاصة ل الوراث ى عوام تنادا إل اعإلت إس الل التف ن خ ادة م سير القي اول تف ا تح ولكنه

ة              ة وبمواهب قيادي سمات فطري سمح    ,والبيئة مجتمعة فقد يظهر شخص يتميز ب ولكن الي
ة وا      سمات الوراثي ادة      لتلك ال ولي القي ألق أو ت الظهور أو الت دفع     ,لمواهب ب د ت في حين ق

سابقة للظهورعلى مسرح                     سمات ال نفس الدرجة من ال ى ب الضرورة  بشخص اخر يتحل
شترك       اعي الم ل اإلجتم م التفاع ة بحك سة أو أم ة أو مؤس ادة جماع ولي قي داث وت األح

سمات       ومعنى هذا أنه اليكفي للنجاح في القي      .للعوامل التي سبق ذآرها    ين ال ادة التفاعل ب
ف    ات الموق د ومتطلب صية للقائ رات      ,الشخ د والمتغي صية القائ ين شخ ل ب ا التفاع وإنم

رات             ,المحيطة بالموقف القيادي جميعها    ع المتغي د وجمي ين شخصية القائ وإنما التفاعل ب
 .  المحيطة بالموقف القيادي الكلي ومنها مايتعلق بالمرؤوسين

ابعين     ترى الباح ,        وأخيرا ة الت ادة ليست   ,ثة أنه التوجد قيادة في غياب رغب وأن القي
ة ه,وظيف د وتابعي ين القائ ل للتفاعل ب ا هي حق ا,وإنم لوبا قيادي ة أس ادة ,وأن النمطي فالقي



د التغيير والتطوير والتحديث والتجدي ؤمن ب ة ت ادة ,الفاعل أثير القي إن ت ك ف فضال عن ذل
يم في دول          وأن  . يرتقي فوق مستوى السلطات الرسمية     التعليم في بلدنا شأنه شأن التعل

من شأنها أن     ,العالم الثالث اليمكن أن يتقدم بدون قيادات تربوية واعية وديمقراطية حقا          
يم راق              ذا    ,تعمل بجهد على تقدم رسالة الجامعة والتي اليمكن أن تتقدم بدون تعل إذ أن هك

د             شرية لبل روة الب ى تطوير الت ساعد عل يم الي ذ     نوع من التعل ى تنفي ادرة عل ا ق نا ويجعله
ى العمل بإسلوب ديمقراطي سواء أآانت                  ,برامج التنمية فحسب   ادرة عل ا ق ا يجعله وإنم

سياسية   ة أم ال ة أم التنفيذي ستويات اإلداري ى الم ة   ,عل دمات الجامعي ودة الخ رتبط ج إذ ت
حدد  وبذلك يت ,وحجمها بنوعية قياداتها التي يمكن أن تجعل رسالة الجامعة رسالة وطنية          

د            ا من دون أن يفق ى التفاعل مع األطراف آله ه عل نجاح القائد الجامعي من خالل قدرت
 .فضال عن قدرته على قيادة الجامعة برؤية مستقبلية,مكانته في المقدمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

  الثالث الفصل
 سابقة دراسات

 
 
 
 

 القرار إتخاذ دراسات: األول المحور
 اإلنفعالي الذآاء دراسات :ثانيال المحور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث الفصل  



 سابقة دراسات 

 الجامعات مكتبات ببعض اإلتصال عن فضال,العراقية الجامعات بعض في المكتبات مراجعة بعد
 الجامعية واألطاريح الرسائل على لإلطالع )األنترنيت (العالمية اإلتصال شبكة في والبحث,العربية

 الدراسات بعض على الحصول الباحثة إستطاعت البحث بموضوع العالقة ذات يةالعلم والمجالت
 تضمن والثاني,القرار اذـإتخ يـف تبحث دراسات األول,ورينــمح ىـعل تقسيمها مـت التي السابقة
 : تياآل النحو على السابقة الدراسات استعراض وسيتم.اإلنفعالي الذآاء آفايات في دراسات

 :على وتشتمل,القرار إتخاذ في ساتدرا: األول المحور

 :القرار إتخاذ في عربية دراسات 
 

 :)1981( وقاص دراسة 

     في التربوية اإلدارة في القرار إتخاذ لعملية تحليلية دراسة"

 " الغربية المنطقة – السعودية العربية  المملكة             
 

 : تعرف الدراسة إستهدفت 

 لإلسلوب مسايرتها ومدى,السعودية التربوية ةاإلدار في القرار إتخاذ آيفية •
 .يالعلم

 .التربوي القرار في المؤثرة السلوآية العوامل أهم •
 اإلدارة يـف ةـالفعلي همـلوظيفت ويينـالترب والقادة دارسـالم ريـمدي ةـمعرف دىـم •

 .التربوية
 حيال التربوية األقسام ورؤساء والموجهون المدارس مديرو فيتص آيف  •

 ؟ اإلدارية تالمشكال
 ؟ اإلدارية القرارات إصدار يتم آيف •
 . التربوي القرار إتخاذ في المشارآة بإهمية التربويين القادة إلمام مدى •
   . التربوي القرار في والقيم والتقاليد بالعادات اإللتزام مدى •

 
 
 

 سؤاال )40 (من مكونة استبانة وأعد,التطبيقي الوصفي المنهج الباحث عملإست    
 جــالبرنام عمالســـتإب اإلحصائيــــة ةـــالمعالج ـدـوبع .ددـــمتع نــم ارــاإلختي لوبـــسبا

 :تيةاآل النتائج لىإ الباحث توصل  (SPSS) اإلحصائي
 

  .الفعلية وظيفتهم أبعاد والموجهون المدارس مديرو يدرك •
 . التربوية اإلدارة في القرار بأهمية والموجهون المدارس مديرو ؤمنـي •
 لألساليب طبقا القرارات صناعة آيفية والموجهون مدارسـال رومديـ رفــيع •

 . الحديثة اإلدارية
 .الفعلية وظائفهم بممارسة الكفيلة الصالحيات منحهم دمـع التربويون القادة يواجه •



 أو تخوفهم أو لضعفهم نتيجة القرار إتخاذ عن التربويين القادة بعض يحجم •
 . واإلختصاصات النصوص وضوح لعدم نتيجة أو العمل في لحداثتهم

 إتخاذ في العلمي اإلسلوب عمالإست والموجهون المدارس مديرو من آل يراعي •
 . التربوي القرار

 .القرار يمسهم من آل مشارآة ضرورة والموجهين المدارس مديري من آل يعتقد •
 اقـنط نـع جرــالتخ المختلفة ةـاإلداري المستويات من الصادرة التربوية القرارات •

 .والتقاليد العادات
 

 

 :)1985( فرحان دراسة 

  لدى الشخصية بسمات وعالقته القرار إتخاذ"
 "اإلعدادية المدارس مديرات

 
 الشخصية سمات وبعض القرار إتخاذ بين العالقة تعرف الدراسة إستهدفت        

 مـــديــري ىدلــ) نطــــــواءواإل,واإلنبســاط,العصابـــي والميـــل,بالنفــــس الثقــــــــة(
 الخدمة ومدة العمر متغيري من آل أثر وتعرف .بغداد مدينة في اإلعدادية الــمــدارس

 الشخصية سمات بعض على إعتمادا القرار بإتخاذ التنبؤ عن فضال,القرار إتخاذ في
 .مجتمعة وبصورة منفردة بصورة

 )37( من تألفت القرار إتخاذ قياسم بإعداد الباحث قام البحث أهداف ولتحقيق      
 مديرات لدى الشخصية سمات لقياس للشخصية" برونر "مقياس عمالإست وتم,فقرة

 المدارس راتـمدي نـم رةـمدي )363( من ةـالدراس ةـعين ونتـوتك .ةـاإلعدادي المدارس
 األصلي المجتمع من %)15 (وبنسبة,ةالعشوائي بالطريقة إختيارهن تم,اإلعدادية

  .اسةللدر

 خالل من الصدق استخراج خالل من لألداتين القياسية الخصائص من التحقق وتم       
 اإلختبار إعادة :بطريقتين الثبات راجـوإستخ,البناء وصدق ريـالظاه دقـالص نـمؤشري
 لـــالوسائ عمالبإست البيانات تحليل تم المقياسين تطبيق وبعد .آرونباخ – ألفا ومعادلة
 واإلنحدار,المتعدد واإلنحدار,البسيط واإلنحدار,بيرسون إرتباط معامل:ةــــاإلحصائي
 :تيةاآل النتائج لىإ التوصل وتم . ستقلتينـم نـلعينتي يـالتائ واإلختبار,التدريجي

 ,واإلنبساط,ابيــالعص لــــوالمي,بالنفس ةــــالثق (الشــخصية ســـــمات إرتباط •
 داللة ذات إرتباطا القرار اذــبإتخ ةــعدادياإل المدارس لمديرات )واءـــاإلنطو

 .إحصائية

 بإتخاذ تتنبأ أن تستطيع  )واإلنبساط,بالنفس الثقة(الشخصية سمات بعض هناك •
 )واإلنطواء,العصابي الميل( وبعضها,منفردة بصورة معها التعامل عند القرار
 .مجتمعة بصورة هاـمع التعامل دـعن رارـالق بإتخاذ تتنبأ أن تستطيع



  .الخدمة ومدة العمر ومتغيري القرار إتخاذ بين إحصائيا دالة عالقة التوجد •

      

 )1994( سنبل دراسة 

 صنع عملية في التدريس هيئة عضو مشارآة"
 "القرى أم بجامعة القرارالجامعي

 
 : الدراسة إستهدفت   

 القرار عـصن يـف القرى أم ةـبجامع التدريس هيئة إعضاء مشارآة دىـم تحديد •
 .الجامعي

 القرار صنع في المشارآة تجاه العينة أفراد نظر وجهات إختالف مدى تعرف •
 ,العلمية والدرجة,والجنسية,اإلجتماعي النوع :الدراسة متغيرات ختالفإب الجامعي
 .والخبرة

 في المشارآة عن التدريس هيئة عضو إحجـــام لىإ تـــؤدي قـــد التي العوائق تشخيص •
 .عيةالجام القرارات صنع

 

 لتحقيق إستبانة بتصميم وقامت,التحليلي الوصفي المنهج الباحثة تعملوإست   
 ومن. التدريس هيئة من عضوا )65( من الدراسة عينة وتكونت.الدراسة أهداف
 : مايأتي الدراسة ليهاإ توصلت التي النتائج أهم

 ميةاألآادي اترالقرا صنع في يشارآون أنهم على التدريس هيئة أعضاء تأآيد •
 .الدراسية بالمواد المرتبطة

 ــســـالتدري هيئة أعضاء بين األهمية ترتيب في إحصائية داللة ذات فروق التوجد •
 .والمالي اإلداري البعدين نـم آل فـــــي القـــــرى أم بجــــــامعة)  نـــاثأو ذآــور(

 العينة ىلد الكلي والمجموع األآاديمي البعد في إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 . للدراسة الكلية

 تمارس التي التدريس هيئة أعضاء مجموعة بين إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 العمل التمارس التي التدريس هيئة أعضاء ومجموعة الجامعي اإلداري العمل

 . اإلداري العمل تمارس التي المجموعة لصالح,اإلداري

 الزمنية األعمار ذات لدراسةا مجموعات بين إحصائية داللة ذات فروق التوجد •
  .المختلفة التدريبية والخبرات

 
 
 

 ):1994( رصاب دراسة 

 العلمية األقسام رؤساء القرارلدى إتخاذ على القدرة"
 "بغداد جامعة آليات في 

 



 ,القرار إتخاذ على العلمية األقسام ساءورؤ قدرة مستوى تعرف الدراسة إستهدفت     
 األقسام ساءورؤ قدرة مستوى في اإلحصائية داللةال ذات الفروق آشف عن فضال
 .العلمية والمرتبة,والتخصص,اإلدارية الخدمة :لمتغيرات تبعا القرار إتخاذ على العلمية

 .بغداد جامعة آليات في العلمية األقسام من قسم رئيس )124( من العينة وتكونت       
 رارــالق اذــإتخ على القدرة ياسلق مقياس ببناء الباحثة قامت الدراسة أهداف ولتحقيق
 تطبيق وبعد. وثبات صدق من القياسية خصائصة من التحقق وتم. فقرة )30( من تكون

 معامل : اإلحصائية الوسائل باستعمال إحصائيا ومعالجتها البحث عينة على المقياس
 :تيةاآل النتائج لىإ التوصل وتم.التباين وتحليل,بيرسون إرتباط

 على القدرة من عال بمستوى يتمتعون الذين العلمية األقسام ساءورؤ نسبة نإ •
 .األقسام ساءورؤ مجموع من ) %20,16 ( بلغت القرار إتخاذ

 مقياس على األقسام ساءورؤ قدرة مستوى في إحصائية داللة ذات فرق اليوجد •
 .اإلدارية الخدمة لمتغيرمدة تبعا القرار إتخاذ على القدرة

 إتخاذ على األقسام ساءورؤ قدرة مستوى في حصائيةإ داللة ذات فرق اليوجد •
 العينة أفراد لصالح الفرق وآان,)اإلنساني - العلمي(التخصص لمتغير تبعا القرار
  .العلمي التخصص ذوي من

 إتخاذ على األقسام رؤساء درةــق ستوىــم في إحصائية داللة ذات فرق اليوجد •
  .العلمية المرتبة لمتغير القرارتبعا

 
 

 

 ):1995( وسليمان توفيق اسةدر 
 

 وعالقته ) خارجي – داخلي( الضبط مصدر"
 "القرار إتخاذ على بالقدرة 

 
 

 ,العينة أفراد لدى  )خارجي -داخلي( الضبط مصدر تعرف الدراسة إستهدفت      
 الضبط مصدر بين العالقة تعرف عن فضال,رالقرا إتخاذ على القدرة ومستوى

 )300( من الدراسة عينة وتكونت.القرار إتخاذ على والقدرة ,)خارجي -داخلي(
  .واستراليا ومصر قطر من آل في الجامعة طلبة من وطالبة طالبا

 - يــالداخل (بطـالض عـموق اسـمقي انـالباحث عـملإست حثـالب دافـأه قـولتحقي    
 لطلبة رالقرا اذـــإتخ ىـــعل درةـــالق ارــوإختب,(Rotter)" رـــروت"لـ )يــالخارج
 . الحياة من مواقف شكل على صيغ الذي,الثانوية المرحلة

 التباين وتحليل,بيرسون إرتباط معامل عمالستإب اإلحصائية المعالجة وبعد      
 :تيةاآل النتائج لىإ الباحثان توصل الثالثي



و •
 بطـــالض درـــومص رارـــالق اذـــإتخ ىــعل درةـــالق بين وجبــم اطــإرتب ودـــج
 .البحث عينة لدى )خارجي – داخلي(

 

 

ال •
 اـــتبع رارــــالق اذــــإتخ ىــــعل درةــــالق يــف إحصائيـــة داللة ذو رقــــف يوجد 

 القدرة في الذآور بين إحصائيا دال قرف ووجود.)أ– ذ (اإلجتمـــاعي النوع رــــلمتغي
 فروق التوجد بينما .ياواسترال ومصر ,ومصر قطر عينتي بين في القرار إتخاذ على
 .واستراليا قطر عينتي في الذآور بين إحصائيا دالة

 

 
 

و •
 ,واستراليا قطر عينتي في الضبط مصدر في الذآور بين إحصائيا دالة فروق جود

 .ومصر قطر عينتي بين إحصائيا دالة فروق التوجد بينما .ومصر وواستراليا
 

 

ت •
 الضبط مصدر وفي,القرار إتخاذ على رةالقد في ناثاأل بين إحصائيا دالة فروق وجد
 إحصائيا دالة فروق التوجد بينما,ومصر واستراليا,واستراليا قطر يـــعينت نـــبي
 .ومصر قطر عينتي بين االناث بين

 

ا •
 على القدرة مرتفعي بعض ألن,خطية غير عالقة عام بشكل المفهومين بين لعالقة
 منخفضي وبعض .الداخلي الضبط في مرتفعين بالضرورة اليكونوا القرار إتخاذ
 يحدد أن ينبغي الـــذي هـــو سلوآهـــم أن يعتقدون القرار إتخاذ ىــــعل درةـــالق

 – داخلي( الضبط بمصدر الخاصة النتائج ماأآدته وهذا .ينالونها التي التدعيمات
 متغير بوصفها القرار إتخاذ على بالقدرة عالقته في مستقل متغير بوصفه  )خارجي
 .تابع
 

 

ال •
 القرار إتخاذ على القدرة في الثالثة العينات أفراد بين إحصائيا دالة فروق توجد

 .الجنسية لمتغير تبعا الضبط ومصدر
 
 

 

 ):2004( يمإبراه دراسة 

  العصابية بالميول وعالقتها (A - B) الشخصية أنماط"           
 "رالقرا إتخاذ على والقدرة                            

 
 في (A-B) الشخصية أنماط سمات إسهام مدى على التعرف الدراسة إستهدفت     
 من الدراسة عينة وتكونت.القرار إتخاذ على والقدرة العصابية الميول أعراض تباين

 الدين صالح لجامعة التابعة الكليات أقسام من عشوائيا ختيرواأ,وطالبة طالبا )500(
 . آردستان إقليم في

 



 القدرة لقياس أحدها,البحث أهداف لتحقيق مقاييس ثالثة ببناء الباحثة امتقو      
 ,الكردية اللغة لىإ العربية اللغة من الثالثة المقاييس ترجمت وقد.القرار إتخاذ على
 باللغتين تطبيقها وتم,وثبات صدق من للمقاييس القياسية  الخصائص من التحقق وتم

  . سةالدرا عينة على والكردية اللعربية

  إرتباط لـــومعام,ايـــآ عــــمرب,اتــــالبيان ةـــمعالج يــف ــــةالباحث تعملــواست    
 التائي واإلختبار,واحدة لعينة التائي واإلختبار,براون – سبيرمان ومعادلة ,بيرسون
 اإلحصائية المعالجة خالل ومن.يــــالتدريج ددــــواإلنحدارالمتع.مستقلتين لعينتين
 : تيةاآل النتائج لىإ الباحثة تتوصل

 .القرار إتخاذ على القدرة مقياس على منخفض مستوى العينة سجلت •

 .القرار إتخاذ على والقدرة (A-B) الشخصية أنماط بين إحصائيا دالة عالقة وجود •
 إتخاذ على والقدرة العصابية الميول أعراض بين إحصائيا دالة عالقة وجود •

 دالة غير القرار إتخاذ وبين بينها العالقة آانت إذ,ةسريالق األعراض ماعدا,القرار
 .إحصائيا

 التخصص لمتغير تبعا القرار إتخاذ على القدرة في إحصائية دالة فروق وجود عدم •
 . االدراسي

  .القرار إتخاذ على القدرة في الشخصية لسمات معنويا دال إسهام ظهور •
 
 

 

د 
  ):2005("  والخيراني الحاج "راسة

 القرار إتخاذ في وأهميتها والمعلومات البيانات دفقت الية"

  "والتعليم التربية بوزارة 
 

 

 من اليمن في التربية وزارة تمكن التي الفاعلة االلية تعرف الدراسة استهدفت     
 من التربوية القيادات تمكن بحيث وسهولة بيسر والمعلومات البيانات وإستقبال إرسال
 . السليمة القرارات إتخاذ

 الباحث وأعد,البيانات لجمع الميداني التحليلي الوصفي المنهج الدراسة عتمدتآو    
 القرار إتخاذ آيفية عملية عن فيها األساس الجزء يمثل أجزاء ثالثة من مكونة إستبانة
 تكون وأسئلة,ال أو بنعم عنها اإلجابة تكون مغلقة أسئلة: وتضمن, والتعليم التربية بوزارة
 عنها اإلجابة تكون أسئلة عن فضال,عدة بدائل بين من واحد بديل إختيار اعنه اإلجابة
 .القرار إتخاذ آيفية حول توضيح أو رأي إعطاء خالل من مفتوحة

 في التربوية القيادات من عشوائيا أختيرو فردا )537 (من ةـالدراس عينة تكونت  
 وتمثل,المحافظات وفي نعاءص العاصمة في مديرياتها وفي والتعليم التربية وزارة ديوان
 .مختلفة وثقافية قتصاديةإو طبيعية بيئات من العينة تكون وبذلك%).20( العينة



 : للنتائج والتوصل البيانات تحليل في الباحث إعتمدها التي اإلحصائية الوسائل ومن   
 بخصوص الدراسة ليهاإ توصلت التي النتائج أبرز ومن. المئوية والنسب,المرجح الوسط
 :مايأتي القرار إتخاذ آيفية

 :منها,القرار إتخاذ عند اإلجراءات من العديد بضرورة الوعي :أوال

 والدافعية الحماس عن فضال,تساعد والتي القرار إتخاذ في الجماعية المشارآة •
 .المتخذة القرارات تنفيذ في

 .القرار إتخاذ قبل المعلومات صدق من التوثق •

 بحسب المشكلة حل على يساعد الذي األفضل ديلالب وإختيار,عديدة بدائل وضع •
 .المتوافرة اإلمكانيات

 
 :شأن من القرار إتخاذ :ثانيا

 . العليا القيادات •
 .األول للمسؤول الذاتية التقديرات •

 
 

 

 ):2005( عوض دراسة 

 "العلمية األقسام مجالس بعض في القرار لمتخذي نفسية دراسة"

 يـالمعرف اإلسلوب وتعرف,القرار تخاذإ سلوك تعرف الدراسة إستهدفت       
 إتخاذ وكـسل بيـــن العــــالقة تــــعرف عــــن فضـــــال,لديــهم  )اإلعتماد –اإلستقالل(

 في العلمية سامــاألق اءـــرؤوس دىــل  )اإلعتماد – اإلستقالل( المعرفي واإلسلوب القرار
 .الجنسين من المصرية الجامعات

 بواقـــع الجنسين من العلمية األقسام لمجلس ارئيس )90( من ةالعين وتكونت       
 التخصصين ومن,ريةــالمص امعاتــالج نــم اثـناأل نــم )45(و,ورــالذآ نــم)45(
 المنهج الباحثة وإعتمد  .وائيةــالعش ةــالطبقي بالطريقة روــــأختي,)والنظري العملي(

 :تيةاآل األدوات عملتاست الدراسة أهداف ولتحقيق.  الوصفي

 .القرار إتخاذ سلوك مقياس •

 .الذاتية الفعالية مقياس •
 

  .)الجمعية الصورة (المتضمنة األشكال إختبار •
  .المخاطرة تفضيل إختبار •
 .التربوية القيادة على القدرة إختبار •

 ستخراجإ خالل من,البحث ألدوات القياسية صـالخصائ نـم ةـالباحث وتحققت      
 درجة ةــعالق إستخراج عن الـــفض,للفقرات ةـالتمييزي وةـوالق,يرـالظاه دقـالص

 . اإلختبار أو للمقياس الكلية بالدرجة الفقرة



 لىإ الباحثة توصلت,العينة نـــم لةـــالمستحص للبيانات اإلجصائية المعالجة وبعد     
 :تيةاآل النتائج

 المعرفي واإلسلوب رارالق إتخاذ سلوك بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة توجد .1
 العلمية األقسام اءـــسورؤ دىــــل اإلدراآي المجال على ) اإلعتماد – اإلستقالل( 

 .ناثواأل الذآور من بالجامعة
 

 والقدرة القرار إتخاذ سلوك بين إحصائية داللة ذات موجبة إرتباطية عالقة توجد .2
 .ناثواأل الذآور من معةبالجا العلمية األقسام ساءورؤ لدى التربوية القيادة على

 
 

 فعاليةوال القرار إتخاذ سلوك بين إحصائية داللة ذات موجبة إرتباطية عالقة توجد .3
 .ناثواأل الذآور من بالجامعة العلمية األقسام ساءورؤ لدى الذاتية

 

 وســـلوك القرار إتخاذ سلوك بين إحصائية داللة ذات موجبة إرتباطية عالقة توجد .4
 .ناثواأل الذآور مـــن بالجامعــــة العلميـــة األقســــام ســــاءورؤ لــــدى المخاطرة

 
 

 مجالس ساءورؤ لدى القرار إتخاذ سلوك في إحصائية داللـــــة ذو فرق توجد .5
 لصالح الفرق وآان, )أ – ذ (اإلجتماعي النوع لمتغير تبعا بالجامعة العلمية األقسام
  .الذآور

 

 اإلستقالل (المعـــــرفــــي اإلســــلوب فـــي إحصائيــــة ةداللــ ذو فــــرق يوجــــد .6
 النوع لمتغير تبعا بالجامعة العلمية األقسام مجالس ساءورؤ لدى ) اإلعتماد –

 .الذآور لصالح الفرق وآان, )أ – ذ (اإلجتماعي
 

 

 ساءورؤ لدى القيادة على القدرة فـــي إحصائيــــة داللــة ذو فــــرق يوجــــد .7
 وآان , )أ – ذ (اإلجتماعـــي النـــوع لمتغير تبعا بالجامعة العلمية األقسام جالسم

 .الذآور لصالح الفرق
 

 األقسام مجالس ساءورؤ لدى الذاتية الفعالية في إحصائية داللة ذو فرق يوجد .8
 لصالح الفرق وآان, )أ – ذ (اإلجتماعي النوع لمتغير تبعا بالجامعة العلمية
 . الذآور

 
 

 مجالس ساءورؤ لدى المخاطرة سلوك فـــي إحصائيــــة داللــة ذو فــــرق ــــديوج .9
 الفرق وآان, )أ – ذ (اإلجتماعـــي النـــوع لمتغير تبعا ةـبالجامع ةـالعلمي امـاألقس
 .الذآور لصالح

 

  مجالس ساءورؤ لدى القرار إتخاذ سلوك في إحصائية داللة ذات فرق اليوجد .10
 ).النظرية – العلمية ( الكلية نوع لمتغير بعات العلمية األقسام

 

 :)2008( المتولي دراسة 



 وعالقته )اإلستقبالي – اإلستيعابي(  المعرفي اإلسلوب        "

 "القرار إتخاذ على بالقدرة                       
 

 

 القدرة وقياس,القرار إتخاذ على للقدرة إختبار بناء لىإ الدراسة إستهدفت       
 قـوف على رارـــالق اذـــإتخ على القدرة في ةـنوازالم عن الـفض,القرار اذـإتخ ىعل

 )اإلستقبالي – إلستيعابيا (المعرفي اإلسلوب بين العالقة وإيجاد,التخصص متغير
 دادــــبغ اتــجامع يـف روعـوالف األقسام اءـسورؤ لدى رارـالق إتخاذ ىـعل درةـوالق

 . ةـواإلسالمي ياــوالتكنولوج ريةــوالمستنص

 ,فقرة )30( من مكون مقياس ببناء الباحثة قامت الدراسة ألهداف وتحقيقا       
 بطريقة صيغت الفقرات أن أي,صحيح أحدها بدائل ثالثة له موقف تمثل فقرة وآل

 وتعطى,الثالثة البدائل من واحد بديل يختار أن المستجيب وعلى,متعدد من اإلختيار
 . صفر فتعطى الخاطئة اإلجابة أما,واحدة رجةد الصحيحة اإلجابة

 المعالجة خالل ومن.لإلختبار القياسية الخصائص من الباحثة وتحققت        
 واإلختبار,بيرسون إرتباط لــمعام :تيةاآل اإلحصائية الوسائل بإستعمال اإلحصائية

 معامل لداللة ئيالتا واإلختبار,مستقلتين لعينتين التائي واإلختبار,واحدة لعينة التائي
 :تيةاآل النتائج لىإ الباحثة توصلت,بايسيريال إرتباط ومعامل ,اإلرتباط

 بغــداد جامـعـات فـي واإلنسـانيـة العـلميـة والفــروع األقسـام ســاءورؤ يتصــف •
 .القرار إتخاذ على بالقدرة واإلسالمية والتكنولوجيا والمستنصرية

 العلمية والفروع امــاألقس اءـــسورؤ بين ةـــيإحصائ ةــدالل ذات فرق دـــاليوج •
  . القرار إتخاذ على القدرة في واإلنسانية

 على والقـدرة المعـرفي اإلسـلوب بين موجـبة إحصـائية داللـة ذات عالقـة هناك •
 جامعات فـي واإلنسـانية العـلمية والفـروع األقسـام سـاءورؤ لـدى القـرار إتخـاذ
 . واإلسالمية والتكنولوجيا والمستنصرية بغداد

 
 

 وتشتمل,اإلنفعالي الذآاء في دراسات :الثاني المحور
 :على

  :اإلنفعالي الذآاء في عربية دراسات:أوال
 



 ):2001( السمادوني"دراسة 

 "للمعلم المهني والتوافق الوجداني الذآاء"

 ودرجة,يةالثانو المرحلة لمعلم الوجداني الذآاء نسبة تعرف الدراسة إستهدفت     
 يــــاإلجتماع وعـــالن نـــم لـــوآ الوجداني اءـالذآ بين ةـالعالق وتعرف,المهني توافقه

 ,للمعلم  )أ – ذ( اإلجتماعي والنوع المهني توافقه بين العالقة تعرف عن فضال,)أ – ذ(
  .األآاديمي وتخصصه,وخبرته

 تم,ناثواأل ورــالذآ نبي مناصفة,ومعلمة معلما )360( من الدراسة عينة وتألفت   
 .األصلي المجتمع من %)20( وبنسبة,العشوائية الطبقية بالطريقة إختيارهم

 , الوجداني الذآاء لقياس أحدهما,مقياسين ببناء الباحث قام البحث أهداف ولتحقيق     
 ,فقرة )33( من الوجداني الذآاء مقياس ألفوت .للمعلم المهني التوافق لقياس واالخر
 اإلجتماعي والوعي,الذات وتحفيز,ذاتيـــال الوعي:وهي,االتــمج )5( على ةــموزع
 من للمقياسين  القياسية الخصائص من تحققال تمو.اإلجتماعية والمهارات,فوالتعاط
 ,البناء وصدق,الظاهري الصدق:هما,بإسلوبين الصدق من التحقق تم إذ,وثبات صدق
 .رونباخـــــآ -ألفــــا ومعادلــــة,ارــاإلختب دةإعا:اـهم,بطريقتين الثبات نـم حققـالت مـوت

 ومعامل,آاي مربع:االتية اإلحصائية الوسائل البــــاحث إســــتعمل البيانــــات ولتحليــــل
 لعينتين التائي واإلختبار,الثنائي التباين وتحليل,المتعدد اإلرتباط ومعامل,بيرسون إرتباط

 :تيةاآل النتائج لىإ التوصل وتم.مستقلتين

 نسبة في إحصائية داللة ذو فرق يوجد •
 .الذآور لصالح الفرق وآان,اإلجتماعي وعـــالن لمتغير تبعا الوجداني الذآاء

 نسبة في إحصائية داللة ذو فرق اليوجد •
  .األآاديمي التخصص لمتغير تبعا الوجداني الذآاء

 
 الذآاء في إحصائية داللة ذو فرق يوجد •

 أفراد لصالح الفرق وآان,الخبرة سنوات لمتغير تبعا سةالخم بمجاالته الوجداني
 .األآثر الخبرة سنوات ذوي من العينة

 

 
 التوافق في إحصائية داللة ذو فرق اليوجد •

 ).أ – ذ (اإلجتماعي النوع لمتغير تبعا للمعلمين المهني
 

 التوافق في إحصائية داللة ذو فرق يوجد •
 ذوي حــلصال الفرق وآان,ديمياألآا التخصص لمتغير تبعا للمعلم المهني

 .اإلنساني التخصص
 



 

 التوافق في إحصائية داللة ذو فرق يوجد •
  .األآثر الخدمة مدة لصالح الفرق وآان,الخبرة سنوات لمتغير تبعا للمعلم المهني

 
 

 

 ):2003( رزق دراسة 

 "اإلنفعالي الذآاء تنمية في اإلنفعالي التنوير برنامج فاعلية مدى    "

 تنمية خالله من يمكن الذي "اإلنفعالي التنوير "برنامج إعداد الدراسة إستهدفت       
 بين اإلحصائية الداللة ذات الفروق عن والكشـــــف,الجامعة طلبة لدى اإلنفعالي الذآاء
 مدى وفحص,اإلنفعالي التنوير برنامج خالل من اإلنفعالـــي الذآــــاء تنميــــة في الطلبة
 في الداللة ذو الفرق عن والكشف,اإلنفعالي الذآاء تنميــــة في المقترح جالبرنام فاعلية
 فضال,البرنامج تطبيق بعد ,)أ – ذ( اإلجتماعي النوع لمتغير تبعا اإلنفعالي الذآاء تنمية
  .اإلنفعالي الذآاء تنمية في اإلنفعالي التنوير برنامج أثر إستمرارية مدى فحص عن

 التنوير برنامج وأعد.التجريبي المنهج الباحث إعتمد حثالب أهداف ولتحقيق       
 القياسية الخصائص من وتحقق .اإلنفعالي الذآاء مقياس الباحث بنى قدو,اإلنفعالي
 وصـــــــدق,يرــالظاه دقـالص:اهمـ,لوبينبإسـ الصدق مـن التحقـق خـالل مـن,للمقياس
 .آرونباخ - الفا ومعادلة,اإلختبار إعادة:هما,بطريقتين الثبات نــــم قــــالتحق وتم,البناء
 ومعامل,ايـــــآ عــــمرب :تيةاآل اإلحصائية الوسائل باستعمال اإلحصائية المعالجة وتمت
 التباين وتحليل,الثنائي التباين وتحليل,الثنائي التائـــــي واإلختبــــار,بيرســــون إرتباط
 .المتعدد

 النتائج لىإ الدراسة توصلت,العينة من المستحصلة للبيانات اإلحصائية المعالجة وبعد 
 :تيةاآل

 في إحصائية داللة ذو فرق وجود اليوجد •
 برنامج تطبيق قبل والتجريبية الضابطة المجموعتين بين اإلنفعالي الذآاء
 .اإلنفعالي التنوير

 الذآاء في إحصائية داللة ذو فرق يوجود •
 الفرق وآان,البرنامج تطبيق قبل )أ – ذ( اإلجتماعي النوع لمتغير تبعا اإلنفعالي
 .الذآور الطلبة لصالح

 التطبيقين بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد •
 مقياس في والطالبات الطالب عينتي لدى التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي
 .البعدي التطبيق لصالح الفرق وآان,اإلنفعالي الذآاء



 التطبيق بين ةـإحصائي ةـدالل ذو فرق دـيوج •
 يـف والطالبات الطالب يعينتـ دىـل ةـوالضابط ريبيةـالتج وعتينـللمجم ديـالبع

 .التجريبية المجموعة لصالح الفرق انـوآ,يـاإلنفعال اءـالذآ مقياس

 بين ةــإحصائي ةــدالل ذو رقــف دــاليوج •
 الذآاء مقياس في التجريبية للمجموعة والمتابعة البعدي التطبيق متوسطات
 .اإلنفعالي

 

 ):2003(  العكايشي دراسة 

 اإلنفعالي بالذآاء وعالقتها الجامعية البيئة في التوافق"

 "الجامعة طلبة لدى المستقبل وقلق 
 

 

 :   تعرف الدراسة إستهدفت

 والذآاء الجامعية البيئة في التوافق درجات •
 .المستنصرية الجامعة طلبة لدى المستقبل وقلق اإلنفعالي

 الجامعية البيئة في التوافق بين العالقة •
 .المستقبل وقلق

 .اإلنفعالي والذآاء المستقبل قلق بين العالقة •

 اإلجتماعية البيئة في التوافق بين الفروق •
 اإلجتماعي النوع : متغيري بحسب المستقبل وقلـــق اإلنفعالـــــي والذآاء

 .الدراسي والتخصص

 وقد .ناثواأل الذآور بين مناصفة,ةوطالب طالبا )400( من الدراسة عينة ألفتوت     
 من وتحققت . فقرة )40( من ألفت اإلنفعالي الذآاء لقياس امقياس ببناء الباحثة قامت

 وصدق,الظاهري الصدق ستخراجإ خالل من الصدق من تحققت إذ,القياسية خصائصه
 .آرونباخ - الفا ومعادلة,اإلختبار إعادة:اــهم,نـيبطريقـت الثبات نــم وتحققت,اءـالبن

 التائي واإلختبار,بيرسون إرتباط معامل: بإستعمال إحصائيا بياناتها الباحثة وعالجت
 وبعد .المتساوية للعينات توآي وإختبار,يــــالثنائ نــــالتباي وتحليل,مستقلتين لعينتين
 :تيةاآل النتائج لىإ التوصل تم اإلحصائية المعالجة

 الجامعة طلبة من العينة أفراد يتمتع •
 ولكنهم,اإلنفعالي بالذآاء ويمتازون ,الجامعية البيئة في بالتوافق يةالمستنصر
 .المستقبل قلق من يعانون



 في التوافق بين إحصائيا دالة عالقة توجد •
  اإلنفعالي والذآاء الجامعية البيئة

 في التوافق بين إحصائيا دالة عالقة توجد •
  . المستقبل وقلق الجامعية البيئة

 الذآاء بين ئياإحصا دالة عالقة توجد •
 .المستقبل وقلق اإلنفعالي

 متغيرات بين إحصائيا دالة عالقة توجد •
 المستقبل وقلق اإلنفعالي والذآاء الجامعية ةـالبيئ يـف قـالتواف:ةـالثالث ةـالدراس

. 

