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 داءـــــىإلا
  وسلم و  علي صلي الله  ي  المصطف م  مااإل ق  الخل د  سي ىلإ

  اً وعرفان اً ر ب   أميو  أبيلى إ
 عيني ة  قر  يهم(أ)يامن و  بنائيألى زوجتي و إ

 ومودة  اً خواتي حبأخواني و إ ىلإ
  اً واعتزاز  ءً عمي وفا ىلإ

 ة  األحب ء  صدقاواأل ل  إلى جميع األى
 ترابك فلسطين ىإل

 جميعاً َأىد ي ىذا الجَهد المتواضعَ إليهم 
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 وتقدير شكر
 لمعالميف اهلل بعثو محمد، نبينا عمى كأسمـ كأصمي البياف، كعممو اإلنساف خمؽ المناف، الحناف هلل الحمد

 عميو كسبلمو ربي صمكات كالجاف لئلنس كمعممان  الحسنة، كالمكعظة بالحكمة اهلل إلى كداعيان  بشيران كنذيران 
  ...كبعدلى يـك الديف إ بإحساف تبعيـ كمف كالتابعيف كأصحابو كعمى آلو

دِّثٍ  )كتعالى سبحانو الحؽ يقكؿ  بِّؾى فىحى  كجؿ عز هلل كالشكر الحمد فإف  11)ية:آ، الضحى) (كىأىمَّا ًبًنٍعمىًة رى
بمكاصمة  عمى نعمتو يتـ أف كتعالى سبحانو ربي مف كأرجك المتكاضع، الجيد ىذا إلنجاز الذم كفقني
 . العممي تحصيمي

        "اهلل يشػػكر ال النػاس يشػكر ال مػػف - "كسػػمـ عميػو اهلل صػمى  - محمػػد نبينػػا قػكؿل االثػمتإ
 أكاديميػة دعػـ لػكال يػتـ أف لػو كػاف مػا المتكاضػع البسػيط الجيػد ىػذاف إفػ(. 281 :1985 ، )الترمػذم
 شػػكرم، ك الماجسػتير برنػػام  فػي التسػجيؿ فرصػػة منحتنػي التػي العميػػا، سػاتار دكالسياسػػة لم اإلدارة
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 أطيػػب ليػػا كػػاف كالتػػي الميمكنػػة، جيػػكدىـ عمػػى تػػدريسال  ىيئػػة أعضػػا خػػص بالشػػكر كالتقػػدير أك 

  .الجزا  خير اهلل فجزاىـ كالمعرفة، بالعمـ التزكد في تنامي رغبتي في األثر
 سبحانو اهلل فضؿ بعد ىعم فضؿه  لو كاف ، الذمدرداح حسن الشاعر المكقر، الدكتكر إلى عاطر كشكر

 خبلؿ فتعممت ىتمامواك  بإشرافو كسعدت يديو عمى بالتتممذ فقد  شرفت الدراسة، ىذه إنجاز في كتعالى،
 يأؿ لـ كخطأم، تقصيرم ينضب، محتمبل ال معيننا فكاف العمما ، كسمكؾ البحث أدب رسالتي عمى فواإشر 
 أف كأدعكه الجزا  خير ٌعني يجزيو أف كجؿٌ  عز أسأؿ المكلى كالسداد، الصكاب نحك تكجييي في جيدنا
 . تناـ ال بعينو التي وسيحر 
     خص بالذكر الدكتكرأك  الدراسة، أداتيتحكيـ  في لطمبي ستجابكاا الذيف الكراـ األساتذة أشكر كما 

 فمو مني كؿ الثنا  كالتقدير.  ،يل كاإلرشاد النصح وتقديم عمى مرتجي رمزي زكي
 الػػدكتكر سػػتاذاأل الرسػػالة، مناقشػػة بقبػػكؿ تفضػػؿ لمػػف كاالمتنػػاف تقػػدـ بالشػػكرأف أال إكمػػا ال يسػػعني 

 ،خيػػػػر فائػػػػدة ذيف سػػػػأفيد منيمػػػػامػػػػال ، محمللللد عبللللد العزيللللز الجريسللللى الػػػػدكتكرك  ، فضللللل خالللللد أبللللوىين
  .الجزا  خير ٌعني اهلل جزاىما
    دعمو كتشجيعو لي  ىعم خالد حسن الشاعرعمي االستاذ  ىلإتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف أكما 
 نحك المستمر تشجيعالك  بالدعا  كالعطا  عمى يبخبل لـالمذيف  الغالييف مكالد قمبي كال قممي ينسى ا الكأخيرن 
 في سبيؿ ان ك نصحأ ةو ك مشكر أ ان يأيفكتني شكر كؿ مف قدـ لي ر ، كال المنشكد اليدؼ كتحقيؽ دراستي إكماؿ

 خراج ىذه الدراسة بالشكؿ البلئؽ. إ
 اهللمف  صكاب فبتكفيؽ مف فييا كاف فما ، الصكرة يذهب الرسالة ىذه جاإلخر  كفقني الذم هلل الحمد كختامان 
 ىاأمف قر  كؿ الرسالة بيذه ينفع أف كتعالى سبحانو اهلل كأدعك ،نفسي فمف خطأ مف بيا كاف كما كحده،

 .رب العالميف هلل الحمد أف دعكانا كآخر ،كالميتميف العمـ طمبة مف عمييا طمعأك 
 ثـُْـبـال
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 ملمخلص الدراسللة

قادة منظمات المجتمع المدني بمحافظات غزة من  ىفاعمية القيادة وعبلقتيا بالذكاء االنفعالي لد
 وجية نظر العاممين فييا

لػدل قػادة منظمػات المجتمػع المػدني العاممػة  فاعمية القيػادةمستكل ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى  تىدف
الػػػذكا  مسػػػتكل ، كالتعػػػرؼ عمػػػى مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف فييػػػا ،فػػػي مجػػػاؿ الشػػػباب بمحافظػػػات غػػػزة

 ييـ.لد االنفعالي
( مػػػػف العػػػامميف فػػػػي 223، كتككنػػػت عينػػػػة الدراسػػػة مػػػػف عػػػدد )المػػػػني  الكصػػػفي التحميمػػػػي اعتمػػػادتػػػـ ك 

حيث استخدـ الباحػث اسػتبانتيف : منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة، 
تحميػػؿ تػػـ  كاألكلػػى لقيػػاس مسػػتكل فاعميػػة القيػػادة ، أمػػا الثانيػػة كانػػت لقيػػاس مسػػتكل الػػذكا  االنفعػػالي، 

 .(SPSSاستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )بالدراسة  بيانات
 :يما يمككانت أىـ نتائ  الدراسة 

  لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة فاعمية القيادة مستكل
(، كىك بدرجة 80.404نسبي )( ككزف 4.020مف كجية نظر العامميف فييا جا  بمتكسط حسابي )

 .(كبيرة)
 (، كىك بدرجة 78.935) ( ككزف نسبي3.947) جا  بمتكسط حسابيييـ مستكل الذكا  االنفعالي لد
 (.كبيرة)
  لدل  فاعمية القيادة لمستكلاستجابات عينة الدراسة متكسطات  بيفارتباطية مكجبة  عبلقةكجكد

 ،قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف فييا
 .لدييـ الذكا  االنفعالييـ لمستكل استجاباتك 

 ىـ النتائ  فقد أكصى الباحث: أكفي ضك  

 ساس مف الفاعمية كالكفا ة كالذكا  أ ىاالىتماـ بانتقا  كاختيار قيادات منظمات المجتمع المدني عم
 االنفعالي المرتفع. 

 مؤىبلت عممية متقدمة  ىضركرة مكاصمة قيادات منظمات المجتمع المدني لدراساتيـ كحصكليـ عم
 نساني. تمكنيـ مف تحسيف أدائيـ اإلدارم كاال

  استيعاب االستجابات االنفعالية المتعددة لمعامميف بمنظمات المجتمع المدني بإيجابية كضبط لمنفس
 . نجاز العمؿ داخؿ المنظمةإبما يضمف 

  ضػػركرة تفعيػػؿ نظػػاـ الحػػراؾ االجتمػػاعي فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني بمػػا يضػػمف حفػػز العػػامميف
 ا. العمؿ كاالنجاز كتطكير المنظمة التي يعممكف بي ىعم

  



 ل 

 

Abstractن
Leadership effectivenss and its relation with emotional intelligence of leaders of civil 

society organizations in Gaza governorates from the employees perspective. 

This study aimed to identify the relationship between leadership effectivenss and 

emotional intelligence of leaders of civil society organizations working in youth field in 

Gaza strip as perceived by employees of these organizations. 

The researcher used the analytical descriptive approach for the study where (223) of civil 

society organizations employees were randomly selected to fill two questionnaires the first 

was used to measure the level of Leadership effectivenss , the second was used to measure 

the level of emotional intelligence, the SPSS software package was utilized for data 

analysis. 

The main findings of the study were the following: 

 Employees of civil society organisations perceived that the level of leadership 

effectivenss of their civil society organisations leaders is high. Leadership effectivenss 

recorded a mean equals to (4.020) with mean weighted (80.404%). 

 Employees of civil society organisations perceived that level of emotional intelligence 

of their civil society organisations leaders is also high. Emotional intelligence recorded a 

mean equals to (3.947) with mean weighted (78.935%). 

 The study also found that a significant positive relationship exists, between respondents 

perception to level of leadership effectivenss and level of emotional intelligence of leaders 

of civil society organisations working in the youth and sport field in Gaza Strip. 

In light of the results, the researcher recommends the following: 

 Pay attention to the selection and choice of civil society organisations leaders on bass of 

effectiveness , competence and high emotional intelligence.  

 The need for the leaders of civil society to continue their studies to get advanced 

scientific qualifications which enable them to improve their administrative and 

humanitarian performance. 

 Accommodate multiple emotional responses of employees in civil  society organisations 

positively and with self control to ensure the accomplished  of work inside the 

organisation. 
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 ة : لدمللقلم
سريعة التغيير نتيجة بيئة التي تعمؿ فييا منظمات المجتمع المدني في كقتنا الحاضر البيئة 

سريع مما أدل إلى تغير  ،فييا العالـ قرية صغيرة ىكالتي أضح، لمتقدـ المعرفي كالتكنكلكجي كالعكلمة
مكاجية  ىقيادة ديناميكية مرنة قادرة عم ىكزاد مف الحاجة إل ،تساع دكرىاافي كظائؼ القيادة، ك 

  التحديات .
كتقكـ منظمات المجتمع المدني في المجتمع الفمسطيني بدكر ريادم في تعزيز صمكد الشعب 

جتماعية كالخدمات التعميمية كالصحية مف خبلؿ تقديميا لمبرام  اإلغاثية كاال ،الفمسطيني عمى أرضو
 (. 2 :2009كغيرىا )المشيراكم،

القيادة فئة عريضة مف الميتميف بمجاؿ  ىتماـإ ىتستحكذ نظريات القيادة كاإلدارة كتطبيقاتيا عمك      
ؿ كأسس عف الغايات كالكسائ المنظمات، حيث تبحث ىذه األعماؿ كالتنظيمات كالمؤسساتك اإلدارة ك 

مف  لقك أ تمة ذات الكفا ة العالية قد أصبحعاالفالقيادة الفاعمة، كذلؾ ألف الحاجة إلى القيادة كاإلدارة 
 ذم قبؿ. 
إلى بدكرىا ؤدم ت ،مف العبلقة بيف القائد كالجماعةقفيا المتعددة تعبر عف نمط  االقيادة في مك ك 

نمط  ممكف في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة، كالقيادة بيذا المعنى دجيتكجيو األفراد لبذؿ أقصى 
ثارة دكافعيـ نحك ـتجاىاتيا، كتنسيؽ جيكد األفراد ةار ثستا فييا القائد عؿيعمؿ ي مف السمكؾ اإلنسان ، كا 

 .(15 :2004 )الربيؽ،مية أدائيـعميـ التي تحكؿ دكف فاكحؿ مشاك، نجازالعمؿ كاإل
بيئة يعممكف عمى تكفير القادة الفعالكف تقاس بمدل كفا ة أدا  الفريؽ، ف جحةكالقيادة النا 
لتحقيؽ أىداؼ المنظمة،  ،ىـك تجاىات التي سيسمكيا مكظفاإل كفدكيحد، حتراـ المتبادؿقكاميا اإل

 .نضماـ إلييااال ترغيب األشخاص في ىالقدرة عم اكلديي
قػػػػػدرات العػػػػػامميف كتكقعػػػػػاتيـ مػػػػػف األعمػػػػػاؿ التػػػػػي  ختبلؼاؿ بػػػػػعػػػػػامط القيػػػػػادم الفكيختمػػػػػؼ الػػػػػن       
 كدراسػػػػػػة المنػػػػػػاخ العػػػػػػاـ السػػػػػػائد داخػػػػػػؿ المنظمػػػػػػة ،زيػػػػػػادة الحػػػػػػكافز لػػػػػػدييـ ىكمػػػػػػا يعمػػػػػػؿ عمػػػػػػ ،يؤدكنيػػػػػػا

 .(16 :2009عبد الرحيـ،)
ف منظمات المجتمع المدني  قيادة أفرادك  ،بشكؿ عاـ فراداألفي قيادة القيادة تكمف فاعمية  كا 
 وتباعأكبيف كفا ة يتمثؿ في أنيا تتطمب مف القائد التكفيؽ بيف أسمكبو  رىاجكىألف  ،بشكؿ خاص

الذيف يمكنيـ التعرؼ عمى ما يحتاجو المكظفكف، ثـ  مكف ىـعاالقادة الفك  قيـ المنظمة،ب التزاميـمدل ك 
 .(2-1 :2012)الزىراني،فكف أسمكبيـ لتمبية تمؾ الحاجاتيكي
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 جاميا كطبيعة نشاطيا إلي قيادات قادرة عمى تحمؿ المسؤكليةحأختبلؼ ا ىتحتاج المنظمات عم كلذا 
إنو يتعذر كبدكف تمؾ القيادات الكاعية كالمسئكلة ف مية،عبكفا ة كفا نجاز أعمالياا  في تحقيؽ أىدافيا ك 

 يؤكد ، األمر الذما بالشكؿ المطمكب نحك تحقيؽ أىدافيا كطمكحاتياات ممارسة نشاطيالمنظم ىعم
 (.2 :2004)الشريؼ،كالتطكيرالبتكار متجديد كاظمات بمكاصمة الجيد لضركرة قياـ ىذه المن ىعم

في مجاؿ عمـ  كشؼ عنيا العمما  التي الذكا ات أنكاعحدث أمف  نفعالياالالذكا   يعدك  
رؤية غير تقميدية  ، كالذم يتطمبنتيجة لطابع العصر الذم نعيشوتطكر ىذا المفيكـ ك ، كلقد نما النفس

قتصادية كالصحية كالثقافية كالسياسية يكاجو العديد مف التحديات اال اآلف، فالمجتمع لمفيكـ الذكا 
 أيضا، كلكف عقمية لحؿ المشكبلت التي تكاجيو كالتي تتطمب مف الفرد ليس فقط قدرات ،كالبيئية
 . اآلخريفجتماعية يمكف مف خبلليا التعامؿ بكفا ة مع انفعالية ك اقدرات  ىإليحتاج 

 أف، حيث الحظ العمما  كالباحثكف ات مف القرف الماضييفي التسعين كلقد كلد ىذا المفيكـ
ميارات ال عبلقة ليا بذكائو العقمي الذم يعبر  ىيتكقفاف عم ،نجاح اإلنساف كسعادتو في ىذه الحياة
البحث عف تمؾ الميارات التي تصنع السعادة  أثنا كفي ،  تفععف نفسو بالتحصيؿ األكاديمي المر 

التعامؿ  ىعم اإلنسافقدرة "  بأنوالذم عرفو العمما   نفعالياالستقرار النفسي تبمكر مفيكـ الذكا  كاال
                      " كبر قدر مف السعادة لو كلمف حكلويحقؽ أ اآلخريف بماجابي مع نفسو كمع ياإل
 (. 15 :2004العتيبي، )

مف  (% (20 يسيـ بنسبة (IQ)معامؿ الذكا   أف Golman,2000 أكضحكفي ىذا الصدد 
فالغالبية  ،التي يمتمكيا الفرد خرللمعكامؿ األ (%80)العكامؿ التي تحدد النجاح في الحياة تاركا 

يمتمككنو مف  ما إلىيرجع تميزىـ  متميزة في المجتمع القيادية مراكز  ىالعظمي مف الحاصميف عم
نما،  العاـ ذكا المعامؿ   .  نفعالييرجع المتبلكيـ ميارات الذكا  اال كا 

نفعالي بيف الذكا  اال يجابيةإكجكد عبلقة عف  2010 كردماؽ كشفت دراسة كفي ىذا السي
عطا ،  كالدافعية لمعمؿ  في الحياة كالعمؿ كالرضا الكظيفي كالقيادة كاإلداريةقتصادية لمقيـ اال األكلكية كا 

 (. 205 :2010 كردم،)
ف عممية ، ك نفعاليجانب العقمي كالجانب االكجكد عبلقة بيف ال ىإل عبده، كعثماف شيريك  ا 

ر ، كالذم يعبنفعالياال نفعالي يمكف أف تظير كتتبمكر مف خبلؿ الذكا التفاعؿ بيف الجانب العقمي كاال
دراؾ دنفعاالت الذاتية، كا  يا إدراؾ اال، منسمككية متعددةعف نفسو في صكر   نفعاالت اآلخريفاارتيا، كا 

 .(249 :2002كعثماف، ،)عبده
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كتجانسيـ مع ذكاتيـ كمع اآلخريف،  تكافقيـ ة القيادة تتأثر بمدلمكالشؾ أف نجاح القادة في مي     
 . قدرتيـ ككفا تيـ اإلنتاجيةنفعاالت التي يبدكنيا في مكاقفيـ القيادية قد تؤثر عمى كاال

مف  إالذلؾ  يتأتى، كلف تساؽ جيكد العامميفا  تضافر ك  إلىفي المنظمات بصفة عامة  األدا كيحتاج 
نسجاـ في ، كتمتمؾ الميارات البلزمة لتحقيؽ التناغـ كاإلدات كاعية كمدركة لدكرىا الكظيفيخبلؿ قيا

ذا ،األدا  إف ف عمييـ التأثير أك ،اآلخريففف التعامؿ مع  إلى آخرب أكير بشكؿ كانت القيادة تش كا 
            جكىريا في تحسيف الممارسات القيادية أمران يعد  العامميفمتبلؾ القادة ميارات التعامؿ مع إ

 . (205 :2010) كردم،
 القيادة فاعمية المعطيات السابقة سكؼ تحاكؿ الدراسة الحالية الكشؼ عففي ضك  ىذه ك 

 . بمحافظات غزةقادة منظمات المجتمع المدني  نفعالي لدلبالذكا  اال عبلقتياك 

 : الدراسةمشكمة 
الحظ الباحث مف خبلؿ عممو في منظمات المجتمع المدني تفاكتان في فاعمية القادة تجاه  

كطبيعة المكاقؼ التي  ،نفعاليةعمى السمات االفي أساسيا كالتي ترتكز ،  العامميف كالعديد مف القضايا
لذا تكلدت لدل ، ( 2009،المشيراكم)كدراسة  (2010،ناصر)كىذا ما كشفت عنو دراسة يكاجيكنيا، 

طبيعة العبلقة بيف فاعمية القيادة لمكقكؼ عمى  ،عمميةدراسة المكضكع دراسة الباحث رغبة في 
ما القيادة ك  ما فاعمية :التالي السؤاؿ الرئيسنفعالي، كقد تحددت مشكمة الدراسة بكعبلقتيا بالذكا  اال

قادة منظمات المجتمع المدني مف كجية نظر العامميف فييا بمحافظات  للداالنفعالي عبلقتيا بالذكا  
 ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:؟ غزة
مف كجية نظر  بمحافظات غزة المدنيقادة منظمات المجتمع  قيادة لدلفاعمية المستكل ما  .1

 ؟العامميف فييا 
مف كجية نظر  بمحافظات غزة المدنيقادة منظمات المجتمع  لدلاالنفعالي الذكا  مستكل ما  .2

 ؟العامميف فييا 
ادة قػػ اد عينػػة الدراسػػة لفاعميػػة القيػػادة لػػدلسػػتجابات أفػػر افػػي  ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية .3

      ، )الجنستعػػزل لمتغيػػر ،نظػػر العػػامميف فييػػامػػف كجيػػة بمحافظػػات غػػزة  المػػدني منظمػػات المجتمػػع
 ؟ (الكظيفي ى، المسم ، المؤىؿ العممي سنكات الخدمة

ادة قػ اد عينػة الدراسػة لمػذكا  االنفعػالي لػدلسػتجابات أفػر فػي إ ىؿ تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية .4
      ، لجنس)اتعػػزل لمتغيػػر ،مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فييػػابمحافظػػات غػػزة المػػدني  منظمػػات المجتمػػع

 ؟ (الكظيفي ى، المسم ، المؤىؿ العممي سنكات الخدمة
 قادة منظمات المجتمع المدني. لىؿ تكجد عبلقة إرتباطيو بيف فاعمية القيادة كالذكا  االنفعالي لد .5
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 -تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: : أىداف الدراسة
مف كجية  بمحافظات غزة المدنيقادة منظمات المجتمع  قيادة لدلفاعمية المستكل  الكشؼ عف .1

 نظر العامميف فييا.
مف كجية نظر  بمحافظات غزة المدنيقادة منظمات المجتمع  تحديد مستكل الذكا  االنفعالي لدل .2

 . العامميف فييا
 ادة منظمػػات المجتمػػعقػػ اد عينػػة الدراسػػة لفاعميػػة القيػػادة لػػدلسػػتجابات أفػػر الكشػػؼ عػػف الفػػركؽ فػػي ا .3

،        سػػػنكات الخدمػػػة ، الجػػػنس )تعػػػزل لمتغيػػػر ،مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف فييػػػابمحافظػػػات غػػػزة  المػػػدني
 ، المسمى الكظيفي(. المؤىؿ العممي

 ادة منظمػات المجتمػعقػ اد عينة الدراسة لمػذكا  االنفعػالي لػدلستجابات أفر الكشؼ عف الفركؽ في ا .4
،        سػػنكات الخدمػػة ، الجػػنس )تعػػزل لمتغيػػر ،مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فييػػابمحافظػػات غػػزة  المػػدني

 ، المسمى الكظيفي(. المؤىؿ العممي
الكشػػؼ عػػف العبلقػػة االرتباطيػػة بػػيف فاعميػػة القيػػادة كالػػذكا  االنفعػػالي لػػدل قػػادة منظمػػات المجتمػػع  .5

 المدني بمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف فييا. 

  : ةلدراسلأىمية ال
 األىمية النظرية: 

 .ـفي منظمات المجتمع المدني في الكقكؼ عمى فاعمية قادتي العامميفقد تفيد الدراسة  .1
 قد تفيد الدراسة في كضع برام  تدريبية لتحسف أدا  قادة منظمات المجتمع المدني. .2
 الفمسطينية في حدكد عمـ الباحث. العربية تعد الدراسة إضافة جديدة لممكتبة  .3
نتاجيػة  .4 قد تساعد في تييئػة المنػاخ كالبيئػة التنظيميػة اإليجابيػة التػي تػدفع المػكظفيف ألدا  أحسػف، كا 

 أعمى . 

  :   ىمية التطبيقيةاأل
يجابيػػا عمػػى إختيػػار الػػنمط القيػػادم المبلئػػـ لمنظمػػات المجتمػػع المػػدني ممػػا يػػنعكس اقػػد تسػػاعد فػػي  .5

 تطكير العمؿ فييا.
عتبارىػػػا الجيػػػة اإلشػػػرافية االػػػكزارات المعنيػػػة فػػػي السػػػمطة الكطنيػػػة بقػػػد تفيػػػد الدراسػػػة المسػػػئكليف فػػػي  .6

 عمى تمؾ المنظمات.كالرقابية 
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 :   الدراسة  وضفر 
ستجابات عينة الدراسة ا متكسطات في (α≤0.05) لمستك  دتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن .1

 أنثى( . -لمتغير الجنس)ذكر لتعز ، لفاعمية القيادة 
ستجابات عينة الدراسة ا متكسطاتفي  (α≤0.05) لمستك  دإحصائية عنتكجد فركؽ ذات داللة  .2

أكثر مف  -سنكات 10-5مف   -سنكات 5)أقؿ مف  لمتغير سنكات الخدمة لتعز ، لفاعمية القيادة 
 سنكات(.  10

ستجابات عينة الدراسة ا متكسطاتفي   (α≤0.05) لمستك  دتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن .3
 دراسات عميا(. -بكالكريكس -دبمـك متكسطعزم لمتغير المؤىؿ العممي)ت، لفاعمية القيادة 

ستجابات عينة الدراسة ا متكسطاتفي   (α≤0.05) لمستك  دتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن .4
 (.محاسب-إدارم-، تعزم لمتغير المسمى الكظيفي)مدير تنفيذملفاعمية القيادة 

ت عينة الدراسة ستجاباا متكسطاتفي  (α≤0.05) لمستك  دتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن .5
 أنثى( .  -لمتغير الجنس)ذكر لتعز االنفعالي، مذكا  ل
راسة ستجابات عينة الدا متكسطاتفي   (α≤0.05) لمستك  دتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن .6

              -سنكات 10-5مف  -سنكات 5لمتغير سنكات الخدمة)أقؿ مف  لتعز االنفعالي، مذكا  ل
 سنكات( .  10أكثر مف 

راسة ستجابات عينة الدا متكسطاتفي   (α≤0.05) لمستك  دتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن .7
 دراسات عميا(. -بكالكريكس -دبمـك متكسطعزم لمتغير المؤىؿ العممي)تاالنفعالي، مذكا  ل
راسة عينة الدستجابات ا متكسطاتفي   (α≤0.05) لمستك  دتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن .8

 (.محاسب -إدارم -االنفعالي، تعزم لمتغير المسمى الكظيفي)مدير تنفيذممذكا  ل
 

 متغيرات الدراسة : 
 
 

 متغيرات الدراسة( يوضح 0الشكل رقم )  
 

 
 

  
 
 

 

 ) جرد بواسطة الباحث ( 
 

 الديمغرافية
 الدراسة

 التابعة المستقمة

 فاعمية القيادة الذكاء االنفعالي
 الجٌسن

  ٌىاتنالخذه ن

 الوؤهلنالعلوو

 الىظيفونىالو و
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 التالية تتحدد الدراسة بالحدكد : حدود الدراسة 

ت المجتمع المدني قادة منظما للد نفعاليكعبلقتيا بالذكا  اال فاعمية القيادة:  عيحد الموضو ال -1
 . بمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف فييا

  .مجاؿ الشبابالعاممة في  : منظمات المجتمع المدني الحد المؤسسي -2
 غزة .  اتمحافظ مكاني:ال الحد -3
 .  4201العاـ تـ اجرا  ىذه الدراسة في  :انىمز ال الحد -4
 غزة . مجاؿ الشباب بمحافظات في  ف في منظمات المجتمع المدنيك عاممال:  البشري الحد  -5

 :مصطمحات الدراسة  
 :  القيادة

فراد كتفسر ليـ مختمؼ المكاقؼ التنظيمية التي جاد الرب "القيادة ىي التي تكجو األ يعرفيا
 " "ىداؼ المنظمةأكضع البرام  الزمنية الكفيمة بتحقيؽ  ىنيا تعمؿ عمأتيميـ في مجاؿ العمؿ، كما 

 (. 2012:13)جاد الرب،
الميػػػػػاـ المحػػػػػددة ليػػػػػـ بكػػػػػؿ نجػػػػػاز إل المرؤكسػػػػػيففػػػػػي  التػػػػػأثيرنيػػػػػا" فػػػػػف أمػػػػػة، كعػػػػػزاـ بحكيعرفيػػػػػا الرحا

 "نجػػػػاز مػػػػا ترغػػػػب القيػػػػادة فػػػػي تحقيقػػػػوإ ىفػػػػراد عمػػػػحػػػػث كحفػػػػز األ ىخػػػػبلص كىػػػػي القػػػػدرة عمػػػػا  حمػػػػاس ك 
 (. 2011:333كعزاـ، مة،ح)الرحا
عضا  الجماعة قادر أكجكد جماعة مف الناس، ككجكد شخص مف بيف " ادة ىييف القأ السكارنة لكير 
لتحقيؽ ينيا تكجيو نشاط الجماعة كتع التأثيرف تستيدؼ عممية أعضا ، ك في سمكؾ األ التأثير ىعم

 (. 99 2010:)السكارنة، "اليدؼ المشترؾ الذم تسعي لتحقيقو
 فاعمية القيادة: 

عضا  لمجمكعة مف األ في النشاطات كالعمميات التأثير"عممية  ىينيا أالفاعمية  الطراكنة يعرؼ
 (. 2011:12الطركانة، ) التنفيذييف كتكجيييا باتجاىات محددة"

 (.  2002:151ىي درجة تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا" )الجندم،"كيعرفيا الجندم 
  

 ىداؼ المنظمةأفراد لتحقيؽ ية التأثير في النشاطات لمجمكعة مف األممع بأنيا"يعرفيا الباحث إجرائيا 
 .  "المستخدـ في ىذه الدراسةالقيادة الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص عمى مقياس فاعمية كتحدد ب
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  نفعالي:الذكاء اال 
االنتباه كاالدراؾ كالكعي الجيد لممشاعر كاالنفعاالت  ىبانو قدرة الفرد عم عرفو رزؽ كعثماف"

لى انفعاالت ايجابية كتنظيميا كتكجيييا نحك إالتحكـ في انفعاالتو السمبية كتحكيميا  ىالذاتية كالقدرة عم
كتطكير اآلخريف كفيميا، كالتأثير االيجابي في  اآلخريفادراؾ انفعاالت  ىكالقدرة عمىدافو، أتحقيؽ 

الرقي العقمي كالميني  ىانفعاالتيـ لمدخكؿ معيـ في عبلقات انفعالية اجتماعية ايجابية تساعدىـ عم
 (.        253 :2011)رزؽ كعثماف، "كتعمـ المزيد مف الميارات االيجابية لمحياة

فيـ  ىعمك الميارات الشخصية التي تساعد الشخص أمجمكعة مركبة مف القدرات  " ادكنيعرفو السمك 
كحسف التعامؿ  ، اآلخريففيـ مشاعر كانفعاالت  ىكعم ،ثـ سيطرتو عمييا جيدا ،كانفعاالتو همشاعر 

قامة عبلقات طيبة مع إ ىكعم ،دا  الجيدطاقتو االنفعالية في األ استثمار ىمعيـ مع القدرة عم
  .(44: 2007السمادكني، ) " المحيطيف بو

 

 مجمكعة القدرات كالكفا ات كالميارات التي تتكفر لدل" إجرائيان بأنو نفعاليالذكا  اال الباحث عرفوي
، كضبطيا كالتعامؿ معيا بإيجابية نفعاالتالافيـ  كالتي تساعدىـ عمى ،قادة منظمات المجتمع المدني

نفعالي المستخدـ في ىذه المفحكص عمى مقياس الذكا  اال كيتحدد بالدرجة التي يحصؿ عمييا
 ."الدراسة

 : منظمات المجتمع المدني
جتماعية كالتطكعية مجمكعة التنظيمات كالمؤسسات كالجمعيات اال"بأنيا  عرفيا مرتجى

مرتكزة عمى القيـ كالمعايير  ،كالثقافية كالسياسية غير الحككمية كالمنفصمة نسبيا في عمميا عف الدكلة
 "خدمة كتحقيؽ مصالح أفرادىالى إيدؼ كالتي ت ،جتماعية كالثقافية كالسياسية لممجتمعالدينية كاإل
 .(6 :2012 )مرتجى،

 القطاع خارج مف كجماعات داأفر  كيديرىا يؤسسيا التي المنظمات ىي كيعرفيا حجازم كجكاد"
 الحصكؿ كدكف مجانا تطكيره في كالمساىمة المجتمع خدمة إلى ىذه المنظمات كتسعى الحككمي،

 .18 ):2008جكاد، حجازم،("اإلنساف حقكؽ كمنظمات النسا  تمكيف مثؿ جمعيات مقابؿ، أم عمى
  



: 

 

 انثـانـيم ـصـانف

 اإلطــار اننـظـزي
 

 المقدمة: 
 -النحك التالي: ىعميتناكؿ ىذا الفصؿ بالشرح كالتحميؿ مباحث الدراسة الثبلث الرئيسة كىي 

يتناكؿ ىذا المبحث مفيـك القيادة كالتعريفات المختمفة ليا  :ول: فاعمية القيادةث األ المبح
كما يتناكؿ خصائص القيادة كالصفات الكاجب تكافرىا في القائد  ،كأىميتيا ككيفية االستفادة منيا

كما يستعرض الكظائؼ األساسية لمقيادة كعناصرىا كسمات القائد كالميارات البلزمة  ،الفاعؿ
كاالسس كما يعرض إلى عبلقة القيادة ببعض المفاىيـ  ،كما سيتـ تحديد أنماط القيادة ،لمقيادة

 كأىمية النظريات المفسرة ليا.  النفسية كاالجتماعية لمقيادة 
ىميتو كالمجاالت أيتناكؿ ىذا الفصؿ مفيـك الذكا  االنفعالي ك و :نفعاليالمبحث الثاني: الذكاء اال 

كما يعرض لخصائص الشخص الذم يمتمؾ  ،التي يعمؿ فييا كمتطمبات كميارات الذكا  االنفعالي
كما يعرض العكامؿ التي تأثر  ،لعبلقة بيف الذكا  االنفعالي كبعض المفاىيـاذكا ا انفعاليا كيعرض 

كما يتناكؿ الذكا  االنفعالي مف المنظكر االسبلمي باإلضافة إلى عرض نماذج  ،في الذكا  االنفعالي
 االنفعالي.   الذكا 

يتناكؿ ىذا المبحث تحديد مفيـك منظمات المجتمع  :منظمات المجتمع المدنيالمبحث الثالث: 
كما يعرض مككنات منظمات  ،المدني كأىدافيا كأىمية ىذه المنظمات في المجتمع الفمسطيني

ىذه كمككنات كما سيعرض خصائص  ،المجتمع المدني ككظائؼ تمؾ المنظمات كمجاالت عمميا
كالصعكبات كالتحديات كتصنيفاتيا كيعرض كاقع القيادة في منظمات المجتمع المدني المنظمات 

 تكاجو ىذه المنظمات في محفظات غزة.  يالت
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 ول املثحث األ
 انقيادجفاػهيح 

 
 مقدمة 
 القيادة مفيكـ
  القيادة أىمية

 خصائص القيادة 

 الصفات الكاجب تكافرىا في القائد 

 لمقيادة  األساسية الكظائؼ

 القيادة  عناصر

 سمات القيادة 
  القائد في تكافرىاالكاجب  الميارات

 نماط القيادة أ

 جتماعية لمقيادة األسس النفسية كاال
 القيادة كعبلقتيا ببعض المفاىيـ 

 نظريات القيادة 
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 مقدمة: 
 أك الماضية حياتو البدائية في ذلؾ كاف سكا  اإلنساف حياة في اليامة الظكاىر مف القيادة تعد

 كيكجيكف الجماعة يتقدمكف البشرية قادة التجمعات لجميع كاف حيث ،المعاصرة الحضارية حياتو في
 تستحؽ التي نسانيةاال العبلقات جكانب تشكؿ إحدل القيادة فأل كنظرنا لمعمؿ، كيخططكف األفراد
 مجاالت في الظاىرة ىذه دراسة جؿأ مف كاألبحاث مئات الدراسات أجريت فقد كالدراسة، ىتماـاال

  .يستخدمكنيا التي القيادية كاألساليب القادة، كيفية ظيكر مثؿ الحياة،
 تعقد إف ،المختمفة كعممياتيا نشاطاتيا زدىارا  ك  ستمرارا في حيكيان  عنصران  المنظمات قيادة كتعد

 الظركؼ تأثير ككذلؾ كالخارجية العبلقات الداخمية كتعدد المنظمات، حجـ كبرك  اإلدارية العمميات
 البحث مكاصمة عمييا يحتـ ،المنظمات عمى ىذه كالتكنكلكجية جتماعيةكاال قتصاديةكاال السياسية

 كمتفيمة كاعية إدارية قيادة ظؿ في إال تتحقؽ أمكر ال كىي كالتطكير بتكاركاإل التجديد في ستمراركاإل

 (. 2000:377)عبلقي،
مستكل  عمى سكا  التغيرات مف العديد المتسارع التكنكلكجي كالتطكر التغيير صاحبكقد 
لتكاكب  ،تتغير أف البد األعماؿ ستراتيجياتا  ك  التنظيمية ستراتيجياتفاإل ،المجتمع أك المنظمات
 ستراتيجيات كالبيئةاإل مف كؿ مع األخرل ىي تتكافؽ أف البد التنظيمية كاليياكؿ الجديدة، التكنكلكجيا
 أم تغيير أف المبلحظ مف كأنو كما، األخرل الجية مف تكنكلكجي تغيير أم كمع جية مف التنظيمية

 تطمبي اىذ كؿ إف خارجية بيئةك المجتمع في التغيير مع يتكافؽ أف البد داخمية كبيئة المنظمة في
 كالنمك النجاح إلى يقكد بتكارم الذمكاإل الخبلؽ التفكير مع تتكافؽ الرؤية ىذه فاحصة رؤية ذات قيادة

 . (2003:11)عباس، المنظمة في المستمريف
كنظريتيا كغيرىا مف  نماطياأك كسكؼ يعرض الباحث في الصفحات التالية مفيكـ القيادة كخصائصيا 

 -النحك التالي : ىالمكضكعات عم
 :القيادة مفيوم

 عمى العامة كالخاصة المنظمات في النشاطات مختمؼ عميو ترتكز ىامنا محكرنا القيادة تشكؿ
ا أصبح أعماليا كتعقدىا، كتشعب حجميا ككبر المنظمات تنامي ظؿ كفي سكا ، حد  مكاصمة لزامن

  .المنظمات في تمؾ كالتطكير التغيير حداثإ في كاإلستمرار البحث
 

 إلى نظر العمما  زكايا ختبلؼال يرجع كذلؾ القيادة، لمفيـك كالمفكريف الباحثيف تعريفاتت تعددكلقد 
 البيئات كالمنظمات ختبلؼا أك الثقافية خمفياتيـ أك الفكرية منطمقاتيـ ختبلؼال يرجع أك ،القيادة ظاىرة
 :ىذه التعريفات ىـأيمي  كفيما خبلليا، مف القيادة مفيـك ستنتاجا تـ التي
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 لغة:  القيادة
الذىف فقد كرد في مختار الصحاح  ىلمعني إلا( فيو تقريب  قاد لمفعؿ ) ةف الجذكر المغكيإ

قاد الدابة مشي أماميا أخذا بقيادتيا، كالقيادة ما تقاد بو الدابة  ،قاد كقيادة كقيادا"كالقامكس المحيط : 
  (. 315 :2000)ابف منظكر، "، كالقيادة ىي مينة القائد مف حبؿ كنحكه، كالقائد جمعو قكاد كقاده

 صطبلحا:إالقيادة 
فػػػػراد كتفسػػػػػر ليػػػػـ مختمػػػػػؼ المكاقػػػػؼ التنظيميػػػػػة التػػػػي تكجػػػػػو األ نيػػػػا ىػػػػػيأ"جػػػػاد الػػػػػرب  يعرفيػػػػا

كضػػػػػػع البػػػػػػرام  الزمنيػػػػػػة الكفيمػػػػػػة بتحقيػػػػػػؽ  ىنيػػػػػػا تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػأالتػػػػػػي تيميػػػػػػـ فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ العمػػػػػػؿ، كمػػػػػػا 
 (. 2012:13)جاد الرب، "ىداؼ المنظمةأ
مف  القائد  كتأثيرىانيا تتشكؿ في عممياتيا أبعاد حيث ف القيادة ظاىرة مركبة ثبلثية األأ"نجـ  عرفياك 
 (. 2012:31)نجـ، "المكقؼ – المرؤكسيف –

جيكدىـ كتكجيييـ  ،فراد الجماعة كتنسيؽأفي سمكؾ  التأثير ىباف القيادة ىي القدرة عم"الحريرم  كيرم
 (. 99 :2012)الحريرم، "لبمكغ الغايات المنشكدة

 "اف القيادة نشاط ايجابي يقكـ بو شخص بقرار رسمي تتكفر فيو سمات كخصائص كيؤكد المنيؼ
ك استخداـ أكاالستمالة  التأثيرىداؼ كاضحة بكسيمة أمجمكعة مف العامميف لتحقيؽ  ىقيادية ليشرؼ عم

 (. 21 :2011السمطة بالقدر المناسب كعند الضركرة")المنيؼ،
فراد الجماعة كتنسيؽ جيكدىـ كتكجيييـ لبمكغ أفي سمكؾ  التأثير ىالنمر "بانيا القدرة عم كيعرفيا
 (. 370 :2011خركف،آالمنشكدة")النمر ك الغايات 

 "نشػػػػػػػطة المرتبطػػػػػػػة بالميػػػػػػػاـ ألفػػػػػػػراد الجماعػػػػػػػةنيػػػػػػػا عمميػػػػػػػة تكجيػػػػػػػو كتػػػػػػػأثير فػػػػػػػي األأ " قنػػػػػػػديؿ عرفيػػػػػػػاك 
 (.15 :2010)قنديؿ،

ىداؼ المشتركة تحقيؽ األ ىلإلمكصكؿ اآلخريف سمكؾ  ىبانيا عممية  تأثير عم"العبلؽ   كما يعرفيا
 (. 14 :2010)العبلؽ، كالمرغكبة"
 ،دا  كاجباتيـ كمياميـأ ىفراد كالتأثير عمييـ لحمميـ عمقناع األإ ىقدرة القائد عم "انياىاشـ   كيعرفيا

 (. 35: 2010)ىاشـ، التي تسيـ في تحقيؽ اليدؼ المشترؾ لمجماعة"
 كتكجيو جيكدىـ لتحقيؽ ما يصبك اليو القائد كمفاآلخريف في  التأثيرف القيادة ىي أالعمياف "عرفيا ك 

ىداؼ أالفرد كالجماعة لتكجيييـ نحك تحقيؽ  ىعم التأثيرف القيادة تمثؿ عممية إكجو نظر تنظيمية ف
 (. 257 :2010المنظمة")العمياف،
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 القيادة،  تناكليا لمفيـك في ختمفتإ قد أنيا يرل الباحث فإف القيادة لمفيـك السابقة التعريفات إلى بالنظر
 البعد عمى  بعضيا حيث ركز فييا، التعريؼ تـ التي المرحمة كطبيعة لمباحثيف ترجع عتباراتإل كذلؾ
 البعد عمى األخر ركز كالبعض كسمككو القائد كسمات صفات عمى كبعضيا لمقيادة جتماعياإل

 القيادة : بأف   السابقة تتفؽ التعريفات أف إال القيادة، في الحديث تجاهاإل يمثؿ الذم لمقيادة المستقبمي
 القائد يحدثو الذم التأثير عمى تركز كما األكلى، بالدرجة الجماعة كجكد عمى تعتمد جماعية عممية ىي
  القائد. يمارسو كدكر كظيفة كىي ، اآلخريف سمكؾ في

جيػكدىـ   تكجيػو خػبلؿ مػف اآلخػريف فػي التػأثير كميػارة فػف "ىػي القيػادة أف لػىإ الباحلث ويخملص
 المنشػكدة األىػداؼ  يحقػؽ مثمػر أدا  إلػى لتػزاـا  ك  بحمػاس يسػعكا أف إلػى يػؤدم ممػا ،كطاقػاتيـ
 " .ميةعالفا قدر مف بأكبر لممنظمة

 الفاعمية لغة : 
 االفعاؿ، جميع عنيا تصدر التي الذاتية القكة عمى تدؿ مجردة كممة ىي كفعؿ(  الفاعمية مشتقة مف )

 جكىر ىك فالفعؿ، مممكسة ك محدكدة ك جزئية عممية عمى دكما تدؿ التي( فعؿ) كممة مف بدال
 ،(السمبية) كنقيضيا مكانية،اإل ك القدرة عف تعبر كىي ،لؤلفعاؿ النكع سـأ سكل ليست ىذه ك مية،عالفا
 (. 2001،الفمسفية الند ال مكسكعة) االنجاز كقكع عف ببساطة يعبر بؿ لو نقيض ال)الفعؿ(  بينما

  : صطبلحافاعمية القيادة إ
عضا  في النشاطات كالعمميات لمجمكعة مف األ التأثير"عممية  ىيالفاعمية إنيا  الطراكنة يعرؼ

 (. 2011:12الطركانة، )جتجاىات محددة "إالتنفيذييف كتكجيييا ب
 "ىداؼ في ظؿ المكارد المحددكة كالمتاحةتحقيؽ األ ىىي القدرة عم" اخكارشيدة كيعرفيا

 (.76 :2006)اخكارشيدة،
 (.   2002:151)الجندم، ألىدافيا"ىي درجة تحقيؽ المنظمة "كيعرفيا الجندم 

 مكر التالية: األ ىتعتمد عم القيادة ف فاعميةأكمف خبلؿ التعريفات يرم الباحث 
فرادىػػػػا كلػػػػيس أالمنظمػػػػة مػػػػف جميػػػػع جكانبيػػػػا كبجميػػػػع  نشػػػػطةأالقيػػػػادة بالتػػػػأثير فػػػػي  تػػػػرتبط فاعميػػػػة .1

  . الكمي لممنظمة ألدا اتقييـ  تعبير عففراد بعينيـ فقياس الفاعمية أك أمف جانب معيف 
ىػػػػػداؼ التػػػػػي تحققيػػػػػا نجػػػػػاز كاألمػػػػػف خػػػػػبلؿ اإلالقيػػػػػادة درجػػػػػة تحقيػػػػػؽ فاعميػػػػػة  ىلػػػػػإيػػػػػتـ التعػػػػػرؼ  .2

 . بتأثير القائد  المنظمة
مسػػػػػتكم مػػػػػف  ىعمػػػػػأ ىلػػػػػإالمػػػػػكارد البشػػػػػرية كالماديػػػػػة المتاحػػػػػة لكػػػػػي تصػػػػػؿ  ىتعتمػػػػػد الفاعميػػػػػة عمػػػػػ .3

 . التطكر كالنضكج
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يػػػػة التػػػػأثير فػػػػي النشػػػػاطات ممع"فاعميػػػػة القيػػػػادة إجرائيػػػػا بأنيػػػػا يعػػػػرؼ الباحػػػػث  سللللبق وفللللي ضللللوء مللللا 
كتحػػػػػدد بالدرجػػػػػة التػػػػػي يحصػػػػػؿ عمييػػػػػا المفحػػػػػكص  ،لمجمكعػػػػػة مػػػػػف األفػػػػػراد لتحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ المنظمػػػػػة

 .  "عمى مقياس فاعمية القيادة المستخدـ في ىذه الدراسة

 : القيادةفاعمية  أىمية
ىمية أف لمقيادة أالعمما  كالباحثيف منذ زمف بعيد كال شؾ  لمتميزة لد بأىميةلقد حظى مكضكع القيادة 

ف تستقيـ حياة البشر كالمنظمات كالمشاريع بدكف قيادة أكبرم في أم تنظيـ ميما كاف نكعو، كال يمكف 
    .ىداؼالمياـ كفؽ الخطط المرسكمة لتحقيؽ األ ألدا تكجو جيكد العامميف كتدفعيـ 

 أفالمرغكبػػػػػة كالشػػػػػؾ  األىػػػػػداؼكبيػػػػػرة فػػػػػي تكجيػػػػػو سػػػػػمكؾ العػػػػػامميف نحػػػػػك تحقيػػػػػؽ  أىميػػػػػةلػػػػػذا لمقيػػػػػادة 
، لكػػػػػػكف القائػػػػػػد ىػػػػػػك الػػػػػػذم يحػػػػػػرؾ  العػػػػػػاـ فػػػػػػي التنظػػػػػػيـ األدا مسػػػػػػتكم  ىالميػػػػػػارة القياديػػػػػػة تػػػػػػؤثر عمػػػػػػ

، كتتميػػػػػػػػػز القيػػػػػػػػػادة بفاعميتيػػػػػػػػػا لئلنجػػػػػػػػػازالمسػػػػػػػػػتكيات  أفضػػػػػػػػػؿالجيػػػػػػػػػكد كيكجػػػػػػػػػو الطاقػػػػػػػػػات لتحقيػػػػػػػػػؽ 
يتصػػػػػرفكا  أف لممرؤكسػػػػػيفكبيػػػػػذه العمميػػػػػة يمكػػػػػف  كالمػػػػػرؤكسئيس سػػػػػتمراريتيا كىػػػػػي عبلقػػػػػة بػػػػػيف الػػػػػر ا  ك 

كىػػػػذا بػػػػدكره يعتبػػػػر تغذيػػػػة راجعػػػػة يسػػػػتفيد  القائػػػػدبػػػػالنمط القيػػػػادم الػػػػذم يمارسػػػػو  تػػػػأثرىـحسػػػػب درجػػػػة 
 (.49: 2013) الغامدم، منيا القائد في تحسيف قراراتو مستقببل

            -:القيادة في النقاط التاليةفاعمية  أىميةكعميو تظير 
 نتائ .  إليالمطمكبة  األىداؼتستطيع القيادة تحكيؿ  .1
 . األىداؼمية نحك تحقيؽ عبفا اإلنتاجيةتكجو القيادة العناصر  .2
  . المنظمة أىداؼفي تحقيؽ  التأثيربدكف القيادة يفقد التخطيط كالتنظيـ كالرقابة  .3
ة الخارجية كالتي تؤثر بشكؿ مباشر يالمنظمة التعامؿ مع المتغيرات البيئ ىبدكف القيادة يصعب عم .4
   .(2007،168،كآخركف )الفرا، المرسكمة ألىدافياك غير مباشر في تحقيؽ المنظمة أ
 نيا حمقة كصؿ بيف العامميف كبيف خطط المنظمة كتصكراتيا المستقبمية.أ .5
 .ستراتيجيات كالسياساتنيا البكتقة التي تنصير داخميا كافة المفاىيـ كاإلأ .6
 مكاف. ص الجكانب السمبية قدر اإلي المنظمة كتقمفيجابية اإل ـ القكمتدع .7
 مشكبلت العمؿ كحميا كحسـ الخبلفات كالترجيح بيف اآلرا .  ىالسيطرة عم .8
 فراد يتخذكف مف القائد قدكة ليـ. ف األأكما  ،ىـ مكارد المنظمةأعتبارىـ إفراد بتنمية كتدريب األ .9

 (. 53 :2010،)العبلؽ المنظمة مكاكبة التغيرات المحيطة كتكظيفيا لخدمة .01
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 : القيادة فاعمية خصائص 
 تتميز بجممة مف الخصائص أىميا : ف القيادة أيرم الغامدم 

متبلؾ الخبرات كالمعارؼ ا  ك  ،الكفا ة المكضكعية المتمثمة في معرفة القائد بمجاؿ عممو .1
 تنفيذ التغيير المطمكب في الكقت المناسب.  ىختصاصية البلزمة مع القدرة عماال
دا  أالتقدير كفؽ  أيجابي تجاه مبدإمتبلؾ مكقؼ االتنسيؽ مف خبلؿ معرفة الناس ك  ىالقدرة عم .2
 ختصاصية. ختصاصية كغير االمف مجمكعة الخبرات اال انطبلقإ
 . الكقت المناسبادية كالمعنكية في ستخداـ المحفزات الما، كذلؾ ب دا تحفيز األ ىالقدرة عم .3
 كيدة كىذا ماالمعارؼ غير األ ىالتميز كالتقييـ الصحيح لمعمميات المعقدة القائمة عم ىالقدرة عم .4

التميز في المستكم العقمي كالفطرم مف مجمكع الخبرات  ىيطمؽ عميو الرؤية الشاممة كتتككف القدرة عم
 . (17: 2006)الغامدم، ختصاصيةختصاصية كغير االاال

 : الصفات الواجب توافرىا في القائد 
برز أجتماعية كمف انفعالية ك اتتعدد الصفات الكاجب تكافرىا في القائد ما بيف صفات جسمية كعقمية ك 

  -تمؾ الصفات :
 تبدك كأال ،كالتكازف كالصفا  باليدك  القائد شخصية تكحي أف يجب أم :النفس وضبط اليدوء -0

 ينفعؿ أال كعميو ،كركحيا ثقافينا نفسو يغذم كأف الخكؼ يعرؼ أال كعميو ،افاليياج أك القمؽ بكادر عميو
  .بسرعة

 الذم المباشر حتكاؾباإل إال يتسنى ال كىذا الرجاؿ تفيـ القائد عمؿ يتطمب : الرجال معرفة -5
 جيدنا رجالو يعرؼ كأف ،مكانو في مرئإ كؿ يضع أف كعميو مرؤكسيو، كبيف بينو متبادؿ نسجاـا يرافقو
  .طاقتو يعادؿ عمبل منيـ كبل ليعطي

 كعمى ارىا،كحتإأك  تبذيرىا في الحؽ لو كليس القائد عنؽ في أمانة السمطة :بالسمطة الشعور -3
 إلى يسي  أف في الحؽ لو لمسمطة كليس كممثؿ ميمتو بقدسية يشعر أف رتبتو كانت ميما القائد

 .استخداميا
 لكؿ الزمتاف صفتاف المسؤكلية تحمؿ في كالشجاعة البداىة إف :القرار وأخذ والمبادرة البداىة -4
ف ناجح، قائد  قبؿ جيدنا األمكر كدراسة الحذر تكخي عميو كجب لذا القائد، مياـ مف القرار تخاذإ كا 
ف قرار، أم تخاذإ  أال كيجب كالمبادرة، لمعمؿ ستعداداال أىبة عمى دائمنا كاف مف ىك الناجح القائد كا 

  (.57 :2009العساؼ، ) منت  غير أك سمبينا القائد يبقى
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 العسكرم فالمثؿ نضباط،اإل ركح مرؤكسييـ كنفكس أنفسيـ في ينمكا أف القادة عمى :نضباطاإل  -5
ف الحياة تريد التي األمة قكة بؿ "الرئيسة الجيش قكة ىك نضباطاإل" يقكؿ  قدكة يككف أف يجب القائد كا 
  .كالمسؤكليات بالكاجبات لتزاـكاإل نضباطاإل في
 إيجاد عمى كقادرنا بلعفا يككف أف القائد فعمى ينت ، أف ؿعالفا غير لمقائد يمكف ال :ميةعالفا -6

  .التنفيذ أثنا  كمرننا دقيقنا يككف كأف العقبات، تكقفو أف دكف لممشاكؿ الحمكؿ
 الفردية كالمصالح األنانية عف التخمي إلى صاحبيا يحتاج جتماعيةا ميمة القيادة :التواضع -7

ف ، كالغركر كالزىك  أال القائد كعمى كالسخرية، لمسخط مدعاة ستككف متكاضعة غير سمطة كؿ كا 
   الجميع مف الترحاب أك التقبؿ لعدـ يعرضو ذلؾ فإف" األنا" حديثو مف كيمغي نفسو عف كثيرنا يتحدث

 (.246 :2010) محمد كقطناني،
 زماـ لفقداف أكؿ خطكة الكاقع مع نسجاـاإل عدـ ألف كاقعينا، قائدا القيادة مينة تتطمب :الواقعية -8

 كالحياة المثالية أفكاره بيف تككف ال حتى لؤلمكر  الكاقعية الجية عمى يتعرؼ أف قائد كؿ كعمى األمكر،
 .كبيرة ىكة العممية

 اليمة لديو تككف أف القائد فعمى لمقيادة، أىبل ليس بيدفو يؤمف ال الذم القائد :بالميمة اإليمان -9
  .عينيو نصب أىدافو يضع كأف كالعزيمة

 يؤمف تحادناإ الكاحدة المجمكعة أعضا  بيف المتبادلة المحبة تخمؽ : القمب وطيبة العطف -01
ف نسجاـ،باإل  ال كأنو كحـز كرجكلة قمب طيب مف يحممو لما كتقديرىـ مرؤكسيو حتراـا يكسب القائد كا 

  .قمكبيـ عمى الييمنة نستطع لـ إف الرجاؿ عمى الييمنة يمكف
 فعميو كمشاعر، أحاسيس يحممكف بشر مرؤكسيو أف دائمنا يذكر أف القائد عمى :اآلخرين حتراما -00
 تخاذإ في كالمشاركة أنفسيـ عف التعبير في الحرية إعطاؤىـ عميو يجب ككذلؾ كيراعييا، يحترميا أف

قامة القرارات  .بينيـ المساكاة كا 
 المعنكيػة القيمػة كتػزداد دعائميػا، مػف كدعامػة السػمطة أسػس مػف أسػاس المعرفػة :المعرفلة -05
 كعمػػى مباشػػر، بشػػكؿ اليػػدؼ لخدمػػة أىػػبل ليكػػكف ،ينمييػػا أف فعميػػو معمكماتػػو، زديػػادإب لمقائػػد
 خػبلؿ مػف المسػؤكليات كتحمػؿ التعامػؿ ككيفيػة كالتخطػيط ك اإلدارة القيػادة بفنػكف يمػـ أف القائػد
 (. 36 :2004عباس، ) كالدراسة طبلعاإل

  -:يا معينة في القائد الناجح كمن صفاتمية ككفا ة القيادة تتطمب تكفر عف فاأذكر السمادكني يكما 
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حيث يككف المظير الجسمي متميزان، كأف القائد أميؿ إلى أف يككف أكثر حيكية  الجسمية: الصفات .1
 كأكفر نشاطان مف أتباعو. 