 الجامعية البيئة في اـــتوافق رـــأآث ورـــالذآ •
  . رالذآو من إنفعاليا ذآاءا أآثر ناثاأل بينما,ناثاأل من

 في إحصائية داللة ذات قروق التوجد •
 اإلنفعالي والذآاء ةـــاإلجتماعي ةـــالبيئ في قـالتواف:الثالثة الدراسة متغيرات
 ).إنساني – علمي( الدراسي التخصص لمتغير تبعا المستقبل وقلق

 

 :)2004 (الدرديري دراسة 
 

 وعالقته الجامعة طلبة لدى الوجداني الذآاء"
 "والمزاجية المعرفية المتغيرات ببعض

 
 في الدراسي والتخصص اإلجتماعي النوع من آل أثر تعرف الدراسة إستهدفت     
  ةـالمعرفي غيراتـالمت عضـبب يـالوجدان اءـالذآ ةـعالق نـع الـفض,يـالوجدان اءـالذآ

 ببعض الوجداني الذآاء وعالقة .)الناقد والتفكير,اإلبتكاري والتفكير,المتعددة الذآاءات(
 . )رعش الستة(  والمزاجيــــة الشــــخصية المتغيرات

 ,طالبة )88(و,طالبا )59( بواقع,ةــوطالب طالبا )147( بلغت ةــعين إختيار وتم     
 ,دانيــالوج اءــالذآ لقياس مقياسا الباحث وأعد.العشوائية الطبقية بالطريقة أختيروا
 -جالسر" ومقياس )1988,هارمس (دادـــإع من ددةـــالمتع اءاتـــالذآ قائمة وإعتمد
 لقياس "آاتل" ومقياس ,اإلبتكاري للتفكير "وليامز "ومقياس,الناقد للتفكير  "واطسن
  .الشخصية سمات

 :بإستعمال إحصائيا البيانات الباحث عالج البحث عينة على المقاييس تطبيق وبعد     
 المعالجة خالل ومن.مستقلتين لعينتين يــــالتائ ارــــواإلختب,ونـــبيرس إرتباط لـــمعام

 :تيةاآل النتائج لىإ التوصل تم اإلحصائية



 وعــالن نـم لـــلك رـــأث دـــاليوج •
 في )إنساني – علمي              (الدراسي والتخصص,)أ – ذ (ــياإلجتماع
 . اإلنفعالي الذآاء

 بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة توجد •
 الشــــخصي والذآاء ويـاللغ الذآـاء مــن وآل نيالوجدا الذآاء من آل

 .الناقد والتفكير اإلبتكاري والتفكير اإلجتماعــــي والذآـــاء

 بين إحصائية داللة ذات عالقة التوجد •
 والحرآي والجسمي والمكاني والرياضي يــالمنطق اءــوالذآ يــاإلنفعال اءــالذآ

 .والطبيعي والموسيقي

 الذآاء بين إحصائية لةدال ذات عالقة توجد  •
 .الذآاء سمة ماعدا عشر الستة الشخصية وعوامل الوجداني

 
 
 
 

 ):2005 (القيسي دراسة 
 

 "الثانوية المدارس مديري لدى اإلنفعالي الذآاء آفايات"       
 

 مديري لدى اإلنفعالـــي الذآــــاء آفـــايــــات مستوى تعرف الدراسة إستهدفت     
 الذآاء آفايات مستوى في الفروق وتعرف,بغداد مدينة فــــي انويـــةالث المـــدارس
 لهدفي وتحقيقا .الخدمة ومدة, )أ – ذ (اإلجتماعي النوع :لمتغيري تبعا اإلنفعالي
 حددها التي الكفايات لىإ إستنادا اإلنفعالي الذآاء آفايات مقياس الباحثة أعدت الدراسة

 آفايات: وهي ,أساسية مكونات) 4 (تشمل والتي) 2000,ومكي,وبوياتيز,آولمان(
 أما.الشخصية الكفايات تتضمن المجموعتان وهاتان,الذات إدارة وآفايات,بالذات الوعي

 وآفايات,اإلجتماعي الوعي آفايات:  وهي,مجموعتان فتتضمن اإلجتماعية لكفاياتا
 موعتانومج,الشخصية للكفايات مجموعتان (األربع المجموعات وهذه. العالقات إدارة

) 110 (من المقياس ألفوت. فرعية آفاية) 18 (بدورها تتضمن) اإلجتماعية للكفايات
 والقوة,الظاهري الصدق ستخراجإب الصدق من الباحثة تحققتو.النهائية بصيغته فقرة

 فتم الثبات أما. اليه تنتمي الذي المكون بدرجة الفقرة درجة وعالقة,للفقرات التمييزية
 المقيــــاس وطبـق. آرونباخ – االف ومعادلــــة,هويت ومعادلة:هما,بطريقتين إستخراجه

 ةـالمعالج دـوبع. رةـومدي راـمدي) 500 (بلغت ةـالثانوي دارسـالم مديري نمـ عينة على
: تيةاآل ائيةـاإلحص لـالوسائ عمالـبإست العينة نـم لةـالمستحص اناتـللبي ةـاإلحصائي
 التباين وتحليل,مستقلتين لعينتين التائي واإلختبار,دةــــواح ةـــلعين يــــالتائ ارـــاإلختب

  :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت.األحادي

 المدارس مديري من العينة أفراد يتمتع .1
 .اإلنفعالي الذآاء آفايات من عال بمستوى الثانوية

 



 مستوى في إحصائية داللة وذ فرق اليوجد .2
 .)أ - ذ (اإلجتماعي النوع لمتغير بعات يــاإلنفعال اءــالذآ آفايات

 
 

 مستوى في إحصائية داللة وذ فرق يوجد .3
 مدة لصالح الفرق وآان,الخدمة مدة متغير وفق على يـــاإلنفعال اءـــالذآ آفايات
 .  األآبر الخدمة

 
 

  ):2005, الناشئ (دراسة 

 "المدرسين لدى الذات بفاعلية وعالقته اإلنفعالي الذآاء"   

 العالقة وتعرف .الذات وفاعلية ,اإلنفعالي الذآاء مستوى تعرف الدراسة هدفتإست     
 مستوى في الفروق عن فضال,الذات فاعلية ومستوى اإلنفعالي الذآاء مستوى بين

 اإلجتماعــــي النـــوع :لمتغيري تبعا الذات فاعلية مستوى في والفروق اإلنفعالي الذآاء
 الباحثة وصممت. ومدرسة مدرسا) 400 (بلغــــت ـــةعينــ لدى والعمــــر, ) أ – ذ(

 الذات فاعلية مقياس أما,مكونات) 4 (من تكون اإلنفعالي الذآاء آفايات لقياس مقياسا
 ـدقوص الظاهـري الصدق خـالل مـن الصدق مـن الباحثة وتحققت. مجاالت) 3 (قتضمن

 . آرونباخ -لفاأ ومعادلة,اراإلختب إعادة: هما,بطريقتين الثبات من وتــــحققت,اءـالبن
 لعينة التائي راإلختبا:  تيةاآل اإلحصائية الوسائل باستعمال اإلحصائية المعالجة وتمت
 توصلت التي النتائج أهم ومن. التباين وتحليل,مستقلتين لعينتين التائي واإلختبار,واحدة

 : مايأتي الدراسة ليهاإ

 بدرجة إنفعاليا ذآاءا المدرسون يمتلك .1
 .اإلنفعالي الذآاء لقياس المعد للمقياس النظري المتوســــط قفـــو

 

 بدرجة الذات فاعلية المدرسون يمتلك .2
 .الذات فاعلية لقياس المعد للمقياس النظري المتوســـط فـــوق

 
 

 بين إحصائيـة داللة ذات عالقة توجد .3
 .العينة أفراد من المدرسين لدى الذات وفاعليــة اإلنفعالــي الذآــاء

 

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد .4
 مـن المدرسيــن لـدى الــذات وفاعليــــة اإلنفعالي الذآاء بين اإلرتباط معامالت
 ريةالعمـ والفئـات,)أ - ذ (اإلجتماعـي النـــوع: لمتغيرات تبعا العينــة أفــراد

 ).66 - 53(؛)52 - 38(؛)27 - 23(
 

 ):2007 (سليمان دراسة 

 اإلنفعالية المتغيرات ببعض وعالقته الياإلنفع الذآاء"



 "الجامعة طلبة لدى 
 

 

 طلبة لدى الذات وتقدير وأبعاده اإلنفعالي الذآاء مستوى تعرف الدراسة إستهدفت      
 الداللة ذات الفروق تعرف عن فضال,والخجل الضبط وجـــهة مســـتوى و,الجامعة
 ,)أ – ذ(  يـاإلجتماع وعـالن رـلمتغي اـتبع يـــاإلنفعال اءـــالذآ وىـــمست في ةـــاإلحصائي
 تقدير (اإلنفعالية والمتغيرات والمنخفض المرتفع اإلنفعالي الذآاء ذوي بين والفروق
 المتغيــــرات في اإلنفعالي الذآاء أثر تعرف نع فضال,)الضبط ووجهة,والخجل,الذات

 نــــم الدراســــة عينة وتكونت. )الضبط ووجهة,لـوالخج,الـذات ـرديتـق( اإلنفعالية
 ,الذآور مـــن )89( بواقـــــع فلسطين في غــــــزة جـامعـــة من وطالبة طالبا )219(
 . العشوائية ةـــالطبقي ريقةـــبالط روـــأختي,ثاألنا من )121( و

 

 ,يـاإلنفعال اءـالذآ لقياس دهماـأح مقياسين الباحث دـأع ةـالدراس دافـأه قـولتحقي     
 و يـتويك" هدــــأع ذيـال طـالضب ةـوجه اسـمقي ىـوتبن,ذاتـال رـتقدي لقياس رـخاآلو

 من التحقق وتم ."الدريني" وضعه الذي الخجل مقياس تبني عن فضال," دسترايكالن
 .اموثباته امصدقه من التحقق خالل من للمقياسين القياسية صخصائ

 إرتباط لـمعام:ةــتياآل ائيةــاإلحص لالوسائ باستعمال اإلحصائية المعالجة وتمت     
 وبعد .يــــالزائ ارـــواإلختب,الثنائي التائي واإلختبار,األحادي التائي واإلختبار,بيرسون
 :تيةاآل النتائج لىإ الدراسة توصلت,الدراسة عينة من المستحصلة البيانات تحليل

 عال بمستوى العينة أفراد من الطلبة يتمتع •
  .لياإلنفعا الذآاء من

 عال بمستوى العينة أفراد من الطلبة يتمتع •
  .الذات تقدير من

 بمستوى العينة أفراد من الطلبة يتمتع •
  . الضبط مرآز من متوسط

 بمستوى العينة أفراد من الطلبة يتمتع •
  .الخجل من متوسط

 مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 لصالح الفرق وآان,ياإلجتماع النوع لمتغير تبعا الجامعة طلبة لدى اإلنفعالي الذآاء
 .الذآور

 بين إحصائية داللة ذات فروق التوجد •
 .لديهم الخجل مستوى في اإلنفعالي الذآاء ومنخفضي مرتفعي الطلبة

 بين إحصائية داللة ذات فروق التوجد •
 .لديهم الضبط جهةو في اإلنفعالي الذآاء ومنخفضي مرتفعي الطلبة

 

  ):2008 (مغربي دراسة 



  من عينة لدى المهنية بالكفاءة وعالقته اإلنفعالي ذآاءال"
 " المكرمة مكة مدينة الثانوية المرحلة معلمي

 
 

 المهنية والكفاءة ومكوناته اإلنفعالي الذآاء بين العالقة تعرف الدراسة إستهدفت      
 سةالدرا عينة وتألفت . المكرمة مكة مدينة في الثانوية المرحلة معلمي لدى وأبعادها

 في واألهلية الحكومية الثانوية المدارس في يدرسون الذين من معلما )146( من
 ,نـــللمعلمي يـــاإلنفعال ءالذآـــــا لقياس األول,مقياسين ببناء الباحث وقام .العام التعليم
 . وثباتهما المقياسين صدق من التحقق وتم .للمعلمين المهنية الكفاءة لقياس والثاني
 المقياسين تطبيق بعد العينة من المستحصلة للبيانات اإلحصائية جةالمعال وتمت

 إرتباط ومعامل ,مستقلتين لعينتين التائي اإلختبار : تيةاآل اإلحصائية الوسائل باستعمال
 وتوصلت .اإلحصائية الداللة إختبار ومعادلة,واحدة لعينة التائي واإلختبار,بيرسون
 :تيةاآل النتائج لىإ الدراسة

 الذآاء بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد •
 . وأبعادها للمعلم المهنية والكفاءة ومكوناته اإلنفعالي

 ذات جميعها اإلنفعالي الذآاء مكونات تكن لم •
 .وأبعادها للمعلم المهنية بالكفاءة التنبؤ في إحصائية داللة

 للتفاعل إحصائية داللة ذات تأثيرات التوجد •
 الذآاء في الخبرة وسنوات)إنساني – علمي( مياألآادي التخصص بين المشترك
 .اإلنفعالي

 

 للتخصص إحصائية داللة ذات تأثيرات توجد •
 .اإلنفعالي الذآاء مكونات أحد بوصفه التعاطف في األآاديمي

 

 
 

 :الياإلنفع الذآاء في أجنبية دراسات:ثانيا
 

 وآولمان بوياتيز دراسة 
(Boyatiz&Golman,1998) 

Emotional Competence Inventory"" 

 "ةــــــاإلنفعالي ةــــــالكفاي ائمةـــــــق"

 عرفت اإلنفعالية الكفايات لقياس جديدة أداة وآولمان بوياتيز من آل بنى      
 في األداء القائمة هذه وعكست  (ECI)بـ المعروفة اإلنفعالية الكفاية قائمة باسم
 في المؤسسات من العديد في والمنفذين والمدراء القادة لكفاية الدراسات مئات
 على إعتمدت األولى,بمرحلتين القائمة هذه إعداد مر وقد.والبرازيل وإيطاليا امريكا



 من المأخوذة البيانات خالل من تجريبيا التحقق فيها تم والثانية,الخبراء راءآ
 :وهي,آفاية )20( ىـلإ راءـاإلج ذاـه اللـخ نـم الباحثان وتوصل.شخصا )596(

 ,ميرــوالض,بــالــذات والثــــقــــة,ذاتالــــــ مــــــييوتق,يـــاإلنفعالـ ذاتـــال يـــوع
 والوعـــــي,والتعاطــــــــف,والمبــــــادرة,اإلنــــجاز ودافــــــــــــع,والتكــــــــيف
 ,ــــوذوالنف,والقيــــادة,الخـــــدمات  وتقديـــــم ,خريــناآل وتطــــوير,التنظيمـــــي

 ,الجماعي والعمل,الروابط اءـــوبن,راعـــالص وإدارة,غييرـــالت زــــوحاف,الــواإلتص
 .اإلبداعي والسلوك

 مع الكفايات بعض دمج وتم,ةالكفايـ ذهـه فـتصني  "ولمانـآ" ادــأع ثم ومن      
 تفقرا ضـبع دـوتوحي,ادرةـالمب عـم يـاإلبداع وكــالسل جـدم فقد ,البعض بعضها
 ضـبع ييرــتغ نــع الـفض,ادةــالقي عـم رـخاآل عضـوالب,خريناآل فقرات مع وذـالنف
 ,يــالتنظيم وعيــال لىإ السياسي يــوعــال ةـآفاي مـسآ ـرتغي إذ,الكفايات مياتـمس

 .اإلنفعالي ذاتـال وعي لىإ اإلنفعالي والوعي

 

 (Dulewicz& Higgs,1998 ) :هيكز و ديولوايز دراسة 

"Emotional Intelligence : can it be measured 
reliably and validity using competency data" 

 وثبات بصدق قياسه يمكن هل:اإلنفعالي الذآاء"

 "الكفاية بيانات باستعمال
 

 والتقدم العمل ألداء اإلنفعالي الذآاء إسهام مدى تعرف الدراسة هذه إستهدفت      
 مؤسسة قائد )58(  من العينة وتكونت,سنوات سبع لمدة الدراسة واستمرت,الوظيفي
 ,الكفايات من أنواع ثالثة تقييم فيها وتم.ايرلندة في أخرى مؤسسات ورـــومدي , تربوية
  :وهي

 .لــــوالتكام,زمــــوالع,رـــوالتأثي,المرونة وتشمل :اإلنفعالية الكفايات .1

 .داعــــبواإل,مـــوالحك,لـــالتحلي وتتضمن :الذهنية الكفايات .2

 .العمل ومعنى,اإلستقاللية وروح,باإلشراف وتتمثل :اإلدارية الكفايات .3

 تشغل ةــاإلنفعالي اياتــالكف أن ســةالدرا ليهاإ لتـتوص التي النتائــج أهــم منو
 ,%)20( غلــتش ةــالذهني الكفايات أن نـحي في,التنظيمي التقدم مجال من %)68(

 أآبر بنسبة تسهم اإلنفعالية الكفايات أن هذا ومعنى. %)12 (لتشغ ريةاإلدا والكفايات
 المقياس تطبيق وأعيد.التنظيمي أو الوظيفي بالتقدم يتعلق فيما الكفايات من غيرها من
 أن لىإ الدراسة وتوصلت,العالمية التجارية الشرآات إحدى في موظفا )151( على



 من العمل في للنجاح ةـإمكاني رــاألآث مــه العالي اإلنفعالي الذآاء ذوي من الموظفين
  .أعلى عقليا ذآاءا يمتلكون خرينآ موظفين

 تنبؤية قدرة له اإلنفعالي الذآاء آفايات مقياس إن التحليالت  هذه من ستنتجآو
 الشمالية أمريكا:منها,عدة بلدان في هتطبيق وأعيد.أخرى مقاييس من أفضل بالنجاح

 .متطابقة النتائج وآانت,ابانوالي والمانيا والالتينية

 

 

 

 

 :(Sala,2000) ساال دراسة 
 

"Do programs Designed to Increase Emotional 
Intelligence" 

 "العمل في اإلنفعالي الذآاء لزيادة المصممة البرامج تنجح هل"  

 الذآاء على التدريب برامج فاعلية على األدلة بعض توفير الدراسة إستهدفت                                     
 مرتين تقييمهم تم مشترآا )20( من تألفت األولى,عينتين الدراسة تكونتو.اإلنفعالي

 العينة أفراد ونصف.أشهر ةـثماني مقداره زمني لـبفاص,اإلنفعالي الذآاء مقياس على
 ,بالجملة للبيع آبيرة صناعية مؤسسة في يعملون برازليون وهم األول الفريق يمثلون
 .عالمية إستشارية شرآات في يعملون فكانوا الثاني الفريق يمثلون االخر والنصف
 حكومية شرآة في الحسابات مـقس في ونــيعمل ترآاــمش )19( مــتض الثانية والعينة
 .شهرا عشر أربعة مقداره زمني بفاصل مرتين اإلنفعالي ذآائهم تقييم تم وقد,أمريكية

 اإلنفعالي الذآاء قائمة هي اإلنفعالي الذآاء تقييم لهاخال من تم التي األداة وآانت
(Emotional Compence Inventory),بـ عروفةـالم (ECI) ذهــه وتقيس 

 مكونات أربع على وتحتوي,)1988( عام "آولمان "وضعها التي الكفايات القائمة
 والمهارات,ذاتـــال وإدارة,يــــاإلجتماع يـــوالوع,ذاتـــــبال يــــالوع:يــوه,أساسية

  .فرعية آفاية عشرين وتتضمن,اإلجتماعية

 من التمكــن برنامـــج" بـ يعرف جــبرنام لىإ المشترآــــون تعــــرض دـــوق
 المعروف (Mastring Emotioal Intelligences Program) "اإلنفعالي الذآاء

 ىــعل اعدةلمســل دــأع (Work Shop) لـــعم ةــورش ثلـــيم ذيـــوال, (MEIP)بـ
 والهـــدف.وتوجيهها العمــــل مكــــان فــــي اإلنفعالــــــي اءــالذآ آفايات أفضل دـديـتح



 الباحث عملإست البيانات ولتحليل .للمشارآين اإلنفعالي الذآاء قدرات ـعـرف جالبرنام نـم
  .اإلنفعالي الذآاء زيادة في البرنامج أثر لتعرف التائي اإلختبار

 

 إذ,اإلنفعالي الذآاء تحسين في البرنامج فاعلية عن عام بشكل النتائج سفرتوأ
 فقد األولى للعينة فبالنسبة.اإلنفعالي الذآاء مقياس على العينة أفراد درجات تحسنت
 بالنسبة أما .%)11( بنسبة الثاني الفريق درجات من أفضل األول الفريق درجات آانت
 في الفروق آانت إذ,للبرنامج بالنسبة وفاعلية قوة أآثر انتائجه آانت فقد الثانية للعينة

 الباحث زوــويع .مكون )20( مجموع من )19( في إحصائية داللة ذات البعدي اإلختبار
 مدة طول أن لىإ لإلستنتاج دعاه مما,للبرنامج العينة أفراد تعرض طول لىإ النتيجة هذه

 .إيجابية أآثر نتائج إلعطاء شرامؤ يعد اإلنفعالي الذآاء تنمية لبرنامج التعرض

 :السابقة الدراسات مناقشة
 

ى         ال عل ث آ رات البح ن متغي ر م ل متغي سابقة لك ات ال شة الدراس يتم مناق      س
 :تيوعلى النحو اآل,إنفراد

 ):إتخاذ القرار(مناقشة دراسات المحور األول 

 :األهداف :أوال
................... 

 : إتخاذ القرارتعرفإستهدفت الدراسات السابقة في

 ).1981,وقاص(مدى إلمام القادة التربويين بأهمية المشارآة في إتخاذ القرار  .1
 

دارس        .2 ديري الم دى م صية ل مات الشخ رار وبعض س اذ الق ين إتخ ة ب رف العالق تع
ى                  ,اإلعدادية في مدينة بغداد    درة عل ة في الق دة الخدم ري العمر وم ر متغي وتعرف أث

 ).1985,فرحان(إتخــاذ القرار 
 

امعي         .3 رار الج نع الق ي ص دريس ف ة الت ضاء هيئ شارآة أع دى م تالف  ,م دى إخ وم
ة أم القرى في صنع             دريس في جامع ة الت وجهات نظرهم حول مشارآةأعضاء هيئ

رات   سب متغي امعي بح رار الج دريس  :الق ة الت ضو هيئ اعي لع وع اإلجتم , الن
 ).1994, سنبل(والخبرة ,والدرجة العلمية,وجنسيته

 

ستوى  .4 رف م ات      تع ي الجامع سام ف اء األق دى رؤس رار ل اذ الق ى إتخ درة عل  الق
 ).1994,صابر(والمرتبة العلمية ,ومدة الخدمة,التخصص:تبعا لمتغيرات,العراقية
 

رار          .5 اذ الق ى إتخ درة عل رار ومصدر            ,تعرف مستوى الق اذ الق ين إتخ ة ب وتعرف العالق
ضبط  ي (ال ارجي –داخل وان وز   )  خ ي دي ة ف ادات التربوي دى القي ة ل ارة التربي

 ).1995,توفيق وسليمان(ومديرياتها في محافظة صنعاء  
 



ة من                 .6 ادات التربوي الية تدفق المعلومات من وزارة التربية في اليمن بحيث تمكن القي
  ).2005,الحاج والخيراني(إتخاذ القرارات 

 
 
 

دى تعرف أنماط الشخصية والميول العصابية وعالقتها بالقدرة على إتخاذ القرارات ل        .7
 ).2004,ابراهيم(طلبة جامعة صالح الدين في إقليم آردستان 

 

 

اد   ( وعالقته باإلسلوب المعرفي     ,تعرف سلوك إتخاذ القرار    .8 دى  )  اإلستقالل  –اإلعتم ل
 ).2005,عوض (األقسام العلمية في الجامعات المصرية 

 

اذ الق      )  اإلستقبالي  -اإلستيعابي     (اإلسلوب المعرفي      عالقة .9 ى إتخ درة عل دى  بالق رارل
ر التخصص                   ةعلى وفق متغي روع في بعض الجامعات العراقي رؤوساء األقسام والف

 ).2008,المتولي (
 

 :المنهجية واألدوات: ثانيا
.................................. 

 

نهج الوصفي                          ذا الفصل إعتمدت الم ا المستعرضة في ه سابقة جميعه الدراسات ال
ى إ درة عل اس الق ي لقي االتحليل دى عيناته رار ل اذ الق تبانة أو ,تخ اس أو إس اد مقي وإعتم

رار     ى                 . إختبار لقياس إتخاذ الق دد أو عل ار من متع ة اإلختي ا بطريق اييس أم وصيغت المق
 .شكل مواقف حياتية

 :العينات: ثالثا
................... 

ابين               رار م اذ الق سابقة في إتخ ردا ) 500 – 65(     تراوحت عينات الدراسات ال من  ,ف
ي        ة أو ف ي الجامعي ة ف ادات التربوي ة والقي ي الجامع دريس ف ة الت ضاء هيئ ة وأع الطلب

 . مديريات والتربيةن وزارة ديوا

 :النتائج : رابعا
.................... 

 

 :مايأتي,ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة

 .)1981,وقاص(أهمية إتخاذ القرارات لإلدارة التربوية  .1
 

 

ا دراستي       ,أهمية إستعمالم اإلسلوب العلمي في إتخاذ القرار       .2 وهذه النتيجة تشترك فيه
 ).2005, ؛ والحاج والخيراني1981, وقاص(

 

اذه       .3 ي إتخ ة ف سة التربوي ي المؤس رار ف سه الق ن يم ل م شارآة آ رورة م ذه ,ض وه
   ).2005, ؛ والحاج والخيراني1981,وقاص(النتيجة تشترك فيها آل من دراستي 

 

 

صية    .4 سمات الشخ رار ب اذ الق اط إتخ ان(إرتب ة  ,)1985,فرح ائج دراس دت نت وأآ
رار      ) 2004,إبراهيم( فضال  ,وجود عالقة بين أنماط الشخصية والقدرة على إتخاذ الق

 .عن إسهام أنماط الشخصية في إتخاذ القرار
   



ار إذا  بعض سمات الشخصية مثل الثقة بالنفس واإلنبساط يمكنها أن تتنبأ بإتخاذ القر            .5
 ).1985,فرحان(تم التعامل معها بصورة منفردة 

 

 
 

 

ة               .6 رار اإلداري بلغت نسبة رؤوساء األقسام الذين يتمتعون بمستوى عال على إتخاذ الق
) 1994,صابر(من مجموع رؤوساء األقسام في جامعة بغداد        %) 20,16(والقيادية

ذه النتيجة مع نتيجة دراسة              , شترك ه سبة ضعيفةوت راهيم (وتعد هذه الن ) 2004,إب
رار  اذ الق نخفض في إتخ ة سجلت مستوى م ى أن العين ا أشارت ,التي أشارت إل فيم

ة   ائج دراس وض(نت صرية     ) 2005,ع ات الم سام بالجامع اء األق ى أن رؤوس إل
 .يتصفون بالقدرة على إتخاذ القرار

 

 

ي   (العالقة بين إتخاذ القرار ومصدر الضبط        .7 ة     )  خارجي  –داخل ر خطي ة غي ه  ,عالق ألن
ي ضبط  ل ن ذوي ال رار م اذ الق ى إتخ درة عل ي الق وا مرتفع ضرورة أن يكون س بال

داخلي ن ذوي     .ال رار م اذ الق ى إتخ درة عل ضي الق ون منخف ضرورة أن يك يس بال ول
 ).1995, توفيق ووسليمان(الضبط الخارجي 

 
 

فضال عن المسؤول      ,القيادات العليا هي المسؤول األول عن إتخاذ القرارات التربوية         .8
 ).2005,الحاج والخيراني(المباشر

 

اذ        .9 ي إتخ سرية ف راض الق دا األع صابية ماع ول الع راض المي ين أع ة ب ود عالق وج
 ).2004,إبراهيم(القرار 

 

 ).2005,عوض(بإتخاذ القرار)  اإلعتماد–اإلستقالل ( عالقة اإلسلوب المعرفي  .10
 

ة  ,أما فيما يخص متغيرات النوع اإلجتماعي      د ,والتخصص العلمي   ,ومدة الخدم  أشارت   فق
 :نتائج الدراسات إلى مايأتي

ة          .1 ة الجامعي ادات التربوي دى القي رار ل اذ الق ي إتخ ا ف رة ودوره ة الخب إذ ,أهمي
إن حديثي العمل في العمل اإلداري أحجموا عن        ) 1981,وقاص(اظهرت دراسة   

ة         ة والقيادي راتهم اإلداري ي خب ص ف سبب نق رارات ب اذ الق ارت  . إتخ ا أش فيم
ة     إ) 1994,صابر ؛1994, سنبل   ؛1985,فرحان(دراسات   لى عدم وجود عالق

 . ذات داللة إحصائية بين إتخاذ القرار ومدة الخدمة
 

اعي  .2 وع اإلجتم ر الن ا لمتغي رار تبع اذ الق ي إتخ ة إحصائية ف رق ذو دالل اليوجد ف
 ).1994,سنبل (

 
 

دى ال    .3 رارت ل اذ الق ي إتخ صائية ف ة إح رق ذو دالل د ف ا  يوج ة تبع ادات التربوي قي
صص الك للت صص   , اديمي خ صالح ذوي التخ رق ل ان الف وآ

) 2008, ؛المتولي 2004,إبراهيم(فيما أشارت دراستي    , )1992,صابر(العلمي
صص     ا للتخ رار تبع اذ الق ي إتخ صائية ف ة إح رق ذو دالل ود ف دم وج ى ع إل

 .األآاديمي 
 

 
 

 

 :)اإلنفعالي الذآاء آفايات(الثاني المحور دراسات مناقشة

 :األهداف: أوال



................. 
 :إستهدفت الدراسات السابقة في محور آفايات الذآاء اإلنفعالي تعرف 

ة     ) اإلنفعالي(نسبة الذآاء الوجداني     .1 ة الثانوي م المرحل ذآاء      ,لمعل ة ال وتعرف عالق
م   اعي للمعل النوع اإلجتم داني ب ه,الوج اديمي , وخبرت صه األآ وتخص

 ).2001,السمادوني(
 

الي          إمكانية تنمية الذآاء     .2 وير اإلنفع امج التن والكشف عن    ,اإلنفعالي من خالل برن
ق        د تطبي اعي بع وع اإلجتم ر الن ا لمتغي الي تبع ذآاء اإلنفع ة ال ي تنمي روق ف الف

 ).2003,رزق(البرنامج 
 

ذآاء      ,درجة الذآاء اإلنفعالي لدى طلبة الجامعة      .3 روق في درجة ال والكشف عن الف
 ).2003,العكايشي(التخصص الدراسي اإلنفعالي تبعا لمتغير النوع اإلجتماعي و

 

ذآاء الوجداني                .4 اعي والتخصص الدراسي في ال وع اإلجتم ل من الن فضال  ,أثر آ
 ).2004,الدردير(عن عالقة الذآاء الوجداني ببعض المتغيرات المعرفية 

 

ة   .5 دارس الثانوي ديري الم دى م الي ل ذآاء اإلنفع ة ال فضال عن الكشف عن ,درج
ة اإلحص  رق ذات الدالل وع    الف ري الن ا لمتغي الي تبع ذآاء اإلنفع ة ال ي درج ائية ف

اعي  ة  , )  أ–ذ (اإلجتم دة الخدم ة (وم صيرة–طويل  )   ق
 ).2005,القيسي(

 
 
 
 
 

دى المدرسين               .6 ذات ل ة ال الي وفاعلي ذآاء اإلنفع ا   ,مستوى ال ة بينهم فضال  ,والعالق
ري                    ا لمتغي ذات تبع ة ال الي وفاعلي ذآاء اإلنفع وع  : عن الفروق في مستوى ال الن

 .والعمر,) أ-ذ(اإلجتماعي 
 

اده        .7 الي وأبع ذآاء              ,مستوى الذآاء اإلنفع روق في مستوى ال فضال عن تعرف الف
اعي    وع اإلجتم ر الن ا لمتغي الي تبع ة   ,اإلنفع رات اإلنفعالي بعض المتغي ه ب وعالقت

 ).2007,سليمان (
 

 

 

 :العينات : ثانيا
................... 

ات ا  ات الدراس ت عين ابين       تراوح سابقة م ردا ) 569 - 19(ل ات  ,ف ت العين وآان
ى مختلف               ,متنوعة   ادة المؤسسات عل ين وق إذ شملت العينات الطلبة واإلداريين والمعلم
 .أنواعها 

 : المنهجية واألدوات : ثالثا
 ................................... 

سابقة منهجي البحث الوصفي وا                    احثون في الدراسات ال لتجريبي لتحقيق    إعتمد الب
اتهم  داف دراس رامج    ,أه اء ب ين بن دادها وب اييس أو إع اء مق ين بن ضمنت األدوات ب وت

 .تجريبية لتنمية آفايات الذآاء اإلنفعالي



 :النتائج :  رابعا
..................... 

 :أسفرت نتائج الدراسات السابقة عن 
 

ات  .1 رت دراس ســمادوني(أظه شــي1001,ال ليمان ؛و2003, ؛ والعكاي ) 2007,س
وع            ر الن ا لمتغي الي تبع ذآاء اإلنفع ستوى ال ي م صائية ف ة إح رق ذو دالل ود ف وج

اعي تي       , اإلجتم ي دراس ذآور ف صالح اال رق ل ان الف سمادوني(وآ , ال
 .)2003,العكايشي(ناث في دراسة    بينما آانت لصالح األ   , )2007,؛وسليمان2001

ـة   ـرت دراســ ـما أظهـــ درديري(بينــ وع   ) 2004,ال ر الن ر لمتغي ود أث دم وج ع
 .اإلجتماعي في الذآاء اإلنفعالي

 

ر   .2 ا لمتغي الي تبع ذآاء اإلنفع ستوى ال ي م صائية ف ة إح رق ذو دالل ود ف دم وج  ع
 ).2004, ؛الدردير2003,؛العكايشي2001,السمادوني(التخصص الدراسي 

 

نو       .3 ر س ا لمتغي الي تبع ذآاء اإلنفع ستوى ال ي م صائية ف ة إح رق ذو دالل ود ف ات وج
ة ر    ,الخدم ة األآث صالح ذوي الخدم رق ل ان الف سمادوني(وآ  ؛ 2001,ال
 ).2005,القيسي

 

ة                     .4 ة الجامعي اطفي والتوافق في البيئ ذآاء الع ين ال وجود عالقة ذات داللة إحصائية ب
 ).2003,العكايشي(
 

اعي                    .5 ذآاء اللغوي والشخصي واإلجتم الي وال ذآاء اإلنفع ين ال ة ب ة موجب وجود عالق
 ).2004, الدردير(بتكاري والناقد والتفكير اإل

 

 ).2005,الناشئ(عالقة الذآاء اإلنفعالي وفاعلية الذات  .6
 

 ).2008,مغربي(عالقة الذآاء اإلنفعالي بالكفاءة المهنية  .7
 

ي   .8 صص الدراس ين التخ شترك ب ل الم صائية للتفاع ة إح أثيرات ذات دالل د ت التوج
 ).2008,مغربي(وسنوات الخدمة في الذآاء اإلنفعالي 

 

رد اليعني         ,الذآاء اإلنفعالي يتكون من مجموعة من الكفايات         .9 دى الف وتوافر بعضها ل
الي  ذآاء اإلنفع ه لل ن   ,إمتالآ ل م ي وضعها آ ات الت د الكفاي ان"وتع اتيز وآولم " بوي

)Boyatiz&Goleman,1998 (  ي ذآورة ف ات الم ين الكفاي ن ب ر م األآث
 .الدراسات السابقة

 

سه .10 الي ت ذآاء اإلنفع ات ال ـ آفاي وظيفي  %) 68(م ب دم ال ي التق ف
)Dulewicz&Higgs,1998 .( 

 

ه         .11 رض تنميت دة لغ رامج المع ض الب الل بع ن خ الي م ذآاء اإلنفع سن ال ل ,تح مث
الي  ذآاء اإلنفع ن ال تمكن م امجي ال الي , )Sala,2000(برن وير اإلنفع والتن

 ).2003,رزق(
 

 :السابقة الدراسات من  فادةاإل مجاالت



ات ا د الدراس ث      تع ل للبح زء مكم سابقة ج ار ,ل صوص أش ك الخ ي ذل وف
دالين( ك     ) 1962,فان ي تل ضمنة ف ضايا المت رز الق سابقة تب ات ال ى أن الدراس ال

ـات ك    ,الدراسـ ائج تل ى نت رف عل الل التع ن خ شروع البحث م ـة م ـن أهمي شــف عـ وتك
اط ال        ,ومقدار ما أسهمت به في البحث العلمي      ,الدراسات ضعف وأين توجد الفجوات أو نق

 ).580 : 1962,فاندالين(في تلك الدراسات 

 

 
 

 : تية  وقد آانت الدراسات السابقة مرشدا للباحثة  في الجوانب اآل

داف  .1 ق األه دف تحقي ة به ة المتبع رف المنهجي داد األدوات ,تع اء أو إع ي بن وف
ت   واء أآان ة (س رامج تجريبي اييس أو ب ة   ,)مق ة علمي ث رؤي ي الباح ا يعط مم

ي   ساعده ف عة ت داد األداة    واس ة إع ي طريق ة أو ف ة المالئم اع المنهجي إتب
 .المناسبة

 

رات البحث             إاإلهتداء   .2 والسيما  ,لى بعض المصادر والمراجع التي تناولت متغي
 .الحديثـة منها التي يمكـن اإلستعانة بها في البحث الحالي

  

داف   .3 ياغة األه ي ص ساعدة ف ك    ,الم ق تل بة لتحقي صائية المناس ائل اإلح والوس
 .افاألهد

 

ة      -والفائدة األآثر أهمية     .4 سابقة من            - آما ترى الباحث ادة من الدراسات ال   األف
الي   ائج البحث الح ا  بنت ة نتائجه ث موازن ائج  ,حي سير النت ي تف ساعدة ف والم

 .ومناقشتها 
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 الرابع الفصل
 وإجراءاته البحث منهجية



 لتحقيق المتبعة واإلجراءات البحث لمنهجية استعراضا الفصل هذا يتضمن
 عن فضال,نتقائهاإ وطريقة العينة وتحديـد المجتمــع وصــف حيث مــن,البحث أهــداف
 ، وإحصائيا منطقيا اموتحليله البحث أداتي وإعــداد بناء في المتبعة ءاتاإلجرا وصف
  وسيتم,البيانات معالجة في المستعملـــة اإلحصــائية الوســـائل اســــتعراض ثـــمَّ ومــن

  :األتي النحو على ذلك استعراض

  : البحث منهجية : أوًال
) Descriptive Research (وصفـــيال جـــالمنه يـــالحال ثـــالبح دــإعتم      

 على جـــالمنه ذاـــه رـــيقتص ال إذ,البحث متغيرات ضوء في) اإلرتباطية الدراسات(
 مــــفه ىــلإ والـــوص يرهاـــوتفس هاـــنتوازبم ىــــيعن وإنما,هاــبيوتبو البيانات عــجم
 ةـــمحاول يــف اتـــماعوالج رادــاألف وكــسل يـف رـــؤثــت التي ىــوللق قــــعمأ
 رــــــوتيس المعرفة تقـــدم لـــىإ تــــؤدي مغـــزى ذات ـاتـعموميــ الصــــستخإل

 إن آـــون عــن فضـــال,)1999 : 184, دويدار( الــــمستقب وكــــلبالس ؤــــــالتنب
 التربويةو نـــسانيةإلا(ــــــرالظواه ةـــلدراس مـــمالئ ةــــرتباطياإل اتــــالدراس جـــمنه
 بينها والعالقــــات الظواهـــر واقـــع عـــن البيانـــات يقــــدم فهـــو,)ةـــجتماعيواإل
 إنهاــبش ياتــوتوص اتـــبإستنتاج للخـروج ونتائجـــها أســــبابها بيــــنو
  .)136 - 135 :1984,ذوفان(

 فضــال ,"اإلنفعالي الذآاء وآفايات القرار إتخاذ "قياس الحالي البحث ويستهدف      
 دراســــة الباحثــــة إعتمـدت لـــذا.ابينهــم العالقـــة تقصـــي يستهـدف ذلك عــن

 هــــذا ويمثــل.فيـــالوص جـــالمنه اتـــدراس أنـــواع أحــد تمثـــل الـتــي العالقــــات
 ,ومصلح ,عريفج (ةــــالوصفي اتــــالدراس نـــــم اــــمتقدم وىــــمست وعــــالن

 . )114 : 1999 وحواشين
 إلى ــتناداإس اطــاإلرتب معامــالت إيجــاد على لــيعم المنهــج ذاـهــ فإن ذلكــوب     

 . )2007:247,وأبوزينة,البطش (العينة ألفراد المتحققة البيانات

 

 

 

  :البحث إجراءات : ثانيا
 :البحث مجتمع 

 بدراسة الباحث يقوم الذين األفراد جميع للبحث حصائياإل معبالمجت يقصد      
 فراداأل آل يمثلون نهمأ عن فضال,)219:2000  ,ملحم (لديهم الحدث أو الظاهرة
 مجموعة إذن فهم الدراسة متناول في هـــي التي الظاهــرة بيانات يحملون الذين



 الرحمن وعبد داود(بيانات على الحصول منهم يراد التي البحث أفراد أو وحدات
،1990 : 26(  

 الجامعية التربوية القيادات من فردا) 543( من الحالي البحث مجتمع ويتكون      
 و,%)17 (بنسبة عميد) 91( بواقع ،)قسم ورئيس د،ـــعمي ومعاون,عميد(بمنصب

 ومنهم%). 69 (بنسبة قسم رئيس) 383(و,%)14 (بنسبة عميــد معــاون) 79(
 قليمإ جامعات من %)10 (بةــبنس ناثأ )57(و,%)90 (بةــنسب ورــذآ )496(

 ,وكـــــوده ,ةــليمانيــوالس,الديـــن صـــــالح (ةــبجامع ةـوالمتمثل,العراق/آردستان
 ,لــــأربي/ يــــالتقن مـــالتعلي ةــــوهيئ,ورانـــــوس,ــةــالطبيـروليـــــــة،وهـــوآوي

 .)1 (الجدول في موضح ،وآما)لسليمانيةا/يالتقنـــ التعليـــم وهيئـــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )1 (الجدول

 اإلجتماعي والنوع القيادي والمنصب الجامعة وفق على موزع البحث مجتمع    
 

المجموع أ ذ المنصب الجامعة

 14 1  13 عميد
 الدين صالح 14 1 13 عميد .م

 60 4 56 قسم رئيس
 22 2 20 عميد

 20 - 20 دعمي .م
 ةـالسليماني
 1392 79 قسم رئيس 

  وكـــــــده 14 1 13 عميد
 17 1 16 عميد .م



 64 4 60 قسم رئيس 
 9 - 9 عميد

  هـــــــآوي 9 - 9 عميد .م
 34 3 31 قسم رئيس

 5 2 3 عميد
 الطبية هولير 3 - 3 عميد .م

 18 6 12 قسم رئيس
 4 - 4 عميد

  ورانـــــــس 2 - 2 عميد .م
 14 - 14 قسم رئيس

 12 - 12 عميد
 اربيل/التقني التعليم هيئة 11 1 10 عميد .م

 58 7 51 قسم رئيس
 11 - 11 عميد

 3 - 3 عميد .م
 التقني التعليم هيئة

 1143 32 قسم رئيس سليمانية
 49657553 الكلــــــــــي المجمــــــــوع

 

 
 

 

 

   :البحــــث عينة 

 الباحث يختارها,ةـالدراس هــعلي تجري الذي عــالمجتم من زءــج لعينةبا يقصد      
 ًاـــصحيح ًالـــتمثي المجتمع تمثل لكي خاصة قواعد وفق على عليها دراسته جراءإل
  .)67: 1990 , الرحمن وعبد داود (

 الذآاء بكفايات وعالقته رارــالق اذـــتخإ يـــتقص يــف حثــالب دافــهأل وتحقيقا 
 %)72 (بنسبة فردا )400(إختيار تم فقد,الجامعية التربوية القيادات لدى نفعالياإل
 )345( عــــبواق,ةـــالعشوائي ةــــالطبقي ةــــبالطريق ةـــالجامعي القيادات من
) 276(و,دـــعمي اونـــمع )56(و,ةــــآلي عميد) 68 (منهم,ناثأ) 55(و,ورـذآ
 ,ةــــــالخدم دةــــــم بـــــبحس ـنــفئتيــ ـىعلــ ــنــموزعيـ,مــقس ســـرئي
 دولينــالج في موضح آما,)سنوات 10آثرمنأ(و,)فأقل واتـسن 10( اـــــوهم

 .)3 و 2(



 

 
 

 )2 (الجدول
 اإلجتماعي والنوع  والمنصب الجامعة وفق على موزعة البحث عينة

 
 النوع

 المنصب الجامعـــــة اإلجتماعي

 أ ذ

 المجموع

 11 1 10 عميد
 الديــــن ــــالحصـــ 9 1 8 عميد .م

 44 4 40 قسم رئيس
 16 2 14 عميد

 13 - 13 عميد .م
 السليمانيـــــــة

 1263 51 قسم رئيس 
 11 1 10 عميد

  دهـــــــــــوك 10 1 9 عميد .م
 46 4 42 قسم رئيس

 6 - 6 عميد
  آويـــــــــــه 5 - 5 عميد .م

 21 3 18 قسم رئيس
 3 1 2 عميد

 الطبيــــــة هوليــــــر 3 - 3 عميد .م
 19 6 13 قسم رئيس

 3 - 3 عميد
  ســــــــوران 2 - 2 عميد .م

 11 - 11 قسم رئيس
 10 - 10 عميد

 أربيل /التقني التعليم هيئة 8 1 7 عميد .م
 39 7 32 قسم رئيس
 7 - 7 دعمي

سليمانية /التقني التعليم هيئة 6 - 6 عميد .م
 1134 23 قسم رئيس

 34555400  الكلــــــــــي المجمـــــــــــوع
  

 



 
 
 
 
 
 )3 (الجدول

 اإلجتماعي والنوع والمنصب الخدمة مدة وفق على موزعة البحث عينة        
 

 

 

   :البحــث أداتا 

 إتخاذ لقياس:ولىاأل,نيأدات توافر من البد آان الحالي البحث أهداف لتحقيق     
 ولعدم,لديهم نفعالياإل الذآاء آفايات لقياس:واألخرى,الجامعية القيادات لدى القرار
 الباحثة طالعإ بحسب  -العراقية البيئة في القرار إتخاذ لقياس جاهـــزة أداة توافـــر

 ، الكليات عمداء( بـ متمثلة الحالي البحث في المستهدفة للفئة مصممة - المتواضع
 ، القرار إتخاذ لقياس أداة بناء لىإ الباحثـــة لجأت لذا ,)األقسام ورؤساء,عاونيهموم

 )2005,القيسي( أعدتـــه الذي نفعالياإل الذآاء آفايات لقياس أداة توافر عن فضال
 دراءـــم لدى يــنفعالاإل اءــالذآ آفايات اســقي رضــلغ دةـــمع آانت األداة هذه لكن

 لغرض الحالي البحث في األداة هذه الباحثة استعملت فقد لذا ,الثانوية المدارس
 عينـــة على فهايتكي بعد ةــالجامعي القيادات دىــل نفعالياإل الذآاء آفايات قياس

 مقياس يفيوتك القرار إتخاذ اســمقي اءـــبن تآراءــإج راضـــستعآ البحـــث،وسيتم
  :اآلتي النحو على نفعالياإل الذآاء ياتاآف

 

 

 النوع
 المنصب  الخدمة مدة اإلجتماعي

 أ ذ

 المجموع

 35 2 33 عميد
 فأقل سنوات(10) 29 3 26 عميد .م

 رئيس
 24120 96 قسم

 32 3 29 عميد
 27 - 27 عميد .م

 (10) من آثرأ
 سنوات
 رئيس 

 13423157 قسم

  34555400 يـــــــــــــــالكل وعــــــــــــــــالمجم



 

 
 

 

 :القرار تخاذإ مقياس :أوال

  : االتية الخطوات الباحثة تبعتإ القرار إتخاذ مقياس بناء لغرض   

 ) .18 - 17ص المصطلحات تحديد في ورد آما( القرار تخاذإ مفهوم تحديد 

 األدبيات من عدد بمراجعة وذلك رارــالق اذــإتخ لمقياس الرئيسة المجاالت تحديد 
 إلتخاذ مجاالت )6 (تحدد قد وبذلك,بالموضوع العالقة ذات السابقة والدراسات

 آل ومعرفة,الكافية المعلومات على والحصول,رارــالق نــم ةــالغاي:وهي,القرار
 وتنفيذ,األمثل)القرار( ارـــالخي ،ومعرفة)القرارات( اراتـــالخي مـــوتقيي,ولــالحل

  .القرار

 :االتية الخطوات طريق عن وذلك : وليةاأل بصيغتها الفقرات صياغة 

 اداتــــالقي من فردًا) 20(عددها بلغ لعينة )1الملحق( ستطالعيةإ ستبانةإ توجيه تم •
 اءـــرؤس) 10( و,عميــد معـــاون )5( و,داءــــعم )5( بواقـــع الجامعيـــة

 القرار اذـــإتخ ومـــمفه فيها حدد,آردستان إقليـــم جامعـــات من إختيروا,سامــأق
 ضــبع اءــإعط هممنـــ بــــوطل,ةــــالنظري اــوتعريفاته الرئيســة جاالتـــهوم
  .مجال آل قياسل فقرات إعداد اللهاـــخ نــم يمكن التي) الفقرات( كارــفاأل

 

 المعلومات عن الـــالسابقة،فض اتـــوالدراس األدبيات على العـــطاإل وءـــض وفي •
 صياغة تم,تحليلها اإلستطالعية اإلستبانة من ليهاع ولـالحص مـت التي) اإلجابات(

 يكون نأ على يعتمد الذي (Self report) الذاتي التقرير بإسلوب المقياس فقرات
 ىــوعل  ةــالمتدرج لــالبدائ من ددــع يتبعها تام معنــى عبـــارة أو فقـــرة لكل

 هذه وتتصف,هرغيــ مــن أآثـر هعليـ ينطبـــق الذي البديـــل يختـــار نأ المستجيب
  :بـ الطريقة

 
 

 الثبات درجة من يزيد ومما عالية ثبات بدرجة تتمتع التي الطرائق إحدى إنها .1
 ةــالتام الموافقة بين ما تتراوح دةــالواح الفقرة امــأم دةــع لــبدائ ودــوج

 .)328 : 1961,ابراهيم (التامة والمعارضة
 

 يقيسها التي الصيغة بحسب الشخاصا ترتيب في عليها عتماداإل يمكن .2
 ).Seltieze,1966:316(المقياس

 

 التنبؤ فـــي وأفضـــلها القياس فـــي شيوعـــًا الطرائــــق رــأآث نــم دـــتع .3
 .)145 – 144 :1974 زهران،( بالسلوك

 

 إرتباطا القياس بأداة ترتبط التي الفقرات من عدد أآبر إختبار لمستعمليها تيحت .4
 ).38: 1980 , ضعو(عاليا

 



 بإختياره القياس أداة من فقرة آل عن بعمق أرائه عن يعبر نأ للشخص تتيح .5
 )77 : 2008, الصفار( الفقرة أمام الموجودة البدائل أحد

 موزعة,فقرة )72 (بواقع وليةاأل بصيغتها القرار إتخاذ مقياس فقرات إعداد تم وقد    
 .)4(الجدول في موضح وآما,مجاالت) 6 (على

 

 

  )4( الجدول
 لمجاالته وفقا القرار إتخاذ مقياس فقرات عدد

 

 ت
   المجال 

  المجال عنوان
 عدد

 الفقرات 

 12  القرار من الغاية 1
 12  الكافية المعلومات على الحصول 2
 12  الحلول آل معرفة 3
 12 )القرارات( الخيارات يقيم 4
 12  االمثل )القرار( الخيار معرفة 5
 12  القرار فيذتن 6

 72  وعــــــــــــــــــــــــــالمجم

 
 تنطبق (هي,متدرجة لـبدائ القرار اذـــإتخ مقياس فقرات من رةقف لــآ واتبعت     
 ؛ متوسطة درجةب عليَّ تنطبق ؛ آبيرة بدرجة عليَّ تنطبق ؛ جدا آبيرة بدرجة عليَّ

 . )ابدا علّي تنطبق ال ؛ قليلة درجةب عليَّ تنطبق

 :القرار إتخاذ مقياس تعليمات إعداد 

 مثال عطاءإو فقراته عن اإلجابة آيفية تضمنت للمقياس تعليمات الباحثة أعدت
 فقرة أية ترك وعدم,اإلجابة في الدقة على المستجيبين حث عن فضال,ذلك يوضح
 ميــالعل ثــالبح راضــإلغ ستستعمل ةــجاباإل أن الباحثة وبينت,إجابتها دون من

 يتأثر ال آي المقياس من الهدف الباحثة خفتأ وقد,سماإل لذآر داعي ال لذا سبفح 
 لىإ الخصــــوص بهـــذا والتقويم القياس أدبياتتشــير إذ,اإلجابة عند به المستجيب

 "هــجابتإ فـــيزي تجيبـــالمس لــــتجع دــق اســـــللمقي ةــــالصريح ةــــالتسمي "نإ
 عن ةــالعام وماتــالمعل ضــبع ماتــالتعلي تضمنت دــوق .)74 :1981 ,الزوبعي(

 .ةالخدم ومدة,اإلجتماعي النوع مثل المستجيب
 

 :للفقرات المنطقي التحليل 
 



 خطـــوة القياس أدوات دادــــإع بدايات في سيما ال للفقرات المنطقي التحليل يعد    
 صاــفح الفقرات صــحف روريــالض مــن أن إذ).184 : 1993الخالق، عبد (مهمة
 أعدت التي للسمة الظاهري شكلها مطابقة مدى من للتثبت الخبراء من منطقيا
  للفقرات يـالمنطق لــالتحلي نــبي ةـــعالق اكـــهن نا،ألــــتجريبي تحليلها قبل لقياسها

 
 

 

 ادتزد للسمة الظاهري شكلها في مطابقة ونـتك التي راتــالفق نإ حصائيًا،إذإوتحليلها
 ).170 : 2001 ، الكبيسي( صدقها معامالت وتزداد,التمييز على قدرتها

 

 المقياس يعطى لذلك ةــــالذاتي نم ةـــبدرج فــيتص الخبـــــراء ــمحك نإ وبما     
 بين التوافق خالل من الظاهري الصدق درجة تقييم ويمكن,محــــكم مــــن رــــآثأل

 ).370:  1982 ، عودة( المحكمين تقديرات
 

 مقياس عرض تم لقياسها عدتأ التي للخاصية الفقرات مطابقة مــن لتحقــقول      
 مجموعة على )2 الملحق( )وفقراته ومجاالته بتعليماته (األولية بصيغته القرار إتخاذ
 )17 (عددهم البالغ ,والنفسية التربوية العلوم مجال في والمختصين ينمالمحك من

 هاـصالحيت دىـم وتقدير منطقيا اـفحص الفقرات صـفح منهم بـطلو ،)3الملحق( محكمًا
 قبول على اقـاالتف مــت ارائــهم على وبنـــاءا,لقياسها عدتأ التي المجاالت قياس في
 موافقة وهي الفقرات لقبول ةــالمطلوب تفاقاإل ةــنسب على ولهاــلحص ذلكو,فقرة )72(
 ددــع نـبي الفرق يكـــون آـــي وقـف فما %)76,4 (بنسبة أي,رـفأآث اــمحكم )13(

 عمالتـباس احصائية داللة ذو نــالمحكمي من نــالموافقي رـغي ددـــوع نـــالموافقي
 من آبرأ فأآثر )4,760 (المحســــوبة آــــاي مربع قيمــــة تكــــون إذ,آاي ختبارمربعإ

 بدرجةو ,)0,05 (ةــدالل ىتوــمس عند,)3,840(البالغة ةـالجدولي آاي عــمرب ةــقيم
 .ذلك يوضح )5 (والجدول ،)1(حرية

 

 )5 (الجدول           
      )الموافقين وغير الموافقون(الخبراء اراء بين الفرق لداللة 2)آا( اختبار نتائج             

 مجاالته وفق على القرار اتخاذ المقياس فقرات لصالحية         
 

 الخبراء أراء
 عدد الفقرات المجال

 غيرالموافقونراتالفق
الموافقين

 النسبة
 المئوية

 قيمة
 2)آا(

المحسوبة

17.000 %100 - 17 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،1212 القرار من الغاية

1،2،3،4،5،6،9،10،11 9 16 1 94.1% 11.200  على الحصول
 9.940 88.2 2 15 3 7،8،12الكافية المعلومات

حلولال آل معرفة 7.120 82.4 3 14 8 ،4،5،6،7،8،10،11،12
1،2،3،9 4 13 4 76.4 4.760 

 7.000 %100 - 17 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،1212 الخيارات ميقيت

11.200 94.1 1 16 9 1،2،4،6،7،8،10،11،12 القرار معرفة



 7.120 82.4 3 14 3 3،5،9 مثلاأل

2،3،5،6،10،11،12 9 15 2 88.2% 9.940 
 القرار تنفيذ

1،4،7،8 4 13 4 76.4 4.760 

 
 

 

 القرارفي إتخـاذ مقياس فقرات الخبراءعلـى مــوافقة )5 (دولــالج نـم ظــويالح      
 فقرتين) 2 (بواقـــع,فقرات) 10 (تعديــل إقتــرح منــهم البعض إن إال,آافة مجاالتــه

 المجالين في واحــدة وفقرة,دسوالسا والخامس والثالـث األول المجــال من آل في
 تم البحث علـى المشرف الدآتــور األستاذ مع المداولة وبعد,)4 الملحق (والرابع الثاني
 إتخاذ مقياس في تعديلها المقترح الفقرات تعديل في والمحكمين الخبراء بآراء األخـذ
 .القرار

 

  :اإلستطالعية التجربة 
 

 مدى من التثبت ضرورة لىإ والتربوي لنفسيا القياس في المختصين بعض يشير     
 أو عشوائية إجاباتهم تكـــون ال آـــي وتعليماتها القياس أداة لفقرات المستجيبين فهم
 فهم مدى من التثبت ضرورة إلى )1980 , فرج (أشار إذ,الفقرة مضمون عن تبتعد

 وضوحهـــا مــــدى لمعرفة ـاتوالتعليمــــ الفقـــــــرات بهــــذه ستختبــــر التــي العينـــة
 ). 160 : 1980   ,فرج(  لديهـــم 
 

 قــطب  للمستجيبين وتعليماته القرار تخاذإ مقياس فقرات وضوح مدى من تلتثبول     
 في امــقساأل ورؤساء ومعاونيهم الكليات عمداء نـــم فردًا) 20( من مكونة عينة على

 في حـــموض آما,العشوائية الطبقية بالطريقة واريأخت,تانــآوردس مــــقليإ جامعـــات
  ). 6 (الجدول

 )6 (الجدول
 ستطالعيةاإل العينة فرادأ

 

 المجموع   المنصب  الجامعة

 1  عميد
 دهوك 2  عميد معاون
 5 قسم رئيس
 3  عميد معاون

السليمانية
 4  قسم رئيس

 . )1 (حرية وبدرجة ,)0,05 (داللة مستوى عند ,)3,84(تساوي الجدولية آاي مربع قيمة                  *
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 وفقراته ومجاالته المقياس تعليمات قراءة اإلستطالعية العينة أفراد من بوطل 

 التجـــربة خــــالل من تضـــحإ وقد,فيها وحـــالوض عدم أو ضوـــالغم جوانب وتحديد
 الوقت نإلديهم،و واضحة وفقراته هــــومجاالت اســــالمقي ليماتـــتع نإ ةـــستطالعياإل

  . دقيقة) 20-18 (بين ما ترواح جابةلإل المستغرق
 

 :القرار إتخاذ مقياس لفقرات اإلحصائي التحليل 
 

 القياسيــة الخصائــص دقــــة مــن التحــقق لــىإ للفقرات اإلحصــائي التحليل يهدف    
 تحليل من الرغم فعلى,آكل لألداة القياسية صــالخصائ عن ةــأهمي تقل ال والتي,لها

 لقياسه أعدت ما قياس في لصالحيتها وتقديرهم الخبراء آراء خالل من منطقيا الفقرات
 التحليل ألن وذلك,أهمية أآثر يعد للفقرات يــاإلحصائ لــالتحلي أن إال ظاهريًا تبدو آما

 لـــالتحلي اـــبينم,القيــــاس أدوات صالحيـــة عـــن اناـــأحي يكشـــف ال قـــد يـــالمنطق
 لقياسه وضعت ما قياس في الفقرات ةــدق نـع فـــيكش ةالتجريبي للدرجات اإلحصائي

(Ebel,1972:402) . 

 أدوات لبناء األساسية الخطوات مـــن للفقرات اإلحصائــــي التحليل عملية وتعد      
 صدقا أآثر األداة يجعل جيدة قياسية بخصائص تتميز التي الفقرات إعتماد نإو,القياس
 . (Anastasi&Urbina, 1997: 192)  وثباتًا

 

 :االحصائي التحليل عينة

 التربوية القيادات من فردا *)400 (من اإلحصائـي التحليـل عينـة تألفت     
 )56(و,آليــــة عميـــد) 68 (همــمن,ناثأ) 55(و,ورـــذآ )345( بواقع, الجامعية
  .قســــم رئيـــــس) 276(و,عميـــد معـــاون
  : تيةاآل اإلحصائية المؤشرات حسبت حصائياإل التحليل عملية جراءوإل    

 :للفقرات التمييزية القوة . أ
 

 والدنيا العليا الفئتين بين التمييز على قدرتها للفقرة التمييزية بالقوة يقصد     
 فئتينال بين تميز أنها يعني للفقرة الموجب التمييزالعالي معامل أن إذ,فراداأل من

 قدرة في فاعلة مساهمة تسهم الفقرة نأ يعني اوهذ,الكلية الدرجة في المتطرفتين
       ).298 : 1998, عودة( الفردية الفروق عن الكشف على المقياس

 الصورة في ةـــالتمييزي القوة ذات الفقرات بقاءإ ضرورة لىإ)جيزلي( ويشير     
 دــجدي نـم ديلهاـــتع أو زةـــميمال غيــر راتـــالفق ادـــستبعإو,اسـللمقي ــةالنهائي

)Chselli,1981:434.( 
 



 
 
 
 

 

 .الحقا ذلك توضيح وسيتم,للمقياسين النهائي التطبيق في اإلحصائي التحليل عينة استعملت*

 
 
 

 

  : تياآل سلوباإل الباحثة تبعتإ المقياس لفقرات يزيةيالتم القوة يجادإ جلأ ومن

   :المتطرفتين المجموعتين إسلوب -
 

 آونها,والدنيا العليا المتطرفتيـــن للمجموعتيـــن %)27( نســبة إعتمــاد تـم     
 ما بأقصــى مجموعتين لنا تقــــدم وألنهـــا,إعتمــــادها يمكــن نســـبة أفضــل تمثــــل
 ـازـتمت هاـأن نــع الــفض, )1981: 74 , الزوبعي (وتمايـــز حجــــم مـــن نـــيمك

 : 1979,  لبدة أبو(  عليها المترتبة النتائج ودقة بهاتتطل التــي العمليــات بســـــهولة
341.( 

 

 وصححت,فردًا )400 (البالغة اإلحصائي لــالتحلي ةــعين على المقياس قــطب دــوق     
 الخطوات بإتباع وذلك المقياس فقرات من فقرة لكل التمييزية القوة وحسبت,اإلجابات
 : األتية

 

 . آلية درجة قلأ لىإ آلية درجة أعلى من تنازليا ترتيبا الدرجات ترتيب .1
 

%) 27 (بنسبة الكلية الدرجة في) والدنيا العليا (المتطرفتان المجموعتان تحديد .2
 والدنيا العليا المجموعتين من مجموعة آل أفراد عدد بلغ وقد ,مجموعة لكل

) 322 - 180 (مابين العليا المجموعة درجات وتراوحت,فردا) 108(
 ) .120 - 90 (مابين االدني والمجموعة

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

 لعينتين (t-test) التائي اإلختبار باستعمال المقياس فقرات من فقرة آل تحليل .3
 والدنيا العليا المجموعتان درجات متوسطي بين الفرق داللة إلختبار مستقلتين
 ييزيـــةالتم القـــــوة تمثـــل المحسوبــــة التائيـــــــة والقيمــــــة,فقــــــرة لكــــل
  ).458 :1991,فيرآسون (للفقرة

 

 البالغة الجدولية التائية بالقيمة فقرة لكل المحسوبة التائيــــة القيمــــة موازنــــة .4
 خالل من إتضحو,)214 (حرية وبدرجة,)0,05 (داللة مستوى عند,)96,1(

 ، يةإحصائ داللة ذات جميعها للفقرات المحسوبة التائية القيمة إن الموازنة هذه
 القيمة من أصغر المحسوبة التائية قيمتهما آانت إذ) 64 ؛ 42 (الفقرتان ماعدا
 وبدرجــة,)0,0 5 (داللـة توىــمسـ دــعنـ,)96,1 (ةــالبالغ ةـــالجدولي ةــالتائي
 ؛ 42 (الفقرتان ماعدا مميزة جميعها الفقرات أن هذا ومعنى,)214 (حريــة

 . )7 (الجدول في موضح وآما, )64



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

  )7 (الجدول
 القرار تخاذإ مقياس فقرات من فقرة لكل التميزية القوة

 

 التسلسل الدنيا المجموعة العليا المجموعة
  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط

 التائية القيمة
 المحسوبة

1 4.768 0.718 2.731 1.350 13.732 
2 4.314 0.953 3.481 1.171 5.732 
3 4.046 1.270 3.638 1.462 2.185 
4 3.972 1.114 3.305 1.410 3.854 
5 3.925 1.330 2.916 1.595 5.049 
6 4.185 1.051 3.592 1.339 3.616 
7 3.574 1.254 2.648 1.209 5.521 
8 3.722 1.379 2.879 1.418 4.424 
9 4.972 0.214 2.731 1.350 17.027 

10 3.888 1.240 2.907 1.579 5.078 
11 4.148 1.182 3.064 1.422 6.086 
12 3.861 1.163 3.018 1.516 4.581 
13 3.805 1.377 2.805 1.643 4.847 
14 3.861 1.248 2.740 1.263 6.554 
15 4.370 0.923 3.268 1.655 6.041 
16 4.009 1.226 3.027 1.410 5.456 
17 3.620 1.337 3.138 1.342 2.640 
18 3.907 1.226 3.000 1.459 4.945 
19 4.268 1.212 2.731 1.350 8.801 
20 3.972 1.139 3.157 1.428 4.634 
21 3.925 1.189 3.148 1.412 4.376 
22 4.305 0.990 3.787 1.328 3.267 
23 3.916 1.120 3.314 1.371 3.532 
24 3.972 1.008 3.666 1.222 2.003 
25 4.000 1.230 2.953 1.659 5.263 
26 3.907 1.257 3.259 1.270 3.769 



27 4.685 0.827 3.842 1.375 5.456 
28 4.268 1.212 2.675 1.393 8.963 
29 4.037 1.151 3.166 1.693 4.416 
30 4.037 1.143 3.092 1.682 4.824 
31 3.981 1.183 3.490 1.343 2.849 
32 4.148 1.066 3.555 1.292 3.676 
34 4,129 1,160 3,277 1,465 4,736 
33 4.213 0.976 3.351 1.681 4.601 
35 4.740 0.601 2.824 1.352 13.458 
36 4.296 0.567 2.731 1.350 11.098 
37 4.537 0.500 2.731 1.350 13.025 
38 3.935 1.217 2.907 1.637 5.234 
39 4.213 0.976 3.055 1.728 6.058 
40 3.916 1.153 2.935 1.334 5.784 
41 4.222 1.121 3.222 1.720 5.060 
42 4.037 1.013 3.842 1.246  1.258    
43 3.898 1.282 3.296 1.389 3.309 
44 3.750 1.276 3.166 1.469 3.115 
45 3.814 1.283 3.037 1.712 3.777 
46 4.907 0.464 2.731 1.350 15.832 
47 4.055 1.030 3.259 1.693 4.175 
48 4.120 1.047 3.777 1.248 2.185 
49 3.981 1.143 3.361 1.443 3.501 
50 3.888 1.240 3.370 1.444 2.830 
51 3.675 1.338 3.203 1.432 2.503 
52 3.990 1.172 3.463 1.321 3.105 
53 4.101 1.126 3.379 1.316 4.331 
54 3.496 1.243 3.305 1.321 2.810 
55 4.037 1.135 3.703 1.112 2.179 
56 3.796 1.166 3.055 1.622 3.853 
57 3.879 1.125 2.972 1.573 4.875 
58 3.731 1.322 3.203 1.425 2.820 
59 3.768 1.219 3.379 1.323 2.245 
60 3.953 1.113 2.953 1.335 5.976 
61 4.000 1.119 2.944 1.324 6.327 
62 3.898 1.222 3.064 1.675 4.175 
63 3.833 1.343 2.990 1.811 3.884 
64 3.713 1.245 3.500 1.343 1.208 
65 3.898 1.282 3.472 1.383 2.346 
66 3.907 1.203 2.898 1.690 5.053 



67 3.963 1.206 2.898 1.380 6.035 
68 4.009 1.131 3.120 1.661 4.595 
69 3.935 1.194 3.370 1.315 3.304 
70 3.768 1.196 2.787 1.582 5.140 
71 3.851 1.229 2.879 1.667 4.878 
72 3.824 1.273 2.833 1.603 5.028 

 

   
 

 

  : الفقرات دقـص. ب

 أو خارجي بمحك رتباطهاإ معامل خالل من للفقرات التجريبي الصدق حساب يعد      
 لىإ تأثره نتيجة خطاءلأل امعرض يكون قد الذي المنطقي صدقها من أهمية أآثر داخلي
 .)415 :  1983 ، الرحمن عبد (للخبراء الذاتية باالراء آبير حد