 -يككف القائد أكثر تفكقان مف األتباع في الذكا  العاـ )العقمي العقمية والمعرفية: الصفات .2
 (، كيميؿ القائد إلى أف يككف عمى ثقافة كمعرفة عالية كأكسع أفقان كأبعد نظران نفعالياال -االجتماعي
 كيتميز بطبلقة لفظية، كالحكـ عمى األشيا  ،كعمى مستكل عاؿ مف اإلدراؾ كالتفكير ،كأنفذ بصيرة
 خاذ القرارات. تاكأسرع في 

 نفعالي كالقدرة عمى إدارة الذاتنفعالي كالنض  االيتصؼ القائد بالثبات اال نفعالية:اال  الصفات .3

 نفعاالت أتباعو كقكة اإلرادة كالثقة بالنفس. انفعالي ك كضبطيا، كالكعي اال
التعامؿ  عمى يتسـ القائد بالتعاكف كتشجيع ركح التعاكف بيف األعضا  كالقدرةالصفات االجتماعية :   .4

الجماعة مراعاة  حتفاظ بأعضا مع الجماعة، كركح الفكاىة كالمرح بيف األتباع، كما أنو أقدر عمى اال
عمى خمؽ ركح معنكية  جتماعية، كالقدرةامشاعرىـ، ككسب ثقتيـ منو كثقتيـ في أنفسيـ كيتسـ بميارة 

 (.226-225 :2007،ي)السمادكن عالية في الجماعة
 

القياديػػػػة التػػػػي تميػػػػز بصػػػػفة عامػػػػة  لمصػػػػفاتأنػػػػو ال يكجػػػػد نسػػػػؽ أك نمػػػػط معػػػػيف  لػػػػىإ الباحللللث يخمللللص
القػػػػػػادة ، كمػػػػػػا أنػػػػػػو مػػػػػػف النػػػػػػادر أف تجتمػػػػػػع كػػػػػػؿ الصػػػػػػفات البلزمػػػػػػة لمقائػػػػػػد الكػػػػػػؼ  فػػػػػػي رجػػػػػػؿ كاحػػػػػػد 

كالمقػػػػدرة كالشػػػػجاعة، طالمػػػػا سػػػػيؤثر عمػػػػى  االنفعػػػػالي كالمطمػػػػكب لمقائػػػػد النػػػػاجح أف يػػػػكازف بػػػػيف الػػػػذكا 
ظيػػػػػػػػػار التقػػػػػػػػػدير كاالحتػػػػػػػػػراـ لمشػػػػػػػػػاعرىـ  سػػػػػػػػػمكؾ األفػػػػػػػػػراد كالجماعػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ بنػػػػػػػػػا  عبلقػػػػػػػػػات كا 
كمصػػػػػػػالحيـ، كذلػػػػػػػؾ لكسػػػػػػػب طػػػػػػػاعتيـ كاحتػػػػػػػراميـ ككالئيػػػػػػػـ كتعػػػػػػػاكنيـ لمكصػػػػػػػكؿ لتحقيػػػػػػػؽ األىػػػػػػػداؼ 

 العمؿ. مفالمرجكة 
 : لمقيادة  األساسية الوظائف

 ختبلؼ طبيعةإب الكظائؼ ىذه كتختمؼ المياـ مف مجمكعة في لمقيادة األساسية الكظائؼ تتحدد
   -:القائد بيا يقـك التي المياـ كمف الجماعة

 تجعمو المصدر التي الكاعية المعرفة مف قدر القائد في يتكفر أف يجب حيث :لمفكر كمصدر القائد -1
  .الركحي كقائدىا جماعتو ألفراد المكضكعي

 الجماعات تككف بعض ففي الجماعة في كالخبرة المعرفة مصدر الغالب في فالقائد :كخبير القائد -2
  .كاإلدارية الفنية كالخبرة بالمعرفة يتميز لمف القيادة
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األىداؼ  كيحدد لمجماعة العامة السياسة كضع القائد يتكلى حيث :لمسياسة كمبرمج القائد -3
  .ليا كالتكتيكية اإلستراتيجية

  .الزمني كالبرنام  التنفيذ ككسائؿ العمؿ كأساليب الخطط كضع يتكلى فالقائد :كمخطط القائد -4
 كيقدـ ،المجمكعة مع العبلقة في النمكذجي القيادم السمكؾ يمثؿ فيك :ورمز وقدوة كنموذج القائد -5

  .الجيد كبذؿ العمؿ كضبط المسؤكلية تحمؿ في لمتعامؿ كالقدكة األعمى المثؿ
عف  عبيرتلم الخارجية عبلقاتيا في الجماعة بتمثيؿ يقـك فيك :لمجماعة خارجي كممثل القائد -6

  .اآلخريف مع لتزاماتياا  ك  حاجاتيا
 العبلقات الداخمية تنظيـ بكظيفة القيادية كاجباتو ضمف فيقـك :الداخمية العبلقات عمى كمؤثر القائد -7

 .الجماعة أفراد بيف كالكسيط المسيطر بدكر يقـك فيك لمجماعة
 كأالثكاب  منح كيفية في بقدرتو يتميز فيك :والسمبية اإليجابية التقويمات إلصدار كمصدر القائد -8

  .العدالة عامؿ كتكفر الخبرة خبلؿ مف العقاب
 يتعرؼ عمى حيث المجمكعة، في عضك لكؿ اإلنساني األبكم بالدكر فيقـك :أبوي كراع القائد -9

 بأفراد المجمكعة ييتـ أيضا كىك مشاكمو، عبلج في كيساعده، الشخصية كمعاناتو فرد كؿ أكضاع
 (.60-2001،92مصالحيـ )البدرم، كيرعى

ىداؼ الجماعة كىي تشير إلى أؿ يطمع بالعديد مف الكظائؼ لبمكغ عاأف القائد الفلى إ يخمص الباحث
التنكع في المياـ التي يقـك بيا فبعضيا متعمؽ بالجانب الميني كبعضيا متعمؽ بالجانب االنساني 

 ىدافيا. أالسير بالجماعة إلى تحقيؽ  ىيعمؿ عمخبلقي مما كاأل
 : القيادة  عناصر

ركاف أتسمي  ك أساسية عناصر مف تتككف القيادة أف نتبيف أف يمكننا لمقيادة، السابقة المفاىيـ كمف
 القيادة كىي: 

 كالئيـكىك أحد أفراد الجماعة المميزيف، يمتمؾ القدرة عمى التأثير فييـ، لمحصكؿ عمى .القائد: 0

فراد الجماعة، كعميو فبل ألبقية  تخاذ القراراتاستجاباتيـ، كتفاعميـ، كي يمتمؾ القكة في االطكعي، ك 
 يككف القائد قائدان إال إذا حصؿ عمى كال  الجماعة التي يعمؿ معيا.

التاـ لطاعة القائد،  ستعدادكىـ مجمكعة مف األشخاص العامميف في المنظمة، كلدييـ اإل . الجماعة:5
 ك الطاعة.أكيعترفكف بالقائد الذم يقكدىـ لتحقيؽ ىذا اليدؼ، كيدينكف لو بالكال  

 كيقصد بو الغاية العميا التي تسعى الجماعة لتحقيقيا. : . اليدف3
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القائد دكره  لممارسةكىك بيئة المكقؼ الذم تمارس فيو القيادة، إذ ال بد مف كجكد ظرؼ  :. الموقف4
 .، كفي ىذا الظرؼ تحدث عممية التأثير يادة ىذه المجمكعة مف األشخاصفي ق
: يعتبر التأثير حجر االساس في القيادة كىك نات  عف السمكؾ الذم يتبعو القائد مع  . التأثير5
 (.74: 2012)السعكد، كالذم مف خبللو يتـ تغير سمككيـ باالتجاه الذم يرغبو خريفاآل

ف يككف قائدا بمفرده، فعممية أمنيا  ألمف القيادة ىي تفاعؿ اجتماعي فبل يمكف أ ىلإ ويخمص الباحث
طار ظركؼ اذا كجد مف يقكد كمف يقادكف كىدؼ مشترؾ مطمكب تحقيقو في إال إالقيادة ال تقكـ 

ف يحدد عناصر القيادة أالقائد  ىالجماعة كعميو يجب عم ىعم تأثيرهكمكقؼ معيف يمارس القائد فيو 
 ىداؼ المنظمة بكفا ة كفاعمية.  أدكار التي يقـك بيا المرؤكسيف لتحقيؽ لعمؿ كتحديد األلتنظيـ ا

 

 يوضح عناصر القيادة (5رقم ) الشكل
 

 
 
 
 
 

 
 )جرد بواسطة الباحث(

 :  سمات القيادة
يتميز القائد الفاعؿ بالعديد مف السمات المينية كالشخصية التي تمكنو مف التفاعؿ الناجح مع الجماعة 

  -ك أىميا:
العقؿ كالمنطؽ ال  ىلإف المجك  أتخاذ أم قرار ا ىف تككف قادرا عمأالبد  تخاذ القرار :ا ىالقدرة عم .1
 ذلؾ. فراد يمكنيـتقييـ المكقؼ فالعديد مف األب ىفتيك
كخطتؾ  ،ف تضع خطة لتنفيذهأف تتخذ القرار سيككف عميؾ أ: بمجرد  الحكمة في التخطيط والتنظيم .2

يف كمتي أك ،كمف سيقكـ بو ،  لذم سيتـ القياـ بوا سئمة مثؿ : ماف تجيب عف بعض األأىذه ينبغي 
تحتاج ساسية التي سدم السمات األأحف الحكمة في التخطيط كالتنظيـ ىي إكلذا ف ،ككيؼ سيتـ ذلؾ

 .  خريفلآللييا لتككف قائدا إ

 عناصر القيادة

 ثيرأالت المكقؼ الجماعة القائد اليدؼ
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تخاذ القرارات ككضع خطط متميزة ا ىف كاف لديؾ القدرة عمأك  ىحت الشجاعة في التصرف : .3
ىدافؾ مالـ تكف لديؾ أنؾ ستظؿ بعيدا عف تحقيؽ إقراراتؾ ف ىكامر كتكجييات ترتكز عمأصدار ا  ك 

بما يجب القياـ بو بصرؼ النظر عف التكاليؼ  تقكـف تككف شجاعا أالشجاعة لمتصرؼ فبل بد 
نو قد تككف لؾ رؤية تكشؼ لؾ عما ينبغي القياـ بو كحكمة أكالصعكبات كالمخاطر كالتضحيات كمع 

نتائجؾ المرغكبة مالـ تكف شجاعا في التصرؼ  ىلإنؾ لف تتكصؿ إتخاذ القرارات فاعميقة تساعدؾ في 
 حيف يككف ىذا التصرؼ الزما لمنجاح. 

 ،ىدافؾ المحددةأسمكب المنظـ الذم يمكنؾ مف بمكغ دارة ىي األاإل ىالقدرة عم دارة :اإل ىالقدرة عم .4
دكات أداة مف أدارة سراراىا فاإلأباياىا ك خكتشاؼ ا  ك دارة كتساب ميارات اإلإىذه القدرة  كتسابإكيتطمب 

 (.22-21 :2010)عبكم، القيادة الجيدة
 : رئيسية ىي  ربعةأن لمقيادة سمات أمحبوبة  ىوتر 
كيحقؽ ذلؾ مف خبلؿ اليدك ، الثقة بالنفس، القدرة عمى  ، ورباطة الجأش:االنفعاليستقرار اال .1

 .  شتداد الضغكطإتكقع التطكرات، كخاصة عند 
ستيبلؾ الطاقة في التستر إمتبلؾ القكة لكي يعترؼ بالخطأ، بدالن مف إكتتطمب  عتراف بالخطأ:اال .2

 عمى األخطا . 
قناع اآلخريف، دكف  كمنيا القدرة عمى التكاصؿ الميارات الشخصية الجيدة، والتعامل الجيد : .3 ، كا 

 المجك  إلى أساليب قسرية، أك سمبية.
: كالقدرة عمى فيـ طائفة، كاسعة مف المكاضيع في مختمؼ  طبلع الواسع"تساع الفكر "اإلا .4

 ( . 29 :2011محبكبة، التخصصات، كليس في مجاؿ ضيؽ ينحصر في مجاؿ خبرتو فقط )

  ل :عواجب توافرىا في القائد الفاالميارات ال
 أىداؼ كتحقيؽ تابعيو سمكؾ التأثير في عمى تساعده مياراتب يتميز أف يجب قائد كؿ أف شؾ ال

 – القائد) كىي القيادة لعممية الثبلثة األطراؼ القائد تفيـ يستطيع كلكي فييا، يعممكف التي اإلدارة
 كيرفع العمؿ أىداؼ يبمغ لكي كذلؾ ميارات خمسة يكتسب أك أف يحكز بد فبل (المكقؼ – التابعكف
  :ىي كىذه الميارات أخرل، ناحية مف رضاىـ درجة كيرفع األفراد أىداؼ كيحقؽ مف ناحية، اإلنتاجية

  : الفنية الميارات :والأ
ا إياه متقننا لعممو مجيدنا القائد يككف أف الميارة بيذه كيقصد  طبيعة ناحية مرؤكسيو، مف بأعماؿ ،مممن
 ستعماؿإ كذلؾ بإمكانو  كأف يككف كمتطمباتيا كعبلقتيا بمراحميا عارفنا يؤدكنيا، التي األعماؿ
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 الميارة كىذه، العمؿ بإنجاز  كالكفيمة كالكسائؿ المتاحة بالطرؽ كعارفنا كمدركنا كتحميميا، المعمكمات
 ستخداـإ في كبكفا تو العمـ، مجاالت  مف مجاؿ في المتخصصة المعرفة مف القائد بحصيمة مرتبطة

 بمعرفتو يتمتع الناجح فالقائد اليدؼ يحقؽ بالشكؿ الذم العمؿ أدا  في كجو بأفضؿ المعرفة ىذه
 العمؿ إلنجاز الضركرية الفنية كالكسائؿ المتاحة، العممية ستخداـ الطرؽإ في كبراعتو المتخصصة

تقاف بميارة  .كا 
 تمخيصيا يمكف ك خرلاألالقيادية  الميارات عف تميزىا التي السمات مف بعدد الفنية الميارات كتتميز
  : يمي فيما
  . القائد لدل تكافرىا مدل مف التحقؽ األخرل كيسيؿ الميارات مف أكثر تحديدنا أنيا -
 كالتقنيات ستخداـ األدكاتإ في اإلجرا ات كتبسيط التحميؿ عمى كالمقدرة العالية بالمعرفة تتميز أنيا  -

 التخصص.  مجاؿ في
  .كالتقني العممي كالتقدـ التخصص ظؿ في كمألكفة مطمكبة أنيا  -
  .األخرل الميارات مف كالتنمية كتساباإل سيمة أنيا  -

 ، المسؤكلية عمى تحمؿ القدرة : ىي الفرعية كالسمات القدرات مف" أربع "الفنية الميارات عف كتنبثؽ
، كسمة لؤلمكر، كالشامؿ العميؽ الفيـ عمى كالقدرة مكان باليدؼ كسمة اإليماف الحـز  تحقيقو يةكا 

  (.2010،56،ظاىر)ال
   :اإلنسانية الميارة :ثانيا
 كيجعميـ اآلخريف مع بنجاح التعامؿ القائد بيا يستطيع التي بالطريقة اإلنسانية الميارات تتعمؽ

 الميارات كتتضمف كالعطا ، اإلنتاج عمى قدرتيـ مف كيزيد في العمؿ، كيخمصكف معو، يتعاكنكف
 كالميارات ،كأفراد كمجمكعات الناس مع العمؿ متطمبات عمى التعرؼ في القائد كفا ة اإلنسانية مدل

 كىي إجبار، أك قير دكف كقكة بحماس العمؿ كتدفعيـ إلى اآلخريف، شخصية تحتـر الجيدة اإلنسانية
 كتكلد النفسي، الرضا ليـ كتحقؽ قكل، أساس عمى لممجمكعة الركح المعنكية تبني أف تستطيع التي

  .متعاطفة متحابة كاحدة أسرة في جميعا بينيـ كتكحد المتبادلة، كاالحتراـ بينيـ الثقة
  :الميارة التنظيمية :ثالثا
 كيجيد كخططيا، كأنظمتيا أىدافيا كيفيـ نظاـ متكامؿ، أنيا أساس عمى لممنظمة القائد ينظر أف كىي

 جميع كيدرؾ الجيكد كتنسيؽ الكاجبات كتكزيع العمؿ تنظيـلؾ كالصبلحيات، ككذ السمطة أعماؿ
 أجزائو بيف كفيمو لمترابط يقكده، الذم التنظيـ رؤية عمى القائد قدرة كذلؾ كتعني المكائح كاألنظمة

 كفيـ تصكر عمى كقدرتو أجزائو بقية منو عمى جز  أم في تحدث قد التي التغيرات كأثر كنشاطاتو
 يمتمؾ أف الضركرة كمف فيو، يعمؿ الذم بالمجتمع ككؿ المنظمةكعبلقة  بالمنظمة المكظؼ عبلقات
 مركزه مف الذم يتخذ القائد تميز خصائص كىي اإلدارم، العمؿ جكىر تمثؿ مينية خصائص القائد

 (.33 :2010العبلؽ، (بقكاعدىا األخبلقية كيمتـز إلييا كينتمي بيا، يؤمف مينة الكظيفي
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  :الفكرية الميارة :رابعا
 المركنة تعني ككذلؾ بالمقارنة، ستنتاجكالتحميؿ كاإل الدراسة عمى بالقدرة القائد يتمتع أف كىي
العصر  متطمبات حسب كتطكيرىا المنظمة تغير أفكارلؾ ككذ أفكار اآلخريف، لتقبؿ الذىني ستعدادكاإل

 .كالظركؼ
  :اإلدارية الميارة :خامسا
 كمتابعة عادال، تكزيعنا التنظيـ داخؿ العمؿ تكزيع عمى كقدرتو عممو، فيـ عمى القائد قدرة بيا كيقصد
 كالقياـ كمراقبة تنفيذ األعماؿ اإلجرا ات، كتبسيط المختمفة، النشاطات بيف كالتنسيؽ كتطكيره، األدا 
 (. :321 2001خركف،آ)النمر ك  كجو أكمؿ عمى بيا
ا كىي  تحقيؽ أجؿ مف يقكده الذم التنظيـ داخؿ نشاطو كممارسة عممو فيـ عمى القائد قدرة أيضن

 :ما يمي لدل القائد اإلدارية الميارة تكافر عمى الدالئؿ كمف ، التنظيـ ىذا أىداؼ
 . المرؤكسيف بيف عادال تكزيعنا العمؿ كتكزيع التخطيط كفا ة -
 .لؤلدا  مكضكعية كمقاييس معدالت كضع -
 .تنميتيا عمى كالعمؿ التنظيـ أفراد لدل الكامنة القدرات كشؼ -
 . لممرؤكسيف السمطة خطكط تكضيح -
 . بالتنظيـ المختمفة اإلدارية كالكحدات النشاطات بيف التنسيؽ تحقيؽ -
 .كاإلشراؼ الرقابة مف خبلؿ اإلنتاجية مف ممكف قدر أكبر تحقؽ التي األساليب أفضؿ ختيارإ -
 .التنظيـ في الجمكد كمقاكمة المركزية مف كالتخفيؼ اإلجرا ات تبسيط -
دارة القرار، صنع : ميارات ىي فرعية ميارات أربع اإلدارية القائد ميارة عف كينبثؽ - دارة الكقت، كا   كا 

دارة كالمجاف، جتماعاتاإل  (.54:2001التغيير )الرشكدم، كا 
  -تتمثل في االتي: المياراتمة تتطمب مجموعة من عن القيادة الفاأ حريم ىوير 
 بعمؿ المتعمقة القرارات تخاذاك  التأثير كالسيطرة، أعماؿ في العامميف القائد مشاركة ككى:  التمكين .1

  .الجماعة
 عمى كاإلقداـ المحتممة كتكقع التغيرات المكقؼ تشخيص عمى القائد قدرة كىي:  البديية أو الحدس .2

  .الثقة كبنا  المخاطر
  .القكة كالضعؼ مكاطف معرفة عمى القدرة :  الذات فيم .3
 مستقبؿ عف كالفكرية الذىنية الصكرة ما، ي ش تجاه السميـ الفكر أك التصكيرية القدرة  :الرؤيا .4

  .المنظمة مستقبؿ تصكر عمى المنظمة المقدرة
 كقيـ المنظمة بيا تسترشد التي ستيعاب المبادئاك  فيـ عمى المقدرة كىي :القيم بين التوفيق .5

 (. 217 :2010،حريـبينيما ) التكافؽ كاإلنسجاـ إحداث عمى كالعمؿ العامميف
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 القيادة ميارات يوضح (3) الشكل
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 (جرد بواسطة الباحث)
تزيد مف فاعمية القيادة كمف ىذه أف تمؾ الميارات  لىإ مف عرض ىذه الميارات يخمص الباحث

ف تكفرت في إكالتي  ،المينية الميارية لمقائدالجكانب الجكانب الشخصية ك  ىركزت عمالميارات كبعضيا 
 ىداؼ المنشكدةمة تسير بالجماعة نحك تحقيؽ األعالقائد بنسبة عالية كانت ىذه القيادة قيادة فا

  .لممنظمة
 : نماط القيادة أ

كقد تعددت  دارةاإل ك ىتماـ الكثير مف الباحثيف كالدارسيف في حقؿ القيادةإالقيادة  نماطأنالت دراسة 
القيادية بتعدد المفكريف كتعدد النظريات القيادية التي حاكلت تفسير حقيقة القيادة، كفي  ألنماطاىذه 

تضح ا بعاد السمكؾ القيادمأستعراضو مف مفاىيـ متعددة لمقيادة، ككذلؾ نظريات القيادة ك اضك  ما تـ 
تقسيـ الذم يقسـ القادة ف الأال إدارة ، اإل القيادة ك نماط القيادية التي ذكرىا عمما ختبلؼ تقسيمات األا

كثر التقسيمات شيكعا حيث تندرج تحتو أ، يعتبر مف التأثيرفي  ـسمكب القيادة، كطريقتيأ ىبنا  عم
 ىنكاع مف القيادة عمأنماط القيادية في ثبلثة لمقيادة، كيحصر ىذا التقسيـ األ خريفاآلجميع تقسيمات 

  -:لتاليالنحك ا
  :القيادة األوتوقراطية :والأ

القيػػػػػاـ  يتػػػػػكلىبمحاكلتػػػػػو تركيػػػػػز السػػػػػمطات كالصػػػػػبلحيات فػػػػػي يػػػػػده فيػػػػػك  ياألكتػػػػػكقراطيتصػػػػػؼ القائػػػػػد 
حػػػػػد فػػػػػي مباشػػػػػرة كظيفتػػػػػو فيػػػػػك يتخػػػػػذ مػػػػػف المركزيػػػػػة المطمقػػػػػة أبكػػػػػؿ صػػػػػغيرة ككبيػػػػػرة فػػػػػبل يشػػػػػرؾ معػػػػػو 

منيػػػػا بػػػػؿ ال يسػػػػعي دائمػػػػا لتكسػػػػيع دائػػػػرة يفػػػػكض سػػػػمطاتو حتػػػػي البسػػػػيطة  اسػػػػمكبيا فػػػػي العمػػػػؿ فيػػػػك ال
  (.72 :2008حياتو )حمزاكم ،سمطاتو كصبل

 ة ػػػنيػفالػػميارة ال

 نسانيةاالميارة ال

 فكريةالميارة ال

 اإلداريةميارة ال

 فريؽ عمؿ فعاؿ  القائد تنظيمية الميارة ال
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العمؿ كالتيرب مف  ةقم ىلإنساف كسكؿ بطبعو يميؿ ف اإلأفرضية  ىلإكيستند ىذا النمط مف القيادة 
خكفا مف الجزا  كالعقاب كليس متالغير كتجعمو  ىعتماد عمنقياد كاإلالمسؤكلية كىذه الصفات تييئو لئل

مف القياـ بمتطمبات  لمتأكدشراؼ مباشر مف رئيسو ا  متابعة دقيقة ك  ىلإحبا في العمؿ، كلذا يحتاج 
 (. 2004:26كظيفتو )الربيؽ،

متباينة في االسمكب متفقة في  كتكقراطيةشكاؿ رئيسية مف القيادة األأثبلثة  النمطندرج تحت ىذه يك 
 النحك التالي:  ىالغاية عم

نو أك المتحكـ بأالمتسمط  األكتكقراطييتميز القائد  و التحكمية :أالتسمطية  – األوتوقراطيةالقيادة  .1
كامره أيحاكؿ تركيز كؿ السمطات في يده، كيحتفظ لنفسو بالقياـ بكؿ صغيرة ككبيرة بمفرده كيصدر 

يفكض سمطاتو،  كلذلؾ فيك ال ،ليا مرؤكسيوطاعة إ ىكتعميماتو التي تتناكؿ كافة التفاصيؿ كيصر عم
مكر تحت سيطرتو، كىك كصبلحياتو كمدىا لتككف كؿ األبؿ يحاكؿ جيده دائما تكسيع نطاؽ سمطاتو 

في التصرؼ دكف  لمرؤكسيوال بقدر يسير مف الحرية إيسمح  ف الأنو يجب أيقـك بكؿ ذلؾ لقناعتو ب
 (. 2010:145مكافقتو الخاصة )السكارنة،

مف القائد  ستبداداإقؿ أيككف القائد في ىذا النمط : و الصالحة أالخيرة  –وتوقراطية القيادة األ  .2
ك ألتييئة بيئة العمؿ المريحة التي ال تسمح بظيكر الصراع التنظيمي  ىكيسعاألكتكقراطي المتسمط 

ال عندما تعجز كسائؿ إكراه اإل ىلإ أساليب المدح كالثنا  كال يمجأستخداـ االسمككيات العدائية مف خبلؿ 
 (. 79: 2008كتنفيذىـ قراراتو )القحطاني، وقناع حيث يسعي القائد لضماف طاعة مرؤكسياإل
 ومرؤكسي ليحاكؿ القائد خمؽ االحساس كالشعكر لد و المبقة :أالمتعاممة  – األوتوقراطيةالقيادة  .3
ف يككف ذلؾ بالفعؿ فعف طريؽ المقا ات كالندكات أنيـ يشارككنو في عممية اتخاذ القرارات دكف أب

ف يخمؽ لدييـ انطباعا بكجكد مشاركة أسيو، يحاكؿ ك مساعديو كمرؤ كالمؤتمرات التي يعقدىا القائد مع 
 (. 61 :2013مف جانبيـ كقبكال كاقتناعا بيا) الغامدم،

  :األوتوقراطيةمزايا القيادة 
كثر أكقات نيا تككف في بعض األأغفاليا حيث إيجب عدـ  األكتكقراطيةيجابية لمقيادة إىناؾ جكانب 

 األكتكقراطيةف القيادة أ ىلإنكاع القيادة أ، حيث تشير الخبرة في مجاؿ لخر نكاع القيادة األأمية مف عاف
  -:مة في المكاقؼ التاليةعاالمطبقة جيدا ستككف ف

ا في التطبيؽ العممي كخاصة في المكاقؼ التي تيدد جحسمكب قد يككف ناىذا األ شكاؿأف بعض أ -
 التنظيـ كالعامميف فيو . 

       سيف الذيف ال يرغبكف في تحمؿ المسؤكلية ك لمتعامؿ مع المرؤ النمط االكتكقراطي مناسب  -
  .(170 :2012)الطراكنة،
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 عندما يككف المكظفكف جدد كقدراتيـ بسيطة.  -
 .ىميةدرجة بالغة مف األ ىتصاؿ كالتنسيؽ عمعندما يككف اإل -
 بيرا معترفا بقدراتو في مجاؿ المشكمة. خذا كاف القائد إ -
 ىمية بسيطة. أ لو المرؤكسيفكقبكؿ القرار مف  ىمية بالغة،أ ىار عمعندما تككف نكعية القر  -
  (.1988:418تنظيـ كتنسيؽ مبدئييف )جرام، ىلإذا كانت ىناؾ حاجة إ -

  :األوتوقراطيةالقيادة  عيوب
ثار سمبية بالنسبة أخذ بو مف يترتب األ حكؿ ما األكتكقراطيةسمكب القيادة أ ىعم المآخذتدكر معظـ 

ثار أسمكب كتككف كمكاقؼ معينة تقتضي تطبيؽ ىذا األ اف ىناؾ ظركفألمعمؿ كالعامميف كبالرغـ مف 
ثار السمبية التي يرتبيا في المكاقؼ ف األأك  ستثنائية،حكاؿ اإلال في األإيككف  ف ذلؾ الأال إيجابية فييا إ

  -:كتكقراطية القيادة األ عيكبىـ أكفيما يمي ، يجابيةاإل باألثارقيست  ذا ماإكالظركؼ العادية كثيرة 
خمؽ المتاعب في العبلقات بيف  ىعم لضطراب مما يؤدبالسخط كالقمؽ كاإل المرؤكسيفحساس إ -

 . كالمرؤكسيفالقادة 
 لمخطأكامر صريحة كمحددة مف قائدىـ تجنبا أم عمؿ مالـ يككف لدييـ أب المرؤكسيفعدـ قياـ  -

 كالتعرض لمجزا . 
  .تجاه كاحدإتسير في  الذلتصاالت ستخداـ القائد لنمط اإلاتعطيؿ التغذية العكسية بسبب  -
 عدـ الفيـ المتبادؿ بيف الطرفيف .  ىلإيؤدم  لممرؤكسيفسفؿ مف القائد أ ىلإتصاالت اإل -
يترتب عميو تكليد  لمرؤكسيوحترامو ا  الضغط كالشدة كالتحكـ دكف تقديره ك  ألسمكبستخداـ القائد ا -

 المكظؼ التالي :  للد باإلحباطبرز مظاىر الشعكر أحباط كمف شعكر بالفشؿ كاإل
كالتيديد  لعمؿ،خطا  في ارتكاب األإالعدكاني لممكظؼ، مثؿ السمبية، ركح التخريب، تعمد  ؾالسمك  -

                     (.  2004:64)الشريؼ، بالتكقؼ عف العمؿ
نفعاؿ، القابمية ضبط اإل ىلإ فتقاراإل ،رتداد الشخصيةإعراض أبرز أ المكظؼ،رتداد شخصية ا -

 شاعات. لتصديؽ اإل
داخؿ التنظيـ الرسمي كذلؾ لمتخفيؼ مف القمؽ  المرؤكسيفرسمية بيف الظيكر التجمعات غير  -

دا  بسبب الصراع بيف التنظيـ الرسمي األ ىمما يؤثر عم المرؤكسيف لحباط لدالنفسي كالتكتر كاأل
 كالتنظيـ الغير رسمي . 

 : ىمياأنخفاض الركح المعنكية لمعامميف، التي تبدك ظاىرة مف خبلؿ مجمكعة مف المؤشرات مف ا -
 نعداـ التعاكف كالكال  لمقائد . ا  نعداـ رضا العامميف عف العمؿ، ك ا -
 رتفاع معدؿ الشكاكم كالتظممات بيف العامميف . ا -
 عذار مختمفة . ك إلأرتفاع معدؿ الغياب عف العمؿ بيف المكظفيف بدكف عذر ا -
 (. 156-2010:165رتفاع معدؿ دكراف العمؿ )السكارنة،ا -
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   :القيادة الديمقراطيةثانيا : 
تجميد االفكار كشؿ الحركة  ىلإدت أستبدادية ف القيادة اإلأظير ىذا النكع مف القيادة ناتجا عف 

ىداؼ لى الفكضى بشكؿ كبير بسبب تضارب األإدت أف القيادة المتساىمة أكالتطكر كاالبداع كما 
ف القائد أىكا  كتخمي القيادة عف دكرىا في التكجيو كاالرشاد كقد جا ت القيادة الديمقراطية حيث كاأل

فكار أرا  ك آىداؼ كتقكيـ النتائ  كيشجع ديد األيممؾ الثقة كالتقدير بمرؤكسيو كيمنح المشاركة في تح
    استخداميا كيتخذ القرارات بصكره مشتركة مع مرؤكسيو كيكثؼ اتصاالتو بيـ ىمرؤكسيو كيعمؿ عم

 (. 78 :2011) المنيؼ،
قصى أ ىلإرفع الركح المعنكية لمعامميف، كيدفع المنظمة  ىلإكىذا النمط يبعث ركح التعاكف ، كيؤدم 

ساس المشاركة كتفكيض السمطة كاشباع أ ىنتاج كالكفاية فالنمط الديمقراطي يقكـ عماإلدرجة مف 
 (. 110 :2013حاجات العامميف كخمؽ التعاكف فيما بينيـ كحؿ مشكبلتيـ)الكيشي،

 ،كتفكيض السمطة ،كالمشاركة ،نسانيةثبلث ركائز ىي : العبلقات اال ىعم كتستند القيادة الديمقراطية
كدرجة عالية  ،تخاذ القراراتاكيتسـ سمكؾ القائد الديمقراطي بدرجة عالية مف المشاركة الجماعية في 

 (. 2004:27مف المساندة مف جانب القائد )الربيؽ،
  : شكال القيادة الديمقراطيةأ

 :المشاركة ىي أزا  تطبيؽ مبدإالديمقراطي  لمقائدىناؾ خمسة نماذج 
في صنع القرار  ـلمشاركتي لممرؤكسيفبسيطا مف الحرية  االذم يتيح قدر نمكذج القائد الديمقراطي  .1

يجاد الحؿ المناسب إماـ مرؤكسيو، كطمبو منيـ مشاركتو في أمف خبلؿ كضعو لممشكمة التي تكاجيو 
ثـ يبادر في النياية في  ،التي قد تضع حمكال لممشكمة مرؤكسيوقتراحات ا  را  ك آكىك بذلؾ يقدر  ،ليا
 نو الحؿ المنشكد . أالذم يرم  ختيار الحؿإ
تخاذ القرار ضمف ىذه ا مرؤكسيونمكذج القائد الديمقراطي الذم يضع حدكدا معينة كيطمب مف  .2

مر ما بعد ما يحدد المشكمة كيرسـ الحدكد التي أتخاذ قرار في اب مرؤكسيوفيك ىنا يفكض  ،الحدكد
 طارىا. إتخاذ القرار في ايمكف 

كيككف  ،فرصة محددة لمشاركتو في صنع قراراتو لمرؤكسيويتيح  لالذنمكذج القائد الديمقراطي  .3
في صنع  المرؤكسيفشراؾ إ ىتساعد عم تخاذ القرار الاؼ ك ف ظر أالقائد  لذلؾ في الغالب عندما ير 

 مكاف. ف يككف القرار مقبكال لدييـ بقدر اإلأكلكنو ييتـ ب ،القرار
كبر لممشاركة في صنع القرارات في مكقع أفرصة  لمرؤكسيويتيح  لنمكذج القائد الديمقراطي الذ .4

  .فضؿ الطرؽ لتنفيذهأ مرؤكسيوالغالب عندما يتخذ القرار ثـ يناقش مع في كيتـ ذلؾ  ،معيف
تخاذ امر أف يترؾ ليـ أالمشاركة في صنع القرار ب لمرؤكسيونمكذج القائد الديمقراطي الذم يتيح  .5

 (.219-2009:220)كنعاف، سيقبمو اذا كافقكا عميونو بدكره أالقرار الذم يكافقكف عميو، ك 
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  : مزايا القيادة الديمقراطية
، كالعدؿ وبقيمة الفرد كمنحو الحرية مع مسؤكلية عف تصرفات كاإليمافنسانية سيادة المبادئ اال -

م أكالر م أحتراـ الر ادارم كمراعاة الفركؽ الفردية عند تكزيع المسؤكليات، ك فراد النظاـ اإلأكالمساكاة بيف 
 . اآلخر

نسانية بيف االفراد في المنظمة كما يترتب عمييا مف اشاعة جك اجتماعي يشعر فيو نمك العبلقات اال -
  كاالستقرار كالمسؤكلية، كتسكده ركح التعاكف كااللتزاـ. باألمافالجميع باالنتما  لممنظمة، كيحسكف فيو 

كذلؾ الف اتاحة الفرصة اماـ   المنظمة المشاركة الفاعمة في التخطيط كتحديد السياسات كبرام -
القيادة  ىلتحمؿ المسؤكلية، كتييئ ليـ فرص التدرب عم ـيؤىميسيف لممشاركة في ىذه العمميات ك المرؤ 

 كالمشاركة في اتخاذ القرارات . 
فراد بصكرة تمكنيـ مف تحقيؽ الرؤية بكضع الفرد المناسب في المكاف تنسيؽ الجيكد بيف األ -

ك أعماؿ بدقة بحيث ال تتداخؿ حداث نكع مف التكازف بيف السمطة كالمسؤكلية كتحديد األأالمناسب، ك 
 ثنا  التنفيذ. أتتعارض 

لممارسة التكجيو الذاتي، كاستخداـ قدراتيـ في التصرؼ الذكي المرؤكسيف ماـ أتاحة الفرصة إ -
 (. 133-132 :2009)التؿ،كالتفكير العقبلني عند مكاجية المشكبلت الخاصة بالمنظمة 

 : عيوب القيادة الديمقراطية
طار ىذا إسمكب القيادة الديمقراطية كالتي كشفت عنيا الدراسات التي تمت في أ ىعم المآخذبرز أمف 
 -:يمي تجاه مااال
تشكؿ مظيرا لتنازؿ القائد  ككنيامف  –ساسية لمقيادة الديمقراطية أالمشاركة كركيزة  ىيؤخذ عم ما  -

لييا إف المشاركة قد ينظر أكمف  ،يفرضيا عميو منصبو مف ناحية التيعف بعض ميامو القيادية 
  .خرمأمقراطية القيادة مف ناحية بعض القادة كغاية في حد ذاتيا كليست ككسيمة لتحقيؽ دي

 بآرا سترشاد القائد ا ىقائـ عم ستشارمإ كأسمكب –سمكب القيادة الديمقراطية أ ىيؤخذ عم ما  -
سمكب بالشخصية سمكب غير عممي كتـ تسمية ىذا األأنو أ عم –م معيـ أمرؤكسيو كتبادؿ الر 

 (.2010:181سكارنة،ال)لممرؤكسيفالبيركقراطية 
الراغبيف في العمؿ السريع  لممرؤكسيف احباطإسمكب القيادة الديمقراطية يسبب أستخداـ اف إكذلؾ ف  -

عاقةلمكقت  مضيعةكيعتبركف الحكار    .التقدـ كا 
كا ما ممالنمط الديمقراطي تنازؿ القائد عف صبلحياتو كمسؤكليتو كتسميميا لمرؤكسيو ليع ىليس معن -

 ىلإ أمكر كيمجنو ممسؾ بزماـ األأال إنو ديمقراطي كمرف أنو صكاب فيك مع أيشا كف كما يعتقدكف 
 (. 65 :2013كاف ذلؾ ضركريا)الغامدم، ىالسمطة مت
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  : القيادة الحرةثالثا: 
را ىـ كرؤيتيـ الثاقبة أكيقدمكف  ،فكار المكظفيفأستشارم كيشجعكف قادة ىذا النمط يتقمصكف دكر اال

ىداؼ التي ذا سعت المجمكعة كرا  األإؿ عاستشارم غير فف ىذا النمط االأك  ،عندما يطمب منيـ ذلؾ
يضا : القيادة الترسمية أكيطمؽ عمييا  .(2001:186،خركفآك  ىداؼ المنظمة)راتشماف،أتتفؽ ك  ال

ف أكال يحاكؿ  ومرؤكسي ىعمالقائد يسيطر  ال يادة،القسمكب مف كالمتساىمة كالمكجية كفي ظؿ ىذا األ
سيف الكاممة في العمؿ دكف ك حرية المرؤ  أمبد ىصؿ عميؤثر عمييـ بطريقة مباشرة، فيي مبنية في األ

 ىلإنيا تؤدم أك ضبط سمككيـ لذا كجو ليا عدة انتقادات منيا أالمرؤكسيف ك تكجيو لجيكد أشراؼ إأم 
ىداؼ المنشكدة التيرب مف المسؤكلية كصعكبة قيادة المجمكعات كتكحيد جيكدىا نحك تحقيؽ األ

 (. 262 :2010) العمياف، المنظمةفي  كالفكضىالعمؿ كانتشار القمؽ كالتكتر  ىكضعؼ القدرة عم
 

  : ةخصائص نمط القيادة الحر 
 -:الخصائص التالية ،القيادة الحرة كالتي كشفت عنيا الدراسات ألسمكبصائص المميزة الخىـ أمف 
صدار ،لممارسة نشاطاتيـ لمرؤكسيوكبر قدر مف الحرية أعطا  إ ىلإتجاه القائد ا .1 تباع اك  ،القرارات كا 

 العمؿ.  إلنجازالتي يركنيا مبلئمة  اإلجرا ات
سناد الكاجبات الييـ إ ىلإكميمو  ،كسع نطاؽأ ىعم لمرؤكسيوتفكيض السمطة  ىلإتجاه القائد ا .2

 بطريقة عامة كغير محددة. 
 ىعتماد عمفرصة اال لممرؤكسيفف التعميمات العامة تتيح أسمكب الحر عتقاد القائد الذم يتبع األا .3

الصكاب مف خبلؿ  ىلإ ىدنأنفسو، كما تجعمو يتعمـ كيؼ يقيـ نتائ  عممو، ككيؼ يصدر قرارات 
 تخاذ القرار.ابحاطت أكمراجعتو لمعكامؿ كالظركؼ التي  وتحميمو كتقييم

ف أ لسمكب القيادة الحرة ير أفالقائد الذم يتبع  ،تصاالتفي اال تباع القائد سياسة الباب المفتكحا .4
تصاؿ كسيؿ ليـ سبؿ اإل ،لمرؤكسيوال اذا جعؿ بابو مفتكحا إلف يككف مجديا  القيادةالحرية في سمكب أ
ستعداد القائد ا ىتعن فسياسة الباب المفتكح ال ،مرىاأفكار التي يمتبس عمييـ كاأل اآلرا لتكضيح  ،بو
عطا  التكجييات كالتعميمات العامة إنما ا  ك  ،كتفيميما كمعالجتيما مرؤكسيومشاكؿ  ىلإستماع لبل

 (.72: 2011خركف،آ)العتكـ ك  ضك  تجربتيـ في العمؿ ىتاركا حرية التصرؼ حياليا عم ،بشأنيا
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 :  ةمزايا نمط القيادة الحر 
 قياـ العامميف ببذؿ اقصى جيكدىـ بمجرد شعكرىـ بثقة قائدىـ في قدراتيـ.  -
كتمكينيـ مف اكتساب الخبرة في ظؿ مكاجية المشاكؿ كدراستيا كايجاد  الصغرلالقيادات  تأىيؿ -

 الحمكؿ المناسبة ليا. 
 ىكالحصكؿ عم الشخصيالتقدـ كالمساىمة بالفكر المستقؿ كتحقيؽ االبداع  ىفراد عمتشجيع ركح األ -

 (. 47 :2012الخبرة عف طريؽ االستقبلؿ في العمؿ)العجارمة،
فراد ذكم مستكيات عقمية ك عممية عالية كما في أسمكب عندما يتعامؿ القائد مع قد ينجح ىذا األ -

 (. 177 :2012بحاث)الطركانة،مؤسسات الدراسات كاأل
  ة.ستخداـ نمط القيادة الحر اثار المترتبة مف ىذه العكامؿ تظير بعض اآل كفي ظؿ تكفر

 بداعي. يجابي كاإلكالكال  لمجماعة تنمك كتزيد كتككف لدييـ ركح المبادرة كالتفكير اإل نتما اإل -
كبالتالي  بأدكارىـالقياـ  ىفراد عمالعبلقة مع القائد تتسـ بقدر مف الحرية كالتمقائية فيذا يشجع األ -

 (.2010:82مي،)العجفراد الجماعة كتقؿ المشاكؿ كالمشاحنات بينيـ أيسير العمؿ كيقؿ العدكاف بيف 
 :  ةعيوب نمط القيادة الحر 

ك قد تككف أسيف ك المرؤ  ىشراؼ عمف القادة الذيف ينتيجكف ىذا النمط يككنكا ضعيفيف في الرقابة كاإلأ -
ف في ظؿ ىذا أعماؿ كما نجاز األإعطا  مساحات كبيرة مف الحرية في ا  معدكمة بسبب التفكيض ك 

دا  العمؿ أطبلؽ العناف في إحياف بسبب غمب اإلأصدار قرارات خاطئة في ا  سمكب تعـ الفكضى ك األ
 سيف. ك لممرؤ 

التيرب  ىىتماـ بالعمؿ كيساعد عمسمكب نادر التطبيؽ كىك غير عممي لمقيادة حيث يضعؼ اإلأنو أ -
 مف المسؤكلية. 

يقكـ بو شخص يجابي الذم ف القيادة ىي النشاط اإلالقيادة أل ساليبأسمكب ال يعد مف ف ىذا األأ -
لتحقيؽ ىدؼ معيف بكسيمة التأثير كلكف في ظؿ  خريفاآل ىدارم عمشراؼ اإلمعيف في مجاؿ اإل

 (. 32 :2010لى الضبط )العبلؽ،إف المجمكعات العاممة تفتقر أسمكب عدـ التدخؿ مف قبؿ القائد فأ
في المستقبؿ كضياع الكقت كالجيد كانتشار  سيف لمخبرات البلزمة التي تفيدىـك عدـ اكتساب المرؤ  -

 ؾ في العبلقات كفقداف الركح الجماعية. كالتف
غمكض فمسفة المنظمة كذلؾ نتيجة طبيعية لتمكلي مقاليد القيادة ممف ليس أىبل ليا كبالتالي عدـ   -

 سيف. ك ف يمتـز بيا المرؤ أرسـ السياسة التي يجب  ىمقدرتو عم
 (. 129: 2009ىـ الذيف يتخذكف القرارات)التؿ، فسيتفكيض متطرؼ لمسمطة كالمرؤك  -
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فراط كالقيادة التسمطية نماط تقع ما بيف اإلف ىذه األلى أإنماط القيادة أمف عرض  ويخمص الباحث
 في المشاركةأ عتمد مبدي الذل ،كبينيما نمط ثالث ىك نمط القيادة الديمقراطية ،كالتفريط كالقيادة الحرة

قناع إ ىعم القيادة الديمقراطية عمؿتك  سيو،ك بيف القائد كمرؤ تخاذ القرارات بسبب الثقة الكبيرة ا
 بمشاعر كتيتـ ،يتـ بمدم قناعتيـ بالعمؿتحترميـ ك ت يجبارىـ كبالتالي فيإبدؿ مف  سيفك المرؤ 
 مف خبلؿتباع اإل لستقبللية لدنمي اإلتك ، فكالمرؤكسيالقائد  نسانية بيفنمي العبلقات اإلتسيف ك ك المرؤ 

  ىداؼ المنشكدة لممنظمة.كالتي تسير بالجماعة نحك تحقيؽ األا كمسؤكليتي افي سمطاتي مشاركتيـ
 

  :سس النفسية واالجتماعية لمقيادة األ
ىتمكا بفكرة االذيف  ،جتماععمما  النفس كاال ىلإىتماـ بيا يرجع الفضؿ في تحميؿ فكرة القيادة كاال

 كالعكامؿ المؤثرة فييا.  ،الجماعاتك فراد تحميميـ لمعبلقات بيف األالقيادة مف خبلؿ 
جتماعي كتؤثر إتكجد في كؿ مكقؼ  ،جتماعيةاجتماع فيي ظاىرة القيادة مف كجية نظر عمما  االك 

تحقيؽ ىدؼ معيف فكجكد الجماعة يتطمب كجكد مف ينظـ  ىفي نشاط الجماعة المنظمة التي تعمؿ عم
صبحت أكلذلؾ  ،ف تعمؿ دكف تكجيوأف الجماعة ال يمكف أل ،كيكجييـ عضائياأالعبلقات بيف 
ىداؼ لتحقيؽ األ ،فرادىاأكالتفاعؿ مع  ،فييا التأثير ىشخص يككف قادرا عم ىلإالجماعة تتطمع 

 (. 89 :2009كنعاف، المنشكدة )
 

معظـ حياتنا في فراد نعيش أننا أ ىسس النفسية لمقيادة مف كجية نظر عمما  النفس فتقكـ عمبينما األ
يتمقي منيـ  ،كالديو ىفالفرد خبلؿ طفكلتو يعتمد كميا عم ،شراؼ مف غيرها  ظؿ تبعية مف جانب الفرد ك 

 ىلإثـ عندما ينتقؿ  ،كتكجيو مدرسيو بجانب كالديو شراؼإلكفي مرحمة دراستو يخضع  ،العكف كالتكجيو
فالفرد خبلؿ ىذه  ،حتي يصبح ىك نفسو مكجيا كمرشدا ،حياة العمؿ يخضع لتكجيو رؤسائو كمديريو

يؿ مرشادات فتككف لديو رغبة ك كيتطمع مف يفكقكنو لتمقي التكجييات كاال ،التبعية ىالمراحؿ يتدرب عم
 ،نفسو في كثير مف النكاحي  مف تمقا هنقياد لقائدالفرد العادم عادة تقبؿ اال لككؿ ىذا يككف لد لمتبعية

 نشأتومنو مف خبلؿ العبلقات التي كانت تحكـ سمككو في أه كسيمة مرغكبة لحفظ كتصبح القيادة عند
كىذه كميا في نظر عمما  النفس ركاسب نفسية  ،كلي كتتككف لديو ىالة مف التقدير كالييبة لقائدهاأل

  (.97 :2010)السكارنة، ترتبط بالقيادة
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 القيادة وعبلقتيا ببعض المفاىيم : 
  :الذكاء و القيادةوال : أ

 مف أكثر نفعالياإل الفرد ذكا  عمى أكبر بدرجة يعتمد الحياة في النجاح أفلى إ  Golman  يشير
 أك ،كالتعميـ التربية كانكا في سكا  عمميـ مجاؿ في القمة إلى يصمكف الذيف األفراد كأف ، العقمي الذكا 
 التفاؤؿ : السمات مثؿ مف بالعديد يتمتعكف الحياة مجاالت مف مجاؿ أم أك، الطب أك ،اإلدارة

 عمى كالتركيز ،الذات في كالشؾ كالغضب السمبية المشاعر كبح كيستطيعكف ،الخمؽ كدماثة كالمركنة،
  .كالثقة يجابيةاإل الجكانب
أعداد  مع كيتعاممكف المنظمة يمثمكف ألنيـ نفعالياال الذكا  مف عاؿ مستكل لىإ القادة يحتاجكما 
 فالتعاطؼ يككنك  عمى القدرة يمتمككف الذيف القادة أف إلىGolman كيشير العمؿ، ساعات خبلؿ كبيرة

 يككف أف يجب لذا ،البلزمة حتياجاتباال مدىـ كيستطيعكف مرؤكسييـ حتياجاتإ فيـ عمى قادركف
 كذلؾ ،المنظمةأىداؼ   تحقيؽ عمى الدافع كخمؽ بمرؤكسييـ الثقة تنمية عمى قادريف عاـ بشكؿ القادة
 حتراـكاال كالتفاني خبلصباإل اإلحساس زيادة عمى تساعد ألنيا مرؤكسييـ كبيف بينيـ العبلقة تجسيد
 . (2007:227)السمادكني، الطرفيف بيف كالثقة
 المينية، الخمفية التعميمية، كالخمفية المؤىؿ :في يختمفكف عامميف يدير فيك ذكيان  يككف ألف قائدال يحتاج
 مف المزي  ىذا إدارة إف ،السمكؾك  كالتكقعات، تجاىاتاال الشخصية، القيـ الخبرة، الجنس، السف،
 مسألة فرص أك بقيكد تحفؿ بيئة مخططة في أىداؼ لتحقيؽ سعيان  متباينة عمؿ مكاقؼ في الناس
 عمى الحصكؿ مف أبدان   يتمكف لف الثقة كدكف الثقة، بنا  يمكف ال الذكا  االنفعالي فبدكف سيمة، ليست
 طريؽ عف لمعمؿ الناس دفع عمى القادر ىك الماىر القائد إف ،بذلو لمعامميف يمكف مجيكد أفضؿ
شعاؿك  الحب، ثارةك   اإليجابية، المنافسة في الرغبة ا   في ما كأنبؿ قكل، مف اإلنساف عقؿ في ما أجمؿ ا 
 أف شؾ ببل يمكف تطبيقو في جتياداإل لكف نظريان  كبلمان  البعض نظر في ىذا يبدك قد قيـ مف فؤاده
  . (2007:26أفضؿ )مصطفي، ىك لما أسمكب القيادة يغير

  :القيادة واإلدارةثانيا: 
دارة نساني لئلجتماعي كاالدارة مف خبلؿ الجانب التنظيمي كااليمكف تصكر العبلقة بيف القيادة كاإل

  -النحك التالي : ىكذلؾ عم
ككنيا عممية تنظيـ لمجيكد  : يبرز الجانب التنظيمي لئلدارة مف خبلؿ الجانب التنظيمي لئلدارة -1

ف دكر القيادة في ىذا الجانب إكلما كانت اإلدارة تجمع بيف صفات العمؿ كالفف، ف ،المشتركة لؤلفراد
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القائد لؤلكامر، كلكف الدكر األساسي كالميـ أف القائد يتمثؿ فيو مجرد إصدار  ىلتنظيمي ال يقتصر عما
لتنظيـ، كفي ربط أقساـ التنظيـ اإلدارم بالعامميف فييا القياـ بتنظيـ نشاطات كجيكد العامميف داخؿ ا

  . كبإيجاد التنسيؽ الكامؿ بيف جيكد العامميف في التنظيـ ،كباألىداؼ التي يسعي لتحقيقيا
 ىجتماعي لئلدارة مف ككف التنظيـ اإلدارم عميتضح الجانب اال جتماعي لئلدارة :الجانب اال -3
لتحقيؽ أىداؼ مشتركة  ،يقكمكف بنشاطات جماعية ،صكره كأشكالو يضـ مجمكعة مف األفراد ختبلؼإ

جتماعية في اكالقيادة كظاىرة  ،ختبلؼ أشكالياإ ىنسانية عمكمحكر نشاطات اإلدارة ىي التنظيمات اال
في مة لمتنظيـ كتنسيؽ جيكد العامميف فيو تعد أداة أكثر ضركرة عاالمنظمة، ككأداة ف الجماعات

برز سمات اإلدارة أكالتي أصبحت مف  ،ختبلؼ حجميا كطبيعتيا كأىدافياإ ىالتنظيمات اإلدارية عم
 (.113 :2009)كنعاف،الحديثة 

ليا كيمثؿ العنصر آنساني، كليس تنظيما االتنظيـ اإلدارم تنظيـ  : نساني لئلدارةالجانب اال  -3
التي تسيـ في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة التي كجد  األخرماألكلي بيف مختمؼ العكامؿ  المكانةنساني اال

 ،ف محكر السمكؾ اإلدارم ىـ األشخاص ال األمكاؿ كاألدكاتإالتنظيـ لتحقيقيا، كمف ىذا المنطمؽ ف
القيادة تكلي  ىنساني في اإلدارة كعمالعنصر اال ىالتركيز عم ىىتماـ عمما  اإلدارة إلاتجو اكلذلؾ 

ذا الجانب مف خبلؿ دكر القائد في ىكيتضح دكر القيادة في  ،تكجيو ىذا العنصر كجعمو أكثر فاعمية
يمس  شراكيـ في مناقشة مااالتفاىـ المتبادؿ، ك  ىنسانية بينو كبيف مرؤكسيو عمالعبلقات اال قامةإ

 كلذلؾ فاإلدارة كالقيادة متبلزمتاف ال، باإلدارة المشتركة  ىكىك ما يسم أرا ىـ ىستماع إلشؤكنيـ كاإل
، إذ أف القيادة أصبحت ىدفا كاإلدارة تبقي الكسيمة ماألخر يمكف ألم منيما أف تعمؿ بفاعمية دكف 

جؿ أتجاه كاألىداؼ كاإلستراتيجية، كتشحذ اليمـ كتميب المشاعر كتدفع العامميف مف فالقيادة تحدد اال
كالتنظيمية  يةنما تعمؿ اإلدارة ككسيمة مف خبلؿ األساليب التخطيطمفيدة، بيالمثيرة ك الحداث التغيرات إ

 ىكاإلدارة تعمؿ عم كبطريقة متزنة بالضبط كالربط، ،جؿ تحقيؽ ىذا التكجو المطمكبأكالرقابية مف 
 (. 29 :2012 ،الشمرم) لآلخركبلىما مكمؿ أف كد ؤ تنفيذىا مما ي

 

تعمؿ عمى صقميا  يبالعديد مف المفاىيـ كالمتغيرات التمة ترتبط عف القيادة الفاأ ىلإ يخمص الباحث
العامؿ  كنفعالي العامؿ اال ،ىـ تمؾ العكامؿأىداؼ الجماعة كمف أتيا في تحقيؽ  كزيادة فاعميتيا ككفا