 أو داخلي بمحك الفقرة درجة رتباطإ أن لىإ )Anastasi(" نستازيأ"شيرتو       
 نــإف مناسب يــــخارج كــــمح رــــاليتواف وحينما,صدقها على مؤشرا يعد خارجي
 ابــــحس يــــف يــــداخل كــــمح لــــأفض لــــتمث ستجيبــــللم ةــــالكلي ةـــالدرج

 لحساب مؤشران الباحثة عتمدتإ وقد(Anastasi, 1988:211). العالقة ذهــــه
  :وهما ، الفقرات صدق

  :للمقياس الكلية بالدرجة الفقرة درجة عالقة .1

   محكا بوصفها للمقياس الكلية الدرجة الباحثة عتمدتإ الفقرات صدق من للتثبت
 الكلية بالدرجة الفقرة درجة عالقة ستخراجإل المناسبة حصائيةاإل والوسيلة,داخليا

 الفقرات نإ حصائيةاإل المعالجة ظهرتأو .)ونــبيرس اطــرتبإ لـــمعام (هي للمقياس
 رتباطإ معامل قيمتي ألن وذلك )64 ؛ 42 (الفقرتان ماعدا ، حصائيةإ داللة ذات جميعها
 القيمة من صغرأ )0,063 ؛ 0,018 (نيالبالغت نيالفقرت نيلهات المحسوبتان بيرسون
 وبدرجة,)0,05( داللة مستوى ندع,)0,098( البالغة بيرسون رتباطإ لمعامل الحرجة
 ).8 (الجدول في موضح وآما,)398 (حرية

 

 

 

 

 

 

 .(214) حرية وبدرجة  ,(0.05)  داللة مستوى عند ، (1.98) يــــةالجدول التائية القيمة              *



 

 

 

 

 

 
 

 
 )8 (الجدول

 القرار إتخاذ سلمقيا الكلية بالدرجة فقرة آل درجة ارتباط معامالت قيم
 

 رقم
 الفقرة

 معامل قيمة
  رتباطاال

 رقم
 الفقرة

 معامل قيمة
  رتباطاال

 رقم
 الفقرة

 معامل قيمة
  رتباطاال

 رقم
 الفقرة

 معامل قيمة
  رتباطاال

1 0.567 19 0.470 37 0.579 55 0.317 
2 0.361 20 0.275 38 0.460 56 0.425 
3 0.327 21 0.296 39 0.477 57 0.437 
4 0.344 22 0.270 40 0.221 58 0.369 
5 0.457 23 0.229 41 0.470 59 0.394 
6 0.330 24 0.316 42 0.018 60 0.239 
7 0.263 25 0.420 43 0.239 61 0.242 
8 0.264 26 0.306 44 0.346 62 0.327 
9 0.593 27 0.218 45 0.406 63 0.408 
10 0.451 28 0.457 46  0.585 64 0.063 
11 0.244 29 0.446 47 0.449 65 0.309 
12 0.272 30 0.457 48 0.453 66 0.436 
13 0.432 31 0.353 49 0.441 67 0.230 
14 0.295 32 0.377 50 0.361 68 0.445 
15 0.521 33 0.505 51 0.426 69 0.432 
16 0.277 34 0.220 52 0.266 70 0.449 
17 0.385 35 0.584 53 0.225 71 0.442 
18 0.248 36 0.489 54 0.252 72 0.450 

  
 

   :ليهإ تنتمي الذي المجال بدرجة الفقرة درجة عالقة .2
 

 الفقرة درجة عالقة وهو إضافيا كاــمح إعتماد تم الفقرات دقــص من للتثبت     
 تم بيرسون إرتباط معامل إحصائي لوبإستعما,ليهإ تنتمي الذي المجال بدرجة

 .) 398 (حريةوبدرجة)0,05 (داللةمستوىعند)0,098 (االرتباط لمعامل الحرجة القيمة    *



 في موضح وآما,ليهإ تنتمي الذي المجال بدرجة فقرة آل درجة عالقة إستخراج
 ) .9( الجدول

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  )9 (الجدول
  إليه تنتمي الذي المجال بدرجة الفقرة درجة إرتباط معامالت قيم

 

 عدد المجال
 درجة ارتباط معامل قيمالفقرات ت الفقرات

 درجة باطارت معامل قيمالفقرات تالفقرات عدد المجال المجال بدرجة الفقرة
 المجال بدرجة الفقرة

1 0.573 13 0.333 
2 0.442 14 0.462 
3 0.157 15 0.446 
4 0.302 16 0.445 
5 0.468 17 0.453 
6 0.341 18 0.451 
7 0.467 19 0.520 
8 0.450 20 0.414 
9 0.585 21 0.502 

10 0.434 22 0.330 
11 0.432 23 0.451 

)1( 
 
  الغاية
 من

  القرار 

12 

12 0.399 

 )2( 
 

 الحصول
 على 

 المعلومات 
  الكافية

12 

24 0.235 
25 0.454 37 0.500 
26 0.234 38 0.565 
27 0.263 39 0.539 
28 0.520 40 0.342 
29 0.551 41 0.567 

)3( 

 آل معرفة
 الحلول

12 

30 0.546 

 
)4( 

 

  تقييم
 0.059 42 الخيارات

31 0.353 43 0.420   
32 0.333 

  

12 

44 0.295 
33 0.561     45 0.499 
34 0.331 46 0.490 
35 0.645 47 0.557 

  

36 0.547 

  

48 0.260 
49 0.547 61 0.363   

 50 0.384 
 
 

 
 62 0.433 



51 0.305 63 0.638 
52 0.339 64 0.035 
53 0.402 65 0.424 
54 0.387 66 0.631 
55 0.373 67 0.402 
56 0.450 68 0.497 
57 0.394 69 0.361 
58 0.395 70 0.574 
59 0.369 71 0.537 

 
 

 
)5( 

 

 معرفة
 الخيار 
  األمثل 

 
 
 
 
12 
 

60 0.377 

 
 

)6( 
 

  تنفيذ
  القرار

 
 
12 

72 0.586 

   
       

 الذي المجال بدرجة لفقراتا درجة رتباطإ تمعامال قيم نإ) 9 (الجدول من يتضحو     
 في )42 (التسلسل ذات الفقرتان عداما,إحصائية داللة ذات جميعها إليه تنتمي
   .القرار تنفيذ مجال في) 64(و ,)الخيارات تقييم(مجال

  : يوه ، الثالثة المؤشرات هذه خالل ومن

  . للفقرات التمييزية القوة .1
  . للمقياس الكلية بالدرجة الفقرة درجة إرتباط .2
  . اليه تنتمي الذي المجال بدرجة الفقرة درجة إرتباط .3

 مجال في) 42 (التسلسل اتذ وهما,القرار تخاذإ مقياس من فقرتان استبعاد تم     
 امـقوته لضعف وذلك,)لقــرارا تنفيـذ (مجــال فـي) 62(والفقرة,)الخيــارات تقييــم(

 إرتباطهما وضعف,للمقياس الكلية ةــبالدرج ماـرتباطهإ فــضع عن فضال,التمييزية
 وآما,فقرة )70 (المقياس فقرات عدد حــصبأ وبذلك,هإليــ تنتميان الذي المجال بدرجة
 ) .10 (الجدول في موضح

 

 )10 (جدولال
 المجاالت بحسب موزعة القرار إتخاذ مقياس فقرات عدد

 

فقراتال عدد المجال عنوان المجال رقم
 12 القرار من الغاية 1
 12 الكافية المعلومات على الحصول 2
 12 الحلول آل معرفة 3
 11 الخيارات تقييم 4
 12 االمثل الخيار معرفة 5
 11 القرار ذيـتنف 6

 70 ـوعــــــــــــــــــــــــــالمجمـــــ
 

 

 .)398(حرية وبدرجة ,)0,05 (داللة مستوى عند ,)0,098 (تساوي االرتباط لمعامل الحرجة القيمة*



 : القرار إتخاذ لمقياس القياسية الخصائص
 النفسية المقاييس دقة زيادة أهمية والتربوي النفسي بالقياس المهتمون أآد     

 ، وفقراته للمقياس القياسية الخصائص بعض تحديد طريق عن وذلك,والتربوية
 جراءوإل,جلهأل عتــوض ما اســقي في هاــدقت على راتــمؤش تكون نأ يمكن التي
  . )36: 1999 , المصري (خطاءاأل من يمكن ما بأقل القياس عملية

 النفسية الظاهرة قياس في فاعلة التربوي أو النفسي القياس داةأ تكون ولكي     
  المواصفات ببعض تتميز نأ ينبغي الظاهرة لتلك آميًا وصفا وتعطينا التربوية أو

 
 

 ذلك وضيحت وسيتم .)241: 2004 , والعجيلي النعمة( والثبات الصدق همهاأ من
 :تياآل النحو على

 

 :)Validity (الصدق:أوال

 المقاييس في تتوافر نأ ينبغي التي ةـالقياسي صـــالخصائ همأ نــم دقـــالص دـــيع      
  (Ebel, 1972: 435). والتربوية النفسية

 الخاصية قياس على )المقياس أو ختباراإل (القياس داةأ مقدرة "بالصدق ويقصد      
   . )241 :2004 , والعجيلي النعمة ("قياسها جلأ من داةاأل ضعتو التي

 ضـبع يـف فنحصل,وتقديره الصدق حساب أساليب تعدد لىإ المعنيون ويشير      
      له آيفي رــتقدي ىـعل لــتحص رىــخأ االتــح وفي,للصدق آمي معامل على الحاالت

 ظاهريال صدقال : هما,لصدقل مؤشران الباحثة تإعتمد وقد,)360 :1980 , فرج(
  : االتي النحو على إستعراضهما سيتمالبناء،و وصدق

 ):Face Validity( الظاهري الصدق.أ
 قياسها المراد للخاصيـة المقيــاس مالئمــة مــدى إلى ظاهريال دقــــصاليرـــــيش      

.(Allens& Yen, 1970:96) ما يقيس أنه ظاهريا المقياس يبدو أن ينبغي إذ 
 يخرج المتفحـص المـرء فإن ظاهريا اإلختبـار تفحـص عند أنـه بمعنـى,لقياسه وضع

 ).128 :2007,زينة وأبو البطش (لقياسه ماوضع يقيس المقياس أن بإستنتاج

 رضـع اللـخ نـم القرار تخاذإ لمقياس الظاهري دقـصال نــم ققـــالتح مـــت دــقو     
 تفاقإو,يةـوالنفس ةـالتربوي ومـالعل في المتخصصين الخبراء من مجموعة على المقياس
 بدائل تقويم عن فضال,القرار تخاذإ مقياس لمجاالت الفقرات تمثيل صالحية على آرائهم
 وبدائــل وفقراتــه ومجاالتــه المقيــاس تعليمــات وإذاماآانت,المقياس وتعليمات اإلجابة
   .تعديل إلى بحاجة اإلجابة

  ):Construct Validity( البناء صدق.ب



  ةــــمعين ةـــسلوآي لظاهرة وأ لسمة المقياس قياس دىـــم البناء بصدق ويقصد       
 المقياس درجات تطابق مدى من تجريبيًا التحقق على ويعتمد ).43: 1981 ,الزوبعي(
  .)313 :1980 , فرج (المقاسة الخاصية مع

 من لعل البناء لصدق والمؤشرات األدلة ضبع هنـاك أن إلى المعنيين بعض ويشير      
 يختلفون األفـراد أن نفترض أن المنطقـي من إذ,واألفراد الجماعات بين الفروق أهمها
 أدائهم على ينعكس أن ينبغي اإلفتراض وهذا,المقاسة الخاصية من لديهم ما مدى في
 ابلحس عديدة مؤشرات الباحثة عتمدتإ وقد). 315 : 1980,فرج(المقياس على
  : منها,البناء صدق

 
 

 

 خالل من اإلفتراض هذا تحقق وقد,المقاسة الخاصية في األفراد بين الفروق  .1
 .القرار إتخاذ مقياس لفقرات التمييزية القوة إستخراج

 

 عالقة:خالل من اإلفتراض هذا تحقق وقد,المقياس لدرجات الداخلي اإلتساق .2
 .ليهإ تنتمي الذي المجال بدرجة الفقرة عالقةو,للمقياس الكلية بالدرجة الفقرة

   
 بين اإلرتباطات مصفوفة وهو البناء صدق من للتثبت ضافياإ مؤشرًا عتمادإ وتم .3

 بعضها مع المجاالت بين اإلرتباطات عن فضًال,السته ومجاالته آكل المقياس
 الجدول في موضحة والنتائج,بيرســـون رتباطإ معامــــل باستعمال وذلك,البعض

)11. (  

 )11 (الجدول       
  إرتباط وقيم الكلي بالمقياس مجال آل رتباطاتإ قيم مصفوفة               

 تخاذإ المتغير
 القرار

 من الغاية
 القرار

 الحصول
 على

 المعلومات
 آل معرفة

 الحلول
 تقييم

 الخيارات
 معرفة
 الخيار
 مثلاأل

 تنفيذ
 القرار

0.675 0.493 0.806 0.797 0.706 0.753 ___القرار تخاذإ

 من الغاية
0.374 0.172 0.534 0.587 0.537 ____ ____ القرار

 الحصول
 على

المعلومات
____ _________ 0.563 0.465 0.166 0.351

 آل معرفة
0.351 0.245 0.627 ________________ ____ الحلول

 تقييم
0.462 0.308_______________________ ____ الخيارات



 للمقياس األخرى بالمجاالت مجال آل        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

     

 الكلية بالدرجة مجال آل درجة رتباطإ معامالت قيم نإ )11 (الجدول من ويتضح 
 ، للمقياس خرىاأل بالمجاالت مجال آل درجة رتباطإ معامالت قيم عن فضال,للمقياس
 اطــرتباإل لــلمعام ةــالحرج القيمة نــــم رــــآبأ انها إذ,اخصائية داللة ذات آانت
 دلــي ذاــوه .)398 (ةـــحري ةـــوبدرج,)0,05 (ةـدالل مستوى دــعن,)0,098 (البالغة

 

 المقاييس نـــــبي عالقة ودـــــوج نـــع فضال آكل سالمقيا بين عالقة ودــوج على 
 يعد األربعة المؤشرات هذه لىإ وإستنادا.القرار تخاذإ تقيس التي )المجاالت( ةــــالفرعي
  .صادقا القرار إتخاذ مقياس

 :)Reliability(الثبـــــــــات

 ما سلوك وأ صفة تقدير في قياسين نتائج بين ساقتاإل درجة نهأ على الثبات يعرف     
 في تساقهاإو القياس أداة ةـــدق على مؤشر نهإ عن فضال,)229 : 2004 , النبهان (

 القياس عملية آررت لو متقاربة نتائج أو,نفسها النتائج عطاءوإ,ألجله وضعت ما قياس
 .   )119 : 2000,نصارياأل (أنفسهم اإلفراد على

 على قادرة وآانت,العشوائية األخطاء من خالية القياس داةأ درجات آانت ما ومتى     
 ظروف وفي ةمتسق بصورة قياسها المراد الخاصية أو للسمة الحقيقي المقدار عطاءإ

  ).167 :2000 , عالم (ثابتًا عندئذ القياس آان متباينة

  : هما ، بطريقتين القرار تخاذإ مقياس ثبات حساب وتم

 :) Re test–Test (اإلختبــــار ادةــــإع 

 رارــــستقاإل لــــبمعام ةـــــالطريق ذهـــــبه المحسوب الثبات معامل على ويطلق     
 على ختباراإل جراءإ على الطريقة لهذه ساسيةاأل الفكرة وتقوم,الخارجي التجانس وأ

 روفــــظ في نفسها المجموعة على ثانية مرة هتطبيق عادةإ ثم فراداأل من مجموعة
 نجرائياإل بين الثبات معامل واستحراج,مناسبة زمنية فترة مضي دـــــبع ةـــــمماثل

   ) .85 : 2009 ,  ربيع(

 ةعين على المقياس طبق فقد الطريقة بهذهالقرار إتخاذ مقياس ثبات حسابول     
 )5 (بواقع,حصائياإل التحليل عينة من عشوائية بصورة نتقائهمإ تم رداف )30(بلغت
 تطبيق عيدأ ثم,ناثواإل الذآور من مـــقس رئيس )15(و,عميد معاون )10(و,عمداء

 معرفة
 الخيار
 األمثل

____ ____ _____ _________________ 0,479

 ____ _____ ___________ __________ ____ القرار تنفيذ

حريةوبدرجة.)0,05(داللةمستوىعند،)0,98(يساوياالرتباطلمعاملالحرجةالقيمة*



 وحسبت,ولاأل التطبيق من سبوعينإ فترة مرور بعد نفسها العينة على المقياس
 ، بيرسون رتباطإ معامل عمالستإب التطبيقين آال درجات بين رتباطيةاإل العالقة
 قرارال تخاذإ مقياس مجاالت من مجال لكل المحسوب الثبات معامل قيمة فكانت

 ).12 (الجدول في موضحة آما آكل وللمقياس

 ):آرونباخ – الفا( معادلة بإستعمال التباين تحليل طريقة 
 

 ختباراتاإل ثبات حساب في الشائعة الطرائق من التباين تحليل طريقة تعد     
 على المحـــسوب الثبــات معامــــل والنفسيــة،ويشـــــير التربويــــة والمقـــاييس

 انسـالتج ىــلإ أو,المقياس فقـــرات بين اإلتــــساق لـــىإ الطريقــــة ذهــــه وفق
 .  (Weiner&Stewart, 1984: 61)لفقراته الداخلي

 المعادالت آثرأ من  (Alpha –Cronbach)"آرونباخ  -الفا "معادلة وتعد      
 وقــالوث ةــمكانيإو هايتناسق ازــــتمت إذ,ةــالطريق هذهبــ الثبات ابـحس يـف اــشيوع

 

 ىـعل الثبات عينة درجات بين التباينات حساب ساسأ على تقوم وهي,بنتائجها 
 ويشير,بذاته قائم مقياس عن عبارة الفقرة نأ ساسأ على,جميعها المقياس فقرات
 رةــــفق نــــم ردــــالف داءأ اقــــتسإ ىـــلإ الطريقة بهذه المحسوب الثبات معامل

 وقيم (Cronbach,1951:298) . المقياس فقرات بين التجانس يأ,رىـــــخأل
 القرار، اذختإ مقياس مجاالت من مجال لكل الطريقة بهذه ةالمحسوب الثبات معامل

 ) .12 (الجدول في موضحة آكل وللمقياس
 

 )12 (الجدول

  اإلختبار إعادة طريقتي وفق على القرار إتخاذ لمقياس الثبات معامالت قيم  
 المجاالت وبحسب آرونباخ–  الفا معادلةو 

 

  القرار إتخاذ مجاالت  الثبات معامالت قيم
 آرونباخ – الفا  االختبار عادةإ

 0.78 0.83 القرار من الغاية
 0.76 0.82 الكافية المعلومات على الحصول

 0.78 0.85 الحلول آل معرفة
 0.75 0.80 الخيارات تقييم
 0.77 0.83 مثلاأل الخيار معرفة

 0.75 0.79 القرار تنفيذ
 0.81 0.87  آكل المقياس

 



 لىإ (Kraermer, 1981) رـــوآريم,  (Nunnally,1987) نانلي يرــــويش     
                     ــــةمقبول دــــعت )0,70( عــن دــــتزي آانت إذا الثبات لــــمعام ةـــقيم نأ
 ).122 : 1999،واليوت بارآروبستراتج(

 إذا اتـــــالثب التـــــمعام مــــــقي  نأ لىإ )2000, أحمد(شارأ ذلكل وتأآيدا      
 : 2000أحمد، (المقياس ثبات على للحكم مقبولة تعد )0,70 (من أآثر آانت
129.( 

 :اإلنفعالي الذآاء آفايات مقياس : ثانيا
 تبنت فقد,الجامعية التربوية اداتالقي لدى نفعالياإل الذآاء آفايات قياس لغرض     

 ةـــالباحث لـــقب نـــم اؤهـــبن مــــت ذيــــال" نفعالياإل الذآاء آفايات" مقياس الباحثة
  :اآلتية سبابألل المقياس هذا الباحثة تبنت وقد,)2005 (عام

 زبوياتي" نـم لـآ ظرـن هةـوج ىـلإ تناداـإس يـاإلنفعال اءـالذآ اتـآفاي دـتحدي مـت •
 لتحديدهم وذلك  (Boyatsis, Golemen & Mckee)"ومكي وآولمان
 من يـالحال ثـالبح ةـعين نإ وبما,ادةـبالقي ةـالمتعلق يـنفعالاإل اءـالذآ آفايات
  . المقياس هذا الباحثة عتمدتإ لذا الجامعية التربوية القيادات

 

 الذآــاء فايــاتآ مقياس بناء في الباحثــة اليها إستندت التي األدبيات أشارت •
 واإلداري القيادي العمل يتطلبــــها الكفايات هــــذه أن إلـى )2005 (اإلنفعالي
        لهذه القيــــادي إمتــــالك إن القــــول يمكننا إذ,الفاعـــل أو الناجـــح والتنظيمي
 .بفاعلية المؤسسة قيادة وإلى العمل في النجاح الى يقوده أن يمكن الكفايات

  
 أنها إذ,العمل محيط في فاعليتها لها اإلنفعالي الذآاء آفايات من آفاية آل نإ •

 ذوي تميـــز التـــي هــــي الكفايات هذه نإو,البارز اديــالقي األداء من نــتمك
 التقرير لوبـاس مادــإعت وتـــــم . العــــادي األداء عــــن البارز القيــــادي األداء
 بصيغته المقياس وتكون,الفقرات ةــصياغ في )التقريرية العبارات (الذاتي

 تشتمل والتي,ةــرئيس مكونات )4 (على ةــموزع فقرة )110 (من النهائيــة
 الذآاء آفايات من آفاية فرعي مكون آل يمثل,فرعيا مكونًا )18 (على بدورها

 موضح اوآم,نفعالياإل الذآاء يتكون )18 (الـ الكفايات هذه وبمجموع,نفعالياإل
 .)13 (الجدول في

 

 )13(الجدول
 الفقرات وعدد والفرعية الرئيسة نفعالياإل الذآاء )آفايات (مكونات

 

 الفقرات عدد الفرعية المكونات ت الرئيسة المكونات
 7 اإلنفعالي الذات وعي 1
 7 الذات تقدير 2

 : الشخصية الكفايات
بالذات الوعي آفايات :أوال

 6 بالنفس الثقة 3
 الذات إدارة آفايات : انياث 6 التكيف على القدرة 4
 7 اإلنفعالي الذات ضبط 5



 6 المبادأة 6
 6 اإلنجاز نحو التوجه 7
 6 بالثقة الجدارة 8

 

 6 التفاؤل 9
 57 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 6 التعاطف 10
 6 الخدمة نحو التوجه 11

 جتماعيةاإل الكفايات
 الوعي آفايات : ثالثًا

 6 التنظيمي الوعي 12 الذاتب
 6  يحائيةاإل القيادة 13
 6  االخرين تطوير 14
 6  التغير على القدرة 15
 6 الصراع إدارة 6
 6  التأثير 17

 إدارة آفايات :رابعا
  العالقات

 5  بالفريق العمل 18
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 , المقياس فقرات من فقـــــرة آل امــأم جابــــةلإل بدائل )5 (هنـــــــاك وآـــــانت    
 عليَّ تنطبق ؛ آبيرة بدرجة عليَّ تنطبق ؛ جـدا رةآبيــ بدرجـة علـيَّ تنطبــق( وهــــي
 فقرات المقياس وتضمن. )عليَّ تنطبق ال ؛ قليلة بدرجة عليَّ تنطبق ؛ متوسطة بدرجة
 في موضح وآما,نفعالياإل الذآاء )آفايات( وناتــمك على وزعةــم وسلبيــة إيجابية
  ).14 (لالجدو

 

 )14 (الجدول
   نفعالياإل الذآاء آفايات وفق على موزعة والسلبية يجابيةاإل الفقرات

 ت
الكفاية

 االنفعالي الذآاء آفايات
  الفرعية

 الفقرات
  االيجابية 

 الفقرات 
 السلبية 

 4،6 1،2،3،5،7،8  نفعالياإل الذات وعي 1
 4 1،2،3،5،6،7  الذات تقدير 2
 2،3،4،8 1،5،6،7  بالنفس الثقة 3
 1 2،3،5،5،6  التكيف على القدرة 4
 2 1،3،4،5،6،7  نفعالياإل الذات ضبط 5
 / 3،4،5،6،،1،2 المبادأة 6
 1 2،3،4،5  نجازاإل نحو التوجه 7
 4،5 1،2،3،6  بالثقة الجدارة 8
 2،3،4،6،7 ،1،5 التفاؤل 9



 2 1،3،4،5،6  التعاطف 10
 4،5 1،2،3،6  الخدمة نحو التوجه 11
 / 1،2،3،6 التنظيمي الوعي 12
 / 3،4،5،6،،1،2  يحائيةاإل دةالقيا 13
 / 3،4،5،6،،1،2  االخرين تطوير 14
 / 3،4،5،6،،1،2  التغير على القدرة 15
 / 3،4،5،6،،1،2 الصراع دارةإ 16
 1 3،4،5،6،،2  التأثير 17
 5 3،4،،1،2  بالفريق العمل 18

 
 الجامعية قياداتال وهي الحالي البحث في المستهدفة العينة طبيعة الختالف ونظرا      

 اســــالمقي عليها قــــطب يــــالت العينة ةــــطبيع نــــع قالعــــرا/آوردستان قليمإ في 
, دادـــــبغ في ةــــالثانوي دارســــالم يــــريمد حينها في آانت إذ )2005( عام في
  البحث لعينة مالئمة لتكون ومعالجتها المقياس فقرات بمراجعـــة قامت الباحثـــة فإنلذا

 
 

 

 الذآاء آفايات لمقياس القياسية الخصائص بعض من التثبت ضــرورة عن فضـال,الحالي
  : االتي النحو وعلى,والثبات الصدق السيماو,فعاليناإل

  : نفعالياإل الذآاء آفايات لمقياس القياسية الخصائص
 القياسية صائصالخ بعض تحديد على والتربوي النفسي القياس في المختصون آدأ    
 عن المقياس تبعد وأ,القياس خطاءأ من تحد نأ يمكن التي والتربوية النفسية سيايقللم
 نتائج ستعمالإ مكانباإل صبحي وبالتالي,الخاصية قياس في دقيقية غير نتائج عطاءإ

  ).54 : 1998 , عودة( بثقة العلمية غراضاأل في المقياس

 الخصائص رزـــبأ نـــم (Reliability) اتـثبوال (Validaty) دقـــالص دــويع    
, التربوية القرارات تخاذإ في نتائجها عملتستو,والنفسية التربوية للمقاييس القياسية
 نأ لىإ الحاجة زادت آلما تخاذهإ مــيت نأ عــيتوق ذيــالالقـــرار ةـــأهمي زادت فكلما
 الذي بالغرض وثيقة صلة اتوذ دقيقة المقياس من عليها يحصل التي المعلومات تكون
   . )43 : 1998,عودة( جلهأ من المقياس أعد

 :تياال النحو على للمقياس القياسية الخصائص من الباحثة تثبتت وقد

  :اإلنفعالي الذآاء آفايات مقياس صدق.1
 الخصائص من الصدق أن لىإ ويــوالترب النفسي القياس في المتخصصون يشير     

 يعطي ألنه,والتربوية النفسية والمقاييس ختباراتاإل في توافرها ينبغي التي المهمة



 هــــقياس لـــــجأ نــــم عــــوض ما اســــقي في اســـــالمقي درةــــق ىــــعل رًاــــمؤش
 .)108 : 1990 , جاللة بوأ(

 من المقياس هذا وضع الذي الغرض المقياس فيها يقيس التي الدقة الصدق ويمثل    
 . (Wheir1987:22) أجله

 الباحثة عتمدتآ "اإلنفعالـــي الذآــــاء آفايــات "مقياس دقــص من التثبت وألجل      
 ةــوالفرعي ةــالرئيس هـــومكونات هـــبتعليمات( اســـمقيال عرض إذ,الظاهري الصدق

 المتخصصين الخبراء من مجموعة على)5 الملحق( )قيسهات التي والفقرات وتعريفاتها
 فحص منهم وطلب,*)3 الملحق( خبيرا) 17 (عددهم بلغ والنفسية التربوية العلوم في

, القياسه عدتأ التي ناتوالمك قياس في صالحيتها مدى وتقدير منطقيا فحصا الفقرات
 ,جميعها اإلنفعالي الذآاء آفايات مقياس فقرات قبول تم ومالحظاتهم ارائهم على اوبناء

 أي رــفأآث محكما )13( موافقة وهي,الفقرة لقبول المطلوبة تفاقاإل نسبة علىلحصولها
 وغيرالموافقين الموافقين ددــع بين الفرق ونــيك آي وقــف فما %)76,4 (ةـــبنسب
 مربع حصائيإ عمالستإب ,)0,05 (داللة مستوى عند حصائيةإ داللة ذات المحكمين من
 الجدولية آاي مربع يمةق من آبرأ )4,76 (المحسوبة آاي مربع قيمة نإ إذ,آاي

 الجدول في موضح وآما ،)1 (حرية وبدرجة ,)0,05 (داللة توىسم عند,)3,84(
)15(.  

 

 

 . اإلنفعالي الذآاء وآفايات القرار إتخاذ لمقياسي الخبراء) 3 (الملحق*
 

 )15( الجدول
 )نالموافقي وغير الموافقون (الخبراء أراء بين الفرق لداللة2)آا( إختبار نتائج

  آفاياته وفق على اإلنفعالي الذآاء آفايات مقياس فقرات صالحيةل
 

 الخبراء أراء
 ت

 آفايات
 نفعاليالذآاءاإل 

 الفرعية
الفقرات عدد الفقرات ت

 غير الموافقون
 الموافقين

 النسبة
 المئوية

 2)آا (قيمة
 المحسوبة 

 الذات وعي 1 17.00 100% __ 17 5 1،2،3،4،6
 4.67 %76.4 4 13 2 5،7  االنفعالي

  الذات تقدير 2 7.12 82.4% 3 14 5 3،4،5،6،7
1،2 2 16 1 91.1% 11.20 

 بالنفس الثقة 3 4.76 76.4% 3 13 4 1،2،4،6
3،5 2 15 2 88.2% 9.94 

 على القدرة 4 7.12 82.4% 3 14 4 1،2،3،4
 11.20 %94.1 1 16 2 5،6  التكيف

 الذات ضبط 5 17.00 100% / 17 1،2،3،4،5،66
 11.20 %94.1 1 16 1 7  االنفعالي

 9.94 %88.2 2 15 1،2،3،4،5،66 المبادأة 6
 7.12 %82.4 3 14 5 2،3،4،5،6اإلنجازنحو التوجه 7



  1 1 13 4 76.4% 4.67 
 17.00 %100 / 17 1،2،3،4،5،66  بالثقة الجدارة 8

 11.20 %94.1 1 16 1،2،3،4،5،66 التفاؤل 9

 9.94 %88.2 2 15 1،2،3،4،5،66 التعاطف10

 11.20 %94.1 1 16 1،2،3،4،5،66 خدمةالنحو التوجه11

 17.00 %100 / 17 1،2،3،4،5،66 التنظيمي الوعي12
 االيحائية القيادة13 17.00 100% / 17 4 1،2،3،4

5،6 2 13 4 76.4% 4.76 
  االخرين تطوير14 9.94 88.2% 2 15 4 1،2،3،5

4،7 2 13 4 76.4% 4.76 
التغير على القدرة15 4.76 76.4% 4 13 1،2،4،5،6،76

3 1 14 3 82.4% 7.12 
 الصراع دارةإ16 9.94 88.2% 2 15 5 1،2،3،4،7

5،6 2 16 1 94.1% 11.20 
 التأثير17 17.00 100% / 17 6 ،2،3،4،5،6

1 1 13 4 76.4% 4.76 
 7.12 %82.4 3 14 5 1،2،3،4،5 ريقبالف العمل18

 
 

 

  :اإلنفعالي الذآاء آفايات مقياس ثبات 
 النفسية ختباراتواإل المقاييس في توافرها ينبغي التي الشروط من الثبات يعد     

 هتقسي فيما والثبات ساقتباإل ختباراتواإل المقاييس هذه تتسم نأ ينبغي إذ,والتربوية
Alken, 1989:58).( 

  : هما بطريقيتين نفعالياإل الذآاء آفايات مقياس من التثبت تم وقد

  : اإلختبار إعادة طريقة 
 إذا نفسها النتائج يعطي أنه لىإ اإلختبار إعــادة طريقــــة قوف على الثبـات يشــــير     
 تالثبــــا يعنــــي وبــــذلك,ذاتهــــا العينــــة علــــى المقيــــاس تطبيــــق أعيـــد

 النتائـــج يــــف (Stability) رراستقــــــــاإل وأ (Consistency) تســــاقاإل
(Hoyt, 1971: 60) . 

 ةــــعين ىــــعل قـــطب يــــنفعالاإل اءــــالذآ اتـــآفاي اســـمقي اتــــثب ابـــولحس     
 )30 (ةــــالبالغ رارـــالق اذـــإتخ اســــمقي هاـــعلي قــــطب يــالت هاــــنفس اتـــالثب
 هـــنفس اســــالمقي قـــتطبي دــــأعي مـــث,ةــالجامعي التربوية اداتـــالقي نـــم ردًاـــف
 نـــم نــــاسبوعي رةـــفت رورـــم دـــبع) يـــنفعالاإل اءـــالذآ اتـــآفاي مقيـــاس(

 األول نـــالتطبيقي اتــــدرج نـــبي ةـــرتباطياإل ةـــالعالق بتــــوحس.ولاأل قــــالتطبي

 .)1 (حرية وبدرجة) 0,05 (داللة مستوى عند)3,84= (الجدولية 2)آا (قيمة*



 اتــــالثب التــــمعام مــــوقي.ونــــبيرس اطـــإرتب ــــلمعام تعمالـــسإب يـــوالثان
 اســــوللمقي يــــاإلنفعال اءـــالذآ )آفايـات( المكــــونات من ونـــمك لــــلك ةـــالمحسوب

  .)16( دولــالج يــف ةـــموضح لـــآك
 

  :آرونباخ -الفا معادلة باستعمال تباينال تحليل 
 المقياس فقرات درجات بين اإلرتباط حساب أساس لىع الطريقة هـــذه فكـــرة تقوم     

 الثبات معامل ويؤشر,بذاته قائم مقياس عن عبــــارة الفقـــرة نإ ساسأ على,جميعها
 تعدو.المقياس فقرات نـــبي التجانس أي,الفــرد داءأ إتســـاق الطريقـــة هذه وفق على
 الوثوق مكانيةإو بتناسقها تمتاز ذإ,شيوعــًا الطرائـــق رــــآثأ نــــم الطريقة هذه

  .  )354 :1988 , والخليلي ، عودة( بنتائجها

 من آفايـــة لكـــل الثبات لحســـاب "آرونباخ – الفا" معادلة استعمال تم وقد      
  .)16( الجدول في موضحة النتائجو، آكل ياسوللمق اإلنفعالي الذآاء آفايات

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 )16( جدولال

 طريقتي وفق على اإلنفعالي الذآاء آفايات لمقياس الثبات معامالت قيم
 "آرونباخ – الفا "ومعادلة اإلختبار إعادة

 

 ت  الثبات معامالت قيم
 االنفعالي الذآاء)آفايات (مكونات المكون

 رونباخآ– لفاا االختبار إعادة
 0.74 0.79  اإلنفعالي الذات وعي 1
 0.79 0.81  الذات تقدير 2
 0.76 0.85  بالنفس الثقة 3



 0.80 0.82  التكيف على القدرة 4
 0.79 0.83  نفعالياإل الذات ضبط 5
 0.82 0.86 المبادأة 6
 0.80 0.84  نجازاإل نحو التوجه 7
 0.78 0.80  بالثقة الجدارة 8
 0.83 0.86 التفاؤل 9

 0.81 0.87  التعاطف 10
 0.82 0.86  الخدمة نحو التوجه 11
 0.79 0.80 التنظيمي الوعي 12
 0.76 0.84  يحائيةاإل القيادة 13
 0.75 0.78  االخرين تطوير 14
 0.80 0.85  التغير على القدرة 15
 0.80 0.84 الصراع دارةإ 16
 0.81 0.84  التأثير 17
 0.82 0.86  بالفريق العمل 18

 0.78 0.82  لــــــــآك اســـــالمقي       
 

 التي المعاييــــر وفـــق علــــى مقبــــولة هــــذه الثبات معامــــالت قيـــم وتعـــد    
 التي الثبات معامالت قيم نأ لىإ األدبيات هذهتشير إذ,والتقويم القياس أدبيات ليهاإ تشير
  . )129 : 2000 ,أحمد( لةمقبو تعد) 0,70 (عن تزيد

 

 

 
 

 

   :النهائية بصيغتهما البحث قياسيم وصف

 إتخــاذ(البحــــــث لمقياسي واإلحصائـــي المنطقــي التحليــل عمليتـــي إتمام بعــــد    
 آما للمقياسين النهائية الصيغة صبحتأ,وفقراتهما )اإلنفعالي الذآاء وآفايات القرار
 :يأتي

 :رارالق تخاذإ مقياس  :أوال
 صيغت )6الملحق( فقرة )70 (من النهائية بصيغته القرار اتخاذ مقياس يتألف    

  : وهي,مجاالت )6 (على موزعة )التقريرية العبارات(الذاتي التقرير باسلوب



   .فقرة )12 (وتقيسه:القرار من الغاية .1

 .فقرة  )12 (وتقيسه:الكافية المعلومات على الحصول .2
 

  .فقرة )12( وتقيسه:لالحلو آل معرفة .3
 

 . فقرة )11 (وتقيسه:الخيارات تقييم .4
 

 

 . فقرة )12 (وتقيسه:القراراألمثل معرفة .5
 

 . فقرة )11 (وتقيسه:القرار تنفيذ .6

 بدرجة عليَّ تنطبق( وهي,متدرجة بدائل خمسة المقياس فقرات من فقرة آل وتقابل    
 بدرجة عليَّ ؛تنطبق متوسطة درجةب عليَّ ؛تنطبق آبيرة بدرجة عليَّ تنطبق؛ جدًا آبيرة
  ). عليَّ تنطبق ال ؛ قليلة

  : نفعالياإل الذآاء آفايات مقياس :  ثانيا
 علـــى تتـــوزع )7 الملحق(فقـــرة) 110 (من اإلنفعالــي اءــالذآ آفايات مقياس يتألف 

 :هما,ينرئيس مكونين

 :هما,أساسيين مكونين من بدورها وتتكون:الشخصية الكفايات:أوال
  . بالذات الوعي آفايات .1
  .الذات دارةإ آفايات .2

 :هما.أساسيين مكونين من رهاوبد وتتكون:اإلجتماعية الكفايات:ثانيا
  . جتماعياإل الوعي آفايات .1

 

  . جتماعيةاإل العالقات آفايات .2
 

 ,اــــفرعي اــــمكون )18( ىــــعل دورهاـــــب تملـــتش ةــــاألساسي اتـــالكفاي ذهــــوه
 ذهــــه وعــمجمو,يـــــنفعالاإل الذآـــــاء اتــــآفاي نـــم ةــــآفاي منها آل يمثل
 حـــموض وآما,يــــنفعالاإل اءـــــالذآ ونــــيتك )18( ـال ةــــــالفرعي اتــــالكفاي

  .)17( دولـــالج يـــف
 

 

 )17 (الجدول
 فقراتها وعدد والفرعية الرئيسة نفعالياإل الذآاء آفايات

 
 

 عدد الفرعية المكونات ت الرئيسة المكونات
 الفقرات

 7  نفعالياإل الذات وعي 1
 7  الذات تقدير 2

 : الشخصية الكفايات
 بالذات الوعي آفايات :أوال

 6  بالنفس الثقة 3
 6  التكيف على القدرة 4 الذات إدارة آفايات : ثانيا



 7  نفعالياإل الذات ضبط 5
 6 أةالمباد 6
 6  نجازاإل نحو التوجه 7
 6  بالثقة الجدارة 8

 

 6 التفاؤل 9
 6  التعاطف 10
  االجتماعية الكفايات 6  الخدمة نحو التوجه 11

 بالذات الوعي آفايات : ثالثًا
 6 التنظيمي الوعي 12
 6  يحائيةاإل القيادة 13
 6  االخرين تطوير 14
 6  التغير على القدرة 15
 6 الصراع دارةإ 6

 6  التأثير 17

 العالقات إدارة آفايات :رابعا

 5  بالفريق العمل 18
 110  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

  
 تنطبق ؛ جدًا آبيرة بدرجة عليَّ تنطبق(  ،وهي متدرجة بدائل خمسة فقرة آل مامأو     
  تنطبق ال ؛ قليلة بدرجة عليَّ قتنطب ؛ متوسطة بدرجة عليَّ تنطبق ؛ آبيرة درجةب عليَّ
  ).عليَّ

 

 

 

 

   :المقياسين تطبيق 

  القـــرار إتخــــاذ( مقياســــي وهمـــا البحث أداتــــي توافــــرت أن دـــبع      
 مـــن بتوالتث الجامعيـــة التربوية القيـــادات لدى )اإلنفعالـــي الذآـــاء اتـــوآفاي

 )400 (البالغـــة البحث عينـــة علــى سوية تطبيقهما تم,القياسية خصائصــهما
 الباحثة استعملت وقد,آوردستان إقليم في الجامعية التربوية القيادات من فــــردا
 : تيةاآل لألسباب وذلك,للمقياسين النهائي التطبيق في اإلحصائي التحليل عينة

 

  .مقس ورئيس,عميد ومعاون,عميدا )553 (بـ تحدد ذيال البحث مجتمع محدودية •
 

 العلمية لمشاغلهم وذلك,المجتمع بأفراد اإللتقاء فرصة على الحصول صعوبة •
  .المتعددة واإلدارية



 
 

 األساسية البحث عينة استعمال إمكانية إلى* والتقويم القياس خبراء بعض يشير •
 ولم األساس شكلها علـــى افظتح قـــد القياس أداة آانت إذا اإلحصائي للتحليل
 )400 (من اإلحصائي التحليل عينة تكونت وبذلك . جذري تغيير فيها يحصل
 بواقع,العراق/ آوردسـتان إقليـم في الجامعيــة التربويــة القيــادات من فــردًا

) 345 (ومنهم.مـــقس ســئير)383(و,عميــــد معـــاون)79(و,دـــعمي)91(
 .أناث) 55 (و,ذآور

 نــثنياإل ومـــي ةــولغاي) 2010 /12 / 6 (الموافــق اإلثنين ومــي قــالتطبي دأــوب      
 مقياسينال رجاعستإ تمو,المقياسين إلستالم موعد وحدد). 2011 / 2 / 21(الموافق

  .آتمالهاإو جابةاإل دقة من الباحثة تحققت نأ بعد العينة أفراد من
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 : المقياسين صحيحت 

 رهاـــيوتفس رــــتقدي أو ةـــدرج ردـــالف اءـــعطإب اســـالمقي حـــتصحي دـــيع      
 رارــق ازـــنجإل ةـــمقدم دـــيع هــذات يــف هـــنأ نــم مــالرغ ىــعل ةــمهم وةـــخط

  اســـالقي وعـــموض رادـــاالف ةــــمجموع أو دـــرالف نــع يـــعلم يرــــتفس أو,عملي
 . )245:  2000 , نصارياأل( 

 آبيرة بدرجة عليَّ تنطبق( لــــالبدائ اءـــبإعط" القرار تخاذإ "مقياس تصحيح وتم      
 عليَّ تنطبق ؛ متوسطة ةـــــبدرج عليَّ تنطبق ؛ آبيرة ةــبدرج عليَّ تنطبق ؛ جدًا
, التصحيح عند اليتالت على )1؛2؛3؛4؛5( الدرجات )عليَّ التنطبق ؛ قليلة ةـــــبدرج
 اذــتخإ مقياس ىــعل المستجيب عليها لــيحص نأ يمكن درجة علىأ تكون وعليه



 )210( دارهـــمق ريـــنظ طــوبمتوس ، درجة )70 (ةــدرج لــوأق  ,)350( رارـــالق
  . درجة

 عليَّ تنطبق( البدائل عطاءإب تصميمه فتم" نفعالياإل الذآاء آفايات" مقياس أما     
 تنطبق ؛ متوسطة بدرجة عليَّ تنطبق ؛ آبيرة بدرجة عليَّ تنطبق ؛ جدًا آبيرة بدرجة
 اليتالت على )1 ؛ 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5(ـــاتالدرج ,)أبدا عليَّ تنطبق ال؛ قليلة بدرجة عليَّ
 ، السلبية الفقرات تصحيح عند )5 ؛ 4 ؛ 3 ؛ 2 ؛ 1(و , اإليجابية الفقرات تصحيح عند

 مقياس في المستجيب عليها لـــيحص نأ نـــيمك ةــآلي ةـــدرج ىــعلأ نإف وبذلك
 نظري وبمتوسط,)110( ةــــدرج أقلو,ةــــدرج) 550( يـنفعالاإل اءــــالذآ ياتاآف
  . درجة) 330( دارهـــمق

 : اإلحصائيــــة الوسائـــــل 

 يمقياس عدادإو اءـــبن راءاتـــجإ يــف عديدة حصائيةإ وسائل ثةالباح عتمدتإ    
 باستعمال وذلك,البحــث عينــة مــن المستحصلــة البيانات ــــلتحلي ث،وفيــالبح

 Statistical Paskage For (اإلجتماعيــــة ومــــللعل ةــــحصائياإل ةـــالحقيب
Social Science (،بـ المعروفة )SPSS(,هي حصائيةاإل ئلوالوسا :  

  . الخبراء أراء بين تفاقاإل قيم ستخراجإل )Chi - Square(آاي مربع •

 يزيةيالتم القوة ستخراجإل مستقليتين لعينيتين (t- test ) التائي ختباراإل •
 وآفايات القرار إتخاذ في الفروق وإلستخراج,القـــرار إتخــــاذ مقياس لفقرات
 . الخدمة ومدة,اإلجتماعي النوع متغيري بحسب نفعالياإل الذآاء

 إلستخراج) Coefficien)  Pearson Corrlationبيرسون إرتباط معامل •
 اإلتساق من للتحقق اإلنفعالي الذآاء وآفايات القرار إتخاذ لمقياسي الثبات قيم

 لمقياس الكلية بالدرجــة الفقــرة درجــة عالقــة وإلستخراج,للمقياسين الخارجي
 .إليه تنتمي الذي المجال بدرجة الفقرة درجة وعالقة,القرار إتخاذ

 
 

 

 للتحقق الثبات قيم إلستخراج) Alfa - Cronbach( آرونباخ – الفا معادلة •
 .اإلنفعالي الذآاء وآفايات القرار إتخاذ لمقياسي الداخلي اإلتساق من

 ينالمتوسط بين الفرق داللـة لتعرف واحـدة لعينة) t- test (التائـي اإلختبـار •
 على آــال (اإلنفعالي الذآاء وآفايات القرار إتخاذ لمستويي والحسابي النظري
 ).إنفراد

 إتخاذ في الفروق إلستخراج )Anova Two Way( الثنائي التباين تحليل •
 اإلجتماعي النوع لمتغيري تبعا) إنفراد على آال (اإلنفعالي الذآاء وآفايات القرار
 .الخدمة ومدة



 العالقــــة إلستخــــراج)Miltiple Regression Anaylsis(ـدارإلنحا تحليل •
 مدى ولتعرف, اإلنفعالـــي الذآــاء وآفايـــــات القــــرار إتخـــــاذ بين اإلرتباطية

 ومدة اإلجتماعي والنوع اإلنفعالي الذآاء (المستقلـــــة المتغــــــيرات ســــــهامإ
 ).  ارالقر إتخاذ (التابع المتغير في) الخدمة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 الخامس الفصل



 النتائج عرض
 وتفسيرها

 النتائج عرض -
 وتفسيرها

  اإلستنتاجات -
  التوصيات -
 المقترحات -

 
 

 الفصل الخامس

 ومناقشتها وتفسيرها....عرض النتائج 

 
ل           ي توص ائج الت ا للنت صل عرض ذا الف ضمن ه ق   إيت ى وف ث عل ا البح ليه

 :تيوسيتم إستعراض النتائج على النحو اآل,تفسيرهاومناقشتها و,أهدافه
 

 :الهدف األول
 



ن      ت م ادات  ال للتثب دى القي رار ل اذ الق ستوى إتخ رف م ضمن تع ذي يت دف األول ال ه
ة ة الجامعي ة  ,التربوي راد العين اري ألف م استخراج المتوسط الحسابي واإلنحراف المعي ت

رار   ,جامعيةفردا من القيادات التربوية ال    ) 400(البالغة اذ الق ومن ثم تحديد مستويات إتخ
ت  ة باس ة الجامعي ادات التربوي دى القي ار معمالل سابي(عي اريإ+  متوسط ح راف معي  نح

 . يوضح ذلك )18(في الجدول , )واحد

 
 

 )18(الجدول 

  في تحديد مستويات إتخاذ القرارعيار الم

 

  

م   ن ث ادات الج أوم ن القي ة م راد العين دد أف ذين وصلوا ستخرج ع ة ال ستويين إامعي ى الم ل
د( ط ,جي رار ) ومتوس اذهم للق ي إتخ سبتهم المئوي ,ف سابي ة ون طهم الح رافهم  ومتوس وإنح

 .  يوضح ذلك)19(الجدول و,المعياري

 

 

 

 

 

 مستوى جيد

+المتوسط الحسابي      (

)      اإلنحراف المعياري

  متوسطمستوى

 +متوسط حسابي   (

 )   إنحراف معياري
حجم لمتغيرا

العينة
المتوسط 
الحسابي 

نحراف اإل
المعياري 

 الدرجة مابينالتقريب الدرجة

 تخاذإ

القرار
400252,4629,870 282,33 282,00222- 281 



 

 

 

 

 )19( الجدول

 عدد أفراد العينة في آل مستوى من مستويي إتخاذ القرارونسبهم المئوية

 معياري  الهمنحرافإ الحسابي وهممتوسطو

                           

 

 

ساب       طين الح ين المتوس رق ب ة الف رف دالل ي ولتع ة ف راد العين يين ألف
ستويين د(الم ط,الجي رار  ) والمتوس اذ الق ي إتخ راد  (ف ى إنف ال عل ري   والمت)آ ط النظ وس

الغ اس الب ائي,)210(للمقي ار الت تعمل اإلختب دة) t-test( أس ة واح ة ,لعين إذ بلغت القيم
رار        في ال التائية المحسوبة    ة        ,)909,48(مستوى جيد في إتخاذ الق ر من القيم وهي أآب

ةالتائي ة ,)96,1(ة الجدولي ستوى دالل د م ة,)05,0(عن ة  وبدرج إن ).46(حري ه ف وعلي
صائية   ة إح ري ذو دالل سابي والنظ طين الح ين المتوس رق ب صالح  ,الف ان ل رق آ وإن الف

ط سابي المتوس دول وا,الح ك)20(لج شير , يوضح ذل ا ي ـ إمم ى أن ال راد ) 47(ل ن أف م
 .العينة يتمتعون بمستوى جيد في إتخاذ القرار

 

ا  اذ             بينم ي إتخ ط ف ستوى متوس سوبة للم ة المح ة التائي ت القيم بلغ
رار ة ,)278,60(الق ة الجدولي ة التائي ن القيم ر م ة ,)96,1( وهي أآب ستوى دالل د م عن

ة ,)0,05( ة حري سابي     ).322( وبدرج طين الح ين المتوس رق ب إن الف ه ف راد وعلي  ألف

  اتخاذ القراريمستوي

 
 العدد

 

النسبة 
 ةالمئوي

 

 المتوسط   

 الحسابي  
نحراف اإل

 المعياري

 293,44611,696 %47 11,8 مقبول بشكل جيد

 254,14513,162 %  80,8 323 مقبول بشكل متوسط



رار  اذ الق ي إتخ ستوى متوسط ف ن ذوي الم ة م صائية والنظالعين ة إح وإن , ري ذو دالل
ك    )20(الجدول  و, الفرق آان لصالح المتوسط الحسابي     شير     , يوضح ذل ا ي ـ     إمم ى أن ال ل

 .من أفراد العينة يتمتعون بمستوى متوسط في إتخاذ القرار)  323(
 

 

 

 )20(الجدول 
 

ختبار التائي لعينة واحدة لتعرف داللة الفرق بين المتوسطين الحسابيين نتائج اإل
 تبعا لمستويي إتخاذ القرارمتوسط النظري وال

 

مستويي إتخاذ   القيمة التائية

      القرار

 عدد

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الجدوليةالمحسوبة 

مستوى 
 الداللة

 

48,909 47 293,446 11,696 مستوى جيد

254,145 13,162 60,278 323متوسطمستوى 
1,96   0,05 

 
 

 

دف األول        ة اله شير نتيج ة إوت راد العين ض أف ى أن بع ة ل ادات التربوي ن القي م
ة  ستوى        الجامعي ر بم بعض االخ د وال ستوى جي رار بم اذ الق ى إتخ درة عل ون الق يمتلك
ة             .متوسط ة الجامعي ادات التربوي ة من القي راد العين ا        ,وبما أن أف شهاد بم ا اإلست ذا يمكنن ل
ره  د"ذآ ه " تاونزن ن أن رد  "م ة للف ة والمعرفي درة العقلي ت الق ا إرتفع ا ,آلم ت ادزدإآلم

 ).Townsend,1964:30(" قدرته على إتخاذ القرار
  

 

ار      ين" وأش اآيني و آ ى أن إ" م الي  "ل صيله الدراسي ع ان تح ا آ رد آلم ا ,الف وآلم
 من  آلما آان أقدر  ,وآلما إمتلك القدرة على إستقبال المعلومات ومعالجتها      ,تنوعت خبراته 

 ).McKenney&Keen,1974:31 ("غيره على إتخاذ القرارات الصائبة
 

      

 



     

درة           "إذ يذآر أن    " سلفرستن"     ويؤآد ذلك    اد الق زداد بإزدي رار ت القدرة على إتخاذ الق
ي     شخص المعن صور لل ى الت اد قدرا ,عل ه    ت وبإزي ي وخبرات ه العلم ة وتأهيل " ه المعرفي

)Silverstein,1984:48.( 
 

ى   إ)1985,فرحان (  وأشارت دراسة       سمات           "إن  ل رار ب ى إتخاذ الق درة عل اط الق إرتب
 ."الشخصية والسيما الثقة بالنفس واإلنبساط

 

ا يتصفون   "أن ) Prochaska- Cue(ويرى       األفراد الذين يحملون شهادات علي
رار    اذ الق ى إتخ درة عل ن الق ال م ستوى ع ا  ,بم صحيحة منه رارات ال يما الق  "والس

)Prochaska – Cue,1988:122.( 
 

 

رار    "ق نتيجة البحث الحالي مع ماتم طرحه في اإلطار النظري من أن             فوتت      إتخاذ الق
د    ل القائ وهر عم د ج سات   يع ف المؤس ي مختل احثين   ".ف ن الب د م د العدي نهم ,إذ أآ وم

دادي( ى أن ) 1996,مق ة  "عل ادة التربوي شاطات القي دد األساس لن رار المح اذ الق " إتخ
 ).168 : 1996,قداديم(
 

ى أن    إ ) 2001,عطوي(وأشار        ع              "ل ة تق رارات الجامعي ر في إتخاذ الق العبء األآب
ر                      ات أآث ادة الكلي ة أو عم ا في مستوى رئاسة الجامع على عاتق القيادات الجامعية العلي

 ). 27 : 2001,عطوي" (من المستويات األدنى
 

ى  ) 2005,الخيرانيالحاج و(      وفي هذا الخصوص أآدت دراسة    ة عل رارات  أهمي  الق
وضرورتها لتحقيق أهداف المؤسسة       ) المستويات العليا (الصادرة من القيادات العليا أو      

 ).3 : 2005,الحاج والخيراني(التربوية 
 

ة  إ      وترى الباحثة إن إتخاذ القرار يحتاج     ا   ,لى الحصول على معلومات وافي فضال عم
داعي    ري وإب د فك ن جه ه م رار   تحتاج ذ الق د متخ ل القائ ن قب أني   إو, م ر المت ى التفكي ل

 .والضبط الذاتي

 

 



 

 
 

 : الهدف الثاني

لى تعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية إ الذي يهدف نيللتحقق من الهدف الثا       
استخرجت المتوسطات ,النوع اإلجتماعي ومدة الخدمة:في إتخاذ القرار تبعا لمتغيري 

 – سنوات فأقل 10(ومدة الخدمة ,) أ-ذ (يري النوع اإلجتماعي الحسابية لكل من متغ
 . يوضح ذلك)21(الجدول و ,) سنوات10أآثر من 

 )21(الجدول 

               عدد أفراد العينة  ومتوسطاتهم الحسابية وإنحرافاتهم المعيارية 

              
بحسب 
متغيري 
النوع 

اإلجتماعي 
ومدة 

الخدمة 
لمقياس 
إتخاذ 
 القرار

 
 

  
     
ولم

عرفة داللة الفروق في إتخاذ القرار تبعا لمتغيري النوع اإلجتماعي ومدة الخدمة 
والنتائج موضحة في الجدول ,)Anova Tow Way(أستعمل تحليل التباين الثنائي 

)22.( 

 

النوع 
اإلجتماعي

 مدة 

 الخدمة

عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

  20,935 248,195 92أقلسنوات ف 10

 24,602 254,656 253سنوات 10أآثر من   الذآور

 23,823 252,933 345 المجمـــوع         

  60,254 239,742 35 سنوات فأقل 10

 38,134 266,550 20 سنوات 10أآثر من  األناث

 54,469 249,490 55 وعــــالمجم         



 )22( الجدول

  التباين الثنائي نتائج تحليل

مجموعات  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
النسبة متوسط المربعات الحرية

 الفائية
مستوى
الداللة

0,05 126,786 0,146 126,786 1النوع اإلجتماعي

13,6620,05 11850,221 1 11850,221 مدة الخدمة

جتماعي اإلالنوع 
5,110 0.05 4432,714 1 4432,714 مدة الخدمة* 

   867,392 396 343487,197 الخطأ

    399 356011,360 الكلي

 
 

 

أن النسبة الفائية المحسوبة لمتغير النوع اإلجتماعي  )22( يتضح من الجدولو       
عند مستوى داللة ,)3,841(سبة الفائية الجدولية ــــن النــــغر مــــأص) 0,146(
لى الفرق بين متوسطي إيجة تشير وهذه النت).396  ؛1( وبدرجتي حرية,)0,05(

بينما .درجات أفراد العينة بحسب متغير النوع اإلجتماعي ليست ذات داللة إحصائية 
أآبر من النسبة الفائية ) 13,662(آانت النسبة الفائية المحسوبة لمتغير مدة الخدمة 

 ).396  ؛1(وبدرجتي حرية ,)0,05( ةــتوى داللـــد مســـعن,)3,841(الجدولية 
لى أن الفرق بين متوسطي درجات أفراد العينة بحسب متغير مدة إوهذه النتيجة تشير 

بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية الموضحة في الجدول و, الخدمة ذات داللة إحصائية 
 10أآثر من ( الفرق لصالح أفراد العينة من ذوي مدة الخدمة الطويلة نجد إن) 21(

المحسوبة للتفاعل بين متغيري النوع اإلجتماعي ومدة أما النسبة الفائية . )سنوات
عند ,)3,841( البالغة أآبر من النسبة الفائية الجدولية وهي ) 5,110(فبلغت الخدمة 

لى وجود إوهذه النتيجة تشير ). 396  ؛1(وبدرجتي حرية , )0,05(مستوى داللة 
ر الفروقات أستعمل ولمعرفة مصاد.تفاعل بين متغيري النوع اإلجتماعي ومدة الخدمة 

 ).23( والنتائج موضحة في الجدول, البعديةإختبار شيفيه للمقارنات الثنائية

  ).1,396(وبدرجتي حرية , ) 0,05(عند مستوى ,  ) 3,841(النسبة الفائية الجدولية تساوي *



 
 

 )23( الجدول

  البعديةنتائج إختبار شيفيه للمقارنات الثنائية

رقم 
المتوسط  العدد المجموعةالمقارنة

 الحسابي
الفرق بين 

 وسطينمتال

قيمة 
شيفيه 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

0,05 

253 254,6561ر طويلةذآو
1 

248,1957 92ذآور قصيرة
غير دالة 7,026 6,4604

254,6561 253ذآور طويلة
2 

266,5500 20اناث طويلة
غير دالة13,405 11,8939

254,6561 253ذآور طويلة

3 
239,7429 35اناث قصيرة

14,9132 10,408

دالة 
لصالح 
ذآور 
 طويلة

248,1957 92ذآور قصيرة

4 
266,5500 20اناث طويلة

18,3543 14,238

دالة 
لصالح 
اناث 
 طويلة

248,1957 92ذآور قصيرة
5 

35 239,7429اناث قصيرة
غير دالة11,461 8,4528

266,5500 20اناث طويلة
6 

239,7429 35اناث قصيرة 
26,8071 16,177

دالة 
لصالح 
اناث 



  

  مقارنات منها ذات ) 3(وآانت ,ةــمقارنات بعدي) 6(أن هناك ) 23( دولــح من الجــتضيو     
  .) سنوات10أآثر من (الطويلة داللة إحصائية لصالح مدة الخدمة 

التــــــي " بروآمان"ومنها دراسة ,ليه بعض الدراسات إوتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت       
ــــر النــــوع اإلجتماعـــــي فــــي القـــدرة علـــى إتخاذ القرار أوضحــت أنـــه الأثـــر لمتغي

)Bjorkman,1984:177.( 

لى أن إفضال عن ذلك جاءت نتيجة البحث الحالي منسجمة مع الخلفية النظرية التي تشير       
 ,هــــة خبرتـــودرج,دــــارة القائـــــى مهـــــد علــــة تعتمــــادات الجامعيـــإتخاذ القرار لدى القي

ن ــعاد عـــــــواإلبت,التـــــل المشكــــي حــــي فـــــق العلمـــــه للمنطــــدى تطبيقـــوم,هــــوعلم
أآثـــــر مــــن إعتمــــاده علــــى آــــون متخــــذ القــــــرار ,الشخصيالتعصب والــــــرأي 

 ).27: 2001,عطوي(رجــل أم إمــــرأة 

لى أن ثقة االخرين في قدرة القيادات الجامعية النسائية على إتخاذ إ) 1997,آمفر(وأشار       
مما يساعد على نجاحها في هذه ,القرارات السليمة تؤثر في الروح المعنوية للمرأة القيادية

وآأنه يريد أن يقول أن نجاح المرأة القيادية في إتخاذ قرارات ). 4 : 1997,آمفر(المهمة 
بل نتيجة مساندة االخرين ,لى النوع اإلجتماعيإلى مميزات أو فروق تعود إبة اليعود صائ

 . للمرأة القيادية ودعمهم المعنوي لها

لى أن إتخاذ القياديين للقرارات يعتمد أو إذ تشير إ) 2005,عوض(وأآدت ذلك دراسة        
 ).4 : 2005,عوض(ماعي يتأثر بالفاعلية الذاتية للقيادي أآثر مما يتأثر بنوعه اإلجت

التي ) 2008,المتولي(       فضال عن إتفاق نتائج البحث الحالي مع ماتوصلت اليه دراسة 
لى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين الذآور واألناث من رؤساء األقسام العلمية إأشارت 

 . في الجامعات العراقية في قدرتهم على إتخاذ القرار

ومنــها النـوع ,عــدم وجــود أثر للمتغـيرات الديموغرافيــة)2003,الكبيسي(      ويفسر
من أن الضغوط النفسية التي يتعرض لها الفرد ,في المتغيرات النفسية)  أ–ذ (اإلجتماعي 

فــــي حياتــــه وإزيــــادها نتيجــــة تعقـــــد الحيـــــاة وآثــــرة متطلباتهــــا تقـــــلل مـــن 
ومنها النـــوع اإلجتماعـي في المتغيرات النفسية ,ـر المتغيـــــرات الديمـوغرافيـــــةأثـــــــ

 ).20: 2003,الكبيسي(

إن البعض يعتقد إن " هيلجسن ورونز"نقــال عـن آـل مـن ) 2009,الفقي(      ويذآــر 
ن الدراسات ولك,طبيعة المرأة القيادية تهتم بالعاملين أآثر من اإلهتمام باإلنجاز والعمل

وأشارت هذه الدراسات إلى أن النساء القياديات اليختلفن ,تشير إلى خطــأ هــذا التحليـل

 طويلة   



 2009,الفقي(عن الرجال القادة في درجــة إهتمامهن بالعمل وبالقدرة على إتخاذ القرار 
 :12 .( 

حها يدفعها فإن طمو, آانت في موقع قياديذاوفي هذا الخصوص ترى الباحثة إن المرأة إ      
ة ــدا من المهام القيادية التي تعمل المرأة القياديــويعد القرار واح.للعمل بفاعلية لتكون ناحجة

  .لتكون ناجحة في إتخاذها بصورة فاعلة ورشيدة

أما فيما يخص متغير مدة الخدمة فتختلف نتيجة البحث الحالي مع ماتوصلت إليه دراسة       
ة بين أفراد عينتها من ـة إحصائيـرق ذو داللـود فـدم وجــلى عإ ارتــالتي أش )1994,صابر(
دة ــاذ القرار تبعا لمتغير مــساء األقسام في الجامعات العراقية في مستوى قدرتهم على إتخورؤ

 .الخدمة

 أن الخبرة التي إآتسبها أفراد العينة من خالل عملهم القيادي وماواجههم ترى الباحثةو      
ستمرار مع إوتعاملهم ب مشكالت أو صعوبات أو حاالت طارئة وتغييرات عديدةمن ظروف أو 

درة على التعامل مع هذه ــــوق,ي التعاملـــة فــــمثل تلك الظروف قد أآسبهم مرونة فكري
إذ أن ,لى أهمية الخبرة في العمل القيادي التربويإوهذا مما يشير .اإلمور بذآاء وضبط إنفعالي

واقف ـــن مـــر به سابقا مـــف ما مـــى توظيــاعده علـــوتس,د بمرونة التفكيرالخبرة تزود الفر
وتشير النتيجة التي . وإستثمارها في أثناء تعامله مع المواقف الحالية,ي العمل القياديــف

لى أهمية الخبرة التي يكتسبها القائد التربـــوي مـــن خــالل عملــه إليها البحث الحالي إتوصل 
 . ـي المــؤسســة الجامعيـــة فـــي زيــادة مستـــوى قدرتهم على إتخاذ القرارفــ

 :الهدف الثالث

 الذي يتضمن تعرف مستوى الذآاء اإلنفعالي لدى القيادات التربوية لثتحقيقا للهدف الثا       
فردا ) 400( البالغةتم استخراج المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ألفراد العينة ,الجامعية

ومن ثم تحديد مستويات الذآاء اإلنفعالي لدى القيادات التربوية ,من القيادات التربوية الجامعية
 يوضح )24(الجدول و, ) واحد إنحراف معياري+متوسط حسابي (عيارالجامعية باستخدام م

 .ذلك
 

 

 )24(الجدول 

  الذآاء اإلنفعاليات في تحديد مستويعيارالم
 



 ذآاء عالي

     + الحسابيالمتوسط(    

 ) المعيارياإلنحراف    

 ذآاء متوسط

 +الحسابي المتوسط (

 ) المعيارينحرافاإل  

غير المت

 

 عدد

ينةالع
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

 الدرجة مابين التقريب الدرجة

 الذآاء

نفعالياإل
400371,11018,178389,288

389 
 فأآثر

354 - 388 

 

 
 

ذين وصلوا   أومن ثم      ى المستويين   إستخرج عدد أفراد العينة من القيادات الجامعية ال ل
ال( ط ,ع الي  ) ومتوس ذآاء اإلنفع ات ال ي آفاي سب ف سابي ة هم المئويتون طهم الح  ومتوس

 ). 25(وآما موضح في الجدول ,وإنحرافهم المعياري

 
 

 

  

 )25( الجدول

  المعياريهم نحرافإ الحسابي وهممتوسطعدد إفراد العينة ونسبهم المئوية و

  الذآاء اإلنفعاليي آفايات لكل  مستوى من مستوي تبعا
 

الذآاء مستويي 
المتوسط النسبة المئوية عدد العينة نفعالياإل

 الحسابي
نحراف اإل

 المعياري

 8,277 398,318 %69 17,3 يذآاء عال

 9,631 371,214 %64,2 257 ذآاء متوسط

 

 



رف دالل         ي  ولتع ة ف راد العين سابي ألف ط الح ين المتوس رق ب ة الف
ستوى الي(الم ط,ع الي  ) ومتوس ذآاء اإلنفع ات ال ي آفاي راد  (ف ى إنف ال عل ط ,)آ والمتوس

الغ   ائي   ,) 330(النظري للمقياس الب ار الت ة واحدة  ) t-test(أستعمل اإلختب إذ بلغت  ,لعين
وهي أآبر من   ,)59,529 (في الذآاء اإلنفعالي  ) عال(للمستوى  القيمة التائية المحسوبة    
ة     ة الجدولي ة     ,)1,96( القيمة التائي د مستوى دالل ة   ,)0,05 (عن ا  ,)68( وبدرجة حري آم

ة          ).26( موضح في الجدول   وعليه فإن الفرق بين المتوسطين الحسابي والنظري ذو دالل
سابي ,إحصائية صالح المتوسط الح ان ل رق آ ـ ,وإن الف ي أن ال ا يعن راد ) 69(مم ن أف م

 .ون بمستوى جيد من آفايات الذآاء اإلنفعاليالعينة يتمتع
 

ر من      ,)53,617)(متوسط(بلغت القيمة التائية المحسوبة للمستوى           بينما   وهي أآب
وآما ,)256(وبدرجة حرية   ,)0,05(عند مستوى داللة    ,)1,96( القيمة التائية الجدولية  

ة    وعليه فإن الفرق بين المتوسطين الحسابي و      ).26(موضح في الجدول     النظري ذو دالل
من أفراد العينة   ) 257(مما يعني أن الـ     ,وآان الفرق لصالح المتوسط الحسابي    ,إحصائية

 .يتمتعون بمستوى متوسط من آفايات الذآاء اإلنفعالي

 

 

 

 

 

 
 

 )26(الجدول 

        نتائج اإلختبار التائي لعينة واحدة لتعرف داللة الفرق بين الموسطين     

 لنظري تبعا لمستويي آفايات الذآاء اإلنفعالي      الحسابي وا

 

يي مستو القيمة التائية
 الذآاء

 عدد

 العينة

 المتوسط

 الحسابي
اإلنحراف 
الجدوليةالمحسوبة المعياري

مستوى
الداللة



     نفعالياإل   

59,529 398,318 8,277 69 عال

53,617    9,631 257 371,214 متوسط

1,96 

 

0,05

 

 

دف        ذا اله ة ه شير نتيج ستوى  إوت ون بم ة يتمتع راد العين ى أن بعض أف الل ن ع  م
الي ذآاء اإلنفع ات ال بعض اآل,آفاي طوال ستوى متوس ع بم ر يتمت ادات .خ تالك القي وإم

ي   ة ف اح والفاعلي م الفرصة للنج يتيح له الي س ذآاء اإلنفع ات ال ة لكفاي ة الجامعي التربوي
الي  وذلك لما للذ  ,قيادة المؤسسة الجامعية   ة             آاء اإلنفع ه الطاق أثير إيجابي في توجي من ت

تعلم                    ى العمل وال ة مشجعة عل ة تربوي ة العمل لتكون بيئ فضال عن    ,اإلنفعالية لتهيئة بيئ
 . تحقيق أهدافها بفاعلية