 .  جتماعي كالتي تعكس التفاعؿ الناجح بيف القائد كالجماعةاالالعقمي، العامؿ 
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 : نظريات القيادة 
التػػػػػػػي تناكلػػػػػػػت  العديػػػػػػػد مػػػػػػػف النظريػػػػػػػاتمكضػػػػػػػكع القيػػػػػػػادة كتعػػػػػػػدد جكانبػػػػػػػو ظيػػػػػػػرت لثػػػػػػػرا  نظػػػػػػػرا 

 ،دارم فػػػػػي تطػػػػػكر نظريػػػػػات القيػػػػػادةفقػػػػػد سػػػػػاىـ تطػػػػػكر الفكػػػػػر اإل ،مكضػػػػػكع القيػػػػػادة بالدراسػػػػػة كالتحميػػػػػؿ
 .القياـ بياعماؿ التي يجب ىداؼ القيادة، كخصائص القائد الناجح، كاألأالتي حاكلت تحديد 

كلقد أدل تطكر الفكر اإلدارم عبر الزمف إلى تعدد كجيات النظر حكؿ القيادة، كتغير النظرة مف آف 
لمفكريف إلى بمكرة عدد مف النظريات التي تناكلت القيادة كالتي ا كأآلخر، فقد أدت مساىمات الباحثيف 

ىذه النظريات  ستخدمتاتقكـ بشرح الخصائص، كالسمات، كالفركؽ التي تميز القائد عف غيره، ك 
معايير مختمفة لقياس فاعمية القيادة، كأىميا األدا  كاإلنتاجية، كالرضا عف العمؿ، كاشباع حاجات 

 (. 13: 2012بك النكر،أد كمشاعرىـ، كرفع ركحيـ المعنكية )ااألفر 
  -ىم النظريات :أوفيما يمي عرض 

  مية الرجل العظينظر  وال:أ
اة يقة التي طرأت عمى حية العميرات الجكىر ييالقائؿ بأف التغفتراض تقكـ ىذه النظرية عمى اال

ة تشبو في يعاد ريؽ أفراد كلدكا بمكاىب كقدرات فذة غية، إنما تحققت عف طر ينسانالمجتمعات اال
كتتراكح  ،خيف عمى مر التار ير يمفعكليا قكة السحر، كأف ىذه المكاىب كالقدرات ال تتكرر في أناس كث

ئة، كنبرة الصكت، ية تتمثؿ في: )الييكلكجية فسيف سمات جسميالمكركثة ما ب ةياديىذه السمات الق
ة مثؿ: )الحماسة، كالثقة بالنفس، كالقدرة عمى المبادرة، كالنض  يكالحجـ، كالكسامة( إلى سمات نفس

، كتكفر الحاجة لئلنجاز، كالخمؽ الجيد، كالشجاعة( كسمات عقمية )كالذكا ، كالقدرة عمى االنفعالي 
ة إال أف ىناؾ يعمى الرغـ مف المظير الجذاب ليذه النظر ( ؿ كما إلى ذلؾ مف سماتير، كالتحميتفكال

ة الميارة ية بعدـ جدكل برام  تنميث أنيا تؤمف ىذه النظر يعتراضات التي كاجيتيا حد مف اإليالعد
ف يإكساب األفراد العاد، كلكف نتائ  الدراسات دلت أنو باإلمكاف  صنعيكلد كال ي، ألف القائد  ةياديالق

صبحكا قادة ية المستمرة أف يما بعد بفضؿ ىذه الرعايمكنيـ فيث يبح ،ـيد كالقيبعض العادات كالتقال
 (.44 :2009المغارم، ) فيناجح
 نظرية السمات  :ثانيا
ك السمات الشخصية التي أبياف الخصائص  ىىتـ الباحثكف في مجاؿ القيادة بصفة عامة عمالقد 

ك أبنظرية الصفات  ان يضأكلذا فيي تسمي  ،دارياإد حتي يككف قائدا ئتتكفر في القاف أينبغي 
مية في القيادة عف الفاأساس مؤداه أمفيكـ  ىالخصائص كتقـك ىذه النظرية في تفسيرىا لمقيادة عم

سمات في ف تكافر ىذه الأسمات كخصائص معينة تتسـ بيا شخصية القائد عف غيره كما  ىتتكقؼ عم
نصار ىذه النظرية حكؿ أكفي ضك  ىذا المفيكـ تركزت جيكد  ،بلعايجعؿ منو قائدا ف شخص ما

ف القادة يتميزكف أكقد كجدت  ،الكشؼ عف مجمكعة مف السمات المشتركة التي تميز القادة الناجحيف
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كما  ،ذكي عقبلأك  ،حسف مظيراأك  ،صح جسماأك  ،ضخـ حجماأك  ،طكؿ قامة مف غيرىـأنيـ أعادة ب
المثابرة  ىقدر عمأنيـ أجتماعي كما كثر في النشاط االأنغماس اكبر بالنفس ك أنيـ يتميزكف بثقة أ

 (.43 :2010حسف تكافقا مف غيرىـ)قنديؿ،أك  ،كثر طمكحا كمرحاأك  ،ةأكالمباد
القائد مع  ىف المؤيديف ليذه النظرية ركزكا عمأ ،نتقادات منياكلقد تعرضت نظرية السمات لكثير مف اال

دكرا كبيرا في  لممرؤكسيفف أثبتت الدراسات أحيث كالتنظيـ  كالمرؤكسيفلمقيادة  األخرلىماؿ الجكانب إ
بعد نظرية السمات عف الكاقع نكعا ما فقد كاف ىناؾ قادة برزكا لـ لى إ، باإلضافة نجاح عمؿ القائد

نما قد ا  خص معيف ك مكيا شتسمات خارقة كال يمكف حصر سمات القيادة في سمة معينة يم ميتصفكا با
تكافر سمات  ىتكجد مؤشرات عم ، كما الر فيو سمة كاحدة مف سمات القيادةيككف ىناؾ قائد تتكف

 ىعم التأثيرىمية النسبية لمسمات المختمفة في كذلؾ لـ يحدد دعاة ىذه النظرية األ ، مشتركة بيف القادة
     ف يكجد تشابو تاـ بيف أم قائديفأنو مف النادر جدا أثبتت الدراسات النفسية بأ، حيث  مية القائدعفا

 . (26 :2012) العجارمة،
ك ضػػػػػػػػػحت أف ليػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػض المزايػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػد أال إكبػػػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػػػف االنتقػػػػػػػػػادات السػػػػػػػػػابقة ليػػػػػػػػػذه النظريػػػػػػػػػة 

ف أنيػػػػػػػػػا فشػػػػػػػػػمت فػػػػػػػػػي أال إالسػػػػػػػػػمات البلزمػػػػػػػػػة لنجاحيػػػػػػػػػا  ىلقػػػػػػػػػت الضػػػػػػػػػك  عمػػػػػػػػػأمتطمبػػػػػػػػػات القيػػػػػػػػػادة ك 
خػػػػػػػرم ىػػػػػػػي أسػػػػػػػفر عػػػػػػػف كضػػػػػػػع نظريػػػػػػػة أتحػػػػػػػدد بشػػػػػػػكؿ قػػػػػػػاطع السػػػػػػػمات التػػػػػػػي تميػػػػػػػز القػػػػػػػادة، ممػػػػػػػا 

 (. 264 :2010)العمياف، النظرية المكقفية
 الموقفية ةالنظري ثالثا:
 يفلمكاطف الضعؼ العديدة التي شابت النظريات السابقة، فقد بدأ قسـ مف عمما  القيادة كالباحث ان نظر 

فظيرت نظرية  ،البحث عف نماذج كنظريات قيادية جديدة تأخذ بعيف االعتبار المكقؼ القيادم نفسو
المكقؼ التي تفترض أف الخصائص القيادية ال ترتبط بسمات شخصية عامة، بؿ ترتبط بسمات نسبية 

القيادة يعتمد ت القيادية ال تحركيا إال المكاقؼ، كأف بركز اتتفاعؿ مع مكقؼ قيادم معيف، كأف الميار 
 (. 15 :2012، النكر بكأكجكد المشكبلت ) ىعم

ت متعددة، منيا ما يتعمؽ بالقائد، كمنيا ما اكتقكؿ النظرية بأف فاعمية القيادة ىي نتيجة تفاعؿ متغير 
يتعمؽ بالمرؤكسيف، كمنيا ما يتعمؽ بالبيئة التنظيمية كالبيئة الخارجية، كمنيا ما يتعمؽ بالمكقؼ، كيؤثر 

 (. 158 :2012ؿ )السعكد،عات في اختيار النمط القيادم الفاعؿ المستمر بيف تمؾ المتغير التفا
فنظرية المكقؼ إذف تربط بيف سمات كصفات القائد كالمكقؼ اإلدارم الذم يعمؿ مف خبللو، فيي ال 

مف سمات كخصائص، كلكف تربطيما بالظرؼ الذم يعيشو القائد كبالمكقؼ  القائد وحتاجيتنكر ما 
ت المرتبطة بو ىي التي تحدد ااإلدارم الذم يتعرض لو عمى أساس أف عكامؿ المكقؼ كالمتغير 

 (. 6 :2010، كردم كتعمؿ عمى تحقيؽ فاعمية القيادة ) ،السمات التي تبرز القائد
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 النظرية الوظيفية  :رابعا
ىدافيا كدراسة دكر كؿ أالجماعة القياـ بيا لتحقيؽ  ىعماؿ التي يتعيف عمدراسة المياـ كاأل ىركزت عم

ىدافيا، أبمكغ  ىعماؿ، كدكر القائد مف الناحية التنظيمية في مساعدة الجماعة عمعضك في ىذه األ
النظرية  ك  ةفراد الجماعأصحاب ىذه النظرية بكيفية تكزيع المسؤكليات كالمياـ القيادية بيف أكييتـ 

 ـ يسعي لتحقيؽ اليدؼ الذم ينشدهكالتنظي كالمرؤكسيفف كؿ مف القائد أ ىلإالكظيفية لمقيادة تشير 
  (.2007:633 )المصرم،

  -: ىداؼ الكظيفية متعددة كمنياف األأبعض الباحثيف  لكير 
خريف، كتحديد في سمكؾ اآل كالتأثيركتتمثؿ في قياـ القائد بكضع السياسات العامة : ىداف التنظيم أ .1

ختصاصات حسب الكفا ات المطمكبة في دكار كاألاأل تصاؿ كتكزيعاالالكاجبات كالمسؤكليات كقنكات 
ىداؼ أتجاه تحقيؽ ابيف جيكد العامميف كتشجيع تعاكنيـ لمعمؿ كفريؽ كاحد ب التنظيـ كالتنسيؽجزا  إ

  . التنظيـ
شباع ا  بحؿ المشكبلت الفردية، كتحقيؽ مطالب الجماعة ك كتتمثؿ في قياـ القائد :  ىداف العاممينأ  .2

 . ىداؼ العامميفأىداؼ التنظيـ ك أستثمارىا في تحقيؽ امكانياتيـ ك افراد ك حاجاتيـ، كمعرفة قدرات األ
كتنفيذ المياـ المطمكبة  ،النجاح في القيادة ىثبات قدرتو عمإكتتمثؿ في :  ىداف القائد الشخصيةأ .3

كيسيؿ تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ تبلفي  ،قتصادم كالكظيفيجتماعي كااللتعزيز مكانتو كتحسيف كضعو اال
 (.  2004:67الفردية كالجماعية )الشريؼ، المرؤكسيفىداؼ أىداؼ التنظيـ ك أىداؼ القائد مع أ

 النظرية التفاعمية : خامسا 
الجمع بيف نظريتي السمات كالمكقؼ مف خبلؿ المدخؿ التكفيقي، كتعد القيادة  ىتقكـ ىذه النظرية عم

ك سمات أف القيادة ليست سمة أساس أ ىمف كجية نظر ىذه النظرية عممية تفاعؿ اجتماعي، عم
نما ىي ثمرة التفاعؿ بيف سمات القائد كعناصر المكقؼ ا  يمتمكيا فرد كليس نتاج المكقؼ كحده ك 

 (.94 :2012كيتحقؽ النجاح حيف يتـ التفاعؿ بيف العناصر الثبلثة )نجـ،كخصائص الجماعة 
فالقيادة الناجحة في ىذه النظرية ال تعتمد عمى السمات التي يتمتع بيا القائد في مكقؼ معيف كلكف 

د الجماعة، فالسمات التي يممكيا قائد معيف كالذكا  كسرعة اتعتمد عمى قدرة القائد في التعامؿ مع أفر 
 اقتناعكتسبيا ال تكفي لظيكر القائد، بؿ ال بد مف إديية كالحـز كالميارة اإلدارية كالفنية التي الب

فالقائد الناجح ىك الذم يستطيع أف يحدث التفاعؿ كيخمؽ التكامؿ مع  ،تاالجماعة بيذه السمات كالقدر 
يا ثـ العمؿ عمى حؿ تمؾ د الجماعة، كىذا لف يتـ إال بتعرؼ القائد عمى مشكبلت الجماعة كمتطمباتاأفر 

جتماعي، تتحدد االمشكبلت كتحقيؽ ىذه المتطمبات، ككفقان ليذه النظرية تعتبر القيادة عممية تفاعؿ 
السمات الشخصية لمقائد، كعناصر المكقؼ، كمتطمبات  خصائصيا عمى أساس أبعاد ثبلثة ىي:

 (.7 :2010، كردم ) كخصائص الجماعة
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قؿ بمعني أفرزت بالنتيجة تسربا كظيفيا أك المرؤكس أف التفاعؿ بيف القائد كالتابع أكجد الباحثكف 
لى جانب التزاـ تنظيمي ناىيؾ عف تقدـ كظيفي مرتفع نتيجة إاالحتفاظ بالكظيفة كعدـ ترؾ العمؿ 

ـ االتباع لمقياـ بالمزيد مف الميا لفضؿ لدأف ىذا التفاعؿ االيجابي قد كلد شعكر أالتفاعؿ بمعني 
 (. 74: 2011)المنيؼ،ىعمأكاندفاعيـ لممزيد مف المسؤكليات كالترقي لكظائؼ 

نػػػػػػو كبػػػػػػالرغـ مػػػػػػف المزايػػػػػػا السػػػػػػابقة لمنظريػػػػػػة التفاعميػػػػػػة كدكرىػػػػػػا االيجػػػػػػابي فػػػػػػي تحديػػػػػػد خصػػػػػػائص أال إ
دارة كالتػػػػػػي نيػػػػػػا تعرضػػػػػػت لمنقػػػػػػد نتيجػػػػػػة لمتطػػػػػػكرات الحديثػػػػػػة التػػػػػػي تمػػػػػػت فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ اإلأال إالقيػػػػػػادة، 

دارة الحديثػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػؽ الفاعميػػػػػػػة النظريػػػػػػػات الثبلثػػػػػػػة فػػػػػػػي مكاجيػػػػػػػة متطمبػػػػػػػات اإلثبتػػػػػػػت عػػػػػػػدـ كفايػػػػػػػة أ
 (. 326 :2006)النمر، القيادية

 :  نظريات القيادة  ىتعقيب عم
مػػػػف ذلػػػػؾ العػػػػرض مػػػػدم  كاتضػػػػحىػػػػـ نظريػػػػات القيػػػػادة حسػػػػب تسمسػػػػميا الزمنػػػػي ألقػػػػد عػػػػرض الباحػػػػث 

ف ظيػػػػػكر أم نظريػػػػػة جديػػػػػدة لػػػػػـ أكمػػػػػا يبلحػػػػػظ ، خػػػػػتبلؼ كالتبػػػػػايف بػػػػػيف ىػػػػػذه النظريػػػػػات كتفسػػػػػيراتيااال
 ىعمػػػػػ تأف بعػػػػػض النظريػػػػػات ركػػػػػز  الباحػػػػػث كمػػػػػا الحػػػػػظ ،لغػػػػػا  النظريػػػػػات السػػػػػابقة ليػػػػػاإ يلػػػػػإ ميػػػػػؤد

 ىحاجػػػػات األتبػػػػاع كالػػػػبعض ركػػػػز عمػػػػ ىركػػػػز عمػػػػ خػػػػراآلشخصػػػػية القائػػػػد كسػػػػماتو الخاصػػػػة كالػػػػبعض 
اإلتجػػػػاه التفػػػػػاعمي التفاعػػػػؿ بػػػػيف شخصػػػػية القائػػػػد مػػػػف ناحيػػػػة كحاجػػػػات األتبػػػػاع معػػػػا كىػػػػك مػػػػا يعكػػػػس 

ف القيػػػػادة ىػػػػي صػػػكرة التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي الػػػػذم ينشػػػا بػػػػيف الفػػػػرد كالجماعػػػػة أالػػػػذم يػػػرم بػػػػ فػػػي القيػػػػادة
  .القيادةفاعمية نسب النظريات في تفسير ظاىرة أكبذلؾ تككف النظرية التفاعمية ىي مف 

 

 خبلصة المبحث: 
 بالضػػػػػػركرة ىػػػػػػك العمػػػػػػؿ ميػػػػػػداف فػػػػػػي القائػػػػػػد أف االسػػػػػػتنتاج يمكػػػػػػفالمبحػػػػػػث  بيػػػػػػذا كرد مػػػػػػا خػػػػػػبلؿ مػػػػػػف

 نجاحػو سػر كأف مرؤكسػيو، بػيف ك بينػو الثقػة مػف نابعػة كطيػدة عبلقػة ىػك نجاحػو كأسػاس مكػكف،
 تطػػػػػػػكير عمػػػػػػػى كالعمػػػػػػػؿ كالنفسػػػػػػػية، المينيػػػػػػػة، مرؤكسػػػػػػػيو احتياجػػػػػػػات تحديػػػػػػػد عمػػػػػػػى قدرتػػػػػػػو فػػػػػػػي يكمػػػػػػػف

 يمتمػػػػػؾ الػػػػػذم القائػػػػػد إف، باالتبػػػػػاع كالميػػػػػتـ المػػػػػتفيـ الشخصػػػػػي سػػػػػمككو فػػػػػي ذلػػػػػؾ كيظيػػػػػر امكانيػػػػػاتيـ،
 بتشػػػػػجيع يقػػػػػكـ كيػػػػػؼ كيعػػػػػرؼ أتباعػػػػػو فػػػػػي كالضػػػػػعؼ القػػػػػكة نقػػػػػاط تحديػػػػػد مػػػػػف يػػػػػتمكف القػػػػػدرات ىػػػػػذه

 لػػػػػػدييـ، مػػػػػػا أحسػػػػػػف تقػػػػػػديـ عمػػػػػػى تحفػػػػػػزىـ بميػػػػػػاـ فػػػػػػيكمفيـ لػػػػػػدييـ، التطػػػػػػكر فػػػػػػي الرغبػػػػػػة ك االنجػػػػػػاز
 ك كيرشػػػػػػدىـ المختمفػػػػػػة نقائصػػػػػػيـ تحديػػػػػػد مػػػػػػف يػػػػػػتمكف ك المفيػػػػػػدة باالنتقػػػػػػادات يػػػػػػزكدىـ كيػػػػػػؼ كيعػػػػػػرؼ
   .مبلئمة بطريقة ينصحيـ
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 يػاالنفعالمجاالت الذكا  

 االنفعاليالذكا   متطمبات
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 انفعاليا ان الشخص الذم يمتمؾ ذكا  خصائص

 كعبلقتو ببعض المفاىيـ  االنفعاليالذكا  
 االنفعالي الذكا  في تؤثر التي العكامؿ
 اإلسبلمي المنظكر مفاالنفعالي  الذكا 
 االنفعالي الذكا  نماذج
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 الذكاء االنفعالي
 : مقدمة

خذت في البركز كأحد الصفات الجكىرية لمقائد أ ىساسية، كالتحد المتغيرات األأاالنفعالي  الذكا  إف
،  مميف الظاىرة كالكامنةاطاقات كقدرات الع ثمارستا  كتشاؼ ك إ ىف قدرة القادة عمأ، حيث  دارماإل

نفسيـ كالكعي أكتشاؼ القادة اال مف خبلؿ إف تتحقؽ أكمساعدتيـ في تكظيفيا كتنميتيا، ال يمكف 
، حيث  الخارجنطبلقا مف الداخؿ نحك ارحمة البحث عف التميز في القيادة أ ، كمف ىنا تبد بقدراتيـ

ىدافو كقيمو كتصكراتو أكعي تاـ برؤاه ك  ىف يككف عمأذاتو ك  ىف يتعرؼ عمأالقائد  ىينبغي عم
لتحقيؽ النتائ   اآلخريف، ىحتي يستطيع التأثير عم ،قكلو كمشاعرهأفعالو ك أفتراضاتو، صادقا في اك 

دارة إ ىلعامميف لمساعدتيـ عما بانفعاالتيضا أف يككف كاعيا أالقائد  ىيجب عم  المطمكبة كلتحقيؽ ذلؾ
ف مفيـك إ ، دا  كالخدمةكبنا  الثقة البلزمة لبلرتقا  بمستكيات كمعايير األ ،كحفز طاقاتيـ انفعاالتيـ
 كالفشؿ في مكاقؼ الحياة المختمفة. نفعاالتنا في النجاح اعترافا بأىمية انفعالي يأتي الذكا  اال

 تعريف الذكاء 
 اٍلًفٍطنىة، سيٍرعىةي  كىالذكىا ي  اٍلفيؤىاًد، ًحدةي  مىٍمديكده، الذكىا ي،" العربية المغة في الكممة ىذه كتعني:  ةلغ .1

ًبي ذىًكي قىٍمبه  ًمٍف قىٍكًلؾى  الذكىا ي  قىدٍ  اٍلًفٍطنىًة، سىًريعى  كىافى  ًإذىا ذىًكي كىصى ييقىاؿي  ذىكنا، يىٍذكىى - ًباٍلكىٍسرً  - ذىًكيى  كى  كى
ًمٍسؾه ذىًكي ذىاؾو  كى ، سىاًطعي  يعني كى ًة )أبك الفضؿ مكـر  (. 1510: 2003االرًئحى

قدرة عضكية ليا أساس في التككيف الجسماني كيرجع اختبلؼ االفراد فيو إلى  اصطبلحا: .2
 (. 229: 2002اختبلفيـ في التككيف العضكم ) محمكد،

  : االنفعالي الذكاء تعريف

 الذكا  سـاعميو  أطمؽ مف فمنيـ المفيكـ، ىذا عمى أطمقت التي التسميات في الباحثيف را آ ختمفتا
 نفعالياال سـ الذكا ا وعمي طمؽا ثالث كفريؽ الكجداني، الذكا  سـو اعمي أطمؽ ثاف كفريؽ، العاطفي
 الذم المصطمح إلى قرب معنىأ التسميات ىذه كؿ ككانت المشاعر، ذكا  سـا وعمي أطمؽ رابع كفريؽ
 الذكا  بأف التسميات تمؾ كلذلؾ تكضح(Emotional Intelligence) االنجميزية  بالمغة أطمؽ
 نفعاالتاال إلى يشير العاطفي كالذكا  ، الطاقة النفسية في فيـ الذات كفيـ اآلخر إلى يشير نفعالياال

 يضـ حيث، مسؤكلية أكثرالفرد  فأ إلى يشير الكجداني كالذكا  كاإلعجاب، كالسركر كالحب السارة
 نفعاليةاال الخبرة مف النفسي الجانب إلى يشير المشاعر كذكا  السارة، كغير السارة نفعاليةالخبرات اال
  .(14 :2006، حسيف)الراحة  أك بالدؼ  كالشعكر
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لمتشابو بيف المصطمحات سكؼ يعتمد الباحث في دراستو مصطمح الذكا  االنفعالي لما لو مف  كنظران 
 تعريفات الذكا .قكة دافعة في السمكؾ االنساني، كفي ما يمي 

 الخاصة كانفعاالتو الشخص مشاعره معرفة عمى القدرة " بأنو االنفعالي الذكا  "  كماير سالكفي كيعرؼ
، اآلخريف مع انفعاالتوك  ضبط مشاعره عمى كقدرتو اآلخريف بمشاعر كمعرفتو، بالضبط تحدث كما

 . (2007:41السمادكني، (  "ذكية قرارات ليصنع ،ذاتو كتحفيز بيـ كاإلحساس
 النفعاالتو كاإلدراؾ الصادؽ االنتباه عمى الفرد قدرة" أنو عمى االنفعالي الذكا  المصدر كعرؼ
 كضبطيا ككضكح كتقديرىا بدقة كفيميا بيا كالكعي اآلخريف كمشاعر وكانفعاالت الذاتية هكمشاعر 
 ميارات كتحسيف الدافعية، لزيادةكتكظيفيا  االنفعالية المعرفة كاستخداـ كتكجيييا فييا كالتحكـ كتنظيميا
 لمفرد تكفؿ التي اإليجابية كتطكير العبلقات، اآلخريف مع االجتماعي كالتفاعؿ االنفعالي التكاصؿ
 (.599 :2007)المصدر، "حياتيـ جكانب شتى في النجاح تحقيؽ كاآلخريف

دراؾ إيجابية استجابات كميارة لبنا  اآلخريف كمشاعر مشاعرنا لفيـ تعمـ عممية بأنو "كتيد يعرفوك   كا 
 (. 16 :2007كتي،د) "كقبكليا اآلخريف استجابات

عبارة عف مجمكعة مف السمات كالصفات الشخصية كالميارات االجتماعية كاالنفعالية،  حسيف" كعرفو
خريف كمف ثـ يككف أكثر قدرة كال، ثـ انفعاالت اآلأكالتي تمكف القائد االدارم مف تفيـ انفعاالت ذاتو 

 (. 24 :2006، حسيف ) ترشيد حياتو االدارية كاالجتماعية انطبلقا مف تمؾ الميارات" ىعم
 اآلخػػريف أثنػػا  كمشػػاعر الذاتيػػة المشػػاعر مراقبػػة عمػػى القػػدرة بمثابػػة ىػػككيعرفػػو أبػػك ىػػبلؿ "

 نحػك عمػى السػمكؾ كتكجيػو التفكيػر عمميػة ضػبط فػي يسػيـ ممػا، االجتمػاعي التفاعػؿ عمميػة
 (. 332 :2004ىبلؿ، أبك( "سميـ
 كذلؾ نفسؾ كمع مع اآلخريف العبلقات في إيجابية حاجات ابتكار عمى القدرة " بأنو Singh  رميك 

             " كالحياة كالمدرسة في العمؿ كالنجاح كالتفاؤؿ الفرح مثؿ اإليجابية المخرجات ىذه يتضمف
( (Singh,2003:46   

دراؾ كفيـ كتناكؿ االنفعاالت كتنظيـ المشاعر بحيث يستطيع إ ى"بانو القدرة عم Furnhamكعرفو 
 (Furnham, 2006: 819)."اآلخريفالفرد أف يؤثر في مشاعر 

 ليػا كالػكعي كعبلقاتيػا كفيػـ معانييػا، انفعاالتػو ةعرفػم عمػى الفػرد قػدرة " أنػو الغفػار عبػد وعرفػيك 
 " كاالنفعاليػػة الذاتيػػة أىدافػوكتنميػة  لتحقيػؽ ،العقػؿ مػع التفاعػؿ ذاتيػة منظكمػة فػي كتنظيميػا

 (. 138 :2003 الغفار، عبد)
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 عدـ أك كارتياح رضا حاالت مف المر  يستشعره ما كافة افتراضيا يشمؿ مككنان  " نوأ عمى  ىريدم  ويعرفك 
 ايجابية" بصكرة نحكىا عنو التعبير يمكف كالذم ،الممكنة كافة المكضكعات تجاه، ارتياح كعدـ رضا

  (. 62 :2003 ، ىريدم)
 بيا يتمتع التي جتماعيةكاال نفعاليةاال الميارات مف مجمكعةيرم أف الذكا  االنفعالي " Golman  أما
 (. Golman,2000:11) "المينية الحياة في إلى نجاحو تؤدم الميارات كىذه، الفرد

تنظػػيـ مكػػكف مػػف الميػػارات كالكفػػا ات الشخصػػية   "بأنػػو االنفعػػالي  الػػذكا   Bar – on كعػػرؼ
كاالنفعاليػػػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػي قػػػػػػػػدرة الفػػػػػػػػرد لمتعامػػػػػػػػؿ بنجػػػػػػػػاح مػػػػػػػػع متطمبػػػػػػػػات البيئػػػػػػػػة 

   (.Bar – on, 1997:14) "كالضغكط
ف الذكا  االنفعالي يتيح لمفرد الفيـ أمف ىذا العرض لتعريفات الذكا  االنفعالي  ويخمص الباحث

خريف بما يضمف لو النجاح في مع اآلخر كيمكنو مف التفاعؿ كالتكاصؿ الناجح الصحيح لمذات كلآل
نو أ ىكبعض ىذه التعريفات ركزت عم ،سرم كالميني كاالجتماعيالمستكم الشخصي كاأل ىالحياة عم

سمات الشخصية كالميارات النو مجمكعة مف أ ىركزت عم لخر أمجمكعة مف القدرات بينما تعريفات 
الكفا ات  مف مجمكعة "بأنو Golmanتعريؼ  الباحث يتبنى ذلؾ عمى كبنا ن  االجتماعية كاالنفعالية،

مجمكعة مف القدرات  ىكالشخصية القابمة لمتعمـ كالقائمة عم جتماعيةكاال نفعاليةاال المياراتك 
التي  الميارات ىذه، ك خريفاآلكميارات التعامؿ مع  ،ساسية كالتي تعبر عف نفسيا في مجاؿ العمؿاأل

 ." المينية الحياة في إلى نجاحو تؤدميتمتع بيا القائد 
 :نفعاليىمية الذكاء اال أ
 ،اإلنساف حياة مجرل عمى كاضح تأثير لو كجد كلكف حديث عصرم مفيـك االنفعالي الذكا  يعتبر .1

 كبيف كالتفكير االنفعاالت بيف مشترؾ قاسـ فيناؾ ،كانفعاالتو كعبلقاتو تفكيره طريقة في ميـ كتأثير
بشكؿ  كالتفكير الصحيحة القرارات التخاذ لئلنساف الفرصة إلتاحة بينيا تعاكف فيما كىناؾ ،كالقمب العقؿ

 التحكـ أك السيطرة ال يستطيع انفعالي اتزاف عدـ أك انفعالي اضطراب مف يعاني الذم سميـ فالشخص
 (.281-280 :2006خركف،آبك رياش ك أ) الذكا  مف مستكل عاؿو  عمى كاف فإ حتى بانفعاالتو

 المجتمع نجد حيث الثالثة األلفية بداية في كنحف خصكصان  االنفعالي الذكا  أىمية تبدك ثـ كمف .2
 كاألزمة كالثقافي كاالقتصادم، كاالجتماعي السياسي بالمجاؿ المتعمقة المشكبلت مف العديد يكاجو
 التأثير كبالتالي الشركات مف عمى كثير قكم تأثير مف أفرزتو كما عمى ذلؾ مثاؿ خير العالمية المالية
 ،االنتحار حد إلى كصمت بؿ  ،كاضطرابات قمؽ مف حاالت ذلؾ صاحب كما كالعامميف المكظفيف عمى
 أف ىك لممجتمع القمؽ ك الضيؽ تسبب التي المشكبلت ىذه لمعظـ أف الحمكؿ في شؾ ثمة ىناؾ كليس
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 انفعاليةميارات  يمتمؾ أف أيضان  عميو بؿ جيدة، بطريقة المطكرة الفكرية القدرات فقط الفرد ليس يمتمؾ
 األفراد بيا يمر التي األزمات مف كالخركج، الراىنة المشكبلت ىذه لحؿ الفكرية الميارات مع تتكامؿ
معيا  كالتعامؿ إدارتيا عمى كالقدرة األفراد لدل الميارات ىذه أىمية يتضح ىنا كمف ،كآخر حيف بيف

 عمى ذلؾ القكم لتأثيره نفعالياال الذكا  بمفيكـ االىتماـ في ىذا كؿ ساىـ كقد، بفاعمية بينيـ كاالنسجاـ

(2001:138 – 142 Steven, & . (Pfeiffer 
 ىذه كدراسة لفيـ كالطرؽ األساليب كطكر لئلنساف االنفعاالتب ىتماـباال بدأ العممي البحث إف .3

 السمكؾ جكانب مف أساسيان  جانبا االنفعاالتكتعتبر ، مضى فيما غمكض مصدر كانت التي االنفعاالت
 الفرد شخصية بإختبلؼ كتختمؼ كشخصيتو اإلنساف عمى حياة كبير كتأثير صمة ذات كىي ،نسانياال

 فراد أ مع التكيؼ عمى القدرة كلو انفعالي نض  لديو مف الناس فمف ،يعيش فييا التي كالبيئة كسمككو
ادارة التكيؼ مشكبلت مف يعاني ما غالبان  كىك ،نض  لديو ليس مف كمنيـ المجتمع  العبلقات كالتكافؽ ك 

 القدرة كلديو، منيا كالسمبية اإليجابية االنفعاالت مع التعامؿ عمى القدرة لديو مف كمنيـ، المجتمع مع
ادارتيا بيا التحكـ عمى  مف كمنيـ، األكؿ كالمتصرؼ رارالق متخذ ىك كيككف لو اكدافع احافز  لتككف ك 

 ىك االنفعالي فالذكا ، كتصرفاتو توارابقر  كتتحكـ، ساران كي يمينان  بو تيقذؼ السمبية ك االنفعاالت تحطمو
المؤىبلت  ذكم المكظفيف مف الكثير أف إلى ساتاالدر  مف العديد أشارت كلقد لمنجاح الجديد المفتاح
 كعدـ لدييـ االنفعالي الذكا  معدؿ تدني فشميـ أسباب مف ككاف ،النجاح تحقيؽ في فشمكا الكاعدة
 مف أكثر انفعالية عف أسباب ينشأ غالبان  فالفشؿ ،اآلخريف مع عبلقات كبنا  التكاصؿ عمى قدرتيـ
 (. 27-26 :2004)خكالدة، كمينية فنية أسباب

 معيف خير ليككف، الصحيح الفيـ كفيمو االنفعالي الذكا  مع التعامؿ أىمية لنا ييكٌضح كىذا .4
ادارة انفعاالتو الحياة ضغكط مع كالتعامؿ ،المشكبلت مكاجية في لئلنساف  كليس لو دافعان  لتككف ،ك 
ادارة ،المثمرة العبلقات كبنا  ،لو محطمان    .النجاح نحك صحيح بشكؿ كعبلقاتو انفعاالتو ك 

 ،الناجحػة الشخصػية كأسػاس القيػادة أسػاس ىػي االنفعػاالت عمػى السػيطرة عمػى القػدرة إف .5
ادارة  ذكػا  يتمتعػكف بمسػتكل أشػخاص ىنػاؾ الكقػت بػنفس ،ممحػة كحاجػة تحػدو  ىػي االنفعػاالت ك 
 البلمػػع يفشػػؿ الشػػخص فقػػد ،جيػػد بشػػكؿ االنفعاليػػة حيػػاتيـ تسػػيير يسػػتطيعكف ال كلكػػف مرتفػع
 ىػػي فاالنفعػاالت ،كدكافعػو الجامحػة انفعاالتػػو عمػى سػيطرتو عػدـ نتيجػة حياتػو فػي مػثبل الػذكي
 مػف الخػركج يعنػي صػحيح بشػكؿ إدارتيػا عمػى كالبقػا  كالقػدرة الخػكؼ ك كالقػيـ التفكيػر تقػكد التػي

ادارتيػػا، كالمشػػكبلت األزمػات  كبالتػػالي ،كالمشػػكبلت األزمػػات فػػي االنغمػػاس يعنػػي بشػػكؿ سػػمبي ك 
 (.  44 :2004)خكالدة، قراراتو عمى سمبي بشكؿ التأثير
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 ،أفضؿ بصكرة نفعاليةاال المكضكعات مع يتعاممكف دقيقة بصكرة انفعاالتيـ يدرككف الذيف فرادكاأل .6
 االنفعالي كلمذكا  ،دقة أقؿ بصكرة انفعاالتيـ يدرككف الذيف قياسان بأكلئؾ بحياتيـ أكثر يتمتعكف ثـ كمف
 ما كىذا ،مع ضغكطيا كالتعامؿ بو المحيطة البيئة متطمبات مع التكيؼ عمى الفرد قدرة عمى تأثير
   كالسعادة  بالحياة النجاح في االنفعالي الذكا  أىمية ( مفGolman( ك)Bar – onإليو ) أشار

 (. 18 :2007، خركفآك )الخضر 
 مػػػػػػػػف بمجمكعػػػػػػػػة إيجابيػػػػػػػػان  يػػػػػػػػرتبط أنػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى االنفعػػػػػػػػالي الػػػػػػػػذكا  مجػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي سػػػػػػػػاتاالدر  كتشػػػػػػػػير .7

الحيػػػػاة  بالرضػػػػا عػػػػف إيجابيػػػػان  يػػػػرتبط االنفعػػػػالي فالػػػػذكا  كاجتماعيػػػػان  شخصػػػػيان  بيػػػػا المرغػػػػكب تاالمتغيػػػػر 
، األصػػػػػدقا  مػػػػػع اإليجابيػػػػػة بالعبلقػػػػػات    كمػػػػػرتبط، كحجميػػػػػا االجتماعيػػػػػة لمفػػػػػرد العبلقػػػػػات بجػػػػػكدة كيػػػػػرتبط
 كىػػػػػػـ االجتماعيػػػػػة كالمخالطػػػػػة االجتمػػػػػاعي التكيػػػػػؼ قػػػػػػدرة عمػػػػػى أكثػػػػػر اانفعاليػػػػػ ذكػػػػػا  األكثػػػػػر داكاألفػػػػػر 
 كأكثػػػػػر اسػػػػػتعدادان  الخػػػػػارجي بمظيػػػػػرىـ اىتمامػػػػػان  كأكثػػػػػر، كالبدنيػػػػػة النفسػػػػػية الصػػػػػحة جانػػػػػب فػػػػػي أفضػػػػػؿ
 مػػػػػػف تفكقػػػػػػان  أكثػػػػػػر كىػػػػػػـ االنفعاليػػػػػػة الشخصػػػػػػية لممشػػػػػػكبلت المينيػػػػػػة كغيػػػػػػر المينيػػػػػػة المسػػػػػػاعدة لطمػػػػػػب
  .األكاديمية الناحية

 أدا ن كظيفيان  المينية كأعمى حياتيـ في نجاحان  أكثر المرتفع االنفعالي الذكا  ذكم دااألفر  أف كجد .8
 متطمبات بيف تحقيؽ التكازف عمى مقدرة أعمى كلدييـ قيادية ميارات كلدييـ العمؿ بضغكطا كشعكر 
 يحٌسف كعمؿ ال فرؽ أدا  مف كيزيد أفضؿ التنظيمي بشكؿ التغيير عمميات كتيسيركالمنزؿ  العمؿ
  .(17 :2007 ،خركفآك ) الخضر  اإلدارم األدا 

 ذكا  األكثر دااألفر  أساسيا كالتي ،االنفعالية الكفا ة نمك كأساس قاعدة ىك االنفعالي كالذكا  .9

 الذكا  أف إلى دراساتال كقد تكصمت ،االنفعالية كفايتيـ رات ميا تنمية عمى كبرأ قدرة لدييـ أك انفعاليا
   :يمي ما خبلؿ مف المنظمات كفا ة في اإيجاب يؤثر االنفعالي

  .كالمكظفيف دااألفر  بيف اإليجابية العامة العبلقات مف ان مستقر  نمطان  يخمؽ االنفعالي الذكا  -
 ،دااألفر  ك المكظفيف لدل االنفعالي الذكا  عمى يؤثر كالمنظمات المجمكعات لدل االنفعالي الذكا  -

 مما ،داكاألفر  المكظفيف لدل كأمانان  ايجابية دكافع تكفر جعةاكالتغذية الر  السعيدة اليانئة المكاقؼ حيث
  .كالتطكر النمك مف لمزيد يكفر كجكدان 

 البعد عمى قدرة مف ذلؾ في لما اإلنتاج، تحسيف في رادلؤلف ك لممجمكعات االنفعالي الذكا  ثريؤ  -
  .العمؿ كضغكط باتااالضطر  عف
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 في النجاح عمى االنفعالي ذكا ال أثر أف إلى كاالجتماعية التربكية النفسية ساتاالدر  نتائ  تشير -
  .العاـ الذكا  أثر مف أعمى الحياة

 في جذرم تغيير إلحداث كأخرل السمكؾ مف خاص جانب لتغيير خاصة م ابر  كجكد أىمية -
 عمى التعرؼ عمى االفراد تشجع م راالب كىذه ،بعمـ الذات سمي ما ذلؾ كمف ،المتدرب شخصية
 راتالخب مف كالتعمـ ،كأىدافيـ أكلكياتيـ تحديد عمى كتدريبيـ ،عنيا كالحديث كاحتياجاتيـ انفعاالتيـ
  (http://www.addustour.com).السابقة

 الحياة مع بكاقع تعاممنا كمتشعبة كثيرة صبلت االنفعالي لمذكا  أف إلى نشير أف يجب يراكأخ  .11
 اإلدارة في الشخصي بالتنظيـ يتعمؽ االنفعالي فالذكا  اآلخريف مع كعبلقاتنا ألنفسنا إدارتنا كطريقة
 كبديية حدسان  يشمؿ كىك ،عاـ بشكؿ الحياة كفي مركز العمؿ في لمتفكؽ الفرد تدفع التي تاكالميار 
الصبلت  كتككيف المكظفيف مع العبلقات إدارة في تار اكمي ،القائد بو كطمكح يتميز كحماس تاكميز 

  (. 11 :2006كالعبلقات ) نصيؼ،
دارم لمقائد فيك ساسيا في النجاح اإلأف الذكا  االنفعالي يشكؿ محكرا أمما سبؽ ويخمص الباحث 

كثر أالقائد، كيجعمو  لبداع لدكاإل لئلنجازيضمف الجكدة في اتخاذ القرار، كيسيـ في تكليد الدافعية 
لى إؿ في المنظمة، كيسعي عاكف أساسيتكازنا كقبكال لبلختبلفات في بيئة عممو، فينظر الييا كجز  

سيف، مع ك ىداؼ كتكقعات المرؤ أاستثمار المكاقؼ المختمفة لما فيو مف مصمحة لممنظمة كبما يتفؽ مع 
 التعاكف كالمشاركة في اتخاذ القرارات المختمفة.  أمبد ىعم تأكيده

  :  ىاالنفعال الذكاء مجاالت
 االنفعالي لمذكا  األساس تحديد في Gardner  قدميا التي الشخصي الذكا  أنكاع  Golmanكيصنؼ 

  : ىي أساسية مجاالت خمسة شمؿتل تاتسع التي ك
 االنفعالي الذكا  في األساسي الحجر ىك الذم النفسي الكعي : انفعاالتو  إنسان كل يعرف أن : أوال

ما  كؿ في كاثقة حاسة يمتمككف ألنيـ حياتيـ، يعيشكف مف أفضؿ في أنفسيـ يثقكف الذيف فاألشخاص
  . يشغمكنيا التي الكظيفة راختيا مثؿ ،قرارات مف يتخذكنو

 الكعي عمى تبنى  قدرة مبلئمة انفعاالت لتككف االنفعاالت مع التعامؿ إف:  االنفعاالت إدارة : ثانيا
 أماك ، االستثارة كسرعة كالتيجـ الجامع القمؽ مف كالتخمص النفس تيدئة عمى القدرة كىي بالذات

  .بالكآبة الشعكر مع مستمر عراؾ حالة في منيـ كؿ فيظؿ ىذه الميارات ىلإ يفتقدكف الذيف االشخاص

http://www.addustour.com/
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 كانتباىيا النفس تحفيز عمى يعمؿ ما ىدؼ خدمة في االنفعاالت تكجيو إف : النفس تحفيز : ثالثاً 
المكبكتة  الدكافع ككقؼ اإلشباع تأجيؿ بمعنى االنفعاالت في التحكـ ،ألف أيضان  التفكؽ كاإلبداع كعمى
يستمـز  حيف االنفعاالت تدفؽ في االنغماس عمى القدرة ككذلؾ ،إنجاز لكؿ ميـ أساس تقاـك ال التي
  .أدا  أعمى إلى التكصؿ ذلؾ
 ميارة أنو أم ،باالتصاالت الكعي عمى تتأسس أخرل مقدرة ىك :اآلخرين انفعاالت عمى التعرف : رابعاً 

 عمى قدرة أكثر يككنكف الكجداني التقمص بممكة يتمتعكف الذيف فاألشخاص بحؽ، جكىرية إنسانية
 أف استعدادا أكثر يجعميـ كىذا إلييـ، يحتاج مف أف ىناؾ عمى تدؿ التي ،االجتماعية اإلشارات التقاط
  . كالقيادة التعميـ مثؿ ميمة رعاية تتطمب التي الميمة يتكلكا
 تطكيع في ميارة ومعظم في ىك البشر بيف العبلقات فف إف : نسانيةاال  العبلقات توجيو : خامساً 

 عقد في كالفاعمية كالقيادة بالشعبية التمتع كرا  تكمف التي القدرات ىي كىذه ،اآلخريف انفعاالت
 كؿ شي  في بمركنة التأثير يجدكف الميارات ىذه في المتفكقيف أف شؾ كال ،اآلخريف مع الصبلت
 .((Golman,2000:68-69 المجتمع نجـك ىـ الذيف الناس مع التفاعؿ عمى يعتمد

  :الذكاء االنفعالي متطمبات
  : كىي مباشرا ارتباطا ط بوترتب متطمبات االنفعالي لمذكا  يكجد
 العالـ مع كالتعامؿ التصرؼ مف كالتمكف كالتعامؿ الجد عمى بالسيطرة اإلحساسكتعني  : الثقة -１

  . يرمي اليو فيما سينجح األرجح عمى بأنو الفرد كأف يشعر ،المحيط
  .سركر في النفس يجعؿ إيجابي أمر األشيا  اكتشاؼ أفب اإلحساس كيعني : االستطبلع حب -２
صرار بأدب ذلؾ يفعؿ أف يوكعم ، مؤثرا الفرد يككف أف عمى كالقدرة الرغبة كىك : اإلصرار -３  كىذه ،كا 

  .كالفعالية بالكفا ة ترتبط بالشعكر القدرة
 . الداخمي باالنضباط كاإلحساس بو كالتحكـ االنفعاؿ تغيير عمى القدرة كىي: النفس عمى السيطرة -４
  . خريفاآلكتعني اقامة عبلقات راضية مرضية مع :  باآلخرين االرتباط عبلقات تكوين عمى القدرة -５
  . خراآل مع كالمفاىيـ كالمشاعر لؤلفكار الشفكم التبادؿكىك  : التواصل عمى القدرة -６
 كاحتياجات الشخصية االحتياجات بيف الجماعة نشاط في التكازف عمى المقدرةكيعني  : التعاون -７

 (. 12 :2006حسيف، ) اآلخريف
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   :كىي حياتنا في االنفعاالت أىمية لىإ تؤدم التي األسباب Golman  ذكركما ي
 بصكرة  تساعد أنيا حيث كالمعارؼ، بالمعمكمات المصادر أغنى مف االنفعاالت تعتبر :القرار صنع -

 .صنع القرار في كبيرة
   .ليـ  نائآرا عف كالتعبير اآلخريف مع التكاصؿ عمى االنفعاالت تساعدنا  :اآلخرين مع التواصل -
 عمى ذلؾ ظيكر ىك بالسعادة يشعر الفرد أف لمعرفة الكحيد األسمكب يعتبر :والراحة السعادة -

 تكافر   دكف يتحقؽ لف كذلؾ كالطمأنينة، بالراحة نشعر فإننا بالسعادة، فحينما نشعر كتعبيراتو، تصرفاتو
  .نفعاليةاال كحاجاتنا مطالبنا تمبية في كبيرة بصكرة تساعد كالتي ،نفعالياال الذكا  ميارات

 أفراد بيف كالتكامؿ الكحدة لتحقيؽ الكحيد كالسبيؿ الكحيد الحؿ االنفعاالت تمثؿ :والتكامل الوحدة -

 تمبية عمى يعممكف أفراده جميع فإف انفعاليا ذكيان  المجتمع يككف ألنو عندما كذلؾ ،الكاحد المجتمع

أفراد  بيف كالكحدة التكامؿ إلى ذلؾ يؤدم كبالتالي ،كعاطفيان  انفعالياإيذائيـ   كعدـ اآلخريف، مطالب
 (. 2006:32الكاحد )حسيف، المجتمع
    :االنفعالي الذكاء ميارات

 الكعي ككذلؾ بينيا التمييز ككيفية لمفرد المختمفة االنفعاالت عمى التعرؼ ييعنج: بالذات الوعي-١
  .القرار اتخاذيا في استخدام ككيفية االنفعاالت بيذه المرتبطة فكارباأل
 كاالعتماد بالتفاؤؿ االحتفاظك  ،اليدؼ تجاه االنفعاالت تكجيو عمى الفرد قدرة تعني: الذاتية الدافعية-٢

  .كاالندفاع الشككؾ عف كالبعد التركيز عمى
  ككيفية السمبية االنفعاالت كمراقبة ،لمفرد اإليجابية االنفعاالت عف التعبير كتعني :نفعاالتاال  إدارة-٣

  . إيجابية انفعاالت إلى تحكيميا عمى الفرد قدرةكتعكس  ،بيا التحكـ
  التناغـفي  تسيـ بطريقة معيـ كالتفاعؿ اآلخريف بانفعاالت اإلحساس تعني :التفيم أو التعاطف-٤

  . ليـ كالمساعدة العكف يد كتقديـ اآلخريف انفعاالت كتقدير الصراع في كالتحكـ
 اآلخريف مع متبادلة عبلقات إقامة في المبادرة عمى الفرد قدرة كتعني :االجتماعية الميارات-٥

 اإلشارات  مف كؿ بيف باالنسجاـ تتسـ بطريقة معيـ كالتفاعؿ كمساندتيـ مشكبلتيـ اآلخريف كمشاركة
 (. 11 :2006 ، حسيف ) كغير المفظية المفظية

 :ىي أساسيةأبنية  أربعة مف تنبع انفعالتنا أف غبارم كأبك شعيرة يذكر ك
  .االنفعاالت عف الدقيؽ كالتعبير كالتقدير الدقيؽ الفيـ عمى القدرة -
  .آخر لشخص أك لنفسو الشخص فيـ يسيؿ عندما الطمب حسب االنفعاالت تكليد عمى القدرة -
 . كالفكرم االنفعالي النمك لتطكير االنفعاالت تنظيـ عمى القدرة -
 .197:2010) شعيرة، أبك ك )غبارم عنيا تنت  التي كالمعرفة االنفعاالت فيـ عمى القدرة -
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 ( ميارات الذكاء االنفعالي4) رقم يوضح الشكل
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ) جرد بواسطة الباحث ( 

 

 : االذي يمتمك ذكاء انفعاليخصائص الشخص 
  :م مجمكعة مف الصفات التي تميز الشخص الذم يمتمؾ ذكا ا انفعاليا ىيز مغااليحدد 

  .ممؿ كال كمؿ كبدكف العمؿ جؿأ مف يعمؿ -
  .نقطاعا بدكف طكيمة ساعات إلى العمؿ يكاصؿ -
  .كثيرا يحبو حتى بو كيتسمى عنو بالرضا كيشعر عممو يتذكؽ -
  .لنفسو كضعيا التي المنشكدة األىداؼ لتحقيؽ العمؿ يكاصؿ -
  .العمؿ دكافع خمؽ عمى القدرة لديو -
  .العممية الحياة في تعترضو التي المشكبلت حؿ عمى يعمؿ -
  .العمؿ لتطكير جديدة أفكاران  يطرح -
  .العمؿ جك في سائدا بتياجاال يجعؿ -
 . (63:2003 م،ز )المغا العمؿ ثنا أ نزعاجاال إليو يتسرب ال -

 الوعي بالذات

 الدافعية الذاتية

 التعاطف 

 ادارة االنفعاالت

 الميارات االجتماعية

الي
نفع
 اال

كا 
 الذ

رات
ميا
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برزىا أخصائص لكصؼ الشخص الذم يمتمؾ ذكا ا انفعاليا  Mayer & Saloveyكما حدد كبل مف 
 (.6 :2003 ) لكرانس، شابيرك، : -

 . العاطفي التقمص -１
  . المزاج أك النزعات ضبط  -２
  . اآلخريف محبة تحقيؽ -３
  . اإلصرار أك المثابرة -４
 .الشفقة أك التعاطؼ -５
  . كفيميا كاإلحساس االنفعاالت عف التعبير -６
 .االستقبللية -７
  .لمتكيؼ القابمية -８
  .األشخاص بيف المشكبلت حؿ  -９

  . الكد أك المكدة -１０
 .  االحتراـ  -１１

  : الذكاء االنفعالي وعبلقتو ببعض المفاىيم
انفعاليا مثؿ القيادة كالنجاح الميني كما  يرتبط الذكا  االنفعالي بالعديد مف المفاىيـ التي تتضمف ذكا ا

يرتبط بالعديد مف المسمكيات المقبكلة كصكر التكافؽ الناجح كالتكيؼ السميـ التي تكفر لمفرد فرص 
النجاح في حياتو المينية كتجعمو اكثرا تكافقا مع انماط السمكؾ المقبكؿ اجتماعيا كمف تمؾ المفاىيـ التي 

  -ما يمي: ذكا  االنفعاليترتبط ارتباطا عاليا مع ال
  :الذكاء االنفعالي والسموكوال: أ

 مػف  كػؿ راسػةد تاأشػار  حيػث كالمتكافقػة، المقبكلػة السػمككيات مػف بعػدد االنفعػالي الػذكا  يػرتبط
(0220 (Thrinidad & Johnson, 1999; Mayer et al, 2001, Vorbach,  إلػػػى

 خمصػت   كقػد ،الطمبػة بػيف كالعنػؼ السػمككية المشػكبلت مػف التخفيػؼ فػي االنفعػالي الػذكا  دكر
 تنػاكالن  أك لمسػجائر  تػدخينان  أقػؿ كػانكا المرتفػع االنفعػالي الػذكا  كذك  الطػبلب أف إلػىالدراسػة تمػؾ 

 مدرسػػييـ ًقبػػؿ مػػف  اجتماعيػػان  قبػػكالن  كأكثػػر نيـ،اأقػػر  مػػع عدكانيػػة أقػػؿ كػػانكا أنيػػـ لمكحػػكؿ، كمػػا
  .المنخفض االنفعالي الذكا  بالطمبة ذكم مقارنة
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 مػع  تعاطفػان  أكثػر كػانكا المرتفػع االنفعػالي الػذكا  كذك  الطمبػة أف إلػى الدراسػات تمػؾ أشػارت كمػا
 االنفعػػالي الػػذكا  ذكم بالطمبػػة مقارنػػة  حيػػاتيـ عػػف رضػػان  كأكثػػر معيػػـ، كتفػػاعبلن  اآلخػػريف

 الطمبػػة،  ليػؤال  االجتماعيػة مػة كالمبل بالكفػػا ة المرتفػػع االنفعػػالي الػػذكا  ارتػػبط كقػػد المػنخفض
 كخصػػائص  اجتماعيػان، المقبكلػة السػػمكؾ أنمػاط مػع إيجػابي بشػػكؿ االنفعػالي الػذكا  كمػا ارتػبط
  ,Lopes & Salovey). 0222: 38الصداقة )

 :نفعالي والقيادةاال  الذكاء: نياثا
 الجماعة أفراد مف  غيره مع تفاعمو أثنا   القائد بو  يقـك رئيس جتماعيا القيادة دكر أف السمادكني يرل
 في سمككيـ كتكجيو اآلخريف في عمى التأثير كالقدرة القكة لو يككف بو يقـك مف بأف الدكر ىذا يتسـ ك

 أنيا كما أتباعو، ك القائد بيف جتماعياال  أشكاؿ التفاعؿ مف شكؿ فالقيادة الجماعة، ىدؼ بمكغ سبيؿ
 األىداؼ، ىذه نحك الجماعة كتحريؾ الجماعة  أىداؼ بمكغ عمى لممساعدة القائد بو يقـك سمكؾ

   (.2007:244)السمادكني، الجماعة تماسؾ كالحفاظ عمى األعضا  بيف جتماعياال التفاعؿ كتحسيف
 فيـ  فإف ىـ األتباع، جماعي كطرؼ القائد كىك فردم طرؼ طرفيف بيف تفاعؿ ىي القيادة كانت كلما

 نفعالياال  الذكا  أساس عمؿ ىك كىذا ،التكاصؿ فاعمية تحقيؽ في ميـ عنصر معو كالتعامؿ اآلخر
 في القائد نجاح في بارزان   دكران  كالذكا  المعرفي الفنية لمميارات أفلى إ طو حسيف الدكتكر كيشير
 بمكغ عمى القائد يساعد أنو حيث  ذلؾ تحقيؽ في أيضا أىمية قصكل نفعالي يمثؿاال الذكا  فإف ،العمؿ
 أىمية عمى التأكيد ينبغي كبالتالي ،المنظمة  داخؿ العمؿ أكجو كافة الكظيفي في األدا  مستكيات أرقى
 تحدث التي لمتغيرات كالقابمية المركنة مف بمزيد  القائد يزكد نفعالياال أف الذكا  نفعالي كمااال الذكا 
 سمة لمتغير كالقابمية المركنة تعتبر أصبحت المنظمات بعض ىناؾ أف حيث المحيطة بو، البيئة داخؿ

 (. 2006:220المنظمة )حسيف،  يقكد الذم القائد  مف سمات أساسية
 اإلستشياد كيمكف القيادة، عمى نفعالياال الذكا  أثر تناكلت العممية مف الدراسات اكثير  أف يبلحظ كما
العبلقة  ىلى التعرؼ عمإالتي ىدفت   Rosete 2005 دراسة ففي الدراسات، نتائ  ىذه مف بعدد ىنا

 أجريت دا  في محيط العمؿ، حيثكعبلقتو بفاعمية القيادة كنتائ  اإل االنفعاليبيف كؿ مف الذكا  
 ك العمؿ مخرجات عمى نفعاليالذكا  اإل أثر لمعرفة التنفيذييف المدرا  كبيرم مف  (41) عمى الدراسة
ف ىناؾ ارتباط قكم أك  اآلخريف فاعمية مف أكثر كاف عالية نفعاليةإ بكفا ة تميز مف أف إتضح، األدا 
 سكا  النتيجة ىذه لتحقيؽ عممية مقاييس إستخداـ  تـ كقد صحاب الذكا  االنفعالي كفاعمية القيادةأبيف 
  Rosete&Ciarrochi,2005: 338) .  )  القيادية الفاعميةقياس  أك االنفعالي الذكا  لقياس
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مدرا  المشاريع  للد االنفعاليمدم ارتباط الذكا   ىلإىدفت التعرؼ  يالت   Zulauf  دراسة تشير كما
 ستة في المشاريع مدرا  مف (24) مف مككنة عمى عينة الدراسة أجريت ، حيثذكم النمط التحكيمي

 ليـ كاف التحكيمية القيادة بنمط الذيف تمتعكا المدرا  أف ، كمف أبرز نتائجيامختمفة صناعية  قطاعات
  (Zulauf,2004:554).عاـ  بشكؿ المشركع  أدا  عمى إيجابي أثر
   :والمينة االنفعالي الذكاء: ثالثا
 الذكا   بيف عبلقة إلى كجكد نفعاالتكاال الذكا  بمكضكع الميتميف أكساط بيف تفاقناإ ىناؾ أف يبدكا
 النجاح  تحقيؽ يضمف ال بمفرده العاـ أف الذكا  الثابت كمف العممية، الحياة في األفراد كنجاح نفعالياال
 تناغـ إحداث  إلى المزي  ىذا يؤدم بحيث ،كاالنفعاالت مف التٌعقؿ مزي  تكفر إلى الفرد يحتاج نمااك 

 الكفا ة المختمفة، إف الحياة مجاالت في الفرد نجاح خبلليا مف يتٌحقؽ كالتفكير كالتي نفعاالتاإل بيف
 التقميدم بالمعنى  المجرد إلى الذكا  فقط إرجاعيا يمكف ال العامميف بعض بيا يتصؼ التي المينية
    Golman 2005 لدييـ، يقكؿ  تكفرىا ثبت نفعاالتاالب تتٌعمؽ كميارات صفات ىناؾ أف بؿ لمذكا 
 خضـ في كمتفكقيف ناجحيف بالضركرة  يككنكف دراستيـ ال أثنا  يتفكقكف مف أف لمجميع المعركؼ مف

 كعبلقتيـ األسرية حياتيـ في ليس كيفشمكف  يتعثركف عالينا معامؿ ذكائيـ يككف ممف فكثير الحياة
 (.(Golman,2005:7عمميـ مجاؿ بؿ كفي فقط باآلخريف

 كيكلد ،حكلنا مف إلى العالـ نظرتنا طريقة كمف ،تفكيرنا أنماط مف نغير كيؼ يٌعممنا نفعالياال الذكا  إف
 كلكننا  ،نفعاالتناا نقرر أف نستطيعال  ٌإننا اآلخريف، كتجاه الذات تجاه إيجابية انفعاالت أنفسنا في

 نقمؽ كمتى   نخاؼ كمتى نغضب متى نقرر نستطيع أف ال فنحف حياليا، نفعؿ ماذا نقرر أف نستطيع
 الذكي فالفرد   كالحب كالقمؽ كالخكؼ الغضب مع كيؼ نتعامؿ نقرر أف نستطيع كلكننا نحب كمتى

 مع التكاصؿ مف كتمكنو  مةعاف بطريقة كالتعبير عنيا نفعاالتوا إدارة عمى القادر الفرد ىك نفعاليناا
 ذكم الشباف مف الكثير أف إلى أشارات الدراسات مف العديد أف كيذكر ،معيـ كالتفاعؿ اآلخريف
 عمى قدرتيـ كعدـ لدييـ نفعالياإل الذكا  معدؿ تدني فشميـ سبب ككاف الكاعدة فشمكا، المؤىبلت

 مينية أك فنية أسباب منيا أكثر انفعالية  أسباب عف ينشأ ما غالبنا فالفشؿ اآلخريف، التكاصؿ مع
 (. 2004 :27 خكالدة،)

ف الػػػػػػػػػذكا  أمػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػتعراض عبلقػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػذكا  االنفعػػػػػػػػػالي بػػػػػػػػػبعض المفػػػػػػػػػاىيـ  ويخملللللللللص الباحلللللللللث
ك الصػػػػػػػػػػعيد العممػػػػػػػػػػي أالصػػػػػػػػػػعيد النظػػػػػػػػػػرم  ىالفػػػػػػػػػػرد سػػػػػػػػػػكا  عمػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػاةاالنفعػػػػػػػػػػالي األ

سػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػاجح مػػػػػػػػػػع الجماعػػػػػػػػػة كلػػػػػػػػػػئلدارم األفيػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػكفر لمقائػػػػػػػػػد فرصػػػػػػػػػػة التفاعػػػػػػػػػؿ 
دا  الػػػػػػػػػػكظيفي سػػػػػػػػػػاس السػػػػػػػػػػميـ فػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػؿ كاالنتػػػػػػػػػػاج كاألاتخػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػرار الصػػػػػػػػػػائب كلمعامػػػػػػػػػػؿ األ

 ؿ. عاالف
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 داء الوظيفي : األ ىنفعالي عمثر الذكاء اال أ 
يككف دا  الكظيفي لمفرد بمستكم ذكائو االنفعالي فبل يمكف تصكر أدا  فاعبل لمفرد دكف أف األ يتأثر
األدا  الكظيفي فيما  ىعم كيمكف ابراز أثر الذكا  االنفعالي اآلخريفدراية بانفعاالتو كانفعاالت  ىعم

  :-يمي 
 الناجح  التفاعؿ عمى األدا  ىذا يعتمد نفسيا أك الميمة الظرفي األدا  سكا  لممياـ الفردم األدا  .1
 يحسف سكؼ القدرات  عمى المعتمد نفعالياال فالذكا  (،المرؤكسيف المشرفكف، )الزمبل ، اآلخريف مع
  .باألدا   التنبؤ يمكف كىكذا الحسنة، بالعبلقات جتماعياال كالتفاعؿ التكاصؿ فيـ
 فتقارا مف ينشأ العمؿ  محيط في كالعنؼ غير السكم السمكؾ مف الفرد بو يتمتع الذم المدل كذلؾ .2

 في فقر مف جياد تنشأباال  العبلقة ذات كالنتائ  نفعاالت،باال أك التحكـ نفعالياال الضبط إلى الفرد
 أف ينبغي نفعالياال فإف الذكا   كعميو جياد،باال المتسبب الفرد تحمؿ في الفرد عند جتماعياال التفاعؿ
 العكسية السمككيات كبالتالي تقميؿ إيجابية، بيئة كخمؽ الذاتية، نفعاالتيـا إدارة في األفراد يساعد

  .كالمجابية
 قادريف المرتفع، نفعالياال الذكا  ذكم األفراد ألف بالدافعية لمتنبؤ مناسبة تنبؤ أداة نفعالياال الذكا  .3

ستخداميا نفعاالتيـا تنظيـ عمى  مستكل كالمحافظة عمى التركيز عمى كفقادر  فيـ أدائيـ، لتحسيف كا 
  .لدييـ الدافعية

 إدارة مف يتككف الميارات ىذه مف جز  ألف اإلجرائية األدا  بميارات يتنبأ أيضا نفعالياال الذكا  .4
  .نفعالياال بالذكا  كبير بشكؿ ترتبط كالتي جتماعياال التكاصؿ كميارات الذات
 األدا   أنكاع مف الثالث بالنكع عبلقة لو الذم كالتحفيز بالدافعية كثيؽ بشكؿ نفعالياال الذكا  يرتبط .5

 السمبي األثر تجاكز فيستطيعك  تفاؤلية نظرة عمى فيحافظك  الذيف فاألفراد التحفيزم، السمكؾ كىك
  (Law et al.,2007: 58).كاإلجياد  كاإلحباط لئلنييار

 يكجب اإلىتماـ مما ،األدا  عمى نفعالياال الذكا  كتأثير أىمية تكضح نقاط أربعة  Bar-Onيذكر كما
  : بتنميتو

 بالنفس، المركنة، كالثقة( الكفايات ثمثي أف التنظيمي العمؿ مجاؿ في الدراسات مف الكثير أظيرت .1
  .نفعالياال بالذكا  ترتبط المميز األدا  أصحاب بيا يتمتع التي )كالتعاطؼ

 تحسيف ك التعمـ لمكاصمة الدافعية إلى فيفتقرك  الجدد المكظفيف أف ستطبلعاتاإل مف العديد أظيرت .2
  .الميني أدائيـ
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  الذم التدريب عمى سنكيان  أمريكي دكالر بيميكف (50) مف أكثر ينفؽ األمريكية الصناعات قطاع .3
  .الخصكص كجو عمى جتماعيةاال كالميارات نفعالياال الذكا  ميارات تنمية عمى يركز
كالحياة  الميني النجاح فإف كبالتالي عممو، مكاف في الفرد يقضييا اليقظة ساعات معظـ ألف .4

  (Bar-On &Parker,2000: 438).بيئتو  ك العمؿ بمحيط ترتبط النفسية كالصحة السعيدة
 ينعكس سكؼ الذم الكظيفي األدا  في كميمان  أساسيان  دكران  معبي الذكا  االنفعالي فأ ويري الباحث

العامميف كالتنبؤ  لك التحفيز لدأك استثارة الدافعية أدا  مف حيث تحسيف األ ككؿ، المنظمة أدا   عمى
ادارة العبلقات كقيادة فرؽ العمؿ كالتكاصؿ مع  ىكالقدرة عم ةيالكظيفالمياـ  إلتقافبالميارات البلزمة 

  .لمقائد المينية الحياة في ميمان  دكران  تحتؿ المتغيرات كحؿ المشكبلت كىذه  خريفاآل

  :نفعالي اال  الذكاء في تؤثر ىالت العوامل
فيك   العقمي، الذكا  مثؿ المخ في يككف نفعالياال فالذكا  كالبيئة الكراثة مف بكؿ نفعالياال الذكا  يتأثر
فطرم   ىماكيبل األشيا  يـيقتك  نشعر كيؼ :مثؿ نفعاليةاال ستجاباتفاال المخ، كظائؼ مف كظيفة

 األشخاص تككيدم  أحد يككف لماذا بيا، نحف التي الطريقة كأما المخ، في تخزينو كيتـ ، كمكتسب
 ؟اكاآلخر عدكاني اكدكد    افرد يصبح لماذا كسكؿ؟ كاآلخر شاؽ بشكؿ فرد يعمؿ لماذا خاضع؟ كاآلخر

 الجسـ، كالفيزيائية في الكيمائية  كالتغييرات كالبيئة الكارثة مف كبلن  تفاعؿ خبلؿ مف يظير ختبلؼاال ىذا
 فيـ مع الحياة مراحؿ كتتطكر عبر كتنمك الطفكلة مف تبدأ ،نفعاليةاال المعرفة أف مكسي كضحأ كقد

 نفعاالتاال ربط عف طريؽ نفعالياال التفكير األبنا  اآلبا  يعمـ حيث نفعاليةاال المعاني لتمؾ متزايد
 (. 34-2012:35)مكسى، كالغضب الضيؽ   كالضياع الحزف بيف الربط مثؿ بالمكاقؼ
 : اإلسالمي المنظور من االنفعالي الذكاء

دؿ  كما الذكا  مظاىر مف مظير اكىذ قيمو كأعمى ،كشرفو ،اإلنساف كـر -كتعالى سبحانو -اهلل إف
ـٍ ًمفى ) التنزيؿ محكـ في كتعالى سبحانو اهلل عميو ٍقنىاىي زى ـٍ ًفي اٍلبىرِّ كىاٍلبىٍحًر كىرى ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آىدى لىقىٍد كىرَّ كى

مىٍقنىا تىٍفًضيبلن  مىى كىًثيرو ًممٍَّف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ  ( . 70( )االسرا :الطَّيِّبىاًت كى
 اإلنساف قكتاف في كليا المحسكس العالـ ىذا إلى تنتمي ال ركحاني جكىر فسالن أف سينا  ابف كيرل
  .العاقؿ

 البين  تسية  أ  ةةظيفتهيا، العامي  العقي  ةهي  ،البين  نحية تتجي  قية  هي  :األولوي القوو  -

  .ةتثري 

 (. 34;1995)معروف، ةاإلنراك  التعريف ةةظيفتها المعرفة نحة تتج  قة  ه  :الثانية القو  -
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 قكلو سبحانو في كالتدبر كالتفكير كالتعقؿ العقؿ عف تحدثت التي الكريمة اآليات عميو دلت ما كىذا
اًب السًَّعيرً ) :كتعالى قىاليكا لىٍك كينَّا نىٍسمىعي أىٍك نىٍعًقؿي مىا كينَّا ًفي أىٍصحى      (. 10( )الممؾ:كى
            (. 54)طو : ) ِِلُةلِ  النَُّهىإِ َّ ِف  َذلَِك ََلََياٍت  ( :كتعالى سبحانو قكلو في كأيضان 
ُرةَ  ِف  َخْلِق ) :ةتعالى سبحانو قكلو في كأيضان  َ ِقَياًما َةقُُعةًنا َةَعلَى ُجُنةبِِهْم َةَيَتَفكَّ الَِّذيَ  َيْذُكُرةَ  َّللاَّ

َنا َما َخلَْقَت َهَذا َباِطًًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا  َماَةاِت َةاِْلَْرِض َربَّ ارالسَّ  (. 191: )اؿ عمراف ) َعَذاَب النَّ
 كلعمػرم : يقػكؿ الحػكاس شػأف كفػي اإلنسػاف عنػد اهلل ككيػؿ ىػك العقػؿ إف"  : يقػكؿ الجػاحظ أمػا

ف لتخطػئ إف العيػكف  الصػحيحة االسػتبانة كمػا لمػذىف إال القػاطع الحكػـ كمػا ، لتكػذب الحػكاس كا 
 .(  1995:94إال لمعقؿ )معركؼ، 

سػبحانو  اهلل قػاؿ كمػا كالحػكاس العقػؿ عػف تحػدثت التػي القرآنيػة اآليػات عميػو دلػت مػا كىػذا 
فىًإنَّيػػا  ًبيػػا يسػػمعكف آذاف أىك ًبيػػا قيميػػكب يعًقميػػكف لىيػػـ فىتكيػػكف ٍاألىرضً  ًفػػي يًسػػيركا )أىفىمػػـ :كتعػػالى
لكف ألىبصارا التىعمى  (. 46 :الح  ((ً الصدكر ًفي الًَّتي ٍالقيميكب عمىت كى
ْمَع )ن:ةتعالى سبحان  قةل  ف  ةأيضاً  َهاِتُكْم ََل َتْعلَُمةَ  َشْيًئا َةَجَعَ  لَُكُم السَّ ُ أَْخَرَجُكْم ِمْ  ُبُطةِ  أُمَّ َةَّللاَّ

 ( . 78( )النحؿ : َةاِْلَْبَصاَر َةاِْلَْفِئَنَ  لََعلَُّكْم َتْشُكُرة َ 
كالػذكا   العقػؿ لفظػي تػداخؿ عمػى أخػر دليػؿ األذكيػا  كتابػو مقدمػة فػي كتػب الجػكزم ابػف أمػا

 فػي كالثػاني ،العقػؿ فضػؿ ذكػر فػي األكؿ أبػكاب، إلػى المقدمػة الجػكزم ابػف قسػـ فقػد كترادفيمػا
 العبلقػات ذكػر فػي كالرابػع كالػذكا ، كالفيػـ الػذىف معنػي بيػاف فػي كالثالػث ،العقػؿ ىػك ذكػر مػا
 بػيف يػراكح المقدمػة ىػذه فػي كبلمػو أثنػا  فػي ثػـ الػذكي، كذكػا  العاقػؿ عقػؿ عمػى يسػتدؿ بيػا التػي

                أخػػػػرل مػػػرة الػػػذكا  لفظػػػة كيسػػػتخدـ مػػػرة العقػػػؿ لفظػػػة فيسػػػتخدـ سػػػتخداـ المفظػػػيفا
  (.7-1983:14)ابف الجكزم،

               :كتعػالى سػبحانو قكلػو فػي كالتػدبر الفيػـ عػف تحػدثت التػي الكريمػة اآليػات عميػو دلػت مػا كىػذا
بَّنىا ًإنَّنىا سىًمٍعنىا مينىاًدينا ) ـٍ رى بِّكي اًف أىٍف آىًمنيكا ًبرى نَّا يينىاًدم ًلئٍلًيمى  . (193 : اؿ عمراف ) (فىآىمى

نَّا ًبوً ) :تعالى قكلو في كأيضان   ،  (13الجف:) (كىأىنَّا لىمَّا سىًمٍعنىا اٍلييدىل آىمى
ـٍ الى يىٍسمىعيكفى ) :تعالى قكلو في كأيضا ـٍ فىيي مىى قيميكًبًي نىٍطبىعي عى  فػي فػإف المػتمعف ( كبػذلؾ100 : عػراؼاأل ) (كى
 اإلسػبلمي منػاى  الػديف كافػة فػي متعمػؽ نفعػالياال الػذكا  أف يؤكػد أف يسػتطيع اإلسػبلمي الفكػر تػاريخ
مىٍيػؾى  (التنزيػؿ محكػـ  فػي كتعػالى سػبحانو اهلل يقػكؿ حيػث ،الكػريـ القػرآف آيػات أكدتػو مػا كىػذا ٍلنىػا عى نىزَّ كى

بيٍشرىل ًلٍمميٍسًمًميفى اٍلًكتىابى ًتٍبيىاننا ًلكيؿِّ شىٍي و   ( . 89)النحؿ: ) كىىيدنل كىرىٍحمىةن كى
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 كاألخركيػة الدنيكيػة الحيػاة منػاحي لجميػع اإلسػبلمية النظػرة شػمكلية عمػى الكريمػة اآليػة دلػت حيػث
 داخؿ مف إلييا كالنظر ،بيا كالشعكر نفعاليةاال الجكانب عمى التعرؼ اآليات ىذه في المتمعف كيستطيع
  يقػكؿ  آياتػو سػماع عنػد اهلل بػذكر تمػيف لكػي المػؤمنيف قمػكب يخاطػب كتعػالي سػبحانو اهلل ألف القمػكب،
ؽِّ ) :عز كجؿ ا نىزىؿى ًمفى اٍلحى مى ـٍ ًلًذٍكًر المًَّو كى نيكا أىٍف تىٍخشىعى قيميكبييي ـٍ يىٍأًف ًلمًَّذيفى آىمى  .  (16الحديد:  ((أىلى

 بتبنيػو قػاـ مػا نفعالي حسباال الذكا  مككنات تبيف التي المكاقؼ مف كثير عمى يحتكل الكريـ القرآف إف
 الصكرة عمى إيجازىا التي يمكف القرآنية اآليات في متمحكرة اإلسبلمية النفسية الناحية مف النفس عمما 
 : التالية
  " اإلدراك" الذاتي الوعي : أوال
 يفيػـ لكػي الطريػؽ لػو كنػكر المسػمـ اإلنسػاف حػث الكػريـ كتابػو فػي - كتعػالى سػبحانو - اهلل إف

    كتعػالى سػبحانو اهلل مخمكقػات فػي كالتػدبر كالتأمػؿ ، أحػداث مػف حكلػو يػدكر مػا ذاتػو كيػدرؾ
كا ًفي أىٍنفيًسًيـٍ  ( ـٍ يىتىفىكَّري لى : )(أىكى  (. 8 الرـك

ٍمؽى ) :تعالى قاؿ كا كىٍيؼى بىدىأى اٍلخى كا ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍنظيري  (. 20( )العنكبكت:قيٍؿ ًسيري
 

  : مهمة أنواع ثالثة له النفس علماء عنه تحدث كما اإلدراك إن
 .  عضةية لحاجة طلبا ب  يشعر ناخل  حس ع  الناجم الشعةر  اإلنراك هة  : األول النوع (1

 اإلشباع م  لذ  عنها ينتج ةما البشرية الغرائز ع  الصانر المشاعر  اإلنراك هة : الثاني لنوعا (2

ن  . الناخل  الحس أة البن  ناخ  يقعا  ةهما ، الحرما  خلق أة

 الحةاسنطريق ع  يأت  خارج  حس  شك  على ةيكة  الةع  أة اإلنراك هة : الثالث النوع( 3

 أعضاء الحس على الةاقعة للمؤثرات بتنائيةاَل النماغ ستجابةإب يتمث  ةهة الخمس
 (. 1995:175)معركؼ،

 قد -كتعالى سبحانو -اهلل أف عمى كالحيكاف اإلنساف مف كؿ فييا يشترؾ كظيفة الحسي اإلدراؾ إف
 التي العقؿ كىي أال األخرل المخمكقات سائر عف فييا يتميز ىامة أخرل إدراكية بكظيفة اإلنساف خص
 . 122):1982)نجاتي، المحسكسة األشيا  عف بإدراكو يعمك أف اإلنساف يستطيع بو

ـٍ ) :كتعالي سبحانو قكلو في الكريـ القرآف آيات عميو دلت ما كىذا ًفي أىٍنفيًسًي ـٍ آىيىاًتنىا ًفي اآٍلىفىاًؽ كى سىنيًريًي

ؽ   ـٍ أىنَّوي اٍلحى تَّى يىتىبىيَّفى لىيي   . (53فصمت:  ((حى
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نن: نفعاالتاال تنظيم :ثانيا

 لكي يككف نفعاالتوا تكجيو إلى المسمـ الفرد ترشد الصحيحة كاألحاديث الكريـ القراف آيات مف اكثير  إف
 -سبحانو كتعالى - اهلل قكلو عميو مادؿ كىذا كالتحكـ ، عمييا كالسيطرة ، تنظيميا عمى المقدرة لديو
يىالىةو فىتيٍصًبحيكا) - ا ًبجى ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو فىتىبىيَّنيكا أىٍف تيًصيبيكا قىٍكمن ا ىكي مىى مىا فىعىٍمتيـٍ  يىا أىي يىا الًَّذيفى آىمىنيكا ًإٍف جى عى

  6). : الحجرات(( نىاًدًميفى 
بَّؾى ىيكى )كقكلو:  - ـٍ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإفَّ رى اًدٍليي سىنىًة كىجى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بِّؾى ًباٍلًحٍكمى ـي اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى  أىٍعمى

ـي ًباٍلميٍيتىًديفى  ؿَّ عىٍف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى  (. 125)النحؿ: ) ًبمىٍف ضى
رَّاً  كىاٍلكىاًظًميفى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفيفى عىًف النَّاًس كىالمَّوي ييًحب  اٍلميٍحًسنً الًَّذيفى ) كقكلو -  (يفى ييٍنًفقيكفى ًفي السَّرَّاً  كىالضَّ

 . 134) ) اؿ عمراف:
 كىك اظغي كظـ مف" قاؿ -كسمـ عميو اهلل صمى-قاؿ رسكؿ اهلل  – عنو اهلل رضي -ىريرة أبي كعف -

يمانان  أمنا جكفو اهلل مبل إنفاذه عمى يقكل   .( 319 :2001)الدمشقي، " كا 
 الخكؼ مثؿ اإلنساف بيا يشعر التي نفعاالتاال مف لكثير دقيقان  كصفا الكريـ القراف كصؼ كما -

 (. 1982،64)نجاتي: كالخزم كالخجؿ كالندـ كالحسد كالغيرة كالكره كالفرح كالحب كالغضب
 عند نفسو يمتمؾ الذم الشديد كلكف الشديد بالصرعة ليس " قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى قاؿ رسكؿ اهلل -

  .( 2000:1111)مسمـ ، " الغضب
 :الدافعية  : ثالثاً 
 المسمـ أف الفرد كما اإلسبلمي الديف مبادئ كفؽ كتنظيميا، دراتياإب كقاـ البشرية بالدكافع اإلسبلـ أقر

 : ىما حاجتيف إلى حياتو في يسعى
 . الحاجة إشباع : األولى -
 العبادة : والثانية -

ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكفً ) :كتعالى سبحانو اهلل قكؿ في الكريـ القرآف عميو دؿ ما كىذا مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإٍلً مىا خى      (كى
  .( 56الذاريات: )

 فسيولوجية حاجات أساسية ىي الحاجات أو الدوافع منين نوع ىناك إنMaslow  قال ذلك وفي
 : روحية وحاجات

 .كالجنس كالعطش الجكع اإلنساف لدل تشمؿ كىي األساسية الفسيكلكجية الحاجات : األكلى -
 .  كالنظاـ كالجماؿ كالخير العدؿ اإلنساف لدل تشمؿ كىي الركحية الحاجات : كالثانية -
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 نمك تكامؿ إشباعيا عمى يتكقؼ فطرية حاجات ىي الركحية اإلنساف حاجات أفMaslow  كيرل -
  .(1982:38 كنضكجو )نجاتي، الفرد شخصية

 حقيقة إلي السبلـ لمكصكؿ عميو إبراىيـ لسيدنا كالمتكاصؿ الد كب البحث الجانب ىذا في الشكاىد كمف
فىمىمَّا ) كتعالى سبحانو قكؿ اهلل عميو دؿ ما كىذا ، الباطؿ مف الحؽ المقاـ ىذا في لقكمو مبينان  األمكر

مىٍيًو المٍَّيؿي رىأىل  فَّ عى بِّي فىمىمَّا أىفىؿى قىاؿى الى أيًحب  اآٍلىًفًميفى )جى ا قىاؿى 76كىٍككىبنا قىاؿى ىىذىا رى ( فىمىمَّا رىأىل اٍلقىمىرى بىاًزغن
الِّيفى ) ىكيكنىفَّ ًمفى اٍلقىٍكـً الضَّ بِّي ألى ـٍ يىٍيًدًني رى بِّي فىمىمَّا أىفىؿى قىاؿى لىًئٍف لى بىاًزغىةن قىاؿى ( فىمىمَّا رىأىل الشٍَّمسى 77ىىذىا رى
بِّي ىىذىا أىٍكبىري فىمىمَّا أىفىمىٍت قىاؿى يىا قىٍكـً ًإنِّي بىًرم ه ًممَّا تيٍشًركيكفى ) ٍيتي كىٍجًييى ًلمًَّذم فىطىرى 78ىىذىا رى ( ًإنِّي كىجَّ

مىا أىنىا ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ) ًنيفنا كى   (. 79-76 :األنعاـ ((79السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى حى
  :التعاطف : رابعاً 

 الكالديف العطؼ عمى ليشمؿ اإلسبلـ في اإلنساني التعاطؼ عمى كدؤ ت كوثيرةو  آيات الكريـ القرآف احتكل
 سبحانو اهلل عميو قكؿ دؿ ما كىذا . السبيؿ كابف كاليتامى كالجيراف القربى كذم كالمساكيف كاألبنا 
ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا ًإمَّا يىٍبميغىفَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبىرى  ( : التنزيؿ محكـ في كتعالى ب ؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى قىضىى رى كى

قيٍؿ لىييمىا قىٍكالن كىًريمنا ) ا أيؼٍّ كىالى تىٍنيىٍرىيمىا كى ا فىبلى تىقيٍؿ لىييمى ىيمى ا أىٍك ًكبلى ديىيمى نىاحى 23أىحى الذ ؿِّ ًمفى ( كىاٍخًفٍض لىييمىا جى
ًغيرنا ) بَّيىاًني صى ٍمييمىا كىمىا رى قيٍؿ رىبِّ اٍرحى ًة كى  (. 24-23 : اإلسرا  ( (24الرٍَّحمى

ًبًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاكً  ( ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كى اًر ًذم كىاٍعبيديكا المَّوى كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى اٍلقيٍربىى يًف كىاٍلجى
ٍف  ـٍ ًإفَّ المَّوى الى ييًحب  مى انيكي مىكىٍت أىٍيمى مىا مى ٍنًب كىاٍبًف السًَّبيًؿ كى اًحًب ًباٍلجى نيًب كىالصَّ اًر اٍلجي كىافى ميٍختىاالن كىاٍلجى

كرنا  (. 36 :النسا )(فىخي
 مشاعر صارباخت جسميا محاكاة اآلخريف في ينبع ألنو ، الذاتي الكعي أساس عمى يقـك التعاطؼ ألف

 قادريف نككف دراكيااك  مشاعرنا تقبؿ عميو مف قادريف نككف ما فعمى ، المتعاطؼ داخؿ إلى اآلخريف
  .(1994:262اآلخريف )السيد، مشاعر قرا ة عمى

  :االجتماعي التواصل : خامساً 
 اآليػات فػي نجػده مػا كىػذا االجتمػاعي كالتكامػؿ التعػاكف عمػى المسػمميف كتعػالى سػبحانو اهلل حػث

 : التالية النبكية كاألحاديث القرآنية
ػػػػػػػ) - ثٍػػػػػػػـً كىاٍلعيػػػػػػػٍدكىاًف كىاتَّقيػػػػػػػكا المَّػػػػػػػوى ًإفَّ المَّػػػػػػػوى شى مىػػػػػػػى اإٍلً نيكا عى مىػػػػػػػى اٍلبًػػػػػػػرِّ كىالتٍَّقػػػػػػػكىل كىالى تىعىػػػػػػػاكى نيكا عى تىعىػػػػػػػاكى ًديدي كى

 .  ( 2  :المائدة ( (اٍلًعقىابً 
اىىديكا ًفي  - ( كا كىجى ري ٍغًفرىةه كىالًَّذيفى آىمىنيكا كىىىاجى قًّا لىييـٍ مى ـي اٍلميٍؤًمنيكفى حى كا أيكلىًئؾى ىي ري نىصى ٍكا كى سىًبيًؿ المًَّو كىالًَّذيفى آىكى

ًرٍزؽه كىًريـه   . ) :74األنفاؿ) ( كى
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 : ىي المؤمنين بين والتماسك التعاون عمى حثت التي النبوية األحاديث أما
كالبنيػاف  لممػؤمف المػؤمف : "كسػمـ عميػو اهلل صػمى اهلل رسػكؿ قػاؿ : قلال موسلى أبلي علن -

 ". بعضا بعضو يشد المرصكص
 فػي المػؤمنيف مثػؿ" : كسػمـ عميػو اهلل صػمى اهلل رسػكؿ قػاؿ : قلال بشلير بلن النعملان علن -

 بالسػير الجسػد سػائر لػو تػداعى عضػكان  منػو اشػتكى إذا الجسػد مثػؿ كتعػاطفيـ تػكادىـ كتػراحميـ
 . ( 1103 :2000 ، )مسمـ كالحمى
ىذا المؤمف الذم  ،عني بالذكا  االنفعالي عنايتو بالمؤمف القكم اإلسبلمي الديف فأ الباحث يخمص

تتفاعؿ كتتكامؿ فيو جميع الجكانب الفكرية كالعقائدية كالركحانية كالنفسية كاالنفعالية مع الجكانب المادية 
عقؿ كانفعاؿ بما يمتمؾ مف  ،سائر المخمكقات ىمكرما عم اكتجعؿ منو خمق ،التي تأىمو لعمارة االرض

 . سمككو كجعؿ االنفعاؿ قكة محركة نحك البنا  كالتعمير ىكجعؿ العقؿ فيو مناط التكميؼ كالمييمف عم

  : االنفعالي الذكاء نماذج
 االنفعالي  بمفيكـ الذكا  المتعمقة النظرية النماذج مف العديد تتسارع العشريف القرف مف اتيالتسعين مند

 القيادية ك  كالمجاالت النفسية ،العممية المجاالت كافة في استخدـ المفيـك ىذا أف فنجد ،بالظيكر
  -: يمي ما النماذج ىذه كمف ،كاإلدارية

 ( يوضح نماذج الذكاء االنفعالي 5الشكل رقم) 
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 أكف –نمكذج بار 
Bar- on Model 

 نمكذج دانياؿ جكلماف
Goleman Model   السمات أك المختمطةنماذج 

Trait or Mixed 

Models   

 نمكذج سالكفي كماير
Mayer and 

Salovey Model 

نماذج الذكاء 

 االنفعالي
EL Model 

 نماذج  قدرات
Ability Models 

 

 األهثل  التصٌيف
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   Salovey & Mayer نموذج : أوالً 
 اإلنساف تعطي االنفعاالت أف إلى يشير حيث Salovey & Mayer مف كؿ النمكذج ىذا كيتبنى

 أف يتكافؽ أجؿ مف ليا كيستجيب ،منيا كيستفيد يفسرىا تجعمو المعمكمات ىذه ،أىمية ذات معمكمات
  ذكا  أكثر تفكيرنا يجعؿ فاالنفعاؿ ،ذكا  أكثر بشكؿ المتكتر المكقؼ أك ،المشكمة مع

 (. 58 :2003م،ز )المغا
  منيا مقدرة كؿ تتضمف أنكاع أربع مف المقدرة عمى المبني النمكذج ىذافي  االنفعالي الذكا  كيتككف
  : يمي كما مرتبة كىي بيا الخاص ؼيالتعر 
 أكجو المعبرة عف االنفعاالت رمكز كفؾ كشؼ عمى المقدرة عف عبارة كىي : االنفعاالت إدراك .0
بيذا    الخاصة االنفعاالت إلي االىتدا  عمى القدرة تتضمف التيك   الثقافية اإلنساف إبداعات صكرك 

 باقي  معالجة مف تجعؿ كالتي ،االنفعالي لمذكا  األساسي المظير يمثؿ االنفعاالت إدراؾ إف الشخص،
  .اممكن االنفعالية المعمكمات

 مثؿ متنكعة  إدراكية بأنشطة القياـ لتسييؿ االنفعاالت تسخير عمى القدرة كىي :االنفعاالت استخدام. 5
 تغيير  عمى لمسيطرة كميا بانفعاالتو االنتفاع بإمكانو انفعاليا الذكي اإلنساف إف المشاكؿ، ير كحؿيالتغ

  .الحالية مينتو أك كظيفتو مع التبلـؤ مف قدر ألفضؿ الكصكؿ في سبيؿ أمزجتو
 االنفعاالت بيف المعقدة العبلقات كتقدير ،االنفعاالت لغة فيـ عمى القدرة كىي :االنفعاالت فيم .3

 تخفيؼ  أجؿ مف الحس مرىؼ تككف أف عمى القدرة يشمؿ االنفعاالت فيـ إف : المثاؿ فعمى سبيؿ نفسيا
 مركر مع االنفعاالت تطكر كيفية ككصؼ إدراؾ عمى القدرة ككذلؾ االنفعاالت بيف حدة االختبلفات

  .الزمف
 كباآلخريف  ،جية مف بأنفسنا الخاصة االنفعاالت مف كبل تنظيـ عمى القدرة كىي :االنفعاالت إدارة. 4

منيا  السمبية حتى انفعاالتو تسخير بإمكانو انفعاليا الذكي الشخص فإف كلذلؾ ،المقابمة مف الجية
دارتيا   .المطمكبة أىدافو تحقيؽ بغرض كا 
  :االنفعالي لمذكاء المقدرة عمى المبني Salovey & Mayer نموذج عمى التعقيب

  .كالدراسة بالبحث االنفعالي الذكا  مفيـك تناكؿ عممي نمكذج أكؿ النمكذج ىذا يعتبر -
 االنفعاالت إدراؾ في المتمثؿ ، االنفعالي الذكا  في الفسيكلكجي األساس النمكذج ىذا أكضح -

دارتيا كفيميا كاستخداميا   .كا 
 مصػادر االنفعػاالت أف القػدرة عمػى المبنػي النمػكذج ىػذا فػي Salovey& Mayer تصػكر -

أكسػع  إدراؾ لديػو يكػكف لكػي الفػرد تسػاعد التػي االنفعاليػة لممعمكمػات فيميػا فػي كمعالجػة مفيػدة
(3116 .(Salovey& Mayer  
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  : االنفعالية  الكفاءات نموذج : ثانيا
 ،االنفعالية الكفا ات عمى فيو التركيز  كاف   حيث Golman & Bar-onمف  كؿ النماذج ىذه كيمثؿ

 دراؾاال الذات، إدارة الذات، كىي )إدراؾ   رئيسة بنا ات أربعة عمى االنفعالي الذكا  مفيـك كيشتمؿ
  .العبلقات( إدارة االجتماعي،

 االنحراؼ بو الذم يكاجو النجاة طكؽ يمثؿ التطبيؽ في باالنفعاالت االعتنا  أف" المغازم كيقرر
 "كالمشكبلت زؽآكالم مكاجية األخطار كيفية إلى يرشدنا انفعاالت مف بو كما االنفعالي فالمخ ، االنفعالي
 (. 59 :2003م،ز )المغا
  في يقكماف معا كىما منطقي كالثاني انفعالي كاحد ، عقبلف لو إنساف كؿ أف إلى Golman كيشير

 قائما  تكازنا ألف ىناؾ ذلؾ ،حياتنا لقيادة المعرفة في جدا المختمفاف نظاميما يتضافر دائما دقيؽ تناغـ
  .كالمنطقي االنفعالي العقؿ بيف

   عمى تنقية المنطقي العقؿ يعمؿ بينما بالمعمكمات المنطقي العقؿ عمميات كتزكد تغذم فاالنفعاالت

 منيما ف كؿتيمستقم شبو ممكتيف العقميف مف كؿ يظؿ ذلؾ كمع عمييا يعترض كأحيانان  ،االنفعالي العقؿ
 (. (Golman,2000:25  العصبية المخ دكائر في مترابطاف لكنيما ،متميزة عممية يعكس
 الدافعية  إثارة كالقدرة عمى كالتصميـ كالحماس الذات ضبط يتضمف االنفعالى الذكا  أف دكتي كأكضح
 (. 11 :2007النجاح )دكتي، تحقيؽ عمى الفرد تساعد التي الصفات كىي الذاتية
 التي كالميارات  مف الكفا ات كاسعة كمنظكمة االنفعالي الذكا  عمى النمكذج ىذا في  Golmanكيركز
  : ىي االنفعالى  رئيسة لمذكا  بنا ات أربع النمكذج ىذا في كأكجز القيادة أدا  تقكد
 شعكره  يستخدـ عندما أثرىا عمى كالتعرؼ النفعاالتو شخصال قرا ة عمى القدرة : كىي الذات إدراك .0
  . قراراتو تكجيو في
 في  تغير     إحداث أجؿ مف كالتكيؼ ،كنزكاتو انفعاالتو في الفرد تحكـ ذلؾ في كيشترؾ:  الذات إدارة.5

  المحيطة بو.  الظركؼ
 .. اآلخريف انفعاالتمع  كالتجاكب فيـال عمى القدرة : كىياالجتماعي اإلدراك.3
 ادائيـ. كتطكير عمييـ لآلخريف كالتأثير اإليحا  عمى القدرة : كىي العبلقات إدارة.4
 االنفعاليلمذكا       األربع البنا ات مف بنا  لكؿ االنفعالية الكفا ات مف مجمكعةGolman  ضمف كقد 

 قدرات ىي  بؿ باألحرل فطرية مكاىب عف عبارة ليستGolman  نظر في االنفعالية الكفا ات إفاال 
 . (Danial  Golman ، 9::2; 64) رائع أدا  لتحقيؽ كتطكيرىا عمييا العمؿ يجب كالتي ،متعممة
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  : االنفعالية الكفاءات عمى المبنيGolman  نموذج عمى التعقيب
 Gardner بنظرية تأثرGolman  أف السيككلكجي التراث عمى االطبلع خبلؿ مف يتضح -

دراؾ الشخصي بالذكا  يتعمؽ فيما كخاصة المتعددة لمذكا ات   . الذات كا 
 متعممة كاعتبرىا االنفعالي لمذكا  االنفعالية كالميارات الكفا ات عمى نمكذجو في  Golman ركز -

  . الحياتية المكاقؼ في النجاح لتحقيؽ تطكيرىا يجبك 
 . كالعبلقات االجتماعية كالدافعية  أخرل خصائص فيو مزج أنو  Golman نمكذج عمى يؤخذ -

 . االنفعالي  لمذكاء Bar-on  نموذج ثالثا:
 كالتي استخدمت االنفعالي الذكا  مقاييس أكؿ مف يعتبر كالذم الذكا  مقياس Bar-on طكر لقد

 الشخص بفيـ  متعمؽ االنفعالي الذكا كيرم باف  Emotion quotient)العاطفة  )حاصؿ مصطمح
 متطمبات مع التعامؿ في نجاحا أكثر ليصبح  كيقتدم بالمحيط ،كمتكيؼ ،جيدة بفاعمية كاآلخريف لنفسو
خبلؿ  مف تحسينو باإلمكاف كأنو ،الزمف مع يتطكر  االنفعالي الذكا  أف  Bar-On افترض لقدك  ،البيئة

 ىـ بشكؿ( (EQSفي  المعدؿ مف أعمى ىـ الذيف األفراد  إف أيضان  كيرمالعبلج (  البرمجة، )التدريب،
 االنفعالي الذكا  في النقص أف يرم كما ،ةيالبيئ كالضغكط  المتطمبات مكاجية في نجاحا أكثر عاـ
 (Bar-On ,2006:23) انفعالية مشكبلت  ككجكد ، النجاح في نقصان  يعد أف يمكف

  خمس قدرات لمذكا  االنفعالي ىي:  Bar-onكيتضمف النمكذج المفاىيمي 
  .كانفعاالتنا أنفسنا عف التعبير ككذلؾ االنفعاالت فيـ عمى القدرة -１
  .الناس مع كاالتصاؿ ، اآلخريف انفعاالت فيـ عمى القدرة -２
  .بانفعاالتنا التحكـ ك إدارة عمى القدرة -３
 بيف المتبادلة ك الشخص بداخؿ المتعمقة الطبيعة ذات المشاكؿ كحؿ التغيير، إدارة عمى القدرة -４

  .األشخاص
 . الذاتي كالتحفيز اإليجابي المزاج تكليد عمى القدرة  -５

 ساسية ىي: أخمسة ميارات  ىف الذكا  االنفعالي يشتمؿ عمأ Bar-onكما يشير نمكذج 
  . الذات عن التعبير و الذاتي الوعي: اوال
 . أنفسنا كقبكؿ كفيـ كعي عمى نككف أف : الذات تقدير -
  . بانفعاالتنا كفيـ كعي عمى نككف أف :انفعاليا بالذات الكعي -
 . ىداـ غير بشكؿ أنفسنا عف ك انفعاالتنا عف التعبير:  الذات تأكيد -
 .اآلخريف عمى انفعاليا االعتماد مف ان متحرر  ك نفسو عمى ان معتمد يككف أف:  االستقبللية -
  . إمكاناتنا لتفعيؿ أىداؼ كتحقيؽ كضع:  الذات تحقيؽ -

 



71 

 

  .االجتماعي والتفاعل الوعي -التبادلية  : ثانياً 
 . اآلخركف يشعر كيؼ كيفيـ الفرد يدرؾ أف كىي:  التعاطؼ -
  .منيا جز  بأنو الشعكر ك االجتماعية مجمكعاتنا عمى التعرؼ مع:  االجتماعية المسؤكلية -
 . لمطرفيف مرضية عبلقات إقامة:  المتبادلة العبلقات -

 الضغوط إدارة : ثالثاً 
 . كبنا  فعاؿ نحك عمى انفعالتنا إدارة:  اإلجياد تسامح -
 . كبنا و  فعاؿو  نحكو  عمى انفعالتنا عمى السيطرة:  الدفع قكة في التحكـ -

 التكيف  : رابعاً 
  .الخارجي  بالكاقع أفكارنا ك انفعاالتنا تكائـ ك تثبت: الكاقع  اختبار -
  . التغير كالتكيؼ في حياتنا اليكمية مكاكبة:  المركنة -
 تبادلي مع طابع ذات أخرل ك شخصي داخمي طابع ذات لمشاكؿ فعالة حمكؿ تكليد: المشاكؿ حؿ -

  .آخريف أشخاص
  .الذاتي  الدافع-العام  المزاج : خامساً 

  .الحياة  مف المشرؽ الجانب إلى النظر ك ، إيجابية نظرة لديو يككف أف : التفاؤؿ -
                 نعامة بصفة كالحياة كاآلخريف، أنفسنا، مع القناعة ك بالرضا الشعكر :السعادة -
(53; 3118Bar-On,ن)ن

  :االنفعالي لمذكاء Bar-on  نموذج عمى التعقيب
 لمذكا ات  Gardner بنظرية تأثر  Bar-on أف السيككلكجي التراث عمى االطبلع خبلؿ مف يتضح -

  .كالبرمجة كالعبلج التدريب طريؽ عف كيتحسف يتطكر االنفعالي الذكا  أف كافترض ،المتعددة
 مف كجية ألنيا ،االنفعالي لمذكا  كالمسيرات كالميارات الكفا ات عمى نمكذجو فيBar-on ركز -

  . البعض ببعضيا الصمة كثيقة نظره
  .الحياة في كبيران  نجاحان  لمفرد يشكبلف اإلدراكي كالذكا  االنفعالي الذكا  أف Bar-on  كاعتبر -

  : السمة عمى المبني االنفعالي الذكاء نموذج رابعا:
 المبني كالنمكذج عمى القدرة المبني النمكذج بيف امفاىيمي اتمييز  كزمبلئو Petridesبيترايدس  اقترح لقد
 مف كككبة عف ىك عبارة االنفعالي الذكا  سمة نمكذج أف فيو فيقكؿ العقمي لمذكا  السمة عمى

 اصطبلحا النمكذج ىذا أما  الشخصية مستكيات أسفؿ في كالكاقعة الذات بإدراؾ المرتبطة االنفعاالت
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 عمى يشمؿ االنفعالي الذكا  تعريؼ إف ، االنفعالية قدراتو خبلؿ مف لذاتو الفرد إدراؾ إلى يشير
 النمكذج مع كبالمقارنة الذات، تقرير  بكاسطة كالتي تقاس الذات إدراؾ كقدرات السمككية التحكالت
  . العممية لممقاييس مقاكمتو أثبتت كالذم العقمية إلى القدرات يشير كالذم القدرة عمى المبني

 لقب كىناؾ الشخصية إطار في عنو تحرمال يتـ أف يجب السمة عمى المبني االنفعالي الذكا  إف -
 نماذج تحتو ينصب عاـ النمكذج ىذا إف االنفعالية" النفس فاعمية سمة" سمىت التركيبة ىذا لنفس بديؿ

Bar-on& Golman، قدرة تصنيؼ خارج يقع بنا  إلى تقكد شخصية كسمة االنفعالي الذكا  مفيـك أف 
  .( ,Petrides 2009: 35) لو لمجانب العممي ىاـ اتمييز  ىذا اإلدراكية اإلنساف

   :االنفعالي لمذكاء وزمبلئو بيترايدس Petridesنموذج  عمى التعقيب
  .االنفعاالت مف كككبة كيعتبرىا االنفعالي لمذكا  السمة عمىـ نمكذجي في كزمبلؤه بيترايدس ركز -
  عممية.  كقدرات سمككية تحكالت ىك االنفعالي الذكا  أف إلى كزمبلؤه بيترايدس تكصؿ -

  : االنفعالي الذكاء نماذج  جميع عمى التعقيب
 عمى الجميع كأكد الباحثيف معظـ مف كبيران  عمميان  ترحيبان  القت االنفعالي ذكا ال نماذج أف الباحث يرل
 الحياتية المكاقؼ شتى في جميع المستكيات تحسيف في كبير قدر إلى يؤدم ألنو المفيكـ، ىذا أىمية
  .لمفرد
   اأبعادى كتحديد االنفعالي  لمذكا  تعريفيا حيث مف النماذج بيف اكبير  اتناسق ىناؾ أف أيضان  كيتضح -
 إلى تؤدم كميا انفعالية كتحكيبلت كتدريبات كبنا ات مصادر مف مركبة قدرة االنفعالي الذكا  يعتبر -

  . الحياة في الفرد نجاح
 االنفعالي الذكا  أف إلى فيو يشير ذمكال االنفعالي لمذكا  Golman نمكذج يتبنى الباحث فإف كبذلؾ
 نجاحو إلى الميارات تؤدم كىذه الفرد بيا يتمتع التي كاالجتماعية االنفعالية الميارات مف مجمكعة ىك
  : ىي اعتبارات لعدة كذلؾ المينية الحياة في
 النجاح عمى الفرد تساعد التي كالميارات الكفا ات مف مجمكعة بأنو إليو ينظر االنفعالي الذكا  إف -
  . الحياة في
، حياتيـ اليكمية في األفراد تكاجو التي الحياتية المكاقؼ مع يتعامؿ بأنو يتميز االنفعالي الذكا  إف -
  .كسميمة بطرؽ ناجحة بيا يمركف التي لؤلحداث دراؾاال سرعة عمى القدرة لدييـ يزيد مما
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 لديو يزيد مما اإلنساف في تتككف التي ،االنفعالية الخبرات يضـ بأنو يتميز االنفعالي الذكا  إف -
 مع التعامؿ في تساعده انفعاالتو التي يدرؾ تجعمو مما بيا يمر التي ،الحياة في الناجحة االستجابة
  . أفضؿ بشكؿ اآلخريف

 بلكتحم ،كمثابرة ،نجاحان  أكثر الفرد تجعؿ التي ىي االنفعالية كالكفايات الشخصية العكامؿ إف -
 عمى النجاح .  قدرتيا مف تزيد المكاىب ىذه ألف يكاجييا التي، الحياة في لمسؤكلياتو

 

 : المبحثخبلصة 
 مف ك تفكيرنا،  أنماط مف التغيير كيفية في التعمـ مجاؿ لنا ليتيح االنفعالي الذكا  مفيـك جا  لقد

 ك اإليجابية االنفعاالت مف ممكف قدر أكبر نفكسنا في نكلد أف يمكننا بحيث األمكر، إلى نظرتنا طريقة
 ك العمما  معظـ قبؿ مف عميو المتفؽ االنفعالي الذكا  مفيـك أف القكؿ يمكف ك ممكنة فترة ألطكؿ
 مف ممكف قدر أكبر يحقؽ بحيث انفعاالتو، مع بذكا  التعامؿ عمى االنساف قدرة في يتجمى الباحثيف
  .لآلخريف ك لنفسو السعادة
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 انثانث  ملثحثا
 ينظًاخ اجملتًغ املدني 

 
 مقدمة 

 تعريؼ المجتمع المدني 
 منظمات المجتمع المدنيأىداؼ 

 أىمية منظمات المجتمع المدني 
 تصنيؼ كتعداد منظمات المجتمع المدني
 كاقع القيادة في منظمات المجتمع المدني

 مككنات المجتمع المدني 
 كظائؼ منظمات المجتمع المدني

 غزة محافظات منظمات المجتمع المدني في عمؿ مجاالت
  خصائص منظمات المجتمع المدني 

 منظمات المجتمع المدني تكاجو التي كالتحديات الصعكبات
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 مقدمة : 

ىتماـ بمفاىيـ عبلـ في السنكات األخيرة أف يبلحظ مدم تزايد األيستطيع أم متتبع لكسائؿ اإل
مثؿ المجتمع المدني، كالمنظمات غير  ،ىتماـأكمصطمحات لـ تكف في العقكد السابقة مكضع 

الحككمية، كالمؤسسات األىمية، كالدكر الذم تمعبو ىذه اليياكؿ في عممية التنمية المستدامة كفي 
 .تغيير كترسيخ الديمقراطية كغيرىاال

المػدني،  المجتمػع لمنظمػات كاسػعان  كانتشػاران  كبيػران  تكاجػدان  يػرل اليػكـ مجتمعنػا فػي المتأمػؿ ك إف
أصػػبحت  حتػػى التنميػػة كتػػدعـ قتصػػادمكاال جتمػػاعياال التطػػكر فػػي الممحػػكظ كرىػػاد كيػػرل
 ككػذلؾ ،التنميػة السػكانية كسياسػات بػرام  بعػض تنفيػذىا كفػي التنميػة كخطػط فػي بػرام  تشػارؾ

 لمنظمػػات المتػػاح مػػف كلقػػد أصػػبح كغيرىػػا، الفقػػر مكافحػػة كاسػػتراتيجيات البيئػػة مجػػاالت فػػي
 ،قتصػػاديةكاال جتماعيػةنسػػانية كاالاال المسػتكيات كافػة عمػى العمػػؿ ببلدنػا فػي المػدني المجتمػع
 مختمػػؼ فػػي تعمػػؿ كأصػػبحت ،كالتطػػكير البنػػا  عمميػػات فػػي ىكفعمػػ ىػػاـ كشػػريؾ كالػػدخكؿ
  (.38 2006:)عطية، المجتمع أفراد تيـ التي الحيكية األنشطة

ة ىي: المؤسسات الحككمية التي تمثؿ مؤسسات ف أم مجتمع مف ثبلثة قطاعات رئيسيتكك 
الدكلة كالحككمة ، كمنظمات القطاع الخاص ككذلؾ المؤسسات غير الحككمية كالتي تشكؿ المجتمع 
المدني كالذم يعرفو البعض بأنو مجتمع المؤسسات، كالتي تتككف بشكؿ رئيس مف المؤسسات األىمية، 

دكرا رئيسيا في  منظمات المجتمع المدنيتمعب أك ما يطمؽ عمييا المؤسسات غير الربحية، ك 
المجتمعات الحديثة مف خبلؿ الخدمات المختمفة التي تقدميا في مجاالت الصحة كالتعميـ كالزراعة 

غاثية كتعزيز الديمقراطية كالمرأة كالمساعدات اإلنسانية كاإل ،كالبيئة كالتنمية كاألعبلـ كحقكؽ اإلنساف
لتشمؿ كافة مجاالت الحياة المدنية  ،دريب التنمكم كالمينيكالخيرية كمراكز البحث كالت

  (.2009:5)المشيراكم،
في أم دكلة ىك المكمؿ لعمؿ القطاع  المجتمع المدنيف قطاع عمؿ منظمات أب عكضكقد ذكر 
القاعدة  حتياجاتإيتغمغؿ كيتعمؽ داخؿ  بآنوكعمؿ القطاع الخاص كيتميز ىذا العمؿ  ،الحككمي

قتحـ ىذا القطاع كافة المجاالت سكا  مجاؿ الخدمات الصحية أكلقد  ،الشعبية العريضة مف المجتمع
 (. 36 :2006ك الزراعية كغيرىا )عكض،أاك البيئية 

 جتماعيإ كضع في نشأت المجتمعي النسي  مف ا جز  الحككمية غير المنظماتف أكيعتبر لدادكة 
 بعضيا يتغير أك كيتراجع يغيب كما المجتمع، تحكالت كفؽ كيتبدؿ يتحرؾ قتصادم كسياسي كتمكيمياك 

 أك كظائفيا، أك الداخمية، أكضاعيا حيث مف جامدة منظمات ليست أنيا أم ىك جديد، كيظير ما
 تمكيميا، مصادر مع أك األخرل، الحككمية غير المنظمات مف غيرىا مع أك مع الجماىير، عبلقاتيا

 (. 2001:21ة،ك )لدادالسمطة المركزية  أك
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راضي الفمسطينية الذم تقكـ بو منظمات غير الحككمية كاحد العمؿ الخيرم في األف أ محسف لكير 
ىمي مدار تاريخو، حيث كرس العمؿ األ ىالشعب الفمسطيني عم لشكاؿ التعاكف كالتكافؿ لدأبرز أمف 

جؿ أركح التعاكف كركح الجماعة، كذلؾ مف  ىكالخيرم كؿ خصائص الشعب الفمسطيني، المبنية عم
جتماعية التي مر بيا المجتمع قتصادية كالصحية كاالرفع مستكم المعيشة كتقديـ الخدمات اال

 (. 2008:90الفمسطيني )محسف،
تعريػػػػػؼ المػػػػػف خػػػػػبلؿ  منظمػػػػػات المجتمػػػػػع المػػػػػدني ىكسنخصػػػػػص ىػػػػػذا المبحػػػػػث لتسػػػػػميط الضػػػػػك  عمػػػػػ

ىػػػػػدفيا كالمجػػػػاالت التػػػػػي تعمػػػػؿ بيػػػػػا كالػػػػدكر الػػػػػذم أك ميتيػػػػا ، كتكضػػػػػيح أىبمنظمػػػػات المجتمػػػػػع المػػػػدني
  تقـك بو. 
  :المدني المجتمع منظمات تعريف
 أك قميبل خارجا كالثقافي كالسياسي جتماعياإل التنظيـ مف نمطا يمثؿ المدني المجتمع فبأ القكؿ يمكف
 بالنسبة كمعارضة تعبير كسائط مستكياتيا مختمؼ في التنظيمات ىذه كتمثؿ الدكلة، سمطة عف يراكث
 مرتكز تمثؿ التي نظماتكالم كالتنظيمات البنى مجمؿ إذف فيك قائمة، سمطة كؿ تجاه المجتمع إلى

 إنو حيث السمطة، لييمنة مباشرة تخضع ال التي قتصاديةكاال كالسياسية جتماعيةكاال الرمزية الحياة
 دائما فثمة بداعاتو،ا  ك  كمقدساتو كتضامناتو ذاتو الفرد فيو ينت  السياؽ، بحسب كيتسع يضيؽ ىامش
 السياسي، كالمستكل جتماعياال المستكل بيف تفصؿ كمسافات كالجماعية الفردية الحصانة مف ىكامش

 .28 ):2008الصبيحي،(مدنيان  مجتمعان  تسميتيا يمكف التي ىي اليكامش ىذه إف
 القطاع خارج مف كجماعات داأفر  كيديرىا يؤسسيا التي المنظمات ىيكيعرفيا حجازم كجكاد "

 الحصكؿ كدكف مجانا تطكيره في كالمساىمة المجتمع خدمة إلى ىذه المنظمات كتسعى الحككمي،
 .18 ):2008جكاد، حجازم،("اإلنساف حقكؽ كمنظمات النسا  تمكيف مثؿ جمعيات مقابؿ، أم عمى

 كأصدقائيـ أسرىـ نطاؽ خارج المكاطنيف بطاتار  إلى يشير بأنو "المدني المجتمع تحدةمال األمـ كتعرؼ
 النشاط يشمؿ ال كىك كايديكلكجياتيـ، كأفكارىـ مصالحيـ لطرح طكعا إلييا ينضمكف التي كأعماليـ

 المتحدة لؤلمـ بالنسبة خاصة بأىمية كيتسـ )العاـ القطاع(الحكـ أك) الخاص القطاع( ربحا يحقؽ الذم
 منظمات أك النسائية المنظمات أك الفبلحيف منظمات قبيؿ مف الجماىيرية المنظمات مف كؿ

 األصمية، الشعكب كمنظمات جتماعية،اإل كالحركات المينية، بطاتاكالر  العماؿ، كنقابات المتقاعديف،
 المنفعة تبغي التي الحككمية غير كالمنظمات األكاديمية، كالمنظمات كالركحية، الدينية كالمنظمات

 (.(Economic & Social Council, 2006: 9 "العامة
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دكلية  أك كطنية أك محمية لمجمكعة منظـ تجمع" أنيا عمى الحككمية غير المنظمة بك حجيرأيعرفيا ك 
 الرسمية  الدكلة عف نسبيا مستقؿ طكعي بشكؿ تحقيقيا عمى يعممكف مشتركة، كأىداؼ قيـ جمعتيـ
 (. 2007:1أبك حجير،("أدائيا في كمؤثرا لدكرىا كمكمبل
 كتيدؼ تطكعي، أساس عمى يقـك فييا كالعمؿ لمربح، تيدؼ ال منظمات أنيا "عمى أبكالنصر كعرفيا
 2007: 82).أبكالنصر،) "المجتمع إلييا يحتاج كمتنكعة عديدة خدمات تقديـ إلى

ف المنظمات غير الحككمية مجمكعات طكعية ال تستيدؼ الربح ينظميا مكاطنكف أب" الجديميكقد ذكر 
 إىتمامات ككيتمحكر عمميا حكؿ مياـ معينة يقكدىا أشخاص ذك  يأساس محمي أك قطرم أك دكل ىعم

شكاغؿ  ىنسانية، كتطمع الحككمات عممشتركة كىي تؤدم طائفة متنكعة مف الخدمات كالكظائؼ اإل
 "المستكم المجتمعي ىكتشجع المشاركة السياسة عم ،المكاطنيف، كترصد السياسات

 . (2005:17)الجديمي،
نيا "أم منظمة تؤسس كتدار مف قبؿ مكاطنيف دكف أم تمثيؿ رسمي لطكاقـ أك أب االشقركقد عرفيا 

ككاالت حككمية، كتعتبر المنظمة غير الحككمية كيانا عدليا مستقبل كتمنح كافة الحقكؽ كالكاجبات 
 ىعمنسانية مع المحافظة كالصبلحيات كالحصانات الضركرية لتحقيؽ أىدافيا الخيرية كاإل

 (. 2003:68شقر،ستقبلليتيا")األا
 (2) رقـ المادة في (2000) لمعاـ (1) رقـ الفمسطيني األىمية كالييئات الجمعيات قانكف كعرؼ
 سبعة عف يقؿ ال عدد بيف تفاؽإ بمكجب تنشأ مستقمة معنكية شخصية" بأنيا المحمية الييئة أك الجمعية
 قتساموإ المالي  بيدؼ الربح جني ستيداؼإ دكف العاـ الصالح تيـ مشركعة أىداؼ لتحقيؽ أشخاص

 (. 2000:7)الكقائع الفمسطينية، شخصية" منفعة لتحقيؽ أك األعضا  بيف
 كالجدؿ ختبلؼاإل في ساعدتمنظمات المجتمع المدني   حكؿ الدراسات حداثة ىلإ ويخمص الباحث

 كاحد، تعبير أك مصطمح حكؿ تفاؽإ يكجد فبل المنظمات، بيذه الخاصة كالمفاىيـ المصطمحات حكؿ
ف  يتضمنيا ال التي المنظمات عف لمتعبير شيكعا األكثر ىك ،منظمات المجتمع المدني تعبير كاف كا 

نما لمربح، ىادفة غير باألساس إنيا حيث الخاص، القطاع أك العاـ، القطاع  بينيما، ثالث بقطاع تقع كا 
 بشكؿ كتتمتع لمربح، ىادفة غير أنيا السمات ىذه كمف كالخاص، العاـ القطاعيف عف تميزه سمات لو
 عمى كبير بشكؿ تعتمد أنيا عمى عبلكة سياسية، كغير منظـ رسمي ىيكؿ كليا الذاتي، ستقبلؿاال مف

 مفيـك كؿ يركز بحيث مختمفة، كتسميات مفاىيـ إطبلؽ في ختبلؼكاإل التنكع جا  ىنا كمف التطكع،
 القطاع :الحككمية غير المنظمات جانب إلى عمييا فيطمؽ السمات، ىذه مف أكثر أك مةػس عمى

 .الربحي غير كالقطاع الخيرم، كالقطاع جتماعي،اال قتصاداال كقطاع األىمي، كالقطاع الثالث،
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 :  منظمات المجتمع المدنيأىداف 
منظمات المجتمع  أىداؼكتتمثؿ  ،معينة أىداؼعدة  أكتحقيؽ ىدؼ  ىإلييدؼ  أف أم تنظيـ ينشأ

  -:في  المدني
 االستجابة لضركرة تحسيف األكضاع الحياتية لؤلفراد بشكؿ عاـ .  -1
 العمؿ عمى تحسيف أكضاع فئات ميمشة أك مسحكقة في المجتمعات الفقيرة كالبمداف النامية  . -2
 االستجابة لتمبية احتياجات مجتمعية ذات طابع مدني كتقع خارج مسؤكلية السمطة التنفيذية. -3
االجتماعي مف التأثير بالقكانيف كالتشريعات كالسياسات العامة كتعبئة  اإلسياـ في عممية التغيير -4

الرأم العاـ إزا  مكضكع محدد أك مجمكعة مف مكاضيع تيـ المجتمع كمف خبلؿ عممية تكعية كتثقيؼ 
  .(2013:19، المشيراكم) كتنكير كاسعة 
 األىداؼ التالية :  مرتجيكقد أضاؼ 

 . كتحقيؽ الدكلة المستقمةتعزيز فكرة االستقبلؿ الكطني  -5

إسناد كتمكيف كتقكية المجتمع الفمسطيني في إطار تعزيز مبادئ الديمقراطية كالمجتمع المدني  -6
 . مةاكالتنمية المستد

االسياـ في بمكرة المنظكر االقتصادم ، االجتماعي كالثقافي الفمسطيني بما يتكافؽ كينسجـ مع  -7
 مبدأ الحريات العامة كالعدالة االجتماعية كالتراث الفمسطيني كالعربي كالحضارم. 