ات المستعرضة في اإلطار النظري                 ات      إوتشير األدبي ك آفاي ذي يمتل د ال ى أن القائ ل
الي  ذآاء اإلنفع ادرا  ,ال ون ق ة    يك ة واإليجابي ه الطيب ل إنفعاالت ى نق املين  إعل ى الع ل

د إذا  .لى االخرين إوعلى نقل هذه الفاعلية    ,ةــويكون قادرا على العمل بفاعلي    ,معه وبالتأآي
ة        ى ضبط إنفعاالت      ,آان القائد يتميز بالنشاط والحماس والطاق درة عل شعار  ,هــ والق واإلست

ه   املين مع االت الع تزدهر  ,بإنفع سته س إن مؤس ق   وس,ف ى تحقي ادرا عل يكون ق
ازات ه ,اإلنج املين مع سية للع ة نف ن راح سببه م ا سي ل ,فضال عم ى العم ساعد عل ا ي مم

 .وتحقيق األهداف الفاعل

رى  ي"     وي ذ)Meany,2001(" مين د ال الي  يأن القائ ذآاء اإلنفع ات ال ك آفاي  يمتل
ا  ادة مؤسسته وإدارته ي قي ا ف ر نجاح ون أآث ة,يك ة وحيوي ر فاعلي ون أآث يوجه ,ويك وس

ذها   طاقاته لتصميم اال   دورها        لتحقيق األهداف    ستراتيجيات والخطط وينف  التي تضاعف ب
ة         سة التربوي ستقبلية للمؤس ة الم ق الرؤي يعهم لتحقي ه جم املين مع ود الع ن جه م

)Meany,2001:17.( 

ات     " آولمان وبوياتيز ومكي "ويؤآد ذلك آل من           ك آفاي ذي يمتل د ال فيذآروا أن القائ
ذآا ة ال ب اإليجابي ل الجوان ستطيع أن ينق الي ي ىء اإلنفع ي إل ه ف املين مع  الع

سة د ,المؤس وا بج ديهم     ليعمل اموجود ل ضل م ان ألف وا العن ويطلق
)Goleman,Boyatiz&McKee,2002:195.( 

ؤثر      "أن  ) 2001,مبيض (نفال عن    ) 2005,القيسي(وتؤآد          د الم اإلداري أو القائ
ستطيع أن  ذي ي و ال ةوالفاعل ه ة المتبادل ي الثق ق  يبن ين أعضاء فري ة ب صلة الدافئ وال

ؤدي    ,العمل ى نجا  إمما ي ا          ح ل ة وإدارته ادة مؤسسته التربوي ا   إو,ه في قي ى نج ة   حل  العملي



وترى أن القياديين واإلداريين األآثر     ". التربوية والتعليمية والتدريسية وتحقيق األهداف    
 )176 :2005,القيسي(عالي نجاحا يتحلون بقدر عال من آفايات الذآاء اإلنف

  :الرابع الهدف

   ة في ـة اإلحصائيـعرف الفروق ذات الداللـى تـلإهدف ـع الذي يــدف الرابــن الهـقق مــللتح    
تــم اســتخراج , الخدمـــةدةـــي ومـــوع اإلجتماعـــري النــا لمتغيــي تبعــاإلنفعال اءــالذآ

ذ (المعيارية ألفراد العينة  بحسب متغيري النوع اإلجتماعي  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 
 .يوضح ذلك) 27(والجدول , ) سنوات10 أآثر من – سنوات فأقل 10(ومدة الخدمة ,) أ-

 )27(الجدول 

 هم الحسابية وإنحرافاتهم المعيارية بحسب متغيري ات عدد أفراد العينة ومتوسط

 ايات الذآاء اإلنفعالي النوع اإلجتماعي ومدة الخدمة لمقياس آف
    

       

     ولتعرف داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمتغيري النوع اإلجتماعي ومدة الخدمة 
 ). 28( ي الجدول فة موضحالنتائج و,)Anova Tow Way(أستعمل تحليل التباين الثنائي 

النوع 
 اإلجتماعي

 مدة

   الخدمة

عدد أفراد   

 العينة    

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 سنوات فأقل10

 

92 365,728 17,709  

 الذآور

 16,935 370,976 253 سنوات 10أآثر من 

 17,276 369,576 345            المجمـــوع 

  21,238 379,171 35 فأقلسنوات 10

 20,142 383,450 20 سنوات 10أآثر من األناث

 20,762 380,727 55 وعـــالمجم            



 )28( الجدول            

           نتائج تحليل التباين الثنائي
 

أن النسبة الفائية المحسوبة لمتغير النوع اإلجتماعي ) 28(ل ويتضح من الجدو
, )0,05( د مستوى داللةــعن,)3,841(ة ــلجدولية اــبة الفائيــن النسـبر مــأآ) 22,993(

لى أن الفرق بين متوسطي درجات الذآور إتشير هذه النتيجة و, )396  ؛1( وبدرجتي حرية
 ننجد إ) 27(وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية في الجدول , داللة إحصائيةوناث ذواأل

ئية المحسوبة لمتغير مدة الخدمة بينما آانت النسبة الفا. ناثالفرق لصالح متوسط درجات األ
 ,)0,05( ةـوى داللـد مستـعن,)3,841( ةــة الجدوليــأصغر من النسبة الفائي) 3,107(

لى أن الفرق بين متوسطي درجات أفراد إوهذه النتيجة تشير ).396, 1( وبدرجتي حرية
ة ــــانت النسبة الفائيــــا آـــ بينم,ة ــــالعينة تبعا لمتغير مدة الخدمة ليست ذات داللة إحصائي

) 0,032(ة ـــــدة الخدمـــــي ومـــــوع اإلجتماعـــري النـغيـن متـل بيـة للتفاعـــالمحسوب
 ةـــتوى داللــــد مســــعن,)3,84(البالغة دولية ــــــــة الجــــــبة الفائيـــــن النســــر مــــأصغ

ود ــدم وجــى عــلإير ــة تشــــذه النتيجـــوه.)396  ؛1( ةـــريـــي حــدرجتــوب, )0,05(
 .  آفايات الذآاء اإلنفعاليياتفي مستوة ـري النوع اإلجتماعي ومدة الخدمــن متغيــل بيــتفاع

ليه إوتتفق نتيجة البحث الحالي فيما يخص متغير النوع اإلجتماعي مع ماتوصلت 
اء ــي مستوى الذآــ دال إحصائيا فود فرقــلى وجإالتي أشارت ) 2001,السمادوني(دراسة 
ن أن األناث ـة بحثنا مــع نتيجـف مــذا ما يختلـوه,ورــح الذآــ لصالوآان الفرق,اإلنفعالي

مجموعات  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

0,05 

1 7191,98222,993 7191,982النوع اإلجتماعي
دالة 

لصالح 
 األناث

غير دالة 3,107 971,759 971,759 1 مدة الخدمة

النوع اإلجتماعي 
غير دالة 0,032 10,063 1 10,063 مدة الخدمة* 

   312,788 396 123863,986 الخطأ

    399 131853,160 الكلي

 

  . )396؛1( وبدرجتي حرية,  )0,05(عند مستوى داللة , )3,841( النسبة الفائية الجدولية تساوي *                          



) 2003,رزق (وتتفق نتيجة البحث مع نتائج دراسة آل من .أآثر ذآاءا إنفعاليا من الذآور 
لى وجود فرق دال إحصائيا إالتي أشارت جميعها ,)2006, العبيدي(و ) 2003,العكايشي(و 

 .الفرق لصالح األناثوإن في مستويات آفايات الذآاء اإلنفعالي 

التي أشارت ) 2005,القيسي(وتتعارض نتيجة البحث الحالي مع ماتوصلت اليه دراسة 
مديري ومديرات المدارس (لى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين الذآور واألناث من إ

ليه دراسة إفضال عن تعارضها مع ماتوصلت ,هم لكفايات الذآاء اإلنفعاليفي إمتالآ) الثانوية
ي تبعا ـاء اإلنفعالـة في آفايات الذآـود فرق ذو داللة إحصائيـدم وجــمن ع) 2009,عزيز(

 . لمتغير النوع اإلجتماعي

حث ة البــفإن نتيجعقلية درات ـي على إنها قــاء اإلنفعالــات الذآــلى آفايإوإذا نظرنا 
 العقليةتويات والقدرات ـالمس"ن أن ـات مــه األدبيــليإارت ــع ما أشـارض مــي تتعـالحال

  ).33 : 1979,البهي ("دـة الرشـي مرحلـاث فـور واألنـتتقارب لدى آل من الذآ

ي ــور واألناث فــة ومتميزة بين الذآــاك فروقا واضحــلى أن هنإإال واقع الحال يشير 
ذه ـم هــد أو حســم في توآيــن القران الكريـدق مــوليس هناك أص,اة المختلفةــجوانب الحي

 : في محكم آتابه العزيز)عز وجلاهللا (إذ يقول ,الحقيقة

 )36االية (سورة ال عمران .....)وليس الذآر آاألنثى(     
اث في نوع     نلى أن هناك فرقا بي  إ" ياديسكي و غرينبير  "وأشار   ذآور واالن ل من ال ة   آ ي

ا            ا آال منهم الي التي يمتلكه شير  إ,آفايات الذآاء اإلنفع ى  ذ ي اث ترآ     إل ى آفاي    ــ  أن األن ات ـز عل
ى آفاي   ـــز الذآ ـــبينما يرآ ,العالقات اإلنسانية  ة    ــ ور عل شعور بالذاتي ات التعامل مع      ,ات ال وآفاي

 ).25 : 2001,ياديسكي و غرينبير(الصعوبات 

د  يض(ويؤآ رق ) 2002,مب سيره للف ي تف تالآهم  ف ستوى إم ي م اث ف ذآور واألن ين ال ب
الي     ذآاء اإلنفع ساعد                    ,لكفايات ال ى رأسها األسرة ت ه من مؤسسات وعل ا في أن المجتمع وبم ب

اطفي          الي أو الع ى النمو اإلنفع االت       ,الفتاة عل العواطف واإلنفع ا يتعلق باإلحساس ب السيما فيم
وتر وا           ,والتعبير عنها  ى التكيف مع الت صعوبات   فيما ينشأ الشاب عل ). 88 : 2002,مبيض (ل

الي                    ذآاء اإلنفع ه حصته من ال اث ل ذآور واألن ل من ال إال أن اإلختالف يحدث في        ,ويرى أن آ
ة شخصيته               ,طريقة التعبير عنه   إذ أن آال منهما يعبر عنه بطريقته الخاصة بما يتناسب وطبيع

 ).74 : 2003,مبيض (

ار  د أش ز(وق ساء ) 2009,عزي وق الن سبب تف سيره ل ي تف ستوى  ف ي م ال ف ى الرج  عل
أن األناث يعطن أهمية أآبر لجوانب الشخصية التي فيها تعامل           "الذآاء اإلنفعالي لديهن بقوله     

ة                 ,مع االخرين   ات اإلجتماعي ا جزءا من شبكة العالق ا تفتخر بكونه اث  ,فضال عن إنه وأن األن
 ).100 :2009, عزيز" (خرينأآثر إدراآا لعواطفهن وإنفعاالتهن ومشاعرهن ومشاعر اآل



لى أن القيادات التربوية الجامعية التي لديها       إفاشارت النتائج   ,اما فيما يخص مدة الخدمة    
ة  ة طويل دة خدم ر من (م شكل )  سنوات10أآث الي ب ذآاء اإلنفع ات ال ون بمستوى آفاي يتمتع

صيرة     ة الق دة الخدم ن ذوي م ة م ة الجامعي ادات التربوي ن القي ضل م ل10(أف نوات فأق ).  س
الي               إشارت  أ نتائج البحث مع ما      وتنسجم ذآاء اإلنفع ذا الخصوص من أن ال ليه األدبيات في ه

ه        ,دم الفرد بالعمر  قيستمر في التقدم واإلرتقاء آلما ت      رة من عمل اة    ,وآلما إآتسب خب ومن الحي
 ).68 :2003,مبيض(عموما 

ه  إفضال عن ذلك تنسجم نتائج البحث الحالي مع ما أشار           اع  من إر ) 2004,العيتي (لي تف
سبوه من                          ا إآت د م اديين بع دى مجموعة من القي الي وتحسنها ل ذآاء اإلنفع ات ال مستوى آفاي

سبة     ,خبرة خالل دورة تدريبية    ات الشخصية      %) 47(وآان التحسن بن  %) 75(و  ,في الكفاي
ة                  .في الكفايات اإلجتماعية   رة طويل ل إستمرت لفت ة ب وأن هذه الزيادة أو التحسن لم تكن مؤقت

 ).58 : 2004,العيتي(نوات بلغت سبع س

ي أثنا   و      رات ف ن خب رد م سبه الف داني ومايكت ل المي ول أن العم ا الق هيمكنن ي ئ ره ف ه أث  ل
 . الفرد لكفايات الذآاء اإلنفعاليإرتفاع مستوى إمتالك

ه دراسة     إوتتوافق هذه النتيجة مع ماتوصلت              ى أن  إالتي توصلت   ) 2005,القيسي (لي ل
الي بمستوى أفضل                  افراد عينتها من   ذآاء اإلنفع ات ال ة يمتلكون آفاي  ذوي مدة الخدمة الطويل

ة القصيرة      دة الخدم ائج دراسة       ,)177 :2005,القيسي (من ذوي م ا مع نت فضال عن إتفاقه
ز( الي     ) 2009,عزي ذآاء اإلنفع ستوى ال ي م صائيا ف ا دال إح اك فرق دت أن هن ي أآ وأن ,الت

 ).105 :2009, عزيز( لديهم مدة خدمة طويلة لى أفراد العينة الذينإالفرق يعود 

ه      ن تعلم الي يمك ذآاء اإلنفع ول أن ال ة الق رة    ,وخالص اد خب زداد بإزدي ن أن ي ويمك
د  ,ويمكن للقيادات في أي مجال أن تكتسبه من خالل خبرتها  .الفرد سمادوني (إذ يؤآ ) 2007,ال

د أن الخبرة تعطي دراية لل    " ة     في التعامل مع المواقف        قائ ا و المختلف وتعرف األسباب     تحليله
 يكتسب   هوالتعامل المستمر مع االخرين يجعل         ,وراء السلوآيات التي تحدث في محيط العمل          

الي    ضبط اإلنفع ارات ال ة     يو مه ار في حل المشكالت اإلجتماعي ه واإلبتك إدارة إنفعاالت  "سمح ب
 ).203 : 2007,السمادوني(

ادات من خالل           فضال عن أنه يمكن للتدريب أن يزيد من نسبة الذآاء          دى القي  اإلنفعالي ل
ا     بط إنفعاالته ى ض ادات عل ساعد القي ي ت ة الت دورات التدريبي ل   ,ال ق التعام م طرائ ى تعل وعل

الي  ,وزيادة الثقة بالنفس ,بفاعلية مع االخرين   ذآاء اإلنفع ذا  .والتي تعد جميعها من آفايات ال وه
ده  ان(مايؤآ ن أن الذآ) 1995,آولم ـم ن أنـاء اإلنفعالـ ن كويم,ت ـع الوقـور مـ يتطي يمك

 ).76 : 1995,نولماآ(تعليمه في أي وقت 

 :الهدف الخامس



رار                       ين إتخاذ الق ة ب ة اإلرتباطي ى تعرف العالق ذي يهدف إل للتثبت من الهدف الخامس ال
ة          دة الخدم رات       ,والذآاء اإلنفعالي تبعا لمتغيري النوع اإلجتماعي وم وتعرف مدى إسهام متغي

الي و ذآاء اإلنفع رار ال اذ الق ي إلتخ اين الكل ي التب ة ف دة الخدم اعي وم وع اإلجتم تعملت ,الن اس
دد     ل اإلنحدار المتع ة  ) Miltiple Regression Anaylsis(الباحثة تحلي ) Enter(بطريق

ستقلة          رات الم ين المتغي ة ب ات الداخلي صفوفة اإلرتباط تخراج م ق اس ن طري ذآاء (ع ال
اعي   ,اإلنفعالي وع اإلجتم ة   ,والن دة الخدم ابع     ) وم ر الت رار   (والمتغي ا موضح في      , )إتخاذ الق آم
 ).29(الجدول 

 

 )29(الجدول 

 مصفوفة اإلرتباطات بين إتخاذ القرار والذآاء اإلنفعالي 

 والنوع اإلجتماعي ومدة الخدمة 
 

  

إتخـــاذ  المتغير

 القـــرار 

الذكــاء 

 اإلنفعالـي 

النوع 

اإلجتماعـي 

مــدة 

 الخدمة

إتخــاذ 

 رالقـــرا

______ 0,380 0,040 0,150 

الذكـاء 

 اإلنفعالــي

 _____ 0,211    0,063 

النـوع 

 اإلجتماعـي

  _____   0,273  

مـــدة 

 الخدمـــة

   ____

 

 .) 398 (حرية وبدرجة )0,05 (داللة مستوى عند )0,098 (االرتباط لمعامل الحرجة القيمة*



 

 مابين المتغير المستقل ذات داللة إحصائيةاك عالقة أن هن) 29(ويتضح من الجدول 
  بينهمــااإلرتباطــل ة معامــإذ بلغت قيم,)رارــاذ القــإتخ(والمتغيرالتابــع)يــاء اإلنفعالــالذآ(
عند مستوى داللة ,)0,098(وهي أآبر من القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط البالغة ,)0,380(
 مابين المتغير ذات داللة إحصائيةة ــــوجود عالقال عن فض,)398(وبدرجة حرية ,)0,05(

بينهما قيمة معامل اإلرتباط إذ بلغت ,)إتخاذ القرار(والمتغير التابــع ) ةــدة الخدمــم(المستقل 
عند مستوى داللة ,)0,098(وهي أآبر من القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط البالغة ,)0,150(
 مابين المتغير ــةإحصائيذات داللــة ة ــد عالقــما التوجبين).398(وبدرجة حرية ,)0,05(

إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط ) اذ القرارــإتخ(ع ــوالمتغير التاب) النوع اإلجتماعي(المستقل 
عند ,)0,098(وهي أصغرمن القيمــة الحرجــة لمعامل اإلرتباط البالغة ,)0,040(بينهما 

 .)398(وبدرجة حرية ,)0,05(مستوى داللة 

 نسبة التباين المفسر  بينما,)0,411(لك تم حساب معامل اإلرتباط المتعدد فبلغ وبعد ذ
أي أن الذآـــاء اإلنفعالـــي يفسرما نسبته ,)0,169(بلغت ) مربع معامل اإلرتباط المتعدد(أي
إخضعت ولمعرفة داللة معامل اإلرتباط المتعدد . من التباين الكلـــي إلتخــاذ القرار) 0,169(

 ).30(وآما موضح في الجدول ,البيانات إلى تحليل اإلنحدار

 )30(الجدول 
 تحليل تباين اإلنحدار للعالقة بين الذآاء اإلنفعالي وإتخاذ القرار 

 لدى القيادات التربوية الجامعية
 

مجموع المربعاتمصدر التباين

S.S         

درجات الحرية 

d.f       

متوسط المربعات

M.S.       

النسبة الفائية
 

   المحسوبة 

F       

مستوى 

 الداللة

 20035,912 60107,737 3اإلنحــدار

  747,231 396  295903,62 الخـــطأ

     356011,36 399 الكلـــي

 

28,814 

  

0.05 



 

 

ذات داللة إحصائية ) 26,814( أن النسبة الفائية المحسوية )30(ويتضح من الجدول 
, )0,05(عند مستوى داللة ,)3,841( أآــبر مـن النســبة الفائيــة الجدوليـة البالغة ألنهــا

, الذآاء اإلنفعالي(ولمعرفـــة أي مــن المتغيرات المستقلـة ).396 ؛ 3(وبدرجتـــي حريـــة 
تم تحويل معامل , )إتخاذ القرار(تسهم في المتغير التابع ) ومدة الخدمة,والنوع اإلجتماعي

 .يوضح ذلك) 31(الجدول , إلى معامل بيتا المعيارية) B (بيتا

 )31(الجدول 

 وبيتا المعيارية لمعرفة إسهام الذآاء اإلنفعالي ) B(معامالت بيتا 

 والنوع اإلجتماعي ومدة الخدمة في إتخاذ القرار
 

 

    معامل    المتغيــــر 

 اإلنحدار   

B 

الخطأ 

اري ـــالمعي

Std. Error 

حدار معامل اإلن

 المعياري     

 القيمة التائية

  المحسوبة 

مستوى  

 الداللة 

0,05 

غير دالة  0,379 ــــ  28,156 10,678 الحد الثابت

 دالة 8,343  0,394  0,078     0,648 الذكاء اإلنفعالي 

غير دالة 1,955 0,096    4,249  8,306النوع اإلجتماعي

 دالة 2,076 0,100 3,078 6,389 مدة الخدمة

 

  : الحد الثابت 
للحد الثابت في   النسبيهامــسلإل )B(إن قيمـــة ) 31(يتضــح مـن الجــدول        

وبخــطأ معيــاري مقــداره ,)10,678(بلغــت  )إتخــاذ القــرار(المتــغير التابـــع 
 مــن القيمــة وهـي أصــغر,)0,379(وبلغت القيمة التائيــة المحسوبــة ,)28,156(

 ).0,05(عند مستوى داللة ,)1,96(التائيــة الجدوليــة البالغة 



 : الذآاء اإلنفعاليآفايات 

لإلسهام النسبي لمتغير آفايات الذآاء ) B(إن قيمة ) 31(      يتضح من الجدول 
وبلغــت القيمـــة ,)0,078(وبخــطأ معيــاري مقـــداره ,)0,648(بلــغت اإلنفعالــي 

وهي أآبر مــن القيمـــة التائيـــة الجدوليـــة البالغة ,)8.343(لتائيــة المحسـوبة ا
وهذا يعني أن متغير آفايات الذآاء اإلنفعالي يسهم ).0,05(عند مستوى داللة ,)1,96(

 .في إتخاذ القرار لدى القيادات التربوية الجامعية

 : النوع اإلجتماعي

لإلسهام النسبي لمتغير النوع اإلجتماعي ) B(يمة إن ق) 31(      يتضح من الجدول 
وبلغت القيمة التائية المحسوبة ,)4,249(وبخــطأ معيــاري مقــداره ,)8,306(بلغت 

عند مستوى داللة ,)1,96(وهــي أصــغر مـن القيمة التائية الجدولية البالغة ) 1,955(
ي اليســـهم في إتخــاذ القــرار وهــذا يعنــي أنــه متغيــر النــــوع اإلجتماع).0,05(

 .لدى القيادات التربوية الجامعية

 : ةــدة الخدمــم

لإلسهام النسبي لمتغير مدة الخدمة بلغت ) B(إن قيمة ) 31(      يتضح من الجدول 
) 2,076(وبلغت القيمة التائية المحسوبة ,)3,078(وبخطأ معياري مقداره ,)6,389(

وهذا ) 0,05(عند مستوى داللة ,)1,96(ة الجدولية البالغة وهي أآبر من القيمة التائي
يشير إلى أن متغيــر مــدة الخدمــة يســهم في إتخــاذ القــرار لــدى القيــادات التربـوية 

 .الجامعيـة

    ومما تقدم يتضح أن متغيري الذآـاء اإلنفعالـي ومدة الخدمـة يسهمان بالتباين الكلي 
 .لقيادات التربوية الجامعية  دون متغير النوع اإلجتماعي إلتخاذ القرار لدى ا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 :اإلستنتاجات

 :تيةلى اإلستنتاجات اآلإتوصلت الباحثة  ,ستعراضهآلى ماتم إإستنادا 

ن المشكلة موضوع القرار ـــــة عــــات وافيـــة تتطلب معلومــــعمليإتخاذ القرار .1
ة ـــل مرحلـــن آــــات عــــن معلومــــا تتطلبه مـــال عمـــفض,ةـــورة عامــــبص
 .رارـــاذ القــل إتخـــن مراحــــم

وأن تمتع القيادي بالبعض ,الذآاء اإلنفعالي يتكون من مجموعة آبيرة من الكفايات .2
بل أن تمكن  ,من هذه الكفايات اليعطي مؤشرا دقيقا على تمتعه بالذآاء اإلنفعالي

لى إمتالآه هذا النوع من إ آبيراعظم هذه الكفايات يعطي دليال القيادي بأآثرية أو م
 .الذآاء الذي اليقل أهمية عن الذآاء العقلي إن لم نقل تفوقه عليه في مجال العمل

ومستوى متوسط من آفايات الذآاء , تمتع القيادات التربوية الجامعية بمستوى عال .3
ة المؤسسة الجامعية نحو تحقيق قد يساعدها بشكل فاعل ومؤثر على قياد,اإلنفعالي 

واإلبتعاد ,فضال عن تعاملها بأساليب أآثر تربوية ,أهدافها العلمية في خدمة المجتمع
 ,عاليةفعن أساليب التعامل البعيدة عن الفهم اإلنساني لطبيعة العاملين النفسية واإلن

 . فضال عما يتطلبه العمل القيادي من ضبط اإلنفعاالت وإدارتها

. ادي في إتخاذ القرارــــل القيــــأة القيادية لها القدرة ذاتها التي يمتلكها الرجرــــالم .4
ى ـــ عل من أفراد العينةبينما آان العكس بالنسبة للذآاء اإلنفعالي إذ تفوقت النساء

بالفكرة وهذه النتيجة تجعلنا نعيد النظر .يـــاء اإلنفعالـــم  للذآـــال في إمتالآهـالرج
وإنها غير مؤهلة للمواقع ,المرأة التسيطر على عواطفها وإنفعاالتها" نالقائلة إ
ي ــــوع اإلجتماعـــــر بالنــــرار اليتأثـــــاذ القــتخمما يجعلنا نستنتج أن إ ".القيادية
 .رارــذ القـــلمتخ



مما .ي يزدادان بإزدياد الخبرة لدى القيادات التربويةـاء اإلنفعالــــ إتخاذ القرار والذآ .5
يمكنه ,رد في حياته وفي عملهــــى أن ما يكتسبه الفـــــا علــــيعطي مؤشرا واضح

 . رار والذآاء اإلنفعاليــــاذ القــــأن يرتقي بمتغيري إتخ

مع ,ي على حد سواءــــي والجانب اإلنفعالـــرورة اإلهتمام بالجانب العقلــــض .6
وهذا ,ي العمل القيادي الجامعيلما لهما من أثر ف ضرورة العمل على تنميتهما

العالقة اإليجابية بين إتخاذ القرار وآفايات الذآاء اإلنفعالي لدى القيادات ماتؤآده 
 التربوية الجامعية 

 

 :التوصيات

بناءا على ماتوصل إليه البحث من نتائج توصي الباحثة وزارة التعليم العالي 
 :ن باآلتيوالبحث العلمي ورئاسة الجامعات في إقليم آردستا

لى آفايات الذآاء اإلنفعالي لدى القيادات الجامعية عن إتنمية إتخاذ القرار المستند  .1
طريق إعداد دورات تدريبية مستمرة تدار من قبل متخصصين في المجال التربوي 

 .والقيادي

ي الالزمة للقيادة التربوية التي شملتها ــاء اإلنفعالــات الذآــذ بكفايــضرورة األخ .2
 .اسة وأظهرت النتائج أهميتهاالدر

في إقليم ضرورة إستحداث وحدة مرآزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  .3
وتقديم المقترحات بشأن ,مهمتها دراسة واقع القيادات التربوية الجامعيةآردستان 
 .تطويرها

ري ة على المستوى القطـة الجامعيــعقد المؤتمرات وورش العمل للقيادات التربوي .4
 .أو العربي أو العالمي لتبادل الخبرات وزيادتها

ضرورة اإلهتمام بمراآز التطوير في الجامعات العراقية وجعلها على بينة ودراية  .5
وذلك للتخطيط لبرامج موجهة ,ة القيادةــة لعمليــرة المصاحبــورات المعاصــبالتط
 إتخاذ القرار والذآاء ومنها,ر قدرات القيادات الجامعية في مختلف المجاالتــلتطوي

 . اإلنفعالي بكفاياته آافة

ة بإستعمال يويظهر آفا,وضع حوافز تشجيعية لمن يتميز بالعمل القيادي الجامعي .6
 . فضال عن تعامله اإلنساني واإلنفعالي الراقي,األساليب العلمية المتطورة



 رة على إلى ضرورة السيطالتربويين  القادة ين باألمرالسيمايتقديم العون للمعن .7
 بما يحقق أهدافهم وأهداف مفضًال عن إنفعاالت العاملين معه إنفعاالتهم وضبطها،

ل بين القيادي ـجام والتواصـنسقق اإلـها،وبما يحـة ومصالحـة التربويـالمؤسس
 .ويةـه في قيادة المؤسسة التربحـه،ونجاـ معنوي والعامليـالترب

 
 

 

 

 :المقترحات

 : ح الباحثة ما يأتيإستكماال لنتائج البحث تقتر

ة في مجال القيادة الجامعية إلعطاء صانعي القرارات    ـــــوث علميــــداد بحــــإع .1
ي المؤسسات التربوية الجامعية الثقة أو التوآيد بأن التدريب على ـــومتخذيها ف
ي وإآتسابها له فاعليته في القدرة على إتخاذ القرار ـــــاء اإلنفعالــــآفايات الذآ
وث على التحليل الصائب ـــذه البحـــد هـــى أن تعتمـــعل.  أو الناجحةالرشيدة

وع من ــذا النـم لهــان الدعــة في ضمــة لها قيمــاث النوعيــفاألبح,والموضوعي
 .التدريب

وعالقته ببعض المتغيرات دراسة إتخاذ القرار لدى القيادات التربوية الجامعية  .2
والقدرة على ,والقدرة على التحمل,وط النفسيةــــالضغو,خصيةــــالشسمات :مثل

 . والقدرة على إدارة الصراع,إدارة األزمات

ات الذآاء اإلنفعالي لدى القيادات التربوية الجامعية وعالقته ببعض ـة آفايــــدراس .3
 .وأنماط القيادة,وتحقيق الذات,الصحة النفسية لمتخذ القرار:منها,المتغيرات 

ين القيادات التربوية الجامعية في إقليم آردستان ومحافظات دراسة مقارنة ب .4
 . العراق األخرى في إتخاذ القرار وآفايات الذآاء اإلنفعالي 
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  دار: عمان, االدارية القرارات اتخاذ في التربوية القيادة مهارات).2008.(رافدة,الحريري -
 .للنشر المناهج         
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 لدى القرار إتخاذ بكفايات وعالقته القرار إتخاذ (الموسوم بحثها إجراء الباحثة تروم
 القيادات لدى القرار إتخاذ لقياس أداة ناءب البحث وتطلب,)الجامعية التربوية القيادات
 والدراسات األدبيات الى إستنادا القرار إتخاذ مجاالت تحديد تم وقد,الجامعية التربوية
 الجامعية القيادة مجال في خبرة من به تتمتعون لما ونظرا. الموضوع هذا في السابقة

 نظرآم وجة من مناسبة نهاترو التي واألفكار االراء بعض إعطاء ترجو الباحثة فإن لذا
 إعداد في ارائكم من اإلفادة لنا ليتسنى  الستة مجاالته يناسب بما القرار إتخاذ عن

 .المجاالت هذه لقياس فقرات

  لتعاونكم واإلحترام الشكر وتقبلوا

 الدآتوراه طالبة/ الباحثة                                                المشرف           

 القيسي عبدالوهاب ناطق لبنى                               آرمة حبيب طارق صفاء. د.أ

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 :القرار إتخاذ



ستنادًا الى معرفته للغاية إو إتخاذ موقف نهائي أ قدرة القائد الجامعي على إصدار حكم 
هذا الموقف،فضًال عن حصوله أو جمعه أو الهدف من إصداره لهذا الحكم أو إتخاذه ل

للبيانات والمعلومات المتعلقة بالموقف الذي يريد إتخاذ حكم عنه،وتوليد العديد من 
البدائل الممكنة القابلة للتنفيذ،وفحص وتقييم آل بديل من خالل معرفته لمزايا وعيوب 

 .آل بديل،وفي الختام إختيار البديل الذي يحقق الهدف على أفضل مايكون

 :وتحددت مجاالت إتخاذ القرار باالتي 

 الهدف وتحديد ودراسة ونتائجه الحقيقية الحاجة معرفة :الغاية من القرار .1
 .باالهداف وثيق إرتباط لها والتي عليها تحصل التي والغايات قرار ألي الحقيقي

 

 والتي والمعلومات البيانات جمع عملية هي:الكافية المعلومات على الحصول .2
 تتصل التي والبيانات المعلومات تحديد خالل منالقرار يتخذ سهاأسا على

 .القرار متخذ جانب من حيادية بطريقة البدائل تحديد ويتمالقرار موضع بالمشكلة
 

 

 الممكنة للحلول البدائل من قائمة توليد):البدائل(المحتملة الحلول آل معرفة .3
 المتوفرة المعلومات ضوء فيو جديد اطار في جديدة افكار وتوليد للتنفيذ القابلة

 .ممكنة حلول الى للوصول ودالالتها البدائل بين والمفاضلة
 

 من يحدث قد لما متوقعا يكون ان القرار لمتخذي يستدعى:الخيارات تقييم  .4
. قراره الى للوصول سيتخذها التي البدائل ضوء في ايجابية او سلبية النتائج
 المحكات ضوء في وتقيمه جيدا افحص بديل آل وعيوب مزايا فحص خالل ومن
 .تحديدها يتم التي

 
 

 يحقق الذي البديل واختيار المنشودة المتوقعة النتائج وزن:االمثل الخيار معرفة .5
 .غيره من افضل نحو على الصائب القرار اتخاذ اهداف

 

 النتيجة ومعرفة ال ام خاطئا القرار اختيارك آان ماذا معرفة عملية:القرار تنفيذ .6
 من التاآيد مع فيها تقع التي االخطاء وتقييم تحققها التي والنجاحات ةالنهائي
 .المستقبل في مرات او اخرى مرة وحدوثها المشكلة تكرار عدم

 

 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 



 

 )2(الملحق 

 جامعة سانت آلمنتس العالمية 

    برنامج التعلم المفتوح

 الدآتوراه/الدراسات العليا
 

 

 آراء الخبراءاستبانة 

 لمقياس إتخاذ القرار لدى القيادات التربوية الجامعية

 

 المحترم ........................................ األستاذ الدآتور
 

 :تحية طيبة وبعد 
 

تخاذ القرار وعالقته بكفايات الذآاء إ( تروم الباحثة اجراء دراستها الموسومة بـ       
دآتوراه فلسفة في وهي جزء جزء من متطلبات نيل درجة ,)لجامعيةنفعالي لدى القيادات ااإل

 يناسب العينة المستهدفة تخاذ القرار لى بناء مقياس إلإولذا فهي بحاجة . علم النفس التربوي
وبعد ). ورؤساء االقسام,ومعاونيهم,عمداء الكليات(متمثلة بــ  )الجامعيةالتربويةالقيادات (

فرة االمتواألدبيات والمصادرنترنيت والموضوع عن طريق شبكة األأطالع الباحثة على أدبيات 
دائه والنتائج أ الجامعي تنعكس في  التربويأن القرارات التي تتخذ من قبل القائدترى الباحثة

ساسية ومعرفة أ القائد عادة مهمة إتخاذ القرار التي تعد مهارة التي يحققها وآيف يتولى 
أنه ال توجد Kroblad) ,2004 (م النفسي واالجتماعي آروبالد ويرى العال. إتقانهايجدر به 
تخاذ إنفعالية مثلما تتطلب عملية  قدرا آبيرا من الطاقة الفكرية واإلبنسانية تتطلإوظيفة 
 .القرار

 

 :...........................اسم الخبير

 :..........................اللقب العلمي

 ..........:...............عنوان العمل

 :...............................التوقيع

 :...............................التاريخ



 

الجامعية ونظرا التربوية تخاذ القرار لدى القيادات جاالت لقياس إم) 6(وقد اعتمدت الباحثة 
ت جاالطالع على ملما تتمتعون به من خبرة ودراية علمية لذا ترجو الباحثة تفضلكم باإل

قتراح التعديالت إو, جله أالمقياس وفقراته وتوضيح مدى صالحيتها لقياس ما وضعت من 
ستجابة نحو ن بدائل اإلإعلما ,لى ذلك بحسب مجاالت المقياسإية فقرة تحتاج ألالالزمة 

 عليَّتنطبق , غالباعليَّتنطبق ,دائما عليَّ تنطبق( مضمون آل فقرة من فقرات المقياس هي 
) 1؛2؛3؛4؛5(درجات الهذه البدائل لعطى توس)  ابداعليَّالتنطبق ,نادرا عليَّ تنطبق,أحيانا

 .ذا آانت الفقرات سلبية إ )5؛4؛3؛2؛1( و,يجابيةللفقرات اإل

                                        

 وأآون شاآرة لتعاونكم                                  

 
 

 

 دآتوراه طالبة ال/                                  الباحثةالمشرف                      

  ناطق                           لبنى عبد الوهابآرمةد صفاء طارق حبيب .أ
 القيسي

  
 

 الغاية من القرار : المجال األول
 

 لهونتائجه ودراسة وتحديد الهدف الحقيقي للقرار معرفة الحاجة الحقيقية 
 .بالهدف من إتخاذ القرارحصل عليها والتي لها إرتباط وثيق والغايات التي ت

 

 

 

 

 

 



 

غير  صالحة الفقراتت
 صالحة

 التعديل المقترح

أدرك ان اعباء العمل المتضاعفة تحد من قدرة متخذ  1
 القرار على اتخاذ قراراته

   

أحتاج الى وقت مستقطع إسبوعيا إلعادة شحن طاقتي  2
  الذهنية

   

      وهدف لكل قرار أتخذهأضع فلسفة 3

أجمع المعلومات واألفكار التي تساعدني في إتخاذ  4
 القرارات في مفكرة أحملها معي باستمرار

   

أجد صعوبة في تحديد األهداف التي أسعى إلتخاذ القرار  5
  لتحقيفها

   

أتوقف للتفكيرعند إتخاذي للقرار ألعرف مالذي أسعى  6
 للوصول اليه

   

    ان النجاح اساس االدارة القيادية الفعالة من أأ 7

فضل مراجعة المهام واالمور الجامعية بصورة دورية أ 8
 يكون اجرائه سليم في اتخاذ القرارات 

   

ان القدرة على تحديد المشكالت ومعرفة اسبابها من  9
 الضروريات للقائد الجامعي

   

عات لتوضيح  المبادرة في االجتماأدرك ضرورة أن أتوللى 10
 االهداف وجدول االعمال 

   

أن االخرين دون إنفعال البد من المرونة في التعامل مع  11
 قد الهدوء والترآيز على االهداف أف

   

استند الى الحقائق والمعلومات المتاحة لي عند إتخاذ  12
  القرار دون الحاجة لما يقدمه المنصب

   

  

 

 
 

 

 لمعلومات الكافية الحصول على ا:المجال الثاني
 



ساسها يتخذ القرار من خالل تحديد أعملية جمع البيانات والمعلومات التي على 
تحديد والتي تساعد على المعلومات والبيانات التي تتصل بالمشكلة موضع القرار 

 .البدائل بطريقة حيادية من جانب متخذ القرار

 

غير  صالحة الفقراتت
صالحة

 التعديل المقترح

      المعلومات تؤدي الى صعوبة إتخاذي القرار الطموحقلة 1

تؤدي الى ضعف في تنفيذ المهام في غير مواعيدها المحددة  2
 إتخاذي للقرار

   

    م ألعطي الفرصة لالخرين للتعبير عن ارائهم وأفكارهم 3

    قشتها افكار مستحدثة في االجتماعات لمنوأأقدم اقتراحات  4

يع يحتاج تفاصيل دقيقة عن المشكالت التي  الجمأعتقد أن 5
 يواجهونها 

   

فضل الحصول على المعلومات حول أراء االخرين عن أ 6
 القرارت التي ستتخذ 

   

ساسية بالدرجة االولى  تنظيم الئحة للمسائل األأفضل 7
 والفرعية بالدرجة الثانية 

   

 ولويةاأل تقييم المسائل األساسية على ورقة بحسب اأجد أن 8
   عمل ضروريواالهمية 

   

آبر قدر ممكن من البيانات حول المشاآل التي أوفرأ 9
  ي في العملتواجهن

   

تخاذ القرار إ الموضوع المرادفضل دراسة المعلومات حول أ 10
  فيه

   

والمراسالت الواردة تؤدي الى ضعف همال االتصاالت إ 11
  القرار 

   

تبني نفس اسلوب التنظيم الذي تشجيع فريق العمل على  12
 تتبعه في حفظ البيانات والمعلومات 

   

 

 

 



 ) البدائل(معرفة آل الحلول المحتملة: المجال الثالث
 

طار جديد إفكار جديدة في أوتوليد ,توليد قائمة من البدائل للحلول الممكنة القابلة للتنفيذ
لى حلول إودالالتها للوصول والمفاضلة بين البدائل ,فرةاوفي ضوء المعلومات المتو

 .ممكنة

 

غير  صالحة الفقراتت
 صالحة

 التعديل المقترح

 تسجيل المعلومات المستخدمة لحل المشاآل أفضل 1
 تعد ضرورة ومهمة مستقبالوحفضها 

   

خفض الضغط يمكن أن يمناقشة االخرين حول اي امر  2
  عند إتخاذ القراروالتوتر 

   

ت حلول مباشرة للمشكالإيجاد على  توافر القدرة إن أجد 3
  المستعصية التي تواجهني

   

أي إجهاد عصبي ونفسي أحاول خلق جو ايجابي خاليا من  4
  عند إتخاذ القرار

   

أستطيع عقد الصداقات بسهولة والحصول على اتصاالت  5
 خارجية مفيدة

   

    المعلومات الفنية والتقنية المتوفرة لدي محدودةأجد أن  6

الموازنة بين الفعل والتكيفي لتهدئة االثار وبين الفعل  7
 التصحيح للتوصل الى حل  

   

    أعمل جاهدا على حل المشكلة بأقصر وقت وأقل جهد 8

    .األفقيوبإتجاهه الصاعد والنازل  فتح االتصال أعمل على 9

للمساعدة في إيجاد البدائل التكنلوجيا الحديثة استعمل  10
  الممكنة والحلول

   

    أدرس آفاءة وعائد آل بديل قبل إختياره 11

ان الغموض واالبتعاد عن الصراحة تساعد على التفكير  12
 .المتمعن بالمشكالت

   

 

 تقييم الخيارات : المجال الرابع
 



  
يجابية في ضوء البدائل إو أ القرار متوقعا لما قد يحدث من نتائج سلبية  متخذأن يكون
من خالل فحص مزايا وعيوب آل بديل فحصا جيدا ,لى قرارهإخذها للوصول التي سيت

 .وتقيمه في ضوء المحكات التي يتم تحديدها

 

غير  صالحة الفقراتت
 صالحة

 التعديل المقترح

إلمامي بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمشكلة  1
 تساعدني في سرعة الوصول للقرار الفاعل

   

ئل االيجابية لتمثل توقعات فعالة يفيد وضع جدول للبدا 2
 .للمشكالت

   

أهمل مراجعة المعلومات ووجهات نظر االخرين قبل  3
 إتخاذ القرار 

   

أعمل على وضع بدائل حلول دون تحيز ألي طرف  4
 من أطراف العمل 

   

وترتيبها وتقييمها فرة افضل تصنيف البدائل المتوأ 5
 .د منهاووالتوصل الى عدد محد

   

تخاذ إلآلها  مراجعة الجوانب العملية أعمل على 6
 .القرار

   

فضل االستمرار بتحديث نظام الحفظ واالرشيف اوال أ 7
 .بأول

   

    .في ادارات اخرىالمطبقة فضل استخدام البدائل أ 8

 مع االستراتيجية حلولتتفقبدائل أعمل على وضع  9
 .الشاملة للعمل

   

 من نتائج سلبية ما يؤلمنيافعل ما بوسعي لتجاهل 10
 .للقرار الذي أتخذه

   

    .حدوثها الى الخطاء فور أنبه االخرين11

أراجع مستوى إنجاز العمل من قبل الفريق قبل 12
 مغادرتي

   

 

 معرفة الخيار األمثل: المجال الخامس
  



رار الصائب تخاذ القإهداف أختيار البديل الذي يحقق إوزن النتائج المتوقعة المنشودة و
 .غيرهأفضل من على نحو 

  
 

غير  صالحة الفقراتت
صالحة

 التعديل المقترح

ال بد من تسجيل القرارت التي قادت لالنجازات  1
 .الناجحة على شكل لوحات ارشادية

   

 فضل مشارآة اعضاء الفريق في االفكار الثاقبةأ 2
 .والناجحة

   

تكررة مراجعة اداء المهام بصورة مأعمل على  3
 .هدف تحسين اساليب العمل وتطويرهاب

   

تعامل أمور العاجلة المستحدثة و لألوقتا أخصص 4
 .معها في حينها مباشرة

   

اهمال االختيار االمثل بما ينطبق واهداف الجامعة  5
 .واجرائتها

   

أوجه أفراد الهيئة التدريسية للحل البديل في  6
 إتخاذ القرار آي يسهل تنفيذه

   

 ال في صعوبة تافضل التفكير في حلول للمشكلأ 7
 .معالجتها

   

الطرق الفاعلة في الخيارات  أعمل على استخدام 8
 وأنتقي األفضل منها

   

 التمسك بالخطة المرسومة اذا ما أعمل على 9
 .ية مشكالت محتملةأ حدوث تتوقع

   

أعتقد أن نقص المعرفة في إختيار البديل األفضل 10
 يق األهداف آفيالن بتعقيد األموروفي تحق

   

 سياسة االخذ والعطاء لالفكار التي يمكن أتخذ11
 تنفيذها 

   

الغي اي قرار اذا قدم احد اعضاء الهيئة التدريسة 12
 .دليال على خطأ القرار

   

 

 تنفيذ القرار : المجال السادس
 



  
ة النتيجة النهائية والنجاحات م ال ومعرفأختيار القرار خاطئا إعملية معرفة ماذا آان 

آد من عدم تكرار أ مع التيمكن أن تحدثوتقييم االخطاء التي القرار المتخذ حققها يالتي 
 .في المستقبلأخرى و مرات أخرى أالمشكلة وحدوثها مرة 

 

غير صالحة الفقراتت
صالحة

 التعديل المقترح

    . السابقة لتجنب المواقف الصعبةبينبغي من التجار 1

إجراء اللقاءات المنظمة مع التدريسيين لتوثيق  2
 يقلل من حدوث المشكالت وتكرارها المعلومات 

   

    التزم بالدقة والواقعية في تحليل البدائل أو تنفيذ القرار 3

    . في مناخ العملالمعاصرةاهمال المستحدثات  4

    رتنفيذ القرا من تقييم االثار والنتائج المترتبة أحذر 5

    ألقترح سبال لمعالجتها العناصر الخاطئة آتشاف أحاول إ 6

في تنفيذ الجميع لية ومشارآة وروح المسؤب أتحلى 7
 القرار

   

     نتائج القرار خاطئةوإن آانت عترف بالخطأ حتى أ ال 8

يفضل تنفيذ الخطة مع تعديالتها وتطويرها اذا تطلب  9
 .االمر ذلك

   

    الت حتى وإن آانت صعبةأواجه المشك10

    أسعى الى تحقيق توازن سليم بين جهد العمل والترفيه11

احبذ الترآيز على المبادرات في العمل لتحقيق أفضل 12
 النتائج

   

 

 

 

 
 

 )3 (الملحق

 عملهم ومكان العلمي وتخصصهم العلمية وألقابهم والمحكمين الخبراء اسماء



 

 العمل مكان العلمي لتخصصا العلمي الخبيرولقبه اسم ت

 الدين صالح جامعة/ التربية آلية التربوي النفس علم الجنابي توفيق أحمد. د.أ 1

 بغداد/ التربوية البحوث مرآز  نفس النمو علم القيسي خولة. د.أ  2

 بغداد/ رشد ابن-التربية آلية  التربوية اإلدارة ستراك بدري رياض. د.أ 3

    الموصل جامعة/ التربية آلية التربوية اإلدارة ونحمـــد راشـــد. د.أ 4

المستنصرية/األساسية التربية آلية التربوي النفس علم سمين بهلــــول زيــــد. د.أ 5

 المستنصرية/التربيةاالساسية آلية التربوي النفس علم الغريري عطية جاسم سعدي.د.أ 6

 الدين صالح جامعة/ التربية آلية التربوية اإلدارة عبدالخالق سرهين.د.أ 7

 بغداد/ للبنات -التربية آلية  النمو نفس علم القيسي ناصر طالب. د.أ 8

 الموصل جامعة/ التربية آلية التربوية اإلدارة ابراهيم محسن عارف. د.أ 9

المستنصرية/األساسية التربية آلية التربوي النفس علم القيسي عامر. د.أ 10

 بغداد/ رشد ابن-التربية آلية  التربوي النفس علم الشمسي عبود راألمي عبد. د. أ 11

 بغداد/ للبنات -التربية آلية الشخصية نفس علم النعيمي عزت احمد ليلى. د.م.أ 12

 المستنصرية/التربية آلية والتقويم القياس الغفور عبد نبيل.د.م.أ 13

المستنصرية/االساسية التربية آلية والتقويم القياس الدليمي هناء. د.م.أ 14

 بغداد/ رشد ابن-التربية آلية  والتقويم القياس عيال حميد ياسين. د.م.أ 15

 الكرخ/المعلمين إعداد معهد التربوي النفس علم لطيف علي مجيد استبرق. د.م 16

المستنصرية/األساسية التربية آلية التربوي النفس علمالجميلي علي حسين بشرى. د.م 17

 

 

 

 )4 (لحقالم

  المقترح والتعديل مجاالتها بحسب األولية بصيغته المقياس في وردت آما الفقرات           



 رقم
المجال

 رقم المجال عنوان
الفقرة

 المقترح التعديل المقياس في وردت آما الفقرة

 من تحد المتضاعفة العمل أعباء أن أدرك 1
 قراراته إتخاذ على القرار متخذ قدرة

 من تحد العمل أعباء أن أدرك
  القرار إتخاذ على قدرتي

 
 

1 

 
 

 ومعرفة المشكالت تحديد على القدرة إن 9القرار من الغاية
 الجامعي للقائد الضروريات من أسبابها

 ومعرفة المشكالت تحديد إن أعتقد
 األساسية الضروريات من أسبابها
 الصائبة القرارات إلتخاذ

 على الحصول 2
 المعلومات

 يةالكاف

 نفس تبني على العمل فريق تشجيع 12
 حفظ في تتبعه الذي التنظيم اسلوب
 والمعلومات البيانات

 إتباع على العمل فريق أشجع
 أتبعه الذي نفسه التنظيم اسلوب

 والمعلومات البيانات حفظ في

 االثار لتهدئة التكيفي الفعل بين الموازنة 7
 الحل الى للتوصل التصحيحي الفعل وبين

 الفعل بين الموازنة الضروري من
 إلى للتوصل والتصحيحي التكيفي

  للمشكلة حل

 

 

3 

 

 

 آل معرفة
 الصراحة عن واإلبتعاد الغموض إن 12 الحلول

 بالمشكالت المتمعن التفكير على تساعد
 الغموض عن واإلبتعاد الصراحة
 المشكالت حل على تساعد

 لتمثل يجابيةاإل للبدائل جدول وضع يفيد 2 الخيارات تقييم 4
 للمشكالت فعالة توقعات

 الحلول لبدائل جدوال أضع
 تقييم في منه لإلستفادة اإليجابية
 المشكلة حل عند البدائل فاعلية

 إلى قادت التي القرارات تسجيل من البد 1
 لوحات شكل على الناجحة لإلنجازات
 إرشادية

 ةمسجل الناجحة بالقرارات أحتفظ
  إرشادية لوحات شكل على

 

 

5 

 

 

 الخيار معرفة
 وأهداف ينطبق بما األمثل اإلختيار إهمال 5 األمثل

  وإجراءاتها الجامعة
 ألهداف األمثل اإلختيار أهمل

 وإجراءاتها الجامعة

 السابقة التجارب من اإلستفادة ينبغي 1
 الصعبة المواقف لتجنب

 من عليها حصلت التي الخبرة
 المواقف تجنبني السابقة التجارب
 الصعبة

 

 

6 

 

 

 القرار تنفيذ
 تعديالتها مع الخطة تنفيذ يفضل 9

 ذلك األمر تطلب إذا وتطويرها
 لو حتى الخطة تنفيذ إلى أسعى
 تطويرها أو تعديلها األمر تطلب

 

 
 

  )5(الملحق  



 جامعة سانت آلمنتس العالمية

    برنامج التعلم المفتوح

       قسم علم النفس

 هالدآتورا/الدراسات العليا
 

 

 مقياس آفايات الذآاء اإلنفعالي بصيغته األولية

 

 المحترم................. الدآتور

 ....................اللقب العلمي

 .........................التخصص

 

 :وبعد,تحية طيبة

 

إتخاذ القرار وعالقته بكفايات "    تروم الباحثة إجراء دراستها الموسومة بـ 
ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ,"لدى القيادات التربوية الجامعيةالذآاء اإلنفعالي 

ولما نعهده عنكم من دراية في ,علمية في مجال تحكيم المقاييس التربوية والنفسية
لذا نرجو بيان صالحية الفقرات ومالءمتها للمجال الذي تنتمي ,المجال التربوي

با من فقرات ضمن المجاالت وإقتراح ماترونه مناس,وإجراء التعديل المناسب,إليه
 .أو أية آراء أو أفكار,المحددة

 

 

                               وتقبلوا فائق الشكر واإلمتنان

 



طالبة /          المشرف                                                 الباحثة
 الدآتوراه

    لبنى ناطق عبدالوهاب صفاء طارق حبيب آرمة                           .د.أ
 القيسي

 

 

 

  مجموعة الوعي بالذات -أوال
 

 .تمييز انفعاالتنا وآثارها: وعي الذات االنفعالي •
 الفقرات ت

 

التعديل المقترح غير صالحة صالحة

أتامل حقيقة شعوري في الموقف الذي 
 .أمامي 

   

استخدم مشاعري وعواطفي للتعبير عما  2
 .في داخلي 

   

ج عندما اشعر أن اآلخرين انزع 3
 .يتجاهلونني في الجامعة 

   

اذا ما شعرت بحدس ما تجاه اي موقف  4
 .أتجاهل شعوري هذا

   

 . اعترف مع نفسي عندما أشعر بالغضب 5
 

   

عندما اقوم بعمل يشعرني بالخجل أجد  6
 .صعوبة في االعتراف به 

   

عندما يغضب شخص مني فان ذلك يفسد  7
 .علي يومي 

   

   أدرك مشاعر القلق لدي وأحاول معرفة  8



 .أسبابها 

 
 

 

 .معرفة نقاط القوة والضعف لدينا : التقييم الذاتي الدقيق •
 الفقرات ت

 

غير  صالحة
 صالحة

 التعديل المقترح

 استفيد من التجارب السابقة في تقويم نفسي  1

 

   

 أتمكن من تشخيص نقاط قوتي في إدارة الجامعة 2

 

   

قبل اتخاذي قرار أسال نفسي هل أن القرار صائب  3
 .أم ال 

   

أجد صعوبة في تشخيص جوانب ضعفي في إدارة  4
 .الجامعة

   

    أتامل ذاتي لتكون أآثر وضوحا لدي  5

أعمل على معالجة اخطائي في العمل الآون اآثر  6
 .قدرة على التواصل مع اآلخرين 

   

    تيأعرف حدود إمكانياتي وقدرا 7

8     

 

 .حس قوي بقيمة الذات وامكاناتها : الثقة بالذات •
 

 

 الفقرات ت

 

 التعديل المقترحغير صالحة صالحة



    .أشعر باإلرتباك عندما تواجهني أية مشكلة  1

أجد صعوبة في مواجهة المشكالت التي  2
 .تعترضني 

   

أشعر بأني غير قادر على إتخاذ معظم قراراتي  3
 .بنفسي 

   

    .أشعر بأنني شخص مهم في الجامعة  4

لدي القدرة على آسب ثقة العملين معي في  5
 .الجامعة 

   

بعد إقتناعي بما أنوي القيام به أنفذه من دون  6
 . تردد 

   

    أشعر احيانا بانني أقل قيمة من اآلخرين  7

أجد صعوبة في التوافق مع المواقف الجديدة  8
 التي أمر بها 

  

   

 
 

 دارة الذاتإ مجموعة -ثانيا
  
 المرونة في التعامل مع المواقف المتغيرة أو العراقيل : القابلية التكيفية •

 

 الفقراتت

 

 التعديل المقترحغير صالحة صالحة

على الرغم من الضغط واالجهاد إال أنني ال أشعر  1
 .بالتعب 

   

أواجه من يستفز غضبي باسلوب ودي دفعا  2
 زاع لحصول ن

 

   



أحاول التغلب على مشاعر الغضب بممارسة  3
نشاطات مثل الرياضة أو مشاهدة التلفزيون أو 

 .غيرها من الفعاليات 

   

عندما أواجه مشكلة ما في العمل أضع عدة بدائل  4
 .لحلها من حل واحد

   

عند فشلي في تحقيق هدف اسعى لتحقيق هدف  5
 .آخر

   

 

 

 

 . آف االنفعاالت خدمة لمعايير الجماعة أو المؤسسة :ضبط الذات االنفعالي •
 

 الفقراتت

 

غير صالحة
 صالحة

 التعديل المقترح

أجعل االبتهاج سائدا في جو الجامعة حتى في حالة  1
 .وجود ما يضايقني  

   

    .أجد صعوبة في السيطرة على غضبي  2

أفي بوعودي مع األساتذة حتى وإن آانت على حساب  3
 .راحتي 

   

    .أحافظ على هدوئي عند حدوث مشكالت في الجامعة 4

ال افقد توازني اإلنفعالي بسهولة اذا ما استفزني احد  5
 .في الجامعة

   

    .أناقش قراراتي مع زمالئي في الجامعة قبل تنفيذها  6

أحاول عدم اظهار تعبي وآالمي أمام العاملين في  7
 .الجامعة

   

 

 .تجاه الموقف المحرك للفعل إ والفعالية بالنشاط:لمبادرةا •
 



 

 الفقراتت

 

غير صالحة
 صالحة

 التعديل المقترح

أبادر بطرح أفكار في ادارة الجامعة لتطوير العمل  1
 .فيها

   

    . أبادر بحل مشكالت العاملين معي في الجامعة 2

    .أبادر في تقديم المساعدة لزمالئي في الجامعة 3

    .فعية للعمل والبدء فيهأمتلك الدا 4

أحث اآلخرين في الكيفية التي نجعل بها جامعتنا  5
 .ناجحة ومتفوقة

   

    .لدي القدرة على تحدي االفكار التقليدية 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .فضلأبذل الجهد لعمل ما هو : نجازالتوجه نحو اإل •
 

 الفقرات ت

 

غير صالحة
 صالحة

 التعديل المقترح

    .ساعات التي ىستلم عليها أجراأعمل فقط في ال 1



    .أواصل المثابرة في وجه المعوقات آي أتغلب عليها  2

لدي الرغبةوالقدرة  على تطوير ادائي في االدارة  3
 .الجامعية

   

اخذ الوقت الكافي للتفكير في االمور لتقديم ما هو  4
 .افضل 

   

وصوال أجد متعه في القيام بعمليات التحليل والتجريب  5
 .الى حلول افضل 

   

 

 

 . نفعال والسلوكتساق والتكامل بين القيم واإلاإل: هلية للثقةاآل •
 

 الفقراتت

 

غير صالحة
 صالحة

 التعديل المقترح

    .اثبت على راي عندما اشعر ان الموقف سليم 1

أسعى لتحقيق اهدافي في الحياة حتى ولو آانت  2
 .صعبة

   

    . واجهت انتقادات انفذ قراراتي حتى لو 3

ليس بالضرورة ان تتطابق المبادى المبادئ التي  4
 .يؤمن بها الفرد مع سلوآه

   

ليس لدي القدرة على ان ابدو لآلخرين  على غير ما  5
 .اشعر به اتجاههم

   

    .أميل الى الموازنة بين ما أقوله وما أفعله 6

 

 

 

 

 .المستقبل يجابية نحو الحياة وإوجهة نظر :التفاؤل •
 



 

 الفقراتت

 

 التعديل المقترحغير صالحة صالحة

أومن بأن آل شخص قادر على تحقيق سعادته  1
 .نفسه

   

    .ينتابني شعور باالحباط اذا واجهنتي مشكلة ما 2

عندما انظر الى حياتي الماضية فان آل ما اراه هو  3
 . حاالت من الفشل 

   

     في حياتي أشعر أن الحظ السيء يالزمني 4

    أشعر أن الحياة تبتسم لي  5

    أشعر ان الحياة التستحق العيش  6

    ال أجد في الحاضر مايشير الى المستقبل أفضل  7

 

 

 

  مجموعة الوعي االجتماعي -ثالثا
 

 .هتمام الفاعل بما يتعلق بهم خرين واإلفهم اآل: التعاطف •
 

 

 الفقراتت

 

 المقترحالتعديل غيرصالحة صالحة

أشعر بمشاعر العاملين معي حتى وأن لم 1
 .يعبروا عنها 

   

أدافع عن موقفي عندما يخبرني  احد 2
 .العاملين معي بأنني قد خيبت أمله 

   



أتعاطف مع أالشخاص اللذين يتعرضون 3
 .لالهانة

   

    .أتصف بالود بمراعاة مشاعر االخرين 4

عاملين من يتأثر مزاجي آثيرا  بمزاج ال5
 .حولي

   

تسوء حالتي النفسية عندما يشعر االخرون 6
 .من حولي بالكأبة أو الحزن

 

   

 

 

 

 

 

 

 .خرين والعمل على تلبيتهاتشخيص حاجات اآل:التوجه نحو الخدمة •
 

 

 الفقراتت

 

 التعديل المقترحغير صالحةصالحة

 . أسعى لتلبية حاجات العاملين معي في الجامعة 1

 

   

 . أهتم آثيرا بالمصلحة الخاصةال2

 

   

يمكنني ان اعبر عن آراء زمالئي واقودهم نحو 3
 .أهدافهم 

   



    .ال اظهر اهتمام بحاجات االخرين وحقوقهم 4

أجد صعوبة في تطويع االهداف مع حاجات 5
 .العاملين معي في الجامعة 

   

    .أبدي أستعداد لتادية أية خدمة لالخرين 6

 
 

 

 

 . دراك العالقات السياسية داخل المؤسسةإ: الوعي التنظيمي •
 

 

 الفقراتت

 

 التعديل المقترحغير صالحةصالحة

أعمل بطريقة دبلوماسية فعالة مع العاملين  معي 1

 

   

عندما اتخذ قرارا أسعى للحصول على أالتفاق 2
 .الجماعي في الرأي 

   

 تصويب أتحمل المسؤولية وأحاول المساهمة في3
 .أآلوضاع داخل ألجامعة 

   

لدي ألمام بطبيعة الهيكل التنظيمي في الجامعة 4
 .ووظائف آل عضو أداري

   

أخطط للعمل ألجامعي واتابع تنفيذ ه داخل  5
 .الجامعة وخارجها

   

  

 

 

 



  مجموعة إدارة العالقات-رابعا

 .التأثير في المجموعات والناس وتوجيههم: يحائيةالقيادة اإل •
 

 الفقراتت

 

غير  صالحة
 صالحة

 التعديل المقترح

أضفي الهيبة والوقار على ملبسي 1
 . وحديثي

   

أميل ألى التحدث عن التقويم السنوي امام 2
 .العاملين للحصول على اقصى أنجاز

   

أشعرالعاملين معي بأنني حاسم في أتخاذ 3
 .قراراتي ليمتثلوا لها

   

ة بحسب مقتضيات أظهر الحزم او ألمرون4
 .الموقف

   

أتصف بالهدوء في عملي عند مواجهة 5
 .مشكالت الموظفيين

   

أآون دقيقا في تنفيذ أعمالي ليكون حافزا 6
 .لالخرين باتباع هذا أالسلوب

   

 

 

 .مساعدة اآلخرين على تحسين أدائهم:تطوير اآلخرين •
 

 الفقراتت

 

غير  صالحة
 صالحة

 التعديل المقترح

 مقترحات من اآلخرين عن آيفية أطلب1
 .تطوير ادائهم 

   

   أعطي فرصة المشارآة للعاملين آلهم  في 2



 .الجامعة للتخطيط لالنشطة التعليمية

أآرس آل وقدراتي آلستيعاب الخبرات 3
 .الجديدة لالخرين

   

أقوم أداء العاملين معي وأعطيهم الفرصة 4
 .لتطوير أدائهم

   

آل ماهو جديد لتطوير اداء  أسعى لتوفير 5
 .أساتذة الجامعة

   

أشجع آل المبادرات التي تساعد على رفع 6
 .آفايةالعاملين معي

   

 

 

 

 

 

 .دارته إير ويهو المبادرة بالتغ: القدرة على التغيير  •
 

 الفقراتت

 

 التعديل المقترحغيرصالحة صالحة

 احاول البحث عن المزيد من الخيرات 1
 . جذرية حقيقيةآلحدث تطورات

   

أفكر في آيفية تدعيم محاوالت التطور في 2
 . جوانب العملية التعلمية

   

لدي أساليب متنوعة في حل المشكالت بما 3
 .يتناسب وبيئة العمل والموقف

   

    . ال أتردد في المشارآة بفعاليات جديدة4

أسعى إلى متابعة تطبيق االساليب الجديدة 5
غير لتالفي نقاط الضعف في في أحداث الت

   



 . العمل الجامعي

أشجع آراء  الطلبة لتقديم مقترحاتهم في 6
أحداث تغيرات ترفع من مستوى الطلبة 

 .التحصيلي 

   

 

 

  .حل الخالفات بين العاملين: دارة الصراعإ •
 

 

 

 الفقراتت

 

 التعديل المقترحغيرصالحة صالحة

 . حلهاأنشغل آثيرا بمشاآل االخرين بهدف1
  

   

عندما يقوم شخص ما باهانة أحد العاملين 2
 .معي فأنني أعالج الموقف بهدوء

   

أستخدم طرق منطقية وعلمية في حل 3
 .الخالفات بين العاملين في الجامعة

   

أشعر بالراحة عندما أحل الخالفات بين 4
 .العاملين معي

   

أبذل آل مابوسعي لفهم المشكالت بين 5
 .ين وحلهاالعامل

   

اعمل على مراعاة الفروق الفردية مع 6
 .العاملين معي عند حل الخالفات بينهم

   

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 .خرين ليتفقوا معكقناع اآلإ: التأثير •
 

 الفقراتت

 

 التعديل المقترحغيرصالحة صالحة

 .يصفني الناس بالغرور والتعالي1
  

   

عندما أتحدث عن موقف قديم علي 2
 . به أقنع المقابل بتغير الموضوعاإلعتراف

   

استطيع ان اعبر عن أفكاري بسهولة 3
 .إلقناع االخرين 

   

لدي قدرة على أقناع اآلخرين بوجهة 4
 .نظري

   

اتكلم بطريقة منطقية تساعد في إقناع 5
 .االخرين

   

أقنع اآلخرين في اإلستمرار بتنفيذ العمل 6
 .رغم صعوبته 

   

 

طة خلق رؤية ابناء عالقات بوس): شاعة روح الفريقإ(عمل بالفريقالتعاون وال •
 .مشترآة وطاقة مضافة

 

 الفقراتت

 

 التعديل المقترحغيرصالحةصالحة

أناقش آراء اآلخرين ووجهات نظرهم قبل 1
 .اتخاذ القرارت

   



 .أناقش مايدور في ذهني مع اآلخرين2
 

   

سيقها أستطيع تنظيم جهود العاملين معي وتن3
 .لتحقيق االهداف المشترآة للجامعة

   

أتصرف بحسب مايحلو لي من دون اإلآتراث 4
 . للعاملين معي

   

أخصص أآثر الوقت لآلخرين والتعاون معهم 5
. 
 