التأثير في السياسات العامة في القطاعات كالمجاالت المختمفة بما ينسجـ مع القيـ  ىالعمؿ عم -8
 راؼ الديمقراطية كمبادئ حقكؽ االنساف كمفاىيـ العدالة االجتماعية. كاالع

الدفاع عف حقكؽ كمصالح الفئات االجتماعية المحركمة كخاصة النسا  كاالطفاؿ كالمعاقيف  -9
  (. 13 :2012)مرتجي، كالقرا  في المناطؽ المحركمة

 أىمية منظمات المجتمع المدني في فمسطين : 
فيي تمعب دكرا  ،دارة كتنمية المجتمع الفمسطينيإا في يناط بيا دكرا رئيس منظمات المجتمع المدني

جتماعية غاثية كاإلرضو مف خبلؿ تقديميا البرام  اإلأ ىىاما في تعزيز بقا  الشعب الفمسطيني عم
في قطاع غزة طرفا  منظمات المجتمع المدنيضحت أكالتنمكية كالخدمات التعميمية كالصحية كغيرىا ، ك 

في العممية التنمكية مف حيث حجـ كنكع مشاركتيا كطبيعتيا فيي تغطي جكانب ميمة مف  محكريا
  (.2009:2جتماعي )المشيراكم،صبحت جز ا مف النسي  اإلأحتياجات المجتمع ك إ
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دكارا مختمفة كمتباينة أمدار تاريخيا المعاصر كالحديث  ىكعم منظمات المجتمع المدنيفمقد لعبت 
بتدا  بفترة إقتصادية التي مر بيا المجتمع الفمسطيني ،كضاع السياسية كاالمع الظركؼ كاأل نسجمتإ

ردني كالمصرم فترة الحكـ األفي ستعمار البريطاني كالصييكني ، ككذلؾ الخبلفة العثمانية ، كمركرا باإل
كلقد دشف قياـ  (1976)سرائيمي لبقية فمسطيف عاـ حتبلؿ اإلنتيا  باإلا  في الضفة الغربية كقطاع غزة ك 
دكار جديدة أبمكرة مضاميف كمفاىيـ ك  ىلإدت أمرحمة جديدة  (1994)السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ 

  (.2-2009:3)حماد، في منظمات المجتمع المدنيلمعمؿ 
جتماعية  جتماعيا ىشا، خاصة في قطاع الخدمات اإلإفمقد كرثت السمطة الكطنية الفمسطينية كاقعا 

نتشار الكاسع لمفقر كالبطالة ، قتصادم السيئ ، مع البنية التحتية المدمرة كاإلالكاقع اال ىلإضافة إ
جتماعية ستبلميا لمصبلحيات االا  كالنقص الكبير في المرافؽ كالخدمات الصحية كالتعميمية فمنذ تكلييا ك 

ت السمطة الكطنية الفمسطينية بالعمؿ أسرائيمي بدحتبلؿ اإلدارة المدنية لئلمف اإل 1994/10/10في 
ىمية ، جنبية كالمؤسسات كالجمعيات األبالتعاكف مع ككالة الغكث الدكلية كغيرىا مف المؤسسات اإل

  (.2007:95كمؤسسات القطاع الخاص )شاىيف،
تجاىات العممية التنمكية في إ ىفي فمسطيف في التأثير عممنظمات المجتمع المدني كساىـ كجكد 

تجاىات العممية ا  كانت تضطمع بدكر كبير في تحديد مسارات ك  المنظماتف ىذه أ، خاصة ك فمسطيف
 ىكالييئات قد سبقت السمطة ، ككاف ليا دكر ظاىر كحيكم عم المنظماتف ىذه أالتنمكية، حيث 

حتبلؿ ، كما زالت تقدـ خدماتيا حتي في ظؿ ساسية لممكاطنيف خبلؿ كجكد اإلصعيد تقديـ الخدمات اإل
 (. 2009:3يضا )حماد،إد السمطة بالتعاكف مع مؤسسات السمطة كجك 

لو دالالت ككف ىذه  منظمات المجتمع المدني ىجرا  الدراسات عمإىتماـ في ف اإلأ الفراكلقد ذكر 
قتصادية كالمجتمعية في فمسطيف ، كيعتبر عمميا مكمبل لعمؿ المنظمات تقكـ بدكر ميـ في التنمية اال

حياف، حيث لعبت يتجزأ مف المجتمع الفمسطيني ، كتتداخؿ معو في كثير مف اإل الحككمات، كجز ا ال
  (.2009:3جتماعية الفمسطينية )الفرا ،قتصادية كاالدكرا مركزيا في تفعيؿ كتنشيط الحياة السياسية كاال

  :غزة بقطاع منظمات المجتمع المدني أىمية
 ستقراراإل إنعداـ حيث غزة بقطاع خاصة كبيرة أىمية منظمات المجتمع المدني ليا أف شؾ ال

 االحتبلؿ قبؿ مف التعسفية كاإلجرا ات الكطف، أكصاؿ كتقطيع اإلغبلؽ، كسياسة السياسي،
 ،منظمات المجتمع المدني أىمية مف يزيد ذلؾ كؿ غزة، قطاع عمى الظالـ اإلسرائيمي، كالحصار

 (.42 :2009)قصراكم، :منيا بعدة خدمات تقـك حيث
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  .المحتاجة كاألسر األيتاـ رعاية منيا أساسية مجاالت في خدمات تكفير .1
 .تربكية كمرافؽ أطفاؿ كرياض مدارس إنشا  .2
عادة كالعجزة المعاقيف رعاية .3  .تأىيميـ كا 
 .المختمفة المستكيات عمى كاجتماعية كزراعية صحية خدمات تقديـ .4
 .لمعمؿ فرص كتكفير إنتاجية مشركعات إنشا  .5
 .المنتيكة اإلنسانية الحقكؽ كتكثيؽ متابعة .6
  .كفنية ثقافية كمراكز جتماعيةاك  رياضية نكاد إيجاد .7
 ىذه تقسيـ يمكف بحيث المجتمع تخدـ كثيرة مجاالت في ىمية منظمات المجتمع المدنيأ ظيرت كقد

  :كىي رئيسة أربع مجمكعات إلى المنظمات
يقـك  التي المنظمات تشمؿ كىي :جتماعيةاإل والرعاية اإلغاثية باألنشطة الميتمة المنظمات .1

 رعاية لفئات خدمات بتقديـ تقـك أك الجماعات، أك لؤلفراد إغاثية مساعدات تقديـ عمى الرئيس نشاطيا
  .األيتاـ كرعاية كالمسنيف، المعكقيف، مثؿ خاصة

كالبيئة  كالزراعة كالتعميـ الصحة مجاؿ في العاممة المنظمات تشمؿ كىي :التنموية المنظمات .2
  .كالتدريب كالمياه

إلى  الرئيس نشاطيا ييدؼ التي المنظمات تشمؿ كىي :والبحثية والثقافية الدعوية المنظمات .3
 قضايا المرأة، كدعـ المدني، كالتثقيؼ اإلنساف، حقكؽ منظمات مثؿ العامة، السياسات في التأثير
  .كالفنية الثقافية كالمنظمات البحثية المراكز إلى إضافة

كالرياضة  الشباب ككزارة الداخمية كزارة في المسجمة كىي :والرياضية الشبابية األندية .4
 (.2004:94)شبير،

 الفرع كىيالحككمة  :يى رئيسة أركاف ثبلث عمى يقـك مستقببل الفمسطيني المجتمع ستقرارإ إف
 البمدية المجالسثانيا  كمنيا كالقكية، المستقمة القضائية كالسمطة القكية، التشريعية كالييئة التنفيذم،
 األىمية النقابات كالمنظمات كبخاصة المدني، المجتمع ثالثا كمنيا المحمي، الحكـ تمثؿ التي كالقركية
 حيث التقدـ، حاسما لضماف أمرا يعد األجساـ ىذه بيف يجابياإل التعاكف فإف لذا السياسية، كاألحزاب

 عمييا يعتمد قكة جميعا عكامؿ ىي كالتعاكف، كالتنمية، كالتنظيـ، اإلبداع، كحرية كالتنكع، التعددية، إف
قامة القدس، االحتبلؿ، كتحرير إلنيا  النضاؿ كمكاصمة المستقبمية، التحديات لمكاجية الفمسطينيكف  كا 

 (. 2000:17ديمقراطيا )البرغكثي، المتككنة كالمؤسسات القدرات، كبنا  مستقمة، دكلة
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لدكر  مكمؿ الفمسطيني، المجتمع داخؿ التنمية عممية في ميـ ادكر  كلمنظمات المجتمع المدني
دكر  ىناؾ ذلؾ إلى باإلضافة الخدمات، تقديـ إطار في الخاص كالقطاع الفمسطينية السمطة مؤسسات
مف  المجتمع، كأفراد السمطة مؤسسات بيف منظمات المجتمع المدني تمعبو أف الممكف مف الذم الكسيط
 في كتطبيقيا العامة الحريات تكفؿ التي التشريعات سف مجاؿ في كالتأثير بالتعبئة القياـ خبلؿ

مجتمعيا  الديمقراطية مبادئ ترسيخ في منظمات المجتمع المدني دكر يعزز المجتمع، مما
 (. 2009:9)قصراكم،

 

 تصنيف وتعداد منظمات المجتمع المدني في محافظات قطاع غزة
المػػػػػػػدني بالمعػػػػػػػايير التػػػػػػي اسػػػػػػػتخدمت لػػػػػػذلؾ كفقػػػػػػػا لطبيعػػػػػػػة يػػػػػػـك منظمػػػػػػػات المجتمػػػػػػع فلقػػػػػػد ارتػػػػػػػبط م 

 ىاقطاعػػػػات بمػػػػغ عػػػػددساسػػػػيا تػػػػـ تصػػػػنيفيا إلػػػػى أ ىالنشػػػػاط كالحجػػػػـ كالعضػػػػكية كالكظيفػػػػة كالتػػػػي عمػػػػ
مديريػػػػػػػة  الفمسػػػػػػػطينية حسػػػػػػػب احصػػػػػػػائيات كزارة الداخميػػػػػػػةكذلػػػػػػػؾ نػػػػػػػكع كفقػػػػػػػا لطبيعػػػػػػػة النشػػػػػػػاط  (16)

 .  2014دائرة الجمعيات لمعاـ  –الشؤكف العامة 
 في تظير فيناؾ اختبلفات المنظمات لعدد دقيقة أرقاـ عمى الحصكؿ يصعب بأنو البحيصي يرمك 

  : إلى ذلؾ كيعكد الفمسطينية، منظمات المجتمع المدني تعداد
 في سنكات مختمفة في يحدث المختمفة، البحثية المؤسسات قبؿ مف اإلحصا اتك  المسكح إجرا  . أ

 يجعؿ الذم نفسيا، األمر تحؿ منظمات تكجد فإنو جديدة، أىمية منظمات تسجيؿ فيو يتـ الذم الكقت
  .دقيقة غير التعداد عممية
 حجـ لصغر كذلؾ نفسيا تسجيؿ عف الناشئة أك الصغيرة منظمات المجتمع المدني بعض امتناع . ب

  .البلزمة الشركط تستكفي لـ أنيا إذا نشاطيا،
 إحصائية يكجد الك   ر،آلخ مصدر مف يختمؼ غزة قطاع في منظمات المجتمع المدني تعداد فإف كلذلؾ
 الجية باختبلؼ تختمؼ عديدة إحصائيات ىناؾ كلكف غزة، قطاع في لمنظمات المجتمع المدني دقيقة

 كشبكة ،المركزم لئلحصا  كالجياز االجتماعية الشئكف ككزارة الداخمية كزارة مثؿ ليا، المصدرة
إلى ( 700) المنظمات ما بيف ىذه عدد يتراكح الغالب كفي الدكلية الغكث كككالة األىمية المنظمات

 الصحة مثؿ مختمفة قطاعات في كمتنكعة عديدة خدمات تقدـ المنظمات كىذه منظمة،( 1000)
 (. 2: 2009) البحيصي ،كالمرأة كالطفؿ كالشباب كالرياضة  كاإلغاثة المعاقيف كالتعميـ كرعاية
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ف عدد منظمات المجتمع المدني حسب احصائيات كزارة الداخمية باعتبارىا الجية أإلى  يخمص الباحث
( 786في السمطة الكطنية الفمسطينية عف عمؿ تمؾ المنظمات في قطاع غزة بمغ ) كالمسئكلةالمعنية 

لمجمعيات مؤشرات االدا  لمنظمة كذلؾ كفقا لما ىك مسجؿ في دائرة الجمعيات ك الدليؿ الكطني 
تحسيف كدليؿ كطني يساىـ في  2014في العاـ  كالذم اصدرتو كزارة الداخميةالييئات االىمية الخيرية ك 

 .  عمؿ منظمات المجتمع المدني
مؤشرات االدا  لالدليؿ الكطني  ىكاعتمدت الدراسة في تصنيفات كتعداد منظمات المجتمع المدني عم

ية الرسمية كغير الرسمية  في اعداده كالتي لمشاركة العديد مف الجيات الفمسطينكذلؾ  لمييئات األىمية
 تمثؿ قطاعات كطنية متنكعة منيا القطاع الحككمي كقطاع المجتمع المدني كالقطاع الخاص. 

 

 ( توزيع منظمات المجتمع المدني حسب قطاع العمل في محافظات قطاع غزة0جدول رقم )
 

 قطاع العمل الرتيب
في كل قطاع  المنظماتعدد 

 في محافظات قطاع غزة
 389 الجمعيات االجتماعية 0
 74 الجمعيات الثقافية 5
 54 الجمعيات الشبابية 3
 44 جمعيات االمومة والطفولة 4
 41 الجمعيات الطبية 5
 41 الجمعيات النقابية 6
 35 الجمعيات الزراعية 7
 35 الجمعيات التعميمية 8
 58 الخاصة جمعيات ذوي االحتياجات 9
 03 الجمعيات البيئية 01
 01 جمعيات حقوق االنسان والديمقراطية  00
 9 الجمعيات العائمية والعشائرية 05
 7 جمعيات الخريجين 03
 7 جمعيات غير مصنفة 04
 3 جمعيات الصداقة 05
 5 جمعيات السياحة واالثار 06

 786 المجموع  
 
 

  .5104الفمسطينية ، دليل الجمعيات الخيرية والييئات االىمية المحمية ، غزة المصدر: وزارة الداخمية 
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 ( يوضح توزيع نسب منظمات المجتمع المدني حسب قطاع العمل في محافظات قطاع غزة6الشكل رقم )

 
 

  .5104ىمية المحمية ، غزة المصدر: وزارة الداخمية الفمسطينية ، دليل الجمعيات الخيرية والييئات األ
 

خر كذلؾ آ ىلإيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ باف عدد كنكع منظمات المجتمع المدني يختمؼ مف نكع 
االجتماعية يعادؿ النصؼ ككنيا تقدـ  المنظماتف تعداد أكفؽ االىمية ككفقا لطبيعة الحاجة فنبلحظ ب

 .  خدماتيا لشريحة عريضة مف المستفيديف يما يتناسب كالحالة االجتماعية السائدة في قطاع غزة
 5إلى كما كتـ تصنيؼ منظمات المجتمع المدني كفقا لمكقعيا الجغرافي في قطاع غزة كتـ تقسيميا 

 2014دائرة الجمعيات لمعاـ  –ية الشؤكف العامة مناطؽ جغرافية حسب احصائية كزارة الداخمية مدير 
 كذلؾ كفقا لمجدكؿ التالي: 

 

 ( يوضح تصنيف منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة حسب موقعيا الجغرافي5جدول رقم )
  

 عدد المنظمات المحافظة الترتيب
 418 غزة 0
 95 خانيونس 5
 006 الشمال 3
 93 الوسطي 4
 74 رفح 5

 786 المجموع 
 

 . 5104المصدر: وزارة الداخمية الفمسطينية ، دليل الجمعيات الخيرية والييئات االىمية المحمية ، غزة 
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 محافظات قطاع غزة ى( يوضح نسب توزيع منظمات المجتمع المدني المسجمة عم 7 الشكل رقم )

 
 

 
 . 5104المصدر: وزارة الداخمية الفمسطينية ، دليل الجمعيات الخيرية والييئات االىمية المحمية ، غزة 

 
 

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ باف تعداد منظمات المجتمع المدني يعادؿ النصؼ ككف محافظة غزة تعتبر 
ىك القرب مف مركز القطاع حيث المؤسسات الحككمية  خرآكثر المناطؽ كثافة لمسكاف كالعتبار أمف 

 .  تيا تمتد لكافة المحافظاتنشطأالرغـ مف ذلؾ  ى، كعمالخاصة المؤسساتكغير الحككمية كتركز 
 الشبابية :  منظمات المجتمع المدني

 الشبابية بين محافظات قطاع غزة المدني  منظمات المجتمعمقارنة اعداد 
%( مف 6.9( ، بنسبة بمغت )54الشبابية المسجمة في محافظات قطاع غزة ) المنظماتبمغ عدد 
كالييئات المسجمة في محافظات قطاع غزة ، كيكضح الجدكؿ التالي تكزيعيا بيف  المنظماتاجمالي 

 المحافظات الخمسة :
 الشبابية بين محافظات قطاع غزة المنظمات( : مقارنة اعداد 3جدول رقم )

 الشبابية المنظماتاعداد  المحافظة الترتيب
 34 غزة 0
 9 خانيونس 5
 5 الشمال 3
 4 الوسطي 4
 5 رفح 5

 54 المجموع
                

 
 
 
 
 
 

 .5104المصدر: وزارة الداخمية الفمسطينية، دليل الجمعيات الخيرية والييئات االىمية المحمية، غزة 
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 والييئات الشبابية بين محافظات قطاع غزة( يوضح مقارنة توزيع نسب الجمعيات 8شكل رقم )
  

  
 
 
 
 

                 
 

 .5104المصدر: وزارة الداخمية الفمسطينية، دليل الجمعيات الخيرية والييئات االىمية المحمية، غزة 
 

%( مف اجمالي 2.9( مف العامميف ، بنسبة )245الشبابية عدد ) منظمات المجتمع المدنيتشغؿ 
ىمية المسجمة في محافظات قطاع غزة ، كيكضح الجدكؿ التالي كالييئات األ المنظماتالعامميف في 
 محافظات قطاع غزة :  ىتكزيعيا عم

 الشبابية بين محافظات القطاع المنظمات( : مقارنة اعداد العاممين في  4 جدول رقم )

 المحافظة الترتيب
اعداد العاممين في 

 الشبابية المنظمات
نسب توزيع العاممين في 

 المنظمات
 %5.58 018 غزة 0
 %6.13 74 خانيونيس 5
 %4.61 37 الوسطي 3
 %5.34 54 الشمال 4
 %5.71 5 رفح 5

 545 المجموع
            

 .5104المصدر: وزارة الداخمية الفمسطينية، دليل الجمعيات الخيرية والييئات االىمية المحمية، غزة 
 

 

 الشبابية بين محافظات قطاع غزة المنظمات( مقارنة نسب اعداد العاممين في 9شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 5104المصدر: وزارة الداخمية الفمسطينية، دليل الجمعيات الخيرية والييئات االىمية المحمية، غزة                
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( 8.598تشغؿ الجمعيات الخيرية كالييئات االىمية المسجمة في محافظة قطاع غزة ما يقرب مف )
 مكظفا مكزعيف كفؽ الجدكؿ التالي : 

 

 محافظات قطاع غزة ىعم المنظمات( : توزيع اعداد العاممين في 5جدول رقم )
 

 العاممين المحافظة الترتيب
 4746 غزة 0
 0557 خانيونس 5
 0156 الشمال 3
 815 الوسطي 4
 794 رفح 5

 8598 المجموع
           

 .5104المصدر: وزارة الداخمية الفمسطينية، دليل الجمعيات الخيرية والييئات االىمية المحمية، غزة 
 

 

%( تمتيا 55جا ت محافظة غزة في الترتيب االكؿ بيف المحافظات في نسبة التشغيؿ بنسبة بمغت)
 المحافظات األخرم كما يبيف  ى، كباقي النسب تكزعت عم %(14محافظة خانيكنس )

 .محافظات قطاع غزة ىعم المنظمات( توزيع نسب اعداد العاممين في  01 شكل رقم )

 
                

 .5104المصدر: وزارة الداخمية الفمسطينية، دليل الجمعيات الخيرية والييئات االىمية المحمية، غزة 
 

 :منظمات المجتمع المدنيواقع القيادة في 
تحقيؽ  ىالرغـ مف الدكر الريادم التي تطمع بو قيادات منظمات المجتمع المدني في العمؿ عم ىعم

دارة كالتخطيط مستكم القيادة كاإل ىف كاقع تمؾ القيادات تعتريو بعض العقبات عمأأىداؼ المنظمة اال 
النحك  ىالمدني مف أكثر مف زاكية عم كالتدريب كيمكف النظر إلى كاقع قيادات منظمات المجتمع

 التالي:
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 أوال: مشكبلت القيادة واالدارة 
 ضعؼ أىمية أكثر مجالس إدارة منظمات المجتمع المدني. -1
 ضعؼ البرام  التدريبية لقيادات منظمات المجتمع المدني. -2
 التدخبلت الخارجية في قرارات كأعماؿ قيادة منظمات المجتمع المدني. -3
 دارية لقيادة منظمات المجتمع المدني. تسيس االتجاىات اإل -4

 ضعؼ التقنية كضعؼ استخداـ الحاسب اآللي كبرامجو في أعماؿ المنظمة. -10
 انعداـ التنسيؽ مع المنظمات األخرل. -13
العجز عف ايجاد نظاـ فعاؿ لمتكاصؿ االجتماعي بيف قيادات منظمات المجتمع المدني.  -14

 ( 36: 2013)المشيراكم، 
 ثانيا: مشكبلت التخطيط 

ف إدارة منظمات المجتمع المدني، مجالس كأعضا  قادة مف كبير بقبكؿ التخطيط حظي  ذلؾ كاف كا 
 المنظمة في سائدة ثقافة الذم يمثؿ بالشكؿ العممي الصعيد عمى بعد يتـ كلـ النظرم المستكل عمى
 حتمية عمى تؤكد المنافسة، كتزايد كسرعة الحركة بالتعقيد تتسـ التي المعاصرة البيئة فاف الكاقع كفي

 ما غالبا لممستقبؿ تخطيط أم في تفشؿ التي إف القيادة لمنظمات المجتمع المدني، بالنسبة التخطيط
دكرىا الحقيقي في تحقيؽ أىداؼ المنظمة، كتعاني قيادة منظمات المجتمع المدني  لفقداف عرضة تككف

 خطيط أىميا:مف بعض المشكبلت المتعمقة بالت
يػػدفع  ىػػذا كػؿ الحػالي الكضػع كيفضػؿ التغييػر، يكػره بطبيعتػو فاإلنسػاف التغييػػر، . مقاكمػة1

  .التغيير مقاكمة إلى باألفراد
كىػذا  التنظيميػة كلكحػداتيـ ليػـ أىػداؼ كضػع فػي يتػرددكف الػذيف القػادة مػف العديػد . كجػكد2

 كأف الكقػت بػالتخطيط لمقيػاـ الكػافي الكقػت يممكػكف ال أنيػـ يعتقػدكف فيػـ تفكيػرىـ نمػط إلػي يعػكد
 كػؿ العمميػات يسػتغرؽ ىػذه أدا  أثنػا  تظيػر التػي المشػاكؿ كحػؿ اليكميػة، العمميػات إلدارة ىػك

  .لمتخطيط كقت يكجد ال ىنا كمف المتاح الكقت
ا ليس التخطيط بأف . االعتقاد3   .المنظمة تحسيف أدا  إلى يؤدم لف كأنو ىامن
 التخطػػيط مفيػػكـ اسػػتخداـ أمػػاـ عقبػػة يكػػكف قػػد لممنظمػػة المتاحػػة المػػكارد . قصػػكر4

  .االستراتيجي
كقػت  إلػى يحتػاج فػالتخطيط ؿعػالفا التخطػيط عمػى قيػكدا يمػثبل أف يمكػف كالتكمفػة، . الكقػت5

مػف المنظمػات  لمعديػد كبيػرة عقبػة تمثػؿ التخطػيط تكمفػة أف كمػا ،القػادة مػف متػيقظ كذىػف طكيػؿ
 (.34: 2001)خطاب،
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 ثالثا: مشكبلت التدريب 
 كما تعاني قيادة منظمات المجتمع المدني مف مشكبلت متعمقة بالتدريب كمنيا : 

 .العممي لمقيادة  بالشكؿ التدريبية االحتياجات تحديد عدـ .1
  .التدريب منظمات المجتمع المدني بأىمية قيادة إدارات كعي عدـ .2
  .لعممية التدريب الكافي الكقت إعطا  ـعد كبالتالي التدريبية البرام  تنفيذ في السرعة .3
  .التدريبية البرام  في الكيؼ دكف بالكـ االىتماـ .4
 ضعؼ الجانب المادم البلـز لمتدريب.  .5
  .الخبرة عديمي أك المتخصصيف لغير التدريب عممية إسناد .6
 أىداؼ تحقيؽ إلى الكصكؿ ككؿ تستيدؼ التدريبية لمعممية كاضحة كسياسات خطط كجكد عدـ .7

 (196: 2009عمييا لشخصية القائد ) الصيرفي، كمتفؽ محددة
 في أف ما مدير يرغب فقد التدريبية، الرغبات كبيف التدريبية االحتياجات بيف التمييز عمى القدرة عدـ .8

 بقدر ما الشخص، لذلؾ حقيقية تدريبية احتياجات ليشبع معيف برنام  في معو العامميف أحد يمحؽ
 ليذا الخطأ كيككف البرنام ، ىذا مثؿ في االلتحاؽ في رئيسو رغبات أك الشخص ىذا رغبات يحقؽ
  .المنظمة في أخر فرد حساب عمى كانت الفرد ليذا منحت التي الفرصة أف إذ ضارة، آثار
  بدكف التدريب.  ليا حؿ إيجاد يمكف المنظمة تكاجييا التي المشكبلت مختمؼ بأف الخطأ االعتقاد .9
     التدريب       عممية إجرا  مف بدال أخرل لقيادات كالتقميد كالتخميف الحدس عمى االعتماد .11

  .(404: 2010أبك شيخة،(
 رابعا: القيادة و الذكاء االنفعالي في منظمات المجتمع المدني . 

فراد الجماعة أيرم حامد زىراف أف القيادة دكر اجتماعي رئيس يقـك بو القائد اثنا  تفاعمو مع غيره مف 
كتكجيو سمككيـ في  اآلخريفالتأثير في  ىف مف يقكـ بو يككف لو القكة كالقدرة عمأىذا الدكر بكيتسـ 

نيا أشكاؿ التفاعؿ االجتماعي بيف القائد كاتباعو كما أسبيؿ بمكغ ىدؼ الجماعة فالقيادة شكؿ مف 
داؼ كتحسيف ىىداؼ الجماعة كتحريؾ الجماعة نحك ىذه األأبمكغ  ىسمكؾ يقـك بو القائد لممساعدة عم

تماسؾ الجماعة، كيعتمد نجاح القائد في تفاعمو  ىعضا  كالحفاظ عمالتفاعؿ االجتماعي بيف األ
مستكم الذكا  االنفعالي لديو كقد اثبتت العديد مف الدراسات العبلقة بيف فاعمية  ىاالجتماعي عم

 (. 244: 2007) السمادكني، القيادة كالذكا  االنفعالي
ف قيادة منظمات المجتمع المدني رغـ امتبلكيا لمعديد مف مقكمات أمما سبؽ إلى  ويخمص الباحث

نيا تعاني مف بعض المشكبلت التي يمكف تجاكزىا أال إالنجاح في قيادة منظمات المجتمع المدني 
 ك امتبلؾ الميارات االنسانية البلزمةأك التدريب أك التخطيط أمستكم القيادة كاالدارة  ىسكا  كانت عم

 ىداؼ المنظمة. أفي نجاح القائد في تحقيؽ 
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  :المدني المجتمع مكونات
 القطاع خارج مف كجماعات داأفر  كيديرىا يؤسسيا التي المنظمات ىي المدني المجتمع منظمات إف

 كمف مصالحيـ، كرعاية كرعايتيـ إلييا المنتسبيف أعضائيا خدمة إلى المنظمات ىذه كتسعى الحككمي
 السياسية، باز حاأل كالثقافية، جتماعيةكاال الرياضية النكادم العماؿ، تحاداتإ النقابات، المنظمات ىذه

  12). :2008 جكاد، حجازم، (ذلؾ كغير التعاكنية، الجمعيات
 .70 ): 2010 الطيراكم،(  مف كؿ المدني المجتمع منظمات دائرة في أيضا كيدخؿ

 النقابات المينية  .1
 النقابات العمالية .2
 جتماعيةاالالحركات  .3
 ىمية الجمعيات األ .4
 المنظمات غير الحككمية  .5
 مراكز البحكث كالدراسات .6

 ( يوضح مكونات المجتمع المدني 00الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 

 

  )جرد بواسطة الباحث(

ني
لمد
ع ا
جتم

 الم
ات
ككن
م

 

 
 النقابات المينية

 النقابات العمالية

 الحركات االجتماعية

 الجمعيات االىمية

 المنظمات غير الحككمية

 مراكز البحكث كالدراسات

 األحزاب السياسية
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 وظائف منظمات المجتمع المدني: 
 تقـك منظمات المجتمع المدني بالعديد مف الكظائؼ : 

 المشاكؿ أكلكيات تحديد في المدني المجتمع مؤسسات دكر خبلؿ مف كذلؾ:  المصالح تجميع .1
 . تحقيقيا عمى كالعمؿ بالجميكر، الخاصة كالقضايا كالمطالب

 إلى المجك  دكف كالحكار النقاش كفؽ المشاكؿ حؿ خبلؿ مف ذلؾ كيتـ:  الصراع حؿ حسـ كظيفة .2
  الدكلة أجيزة أك العنؼ

 . لؤلفراد المعيشية الظركؼ تحسيف خبلؿ مف كذلؾ:  االكضاع كتحسيف الثركة زيادة .3
 القيادة مبادئ تعزيز عمى المدني المجتمع مؤسسات قدرة خبلؿ مف كذلؾ: جديدة قيادات خمؽ .4

 . كالشعبية العممية كالمعرفة بالحركية تتصؼ كالتي الصالحة
 راـكاحت التطكعي العمؿ نحك الجميكر بتشجيع القياـ خبلؿ مف: ديمقراطية مدنية ثقافة اشاعة .5

 (. 68-62: 2003مكرك،  شكر) القانكف كسيادة كالحكار السممية الحمكؿ إلى كالمجك  اآلخريف
  .كثيرة لمنظمات المجتمع المدني ف ىناؾ ك ظائؼأب  راكية ذكريكما ك 

 . كالحركب كالزالزؿ الككارث، كالمجاعات حالة في لؤلفراد إعانات تقديـ .1
 . التنمية مجاالت في العاممة األخرل الحككمية غير لممنظمات كالتدريبية الفنية المساعدات تقديـ .2
 . القطاع ذلؾ في العاممة لممنظمات مشتركة عمؿ خطط كصياغة البرام  كتنسيؽ الخبرات تقديـ .3
 . الرئيسية التنمكية المسائؿ كعي زيادة خبلؿ مف التعميـ تطكير .4
   .(1 :2003حسف،)  المؤسسي التغيير كبرام  السياسات دعـ .5

 :غزة محافظات منظمات المجتمع المدني في عمل مجاالت
 :يمي فيما تقدميا التي كالخدمات الحككمية غير المنظمات عمؿ مجاالت تمخيص يمكف
مطبكعات  كنشر التمكث مف كالحد البيئي، التثقيؼ النشاطات تمؾ كمف:البيئة عمى المحافظة مجال .1
 في حؿ كالمساىمة الزراعية الصغيرة المشركعات تنمية حديثة، زراعية نماذج ،كتطكير الزراعة عف

 .دخاركاإل األمراض كبرام  الزراعي، التسكيؽ مشاكؿ
 الدكرات عشرات كنظمت كمسرحية كغنائية مكسيقية فرؽ تشكمت:والتراثية الوطنية الثقافة مجال .2

عادة معارض تنظيـ تـ ككذلؾ كالرسـ، التشكيمي لمفف  تصاميـ لتطكير باإلضافة األزيا  صناعة كا 
نشا  كحديثان  قديمان  فمسطيف كتاريخ يتناسب بما كالعمبلت الفمسطينية، الطكابع  حديثة كعقد مكتبات كا 
قامة عممية، مؤتمرات  .إجماالن  العربي كالعالـ العالـ أطفاؿ مع تصاؿإ برام  كتنظيـ تراثية ميرجانات كا 
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قضايا  كمتابعة اإلنساف حقكؽ نتياكاتإ ضد الدكلية الحمبلت في المشاركة :اإلنسان حقوق مجال .3
العربية  بالمغتيف نتياكاتاإل حكؿ منتظمة نشرات إصدار كذلؾ العماؿ، حقكؽ عف كالدفاع ، المعتقميف

المعتقميف  أىالي زيارات كتنظيـ كاسع شعبي نطاؽ عمى اإلنساف بحقكؽ الكعي كنشر نجميزية،كاإل
نشا   (. 2: 2004)محيسف،متخصصة قانكنية مكتبات كا 

 الزراعي اإلرشاد عممية كلتنظيـ الصغيرة، المشاريع لتطكير مراكز أنشئت :االقتصادية التنمية مجال .4
 .الحيكانية الثركة عمى كالحفاظ الحيكانات، لصحة مراكز إنشا  تـ ككذلؾ ،ةالزراعي القركض كمنح
 رياض أطفاؿ، إنشا  الميني، التأىيؿ دكرات كعقد كشبابية، صحية مباني ترميـ: التأىيل مجال .5

 تعزيز لمحك األمية، متطكعيف تدريب كتأىيميـ، بالمعاقيف العناية أجنبية، لغات تعميـ برام  كتنظيـ
نشا  الكطف، كقرل لمدف رحبلت كتنظيـ المؤسسية، القدرات  كتنظيـ تقنية، دكرات كتنظيـ مكتبات كا 
 كتنظيـ البنا  المؤسسي برام  تنفيذ أبنائيف، مع التعامؿ كيفية عمى كتدريبيف األميات لتعميـ برام 
 .لؤلطفاؿ الفنكف لتدريب مدارس إنشا  األسرة،

: حيث انشأت األندية الرياضية كالمجاف المحمية الرياضية كاالتحادات  مجال الشباب والرياضة .6
الرياضية التي تشارؾ في المحافؿ الرياضية العربية كالدكلية ، باإلضافة إلى انشا  المراكز الشبابية 

الشبابية التي تقدـ فرص التأىيؿ كالتدريب كالمؤسسات الشبابية كبيكت الشباب كالمخيمات كالتجمعات 
 لئلعداد القادة مف الشباب كسعت لتنفيذ برام  التبادؿ الشبابي مع الكطف العربي.    

برام   جسديان، المعاقيف لتأىيؿ برام  تنفيذ ككقائية، عبلجية، صحية خدمات تقديـ:الصحي المجال .7
نشا  المخدرات، بمخاطر التكعية كبرام  كالنسا  لؤلطفاؿ النفسية الصحة  .الطبيعي لمعبلج مراكز كا 

 كالطفؿ، المرأة  بحقكؽ المتعمقة برامجيا الحككمية غير المنظمات طكرت :والطفل المرأة مجال .8
 (.65 :2001عمبة، )أبك الفقيرة كاألحيا  كالقرل المجتمعات في النسا  لتشمؿ كامتدت

إلى أف منظمات المجتمع المدني تعمؿ في مجاالت تمبى احتياجات فئات متنكعة في  يخمص الباحث
بدكرىا تساىـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية  يالمجتمع الفمسطيني أبرزىا الشباب كالمرأة كالطفؿ كالت

ياـ تكاجييا تمؾ المنظمات أثنا  الق يالرغـ مف الظركؼ الصعبة الت ىكاالجتماعية لتمؾ الفئات، كعم
بدكرىا الكطني إال أف منظمات المجتمع المدني مستمرة في تقديـ خدماتيا في مجاالت الشباب 

البيئة ك في مجاالت الصحة كالتعميـ  ىكالرياضة كمجاالت حقكؽ االنساف كمجاالت الثقافة كالحفاظ عم
 كالتأىيؿ كالتدريب.   
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  : خصائص منظمات المجتمع المدني 
  -ىميا :أو من المنظمات تمتاز منظمات المجتمع المدني بالعديد من الخصائص التي تميزىا عن غيرىا 

 إلشباع ،مباشرة غير أك مباشرة خدمات بتقديـ تيتـ رسمية تنظيمات منظمات المجتمع المدني .1
  .لممكاطنيف جتماعيةاال الرفاىية كتحقيؽ المجتمع حتياجاتإ
العامة  بالخدمة الميتميف األفراد مف لجماعة التطكعية الجيكد عمى منظمات المجتمع المدني تقـك .2

داراتيا تنظيميا، يتكلكف العمؿ  تنظـ التي التشريعيات أك القكانيف أك العاـ، النظاـ إطار في كا 
  .التطكعي جتماعياال
 ال فيي لذلؾ ،كالتنافس قتصاديةاال السكؽ خارج جتماعيةا مؤسسات منظمات المجتمع المدني تعد .3

 احتياجات التي تقابؿ الخدمات تكفير عمى تقـك إنما لمكجكد، أساسي كغرض المادم الربح إلى تسعى
 (. 61 :2006)مرزكؽ،المكاطنيف 

 ىذه كتعديؿ المكائح تشريع حؽ كليا ليا، األساسي النظاـ مف سياستيا تستمد فمسفة منظمة لكؿ .4
 .الحككمية المنظمات مف أكثر كيسر سيكلة في األمر ستمـزإ طالما المكائح

 كأعمى ،العمكمية الجمعية في ممثمة القمة مفا بد  منظمات المجتمع المدنيل التنظيمي الييكؿ .5
 .الخدمات أدا  عمى القائـ كالفني اإلدارم كالجياز عنو، المنبثقة كالمجاف اإلدارة مجمس سمطة ثـ

 عف بعيدان  لمدكلة العامة جتماعيةاال السياسة إطار في عمميا منظمات المجتمع المدني تمارس .6
 الخبلفات السياسية في التدخؿ مف القانكف بحكـ ممنكعة ألنيا الطائفية، كالصراعات السياسية، التقمبات
 (. 3: 2004)عبد اليادم، كالطائفية كالمذىبية

فييا  العمؿ كقكاعد نظاميا، تعديؿ تستطيع حيث بالمركنة، متازي المنظمات ىذه في العمؿ أسمكب .7
 المرنة، كبأسمكب المالية اإلدارية كالقكاعد النظـ لنفسيا تحدد التي فيي اإلدارم، كجيازىا كأىدافيا بؿ

 .المجتمع في يحدث تغير أم متطمبات لتناسب طكاعية أكثر
جرا   بتكاركاإل التجديد عمى قدرة كأكثر خدماتيا في نطبلقان إ أكثر منظمات المجتمع المدني تعد .8 كا 

اإلجرا ات  مف اإلمكاف قدر كالتقميؿ الخدمات تقديـ في السرعة ككذلؾ بيا، العمؿ لتطكر التجارب
 .الطكيمة اإلدارية

فيي  المنظمات تككيف في المكاطنيف ستمرارا  ك  ،المجتمعات لكؿ ضركرة منظمات المجتمع المدني .9
 مكاطف بؿ تعطى كؿ فقط، نتما اال جانب تحقؽ ال فيي المجتمعات، حياة تطكير في صحية ظاىرة
 (. 2008:17)ناجي،حقكقيـ  ك حتياجاتيـال كالتخطيط المشاركة، في الحؽ
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 منظمات المجتمع المدني :  تواجو التي والتحديات الصعوبات
 منيا  كثيرة كصعكبات تحديات تكاجو منظمات المجتمع المدني الفمسطيني

 نية( سك  أك نية بحسف إما ) الفمسطيني منظمات المجتمع المدني قيادات لبعض الكافي اإلدراؾ عدـ .1
إجرا   ضركرة مف التغيرات ىذه تتطمبو كما الدكلي، الصعيد عمى الحاصمة كالتنمكية لمتغيرات السياسية

 دكرىا لعب مف تتمكف لكي ،لمنظمات المجتمع المدني الداخمية البنى صعيد عمى ىيكمية تغيرات
  .المحمي لممجتمع كمستدامة كمتميزة نكعية خدمات تقديـ الجديد، في

،  حاليان  الجارية اليامة السياسية لمتغيرات منظمات المجتمع المدني لبعض المكاني اإلدراؾ عدـ .2
  .تنمكية منظمات إلى إغاثية منظمات مف كضركرة تحكليا

عف  حجاميااك  الديمقراطي نفتاحكاال التغير ألىمية منظمات المجتمع المدني بعض إدراؾ عدـ .3
 مف خبلؿ نفسيا كتحمي تحصف أنيا أم ،مكانيا أخرل قكم سيطرة خشية مؤسساتية بإجرا ات القياـ

 (.41 :2008الشكا، ) الكاقع األمر ستمرارا
دارية  مؤسساتية بإصبلحات القياـ تريد ال التي الفمسطينية منظمات المجتمع المدني بعض ىناؾ .4 كا 

 ثناياه تغيير في يحمؿ قد الييكؿ إعادة ألف ،الفردية كقيادتيا زعاماتيا عمى خكفان  كديمقراطية تنظيمية
  . شابة قيادات كاعداد كتطكير التقميدية، القيادات

كتعتبر  عاـ، بشكؿ التغيير تخشى كالتي بطبعيا، المحافظة منظمات المجتمع المدني بعض ىناؾ .5
 أصبلن نزعات لدييا تكجد ال كبالتالي كالحمكلة، كالعائمة الطبيعي المجتمع لمؤسسات اامتداد المؤسسات

 (.74: 2004)عبد اليادم، الديمقراطي لمتغير اتجاىات أك
 يعيؽ قد ( 2000 (سنةل (1) رقـ األىمية كالييئات الجمعيات لقانكف ) كاألمثؿ الدقيؽ التنفيذ عدـ .6

 المنظمات ىذه أف حيث ،المجتمع المدني منظماتل كالتنظيمي المؤسسي التطكر عمميات حد إلى أبعد
رجعية  قكانيف بكجكد كالمحاسبة، لة كالمسا كالديمقراطية الشفافية مف كبير قدر إلبدا  غير مستعدة
 تحجـ المنظمات ىذه يجعؿ مما المركزية، السمطات اضطياد مف كافية حماية تضمف لـ ما كمحافظة،

 شاممة ىي مسألة المؤسسي التطكر مسألة أف إلى الرأم ىذا يستند ،كبيرة داخمية صبلحاتا إجرا  عف
 جزئي.  أك كاختيارم انتقائي بشكؿ تنفيذىا أك تطبيقيا يمكف كال جزئية، كليس
 الحككمة الخاصة برام  لتطكير سعييا عدـ أك ،المنظمات تمؾ لدل البشرم بالكادر االىتماـ عدـ .7
 تكفر الزمف كعدـ محدكدة القصيرة التنفيذية المشاريع عمى األىمية المنظمات تمؾ اعتماد كذلؾ ،بيا

 تعديؿ كجكد كعدـ لممنظمة، مدني مالي استقرار كجكد عدـ أيضان  ، األمد طكيمة االستراتيجية البرام 
 . (78-2009:79)بدر، مستقر
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 :التالية الصعوبات محسن ويضيف
 عمى منظمات المجتمع المدني ةقدر  مف حد قد الفمسطينية كالقرة لممدف الشامؿ اإلغبلؽ حالة إف .8

 الكضع المعقد ىذا أدل لقد ،كالميشمة الضعيفة الفئات خدمة كبالتالي بكفا ة، كمشاريعيا تنفيذ برامجيا
 .الفمسطيني المجتمع عمى سمبا ذلؾ كتأثير مبلئمة، خدمات إلى الكصكؿ صعكبة إلى أيضان 
 قد غزة، لقطاع الشامؿ كاإلغبلؽ ، الغربية الضفة مناطؽ لمعظـ سرائيمياإل االحتبلؿ استمرار . 10
 جية، مف سرائيمياال االحتبلؿ صعيد مقاكمة عمى الفمسطينية منظمات المجتمع المدني دكر مف عزز

 الحادة السياسية التغيرات أدت لقد ك الشعب الفمسطيني، صمكد لتعزيز تنمكية ستراتيجياتإ كاقتراح
100:2008)محسف، الكطني الصعيد عمى منظمات المجتمع المدنيدكر  تنشيط إلى   ). 

 ممخص المبحث: 
ىمية األ كالمجتمع المدني  في ضك  ما سبؽ الحظ الباحث الدكر الجكىرم الذم تمعبو منظمات

كخاصة في  ،ساسية لمقاعدة الشعبيةاأل لبلحتياجاتكخاصة مف مبلمستيا  ،التي تطمع بيا الكبرل
كتمؾ  ،ة كالنفسيةمجتمع كالمجتمع الفمسطيني الذم يتعرض لميزات االمنية كاالقتصادية كاالجتماعي

كىي تقكـ  ،اليزات التي تظير الحاجة الممحة ليذه المنظمات في التخفيؼ عف المجتمع الفمسطيني
رض خصبة أسرائيمي كىي الزالت برزىا االحتبلؿ اإلأبكاجباتيا رغـ الصعكبات كالمعكقات المتعددة 

 .كميداف فسيح ألجرا  العديد مف الدراسات حكؿ كاقعيا كالمأمكؿ منيا
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 انفصم انثانث

 اندراساخ انساتقح

 
 مقدمةال  
 الدراسات الفمسطينية 
 عربيةال دراساتال 
 جنبيةاأل دراساتال  
 عمى الدراسات السابقة قيبالتع 
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 المقدمة :
كثير  ىف البحكث كالدراسات السابقة تمقي الضك  عمأ ىيتفؽ معظـ المشتغميف في البحث العممي عم

فيما يتعمؽ بإجرا ات بحثو المختمفة مثؿ صياغة الفركض  ،مف القضايا التي تفيد الباحث في دراستو
ؿ الدراسات التحميمية حصائية كتمثساليب المعالجة اإلأدكات المستخدمة ك كتحديد عينة البحث كاأل

تمكف الباحث مف التعرؼ  ذإ ،السابقة نقطة البد  في معظـ البحكث ،الناقدة الكاعية لمدراسات كالبحكث
 مكضكعات ذات صمة مباشرة بمكضكع دراستو .  كاالنتائ  التي تكصؿ الييا الباحثكف الذيف تناكل ىعم

استعراض الدراسات السابقة لمباحثيف في مجاؿ القيادة كالذكا  االنفعالي  ىلإكييدؼ ىذا الفصؿ 
ليذيف المجاليف  الدارسات السابقةديد مف العلى إلبلستفادة منيا في ىذه الدراسة، حيث يعرض الباحث 

 في الدراسة الحالية. ا مكذلؾ ألىميتي
كبالرغـ مف كجكد العديد مف الدراسات السابقة كالتي تناكلت كؿ مف مكضكع القيادة كمكضع الذكا  

ف ىذه الدراسات قامت بدراسة المكضكعيف مف نكاحي أجنبية، اال االنفعالي في البيئات العربية كاأل
نيا أىذه الدراسات كجد الباحث  ىكمف خبلؿ اطبلع الباحث عم ،مختمفة كحسب البيئة المكجكدة فييا

 .منظمات المجتمع المدني الفمسطينيمكضكع القيادة كعبلقتيا بالذكا  االنفعالي في  ىلإلـ تتطرؽ 
الرسائؿ  مجمكعة مف ىف البحث العممي بنا  تراكمي فقد قاـ الباحث باالطبلع عمأكانطبلقا مف 

بحاث، كقد قسـ ىـ ىذه الدراسات كاألأ ىالجامعية كاالبحاث ذات الصمة، كمف ىنا تـ التركيز عم
   -النحك التالي: ىعم جنبيةأكدراسات  عربيةفمسطينية ك دراسات دراسات  لىإسابقة الباحث الدراسات ال

 :  الفمسطينيةالدراسات  أوال:
" الذكاء العاطفي لمديري المدراس الثانوية بمحافظات غزة وعبلقتو   :( بعنوان5104دراسة سالم )

 بالوالء التنظيمي لممعممين". 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستكم الذكا  العاطفي لمديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة كعبلقتو 

الباحثة المني   مديرا كمديرة، كاستخدمت( 145)بالكال  التنظيمي لممعمميف، ككانت عينة الدراسة 
 برزىا: أداة الدراسة االستبانة، كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائ  كاف أالكصفي التحميمي، ككانت 

  كجكد عبلقة ارتباطية طردية قكية ذات داللة احصائية بيف الذكا  العاطفي لمديرم المدارس الثانكية
 بمحافظات غزة كالكال  التنظيمي لممعمميف. 