   

 

 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
                                            

 )6(   الملحق                                       

 العالمية سانت آلمنتس جامعة 
 برنامج التعليم المفتوح  

  قسم علم النفس التربوي  

 الدآتوراه /الدراسات العليا 

  

                         مقياس إتخاذ القرار لدى القيادات التربوية الجامعية

 ية                                               بصيغته النهائ

 

 المحترم................ حضرة الدآتور  
 



 :تحية طيبة 

 

التربوية فعالي  لدى القيادات نتروم الباحثة دراسة إتخاذ القرار وعالقته بكفايات الذآاء اإل
جتماعية والمهنية والتربوية التي تتعرض الجامعية والتي تعبر عن مجموعة من المواقف اإل

ونظرا لما نعهد فيكم من ,ء قيامك بعملك القيادي في الجامعةوفي أثنالها في حياتك اليومية 
جابة عن فقرات هذا المقياس بما يخدم البحث العلمي لذا موضوعية وصراحة وصدق في اإل

عن فقرات هذا المقياس وذلك الدقيقة جابتكم إتتوجه الباحثة اليكم بمد يد المساعدة من خالل 
ه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى نإعلما .ل فقرةتحت البديل المناسب لك) √(بوضع عالمة 

غراض البحث ألوستستخدم ,أحد سوى الباحثةجابتك لن يطلع عليها إ فضال عن أن,خاطئة 
 .العلمي فحسب

 

 . ن الحاجة لذآر االسم راجية عدم ترك أية فقرة من دون إجابة أن تذآر بأوتود الباحثة 
 

 

 تقبل فائق الشكر واإلمتنان 

 :ةمعلومات عام

 :أمام البديل الذي ينطبق عليك) √(أرجو وضع عالمة 

 

 ذآر                   أنثى/النوع اإلجتماعي

 ) سنوات10أآثر من )                             ( سنوات فأقل10/ (مدة الخدمة

 

 
 

 

 بة الدآتوراهطال/    الباحثة                                المشرف                             

 د صفاء طارق حبيب آرمة                                    لبنى ناطق عبد الوهاب القيسي .أ

                                                                     

 



 

      

تنطبق  الفقراتت
علي 

دائما  

تنطبق 
 علي
غالبا

تنطبق 
علي أحيانا 

تنطبق 
 علي نادرا

 التنطبق 
 علي أبدا

       القرار إتخاذ قدرتي على عباء العمل تحد من أن أأدرك  1

أحتاج الى وقت مستقطع إسبوعيا إلعادة شحن طاقتي  2
  الذهنية

     

       أضع فلسفة وهدف لكل قرار أتخذه 3

أجمع المعلومات واألفكار التي تساعدني في إتخاذ  4
 عي باستمرارالقرارات في مفكرة أحملها م

     

أجد صعوبة في تحديد األهداف التي أسعى إلتخاذ القرار  5
  لتحقيفها

     

أتوقف للتفكيرعند إتخاذي للقرار ألعرف مالذي أسعى  6
 للوصول اليه

     

      ن النجاح اساس االدارة القيادية الفعالة أمن أأ 7

ية فضل مراجعة المهام واالمور الجامعية بصورة دورأ 8
 يكون اجرائه سليم في اتخاذ القرارات 

     

أعتقد أن تحديد المشكالت ومعرفة أسبابها من  9
 الضروريات األساسية إلتخاذ القرارات الصائبة

     

 المبادرة في االجتماعات لتوضيح أدرك ضرورة أن أتوللى 10
 االهداف وجدول االعمال 

     

أن االخرين دون فعال إنالبد من المرونة في التعامل مع  11
 قد الهدوء والترآيز على االهداف أف

     

استند الى الحقائق والمعلومات المتاحة لي عند إتخاذ  12
  القرار دون الحاجة لما يقدمه المنصب

     

 

       قلة المعلومات تؤدي الى صعوبة إتخاذي القرار الطموح 13

تؤدي الى ضعف تنفيذ المهام في غير مواعيدها المحددة  14
 في إتخاذي للقرار

     

      م ألعطي الفرصة لالخرين للتعبير عن ارائهم وأفكارهم 15

     قشتها افكار مستحدثة في االجتماعات لمنوأأقدم اقتراحات  16



 الجميع يحتاج تفاصيل دقيقة عن المشكالت التي أعتقد أن 17
 يواجهونها 

     

ات حول أراء االخرين عن فضل الحصول على المعلومأ 18
 القرارت التي ستتخذ 

     

ساسية بالدرجة االولى  تنظيم الئحة للمسائل األأفضل 19
 والفرعية بالدرجة الثانية 

     

 تقييم المسائل األساسية على ورقة بحسب أجد أن 20
   عمل ضروري واالهمية األولويةا

     

مشاآل التي آبر قدر ممكن من البيانات حول الأوفرأ 21
  ي في العملتواجهن

     

تخاذ إ الموضوع المرادفضل دراسة المعلومات حول أ 22
  فيهالقرار 

     

والمراسالت الواردة تؤدي الى ضعف همال االتصاالت إ 23
  القرار 

     

فريق العمل على اسلوب التنظيم نفسه الذي اتبعه  أشجع  24
 في حفظ البيانات والمعلومات

     

 تسجيل المعلومات المستخدمة لحل المشاآل أفضل 25
 تعد ضرورة ومهمة مستقبالوحفضها 

     

خفض الضغط يمكن أن يمناقشة االخرين حول اي امر  26
  عند إتخاذ القراروالتوتر 

     

ت حلول مباشرة للمشكالإيجاد  توافر القدرة على إن أجد 27
  المستعصية التي تواجهني

     

أي إجهاد عصبي ونفسي لق جو ايجابي خاليا من أحاول خ 28
  عند إتخاذ القرار

     

أستطيع عقد الصداقات بسهولة والحصول على اتصاالت  29
 خارجية مفيدة

     

      المعلومات الفنية والتقنية المتوفرة لدي محدودةأجد أن  30

والتصحيحي الموازنة بين الفعل التكيفي من الضروري  31
  للمشكلةلى حل للتوصل ا

     

      أعمل جاهدا على حل المشكلة بأقصر وقت وأقل جهد 32

      .األفقيوبإتجاهه الصاعد والنازل  فتح االتصال أعمل على 33

للمساعدة في إيجاد البدائل التكنلوجيا الحديثة استعمل  34
 والحلول الممكنة 

     

      أدرس آفاءة وعائد آل بديل قبل إختياره 35



      الصراحة واإلبتعاد عن الغموض تساعد في حل المشكالت 36

إلمامي بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمشكلة تساعدني  37
 في سرعة الوصول للقرار الفاعل

     

أضع جدوال لبدائل الحلول اإليجابية لإلستفادة من تقييم  38
 فاعليتة في حل المشكلة

     

لومات ووجهات نظر االخرين قبل إتخاذ أهمل مراجعة المع 39
 القرار 

     

أعمل على وضع بدائل حلول دون تحيز ألي طرف من  40
 أطراف العمل 

     

وترتيبها وتقييمها فرة افضل تصنيف البدائل المتوأ 41
 .د منهاووالتوصل الى عدد محد

     

      فضل االستمرار بتحديث نظام الحفظ واالرشيف اوال بأولأ 42

      .في ادارات اخرىالمطبقة فضل استخدام البدائل أ 43

 مع االستراتيجية الشاملة حلولتتفقبدائل أعمل على وضع  44
 للعمل

     

 من نتائج سلبية للقرار افعل ما بوسعي لتجاهل ما يؤلمني 45
 الذي أتخذه

     

      .حدوثهالى الخطاء فور إ أنبه االخرين 46

      ى إنجاز العمل من قبل الفريق قبل مغادرتيأراجع مستو 47

ال بد من تسجيل القرارت التي قادت لالنجازات الناجحة  48
 .على شكل لوحات ارشادية

     

 فضل مشارآة اعضاء الفريق في االفكار الثاقبةأ 49
 .والناجحة

     

هدف بمراجعة اداء المهام بصورة متكررة أعمل على  50
 .عمل وتطويرهاتحسين اساليب ال

     

تعامل معها في أمور العاجلة المستحدثة و لألوقتا أخصص 51
 .حينها مباشرة

     

      أهمل اإلختيار األمثل ألهداف الجامعة وإجراءاتها 52

أوجه أفراد الهيئة التدريسية للحل البديل في إتخاذ القرار  53
 آي يسهل تنفيذه

     

      . ال في صعوبة معالجتهاتامشكلفضل التفكير في حلول للأ 54

الطرق الفاعلة في الخيارات وأنتقي  أعمل على استخدام 55
 األفضل منها

     



 حدوث ت التمسك بالخطة المرسومة اذا ما توقعأعمل على 56
 .ية مشكالت محتملةأ

     

أعتقد أن نقص المعرفة في إختيار البديل األفضل وفي  57
  بتعقيد األمورتحقيق األهداف آفيالن

     

       سياسة االخذ والعطاء لالفكار التي يمكن تنفيذها أتخذ 58

الغي اي قرار اذا قدم احد اعضاء الهيئة التدريسة دليال  59
 .على خطأ القرار

     

الخبرة التي إآتسبتها من التجارب السابقة تجنبني  60
 المواقف الصعبة

     

 مع التدريسيين لتوثيق المعلومات إجراء اللقاءات المنظمة 61
 يقلل من حدوث المشكالت وتكرارها

     

      التزم بالدقة والواقعية في تحليل البدائل أو تنفيذ القرار 62

      تنفيذ القرار من تقييم االثار والنتائج المترتبة أحذر 63

      ألقترح سبال لمعالجتها العناصر الخاطئة آتشاف أحاول إ 64

      في تنفيذ القرارالجميع لية ومشارآة وروح المسؤب أتحلى 65

       نتائج القرار خاطئةوإن آانت عترف بالخطأ حتى أ ال 66

أسعى إلى تنفيذ الخطة حتى وأن تطلب ذلك تعديلها  67
 وتطويرها

     

      أواجه المشكالت حتى وإن آانت صعبة 68

      ين جهد العمل والترفيهأسعى الى تحقيق توازن سليم ب 69

أحبذ الترآيز على المبادرات في العمل لتحقيق أفضل  70
 النتائج

     

 

  

 

 

 

 

 
 



 )7 (الملحق              

 اإلنفعالي الذآاء آفايات لمقياس النهائية الصيغة             

 بدرجة علي تنطبق
 آبيرة الفــــــــقـــــــرات ت

 التنطبقليلةقمتوسطةآبيرة جدًا
 علي

       أمامي الذي الموقف في شعوري حقيقة أتامل 1
      في عما للتعبير وعواطفي مشاعري أستخدم 2
 في يتجاهلوني اآلخرين ان اشعر عندما انزعج 3

ة ل
     

 اتجاهل موقف اي اتجاه ما بحدس شعرت ما اذا 4
ذش

     
      بالغضب شعرا عندما نفسي مع اعترف 5
 في صعوبة اجد بالخجل يشعرني بعمل اقوم عندما 6

ف أل
     

      على يفسد ذلك فأن مني شخص يغضب عندما 7
      نفسي تفويم في السابقة التجارب من استفيد 8
      المدرسة ادارة في قوتي نقاط تشخيص من اتمكن 9

      صائب القرار ان هل نفسي اسأل خرار اتخاذي قبل 10
 ادارة في ضعفي جوانب تشخيص في صعوبه اجد 11

ة ل
     

      لدي وضوحا اآثر لتكون ذاتي اتأمل 12
 اآثر ألآون العمل في اخطائي معالجة على اعمل 13

 اآلخرين مع التواصل على قدرة
     

      وقدراتي امكاناتي حدود اعرف 14
 من معي العاملين من المشورة لبط في أسعى 15

غ
     

      مشكلة اي تواجهني عندما باألرتباك اشعر 16
      تعترضني التي المشكالت مواجهة في صعوبة اجد 17
 قراراتي معظم اتخاذ على قادر غير بأني اشعر 18

ف
     

      المدرسة في مهم شخص بأني اشعر 19
 في معي العاملين ثقة سبآ على القدرة لدي 20

ة
     

      تردد بال انفذه به القيام انوي بما اقتناعي بعد 21
      التي الجديدة المواقف مع التوافق في صعوبة اجد 22
      اشعر ال اني إال واإلجهاد الضغط من الرغم على 23



 دفعا ودي بأسلوب غضبي يستفز من أواجه 24
ل

     
 بممارسة الغضب مشاعر على التغلب احاول 25

 او التلفزيون مشاهدة او الرياضة مثل نشاطات
     

 عده بدائل اضع العمل في مشكلة اواجه عندما 26
 واحد حل من بدال لحلها

     

      اخر هدف لتحقيق اسعى هدف لتحقيق فشلي عند 27
 حالة في حتى المدرسة جو في سائد بتهاجاأل اجعل 28

 مايضايقني وجود
     

      غضبي على السيطرة في صعوبة اجد 29
 على آانت اذا حتى المدرسين مع بوعودي افي 30

 راحتي حساب
     

 في مشكالت حدوث عند هدوئي على احافظ 31
 المدرسة

     

 زنياستف ما اذا بسهولة اإلنفعالي توازني افقد ال 32
 المدرسة في احد

     

 قبل المدرسة في زمالئي مع قراراتي اناقش 33
 تنفيذها

     

 لتطوير المدرسة ادارة في جديدة افكار بطرح ابادر 34
 فيها العمل

     

      المدرسة في معي العاملين مشكالت حل في ابادر 35
      التقليدية األفكار تحدي على القدرة لدي  36
      المدرسة في لزمالئي المساعدة تقديم في ابادر 37
      فيه والبدء للعمل الدافعية امتلك 38

 نجعل التي الكيفية في التفكير على اآلخرين احث 39
 ومتفوقة ناجحة مدرستنا بها

     

      اجرا عليها استلم التي الساعات في فقط اعمل 40
 اتغلب يآ المعوقات وجه في المثابرة اواصل 41

 عليها
     

 ادارة في ادائي تطوير في القدرة و الرغبة لدي 42
 المدرسة

     

 لتقديم األمور في التفكير في الكافي الوقت اخذ 43
 افضل ماهو

     



 والتجريب التحيل بعمليات القيام في متعة اجد 44
 افضل حلول الى وصوال

     

      يمسل الموقف إن أشعر عندما رأي على اثبت 45
  آات ولو حتى الحياة في اهدافي لتحقيق اسعى 46

 صعبة
     

      انتقادات واجهت ولو حتى قراراتي انفذ 47
 بها يؤمن التي المبادئ تتطابق ان بالضرورة ليس 48

 سلوآه مع الفرد
     

 غير على لآلخرين ابدو ان على القدرة لدي ليس 49
 اتجاههم به اشعر ما

     

      افعله وما اقوله ما بين الموازنة الى يلام  50

 سعادته تحقيق على قادر شخص آل بأن أمن  51
 بنفسه

     

       ما مشكلة واجهتني اذا باألحباط شعور ينتابني 52
 هو اره ما آل فأن الماضية حياتي الى انظر ما عند 53

 الفشل من حاالت
     

       ياتيح في يالزمني السيء الحظ ان اشعر 54
       لي تبتسم الحياة ان اشعر 55

       العيش التستحق الحياة ان اشعر 56
      افضل مستقبل الى يشير ما الحاضر في اجد ال 57

 يعبروا لم وان حتى معي العاملين بمشاعر احس 58
 عنها

     

 العاملين احد يخبرني عندما موقفي عن ادافع 59
  امله خيبت قد بأنني

     

      لإلهانة يتعرضون الذين األشخاص مع اتعاطف 60

      اآلخرين مشاعر بمراعاة بالود اتصف 61
       حولي العاملين بمزاج آثيرا مزاجي يتأثر 62

 ممن اآلخرون يشعر عندما النفسية حالتي تسوء 63
  الحزن او بالكآبة حولي

     

      لمدرسةا في معي العاملين حاجات لتلبية اسعى 64
       الخاصة بالمصلحة آثيرا اهتم ال 65



 نحو واقودهم زمالئي آراء عن اعبر ان يمكنني 66
 اهدافهم

     

       وحقوقهم اآلخرين بحاجات اهتمام اظهر ال 67
 حاجات مع األهداف تطويع في صعوبة اجد 68

 المدرسة في معي العامليم
     

      لآلخرين دمةخ اي لتأدية استعداد ابدي 69
       معي العاملين مع فعالة دبلوماسية بطريقة أعمل 70

 األتفاق على للحصول اسعى قرارا اتخذ عندما 71
 الرأي في الجماعي

     

 تصويب في المساهمة واحاول المسؤولية اتحمل 72
 المدرسة داخل األوضاع

     

 سةالمدر داخل التنظيمي الهيكل بطبيعة إلمام لدي 73
 اداري عضو آل ووظائف

     

 المدرسة داخل تنفيذه واتابع المدرسي للعمل اخطط 74
 وخارجها

     

 من للتأآد المدرسة داخل المقترحة الحلول اتابع 75
  تحقق الذي التحسين مدى

     

      وحديثي ملبسي على والوقار الهيبة اضفي 76
 ينالعامل امام التقويم عن التحدث الى اميل 77

 انجاز اقصى على للحصول
     

 قرارتي اتخاذ في حاسم بأني معي العاملين شعر 78
 لها ليمتثلوا

     

      قف المو مقتضيات بحسب المرونه او الحزم اظهر 79
 مشكالت مواجهة عند عملي في الهدوء في اتصف 80

 الموظفين
     

 نلآلخري حافزا ليكون اعمالي تنفيذ في دقيقا اآون 81
  األسلوب باتباع

     

 تطوير آيفية في اآلخرين من مقترحات اطلب 82
  ادائهم

     

 آلهم للعاملين المدرسة في المشارآة فرصة أعطي 83
  التعليمية لألنشطة للتخطيط

     

 الجديدة الخبرات إلستيعاب آلها قدراتي اآرس 84
  لآلخرين

     



 لتطوير لفرصةا واعطيهم معي العاملين اداء اقّوم 85
 ادائهم

     

 اداء لتطوير جديد ماهو آل لتوفير اسعى 86
 المدرسين

     

 آفاءة رفع على تساعد التي آلها المبادرات اشجع 87
 معي العاملين

     

 ألحداث الخيارات من المزيد عن البحن احاول 88
 حقيقية جذرية تطورات

     

 جوانب في التطوير محاوالت تدعيم آيفية في افكر 89
 التعليمية العملية

     

 يتناسب بما المشكالت حل في متنوعة اساليب لدي 90
 والموقف العمل وبيئة

     

      الجديدة بالفعاليات المشارآة في اتردد ال 91
 في الجديدة األسالبي تطبيق متابعة الى أسعى 92

 العمل في الضعف نقاط لتالفي التغير احداث
     

 في مقترحاتهم لتقديم الطلبة امور اولياء أشجع 93
 التحصيلي الطلبة مستوى من ترفع تغيرات إحداث

     

      حلها بهدف اآلخرين بمشاآل آثيرا انشغل 94
 معي العاملين احد بإهانة ما شخص يقوم عندما 95

 بهدوء الموقف اعالج فأني
     

 اتالخالف حل في وعلمية منطقية طرق استخدم 96
 المدرسة في العاملين بين

     

 العاملين بين الخالفات احل عندما بالراحة أشعر 97
 معي

     

 العاملين بين المشكالت لفهم بوسعي ما آل أبذل 98
 وحلها

     

 العاملين بين الفردية الفروق مراعاة على اعمل 99
  بينهم الخالفات حل عند معي

     

      لتعاليوا بالغرور الناس يصفني100
 به األعتراف علي قديم موقف عن اتحدث عندما101

 الموضوع بتغير المقابل اقنع
     

 إلقناع بسهولة افكاري عن اعبر ان استطيع102
  اآلخرين

     

       نظري بوجهة اآلخرين اقناع على قدر لدي103



      اآلخرين اقناع في تساعد منطقية بطريقة اتكلم104

 بالرغم العمل تنفيذ في اإلستمرار في اآلخرين نعاق105
 صعوبته من

     

 اتخاذ قبل نظرهم ووجهات اآلخرين آراء أناقش106
 القرار

     

       اآلخرين مع ذهني في مايدور أناقش107

 وتنسيقها معي العاملين جهود تنظيم أستطيع108
 للمدرسة المشترآة األهداف لتحقيق

     

 اإلآتراث دون من لي مايحلو بحسب أتصرف109
  معي للعاملين

     

      معهم والتعاون لآلخرين الوقت اآثر أخصص110

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  مستخلص البحث
 

 :إستهدف البحت تعرف      
 

ة ب   .1 ة المتمثل ة الجامعي ادات التربوي دى القي رار ل اذ الق ستوى إتخ  ـم
 . من أفراد العينة)ء األقسام الدراسيةورؤسا,ومعاونيهم,عمداءالكليات(
 

     ةــــادات التربوية الجامعية المتمثلالفروق في مستوى إتخاذ القرار لدى القي .2
 راد ـــــن أفــم) ةــام الدراسيــاء األقسـورؤس,ومعاونيهم,عمداء الكليات(بـ     

    ةــدة الخدمــمو,)  أ–ذ (ي ـوع اإلجتماعـالن:ري ـق متغيـــى وفـة علــالعين    

 ).  سنوات10 أآثر من – سنوات فأقل 10     (
  

ـ             .3 ة ب مستوى آفايات الذآاء اإلنفعالي لدى القيادات التربوية الجامعية المتمثل
 .من أفراد العينة)ورؤساء األقسام الدراسية,ومعاونيهم,عمداء الكليات(
 

لتربوية الجامعية  الفروق في مستوى آفايات الذآاء اإلنفعالي لدى القيادات ا         .4
راد   )ورؤساء األقسام الدراسية  ,ومعاونيهم,عمداء الكليات (المتمثلة بـ    من أف

ـالعين ـى وفـة علـ ـق متغـ اعي :يري ـ وع اإلجتم ة ,)  أ–ذ (الن دة الخدم وم
 ). سنوات10 أآثر من – سنوات فأقل 10(

 

 

ذآاء اإل .5 ات ال رار وآفاي اذ الق ين إتخ ة اإلحصائية ب ة ذات الدالل الي العالق نفع
ـ       ة ب ة المتمثل ة الجامعي ادات التربوي دى القي داء (ل عم

  .من أفراد العينة)ورؤساء األقسام الدراسية,ومعاونيهم,الكليات
 

رار        ,     ولتحقيق أهداف البحث     اذ الق اء مقياس إتخ ة ببن ذي  ,قامت الباحث ألف ال  ت
ى     ,فقرة بصغته األولية   ) 72(من   ات  وتبنت مقياس     ,مجاالت   ) 6(موزعة عل آفاي

موزعة  ,فقرات) 110( من   تألفالذي  ,)2005,القيسي(الذآاء اإلنفعالي من إعداد     
 .  من آفايات الذآاء اإلنفعاليآفاية فرعية) 18(على 

 

 



ات              إذ ,     وتم التحقق من الخصائص القياسية لمقياس إتخاذ القرار من صدق وثب
ى   تحققت الباحثة من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرضه ع             را  ) 17(ل خبي

سية      ة والنف وم التربوي ي العل صين ف ن المتخص ت. م ة   وتحقق وة التمييزي ن الق  م
ذي       ,وعالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس    ,هلفقرات وعالقة الفقرة بدرجة المكون ال

رار                   .ليهإتنتمي   اذ الق رتين من مقياس إتخ م حذف فق ذه اإلجراءات ت  ,ومن خالل ه
ألفلي ن ت صيغته ) 70(م رة ب ةفق تم  .النهائي الي ف ذآاء اإلنفع ات ال اس آفاي ا مقي أم

ى    صدقهالتحقق من   را من المتخصصين    ) 17( الظاهري من خالل عرضه عل خبي
ه     ى صالحية تعليمات وا عل ذين أجمع سية ال ة والنف وم التربوي ي العل ن  ,ف ضال ع ف

ه      ,صالحية مجاالته وفقراته في قياس ماأعدت لقياسه      ى فقرات اء عل م اإلبق وبذلك ت
إتخاذ القرار وآفايات الذآاء  (مقياسينالوتم التحقق من ثبات    . فقرة) 110(لبالغة  ا

  . آرونباخ–ومعادلة الفا  ,إعادة اإلختبار : بطريقتين هما )اإلنفعالي

ة  ) 400(وطبق المقياسين على           بمنصب      ,فردا من القيادات التربوية الجامعي
د ( د ,عمي اون عمي سم , ومع يس ق ع ب). ورئ ذآور) 345(واق ن ال ن ) 55( و,م م

اث نهم , األن ة) 273(م ة طويل دة خدم م م ر من ( من له نهم , ) سنوات10أآث وم
صيرة) 127( ة ق دة خدم م م ل10( له نوات فأق ار ) . س م إختي ة هموت  بالطريق

 . الطبقية العشوائية من جامعات إقليم آردستان
 

 :تية لى النتائج اآلإ    وتوصل البحث 
 

ذين توصلو            بلغ عدد أف   .1 ة ال ة الجامعي ادات التربوي د في        إراد القي ى مستوى جي ل
ة      %) 11 ,8(بنسبة   ,فردا ) 47(إتخاذ القرار    ذين     ,من مجموع العين ا ال بينم

وا إتوصلوا  د بلغ رار فق اذهم للق ستوى متوسط في إتخ ى م من  %) 80 ,8(ل
ين المتوسط الحس           . مجموع العينة  رق ب ل   ولتعرف الداللة  اإلحصائية للف ابي لك

د إضافة          ) جيد ومتوسط (من المستويين    رار  بع اري   (في إتخاذ الق  إنحراف معي
د هإ) واح اس, لي ري للمقي ط النظ ين المتوس تو, وب صائية تم ة اإلح  المعالج

تإب دة عمالس ة واح ائي لعين ار الت ادات   , اإلختب ن القي ة م راد العين ضح أن أف وإت
 . جيد ومتوسطيينالقرار بمستوالتربوية الجامعية يمتلكون القدرة على إتخاذ 

 

وع       .2 ر الن ا لمتغي ة تبع راد العين ات أف ين درج صائية ب ة إح رق ذو دالل د ف اليوج
ة         )  أ –ذ  (اإلجتماعي   ة الجامعي  .في مستويات إتخاذ القرار لدى القيادات التربوي

دة                    ر م ا لمتغي ة تبع راد العين ين درجات أف ة إحصائية ب رق ذو دالل بينما يوجد ف
ة ان  ,الخدم ة   وآ ة الطويل صالح ذوي الخدم رق ل ن  (الف ر م نوات10أآث  ,) س



كفضال عن ة في ي  ذل دة الخدم اعي وم وع اإلجتم ري الن ين متغي وجد تفاعل ب
 . إتخاذ القرار لدى القيادات التربوية الجامعيةيمستوي

 

 

الي                      .3 ذآاء اإلنفع ات ال ة ممن يمتلكون مستوى عال من آفاي بلغ عدد أفراد العين
ة      %) 17, 3(ن نسبة   يمثلو ,فردا) 69( راد العين ذين يمتلكون       ,من أف ا ال بينم

وا    د بلغ الي فق ذآاء اإلنفع ات ال ن آفاي ستوى متوسط م ردا) 257(م سبة  ,ف      بن
ين المتوسط           .من أفراد العينة    %) 64, 2( ولتعرف الداللة اإلحصائية للفرق ب

ال  ستويين  ع ن الم ل م سابي  لك ذآ  الح ات ال تالك آفاي ي إم ط ف اء  ومتوس
د إضافة       اري   (اإلنفعالي بع ه إ)  واحد  إنحراف معي تمت المعالجة اإلحصائية      , لي

ة واحدة      عمالستإب ة          , اإلختبار التائي لعين ة الجامعي ادات التربوي وإتضح إن القي
 .ومتوسط  عاليينيمتلكون آفايات الذآاء اإلنفعالي بمستو

 

ا ل        .4 ة تبع راد العين ات أف ين درج صائية ب ة إح رق ذو دالل د ف وع  يوج ر الن متغي
اث        , الذآاء اإلنفعالي  يفي مستوي )  أ   –ذ  (اإلجتماعي   صالح األن  ,وآان الفرق ل

دة                  ر م ا لمتغي ة تبع راد العين ين درجات أف بينما اليوجد فرق ذو داللة إحصائية ب
ة ن  ,الخدم ضال ع ك اليف دة   ذل اعي وم وع اإلجتم ري الن ين متغي ل ب د تفاع وج

 .نفعالي آفايات الذآاء اإليالخدمة في مستوي
 

 
 

ات    .5 رار وآفاي اذ الق ين إتخ ة إحصائية ب ة ذات دالل ة موجب ة إرتباطي د عالق توج
ة                 , الذآاء اإلنفعالي  دة الخدم الي وم ذآاء اإلنفع ات ال ري آفاي فضال عن إن متغي

ة             ة الجامعي ادات التربوي دى القي رار ل وع      , يسهمان في إتخاذ الق ر الن ا متغي بينم
 .ار لدى القيادات التربوية الجامعيةاإلجتماعي اليسهم في إتخاذ القر

 

وتقدمت بمجموعة  , وإستنادا الى ذلك توصلت الباحثة إلى عدد من اإلستنتاجات        
 .من التوصيات والمقترحات

 

 
 
 
 
                      



 

  إتخاذ القرار
 وعالقته بكفايات الذآاء اإلنفعالي
 لدى القيادات التربوية الجامعية

 
 

 
 

 دمت بها إطروحة تقمستخلص 

برنامج التعلم /الى مجلس جامعة سانت آلمنتس العالمية
 المفتوح 

  دآتوراه فلسفةشهادةوهي جزء من متطلبات نيل 

  في علم النفس التربوي

 
 

 

 لبنى ناطق عبد الوهاب القيسي
 

 
 بإشراف 

 



 األستاذ الدآتور 

  صفاء طارق حبيب آرمة
 

         ه                              1432
  م2011

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكر وإمتنان
 



ة      ا نعم ة وأوله ه العظيم ى نعم د هللا عل الم أن الحم ه الك دأ ب ر ماأب خي
ل  ار   , العق ى النبي المخت سالم عل ه "والصالة وال د صلى اهللا علي محم
شكر اهللا         "القائل  " وسلم م ي ين      ,"من لم يشكر الناس ل ه الطيب ى آل وعل

 . هم بإحسان إلى يوم الدينومن تبع,الطاهرين وصحبه أجمعين

 :وبعد
 

  ....لى األستاذ الدآتورإيسرني أن أتقدم من الشكر أجزله 

  صفاء طارق حبيب آرمة                  
د علمي رصين           ,المشرف على اإلطروحة     ه من جه ا بذل ا قدمه    ,لم ولم

د المتواضع           ان آل  ,من نصح وتوجيه خالل فترة إعداد هذا الجه ه  وآ رائ
ة الر ينة األالعلمي ي  ص از عمل ي إنج ب ف ر الطي ور  ,ث ه بموف ائي ل ودع

 .الصحة والسالمة

ان    شكر واإلمتن دم بال ي أن أتق ب ل ذين   إويطي ل ال اتذة األفاض ى األس ل
ث   ي البح وا أدات ن   ,حكم دموه م ا ق ت  آولم ات أغن راء ومقترح

ث دآتورة    ,البح ساعد ال تاذ الم ذآر األس نهم بال د  (وأخص م ى أحم ليل
ة     التدريس) عزت النعيمي  ة التربي ه من آراء         /ية في آلي ا قدمت ات لم للبن

ـي               ا منـ ـرار فله ـاذ القـ علميــة قيـمة ساعدت على تنظيــم مقياس إتخـ
 .جل شكري وإمتناني

ان               شكر واإلمتن دم بال ل أتق ى  إومن دواعي سروري وإعترافي بالجمي ل
دآتورة  فا(ال ي لطي د عل تبرق مجي داد  )س د إع ي معه سية ف التدري
ين د/المعلم رخ -اد بغ ذا    الك از ه ي إنج صيبا ف ا ن ان له ي آ الت

وأدعو اهللا أن يرفل عليها بنعمة  الصحة        ,فأشكرها الشكر الجزيل  ,العمل
 .وأن يجزيها خير الجزاء,والسالمة

ش   ة المناق ضاء لجن يس وأع اتذة رئ ي لألس كري وإحترام ة ـــوش
 .اجزاهم اهللا خير,قراءة األطروحة ومناقشتهاعلى هم الكريمة ــلموافقت



 

 

 

شكر وعظي      ـا بالفضل أتق    ـوإعتراف ور ال رام    ـدم بموف سيد     إم اإلحت ى  ال ل
ة        )أحمد الخفاجي ( ه من      ,لوقفته اإلنسانية الكريمة مع الباحث ا قدم ولم

ساندة ي  م سي وعمل ي نف ب ف ر الطي ا األث ان له ة آ ل ,علمي ي آ ه من فل
 .داعية اهللا أن يجزيه بأحسن الجزاء وأوفر العطاء,التقدير

 

 

 

دي   ,وتني ذآر من تحملوا معي صعاب هذه المرحلة       واليف   وشدوا على ي
ة ائلتي الكريم اء ع شدة والرخ ي ال وا معي ف ود ,ووقف ل ال ي آ م من فله

 .واإلمتنان
 

 

ي من                      دى المساعدة ل ديري وشكري لكل من أب وأعبر عن خالص تق
 ....جزاهم اهللا خيرا,األساتذة الكرام والزمالءالمحترمين

 

ره في           - ولو بكلمة      -لكل من ساندني     وعذرا ذاآرة عن ذآ انتني ال  وخ
 .هذا المقام

 

دأت  و ا ب ي بم تم آالم د أن ال...أخ ضله   حم ى ف دير عل ي الق هللا العل
ه صالة ... وآرم سالم وال ى     وال د وعل يدنا محم ي س ر نب ى خي ه آعل ل

 .الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 
                                                                                    

 

                     
 الباحثة

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلميإقرار الخبير 
 

 : بـ األطروحة الموسومةبأن أشهد 
 

 إتخاذ القرار 
 نفعالي وعالقته بكفايات الذآاء اإل

 لدى القيادات التربوية الجامعية

لبنى ناطق عبد الوهاب  ة الطالبقدمتهاالتي 
 القيسي

ج ـــبرنام/ةـــتس العالميــنـانت آلمــــة ســــمن جامع
وراه ــ دآتشهادةل ــن نيـزء مــي جـوه,وحــم المفتـــالتعل
قد تم تقويمها ,ويــم النفس التربــي علــفة فــفلس



وألجله , د وجدتها صالحة من الناحية العلميةقو,علميا
     .وقعت

                                                                الدآتور

                                                        عبدالكريم 
                                                                                              محمود

                                                         20 / 7 /2011 
 

 إقرار الخبير اللغوي
 

 

 :أشهد اني قد راجعت اإلطروحة الموسومة بـ 

 

 إتخاذ القرار
 وعالقته بكفايات الذآاء اإلنفعالي 
 لدى القيادات التربوية الجامعية

 



دمته ي ق ةالت دالوهاب   ا الطالب اطق عب ى ن لبن
 القيسي

 

ة  تس العالمي انت آلمن ة س ن جامع تعلم /م امج ال برن
سفة     شهادة وهي جزء من متطلبات نيل      ,المفتوح وراه فل  دآت

وي   نفس الترب م ال ي عل د ,ف ة  وق اء اللغوي ديل األخط م تع , ت
سليمة      وأصبحت خالية من     ر ال ة غي ه  ,التعبيرات اللغوي وألجل

 .وقعت

 
 

 

 

 .د.. أ                                                 

سندس                                               
 عبدالقادرعزيز

                                                        قسم التربية وعلم النفس

 للبنات/آلية التربية                                                                                          

                                                                19/ 7/2011 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إقرار المشرف
 

 :أشهد أن إعداد اإلطروحة الموسومة بـ 
 

 إتخاذ القرار 
 وعالقته بكفايات الذآاء اإلنفعالي 

 ية الجامعيةلدى القيادات التربو
  

 لبنى ناطق عبد الوهاب القيسي  الطالبةقدمتهاالتي 
 

تس  ة سانت آلمن ي جامع دادها تحت إشرافي ف د جرى إع ق
ل        ,برنامج التعلم المفتوح  /العالمية ات ني وهي جزء من متطلب
 . دآتوراه فلسفة في علم النفس التربويشهادة



 
 

 

 المشرف                                                                                        

 األستاذ الدآتور                                      

 صفاء طارق حبيب آرمة                              

                                                 /8/2011 

 
 

 

 .حة للمناقشةبناءا على التوصيات المتوافرة أرشح هذه األطرو
  

                               

 رئيس الجامعة في جمهورية العراق                           

 األستاذ الدآتور                                            

  جواد الربيعي آريمنزار                                   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقشةإقرار لجنة المن
 

نشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة إطلعنا على هذه اإلطروحة الموسومة 
 : بــ

 

 إتخاذ القرار  
 وعالقته بكفايات الذآاء اإلنفعالي
 لدى القيادات التربوية الجامعية

 

 لبنى ناطق عبدالوهاب القيسي قد ناقشنا الطالبة 
 

ول لنيل ونقر بأنها جديرة بالقب,في محتوياتها وفيما له عالقة بها
        ) .إمتياز(سفة في علم النفس التربوي بدرجة  دآتوراه فلشهادة

 
 التوقيع                                        التوقيع



 ليلى أحمد عزت النعيمي  .د.م.أ:       اإلسم سعدي جاسم عطية          .د.م.أ :اإلسم
 )عضوا(                                    )رئيسا(              

 
 التوقيع      التوقيع                                

 نبيل عبدالغفور عبدالمجيد. د.م.أ: اإلسم     آريم ناصر علي             . د.م.أ: اإلسم

 )عضوا(          )                                  عضوا(                

 

                  التوقيعالتوقيع                   

 صفاء طارق حبيب آرمة. د.أ:اإلسم   بشرى حسين علي         . د.م.أ: اإلسم

 )عضوا ومشرفا(  )                                   عضوا(                 
 

 

 برنامج التعلم المفتوح/ صدق اإلطروحة مجلس جامعة سانت آلمنتس العالمية 

                                             

  العراقفرع/ رئيس الجامعة                                                   

 األستاذ الدآتور                                                          

 م جواد الربيعينزارآري                                                    

    /      /                                                       2011 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 اإلهداء
 

 القمر ويرحـل ..المساء في النجوم تسافر اليكم

 السفر وينتهي ...والبحر األمـواج تغادر اليكــم

 .........حـدود بال شـواطيء اليكــم

 لبشرل تعرف لم وآواآب ..شـفتكت لم مجـرة

 أحبائي أبنائـي   
 ناديـن       و       مصطفى    

 
 لبنى                                                                           



 
 
 

 

 الرَِّحيِم الرَّْحَمِن الّلِه ِبْسِم
 

 ِفي َما َأنَفْقَت َلْو ُقُلوِبِهْم َبْيَن َوَألََّف
 ُقُلوِبِهْم َبْيَن ْتَفَألَّ مَّا َجِميعًا اَألْرِض
 َحِكيٌم َعِزيٌز ِإنَُّه َبْيَنُهْم َألََّف الّلَه َوَلِكنَّ

 

 العظيُم اُهللا َصَدَق
 )63 (آية/ األنفال                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
                      

 

  إتخاذ القرار



 اء اإلنفعاليوعالقته بكفايات الذآ
 لدى القيادات التربوية الجامعية

 
 

 
 

 إطروحة تقدمت بها 

برنامج التعلم /الى مجلس جامعة سانت آلمنتس العالمية
 المفتوح 

  دآتوراه فلسفةشهادةوهي جزء من متطلبات نيل 

  في علم النفس التربوي

 
 

 

 لبنى ناطق عبد الوهاب القيسي
 

 
 بإشراف 

 

 األستاذ الدآتور 



  رق حبيب آرمةصفاء طا
 

         ه                              1432
  م2011

 
 
 
 
 
 
 

 