  كجكد فركؽ جكىرية في الدراسة الكمية لمذكا  العاطفي كمجاالتو :) الكعي الذاتي، التعاطؼ، الميارة
 االجتماعية لمديرم مدارس المرحمة الثانكية تعزم لنكع الجنس كالفركؽ لمصالح المديرات. 
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 نفعاالت، تقيـ عدـ كجكد فركؽ في الدرجة الكمية لمذكا  العاطفي كمجاالتو :) الكعي الذاتي، ادارة اال
 المدرا  تعزم لممؤىؿ العممي.  لالذات، التعاطؼ، الميارة االجتماعية، الدافعية( لد

  ،عدـ كجكد فركؽ جكىرية في درجات الكال  التنظيمي كمجاالتو :) الكال  المستمر، الكال  العاطفي
 معممي المرحمة الثانكية تعزم لنكع الجنس كلمعمر. لالكال  المعيارم ( لد

طبلب كمية االقتصاد والعموم  ى( بعنوان:" الذكاء العاطفي والقدرات القيادية لد5104سة التمباني)درا
 مسار المغة االنجميزية في جامعة االزىر غزة .  –االدارية 

طبلب كطالبات  للى مستكم العبلقة بيف الذكا  العاطفي كالقدرات القيادية لدإىدفت الدراسة التعرؼ 
زىر غزة ، كاستخدمت دارية ) شعبة الدراسة بالمغة االنجميزية( جامعة األعمكـ اإلكمية االقتصاد كال

داة الدراسة أطالب كطالبة ككانت  (320)كتككنت عينة الدراسة مف  ،الباحثة المني  الكصفي التحميمي
 :أبرزىاراسة إلى العديد مف النتائ  كاف االستبانة كتكصمت الد

 ف ىناؾ فرصة لتعزيزه . أعينة الدراسة مقبكؿ ك  لالذكا  العاطفي لد لف مستك أ 
 ف الذكا  العاطفي مرتبط بالقدرات القيادية خاصة بالرفاه. أ 
  .كجكد عبلقة قكية بيف القيادة كالذكا  العاطفي كالقدرات القيادية 
  .كجكد عبلقة قكية بيف القدرات القيادية ككؿ مف الرفاىية 
  ىـ متغير يرتبط بالقدرات أف أالقيادية ككؿ مف التكيؼ كالدافعية ك كجكد عبلقة ضعيفة بيف القدرات

 . القيادية ىك متغير الرفاىية
كفاءة األداء الوظيفي وعبلقتو باألنماط القيادية السائدة  ىمستو "  :( بعنوان5103دراسة العامودي )

 " سمطة الترخيص بوزارة النقل والمواصبلت في قطاع غزة ىدراسة تطبيقية عم .القيادات االدارية ىلد
 لدا  الكظيفي كعبلقتو باألنماط القيادية السائدة لدىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستكم كفا ة األ

دارية مف المستكيات اإل امكظف( 70) غزة، ككانت عينة الدراسةبدارية في سمطة الترخيص القيادات اإل
داة الدراسة االستبانة، أكاستخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي، ككانت كالتنفيذية كاإلشراقية، 

 برزىا: أكتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائ  كاف 
 الترخيص بكزارة النقؿ العامميف بسمطة  لبينت الدراسة نمط القيادة الديمقراطي ىك النمط السائد لد

  .دا في زيادة كفا ة األ تأثيركمما ساد النمط الديمقراطي لـ يكف لو ك  كالمكاصبلت
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 دا  الكظيفي نو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكم كفا ة األأأظيرت نتائ  الدراسة ب
القيادية بسمطة الترخيص في كزارة النقؿ كالمكاصبلت تعزم لمتغير المسمي  باألنماطكعبلقتو 
 الكظيفي. 

 دا  الكظيفي نو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكم كفا ة األأبلؿ الدراسة بتبيف مف خ
  .القيادية بسمطة الترخيص في كزارة النقؿ كالمكاصبلت تعزم لمتغير المؤىؿ العممي باألنماطكعبلقتو 

 دا  الكظيفي نو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكم كفا ة األأظيرت نتائ  الدراسة بأ
 .القيادية بسمطة الترخيص في كزارة النقؿ كالمكاصبلت تعزم لمتغير سنكات الخدمة باألنماطكعبلقتو 

" أثر الذكاء العاطفي عمى مقدرة مديري مكتب األونروا بغزة عمى   ( بعنوان:2011دراسة أبو عفش )
 اتخاذ القرار وحل المشكبلت".  

 تاالمتغير  ببعض كعبلقتو المختمفة، بأبعاده العاطفي الذكا  مستكل عمى التعرؼ لىإ سةاالدر  ىدفت
كمدل  القرار تخاذإ حؿامر  لىإ التعرؼك  ،المديريف في مكتب غزة اإلقميمي  عند كالكظيفية الشخصية

 اإلقميمي غزة في مكتب العامميف  االمدر  مف الدراسة عينةكتككنت  فعاليتيا، عمى العاطفي الذكا  تأثير
ككانت  ،التحميمي يالكصف المني  الباحثة كاستخدمت ،امديرن  (49) عددىـ بمغ كالذيف لؤلكنركا التابع

 عدد مف النتائ  كاف أبرزىا: إلى الدارسة تكصمت كقدأداة الدراسة االستبانة، 
 كحؿ راالقر  تخاذإ عاـ، كفاعمية بشكؿ العاطفي الذكا  عناصر بيف إحصائية داللة ذات عبلقة كجكد 

 يف.ر يلممد المشاكؿ
 عمى  يفر يمدال كمقدرة العاطفي الذكا  بيف حصائيةا داللة ذات عبلقة كجكد كشفت الدراسة عف
 الميارة لمجاؿ بالنسبة عمييـ المشرؼ كعدد العممي لمؤىؿمتغير ال تيعزل المشاكؿ كحؿ راالقر  تخاذا

 .جتماعيةاال
   األكنركا يريفمد كمقدرة العاطفي الذكا  بيف إحصائية داللة ذات عبلقة كجكد عدـالدراسة بينت 

 كعدد الكظيفية كالدرجة العممي كالمؤىؿ كالخبرة كالعمر لمجنس تيعزل كحؿ المشاكؿ راالقر  تخاذا عمى
 .عمييـ المشرؼ

" األنمللاط القياديللة وعبلقتيللا بللاألداء الللوظيفي فللي المنظمللات األىميللة   :( بعنللوان2010دراسللة ناصللر)
 الفمسطينية من وجية نظر العاممين".

إلى التعرؼ عمى أنماط القيادة السائدة في المنظمات األىميػة الفمسػطينية، كالتعػرؼ عمػى  الدراسة ىدفت
القياديػة كاألدا  الػكظيفي، كتحديػد مػدل األدا  الكظيفي فييا، كالكشؼ عػف طبيعػة العبلقػة بػيف األنمػاط 
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تػػأثير المتغيػػرات الشخصية)المسػػمى الػػكظيفي، المؤىػػؿ العممػػي، سػػنكات الخدمػػة، العمػػر، الجػػنس عمػػى 
( 291تقػػديرات العػػامميف لمػػنمط القيػػادم السػػائد كأثػػره عمػػى األدا  الػػكظيفي، كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

 المني  الكصفي التحميمي، ككانت أداة الدراسػة اإلسػتبانة، مف مديرم كرؤسا  األقساـ، كاستخدـ الباحث 
 كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائ  كاف أبرزىا: 

 سػػتخداما فػػي المنظمػػات األىميػػة الفمسػػطينية، يميػػو الػػنمط إاألكثػػر  أف الػػنمط القيػػادم الػػديمقراطي ىػػك
 كتكقراطي، ثـ النمط القيادم الحر.القيادم األ

    العاـ لؤلدا  الكظيفي كاف جيدان. ف المستكلأالدراسة أظيرت 
    كشػػػػفت الدراسػػػػة عػػػػف كجػػػػكد عبلقػػػػة طرديػػػػة دالػػػػة بػػػػيف الػػػػنمط القيػػػػادم الػػػػديمقراطي كمسػػػػتكل األدا

  .الكظيفي
  كجػكد عبلقػة عكسػية دالػة بػيف نمػط القيػادة األكتػكقراطي كمسػتكل األدا  الػكظيفي فػي كشفت الدراسة

 ىذه المنظمات. 
العاممين في  داء الوظيفي لممديريناأل ىثر الذكاء العاطفي عم"أ  :بعنوان( 2010دراسة بظاظو )
 " . اونرو قميمي التابع لؤل مكتب غزة اإل

 مكتب في العامميف يفر يلممد الكظيفي األدا  عمى العاطفي الذكا  أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
المدرا  العاممكف في مكتب عزة اإلقميمي كتككنت عينة الدراسة مف  لؤلكنركا، التابع اإلقميمي غزة

 كقدكاستخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي، ككانت أداة الدراسة االستبانة،  مديرا، (92)كعددىـ 
 عدد مف النتائ  كاف أبرزىا: إلى الدراسة تكصمت

 فاعمية ك سين  نمكذج الثبلثة حسب بمككناتو العاطفي الذكا  بيف إحصائية داللة ذات عبلقة كجكد 
 العامميف تحفيز عمى القدرة ك العبلقة باآلخريف إدارة ك العمؿ فرؽ قيادة ) األربعة بأبعاده الميني األدا 
 .( النزاع كحؿ الصراع إدارة عمى القدرة ك ،ن معنكيا

  عمى  الخدمة سنكات كعدد الكظيفية كالدرجة الجنس لعامؿ ثرأ ىناؾ ليس وأن الدراسة أظيرت
نما لؤلكنركا، التابع اإلقميمي غزة مكتب في العامميف يفر يالمد لدل العاطفي الذكا  مستكل  ىناؾ أثر كا 
 .نفعالياال النضكج عمى مباشر بشكؿ يؤثر أنو كجد فقد ،العمر لعامؿ

طمبة  ى" الذكاء العاطفي وعبلقتو بميارات مواجية الضغوط لد  :بعنوان (2010سطل )دراسة األ
  .كميات التربية بجامعات غزة "
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 طمبة لدل الضغكط مكاجية كميارات العاطفي الذكا  بيف العبلقة ىالتعرؼ عم الدراسة إلى ىدفت
 غزة بجامعات التربية كميات طمبة مف (415 (غزة، كتككنت عينة الدراسة  بجامعات التربية كميات

الرابع، كاستخدـ الباحث المني  الكصفي  طمبة المستكل مف األزىر(  -األقصى  -)اإلسبلمية
التحميمي، ككانت أداة الدراسة مقياس الذكا  العاطفي مف إعداد "فاركؽ عثماف ك محمد عبد السميع"، 

 :أبرزىان كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائ  كا
 37,طمبة كميات التربية بجامعات غزة  ) لأف مستكم الذكا  العاطفي لد: % (  
  88(81,طمبة كميات التربية بجامعات غزة  لات مكاجية الضغكط لدمستكم ميار% ) 
 ( 01.∞≤تكجد عبلقة إرتباطية طردية ذات داللة احصائية عند مستكم داللةa. بيف مستكم )

 الذكا  العاطفي العاـ كبيف الدرجة الكمية لميارات مكاجية الضغكط. 
المسئولين في شركة اإلتصاالت الخموية  ى" الميارات القيادية لد :( بعنوان2008دراسة االغا )

 الفمسطينية) جوال ( بين الواقع والمنظور المعياري ". 
 شركة في لدل المسئكليف كالمعيارية المتكفرة القيادية الميارات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 مسئكال ممف( (45نظرىـ، كتككنت عينة الدراسة مف  كجية )جكاؿ( مف الفمسطينية الخمكية اإلتصاالت
 ، كاستخدـ)أكؿ إداريان  مشرفان، فريؽ، قائد أكؿ، ميندسان  )مديران، التالية المسميات الكظيفية يحممكف
 عدد مف ىلإكقد تكصمت الدراسة  الكصفي التحميمي، ككانت أداة الدراسة االستبانة،  المني  الباحث
 كاف أبرزىا: النتائ 

 المسئكليف في لدل جدا ميمة  )فنية، إدارية، إنسانية، فكريةالقيادية)ذاتية،  الميارات محاكر كؿ إف 
 متكسطة. لدييـ تكفرىا درجة ككانت شركة جكاؿ

  في درجة أدناىا كىك الفكرية الميارات محكر ىك المسئكليف لدل أىمية القيادية المحاكر أكثر إف 
 شركة جكاؿ. في المسئكليف لدل التكفر

  الفنية كأدناىا الميارات محكر جكاؿ ىك شركة في المسئكليف لدل تكفرا القيادية المحاكر أكثر إف 
 نسانية.اال القيادية الميارات محكر ىك أىمية

  طاقات، المرؤكسيف استغبلؿ عمى القدرة ميارة ىي المسئكليف لدل أىمية قياديةال اتميار ال أكثر إف 
ف  المجاف. لتحسيف أعماؿ مقترحات ميارة طرح ىي المسئكليف لدل أىمية قياديةال اتميار ال أقؿ كا 

 بالمظير الخارجي االىتماـ" ميارة ىي المسئكليف لدل تكفرا قياديةال اتميار ال أكثر أف النتائ  بينت 
ف   التفكير اإلبداعي.  عمى القدرة ميارة ىي المسئكليف لدل تكافرا قياديةات ميار ال أقؿ كا 
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  : ثانيا : الدراسات العربية
الرضا الوظيفي" دراسة تطبيقية  ى" أنماط القيادة وعبلقتيا بمستو  : ( بعنوان5104)دراسة القزالن 

 . "الموظفين بوكالة الداخمية لشؤون المناطق بمدينة الرياض ىعم
المديريف بككالة كزارة الداخمية لشؤكف المناطؽ  لىدفت الدراسة التعرؼ إلى األنماط القيادية السائدة لد

كفقا لنظرية الشبكة االدارية كالتعرؼ إلى مستكم الرضا الكظيفي لدل المكظفيف، كتككنت عينة الدراسة 
( مف مكظفيف كزارة الداخمية كاستخدمت الباحثة المني  الكصفي التحميمي، ككانت أداة الدراسة 113مف)

 ة إلى عدد مف النتائ  كاف أبرزىا: االستبانة كتكصمت الدراس
  تبيف تكافر النمط القيادم الذم ييتـ باإلدارة الجماعية حيث يمارسو المكظفيف في ككالة كزارة

 (. 3.88الداخمية لشؤكف المناطؽ بمتكسط)
 (3.35يكجد تفاكت في مكافقة افراد عينة الدراسة عمى مستكم الرضا الكظيفي بمتكسط .) 
 ية دالة احصائيا بيف رضا العامميف بككالة الكزارة لشؤكف المناطؽ كالنمط القيادم تكجد عبلقة ارتباط

 الذم ييتـ باإلدارة الجماعية ككانت العبلقة ايجابية طردية.
  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف مستكم الرضا الكظيفي بكزارة الداخمية لشئكف المناطؽ كبعض

 العممي(. المتغيرات الكظيفية ) العمر كالمؤىؿ 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف مستكم الرضا الكظيفي لشئكف المناطؽ كبعض المتغيرات

 الكظيفية. 
داء بالذكاء العاطفي بالتطبيق " المدير المتميز ودوره الفعال في قيادة األ :( بعنوان2102 دراسة بكر )

 تصاالت بمصر". قطاع اال  ىعم
فعالية المديريف العامميف في قطاع االتصاالت بمصر في كيفية تحقيؽ لى قياس مدم إىدفت الدراسة 

دارية مف القيادات اإل (100) مف عددكتككنت عينة الدراسة الذكا  العاطفي،  ىدا  القائمة عمميارة األ
 كاستخدمت الباحثة المني  الكصفيالعميا كالمتكسطة كالمباشرة في قطاع االتصاالت في مصر، 

 برزىا:أعدد مف النتائ  كاف  ىلإكتكصمت الدراسة ، ةستبانداة الدراسة اإلأ، ككانت التحميمي
 محؿ الدراسة نحك ميارة تحقيؽ متطمبات  ،بكجو عاـ في القطاعدارية ف ميارات القيادات اإلأ
تتسـ بالقصكر  ،دا  فيونجاح العمؿ كتحسيف اإل ىعم تأثيرىا لالذكا  العاطفي كمد ىدارة القائمة عماإل

 كالسمبية. 
  المتكسطة كمديرم اإلدارة دارة العميا كمديرم تجاىات مديرم اإلإيضا بيف أختبلفات جكىرية إيكجد

 ىالقائمة عماإلدارة المباشرة في القطاع محؿ الدراسة نحك عناصر كمتطمبات تحقيؽ ميارة اإلدارة 
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المتكسطة اإلدارة قؿ مف مديرم أالعميا اإلدارة مديرم  لف درجة القصكر لدأكما  ،الذكا  العاطفي
 المباشرة. اإلدارة كمديرم 

  ناث في القطاع محؿ تجاىات المديريف الذككر كالمديرات اإلإيضا بيف أختبلفات جكىرية إيكجد
 الذكا  العاطفي.  ىالقائمة عماإلدارة الدراسة نحك معاصرة كمتطمبات تحقيؽ ميارة 

" تنمية الميارات القيادية لمعاممين وعبلقتيا باألداء الوظيفي في   :بعنوان( 2100دراسة الصامل )
  .مجمس الشوري السعودي"

الميارات القيادية لمعامميف كعبلقتيا باألدا  الكظيفي في مجمس الشكرم  ىعمالتعرؼ  ىلإىدفت الدراسة 
ستخدـ الباحث امختمفة، ك دارية إمكظفا في مستكيات  (852)السعكدم، كتككنت عينة الدراسة مف 

عدد مف النتائ   ىلإ، كقد تكصمت الدراسة  ةداة الدراسة االستبانأالمني  الكصفي التحميمي، ككانت 
 برزىا: أكاف 

 القرار.  تخاذاك كثر الميارات القيادية المطمكبة ىي ميارة التخطيط أف أ 
  العامميف في مجمس الشكرم السعكدم ىي ميارة حؿ  لالميارات القيادية المتكفرة لدأف أكثر

 تصاؿ. المشكبلت كميارات اإل
 دا  الكظيفي سيمت تنمية الميارات القيادية في تحسيف مستكيات األأ . 
 .يسيـ التدريب في دكر فعاؿ في تنمية الميارات القيادية لمعامميف في مجمس الشكرم 

   ."نفعالي وعبلقتو بفعالية القيادةالذكاء اال بعنوان :"( 2101)بن جامع دراسة 
نفعالي كفعالية القيادة، كتككنت عينة الدراسة مػف العبلقة بيف الذكا  اال عمىالتعرؼ  لىإ ىدفت الدراسة

دارة الكسطي لمركب تكرير البتركؿ سكيكدة، كاستخدـ الباحث المني  الكصػفي ( رئيس قسـ مف اإل53)
 برزىا:كاف أعدد مف النتائ   ىلإستبانة ، كتكصمت الدراسة داة الدراسة االأالتحميمي، ككانت 

  نفعالي كفعالية القيادة. رتباطية مكجبة ذات داللة بيف مستكم الذكا  االإكجكد عبلقة 
 دارة قسػػاـ مػػف اإلرؤسػػا  األ لتخػػاذ القػػرار لػػدا ىنفعػػالي كالقػػدرة عمػػكجػػكد عبلقػػة مكجبػػة بػػيف الػػذكا  اال

 الكسطي. 
ردنيلة األ  الملرأة ىتخلاذ القلرار للدا" اللذكاء العلاطفي وعبلقتلو بميلارة  :بعنلوان (2101دراسلة مييلرات )

 جتماعية". العاممة في المراكز القيادية بوزارة التنمية اال
العاممػة فػي  المػرأة لتخاذ القػرار لػدا ىعبلقة الذكا  العاطفي بالقدرة عم ىعمالتعرؼ إلى ىدفت الدراسة 

كقػػد  ةسػػتبانداة الدراسػػة االأالمراكػػز القياديػػة، كاسػػتخدـ الباحػػث مػػني  الدراسػػات شػػبو التجريبيػػة، ككانػػت 
 برزىا: كاف أعدد مف النتائ  إلى تكصمت الدراسة 
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  ردنية العاممة في المراكز القيادية بكزارة التنمية األ المرأة لمرتفع مف الذكا  العاطفي لد لكجكد مستك
 ماعية. االجت

  االردنيػة العاممػة  المػرأة ليجابية بيف الذكا  العاطفي كجميع مجػاالت اتخػاذ القػرارات لػدإكجكد عبلقة
 جتماعية. في المراكز القيادية بكزارة التنمية اال

بداعي من وجية نظر السموك اإل ىنماط القيادية عمثر األ أ"  :( بعنوان2101دراسة الشواورة )
 ردن. تطبيقية في الشركات الصناعية في األ العاممين " دراسة 

بداعي مف كجية نظر العامميف دراسة السمكؾ اإل ىنماط القيادية عمثر األألى إىدفت الدراسة التعرؼ 
الباحثة  كاستخدمتمكظؼ   )853كتككنت عينة الدراسة ) ردف،تطبيقية في الشركات الصناعية األ

عدد مف النتائ  كاف  ىلإستبانة، كقد تكصمت الدراسة داة الدراسة اإلأ، ككانت المني  الكصفي التحميمي
 برزىا: أ
 بداعي( قد جا ت متكسطة . نماط القيادة كالسمكؾ اإلأف تصكرات المبحكثيف نحك متغيرات )أ 
  القيادية ) نمط القيادة المتساىؿ كنمط القيادة المتسمطة كنمط  لؤلنماطحصائية إثر ذك داللة أىناؾ

 بأبعادهبداعي السمكؾ اإل ىالفريؽ( مجتمعة عمإدارة جتماعي كنمط دارة النادم اإلإالقيادة الكسط كنمط 
بداع كركح المجازفة( مجتمعة تصاؿ كتشجيع اإلحؿ المشكبلت كالقابمية لمتغير كسعة اإل ى) القدرة عم

 ردف. لمعامميف في الشركات الصناعية في اإل
 داللة  اتدارة الفريؽ( منفردة كانت ذإسمكب أ نماط القيادية ) القيادم المتسمط، القيادم الكسط،ف األإ
 دارة النادما  لنمطي القيادة ) المتساىؿ ك  تأثيربداعي في حيف تبيف عدـ كجكد حصائية في السمكؾ اإلإ

 بداعي. جتماعي( في السمكؾ اإلاال
طمبة الدراسات العميا في جامعة  ى" مستوي الذكاء العاطفي لد  :( بعنوان2114دراسة البغدادي )

  .البمقاء التطبيقية وعبلقتو بمتغيرات الجنس والعمر والتخصص"
طمبة الدراسات العميا في جامعة البمقا   للى قياس مستكم الذكا  العاطفي لدإىدفت الدراسة التعرؼ 
داة الدراسة أ، ككانت التحميمي ردنية الياشمية، استخدـ الباحث المني  الكصفيالتطبيقية في المممكة اإل

 برزىا: أكاف لى عدد مف النتائ  إكتكصمت الدراسة  ةاالستبان
 بعاد أجميع  ىطمبة الدراسات العميا في جامعة البمقا  التطبيقية عم لف مستكم الذكا  العاطفي لدأ

 بعد العبلقات المتبادلة فكؽ المتكسط.  ىالذكا  العاطفي مجتمعو حكؿ المتكسط كعم
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  طمبة الدراسات العميا في جامعة  لحصائية في مستكم الذكا  العاطفي لدإال تكجد فركؽ ذات داللة
 البمقا  التطبيقية تعزم لمتغير الجنس. 

  طمبة الدراسات العميا في جامعة  لحصائية في مستكم الذكا  العاطفي لدإتكجد فركؽ ذات داللة
 كالعمر. البمقا  التطبيقية تعزم لمتغير التخصص

داء القيادين في المؤسسات أعبلقة الذكاء العاطفي بمستوي  " :(: بعنوان2114دراسة الجبيان )
 .الخاصة بمدينة الرياض" 

القيادييف في المنظمات كالمؤسسات في  لمستكم الذكا  العاطفي لد ىعم التعرؼلى إىدفت الدراسة 
دا  الكظيفي، كتككنت عينة الدراسة مف كعبلقتو بمستكم األ ،القطاع الخاص في مدينة الرياض

مف مكظفي القطاع الخاص في المممكة العربية السعكدية بمدينة الرياض ممف يشغمكف كظائؼ ( 397)
داة الدراسة أالمني  الكصفي التحميمي، ككانت  ةالباحث تكاستخدممديريف أك مسئكليف كمشرفيف، 

 برزىا: أعدد مف النتائ  كاف إلى ، كقد تكصمت الدراسة  ةاالستبان
  دا  العينة كبيف مستكم األ ألفرادية بيف مستكم الذكا  العاطفي حصائإكجكد عبلقة ذات داللة

 الكظيفي. 
 كثرا نجاحا في حياتيـ المينية كلدييـ ميارات قيادية عاليةأالذكا  العاطفي المرتفع  فراد ذككاأل.  
 تحقيؽ التكازف بيف متطمبات العمؿ كالمنزؿ .  ىلدييـ المقدرة عمالذكا  العاطفي  االفراد ذكك 

عينة من موظفي  ى" الذكاء العاطفي وعبلقتو باتخاذ القرار لد  :( بعنوان2114دراسة الشيري )
 .القطاع العام والخاص بمحافظة الطائف" 

مكظفي القطاع العاـ  لتخاذ القرارات لداالعبلقة بيف الذكا  العاطفي ك  ىعم التعرؼإلى ىدفت الدراسة 
مف مكظفي القطاع العاـ كالخاص بمحافظة  امكظف( 661)كالخاص، كتككنت عينة الدراسة مف 

ككانت أداة الدراسة كاستخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي،  ، (3119/:311)الطائؼ لمعاـ 
 رزىا: أبعدد مف النتائ  كاف  ىلإكقد تكصمت الدراسة  االستبانة

  مكظفي القطاع العاـ  لتخاذ القرار لداحصائية بيف الذكا  العاطفي كبيف إكجكد عبلقة ذات داللة
 كالخاص بمحافظة الطائؼ. 

  تخاذ احصائية بيف متكسطات درجات الذكا  العاطفي كمتكسطات درجات إتكجد فركؽ ذات داللة
 . مكظفي القطاع العاـ كالخاص بمحافظة الطائؼ كفقا لمتغيرات العمؿ كالمؤىؿ العممي  لالقرار لد



:5 

 

  تخاذ اتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الذكا  العاطفي كمتكسطات درجات
عدد سنكات الخبرة كالدكرات مكظفي القطاع العاـ كالخاص بمحافظة الطائؼ كفقا لمتغيرات  لالقرار لد
  .التدريبية

  تخاذ ادرجات تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الذكا  العاطفي كمتكسطات
 جتماعية.العمر كالحالة االمكظفي القطاع العاـ كالخاص بمحافظة الطائؼ كفقا لمتغيرات  لالقرار لد

 : ثالثا: الدراسات االجنبية
القادة  ىعم االنفعالي( بعنوان:" تطبيق ميارات الذكاء Hess& Bacigalupo,2013 دراسة )

 وصناع القرار في المنظمات غير الربحية". 
لتعزيز عمميات صنع القرار  االنفعاليكيفية تطبيؽ ميارات الذكا  عمى التعرؼ  إلى الدراسة ىدفت

في لمقادة في المنظمات غير الربحية، كتكفير قائمة مرجعية لمساعدة القادة في المنظمات غير الربحية 
المني  الكصفي ، كاستخدـ الباحث يات صنع القراراتم، كتعزيز عماالنفعاليزيادة الكعي بالذكا  

 زىا: ر بأكاف لى عدد مف النتائ  إكتكصمت الدراسة ككانت أداة الدراسة االستبانة ، التحميمي
 اضي بتحسيف جكدة صنع القرار كاالستفادة مف قجميع قادة المنظمة غير الربحية يشارؾ اليدؼ ال

 لممساعدة في تحقيؽ اليدؼ.  االنفعاليميارات الذكا  
 كمع الكقت ستكلد قرارات اعاطفي االعبلقات البشرية تتطمب منظكر  ىعم عممية البنا  كالحفاظ ،
 فضؿ. أ
 يضا تحسف العمميات أال تحسف عممية صنع القرار فقط كلكنيا  االنفعاليستخداـ ميارات الذكا  ا

 المرتبطة بصنع القرار داخؿ المنظمات غير الربحية. 
الذكاء العاطفي  تأثير" ىل القادة االذكياء يصنعون التغيير ؟   :بعنوان (Castro et.2012)ندراسة 

  ابداع العاممين". ىلمقادة عم
، كتككنت عينة الدراسة مف العامميف عبلقة الذكا  العاطفي باالبداع ى عم التعرؼ لىإ ىدفت الدراسة

، التحميمي الكصفيستخدـ الباحث المني  اك كركبا أفي أحد المستشفيات في شبو جزيرة اييبريا في قارة 
 برزىا: أعدد مف النتائ  إلى كتكصمت الدراسة  ةداة الدراسة االستبانأككانت 

  .كجكد عبلقة ايجابية بيف الذكا  العاطفي لمقادة كابداع العامميف 
 بعاد الذكا  العاطفي المتمثمة في  ضبط النفسأبداع ك كجكد ارتباط بيف اإل. 
   فيـ العكاطؼبعاد الذكا  العاطفي المتمثمة في أكجكد ارتباط بيف اإلبداع ك. 
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الذكاء العاطفي ومخرجات القيادة التحويمية من وجية "بعنوان :  (نying & ting.2012)ندراسة 
 ماليزيا"  –النظر الماليزية 
كتككنت  ،التحقؽ مف كجكد عبلقة بيف الذكا  العاطفي كمخرجات القيادة التحكيميةإلى  ىدفت الدراسة

كتـ استخداـ العينة  عضكا  )4:الدراسة مف جميع أعضا  الييئة التدريسية كالبالغ عددىـ )عينة 
، كمف أجؿ جمع البيانات تـ استخداـ رتباطىاال ك استخدـ الباحث المني  الكصفيالعشكائية الطبقية ، 

لقياس مستكم الذكا    Emotional Competence inventory 2.0( Sala , 2002استبانة ساال )
ضا  الييئة التدريسية كىي تتضمف أربعة عاالقساـ االكاديمية مف كجية نظر أرؤسا   لالعاطفي لد

بغرض قياس  )ادراؾ الذات، ادارة الذات، فيـ االخريف، الميارات االجتماعية( :بعاد لمذكا  العاطفيأ
كاديمية في مؤسسات التعميـ قساـ األ  األرؤسا لمستكم الذكا  العاطفي كمخرجات القيادة التحكيمية لد

 :عدد مف النتائ  أبرزىا ىلإالدراسة  كأشارتالعالي في كالية ماالم الماليزية 
  بعاد الذكا  العاطفي كمخرجات القيادة التحكيميةد عبلقة ارتباطية ذات داللة بيف أكجك. 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف الذكا  العاطفي كمخرجات القيادة التحكيمية تعزم لمتغير
   الجنس. 
ومبلءمة الذكاء  وتأثير: ارتباط  القيادة في التعميم العالي" : بعنوان  .Parrish)2100)دراسة 
 ، استراليا".  العاطفي
لرضا ،اكا  العاطفي، الممارسات القيادة كالترابط بيف )الذالمبل مة مدل التحقؽ مف إلى  الدراسةىدفت 

أكاديميا مف ثبلث جامعات  قائدان  (11)الدراسة مف  عينة ت، كقد تككنالكظيفي( في التعميـ العالي
لمذكا   اكقد تـ استخدـ اختبار محكـ الكتركنيخدـ الباحث المني  الكصفي كالكمي، استسترالية، ك إ

 ، Mayer Salovey Caruso Emotional intelligence Test (MSCEIT)العاطفي كىك اختبار 
 أبرزىا:كاف النتائ  الدراسة إلى عدد مف  كقد تكصمت

 ( ليا صمة كثيقة  ف مككنات الذكا  العاطفي )ادراؾ الذات، الكعي االجتماعي، الميارات االجتماعيةأ
 .العالي التعميـبفعالية القيادة في مؤسسات 

  عاتقو فاعمية القيادة  ىعم يأخذبعاد الذكا  العاطفي الذم بينت الدراسة أف بعد التعاطؼ ىك أكثر أ
 ، العالي التعميـفي مؤسسات 

  باقي القدرات فيي معبرة عف مبل مة الذكا  العاطفي لفاعمية القيادةف أبينت الدراسة. 
  العاطفي كالرضا الكظيفيف الذكا  يجابية بيإعبلقة ارتباطية  كشفت الدراسة كجكد . 
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"الذكاء االنفعالي والميارات االجتماعية لمقائد وابتكاريو  :بعنوان (Rego et al،ن2007)دراسة 
 . "الموظفين

بتكاريو المكظفيف ا  جتماعية لمقائد ك كاقع الذكا  االنفعالي كالميارات اال ىعمالتعرؼ إلى ىدفت الدراسة 
كاستخدـ الباحثكف مقياسا لمذكا  االنفعالي ( منظمة، 66قائدا مف )( 38،كتككنت عينة الدراسة مف )

 إلى عدد مف النتائ  كاف أبرزىا:الدراسة كقد تكصمت كآخر لبلبتكار، 
 ر التبايف الداؿ ألبعاد االبتكار.نفعالي لمقادة يفسأف الذكا  اال 
  تأف أبعاد الذكا  االنفعالي تعتبر بمثابة ضبط لمذابينت الدراسة. 
 أف القادة ذكم الذكا  االنفعالي يتصرفكف بطرؽ تثير االبتكار لدل األفراد الذيف الدراسة  كشفت

 يعممكف تحت رئاستيـ . 
 

  الذكاء االنفعالي وفعالية القيادة"" :بعنوان (نKerr et al،ن2006)ندراسة 
كالكشؼ عف مدل كجكد عبلقة كاقع الذكا  االنفعالي كفعالية القيادة،  ىعمالتعرؼ إلى ىدفت الدراسة 

( مشرفا في مؤسسة لمتصنيع 38كتككنت عينة الدراسة مف)بيف الذكا  االنفعالي كفعالية القيادة، 
كاف نتائ  ال كصمت الدراسة إلى عدد مفتكاستخدـ الباحثكف أداة الدراسة مقياس لمذكا  االنفعالي، ك ،

 أبرزىا:
 جتماعيةلية القيادة، كالميارات االقكيا لفعا ف الذكا  االنفعالي قد يككف منبئأ. 
 عمميات التنمية كالتدريب لمقادة في مختمؼ اإلدارات. الذكا  االنفعالي في أىمية  بينت الدراسة 

  ."الموظفين ىااللتزام لد ىتأثير قادة المنظمات عم :"بعنوان (Weiku, et al،نن 2006) دراسة
المكظفيف كالدكر المعدؿ  مستكل تأثير قادة المنظمات عمى االلتزاـ لدل معرفةىدفت الدراسة إلى 

( مديرا 95( مفحكصا منيـ )241كتككنت عينة الدراسة مف )  االنفعالي كالميارات االجتماعية، لمذكا
الدراسة تكصمت  كقد  جتماعية،كاستخدـ الباحثكف مقياسا لمذكا  االنفعالي كالميارات اال، ـكمرؤكسيي

 أبرزىا: كاف إلى عدد مف النتائح
 فالمرؤكسي لأف القادة ذكم الذكا  االنفعالي العالي يعززكف االلتزاـ لد. 
 ذكم الذكا  العالي قد استفادكا مف فيـ طبيعة القادة، كااللتزاـ الكجداني فأف المرؤكسي. 
  جتماعيةاكاف لدييـ ميارات  سيف ذكم الذكا  العاليك اف المرؤ. 
  كمعالجتيا.  االنفعاالتقدرة عمى إدارة سيف ذكم الذكا  العالي يمتمككف ك أف المرؤ 
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 " الذكاء االنفعالي والقيادة والميارات االجتماعية".  بعنوان:  (Kathleen,2006)دراسة 
 كتككنتالعبلقة بيف الذكا  االنفعالي كالقيادة كالميارات االجتماعية ،  ىعم التعرؼلى إىدفت الدراسة 

داة الدراسة مقياسا لمذكا  االنفعالي أ، كاستخدمت الباحثة  مديرا كمديرة (469)عينة الدراسة مف 
 برزىا : أعدد مف النتائ  كاف  ىلإكمقياسا لمقيادة ، كتكصمت الدراسة 

 دا  العالي لدييـ ذكا  انفعاليا ككفا ة انفعالية كميارات اجتماعية بالمقارنة مع ف المديريف ذكم األأ
 . اآلخريف فمديريال
  . تكجد فركؽ بيف الجنسيف بالنسبة لمقيادة 
 كتنمية الصداقات . نفعاليتميزت السيدات بالكعي اال 
 تصاؿ. اال ىلدييـ القدرة عم بينت الدراسة أف السيدات 
  اآلخريفادارة مشاعر  ىعمأظيرت الدراسة مقدرة السيدات . 

 ىإدراك الذات لمذكاء االنفعالي وفعالية القيادة لدالعبلقة بين " :بعنوان (Curry. 2005) دراسة
  ." نظار المدارس
مديرم  لالكشؼ عف العبلقة بيف إدراؾ الذات لمذكا  االنفعالي كفعالية القيادة لدإلى  ىدفت الدراسة

ككانت أداة الدراسة مقياس لمذكا  االنفعالي كالذم  يران،د( م60كتككنت عينة الدراسة مف ) المدارس،
يتضمف أبعاد " الكعي بالذات، إدارة الذات، الكعي االجتماعي" كمقياس لمقيادة، كتكصمت الدراسة إلى 

 أبرزىا:كاف نتائ  ال عدد مف
 نفعالي قد ارتبطت بأنماط القيادة.أف أبعاد إدراؾ الذات لمذكا  اال 
   المدارس قد ارتبط بصفة عامة بفعالية القيادة ريفيلمدنفعالي االأف الذكا. 
 ظيار االنفعاالت اإل ىالقدرة عمب المدارس قد ارتبط ريفيلمدنفعالي اف الذكا  اال  .يجابيةالتكاصؿ كا 
 فالمرؤكسي لتخفيؼ حدة الضغكط النفسية كنكبات الغضب كالقمؽ لد ىأدل إل نفعالياف الذكا  اال. 

 والقيادة المستخدمين أداء من كل بين العبلقة: " عنوانب (نBrett Hayward , 2005دراسة )
  . "أفريقيا جنوب في الحكومية والمنظمات شب في العاطفي والذكاء
 ثبلثة العاطفي في كالقيادة كالذكا  المستخدميف أدا  الكشؼ عف العبلقة بيف إلى الدراسة ىدفت
 كتككنت عينة أفريقيا جنكب في كاالستثمارالتجارة  مجاؿ في تختص حككمية شبو كبرل شركات
 ،التحميمي الباحث المني  الكصفي ، كاستخدـمستخدـ (800)  إشرافي ك قائد (160) مف الدراسة

 أبرزىا:كاف كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائ  ككانت أداة الدراسة االستبانة 
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 أك التقميدية التعاممية كالقيادة الميني كاألدا  العاطفي الذكا  بيف معنكية داللة ذات عبلقة كجكد.  
 التحكيمية كالقيادة الميني كاألدا  العاطفي الذكا  بيف معنكية غير خطية عبلقة ىناؾ فأ . 
 التحكيمية كالقيادة العاطفي الذكا  بيف معنكية داللة ذات قكية خطية عبلقة ىناؾ فأ. 

نDavid Rosete and Joseph Ciarrochi,2005دراسة )  ووعبلقت االنفعالي الذكاء " :بعنوان(
 . " العمل محيط في األداء ونتائج القيادة بفعالية

كعبلقتو بفاعمية القيادة كنتائ   االنفعالي الذكا  مف كؿ بيف العبلقة ىعم لتعرؼا إلى الدراسة ىدفت 
 ثبلثة ، ككانت أدكات الدراسةتنفيذيا ( مديران 52) كتككنت عينة الدراسة مف ،األدا  في محيط العمؿ

 لمذكا  (PF) كمقياس لمشخصية (WASI) مقاييس كىي المعرفي مقياس لمذكا  ىي مقاييس
 أبرزىا:كاف عدد مف النتائ  الدراسة  تكصمتك ، االنفعالي

 القيادة كفعالية العالي االنفعالي الذكا  أصحاب بيف قكم رتباطا ىناؾ ف أ. 
 المتغيرات لـ تستطع بحيث القيادية الفعالية في لمفركقات تكضيحات يعطي االنفعالي الذكا  أف 

 .الشخصية ك المعرفي الذكا  مثؿ األخرل
 نتائ  العمؿ كتحقيؽ اإلنجاز عمى قدرة عندىـ العالي االنفعالي الذكا  أصحاب أف. 
 التعامؿ عمى يتمتع بقدرة مف تحديد أك تمييز في كفعالة ميمة أداة يككف قد االنفعالي الذكا  أف 

 . كالمكظفيف الزمبل  مع الفعاؿ
 :" الذكاء االنفعالي وممارسات القيادة في المنظمات الخدمية".  بعنوان (Schmitz,2005)دراسة 

خدمية، المنظمات الالكشؼ عف العبلقة بيف الذكا  االنفعالي كممارسات القيادة في إلى ىدفت الدراسة 
داة الدراسة مقياس لمذكا  االنفعالي كالقيادة ، كتكصمت أرئيس، ككانت ( 3111)ككانت عينة الدراسة 

  :برزىاأعدد مف النتائ  كاف  ىلإالدراسة 
 ىتكجد عبلقة مكجبة بيف الذكا  االنفعالي كممارسات القيادة، فالمفحكصكف الذيف حصمكا عم 

 درجات عالية في ممارسات القيادة .   ىدرجات عالية في الذكا  االنفعالي حصمكا ايضا عم
 مة في ضك  المخرجات " مدم ال تكجد عبلقة مكجبة بيف الذكا  االنفعالي لممشاركيف كنجاح المنظ

 ىداؼ المكضكعة لممكازنة .رضا العمبل  ، األ
  .داري"بعنوان:" الذكاء االنفعالي والقيادة والنجاح اإل (Bryson & Diane 2005)دراسة 

عينة  كتككنتالعبلقة بيف الذكا  االنفعالي كالقيادة كالنجاح االدارم  ىعمالتعرؼ إلى ىدفت الدراسة 
الدراسة مف مجمكعة مف المدرا  كانكا يشارككف في برام  تنمية القيادة في مركز القيادة االبتكارية، 



:: 

 

عدد مف  ىلإداة الدراسة مقاييس لمذكا  االنفعالي كالقيادة، كقد تكصمت الدراسة أكاستخدـ الباحث 
 برزىا : أالنتائ  كاف 

 اجحة كالذكا  االنفعالي كالتي تتضمف التعامؿ مع تكجد عبلقة ارتباطية بيف سمككيات القيادة الن
 ذكم المشكبلت. فالمرؤكسي

  في  اآلخريفعدـ لكـ  ىامتصاص المشكبلت كالقدرة عم ىعمبينت الدراسة قدرة القيادة الناجحة
 . المكاقؼ الخاطئة 

 مختمفة حسب الخمفية الثقافية  لبرؤ اآلخريف دارة ا  التعامؿ ك الدراسة مقدرة القيادة الناجحة عمى  كشفت 
  ارتباط المعمكمات الخاصة بالنكاحي المعرفية كاالنفعالية بالقيادة كالذكا  االنفعالي كميارات التعاطؼ

 خريف. مع اآل
  ." دارةداء اإلأن يحسن أبعنوان : " كيف لمذكاء العاطفي  (Steve Langhorn , 2004دراسة ) 

نطاؽ  ضمف ىـ ممف عمؿال نتائ  عمى المدرا  عند العاطفي الذكا الكشؼ عف أثر  إلى دراسةال تىدف
 ،ناثاإل (52) ك ذككرمف ال (109) منيـ امدير  (161) مف الدراسة  عينةكتككنت  اإلدارم، إشرافيـ

إلى عدد مف النتائ   الدراسة كتكصمت ،العاطفي لمذكا  أكف-بارمقياس  كاستخدـ الباحث أداة الدراسة 
 أبرزىا:كاف 

  كتكافقو. الفريؽ كرضى األساسي ريفيالمد كأدا  العاطفي الذكا  مف كؿ بيف عبلقةكجكد 
 عينة  في كاإلناث الذككر عند العاطفي الذكا  مككنات في كاضح تجاها ذات فركقات تكجد ال

 . اإلناث عند أعمى فيك التفاؤؿ عنصر سكل الدراسة
 عاطفي . ذكا  مذك  مديرم عمى تستحكذ العالية الربحية ذات المطاعـ أف الدراسة أكضحت 

 بأنماط العاطفي الذكاء إرتباط"  :بعنوان(ننWilliam Leban & Carol Zulauf , 2004دراسة )
 ". التحويمية القيادة
 عمى التحكيمي النمط ذكم المشاريع مدرا  لدل العاطفي الذكا  إرتباطلى مدم إالتعرؼ الدراسة  ىدفت
كاستخدـ الباحث ،  مختمفة شركات ستة مف امدير  (26) مف الدراسة عينةكتككنت المشركع،  أدا 

ستقصا  العاطفي لمذكا  (MLQ) كاركسي-سالكفي -ماير مقياس  العكامؿ المتعددة القيادة كا 
(Mayer-Salovey-Carso) ،  برزىاأكاف  نتائ ال مف لى عددإكقد تكصمت الدراسة  

 التحكيمية القيادة كنمط ريفيالمد عند العاطفي الذكا  قدرات بيف ما عدة إرتباطات ىناؾ أف .  
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 بالتحفيز معنكيا يرتبطاف إرتباطان  المشاعر فيـ عمى القدرة ككذلؾ عاـ بشكؿ العاطفي الذكا  أف 
 . المميـ

  مع سمبي معنكم ليا إرتباط يعمؿ دعو مبدأ عمى القائمة المتساىمة كاإلدارة باالستثنا  اإلدارة أف 
   .المشاعر كفيـ العاطفي الذكا 

 بعنوان:" الذكاء االنفعالي ونمط القيادة وادراك فعالية القيادة". ( Weinberger,2004دراسة ) 
 كتككنتلى الكشؼ عف العبلقة بيف الذكا  االنفعالي كنمط القيادة كادراؾ فعالية القيادة إىدفت الدراسة 

 الدراسة مقياسا لمذكا  االنفعالي كمقياسا لمقيادةمديرة ككانت اداة  (38)مديرا ، (235)عينة الدراسة مف 
 برزىا: أ كاف عدد مف النتائ  ىلإ، كقد تكصمت الدراسة 

  .ال تكجد عبلقة بيف ادراكات نمط القيادة لممرؤسيف كالذكا  االنفعالي لمقادة 
 مية القيادة كذكائيـ االنفعالي. عاتكجد عبلقة بيف ادراؾ القادة لف 

S rivsastava & Bharamanaikar 2004) دراسة   مية القيادة". عبعنوان:" الذكاء االنفعالي وفا ( 
مية القيادة، كالنجاح كالرضا عف عالكشؼ عف العبلقة بيف الذكا  االنفعالي كفاإلى ىدفت الدراسة 

داة الدراسة المقابمة المقننة أمف ضباط الجيش، ككانت  (3:2)العمؿ، كتككنت عينة الدراسة مف
  :برزىاأعدد مف النتائ  كاف  إلىمية القيادة، كقد تكصمت الدراسة عكمقياس الذكا  االنفعالي كمقياس فا

 ف الذكا  االنفعالي قد ارتبط ارتباطا احصائيا داال مع القيادة كالنجاح في العمؿ. أ 
 لـ يرتبط الذكا  االنفعالي بالرضا عف العمؿ .  
  ك طكؿ الخدمة . أىناؾ فركؽ بالنسبة لمسف في الذكا  االنفعالي كليس بالنسبة لمرتبة العسكرية 

 الدراسات السابقة:  ىالتعقيب عم
مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة كالتي تـ االطبلع عمييا بشكؿ عاـ كفاعمية القيادة كعبلقتيا بالذكا  

تػػـ عػػرض العديػػد مػػف الدراسػػات المحميػػة كالعربيػػة كاالجنبيػػة ذات العبلقػػة  حيػػث االنفعػػالي بكجػػو خػػاص
سػػات اكجػػو الشػػبو كاالخػػتبلؼ بػػيف الدراسػػة الحاليػػة كالدر أبمكضػػكع الدراسػػة الحاليػػة كقػػد ظيػػر العديػػد مػػف 

   -السابقة كالتي يمكف تكضيحيا كما يمي:
نفعػالي ليمػا مكانػة عاليػة كقيمػة اال مية القيػادة كالػذكا عف فاأ ىف معظـ الدراسات السابقة تتفؽ عمأ .1

كػد أيعيش فيو كخاصة المنظمات التي يعمػؿ فييػا القػادة كقػد  ذمكبرم في نجاح الفرد داخؿ المجتمع ال
( 2005م كر دراسػػػة )كيػػػ( ك 2006( كدراسػػػة )كػػػاتميف 2006 كآخػػػركف ككيػػػكىػػػذا المعنػػػي دراسػػػة ) ىعمػػػ

   ( كدراسػػػػػة 2005)كيمتػػػػػز ( كدراسػػػػػة2005كجكزيػػػػػؼ  ( كدراسػػػػػة )دفيػػػػػد2005 ىػػػػػايكاردكدراسػػػػػة )بػػػػػرت 
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تفػػؽ مػػع الدراسػػة ا( كىػػذا مػػا 2004جػػر ينبر ( كدراسػػة )ك 2005( كدراسػػة )بيػػرف 2005)برسػػكف كديػػاف 
 . مية القيادة كالذكا  االنفعالي علفا لبراز المكانة العالية كالقيمة الكبر إالحالية مف حيث 

ىػداؼ البػاحثيف فمنيػا أخػتبلؼ لمكضػكع فاعميػة القيػادة تبعػا الختمفت الدراسات السابقة في تناكليا ا .2
دارة كفاعمية الػذات كفاعميػة اتخػاذ القػرار مثػؿ دراسػة فاعمية القيادة كفاعمية اإللى إالتعرؼ  ىلإما ىدؼ 
 ( كدراسػػػػػة 2010)مييػػػػػرات  ( كدراسػػػػػة2010 ( كدراسػػػػػة )ناصػػػػػر2012 ( دراسػػػػػة )بكػػػػػر2012)الجخمػػػػػب
نيا درست فاعمية القيادة كعبلقتيػا أكما مميز الدراسة الحالية ( 2008االغا ( كدراسة )2010)الشكاكرة 
 . في منظمات المجتمع المدنينفعالي بالذكا  اال

كالمتعمقػػة بفاعميػػة القيػػادة كالػػذكا  االنفعػػالي عمييػػا طػػبلع مكػػف اإلأالدراسػػات السػػابقة التػػي  تجمعػػأ .3
كػدت ىػذه أعاليػة بػيف مسػتكم فاعميػة القيػادة كمسػتكم الػذكا  االنفعػالي كقػد  رتباطيػةإكجكد عبلقػة  ىعم

( 2005كيػػػكرم ( كدراسػػػة )2006( كدراسػػػة )كػػػاتميف 2006 خػػػركفآك ككيػػػك العبلقػػػة كػػػبل مػػػف دراسػػػة )
 ( كدراسػػػػػة 2005كيمتػػػػػز ( كدراسػػػػػة )2005( كدراسػػػػػة )دفيػػػػػد كجكزيػػػػػؼ 2005ىػػػػػايكارد كدراسػػػػة )بػػػػػرت 

تفقػػت الدراسػػة إكفػػي ذلػػؾ  (.2004كينبرجػػر ) ( كدراسػػة2005( كدراسػػة )بيػػرف 2005كديػػاف  )برسػػكف
 دراسات السابقة في كجكد تمؾ العبلقة . الالحالية مع 

سػػتخدمت المػني  الكصػػفي التحميمػػي كمػػني  اف جميػػع الدراسػات السػػابقة إمػف حيػػث مػػني  الدراسػة فػػ .4
سػػتخداميا لممػػني  الكصػػفي التحميمػػي االحاليػػة فػي  يناسػب طبيعػػة ىػػذه الدراسػػات كفػي ذلػػؾ تتفػػؽ الدراسػػة

 . مع الدراسات السابقة 
 كػأداةسػتبانة سػتخداميا اإلإ ىالدراسة الحالية مػع الدراسػات السػابقة عمػ تتفقاداة الدراسة أمف حيث  .5

 لمدراسة . 
بعػػػض المتغيػػػرات  سػػػتخداـإ ىسػػػات السػػػابقة عمػػػامػػػف حيػػػث متغيػػػرات الدراسػػػة فقػػػد ركػػػزت معظػػػـ الدر . 6

( كدراسػػة 2011بػػك عفػػش أالفرعيػػة مثػػؿ )الجػػنس، المؤىػػؿ العممػػي، عػػدد سػػنكات الخدمػػة( مثػػؿ دراسػػة )
 ىالدراسػة الحاليػة عمػ تضػافأ( كلقػد 2009( كدراسػة )الشػيرم 2010( كدراسة )بظاظك 2010)ناصر

 .  (المسمي الكظيفي)المتغيرات 
النحػػك  ىمجتمػػع الدراسػػة فػػي الدراسػػات السػػابقة عمػػ مػػا مػػف حيػػث مجتمػػع الدراسػػة كعينتيػػا فقػػد تنػػكعأ.7

( 2011عفػػشبػػك أ) تصػػاالت فػػي مصػػر كدراسػػةقطػػاع اإل ى( عمػػ2012جريػػت دراسػػة )بكػػرأالتػػالي فقػػد 
طمبػػة كميػػات التربيػػة بجامعػػات غػػزة   ى( عمػػ2010سػػطؿ كدراسػػة )األ افػػي مكتػػب األكنػػرك  ريفيالمػػد ىعمػػ

الشػركات الصػناعية فػي  ى( عمػ2010) الشكاكرة كدراسة  اإلردنية المرأة ى( عم2010)مييرات  كدراسة
كفػي ىػذا تختمػؼ الدراسػة الحاليػة المؤسسػات الخاصػة بالريػاض  ى( عمػ2009ردف كدراسة )الجبياف اإل

منظمػػات نيػػا درسػػت منظمػػات المجتمػػع المػػدني بمحافظػػات غػػزة ككانػػت عينتيػػا أعػػف الدراسػػات السػػابقة 
 اب . العاممة في مجاؿ الشب المجتمع المدني
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 ما تميزت بو الدراسة الحالية :
  -مكف االطبلع عمييا بما يمي :ألقد تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة التي 

جريت فػي محافظػات غػزة كالتػي تناكلػت العبلقػة بػيف أكلي التي ف ىذه الدراسة ىي الدراسة البكر األأ .1
 قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب .  لنفعالي لدفاعمية القيادة كعبلقتيا بالذكا  اال

ف مجتمػػع الدراسػػة ىػػػك منظمػػات المجتمػػع المػػػدني أكمػػا تميػػزت بمجتمػػع الدراسػػػة كالعينػػة فييػػا حيػػػث  .2
  .العاممة في محافظات غزة كعينتيا كانت المنظمات العاممة في مجاؿ الشباب

المؤىػػػؿ العممػػػي، سػػػنكات  ،متغيػػػرات فرعيػػػة ) الجػػػنس سػػػتخدمتإتميػػػزت ىػػػذه الدراسػػػة بمتغيراتيػػػا فقػػػد  .3
 الخدمة، المسمي الكظيفي(. 

 -ستفادتو الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :إ ما
  -:النقاط التاليةستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات إلقد 
 نفعالي . جرائي لفاعمية القيادة كالذكا  االصياغة التعريؼ اإل 
 نفعػػالي ممػػا سػػاعد لمػػاـ بجكانػب فاعميػػة القيػػادة كالػػذكا  االالنظػػرم لمدراسػػة مػػف خػػبلؿ اإلطػػار ثػرا  اإلإ
 تطكيرىا.  ىعم
 )تحديد متغيرات الدراسة المناسبة كىي )الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، المسمي الكظيفي.  
   كتحديد مجاالتيا كتطكيرىا. ستبانة داة الدراسة المستخدمة كىي اإلأفكرة بنا 
 حصائية المناسبة . ساليب المعالجات اإلأ ىالتعرؼ عم 
  . تحميؿ كتفسير نتائ  الدراسة 
 ثرا  الدراسة الحالية. إستفادة مف مراجع الدراسات السابقة في اإل 
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 نفصم انزاتغا
 إجزاءاخ اندراسحينهجيح و

 
 
  :مقدمةأوال 
  :ةلج الدراسللمنيثانيًا 
  :مجتمع الدراسةثالثًا 
  :ةلدراسلينة الللعرابعًا 
  :الدراسة اةأدخامسًا 
  :األساليب اإلحصائيةسادسًا 
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 انفصم انزاتغ 
 ينهجيح اندراسح

 

 المقدمة:
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ منيجيػػة الدراسػػة التػػي تػػـ اتباعيػػا، مػػف حيػػث مػػني  الدراسػػة كمجتمػػع الدراسػػة كعينػػة 

 كاألساليب اإلحصائية المستخدمة كخطكات إجرا  الدراسة كمصادر البيانات.الدراسة كأدكات الدراسة 
 أوال: منيج الدراسة: 

تػػػػػػػـ إعتمػػػػػػػاد المػػػػػػػني  الكصػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػي، الػػػػػػػذم ييػػػػػػػتـ بدراسػػػػػػػة الكاقػػػػػػػع، كفيػػػػػػػـ الظػػػػػػػاىرة مكضػػػػػػػكع 
الدراسػػػػػة، كيشػػػػػمؿ تحميػػػػػؿ بنيتيػػػػػا كبيػػػػػاف العبلقػػػػػػات بػػػػػيف مككناتيػػػػػا، كمعنػػػػػى ذلػػػػػؾ أف الكصػػػػػؼ ييػػػػػػتـ 

لكحػػػػػػدات أك الشػػػػػػركط أك العبلقػػػػػػات أك الفئػػػػػػات أك األنسػػػػػػاؽ، التػػػػػػي تكجػػػػػػد بالفعػػػػػػؿ، كيشػػػػػػمؿ أساسػػػػػػا با
ذلػػػػػػؾ اآلرا  حكليػػػػػػا كاالتجاىػػػػػػات إزا ىػػػػػػا، ككػػػػػػذلؾ العمميػػػػػػات التػػػػػػي تتضػػػػػػمنيا كاآلثػػػػػػار التػػػػػػي تحػػػػػػدثيا 

 (. 105-104: 2002)األغا،  كاالتجاىات التي تنزع إلييا
 

 ثانيا: مجتمع الدراسة: 
مف منظمات المجتمع المدني العاممة في مجػاؿ الشػباب بمحافظػات غػزة، كالبػالغ يتككف مجتمع الدراسة 

 النحك التالي: ىالمحافظات عم ى، مكزعيف عممنظمة شبابية( 54) اعددى
 (6جدول رقم )

  بمحافظات غزة العاممين في منظمات المجتمع المدني العاممة في مجال الشبابالمنظمات الشبابية و يبين عدد 
 الشبابية المنظماتالعاممين في  عدد المنظمات الشبابية عدد المحافظة الترتيب

 018 34 غزة 0

 74 9 خانيونيس 5

 37 5 الوسطي 3

 54 4 الشمال 4

 5 5 رفح 5
 545 54 المجموع

 2014المصدر: وزارة الداخمية الفمسطينية: االدارة العامة لمشؤون المنظمات والجمعيات غير الحكومية ، دائرة الجمعيات، 

 عينة الدراسة: 
تػـ اسػػتخداـ عينػة الحصػػر الشػامؿ، فعينػػة الدراسػة ىػػي نفسػػيا مجتمػع الدراسػػة، حيػث تػػـ تكزيػع االسػػتبانات عمػػى 

فػي منظمػات المجتمػع المػدني العاممػة فػي مجػاؿ الشػباب بمحافظػات غػزة، جميع مجتمع الدراسة، كىػـ العػامميف 
 %(.91( استبانة ، بنسبة )223( عامبل، كلكف تـ استرداد عدد )245كالبالغ عددىـ )
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 كتتمتع عينة الدراسة بالخصائص التالية:
 (7جدول رقم )

 يوضح خصائص عينة الدراسة بالنسبة لمجنس
 النسبة العدد الجنس م
 54.709 122 ذكر 0
 45.291 101 أنثى 5

 %011.111 553 المجموع

 (8جدول رقم )
 يوضح خصائص عينة الدراسة بالنسبة لممؤىل العممي

 النسبة العدد المؤىل العممي م
 23.318 52 دبموم 0
 76.682 171 بكالوريوس فأعمى 5

 %011.111 553 المجموع

 (9جدول رقم )
 بالنسبة المسمى الوظيفييوضح خصائص عينة الدراسة 

 النسبة العدد المسمى الوظيفي م
 29.596 66 مدير تنفيذي 0
 40.807 91 إداري 5
 29.596 66 محاسب 

 %011.111 553 المجموع

 (01جدول رقم )
 يوضح خصائص عينة الدراسة بالنسبة سنوات الخدمة

 النسبة العدد سنوات الخدمة م
 44.395 99 سنوات 5أقل من  0
 39.910 89 سنوات 01-5من  5
 15.695 35 سنوات 01أكثر من  3

 %011.111 553 المجموع
 

 رابعا: أدوات الدراسة:
إلى التعرؼ عمى مستكل فاعمية القيػادة لػدل  تـ إستخداـ اإلستبانة كأداة لمدراسة، حيث ىدفت اإلستبانة

قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجية نظر العػامميف فييػا، 
كالتعػرؼ عمػى مسػتكل الػػذكا  االنفعػالي لػدل قػػادة منظمػات المجتمػع المػدني العاممػػة فػي مجػاؿ الشػػباب 

شتممت االستبانة عمى مجمكعة مػف المحػاكر، كتحتػكم بمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف في يا، كا 
المحاكر عمى مجمكعػة مػف الفقػرات، تبػيف درجػة المكافقػة عمػى الفقػرات بحسػب مقيػاس خماسػي التػدري  
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يحػػدد درجػػة المكافقػػة )مكافػػػؽ جػػدا، مكافػػؽ، محايػػػد، معػػارض، معػػارض جػػػدا( كبحيػػث تعطػػى الػػػدرجات      
 ع التأكد مف صدؽ كثبات األداة، كتتككف االستبانة مف: ( عمى الترتيب، م1، 2، 3، 4، 5)

 أكال: البيانات الشخصية: )الجنس، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمة(.
 ( محاكر.4ثانيا: استبانة فاعمية القيادة، كتـ تقسيميا إلى )

 ( محاكر.4ثالثا: استبانة الذكا  االنفعالي، كتـ تقسيميا إلى )
 ستخداـ مقياس خماسي التدري ، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:كقد تـ ا

 (00جدول رقم )
 يوضح مقياس خماسي التدريج

 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من
 35.99 20.00 1.79 1 معارض جدا
 51.99 36.00 2.59 1.8 معارض
 67.99 52.00 3.39 2.6 محايد
 83.99 68.00 4.19 3.4 موافق

 100.00 84.00 5 4.2 موافق جدا
 

 صدق أداتي الدراسة )اإلستبانة(:
 :الصدق من وجية نظر المحكمين 

( مػف المحكمػيف مػف أصػحاب الخبػرة كاالختصػاص فػي عمػـ اإلدارة 12تـ عرض االسػتبانة عمػى عػدد )
كمػػف المختصػػيف فػػي منػػاى  البحػػث العممػػي كعمػػـ الػػنفس كأصػػكؿ التربيػػة، مػػف أجػػؿ التأكػػد مػػف سػػبلمة 

صبلحية الصياغة المغكية لبلستبانة، كضكح تعميمات االستبانة، إنتما  الفقرات ألبعاد االستبانة، كمدل 
 ىذه األداة لقياس األىداؼ المرتبطة بيذه الدراسة، كبذلؾ تـ التأكد مف صدؽ المحكميف.

 :صدق االتساق الداخمي 
( مػػف مجتمػػع 34كتػػـ أيضػػا حسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي بعػػد تطبيػػؽ االسػػتبانة عمػػى عينػػة قكاميػػا )

 ة.الدراسة، كمف خبلؿ إيجاد معامبلت االرتباط لمحاكر كفقرات االستبان
 صدق االتساق الداخمي لمحاور وفقرات استبانة فاعمية القيادة:

 (05جدول رقم )
 يوضح معامبلت االرتباط لمحاور استبانة فاعمية القيادة

 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور م
 1.10دالة عند  0.928 الللرؤيللة الللواضحللة واألىداف المحللددة 1
 1.10دالة عند  0.817 الللجلليللدالللتللخللطلليللط  2
 1.10دالة عند  0.836 الللتللأثلليللر الللفللعللال 3
 1.10دالة عند  0.938 الللمللتابللعللة والللتللقللويللم 4

 (0.449( يساكم )0.01(، كعند )0.349( يساكم )0.05* مستكل الداللة عند )
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القيػػػادة مػػػع اسػػػتبانة فاعميػػػة القيػػػادة ككػػػؿ تتمتػػػع يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف محػػػاكر اسػػػتبانة فاعميػػػة 
بمعػػػػامبلت ارتبػػػػاط دالػػػػة إحصػػػػائيا، كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف جميػػػػع محػػػػاكر اسػػػػتبانة فاعميػػػػة القيػػػػادة تتمتػػػػع 

 بمعامبلت صدؽ عالية.
 (03جدول رقم )

 يوضح معامبلت االرتباط لفقرات محور الرؤيلة الواضحة واألىداف المحددة
 ستوى الداللةم معامل االرتباط الفقرة م
 1.10دالة عند  1.878 يضع القائد أىدافا واقعية 1
 1.10دالة عند  1.766 يرسم أىدافا قابمة لمتحقيق  2
 1.10دالة عند  1.748 يضع أىدافا تراعي قدرات العاممين 3
 1.10دالة عند  1.783 يضع أىدافا تطور مستقبل المنظمة  4
 1.10دالة عند  1.777 يراعي القيم األخبلقية في صياغة الرؤية  5
 1.10دالة عند  1.735 تتصف أىدافو بالمرونة عند تحقيقيا 6
 1.10دالة عند  1.705 يشرك العاممين في عممية بناء رؤية عامة وشاممة لممنظمة 7
 1.10عند  دالة 1.745 يراعي الموضوعية عند صياغة الرؤية المستقبمية لممنظمة 8
 1.10دالة عند  1.905 يشرك العاممين في متابعة التقدم الذي يتم احرازه 9

 (0.449( يساكم )0.01(، كعند )0.349( يساكم )0.05* مستكل الداللة عند )
يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف فقػػػرات محػػػكر الرؤيػػػػة الكاضػػػحة كاألىػػػداؼ المحػػػددة مػػػع محػػػكر الرؤيػػػة 

المحػػددة تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحصػػائيا، كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف جميػػع فقػػرات الكاضػػحة كاألىػػداؼ 
 محكر الرؤيػة الكاضحة كاألىداؼ المحددة تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية.

 (04جدول رقم )
 يوضح معامبلت االرتباط لفقرات محور التخطيط الجيد

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 1.10دالة عند  1.896 يضع إجراءات تراعي إمكانيات العاممين  1
 1.10دالة عند  1.761 تتصف إجراءاتو بالمرونة  2
 1.10دالة عند  1.698 يضع إجراءات تراعي إمكانيات المنظمة  3
 1.10دالة عند  1.717 يحدد إجراءات تختصر الوقت والجيد  4
 1.10دالة عند  1.715 يضع إجراءات يمكن متابعتيا وقياسيا   5
 1.10دالة عند  1.764 يستخدم إجراءات تتصف بالواقعية   6
 1.10دالة عند  1.753 يضع إجراءات تواكب روح العصر 7
 1.10دالة عند  1.758 يطور إجراءات جديدة لتحقيق األىداف  8
 1.10دالة عند  1.688 يتبنى إجراءات يسيل تنفيذىا مع قيادات أخري  9
 1.10دالة عند  1.683 يضع إجراءات محددة بالوقت   01
 1.10دالة عند  1.743 يشرك العاممين في تخطيط العمل  00
 1.10دالة عند  1.813 العاممين لمناقشتيا  ىيطرح أفكاره عم 05
 1.10دالة عند  1.796 تنسيق جيود العاممين  ىيحرص عم 03
 1.10دالة عند  1.715 يستعرض الخطط السابقة عند تطوير الخطط والبرامج المستقبمية  04
 1.10دالة عند  1.750 وضع خطط وقائية لمشكبلت المنظمة ىيعمل عم 05
 1.10دالة عند  1.904 يمم باألسس العممية لمتخطيط الجيد  06
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 (0.449( يساكم )0.01(، كعند )0.349( يساكم )0.05الداللة عند )مستكل * 
يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف فقػػرات محػػكر التخطػػيط الجيػػد مػػع محػػكر التخطػػيط الجيػػد تتمتػػع بمعػػامبلت 
 ارتباط دالة إحصائيا، كىذا يدؿ عمى أف جميع فقرات محكر التخطيط الجيد تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية.

 (15جدول رقم )
 ضح معامبلت االرتباط لفقرات محور التأثير الفعاليو 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 1.10دالة عند  1.913 إبداء آرائيم في تخطيط العمل وتنفيذه  ىيشجع العاممين عم 1
 1.10دالة عند  1.758 يستخدم عبارات المدح والثناء إلشباع الحاجات النفسية لمعاممين  2
 1.10دالة عند  1.706 يبث التفاؤل في نفوس العاممين  3
 1.10دالة عند  1.776 يتبنى االقتراحات اليادفة من العاممين 4
 1.10دالة عند  1.713 يقدر إنجازات العاممين في المنظمة  5
 1.10دالة عند  1.753 النظر لمعمل من زاوية جديدة  ىيدفع العاممين إل 6
 1.10دالة عند  1.769 يتعامل باحترام مع العاممين في كافة المستويات  7
 1.10دالة عند  1.749 أنفسيم  ىاالعتماد عم ىيشجع العاممين عم 8
 1.10دالة عند  1.778 يراعي حاجات العاممين  9
 1.10دالة عند  1.900 يحفز األشخاص غير الفاعمين  01

 (0.449يساكم ) 0.01(، كعند 0.349)يساكم  0.05* مستكل الداللة عند 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات محكر التأثير الفعاؿ مع محكر التأثير الفعاؿ تتمتع بمعػامبلت ارتبػاط 

 دالة إحصائيا، كىذا يدؿ عمى أف جميع فقرات محكر التأثير الفعاؿ تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية.
 (06جدول رقم )

 لفقرات محور المتابعة والتقويميوضح معامبلت االرتباط 
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 1.10دالة عند  1.871 تقييم أىداف المنظمة ىيحرص عم 1
 1.10دالة عند  1.755 األنشطة المختمفة لمعاممين ىيشرف عم 2
 1.10دالة عند  1.671 يصوب مسارات العاممين أوال بأول 3
 1.10دالة عند  1.609 الي اليدفيوجو جيود العاممين  4
 1.10دالة عند  1.685 يتابع إنجازات العاممين بشكل دائم 5
 1.10دالة عند  1.635 يمتزم بالحيادية والنزاىة في أحكامو 6
 1.10دالة عند  1.775 يضع بدائل لتحقيق األىداف 7
 1.10دالة عند  1.755 ينمي في العاممين مفيوم التقويم الذاتي 8
 1.10دالة عند  1.666 اصدار األحكام الصحيحة ىقادر عم 9
 1.10دالة عند  1.755 أساليب جيدة في انجاز العمل ىيرشد العاممين إل 01
 1.10دالة عند  1.765 تقديم المعمومات البلزمة عند الضرورة ىيمتمك قدرة عم 00
 1.10دالة عند  1.785 يضع نظاما ثابتا لتقييم العاممين 05
 1.10دالة عند  1.895 يعتمد نظام التقييم البنائي 03

 (0.449( يساكم )0.01(، كعند )0.349( يساكم )0.05* مستكل الداللة عند )
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يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف فقػػػػرات محػػػػكر المتابعػػػػة كالتقػػػػكيـ مػػػػع محػػػػكر المتابعػػػػة كالتقػػػػكيـ تتمتػػػػع 
فقػػػػرات محػػػػكر المتابعػػػػة كالتقػػػػكيـ تتمتػػػػع بمعػػػػامبلت ارتبػػػػاط دالػػػػة إحصػػػػائيا، كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف جميػػػػع 

 بمعامبلت صدؽ عالية.
 صدق االتساق الداخمي لمحاور وفقرات استبانة الذكاء االنفعالي:

 (07جدول رقم )
 يوضح معامبلت االرتباط لمحاور استبانة الذكاء االنفعالي

 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور م
 1.10دالة عند  0.904 االنفعاالت الللذاتيللة ىالللتللعللرف عم 1
 1.10دالة عند  0.635 فلليللم انفعاالت اآلخرين 2
 1.10دالة عند  0.797 إدارة االنفعاالت 3
 1.10دالة عند  0.908 تللقللييم االنفعاالت 4

 (0.449( يساكم )0.01(، كعند )0.349( يساكم )0.05* مستكل الداللة عند )
الجدكؿ السابؽ أف محاكر استبانة الذكا  االنفعالي مع اسػتبانة الػذكا  االنفعػالي ككػؿ تتمتػع يتضح مف 

بمعػػػامبلت ارتبػػػاط دالػػػة إحصػػػائيا، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف جميػػػع محػػػاكر اسػػػتبانة الػػػذكا  االنفعػػػالي تتمتػػػع 
 بمعامبلت صدؽ عالية.

 (08جدول رقم )
 نفعاالت الذاتيةاال  ىيوضح معامبلت االرتباط لفقرات محور التعرف عم

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 1.10دالة عند  1.865 انفعاالتو بوضوح ىيستطيع التعرف عم 1
 1.10دالة عند  1.806 يعرف نقاط القوة والضعف في انفعاالتو بدقة 2
 1.10دالة عند  1.653 يعبر بوضوح عن مشاعره 3
 1.10دالة عند  1.440 حالتو االنفعالية تشعره بالقوة 4
 1.10دالة عند  1.555 يستطيع التمييز بسيولة بين انفعاالتو اإليجابية والسمبية 5
 1.10دالة عند  1.661 يسيل عميو معرفة سبب الشعور بالرضا أو القمق 6
 1.10دالة عند  1.596 يستطيع مواجية مشاعره السمبية عند اتخاذ قرار مصيري 7
 1.10دالة عند  1.519 بدون سببيصعب عميو الغضب  8
 1.10دالة عند  1.540 يشعر بالحيوية والنشاط عندما تواجيو مشكمة تحتاج إلي حل 9
 1.10دالة عند  1.667 تزداد دافعيتو لمعمل عندما يتوقع النجاح في العمل 01
 1.10دالة عند  1.603 انفعاالتو في مواقف التحدي ىيسيطر عم 00
 1.10دالة عند  1.614 ارتباكو بسيولةيحدد مصادر  05
 1.10دالة عند  1.747 يستثمر مشاعره اإليجابية في التعامل مع اآلخرين 03
 1.10دالة عند  1.880 يشعر بمسؤوليتو عن مشاعره  04

 (0.449( يساكم )0.01(، كعند )0.349( يساكم )0.05* مستكل الداللة عند )
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 ىاالنفعػػاالت الػػذاتيػػػػة مػػع محػػكر الػػتػػعػػػػرؼ عمػػ ىمحػػكر الػػتػػعػػػػرؼ عمػػيتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف فقػػرات 
االنفعاالت الػػذاتيػػة تتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيا، كىذا يدؿ عمى أف جميع فقػرات محػكر الػػتػػعػػػرؼ 

 االنفعاالت الػػذاتيػػة تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية. ىعم
 

 (09جدول رقم )
 االرتباط لفقرات محور فلليللم انفعاالت اآلخرينيوضح معامبلت 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 1.10دالة عند  1.786 يسيل عميو فيم مشاعر اآلخرين 1
 1.10دالة عند  1.359 يشعر بالضيق من كثرة أسئمة من يتعامل معيم 2
 1.10دالة عند  1.438 مستمع جيد لمشاكل اآلخرين 3
 1.10دالة عند  1.530 عميو التحدث مع الغرباءيسيل  4
 1.10دالة عند  1.575 لديو قدرة كبيرة لمتأثير في اآلخرين 5
 1.10دالة عند  1.617 يسيل عميو كسب ثقة اآلخرين 6
 1.10دالة عند  1.658 يتفاعل مع مشاعر اآلخرين 7
 1.10دالة عند  1.655 يشعر بالسعادة في تعاممو مع اآلخرين 8
 1.10دالة عند  1.617 يسيل عميو عقد صدقات مع اآلخرين 9
 1.10دالة عند  1.614 فيم االنفعاالت اإليجابية و السمبية لآلخرين ىلديو قدرة عم 01
 1.10دالة عند  1.611 يجامل اآلخرين في انفعاالتيم عندما يستحقون ذلك 00
 1.10دالة عند  1.800 يتأثر بردود أفعال المحيطين بو 05

 (0.449( يساكم )0.01(، كعند )0.349( يساكم )0.05* مستكل الداللة عند )
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات محكر فػػيػػـ انفعاالت اآلخريف مع محكر فػػيػػـ انفعاالت اآلخريف تتمتع 

خػػريف تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحصػػائيا، كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف جميػػع فقػػرات محػػكر فػػيػػػػـ انفعػػاالت اآل
 بمعامبلت صدؽ عالية.

 (51جدول رقم )
 يوضح معامبلت االرتباط لفقرات محور إدارة االنفعاالت

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 1.10دالة عند  1.869 يستطيع مواجية مشاعره السمبية 1
 1.10دالة عند  1.689 يستطيع التحكم في تفكيره في حالة الضيق 2
 1.10دالة عند  1.694 نفسو في مواقف الغضب ىالسيطرة عم يستطيع 3
 1.10دالة عند  1.654 يبدو ىادئا عند التعرض لمضغوط 4
 1.10دالة عند  1.656 يتحمى بالصبر عند تحقيق أىدافو 5
 1.10دالة عند  1.515 يستدعي االنفعاالت اإليجابية كالفرح والفكاىة في مواقف الضغط 6
 1.10دالة عند  1.575 التعامل مع أصدقائو في المواقف المختمفةيسيل عميو  7
 1.10دالة عند  1.503 يتأثر إيجابا بردود أفعال اآلخرين نحوه 8
 1.10دالة عند  1.685 اآلخرين ىيجد أفكارا مناسبة لمتخفيف من حدة التوتر لد 9
 1.10دالة عند  1.680 اآلخرين بسيولة ىيستطيع إدخال السرور عم 01
 1.10دالة عند  1.673 اآلخرين ىيتمتع باليدوء عندما تكون األجواء متوترة لد 00
 1.10دالة عند  1.753 أصدقائو ىيسيل عميو التخفيف من مشاعر القمق لد 05
 1.10دالة عند  1.788 يحتفظ بالصبر والمثابرة إلقناع اآلخرين بوجية نظره 03
 1.10دالة عند  1.849 اإليجابي لممحيطين بويتفاعل بشكل إيجابي مع الشعور  04

 (0.449( يساكم )0.01(، كعند )0.349( يساكم )0.05* مستكل الداللة عند )
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يتضػػػػح مػػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػػابؽ أف فقػػػػػرات محػػػػكر إدارة االنفعػػػػػاالت مػػػػػع محػػػػكر إدارة االنفعػػػػػاالت تتمتػػػػػع 
إدارة االنفعػػػػاالت تتمتػػػػع بمعػػػػامبلت ارتبػػػػاط دالػػػػة إحصػػػػائيا، كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف جميػػػػع فقػػػػرات محػػػػكر 

 بمعامبلت صدؽ عالية.
 (50جدول رقم )

 يوضح معامبلت االرتباط لفقرات محور تللقللييم االنفعاالت
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 1.10دالة عند  1.865 دراية تامة بحالتو االنفعالية عند التعامل مع اآلخرين ىيكون عم 1
 1.10دالة عند  1.681 المواقف التي تثير انفعاالتو مسبقايستطيع إدراك  2
 1.10دالة عند  1.714 يعرف ما ينقصو لتطوير أدائو 3
 1.10دالة عند  1.541 قراراتو ال تتأثر بانطباعاتو الشخصية 4
 1.10دالة عند  1.581 يسيل عميو إدراك انفعاالتو السمبية 5
 1.10دالة عند  1.658 يسيل عميو وصف حقيقة ما يشعر بو 6
 1.10دالة عند  1.635 يستطيع إدراك مشاعره الصادقة بسيولة  في المواقف الضاغطة 7
 1.10دالة عند  1.719 يسيل عميو إدراك مشاعر اآلخرين من خبلل حديثيم 8
 1.10دالة عند  1.715 يعيش انفعاالت اآلخرين بصدق 9
 1.10دالة عند  1.646 نبرة أصواتيميعرف الحالة االنفعالية لآلخرين من  01
 1.10دالة عند  1.690 يفيم مبكرا أن اآلخرين تحت تأثير انفعال ما 00
 1.10دالة عند  1.796 يبدي اىتماما حقيقيا بمشكبلت العاممين معو 05
 1.10دالة عند  1.893 يمتدح اآلخرين عندما يؤدون عمبل جيدا 03

 (0.449( يساكم )0.01(، كعند )0.349يساكم )( 0.05* مستكل الداللة عند )
يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف فقػػػرات محػػػكر تػػقػػػػػييـ االنفعػػػاالت مػػػع محػػػكر تػػقػػػػػييـ االنفعػػػاالت تتمتػػػع 
بمعػػػامبلت ارتبػػػاط دالػػػة إحصػػػائيا، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف جميػػػع فقػػػرات محػػػكر تػػقػػػػػييـ االنفعػػػاالت تتمتػػػع 

 بمعامبلت صدؽ عالية.
 راسة )االستبانة(:ثبات أداتي الد

 :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  
تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب "معامبلت ألفا كركنباخ"، لمحاكر االستبانة كاالستبانة ككؿ، 

 كما ىك مبيف في الجداكؿ التالية:
 (55جدول رقم )

 لمحاور استبانة فاعمية القيادة والستبانة فاعمية القيادة ككل يوضح معامبلت ألفا كرونباخ
 معامل ألفا كرونباخ المحور م
 0.957 الللرؤيللة الللواضحللة واألىداف المحللددة 0
 0.972 الللتللخللطلليللط الللجلليللد 5
 0.965 الللتللأثلليللر الللفللعللال 3
 0.966 الللمللتابللعللة والللتللقللويللم 4
  0.955 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت ألفا كركنباخ لمحاكر استبانة فاعمية القيادة كالستبانة فاعمية القيػادة 
 ككؿ ىي معامبلت ثبات عالية، كتفي بأغراض الدراسة.
 (53جدول رقم )

 لمحاور استبانة الذكاء االنفعالي والستبانة الذكاء االنفعالي ككل يوضح معامبلت ألفا كرونباخ
 معامل ألفا كرونباخ المحور م
 0.939 االنفعاالت الللذاتيللة ىالللتللعللرف عم 0
 0.936 فلليللم انفعاالت اآلخرين 5
 0.950 إدارة االنفعاالت 3
 0.954 تللقللييم االنفعاالت 4
  0.918 

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معػػامبلت ألفػػا كركنبػػاخ لمحػػاكر اسػػتبانة الػػذكا  االنفعػػالي كالسػػتبانة الػػذكا  
 االنفعالي ككؿ ىي معامبلت ثبات عالية، كتفي بأغراض الدراسة.

 :الثبات بطريقة التجزئة النصفية 
لتجزئػة النصػفية لمحػاكر كتـ التأكد أيضا مف ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب معػامبلت االرتبػاط بطريقػة ا

 االستبانة كاالستبانة ككؿ، كما ىك مبيف في الجداكؿ التالية:
 (54جدول رقم )

 يوضح معامبلت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور استبانة فاعمية القيادة والستبانة فاعمية القيادة ككل

 المحور م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.895 0.809 الللرؤيللة الللواضحللة واألىداف المحللددة* 0
 0.951 0.906 الللتللخللطلليللط الللجلليللد 5
 0.948 0.901 الللتللأثلليللر الللفللعللال 3
 0.938 0.883 الللمللتابللعللة والللتللقللويللم* 4
  0.847 0.917 

 فردم.* تـ استخداـ معادلة جتماف، ألف عدد الفقرات 
يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف معػػػامبلت االرتبػػػاط لمحػػػاكر اسػػػتبانة فاعميػػػة القيػػػادة كلبلسػػػتبانة ككػػػؿ ىػػػي 

 معامبلت ارتباط عالية، كتفي بأغراض الدراسة.
 (55جدول رقم )

 ككل يوضح معامبلت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور استبانة الذكاء االنفعالي والستبانة الذكاء االنفعالي

 المحور م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.902 0.822 االنفعاالت الػػذاتيػػة ىالػػتػػعػػرؼ عم 1
 0.922 0.856 فػػيػػـ انفعاالت اآلخريف 2
 0.899 0.816 إدارة االنفعاالت 3
 0.896 0.812 تػػقػػييـ االنفعاالت* 4
  0.689 0.816 

 جتماف، ألف عدد الفقرات فردم.* تـ استخداـ معادلة 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط لمحاكر استبانة الذكا  االنفعػالي كلبلسػتبانة ككػؿ ىػي 
 معامبلت ارتباط عالية، كتفي بأغراض الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
          ( SPSSاالجتماعيػػػػػػػة )كلئلجابػػػػػػػة عمػػػػػػػى أسػػػػػػػئمة الدراسػػػػػػػة تػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ الرزمػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػائية لمعمػػػػػػػـك 

)معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف، معامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف، ألفػػا كركنبػػاخ، التجزئػػة النصػػفية، التكػػرار، المتكسػػط 
، One-Way ANOVA، اختبػػار T-Testالحسػػابي، االنحػػراؼ المعيػػارم، الػػكزف النسػػبي، اختبػػار 

 ( في إجرا  التحميبلت اإلحصائية البلزمة لمدراسة.LSDاختبار 
 خطوات إجراء الدراسة:
 تـ إتباع الخطكات التالية:

 اإلطبلع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ الدراسة، كتمخيصيا كالتعميؽ عمييا. .1
 اإلطبلع عمى األدب النظرم السابؽ في مجاؿ الدراسة، كبنا  اإلطار النظرم لمدراسة. .2
 االستبانة.بنا  أداتي الدراسة )االستبانة(، كالتحقؽ مف صدؽ كثبات  .3
 اختيار مجتمع كعينة الدراسة. .4
 تكزيع أداتي الدراسة عمى عينة الدراسة كجمعيا. .5
 تحميؿ البيانات كعرضيا في جداكؿ كالتعقيب عمييا. .6
 تفسير النتائ  كمناقشتيا، كصياغة التكصيات كالمقترحات. .7

 مصادر البيانات:
 تنقسـ مصادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نكعيف، كىما:

كتتمثؿ في أداتي الدراسة )االستبانة(، التي تـ تصميميا خصيصا لمتعرؼ عمى  :: البيانات الرئيسةأوال
مستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مػف 

المجتمػع المػدني  كجية نظر العػامميف فييػا، كالتعػرؼ عمػى مسػتكل الػذكا  االنفعػالي لػدل قػادة منظمػات
 العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف فييا.

: كتتمثؿ في الدراسات السابقة كاألدب السابؽ كمػا تحكيػو المكتبػات مػف دراسػات ثانيا: البيانات الثانوية
 كأبحاث ككتب كمراجع في مجاؿ مكضكع الدراسة.
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 انفصم اخلايس 
 نتائج اندراسح ويناقشتها 

 المقدمة:
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ تحميػػؿ البيانػػات كاختبػػار الفرضػػيات، مػػف حيػػث تحميػػؿ البيانػػات كمناقشػػتيا، كاختبػػار 
الفرضيات كمناقشتيا، ثـ تفسير النتائ  كمناقشتيا، كمف ثـ بياف أكجو اإلتفاؽ كاإلختبلؼ مع الدراسػات 

 السابقة.
 ومناقشتيا:أوال: تحميل البيانات 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول :  .0
ينص السؤال األول عمى : ما مستوى فاعمية القيادة لدى قادة منظمات المجتمع المدني بمحافظات 

 غزة من وجية نظر العاممين فييا ؟
ارم كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ  تـ تحميؿ البيانات بإستخداـ التكرار كالمتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيػ

 كالكزف النسبي، كما ىك مبيف في الجداكؿ التالية:
 (:26جدول رقم )

 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والوزن النسبي لمحاور 
 إستبانة فاعمية القيادة وإلستبانة فاعمية القيادة ككل

 المتوسط  المحور م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

 كبيرة 2 80.807 0.902 4.040 الللرؤيللة الللواضحللة واألىداف المحللددة 0
 كبيرة 1 81.300 0.952 4.065 الللتللخللطلليللط الللجلليللد 5
 كبيرة 3 80.583 0.915 4.029 الللتللأثلليللر الللفللعللال 3
 كبيرة 4 78.924 0.970 3.946 الللمللتابللعللة والللتللقللويللم 4
 كبيرة  80.404 0.935 4.020  

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
مستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف 

(، كىك بدرجة 80.404( ككزف نسبي )4.020كجية نظر العامميف فييا جا  بمتكسط حسابي )
)كبيرة(، كيعزك الباحث ذلؾ إلى التناغـ كاإلنسجاـ التاـ بيف القادة في منظمات المجتمع المدني 

نجاح كتحقيؽ أىداؼ  ىكالعامميف فييا كيعكس الثقة المتبادلة بينيما كما كيعكس الحرص المشترؾ عم
تحاد زاكية النظر في العمؿ داخؿ المنظمة كما كيعزك الباحث ذلؾ إلى الشعكر المشترؾ  المنظمة كا 

باإلنتما  لممنظمة كالمجتمع كالميارة العالية في خدمة المجتمع بإعتبارىـ الصفكة التي تتصدر مكاجية 
سف حميا كعبلجيا بفاعمية كما كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى عممية ح ىمشكبلت المجتمع كتعمؿ عم

نتقائيـ بصكرة مكضكعية كمينية لذا  إختيار ىذه الفئة مف العامميف في منظمات المجتمع المدني كا 
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ينسجـ أدائيـ كمستكم فاعميتيـ بحسف اإلختيار ليـ بإعتبارىـ األكفأ كاألكعى لمقتضيات مسئكلياتيـ 
ع كالمكانة التي يحظي مرتبة متقدمة في المجتم ىعاتقيـ كما أف حصكؿ الفرد عم ىكاألعبا  الممقاة عم

بيا تككف لو دافعا لمعمؿ كاإلنجاز كلذلؾ زادت مكانة قادة منظمات المجتمع المدني مف مستكل 
 فاعميتيـ . 

كما كأف قيادة مجتمع الشباب تعكس أدا  متميزا كتحمؿ داخميا طاقة عالية لمعمؿ كاإلنجاز كاتجاىا 
مما يزيد مف مستكم فاعميتيـ إلحساسيـ بالتميز إنسانيا لمتفكؽ كالنجاح كالرغبة في تأكيد الذات 

 كالتفكؽ فيك يعمـ بأنو يقكد منظمة شابة في كؿ شيئ كفي إدارتيا كأنشطتيا كنكات  عمميا. 
ليذه األسباب يرل الباحث أف مستكم فاعمية القيادة في منظمات المجتمع المدني في مجاؿ الشباب 

( كدراسة 2009تتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة )البغدادمجا ت بيذا المستكم المرتفع، كىذه النتيجة 
 ( . 2014)القزالف

( 4.065الترتيب األكؿ، كقد جا  بمتكسط حسابي ) ىفقد حصؿ عم أما محور )التللخللطلليللط الللجلليللد(
(، كىك بدرجة )كبيرة( كيعزك الباحث حصكؿ محكر التخطيط الجيد عمى 81.300ككزف نسبي )
ي مقابؿ المحاكر األخرل إلى أف التخطيط الجيد ىك الخطكة األكلى كاألساسية التي الترتيب االكؿ ف

القائد أف يكلي التخطيط أىمية كبرل عند  ىيعتمد عمييا نجاح المنظمة في أدا  عمميا كىذا يحتـ عم
 صياغة الخطة، كما كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف عممية التخطيط الجيد ميارة عالية تبرز لنا
مكانيات العامميف فييا بإعتباره المدخؿ السميـ لتنفيذ  كفا ة القائد في فيـ كتقدير إمكانيات المنظمة كا 
أىداؼ المنظمة مف خبلؿ تحديد اإلمكانيات البشرية البلزمة لمعمؿ كاإلنجاز كما أنو يحقؽ الرقابة 

ى البعد عف العشكائية الداخمية كالرقابة الخارجية في تحقيؽ األىداؼ كيعمؿ التخطيط الجيد عم
كاإلرتجالية كاإللتزاـ بالنظاـ الذم ىك أساس النجاح في أم منظمة، كما تظير ميارة التخطيط في 
مستكم مركنتو في مكاجية التغيرات كالتحديات التي تكاجيو أك متكقع أف تكاجو المنظمة كتجنيب 

ة كعميو يرل الباحث أنو نظرا المنظمة الكثير مف المشاكؿ كالمزالؽ التي تؤدم إلى فشؿ المنظم
لؤلسباب آنفة الذكر جا  ترتيب محكر التخطيط الترتيب ىك األكؿ في مقابؿ المحاكر األخرل ، كىذه 

 (.2011النتيجة تتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة )الصامؿ 
(، 78.924( ككزف نسبي )3.946، كقد جا  بمتكسط حسابي ) أما محور )الللمللتابللعللة والللتللقللويللم(

كىك بدرجة )كبيرة( كيعزك الباحث ذلؾ إلى منطقية النتيجة بإعتبار أف محكر المتابعة كالتقكيـ ىك 
الخطكة الختامية في أدا  القائد الفاعؿ بإعتبار أف المتابعة كالتقكيـ يككف في نياية األدا  كما كيعزك 

تخكفكف مف إظيار مكاطف الخمؿ الباحث ىذه النتيجة إلى أف بعض قادة منظمات المجتمع المدني ي
 كالضعؼ في أدا  منظماتيـ مما يدفعيـ إلى عدـ العناية ببعد المتابعة كالتقكيـ في قيادتيـ لممنظمة . 

كما كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف بعض قادة منظمات المجتمع المدني يكلكف أىمية خاصة 
بعممية المتابعة كالتقكيـ كما أف قمة عدد العامميف في  لعممية تنفيذ المياـ كمتابعتيا أكثر مف أىتماميـ
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بعض منظمات المجتمع المدني يزيد الثقة بينيـ كبيف قادة المجتمع المدني مما يجسر الفجكة النفسية 
بينيما كيزيد مف الثقة بينيـ كيعزك ذلؾ إلى رغبة القائد في عدـ المتابعة كالمراقبة ألدائيـ ، كلؤلسباب 

 الباحث أف حصكؿ محكر المتابعة كالتقكيـ جا  في الترتيب الرابع.السابقة يرل 
 (:27جدول رقم )

 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور 
 الللرؤيللة الللواضحللة واألىداف المحللددة

 التكرار الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 3 82.422 0.929 4.121 919 يضع القائد أىدافا واقعية 0
 كبيرة 5 81.166 0.906 4.058 905 يرسم أىدافا قابمة لمتحقيق  5
 كبيرة 4 82.063 0.932 4.103 915 يضع أىدافا تراعي قدرات العاممين 3
 كبيرة 2* 83.229 1.014 4.161 928 يضع أىدافا تطور مستقبل المنظمة  4
 كبيرة 1* 83.946 1.007 4.197 936 عمى 5
 كبيرة 7 80.538 1.035 4.027 898 تتصف أىدافو بالمرونة عند تحقيقيا 6
 كبيرة 8* 79.372 1.067 3.969 885 يشرك العاممين في عممية بناء رؤية عامة وشاممة لممنظمة 7
 كبيرة 6 80.987 1.049 4.049 903 المستقبمية لممنظمةيراعي الموضوعية عند صياغة الرؤية  8
 كبيرة 9* 79.193 1.084 3.960 883 يشرك العاممين في متابعة التقدم الذي يتم احرازه 9
 كبيرة  80.807 0.902 4.040  المجموع 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
  العاممػة فػي مجػاؿ الشػباب بمحافظػات غػزة مستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمػع المػدني

مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف فػػػي محػػػكر )الػػرؤيػػػػػة الػػكاضحػػػػػة كاألىػػػداؼ المحػػػػػددة( جػػػا  بمتكسػػػط حسػػػابي 
 (، كىك بدرجة )كبيرة(.80.807( ككزف نسبي )4.040)

( كىي )يراعي القيـ األخبلقية في صياغة الرؤية(، جا ت بمتكسط حسابي 5فقرة رقـ ) أعمى فقرة ىي:
(، كىػػي بدرجػػة )كبيػػرة(، كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف قػػادة منظمػػات 83.946( ككزف نسػػبي )4.197)

المجتمع المدني يتمتعكف بنزاىػة عاليػة كمسػتكم قيمػي كأخبلقػي مرتفػع حتػي يػتمكف مػف خدمػة المنظمػة 
 ىعكػس ذلػؾ لمػا كتػب لػو النجػاح فػي مجػاؿ القيػادة ألف القيػادة الفاعمػة تعتمػد فػي نجاحيػا عمػكلك كاف 

قدر كبير مف المستكم األخبلقي كالقيمػي مػف أجػؿ خدمػة المجتمػع كتحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة كمػا يعػزك 
ا الباحث ىذه النتيجػة إلػى أف قػادة منظمػات المجتمػع المػدني يعممػكف بشػكؿ تطػكعي كال يتقاضػكف أجػكر 

نجػازاتيـ كىػػذا التكجػػو يقػكدىـ إلػػى العمػؿ كفقػػا لمقػػيـ اإلخبلقيػة أكثػػر مػف رغبػػتيـ بالمػػادة  ىعمػ أعمػػاليـ كا 
ككما يعزك الباحث النتيجة إلى أف الجانب الرقابي في عمؿ قادة منظمات المجتمع المػدني يقػكدىـ إلػى 

عتبػار أف ىػذه المنظمػات غيػر مراعاة القيـ األخبلقية في صياغة الرؤية الكاضحة كاألىداؼ المحػددة بإ
 ربحية، اليدؼ منيا تنمية المجتمع كزيادة رفاىيتو. 
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( كىي )يشرؾ العامميف في متابعة التقدـ الذم يتـ إحرازه(، جا ت بمتكسط حسابي 9رقـ )وأدني فقرة: 
(، كىي بدرجة )كبيرة( كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف القائد ىك 79.193( ككزف نسبي )3.960)

ألكؿ كاألخير في رسـ السياسات كتحمؿ المسئكلية الكاممة عف النجاح كالفشؿ، لذا فيك المسؤكؿ ا
إعتبار المسؤكلية الخاصة  ىيتجنب إشراؾ العامميف إلستبعادىـ عف تبعات تحمؿ المسؤكلية معو كعم

 بو كما أف دائرة إطبلعو كمساحة عممو مختمفة عف عمؿ العامميف في المنظمة، كىذا يقمؿ مف رغبتو
في إشراؾ العامميف في متابعة التقدـ الذم تحرزه المنظمة مف باب المسئكلية، كربما كاف ذلؾ جز ا مف 
السرية التي يمجا القائد ليا إلنجاح العمؿ كضبط العمؿ داخؿ المنظمة كما كيعزك الباحث ىذه النتيجة 

محتمؿ كما أنو ىك الجية  إلى الحرص الزائد مف قبؿ القائد في متابعة اإلدا  بنفسو تجنبا ألم خطا
اإلدا  كالمخكلة بالمتابعة بينما العاممكف ىـ جية تنفيذية فقط غير متضاميف  ىاإلشرافية الكحيدة عم

الترتيب األخير في محكر الرؤية  ىمعو في التقدـ أك التخمؼ في األدا  لذا حصمت ىذه الفقرة عم
 الكاضحة كاألىداؼ المحددة .

 
 (:28جدول رقم )

 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور التخطيط الجيد

 التكرار الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 4 82.152 1.003 4.108 916 يضع إجراءات تراعي إمكانيات العاممين  0
 كبيرة 6 81.256 0.984 4.063 906 تتصف إجراءاتو بالمرونة  5
 كبيرة 1* 82.870 0.948 4.143 924 يضع إجراءات تراعي إمكانيات المنظمة  3
 كبيرة 5 81.345 1.074 4.067 907 يحدد إجراءات تختصر الوقت والجيد  4
 كبيرة 11 80.269 0.975 4.013 895 يضع إجراءات يمكن متابعتيا وقياسيا   5
 كبيرة 2* 82.511 0.974 4.126 920 يستخدم إجراءات تتصف بالواقعية   6
 كبيرة 13 79.731 1.113 3.987 889 يضع إجراءات تواكب روح العصر 7
 كبيرة 10 80.359 1.031 4.018 896 يطور إجراءات جديدة لتحقيق األىداف  8
 كبيرة 15* 79.013 1.054 3.951 881 يتبنى إجراءات يسيل تنفيذىا مع قيادات أخري  9
 كبيرة 6 81.256 1.046 4.063 906 يضع إجراءات محددة بالوقت   10
 كبيرة 13 79.731 1.113 3.987 889 يشرك العاممين في تخطيط العمل  11
 كبيرة 8 80.448 1.059 4.022 897 العاممين لمناقشتيا  ىيطرح أفكاره عم 12
 كبيرة 3 82.242 0.935 4.112 917 تنسيق جيود العاممين  ىيحرص عم 13
 كبيرة 12 79.821 1.044 3.991 890 يستعرض الخطط السابقة عند تطوير الخطط والبرامج المستقبمية  14
 كبيرة 16* 77.668 1.141 3.883 866 وضع خطط وقائية لمشكبلت المنظمة ىيعمل عم 15
 كبيرة 8 80.448 1.101 4.022 897 يمم باألسس العممية لمتخطيط الجيد  16
 كبيرة  81.300 0.952 4.065  المجموع 
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 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
  مستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة

( ككزف نسػػػبي 4.065)التخطػػيط الجيػػػد( جػػا  بمتكسػػػط حسػػابي )مػػف كجيػػة نظػػػر العػػامميف فػػػي محػػكر 
 (، كىك بدرجة )كبيرة(.81.300)

( كىي )يضع إجرا ات تراعي إمكانيات المنظمة(، جا ت بمتكسط حسابي 3: فقرة رقـ )أعمى فقرة ىي
(، كىػػػي بدرجػػػة )كبيػػػرة(. كيعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى إدراكػػػو كمعرفتػػػو 82.870( ككزف نسػػػبي )4.143)

تحقيػػؽ  ىالكبيػػرة بإمكانيػػات المنظمػػة الماديػػة كالبشػػرية ،كمػػا أف لديػػو بصػػيرة كاضػػحة بقػػدرة المنظمػػة عمػػ
ميػارة التخطػيط الجيػد بشػكؿ عػاـ كىػذه  األىداؼ اآلنية كالختاميػة لممنظمػة، ىػذا باإلضػافة إلػى إمتبلكػو

النتيجة تعزم إلى الخبرة الكبيرة التي يمتمكيا القائد في مجاؿ العمؿ في المجتمع المدني كمعرفتو التامػة 
بمدخبلت كنكات  العمؿ داخؿ المنظمة، أف فيمو لطبيعة العمػؿ داخػؿ المنظمػة بػأدؽ تفاصػيمو كمعرفتػو 

 ىكمػػػا يعػػػزك الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى أنيػػػا تنسػػػجـ مػػػع القػػػدرة عمػػػلعكامػػػؿ النجػػػاح كالفشػػػؿ فػػػي األدا ، 
التخطػػيط السػػميـ كجػػز  منػػو كتشػػير إلػػى كاقعيػػة كمكضػػكعية اإلجػػرا ات كمركنتيػػا فػػي تنفيػػذ العمػػؿ فيػػك 
الذم يقدر ما يمـز كما ال يمـز كيعمـ نقػاط القػكة كنقػاط الضػعؼ فػي المنظمػة كينتقػي مػف االجػرا ات مػا 

 نظمة كحاجاتيا. يناسب امكانيات الم
كضع خطط كقائية لمشكبلت المنظمة(، جا ت بمتكسط  ى( كىي )يعمؿ عم15: رقـ )وأدني فقرة
(، كىي بدرجة )كبيرة(.كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف 77.668( ككزف نسبي )3.883حسابي )

ز  مف منطؽ الخطط اآلنية أما الخطط الكقائية منيا ج ىقادة منظمات المجتمع المدني يركزكف عم
اإلحتماالت كقد ال يتعامؿ قادة منظمات المجتمع المدني مع ىذه الخبرة النيـ يتعاممكف مع النتيجة في 
كثير مف األحياف كال يتعاممكف مع السبب كما أف نكع التمكيؿ في ىذا المنظمات ليس مضمكنا كال 

ضبابية الرؤية في حجـ تمكيؿ  يمكف التنبؤ بو أف لـ يكف نادرا في كثير مف األحياف باإلضافة إلى
المنظمة، كما يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف معظـ منظمات المجتمع المدني تعال  قضايا طارئة 

البرام  الطارئة اكثر مف برام  التنمية كتعتمد التخطيط  ىكال تعال  قضايا التنمية كالمعالجة تركز عم
 ما ىك متكقع أك ىك كقائي . اآلني الذم يعال  ما ىك قائـ مف مشكبلت كليس 
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 (:29جدول رقم )
 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور التأثير الفعال

 المتوسط  التكرار الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 5 82.063 0.988 4.103 915 إبداء آرائيم في تخطيط العمل وتنفيذه  ىيشجع العاممين عم 0
 كبيرة 8 80.807 0.941 4.040 901 يستخدم عبارات المدح والثناء إلشباع الحاجات النفسية لمعاممين  5
 كبيرة 3 82.422 0.967 4.121 919 يبث التفاؤل في نفوس العاممين  3
 كبيرة 7 81.435 0.961 4.072 908 من العاممينيتبنى االقتراحات اليادفة  4
 كبيرة 3 82.422 1.013 4.121 919 يقدر إنجازات العاممين في المنظمة  5
 كبيرة 9* 79.821 0.977 3.991 890 النظر لمعمل من زاوية جديدة  ىيدفع العاممين إل 6
 كبيرة 1* 83.139 1.094 4.157 927 يتعامل باحترام مع العاممين في كافة المستويات  7
 كبيرة 2* 82.511 1.023 4.126 920 أنفسيم  ىاالعتماد عم ىيشجع العاممين عم 8
 كبيرة 6 81.973 1.065 4.099 914 يراعي حاجات العاممين  9
 كبيرة 10* 79.103 1.030 3.955 882 يحفز األشخاص غير الفاعمين  10

 كبيرة  80.583 0.915 4.029  المجموع 

 
 تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:كقد 
  مستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة

( ككزف نسػػبي 4.029مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي محػػكر )الػػتػػأثػػيػػػػر الػػفػػعػػػػاؿ( جػػا  بمتكسػػط حسػػابي )
 (، كىك بدرجة )كبيرة(.80.583)

( كىي )يتعامؿ بإحتراـ مع العامميف في كافة المسػتكيات(، جػا ت بمتكسػط 7رقـ ) فقرة أعمى فقرة ىي:
(، كىػػػي بدرجػػػة )كبيػػػرة(. يعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى أف تػػػأثير 83.139( ككزف نسػػػبي )4.157حسػػػابي )

القائػػػد فػػػي المجػػػاؿ القيمػػػي كاألخبلقػػػي أكبػػػر مػػػف أم مجػػػاؿ فػػػي تعامػػػؿ القائػػػد مػػػع اآلخػػػريف كمػػػا أف قػػػيـ 
ر عػػػف القػػػيـ االنسػػػانية التػػػي يحمميػػػا القائػػػد نظػػػرا لطبيعػػػة عممػػػو كمػػػا أف ىػػػذه القػػػيـ ضػػػمف االحتػػراـ  تعبػػػ

 ىمنظكمػػة القػػيـ األخبلقيػػة اإلسػػبلمية التػػي يعتمػػد عمييػػا القائػػد كاألسػػاس فػػي التعامػػؿ ك التػػي تقػػـك عمػػ
ـٍ بًػػػػػالًَّتي ًىػػػػػ ػػػػػاًدٍليي (احتػػػػػراـ كتػػػػػكقير الغيػػػػػر كالتعامػػػػػؿ معػػػػػو برفػػػػػؽ كلػػػػػيف كيقػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػالي )كىجى ػػػػػفي  يى أىٍحسى

ػكا ًمػٍف  ( كيقػكؿ اهلل تعػالي125)النحؿ: ٍنفىض  ًمػيظى اٍلقىٍمػًب الى لىػٍك كيٍنػتى فىظًّػا غى ـٍ كى ػةو ًمػفى المَّػًو ًلٍنػتى لىييػ ػا رىٍحمى )فىًبمى
ٍكًلػػؾى  (.  كمػػا أف المعاممػػة بػػاحتراـ ىػػي جػػز  مػػف السػػمكؾ الحضػػارم لمقيػػادات الشػػابة 159()اؿ عمػػراف: حى

التي تخضع في سمككو إلى قيـ الحؽ كالخير كالجماؿ كما أف ىذه النتيجة تتماشػي مػع مفػاىيـ اإلنتمػا  
دة الفاعمػة كالكال  كالكطنية كالعمؿ التطكعي كقد نضػجت لػدييـ ىػذه المفػاىيـ، كىػي مػف مقتضػيات القيػا

تحمػػؿ سػػقطات الجماعػػة كأخطائيػػا كيعبػػر عػػف ذلػػؾ  ىكالمنتجػػة كمػػا أف القائػػد ىػػك كػػبش فػػدا  يعمػػؿ عمػػ
 بحبو كأحترامو لمعامميف في المنظمة. 
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( 3.955( كىي )يحفز األشخاص غير الفاعميف(، جا ت بمتكسط حسابي )10فقرة رقـ ) وأدني فقرة :
كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلدراؾ القائػػد لمحػػد األقصػػي مػػف  (، كىػػي بدرجػػة )كبيػػرة(.79.103ككزف نسػػبي )

كفا ة العامميف لديو كقدراتيـ التي ال يتجاكزنيا كما يعكد ذلؾ إلى محدكدية األدكار التي يضطمعكف بيا 
داخػػؿ المنظمػػة كاألعمػػاؿ التػػي يقكمػػكف بيػػا ىػػذا باإلضػػافة إلػػى العمػػؿ فػػي مجػػاؿ تخصػػص ىػػك اتجػػاه 

ؿ يعمؿ في حدكد إمكانياتو كطاقتو كتخصصو كىذا ال يدفع إلى تنافس حديث في القيادة المعاصرة كالك
سػتعداداتو كقدراتػو كمػف  سػتثمار الطاقػات كػؿ حسػب إمكانياتػو كا  الصبلحيات كيؤدم إلى زيػادة التػأثير كا 

 ىنا يزداد التأثير بمعرفة القائد مالو كما عميو كما لآلخر كما عميو .  
 (31جدول رقم )

 والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور المتابعة والتقويميوضح التكرار 

 التكرار الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 1* 82.691 1.053 4.135 922 تقييم أىداف المنظمة ىيحرص عم 0
 كبيرة 5 81.345 0.963 4.067 907 األنشطة المختمفة لمعاممين ىيشرف عم 5
 كبيرة 11 79.013 1.049 3.951 881 يصوب مسارات العاممين أوال بأول 3
 كبيرة 9 80.538 1.154 4.027 898 يوجو جيود العاممين الي اليدف 4
 كبيرة 8 80.717 1.026 4.036 900 يتابع إنجازات العاممين بشكل دائم 5
 كبيرة 10 79.372 1.164 3.969 885 يمتزم بالحيادية والنزاىة في أحكامو 6
 كبيرة 6 80.987 1.032 4.049 903 يضع بدائل لتحقيق األىداف 7
 كبيرة 7 80.897 1.012 4.045 902 ينمي في العاممين مفيوم التقويم الذاتي 8
 كبيرة 3 81.794 1.099 4.090 912 اصدار األحكام الصحيحة ىقادر عم 9
 كبيرة 3 81.794 1.099 4.090 912 أساليب جيدة في انجاز العمل ىيرشد العاممين إل 10
 كبيرة 2* 82.063 1.063 4.103 915 تقديم المعمومات البلزمة عند الضرورة ىيمتمك قدرة عم 11
 كبيرة 12* 76.682 1.084 3.834 855 يضع نظاما ثابتا لتقييم العاممين 12
 كبيرة 13* 75.157 1.149 3.758 838 نظام التقييم البنائييعتمد  13
 كبيرة  78.924 0.970 3.946  المجموع 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
  مستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة فػي مجػاؿ الشػباب بمحافظػات غػزة

( ككزف نسػبي 3.946كالػػتػػقػػكيػػـ( جا  بمتكسػط حسػابي ) مف كجية نظر العامميف في محكر )الػػمػػتابػػعػػة
 (، كىك بدرجة )كبيرة(.78.924)

تقيػػيـ أىػػداؼ المنظمػػة(، جػػا ت بمتكسػػط حسػػابي  ى( كىػػي )يحػػرص عمػػ1: فقػػرة رقػػـ )أعمللى فقللرة ىللي
(، كىي بدرجة )كبيرة(. كيعزك الباحث ذلؾ إلػى إدراؾ جكانػب الخمػؿ 82.691( ككزف نسبي )4.135)

مسػتكم  ىالتي قد تعيؽ تحقيؽ األىداؼ كما أف تقييـ أىػداؼ المنظمػة مػف أسػاليب الحكػـ عمػ كالضعؼ
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تحقيػػؽ األىػػداؼ ،كمػػا كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى معرفػػة  ىاألدا  فػػي المنظمػػة كمػػدم قػػدرة العػػامميف عمػػ
تنفيػػذىا حسػػب الخطػػػة  ىمسػػتكم التطػػابؽ بػػيف الميػػاـ المككمػػة إلػػى العػػػامميف فػػي المنظمػػة كقػػدرتيـ عمػػ

لمكضػػكعة ليػػذا الفػػرض كمػػا كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى األتجػػاه المعاصػػرة فػػي القيػػادة الفاعمػػة مػػف حيػػث ا
المكضػكعية كالشػػفافية كالمسػػائمة ككميػا عكامػػؿ نجػػاح لمقيػػادة الفاعمػة كمػػا كيعػػزك الباحػث ذلػػؾ إلػػى رغبػػة 

متابعػة كالتقػكيـ يحػدد القائد في التعرؼ عمى قدرة العػامميف فػي متابعػة تكجيػات القائػد كأىدافػو كمػا أف ال
 مدم كاقعية الخطة كمستكم مركنتيا كفيـ القائد لنكات  العمؿ.

( 3.758( كىي )يعتمد نظاـ التقييـ البنائي(، جا ت بمتكسط حسابي )13فقرة رقـ ) وأدني فقرة :
(، كىي بدرجة )كبيرة(. كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف معظـ قادة منظمات 75.157ككزف نسبي )

مدني يعتمدكف التقييـ الختامي الذم يحدد مجمؿ األدا  كال يمتفتكف إلى التقييـ البنائي كما المجتمع ال
أف التقييـ البنائي ىك مسؤكلية التنفيذيكف كالفرؽ الميدانية في العمؿ مثؿ ) منسؽ ، مدير تنفيذم ( 

ة النتائ  الكمية متابع ىكيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف القائد ىك الذم يرسـ السياسة كيعمؿ عم
كالختامية لمخطة دكف اإلستغراؽ في التفاصيؿ الذم يكثر في التقييـ البنائي كالتقييـ البنائي يشتت جيد 

 القائد في تفاصيؿ تضعؼ مف طاقتو كقدرتو في ممارسة كظائفو األساسية كقيامو بإدكاره المحددة. 

 . النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:5
قللادة منظمللات المجتمللع  ىعمللى : مللا مسللتوي الللذكاء االنفعللالي لللد يللنص السللؤال الثللاني

 المدني بمحافظات غزة من وجية نظر العاممين فييا؟
كلئلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ تحميػػؿ البيانػػات بإسػػتخداـ التكػػرار كالمتكسػػط الحسػػابي كاإلنحػػراؼ المعيػػارم 

 كالكزف النسبي، كما ىك مبيف في الجداكؿ التالية:
 (:31جدول رقم )

 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحاور استبانة 
 الذكاء االنفعالي وإلستبانة الذكاء االنفعالي ككل

 المتوسط  المحور م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 3 78.834 0.858 3.942 االنفعاالت الللذاتيللة ىالللتللعللرف عم 0
 كبيرة 4 75.785 0.889 3.789 فلليللم انفعاالت اآلخرين 5
 كبيرة 2 79.013 0.861 3.951 إدارة االنفعاالت 3
 كبيرة 1 82.108 0.874 4.105 تللقللييم االنفعاالت 4
 كبيرة  78.935 0.871 3.947  
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 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
االنفعالي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مستكل الذكا  

(، كىك بدرجة 78.935( ككزف نسبي )3.947مف كجية نظر العامميف فييا جا  بمتكسط حسابي )
)كبيرة(. كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف عممية إنتقا  القائد في مجاؿ منظمات المجتمع المدني ليست 

نما تتـ عم عشكائية أك أسس مف المينية كالكفا ة العقمية كالكجدانية االنفعالية كبالتالي يتـ  ىإرتجالية كا 
مستكم عاؿ مف الذكا  االنفعالي خاصة كأف ىذه الفئة تتعامؿ مع الفئات الشابة  ىإختيار أناس عم

عؿ االجتماعي المتفتحة عقبل ككجدانا ، كما أف طبيعة عمؿ القائد يتيح لو فرصة االحتكاؾ كالتفا
فيـ انفعاالت  ىالكاسع التي تمكنو مف اإلستفادة مف الذكا  االنفعالي لآلخريف كتزيد مف قدرتو عم

األخريف كمعرفة انفعاالتيـ كتقييـ ىذه االنفعاالت كما أف العمؿ في مجاؿ منظمات المجتمع المدني 
 لساسا في الذكا  االنفعالي لدكخاصة الشبابية منيا يحتاج إلى بركز العامؿ االنساني الذم يعد أ

القائد في ىذه المنظمات ، كما أف الدرجة العممية التي يحمميا القائد في ىذه المنظمات يكفر لو فرصة 
رتفاع مستكم الذكا  االنفعالي لديو، كىذه النتيجة تتفؽ مع ما تكصمت إليو  فيـ انفعاالت اآلخريف كا 

 (. 2014دراسة ) التمباني ( ك 2014( كدراسة ) سالـ 2010دراسة )بظاظك
( 4.105الترتيب األكؿ كقد جا  بمتكسط حسابي ) ىفقد حصؿ عم أما محور )تللقللييم االنفعاالت(،

(، كىك بدرجة )كبيرة(. كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف القائد مف طبيعتو أنو 82.108ككزف نسبي )
فسو كيسيؿ عميو تقييـ انفعاالت خارجي التفكير كالكجداف ينظر إلى اآلخريف أكثر مف نظرتو إلى ن

اآلخريف بحكـ المكقع اإلدارم كبحكـ مساحة العبلقة مع اآلخريف ، مساحة نفسية تسمح لو بالتعرؼ 
كتقييـ انفعاالت اآلخريف ، فمف خبلؿ تمؾ العبلقة يسيؿ عميو إدراؾ التعبيرات كاالنفعاالت كالحكـ 

لمقائد كظيفة تقييمية ىذا باإلضافة إلى أف الجانب  عمييا ، ىذا باإلضافة إلى ككف الكظيفة األساسية
 شخصية األفراد كيسيؿ تقيمو كفيـ انفعاالت اآلخريف ىاالنفعالي ىك الجانب األكثر كضكحا عم
الترتيػػب االخيػػر ، كقػػد جػػا  بمتكسػػط حسػػابي  ىفقػػد حصػػؿ عمػػ أمللا محللور )فلليللللم انفعللاالت اآلخللرين(

(، كىػػك بدرجػػة )كبيػػرة(. كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف فيػػـ انفعػػاالت 75.785( ككزف نسػػبي )3.789)
اآلخػريف يحتػػاج إلػػى درجػػة أكبػػر فػػي القػػرب النفسػػي بػػيف القائػػد كالعػػامميف معػػو كربمػػا أف العبلقػػة المينيػػة 
تحػػػكؿ دكف تمػػػؾ العبلقػػػة كمػػػا كيعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى ضػػػعؼ صػػػدؽ انفعػػػاالت اآلخػػػريف كمػػػا كيعػػػزك 

شغاؿ القائد الميني دكف محاكلة فيـ انفعاالت العامميف معو إستغراقو فػي أعبػا  الباحث ىذه النتيجة إلن
العمػػؿ القيػػادم التػػي تحػػكؿ دكف فيػػـ انفعػػاالت اآلخػػريف ىػػذا باإلضػػافة كػػكف القائػػد يشػػغؿ مركػػزا إشػػرافيا 

 فيـ االنفعاالت . ىكرقابيا كىذا الدكر يبعده عف الصمة المباشرة بالعامميف كيضعؼ مف قدرتو عم
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 (:35جدول رقم )
 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور 

 اإلنفعاالت الللذاتيللة ىالللتللعللرف عم
 المتوسط  التكرار الفقرة م

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

 كبيرة 5 78.027 0.949 3.901 870 انفعاالتو بوضوحى يستطيع التعرف عم 0
 كبيرة 6 77.489 1.075 3.874 864 يعرف نقاط القوة والضعف في انفعاالتو بدقة 5
 كبيرة 11 73.901 1.029 3.695 824 يعبر بوضوح عن مشاعره 3
 كبيرة 14* 71.300 1.117 3.565 795 حالتو االنفعالية تشعره بالقوة 4
 كبيرة 8 75.067 1.068 3.753 837 انفعاالتو اإليجابية والسمبيةيستطيع التمييز بسيولة بين  5
 كبيرة 7 77.309 1.057 3.865 862 يسيل عميو معرفة سبب الشعور بالرضا أو القمق 6
 كبيرة 9 74.439 1.144 3.722 830 يستطيع مواجية مشاعره السمبية عند اتخاذ قرار مصيري 7
 كبيرة 9 74.439 1.176 3.722 830 يصعب عميو الغضب بدون سبب 8
 كبيرة 13* 73.274 1.142 3.664 817 يشعر بالحيوية والنشاط عندما تواجيو مشكمة تحتاج إلي حل 9
 كبيرة جدا 1* 84.305 1.030 4.215 940 تزداد دافعيتو لمعمل عندما يتوقع النجاح في العمل 10
 كبيرة 4 78.386 0.960 3.919 874 انفعاالتو في مواقف التحدي ىيسيطر عم 11
 كبيرة 12 73.901 1.122 3.695 824 يحدد مصادر ارتباكو بسيولة 12
 كبيرة 2* 81.256 1.046 4.063 906 يستثمر مشاعره اإليجابية في التعامل مع اآلخرين 13
 كبيرة 3 79.641 1.018 3.982 888 يشعر بمسؤوليتو عن مشاعره  14
 كبيرة  78.834 0.858 3.942  المجموع 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
  مستكل الذكا  االنفعالي لدل قادة منظمػات المجتمػع المػدني العاممػة فػي مجػاؿ الشػباب بمحافظػات

االنفعػػاالت الػػذاتيػػػػة( جػػا  بمتكسػػط حسػػابي  ىغػػزة مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي محػػكر )الػػتػػعػػػػرؼ عمػػ
 )كبيرة(.(، كىك بدرجة 78.834( ككزف نسبي )3.942)

( كىػػي )تػزداد دافعيتػػو لمعمػػؿ عنػػدما يتكقػع النجػػاح فػػي العمػػؿ(، جػػا ت 10: فقػػرة رقػػـ ) أعمللى فقللرة ىللي
(، كىي بدرجة )كبيرة جدا(. كيعزك الباحث ذلؾ إلى 84.305( ككزف نسبي )4.215بمتكسط حسابي )

ؿ العمػؿ فكممػا زادت أف ىناؾ عبلقة طردية بيف مستكم دافعية القائػد لمعمػؿ كالنجػاح كاإلنجػاز فػي مجػا
الدافعية اقترب القائد مف تحقيؽ األىداؼ كألف النجاح في حد ذاتو يمثؿ دافعية كبرم لئلنجاز كىي مف 
السمات األساسية لمقائد الفاعػؿ كمػا أف الدافعيػة سػمة شخصػية لمقائػد كمػا أف القائػد الفاعػؿ يتمتػع بقػدر 

كما أف تدرج اإلنساف نحػك النجػاح يزيػد مػف تػدرج عاؿ مف الصحة النفسية التي تزيد مف دافعيتو لمعمؿ 
اقػػداـ، فالعبلقػػة بػػيف الدافعيػػة  –الدافعيػػة لديػػو إلقترابػػو مػػف اليػػدؼ المكجػػب كىػػذا يعبػػر عنػػو تػػدرج اقػػداـ 

كالنجاح عبلقة دائرية فكمما زادت الدافعية زاد النجاح كالنجاح يزيد مف الدافعية كىكذا تظؿ ىذه العبلقػة 
 لقائد الفاعؿ.الدائرية في حياة ا
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( ككزف 3.565( كىي )حالتو االنفعالية تشعره بالقكة(، جا ت بمتكسط حسابي )4رقـ ) وأدني فقرة :
مجاؿ العبلقات  ى(، كىي بدرجة )كبيرة(. كيعزك الباحث إلى طبيعة القيادة تركز عم71.300نسبي )

أكثر مف عنايتو بانفعاالتو الذاتية الخارجية كليس حالتو الداخمية فيك ييتـ بانفعاالت اآلخريف كبتقيميا 
، كما أف القائد ييتـ بالعكامؿ المؤدية إلى تحقيؽ األىداؼ أكثر مف أىتمامو بحالتو االنفعالية فيك 
متحد مف الجماعة كمع أىدافيا كليس مع ذاتو كيعزك الباحث ذلؾ أيضا إلى أف القيادة في مجاؿ 

النجاح كليس  ىي منطؽ القكة في انفعاالتو كيركز عمالجكانب االنسانية كال يراع ىالشباب تركز عم
لىٍك كىافى  ىعم ـٍ كى مىى أىٍنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري االنفعاالت الذاتية كىذه صكرة مف صكر اإليثار يقكؿ اهلل تعالي ) كى

ةه  اصى ـٍ خىصى كىذه النتيجة تأتي منسجمة بشكؿ طبيعي مع تقييـ االنفعاالت كالتي تيتـ ( :()احلشر:ًبًي
 بانفعاالت اآلخريف. 

 (:33جدول رقم )
 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور 

 فلليللم انفعاالت اآلخرين
 المتوسط  التكرار الفقرة م

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 8 78.655 1.082 3.933 877 يسيل عميو فيم مشاعر اآلخرين 0
 متوسطة 12* 66.996 1.140 3.350 747 يشعر بالضيق من كثرة أسئمة من يتعامل معيم 5
 كبيرة 9 78.475 1.086 3.924 875 مستمع جيد لمشاكل اآلخرين 3
 كبيرة 5 81.435 1.029 4.072 908 الغرباءيسيل عميو التحدث مع  4
 كبيرة 2* 82.332 0.951 4.117 918 لديو قدرة كبيرة لمتأثير في اآلخرين 5
 كبيرة 4 81.704 0.948 4.085 911 يسيل عميو كسب ثقة اآلخرين 6
 كبيرة 3 82.242 1.023 4.112 917 يتفاعل مع مشاعر اآلخرين 7
 كبيرة جدا 1* 84.126 1.015 4.206 938 اآلخرين يشعر بالسعادة في تعاممو مع 8
 كبيرة 5 81.435 1.076 4.072 908 يسيل عميو عقد صدقات مع اآلخرين 9
 كبيرة 7 80.359 0.930 4.018 896 فيم االنفعاالت اإليجابية والسمبية لآلخرين ىلديو قدرة عم 10
 كبيرة 10 77.848 1.012 3.892 868 يجامل اآلخرين في انفعاالتيم عندما يستحقون ذلك 11
 كبيرة 11* 72.915 1.145 3.646 813 يتأثر بردود أفعال المحيطين بو 12

 كبيرة  75.785 0.889 3.789  المجموع 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
  مستكل الػذكا  االنفعػالي لػدل قػادة منظمػات المجتمػع المػدني العاممػة فػي مجػاؿ الشػباب بمحافظػات

( 3.789كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي محػػكر )فػػيػػػػـ انفعػػاالت اآلخػػريف( جػػا  بمتكسػػط حسػػابي )غػػزة مػػف 
 (، كىك بدرجة )كبيرة(.75.785ككزف نسبي )
( كىي )يشعر بالسعادة في تعاممو مع اآلخػريف(، جػا ت بمتكسػط حسػابي 8: فقرة رقـ ) أعمى فقرة ىي

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف جز  أساسػي (، كىي بدرجة )كبيرة جدا(. 84.126( ككزف نسبي )4.206)
مف سعادة الفرد مرتبط بعبلقتو بالجماعة كبالتعاكف الناجح مػع اآلخػريف، فيػذا الشػعكر ىػك أمػر طبيعػي 
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ألف الجماعػػػة مصػػػدر لسػػػعادة الفػػػرد كخاصػػػة فػػػي القيػػػادة الفاعمػػػة مػػػع مجتمػػػع الشػػػباب المفعػػػـ بالحيكيػػػة 
عبلقاتػػو كتفاعبلتػػو ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أف الشػػعكر كالنشػػاط كالطاقػػة كإلنجاحػػو فيػػك مجتمػػع جػػذاب فػػي 

بالسعادة جز  أساسي مػف شػعكر الفػرد بالصػحة النفسػية لشػعكره بالرضػي مػف تحقيػؽ الحاجػة إلػى تأكيػد 
 ىالػذات كتحقيقيػا يكػػكف مػف خػػبلؿ الجماعػة ىػػذا باإلضػافة إلػى أف الجماعػػة مػف العكامػػؿ المسػاعدة عمػػ

القيادة ىػي تفاعػؿ بػيف الفػرد كالجماعػة فالتعامػؿ النػاجح يترتػب بنا  شخصية القائد كنضكجيا، كبما أف 
عميػػو الشػػعكر بالرضػػي كالسػػعادة، كمػػا أف الجماعػػة تحقػػؽ لمفػػرد الشػػعكر باإلطمئنػػاف كحمايػػة الػػذات كقػػد 

 لالتػػزاـ الجماعػػة لمػػا ليػػا مػػف أحػػداث ذلػػؾ الشػػعكر بالسػػعادة لػػد ىحػػث القػػرآف الكػػريـ كالسػػنة النبكيػػة عمػػ
كؿ صمي اهلل عميو كسمـ " انما يأكؿ الػذئب مػف الغػنـ القاصػية كمػف شػذ شػذ فػي النػار" الفرد، يقكؿ الرس

 )صحيح سنف أبي داكد(.  
( كىي )يشعر بالضيؽ مف كثرة أسئمة مف يتعامؿ معيـ(، جا ت بمتكسط حسابي 2رقـ ) وأدني فقرة :

أف األسئمة قد (، كىي بدرجة )متكسطة(. كيعزك الباحث ذلؾ إلى 66.996( ككزف نسبي )3.350)
تعد تدخبل في خصكصية القائد كقد تتناقض مع سرية العمؿ في المنظمة كما أنو تتعارض مع أدكار 
القائد كمسؤكليتو عف العمؿ فيك المسؤكؿ األكؿ في المنظمة كقد يعزك الباحث أيضا إلى أف األسئمة 

تخرج العامميف عف كظيفتيـ كأدكارىـ  القياـ بأدكاره المحددة كقد ىقد تمثؿ تشتيتا لجيد القائد كقدرتو عم
 الرئيسية في عمميـ .

 (:34جدول رقم )
 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور 

 إدارة االنفعاالت

 التكرار الفقرة م
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 9 75.605 1.036 3.780 843 مواجية مشاعره السمبيةيستطيع  0
 كبيرة 12 73.274 1.013 3.664 817 يستطيع التحكم في تفكيره في حالة الضيق 5
 كبيرة 13* 73.184 1.061 3.659 816 نفسو في مواقف الغضب ىيستطيع السيطرة عم 3
 كبيرة 14* 70.404 1.102 3.520 785 يبدو ىادئا عند التعرض لمضغوط 4
 كبيرة 4 79.641 0.977 3.982 888 يتحمى بالصبر عند تحقيق أىدافو 5
 كبيرة 11 74.170 1.040 3.709 827 يستدعي االنفعاالت اإليجابية كالفرح والفكاىة في مواقف الضغط 6
 كبيرة 4 79.641 1.009 3.982 888 يسيل عميو التعامل مع أصدقائو في المواقف المختمفة 7
 كبيرة 10 75.336 1.131 3.767 840 يتأثر إيجابا بردود أفعال اآلخرين نحوه 8
 كبيرة 6 78.924 1.012 3.946 880 اآلخرين ىيجد أفكارا مناسبة لمتخفيف من حدة التوتر لد 9
 كبيرة 7 78.744 1.055 3.937 878 اآلخرين بسيولة ىيستطيع إدخال السرور عم 10
 كبيرة 8 77.668 1.072 3.883 866 اآلخرين ىتكون األجواء متوترة لديتمتع باليدوء عندما  11
 كبيرة 3 80.359 0.954 4.018 896 أصدقائو ىيسيل عميو التخفيف من مشاعر القمق لد 12
 كبيرة 2* 81.973 0.953 4.099 914 يحتفظ بالصبر والمثابرة إلقناع اآلخرين بوجية نظره 13
 كبيرة 1* 82.422 0.967 4.121 919 الشعور اإليجابي لممحيطين بويتفاعل بشكل إيجابي مع  14
 كبيرة  79.013 0.861 3.951  المجموع 
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 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
  مستكل الذكا  االنفعالي لدل قادة منظمػات المجتمػع المػدني العاممػة فػي مجػاؿ الشػباب بمحافظػات

( ككزف نسبي 3.951االنفعاالت( جا  بمتكسط حسابي )غزة مف كجية نظر العامميف في محكر )إدارة 
 (، كىك بدرجة )كبيرة(.79.013)

( كىػػي )يتفاعػػؿ بشػػكؿ إيجػػابي مػػع الشػػعكر اإليجػػابي لممحيطػػيف بػػو(، 14فقػػرة رقػػـ ) أعمللى فقللرة ىللي:
(، كىػي بدرجػة )كبيػرة(. كيعػزك الباحػث ذلػؾ 82.422( ككزف نسبي )4.121جا ت بمتكسط حسابي )

، ىي جز  أصيؿ مف اإلدارة الناجحة لمقائد الفاعؿ فاذا كاف القائػد إيجػابي بطبعػو فػاألكلي إلى اإليجابية
أف يتعامػػؿ بتمػػؾ اإليجابيػػة عنػػدما يػػرم إيجابيػػة المحيطػػيف بػػو كاإلنسػػاف بشػػكؿ عػػاـ ينجػػذب إلػػى السػػمكؾ 

ٍحسىافي  ٍحسىاًف ًإالَّ اإٍلً زىا ي اإٍلً  .  (60الرحمف: )( اإليجابي كلذلؾ يقكؿ ربنا عزؿ كجؿ ) ىىٍؿ جى
كما أف اإليجابية ىي سمة شخصيتو اإليجابية التي يتمتع بيا القائد كخاصة القيادات الشابة التي تنفتح 

الحياة بتمؾ اإليجابية كما أف الشعكر اإليجابي كالسمكؾ اإليجابي دائما يبعث في النفس الشعكر  ىعم
صاحبو أف يعامؿ اآلخر بنفس السمكؾ، كأف يشعر بنفس الشعكر كبما  ىبالرضي كالسعادة كيحتـ عم

أف القائد يرم في اآلخريف مصدرا لسعادتو مف خبلؿ مشاعرىـ اإليجابية نراه يتفاعؿ بشكؿ إيجابي 
 معيـ كىذه المشاعر تكلد لديو شعكر بالقبكؿ كالتفكؽ كالتميز كاإلنجاز فكميا مشاعر المنجزيف. 

( 3.520( كىي )يبدك ىادئا عند التعرض لمضغكط(، جا ت بمتكسط حسابي )4) رقـ  وأدني فقرة :
(، كىي بدرجة )كبيرة(. كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف شخصية القائد الفاعؿ دائما 70.404ككزف نسبي )

متفاعمو مع الضغكط بشكؿ إيجابي كقد يشير اليدك  إلى عدـ اإليجابية كيشير إلى التبمد االنفعالي 
القائد، كيبعد ما أمكنو الكسع عف التبمد كما أف جحـ  لبدكره مف مستكم النشاط كالفاعمية لد الذم يقمؿ

العمؿ بنظاـ جيد كالتخطيط بشكؿ جيد يقمؿ مف حجـ الضغكط التي قد يتعرض ليا خاصة أف 
التخطيط الجيد يجنب القائد المزالؽ كالمشكبلت التي تزيد مف ضغكط العمؿ كما أف مجتمع منظمات 

 القائد كأف كاف مف ضغط فيك ضعيؼ .  ىمجتمع المدني بطبيعتو قميؿ كال يشكؿ ضغطا عمال
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 (:35جدول رقم )
 يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور تقييم اإلنفعاالت

 المتوسط  التكرار الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 6 79.731 0.937 3.987 889 دراية تامة بحالتو االنفعالية عند التعامل مع اآلخرين ىيكون عم 0
 كبيرة 10 76.861 1.017 3.843 857 يستطيع إدراك المواقف التي تثير انفعاالتو مسبقا 5
 كبيرة 3 80.717 1.004 4.036 900 يعرف ما ينقصو لتطوير أدائو 3
 كبيرة 13* 75.605 1.103 3.780 843 قراراتو ال تتأثر بانطباعاتو الشخصية 4
 كبيرة 12* 76.233 1.070 3.812 850 يسيل عميو إدراك انفعاالتو السمبية 5
 كبيرة 11 76.413 1.191 3.821 852 يسيل عميو وصف حقيقة ما يشعر بو 6
 كبيرة 8 77.937 1.071 3.897 869 الضاغطةيستطيع إدراك مشاعره الصادقة بسيولة  في المواقف  7
 كبيرة 4 80.538 0.958 4.027 898 يسيل عميو إدراك مشاعر اآلخرين من خبلل حديثيم 8
 كبيرة 7 79.552 1.020 3.978 887 يعيش انفعاالت اآلخرين بصدق 9
 كبيرة 5 80.000 1.057 4.000 892 يعرف الحالة االنفعالية لآلخرين من نبرة أصواتيم 10
 كبيرة 8 77.937 1.001 3.897 869 يفيم مبكرا أن اآلخرين تحت تأثير انفعال ما 11
 كبيرة 2* 80.807 1.032 4.040 901 يبدي اىتماما حقيقيا بمشكبلت العاممين معو 12
 كبيرة جدا 1* 84.484 1.054 4.224 942 يمتدح اآلخرين عندما يؤدون عمبل جيدا 13
 كبيرة  82.108 0.874 4.105  المجموع 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
  مستكل الذكا  االنفعالي لدل قادة منظمػات المجتمػع المػدني العاممػة فػي مجػاؿ الشػباب بمحافظػات

( ككزف نسبي 4.105غزة مف كجية نظر العامميف في محكر )تقييـ االنفعاالت( جا  بمتكسط حسابي )
 (، كىك بدرجة )كبيرة(.82.108)

( كىػػي )يمتػػدح اآلخػػريف عنػػدما يػػؤدكف عمػػبل جيػػدا(، جػػا ت بمتكسػػط 13فقػػرة رقػػـ ) أعمللى فقللرة ىللي:
 (، كىي بدرجة )كبيرة جدا(. كيعزك الباحػث ذلػؾ إلػى أعتبػار84.484( ككزف نسبي )4.224حسابي )

المديح صكر مف صكر المكافأة التي تمثؿ دافعػا لمعمػؿ كاإلنجػاز كىػي غايػة يسػعى إلييػا القائػد الفاعػؿ 
لزيػػادة فاعميػػة العػػامميف معػػو ، كمػػا تعكػػس النتيجػػة طبيعػػة العبلقػػة الطبيعيػػة بػػيف القائػػد ك العػػامميف معػػو 

حػػدكث اإلسػػتجابة الجيػػدة كاألعمػػاؿ الجيػػدة كالناجحػػة يجػػب أف تقابػػؿ بالمكافػػآت التػػي تزيػػد مػػف أحتمػػاؿ 
يضػػػػػػا المكافػػػػػػأة كالمػػػػػػديح ىػػػػػػي أحػػػػػػدم أدكار كظػػػػػػائؼ القيػػػػػػادة الفاعمػػػػػػة . يقػػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػػالي           لمعػػػػػػامميف كا 

ٍحسىافي  ٍحسىاًف ًإالَّ اإٍلً زىا ي اإٍلً  .   (60الرحمف: ( ))ىىٍؿ جى
( 3.780حسػابي )( كىي )قراراتو ال تتأثر بانطباعاتو الشخصية(، جػا ت بمتكسػط 4رقـ ) وأدني فقرة:

(، كىي بدرجة )كبيػرة(. كيعػزك الباحػث ذلػؾ إلػى أف القائػد الفاعػؿ يتميػز بدرجػة 75.605ككزف نسبي )
عالية مف العقبلنية كالنزاىة كالمكضكعية كالبعد عف اإلعتبارات الذاتية كما أف القرار يتحكـ فيو النشػاط 

أساس العبلقة بيف القائد كالعامميف مينية كليس العقمي الراقي كال يتحكـ فيو النشاط االنفعالي كذلؾ ألف 
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شخصػػػية أك نفسػػػية كالف البعػػػد عػػػف الجانػػػب المعرفػػػي بسػػػبب الكثيػػػر مػػػف اليػػػزات داخػػػؿ المنظمػػػة ىػػػذا 
 متابعة العمؿ.   ىباإلضافة إلى تقميؿ الجانب الشخصي في شخصية القائد يزيد مف قدرتو عم

 . النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: 3
قلادة  ىالسؤال الثالث عمى: ىل توجد عبلقة ارتباطية بين فاعمية القيلادة واللذكاء االنفعلالي للدينص 

 منظمات المجتمع المدني؟ 
ىللذا السللؤال تللم ايجللاد معللامبلت ارتبللاط بيرسللون بللين اسللتبانة فاعميللة القيللادة وبللين  ىولئلجابللة عملل

  -استبانة الذكاء االنفعالي كما ىو مبين في الجدول التالي:
 (:63جدول رقم )

 القيادة واستبانة الذكاء االنفعاليمعامبلت ارتباط بيرسون بين محاور استبانة فاعمية 
 "Sigقيمة " معامل االرتباط المحور م

0 
 الللرؤيللة الللواضحللة واألىداف المحللددة

 17111 1..17 الللتللخللطلليللط الللجلليللد

 17111 17.00 الللتللأثلليللر الللفللعللال 2

6 
 الللرؤيللة الللواضحللة واألىداف المحللددة

 17111 17.60 الللتللخللطلليللط الللجلليللد

 17111 17349 الللتللأثلليللر الللفللعللال 9

 17111 0.729 ككل الذكاء االنفعالياستبانة 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
  معامبلت االرتباط بيف استبانة فاعمية القيادة كمحاكرىا كبيف استبانة الذكا  االنفعالي ىي معامبلت

( بيف α≤0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكم )ارتباط عالية، كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد 
ممة في مجاؿ استجابات عينة الدراسة لمستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العا

 .الشباب بمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف فييا كاستجاباتيـ لمستكل الذكا  االنفعالي لدييـ
 (:.6جدول رقم )

 القيادة ومحاور استبانة الذكاء االنفعاليمعامبلت ارتباط بيرسون بين محاور استبانة فاعمية 
 "Sigقيمة " معامل االرتباط النفعاليمحاور استبانة الذكاء ا محاور استبانة فاعمية القيادة م

 17111 173.9 االنفعاالت الللذاتيللة ىالللتللعللرف عم الللرؤيللة الللواضحللة واألىداف المحللددة 0

 17111 17003 فلليللم انفعاالت اآلخرين الللتللخللطلليللط الللجلليللد 2

 17111 17334 إدارة االنفعاالت الللتللأثلليللر الللفللعللال 6

 17111 .1739 تللقللييم االنفعاالت الللمللتابللعللة والللتللقللويللم 9

 17111 0.639 ككل الذكاء االنفعالياستبانة  استبانة فاعمية القيادة ككل 
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 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
  معامبلت االرتباط بيف محاكر استبانة فاعمية القيادة كبيف محاكر استبانة الذكا  االنفعالي ىي

( بيف α≤0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكم )معامبلت ارتباط عالية، كىذا يدؿ عمى كجكد 
مة في مجاؿ استجابات عينة الدراسة لمستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العام

 .الشباب بمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف فييا كاستجاباتيـ لمستكل الذكا  االنفعالي لدييـ
يعزك الباحث ىذه العبلقة المكجبة كالمرتفعة بيف فاعمية القيادة كالذكا  االنفعالي إلى أف ىناؾ دقة في 

كجدانية كأف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف اختيار قادة منظمات المجتمع المدني مف الناحيتيف العقمية كال
قادة منظمات المجتمع كأنو كمما زاد مستكم الذكا  االنفعالي  لالنشاط المعرفي كالنشاط النفسي لد

زادت فاعمية القيادة كما أف الذكا  االنفعالي ىك أحدل جكانب شخصية القائد الفاعؿ الذم يتميز 
دارتيا كتقييميا كما تشير النتيجة إلى كجكد عبلقة  بدرجة عالية مف فيـ االنفعاالت كالتعرؼ عمييا كا 

ارتباطية بيف مككنات فاعمية القيادة كمككنات الذكا  االنفعالي  فالرؤية الكاضحة كاألىداؼ المحددة 
االنفعاالت الذاتية ككيؼ لقائد ال يعرؼ انفعاالتو الذاتية كقدرتو  ىالتعرؼ عم ىترتبط ايجابا بالقدرة عم

فيـ يمكنو أف يضع ىدفا كاضحا أك أف تككف لو رؤية كاضحة كما أف التخطيط الجيد  ىالنفسية عم
فيـ انفعاالت اآلخريف فكيؼ يمكف لمقائد الفاعؿ أف يضع خطة جيدة لآلخريف دكف أف  ىيعتمد عم
إدارة االنفعاالت فكيؼ يمكف لقائد فاعؿ أف  ىانفعاالتيـ كما أف التأثير الفاعؿ يتكقؼ عم ىيتعرؼ عم

داد كتأثيره في اآلخريف دكف إدارة سميمة النفعاالت اآلخريف كما أف المتابعة كتقييـ األدا  في مجاؿ يز 
تقييـ االنفعاالت فكيؼ لقائد فاعؿ أف يتابع كيقيـ أدا  العامميف لديو دكف أف تككف  ىالقيادة يتكقؼ عم

ؿ القائـ حكؿ عبلقة فاعمية القيادة تقييـ انفعاالتيـ كلذلؾ جا ت ىذه النتيجة لتحسـ الجد ىلديو قدرة عم
قادة منظمات المجتمع المدني، كىذه النتيجة في كجكد العبلقة القكية بيف فاعمية  لبالذكا  االنفعالي لد

القيادة كالذكا  االنفعالي مع كؿ ما تكصمت اليو الدراسات التي تناكلت تمؾ العبلقة كمنيا دراسة 
 (.2012( كدراسة )كيتنؾ 2011كدراسة )باريش (2010( كدراسة )مييرات 2010)ابكجامع
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 ثانيا: اختبار الفرضيات ومناقشتيا:
 اختبار فرضيات استبانة فاعمية القيادة ومناقشتيا: .0

 الفرضية األولى: بالنسبة لمتغير الجنس:
عينػة الدراسػة لمسػتكل فاعميػة  ( فػي إسػتجاباتα≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكم )

القيػادة لػػدل قػػادة منظمػات المجتمػػع المػػدني العاممػة فػػي مجػػاؿ الشػباب بمحافظػػات غػػزة مػف كجيػػة نظػػر 
 العامميف فييا تعزل لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(. 
 (، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:T-Testكلقد تـ اختبار ىذه الفرضية عف طريؽ اختبار )

 :(38جدول رقم )
 " ومستوى الداللة، بالنسبة لمتغير الجنس.Sigالمتوسطات واإلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة "

 العدد الجنس المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ت"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى الداللة

 الللرؤيللة الللواضحللة واألىداف المحللددة 0
 0.917 4.041 122 ذكر

 غير دالة 0.991 0.011
 0.888 4.040 101 أنثى

 الللتللخللطلليللط الللجلليللد 2
 0.625- 0.952 4.029 122 ذكر

 
 غير دالة 0.532

 0.956 4.109 101 أنثى

 الللتللأثلليللر الللفللعللال 6
 0.918 4.016 122 ذكر

 غير دالة 0.820 0.228-
 0.917 4.045 101 أنثى

 الللمللتابللعللة والللتللقللويللم 9
 0.969 3.922 122 ذكر

 غير دالة 0.685 0.406-
 0.976 3.975 101 أنثى

  
 0.886 3.982 122 ذكر

 غير دالة 0.826 0.220-
 0.863 4.007 101 أنثى

 " قيمةT( 0.05( كعند مستكل داللة )221" الجدكلية عند درجة حرية = )1.980 
 " قيمةT "( 0.01( كعند مستكل داللة )221الجدكلية عند درجة حرية = )2.617 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
 " قيمةT" المحسكبة أقؿ مف قيمة "T الجدكلية في إستبانة فاعمية القيادة، كىذا يدؿ عمى عدـ "

عينة الدراسة لمستكل  في إستجابات( α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجية 

 .نظر العامميف فييا تعزل لمتغير الجنس
 " قيمةT" المحسكبة أقؿ مف قيمة "T الجدكلية في جميع محاكر استبانة فاعمية القيادة، كىذا يدؿ "

في استجابات عينة الدراسة ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )عمى عدـ كجكد فركؽ 
لمستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة 

كيعزك الباحث إلى أف األدكار التي يقكـ بيا قادة  .مف كجية نظر العامميف فييا تعزل لمتغير الجنس
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المجتمع المدني كاحدة ذككرا كاناثا مف حيث الجكانب اإلدارية مف تخطيط كتنفيذ كمتابعة منظمات 
كمراقبة كتقييـ أدا  فيي غير مرتبطة بالجنس كذلؾ الكظائؼ التي يقكـ بيا كاحده ، كايضا حجـ 

شابو المسؤكليات كاألعبا  المينية كاحدة ال تتأثر بالجنس ىذا ناىيؾ إلى أنيـ يعممكف مع مجتمع مت
في كثير مف المككنات كما أف الخصائص القيادية بشكؿ عاـ ال ترتبط بالجنس كما أف العامميف في 

أساس الجنس  ىأساس الكفا ة كليس عم ىأساس ميني كعم ىمنظمات المجتمع المدني يتعاممكف عم
دا  المحدد كما أف كحدة األمر كاحده ال تفرؽ في األمر بيف الذككر كاألناث خاصة أنيا مرتبطة باأل

كما أف القيادة الجسمية كالنفسية كالعقمية كاإلجتماعية ثابتة ال تتأثر بالجنس كما أشار القراف الكريـ إلى 
اًمؿو  ـٍ أىنِّي الى أيًضيعي عىمىؿى عى ب يي ـٍ رى ابى لىيي اذابة تمؾ الفكارؽ في الكظائؼ كاألعماؿ في قكلو تعالي )فىاٍستىجى

ـٍ ًمٍف ذىكىرو أىكٍ  قىاتىميكا  ًمٍنكي ـٍ كىأيكذيكا ًفي سىًبيًمي كى كا ًمٍف ًديىاًرًى كا كىأيٍخًرجي ري ـٍ ًمٍف بىٍعضو فىالًَّذيفى ىىاجى كي أيٍنثىى بىٍعضي
نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري ثىكىابنا مً  ـٍ جى يٍدًخمىنَّيي ـٍ كىألى ٍنييـٍ سىيِّئىاًتًي يكىفِّرىفَّ عى قيًتميكا ألى لمًَّو كىالمَّوي ًعٍندىهي ٍف ًعٍنًد اكى

ٍسفي الثَّكىاًب( آؿ عمراف) (، كدراسة 2012( ، كىذه النتيجة تتفؽ مع ما تكصمت اليو دراسة )بكر 195حي
 (. 2011( كتختمؼ مع ما تكصمت اليو دراسة )أبك عفش 2006( كدراسة )كاتميف 2010)بظاظك 

 الفرضية الثانية: بالنسبة لمتغير المؤىل العممي:
( فػي إسػتجابات عينػة الدراسػة لمسػتكل فاعميػة α≤0.05كؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكم )تكجد فر 

القيػادة لػػدل قػػادة منظمػات المجتمػػع المػػدني العاممػة فػػي مجػػاؿ الشػباب بمحافظػػات غػػزة مػف كجيػػة نظػػر 
، بكالكريكس فأعمى(.   العامميف فييا تعزل لمتغير المؤىؿ العممي )دبمـك

 (، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:T-Testالفرضية عف طريؽ اختبار )كلقد تـ اختبار ىذه 
 (:39جدول رقم )

 المؤىل العممي" ومستوى الداللة، بالنسبة لمتغير .Sigالمتوسطات واإلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة "

 العدد المؤىل العممي المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ت"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى الداللة

0 
الللرؤيللة الللواضحللة 
 واألىداف المحللددة

 1.214 3.721 52 دبموم
 دالة* 0.003 2.965-

 0.761 4.137 171 بكالوريوس فأعمى

 الللتللخللطلليللط الللجلليللد 2
 1.213 3.683 52 دبموم

 دالة* 0.001 3.383-
 0.827 4.181 171 بكالوريوس فأعمى

 الللتللأثلليللر الللفللعللال 6
 1.208 3.625 52 دبموم

 دالة* 0.000 3.740-
 0.769 4.152 171 بكالوريوس فأعمى

 الللمللتابللعللة والللتللقللويللم 9
 1.256 3.673 52 دبموم

 دالة* 0.020 2.342-
 0.852 4.029 171 بكالوريوس فأعمى

  
 1.207 3.697 52 دبموم

 دالة* 0.005 2.835-
 0.725 4.083 171 بكالوريوس فأعمى

 " قيمةT( 0.05( كعند مستكل داللة )221" الجدكلية عند درجة حرية = )1.980 
 " قيمةT( 0.01( كعند مستكل داللة )221" الجدكلية عند درجة حرية = )2.617 
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 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
 " قيمةT" المحسكبة أكبر مف قيمة "T"  الجدكلية في استبانة فاعمية القيادة، كىذا يدؿ عمى كجكد

في استجابات عينة الدراسة لمستكل فاعمية ( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجية نظر 

 لمؤىؿ العممي، كلصالح مجمكعة )بكالكريكس فأعمى(.العامميف فييا تعزل لمتغير ا
 " قيمةT" المحسكبة أكبر مف قيمة "T الجدكلية في جميع محاكر استبانة فاعمية القيادة، كىذا يدؿ "

في استجابات عينة الدراسة ( α≤0.05عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
ت المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف لمستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظما

كيعزك  .كجية نظر العامميف فييا تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كلصالح مجمكعة )بكالكريكس فأعمى(
تزكد القائد بمعمكمات  ىالباحث ذلؾ إال أف الدرجة العممية خاصة الجامعية األكلى كبكالكريكس فأعم

كخبرات اضافية تكسع مداركو كتزيد مف خبراتو كمعمكماتو كتصقؿ أفكاره كنمط شخصيتو كما أف حجـ 
زيادة فاعميتو في القيادة كاإلدارة الفاعمة كما أنيا تتيح  ىالمعارؼ كالثقافة التي يحصؿ عمييا تعمؿ عم

ظاىرة التفاعؿ االجتماعي لديو كذلؾ ينعكس  فرصة االختبلط كالتكاصؿ االجتماعي الفاعؿ كتزيد مف
مستكم فاعمية قيادية خاصة كأف القيادة في مجاؿ الشباب تحتاج إلى عقمية متفتحة لدييا  ىايجابيا عم

أف اإلدارة عمما  ىمركنة في التفكير كتستخدـ انماط متباينة مف التفكير كالتعامؿ النات  كىذا ناىيؾ عم
استخداـ  ىؼ مف ابتعد عف التعميـ كما أف القيادة المعاصرة تعتمد عميحصمو مف كاصؿ التعميـ بخبل

التكنمكجيا الحديثة في اإلدارة كىذه التكنمكجيا لف يحصؿ عمييا الفرد اال بالتعميـ فيي تسيؿ لمقائد فرصة 
ة التكاصؿ ك التكيؼ الناجح مع العامميف في المنظمة يقكؿ الرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ " العمما  كرث

ف االنبيا  لـ يكرثكا درىما كال دينار كانما كرثكا عمما فمف أخذ بو أخذ بحظ كافر"         األنبيا  كا 
أنو كمما زادت الدرجة العممية كمما تكسعت المدركات كزادة  ى)صحيح سنف أبي داكد( كىذا تأكيد عم

ما تكصمت اليو دراسة  جكدة الحياة كجكدة األدا  كالتعامؿ مع اآلخريف ، كىذه النتيجة تتفؽ مع
 (2009( كتختمؼ مع ما تكصمت اليو دراسة )الشيرم2011)أبكعفش

 الفرضية الثالثة: بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:
فػي اسػتجابات عينػة الدراسػة لمسػتكل فاعميػة  (α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكم )

ة فػػي مجػػاؿ الشػباب بمحافظػػات غػػزة مػف كجيػػة نظػػر القيػادة لػػدل قػػادة منظمػات المجتمػػع المػػدني العاممػ
 العامميف فييا تعزل لمتغير المسمى الكظيفي )مدير تنفيذم، إدارم، محاسب(. 

، كمػا ىػك مبػيف فػي One-Way ANOVAكلقد تـ التحقؽ مف صحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار 
 الجدكؿ التالي:
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 (:40جدول رقم )
" ومستوى الداللة بالنسبة .Sigالمربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" وقيمة "يوضح مصدر التباين ومجموع 

 لمتغير المسمى الوظيفي

 مجموع المصدر المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

الللرؤيللة الللواضحللة  1
 واألىداف المحللددة

 10.661 2 21.322 المجموعاتبين 
 0.724 220 159.314 داخل المجموعات دالة* 0.000 14.722

  222 180.637 المجموع

 الللتللخللطلليللط الللجلليللد 2
 11.780 2 23.560 بين المجموعات

 0.808 220 177.747 داخل المجموعات دالة* 0.000 14.580
  222 201.307 المجموع

 الللتللأثلليللر الللفللعللال 3
 11.104 2 22.208 بين المجموعات

 0.745 220 163.852 داخل المجموعات دالة* 0.000 14.909
  222 186.061 المجموع

 الللمللتابللعللة والللتللقللويللم 4
 8.369 2 16.738 بين المجموعات

 0.873 220 192.116 داخل المجموعات دالة* 0.000 9.584
  222 208.854 المجموع

 
 

 9.282 2 18.563 بين المجموعات
 0.686 220 150.927 داخل المجموعات دالة* 0.000 13.529

  222 169.490 المجموع

 " قيمةF( 0.05( كعند مستكل داللة )220، 2" الجدكلية عند درجة حرية = )3.10 
 " قيمةF 4.85( = 0.01( كعند مستكل داللة )220، 2عند درجة حرية )" الجدكلية 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
 " قيمةF" المحسكبة أكبر مف قيمة "F الجدكلية في استبانة فاعمية القيادة، كىذا يدؿ عمى كجكد "

فاعمية في استجابات عينة الدراسة لمستكل ( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجية نظر 

 .العامميف فييا تعزل لمتغير المسمى الكظيفي
 " قيمةF" المحسكبة أكبر مف قيمة "F الجدكلية في جميع محاكر استبانة فاعمية القيادة، كىذا يدؿ "

في استجابات عينة الدراسة ( α≤0.05ية عند مستكل داللة )عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائ
لمستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة 

 .مف كجية نظر العامميف فييا تعزل لمتغير المسمى الكظيفي

ل لمتغيػػػر المسػػػمى الػػػكظيفي، تػػػـ كإليجػػػاد الفركقػػػات بػػػيف المجمكعػػػات فػػػي اسػػػتبانة فاعميػػػة القيػػػادة تعػػػز 
 ، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:LSDاستخداـ اختبار 
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 (:40جدول رقم )
 يوضح الفروقات بين المجموعات في استبانة فاعمية القيادة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

 محاسب إداري مدير تنفيذي المسمى الوظيفي
   0 مدير تنفيذي

  0 *-1.476 إداري
 0 *1.665 1.086 محاسب

 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو: 
 .)يكجد فركقات بيف مجمكعة )إدارم( كمجمكعة )مدير تنفيذم( كلصالح مجمكعة )مدير تنفيذم 
 .)كيعػػػزك  يكجػػػد فركقػػػات بػػػيف مجمكعػػػة )محاسػػػب( كمجمكعػػػة )إدارم( كلصػػػالح مجمكعػػػة )محاسػػػب

الباحث ذلؾ إال أف المكانة التي يشغميا المدير التنفيذم في المنظمة كىي مكانة عالية تقربو مف القيادة 
صػػمة بالقيػػادة العميػػا كدرايػػة بمجريػػات األمػػكر فػػي المنظمػػة كمػػا أنػػو يضػػطمع بحجػػـ  ىالعميػػا كتجعمػػو عمػػ

ة الكصػػػؿ بػػػيف قيػػػادة المنظمػػػة كبيػػػر مػػػف المسػػػؤكلية فيػػػك الجيػػػة التنفيذيػػػة لسياسػػػات المنظمػػػة كىػػػك حمقػػػ
جميع أنشطة المنظمة كمػا أف مكقفػو يػكفر  ىكالطكاقـ التنفيذية في المنظمة كىك بحكـ مكقفو يشرؼ عم

لو مكانة اجتماعية راضية مرضية كمساحة كبيرة في شبكة العبلقات االجتماعية كىػذا مػا جعػؿ الفػركؽ 
إدارة المنظمػة مػف الشػؽ المحاسػبي فقػط  ىيميو المحاسب مف حيث اضطبلعو عمػ –تككف إلى صالحو 

حساب اإلدارم الذم يتميز بضآلة مكانتو كعبلقتو باإلدارة مف حيػث  ىلذلؾ جا ت الفركؽ لصالحو عم
 صناعة السياسة أك تنفيذىا.

 الفرضية الرابعة: بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة:
( فػي اسػتجابات عينػة الدراسػة لمسػتكل فاعميػة α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكم )

القيػادة لػػدل قػػادة منظمػات المجتمػػع المػػدني العاممػة فػػي مجػػاؿ الشػباب بمحافظػػات غػػزة مػف كجيػػة نظػػر 
 10سػػنكات، أكثػػر مػػف  10-5سػػنكات، مػػف  5العػػامميف فييػػا تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات الخدمػػة )أقػػؿ مػػف 

 سنكات(. 
، كمػا ىػك مبػيف فػي One-Way ANOVAتخداـ اختبػار كلقد تـ التحقؽ مف صحة ىػذه الفرضػية باسػ

 الجدكؿ التالي:
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 (:42جدول رقم )
" ومستوى الداللة بالنسبة .Sigيوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" وقيمة "

 لمتغير سنوات الخدمة

 مجموع المصدر المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 لمربعاتا

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

الللرؤيللة الللواضحللة  1
 واألىداف المحللددة

 29.807 2 59.614 بين المجموعات
 0.550 220 121.023 داخل المجموعات دالة* 0.000 54.184

  222 180.637 المجموع

 الللتللخللطلليللط الللجلليللد 2
 35.530 2 71.060 بين المجموعات

 0.592 220 130.247 داخل المجموعات دالة* 0.000 60.014
  222 201.307 المجموع

 الللتللأثلليللر الللفللعللال 3
 25.447 2 50.893 بين المجموعات

 0.614 220 135.167 داخل المجموعات دالة* 0.000 41.417
  222 186.061 المجموع

 الللمللتابللعللة والللتللقللويللم 4
 36.817 2 73.634 بين المجموعات

 0.615 220 135.221 داخل المجموعات دالة* 0.000 59.900
  222 208.854 المجموع

 
 

 33.121 2 66.241 بين المجموعات
 0.469 220 103.249 داخل المجموعات دالة* 0.000 70.572

  222 169.490 المجموع

 " قيمةF( 0.05( كعند مستكل داللة )220، 2" الجدكلية عند درجة حرية = )3.10 
 " قيمةF( 0.01( كعند مستكل داللة )220، 2" الجدكلية عند درجة حرية = )4.85 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
 " قيمةF" المحسكبة أكبر مف قيمة "F القيادة، كىذا يدؿ عمى كجكد " الجدكلية في استبانة فاعمية

في استجابات عينة الدراسة لمستكل فاعمية ( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجية نظر 

 .العامميف فييا تعزل لمتغير سنكات الخدمة
 " قيمةF بة أكبر مف قيمة "" المحسكF الجدكلية في جميع محاكر استبانة فاعمية القيادة، كىذا يدؿ "

في استجابات عينة الدراسة ( α≤0.05عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
لمستكل فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة 

 .ظر العامميف فييا تعزل لمتغير سنكات الخدمةمف كجية ن

كإليجاد الفركقات بيف المجمكعات في استبانة فاعمية القيػادة تعػزل لمتغيػر سػنكات الخدمػة، تػـ اسػتخداـ 
 ، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:LSDاختبار 
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 (:43جدول رقم )
 لمتغير سنوات الخدمةيوضح الفروقات بين المجموعات في استبانة فاعمية القيادة تعزى 

 سنوات 01أكثر من  سنوات 01-5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة
   1 سنوات 5أقل من 

  1 -0.112 سنوات 01-5من 
 1 *-1.433 *-1.545 سنوات 01أكثر من 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو: 
  سنكات( كلصالح  6سنكات( كمجمكعة )أقؿ مف  21يكجد فركقات بيف مجمكعة )أكثر مف

 سنكات(. 6مجمكعة )أقؿ مف 
سنكات( كلصالح مجمكعة  21-6سنكات( كمجمكعة )مف  21يكجد فركقات بيف مجمكعة )أكثر مف 

فئة خمس سنكات فأقؿ أكبر  لكيعزك الباحث ذلؾ إلى أف مستكم الطمكح لد سنكات(. 21-6)مف 
 ىبكثير مف سنكات الخدمة فيما ىك أكثر مف ذلؾ فكمما قمت سنكات الخدمة كمما زاد حرص القائد عم

النجاح كتجنب االخطار كالمزالؽ فيك يحسب حسابا لكؿ شي  كما أف مستكم الدافعية لديو أكبر مف 
بر كالرغبة في االنجاز كبمكغ األىداؼ الفئات األخرم كلذلؾ نرم مستكم النشاط كالفاعمية لديو أك

بصكرة أكبر كلذلؾ نراه أكثر حرصا كمنطقية في تحديد األىداؼ كالتخطيط الجيد كأكثر فاعمية في 
( سنكات يميو في المرتبة أكثر مف 10-5التأثير كالمتابعة كالتقكيـ يميو في المرتبة سنكات خدمة مف )

ىا انو كمما زادت سنكات الخدمة زادت األعبا  كبالتالي قمت ( سنكات، كىذا ينقمنا إلى حقيقة مفاد10)
الدافعية لمعمؿ كاإلنجاز مع تناقص حرص القائد بفعؿ الميارة العالية التي يعتقد أنيا تعصمو مف 

  الخطأ.
 اختبار فرضيات استبانة الذكاء االنفعالي ومناقشتيا: .5

 الفرضية الخامسة: بالنسبة لمتغير الجنس:
( فػي اسػتجابات عينػة الدراسػة لمسػتكل الػذكا  α≤0.05داللة إحصػائية عنػد مسػتكم ) تكجد فركؽ ذات

االنفعالي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجيػة نظػر 
 العامميف فييا تعزل لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(. 
 (، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:T-Testكلقد تـ اختبار ىذه الفرضية عف طريؽ اختبار )
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 (:44جدول رقم )

 " ومستوى الداللة، بالنسبة .Sigالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة "
 لمتغير الجنس

 العدد الجنس المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ت"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى الداللة

 االنفعاالت الللذاتيللة ىالللتللعللرف عم 0
 0.819 3.988 122 ذكر

 غير دالة 0.380 0.880
 0.902 3.886 101 أنثى

 فلليللم انفعاالت اآلخرين 2
 0.844 3.816 122 ذكر

 غير دالة 0.628 0.485
 0.945 3.757 101 أنثى

 إدارة االنفعاالت 6
 0.856 3.918 122 ذكر

 غير دالة 0.535 0.622-
 0.869 3.990 101 أنثى

 تللقللييم االنفعاالت 9
 0.832 4.094 122 ذكر

 غير دالة 0.835 0.208-
 0.928 4.119 101 أنثى

  
 0.751 4.041 122 ذكر

 غير دالة 0.716 0.364
 0.827 4.002 101 أنثى

 " قيمةT( 0.05( كعند مستكل داللة )221" الجدكلية عند درجة حرية = )1.980 
 " قيمةT( 0.01( كعند مستكل داللة )221" الجدكلية عند درجة حرية = )2.617 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
 " قيمةT" المحسكبة أقؿ مف قيمة "T كىذا يدؿ عمى عدـ الذكا  االنفعالي" الجدكلية في استبانة ،

ابات عينة الدراسة لمستكل في استج( α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
الذكا  االنفعالي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف 

 .كجية نظر العامميف فييا تعزل لمتغير الجنس
 " قيمةT" المحسكبة أقؿ مف قيمة "T كىذا الذكا  االنفعالي" الجدكلية في جميع محاكر استبانة ،

في استجابات عينة ( α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )يدؿ عمى عدـ 
الدراسة لمستكل الذكا  االنفعالي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب 

يعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ كجكد . وبمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف فييا تعزل لمتغير الجنس
م الذكا  االنفعالي تعكد إلى الجنس باعتبار الذكا  االنفعالي ىك نشاط نفسي ككجداني فركؽ في مستك 

االنفعاالت كفيـ الذات كفيـ  ىكليس نشاطو عقميا كبالتالي ال يتأثر بالجنس ففي مجاؿ التعرؼ عم
النفسي ىك انفعاالت اآلخريف كادارة االنفعاالت كتقييميا ىذه قدرات نفسية ال تتأثر بالجنس الف المككف 

 لمككف ثقافي بيئي كليس مككنا بيكلكجيا كعميو فاف الميارات البلزمة لمذكا  االنفعالي كاحدة لد
الجنسيف كما اف طبيعة األعماؿ كالمياـ كاألدكار التي يضطمعكف بيا تكاد تككف مككف كاحدة كتتطمب 

االثر االيجابي  ىدني تركز عماستجابات انفعالية ثابتة كما أف القيادة في مجاؿ منظمات المجتمع الم
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اآلخريف سكا  كانكا ذككرا أـ اناثا ، كىذه النتيجة تخالؼ ما تكصمت  لالذم يحدثو الجانب االنفعالي لد
 (. 2012( كدراسة )بكر 2009( كدراسة )الشيرم 2010اليو دراسة )بظاظك

 الفرضية السادسة: بالنسبة لمتغير المؤىل العممي:
( فػي اسػتجابات عينػة الدراسػة لمسػتكل الػذكا  α≤0.05إحصػائية عنػد مسػتكم )تكجد فركؽ ذات داللة 

االنفعالي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجيػة نظػر 
، بكالكريكس فأعمى(.   العامميف فييا تعزل لمتغير المؤىؿ العممي )دبمـك

 (، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:T-Testاختبار ) كلقد تـ اختبار ىذه الفرضية عف طريؽ
  (:45جدول رقم ) 

 " ومستوى الداللة، بالنسبة .Sigالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة "
 لمتغير المؤىل العممي

 العدد المؤىل العممي المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ت"

 قيمة
Sig.. 

 الداللةمستوى 

0 
االنفعاالت  ىالللتللعللرف عم

 الللذاتيللة
 1.078 3.615 52 دبموم

 دالة* 0.002 3.198-
 0.754 4.041 171 بكالوريوس فأعمى

 فلليللم انفعاالت اآلخرين 2
 1.114 3.510 52 دبموم

 دالة* 0.009 2.623-
 0.794 3.874 171 بكالوريوس فأعمى

 إدارة االنفعاالت 6
 1.195 3.663 52 دبموم

 دالة* 0.006 2.790-
 0.711 4.038 171 بكالوريوس فأعمى

 تللقللييم االنفعاالت 9
 1.197 3.702 52 دبموم

 دالة* 0.000 3.920-
 0.710 4.228 171 بكالوريوس فأعمى

  
 1.091 3.659 52 دبموم

 دالة* 0.000 3.955-
 0.627 4.135 171 بكالوريوس فأعمى

 " قيمةT( 0.05( كعند مستكل داللة )221" الجدكلية عند درجة حرية = )1.980 
 " قيمةT( 0.01( كعند مستكل داللة )221" الجدكلية عند درجة حرية = )2.617 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
 " قيمةT" المحسكبة أكبر مف قيمة "T كىذا يدؿ عمى كجكد ، الذكا  االنفعالي" الجدكلية في استبانة

في استجابات عينة الدراسة لمستكل الذكا  ( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
االنفعالي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجية نظر 

 .يكس فأعمى(العامميف فييا تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كلصالح مجمكعة )بكالكر 
 " قيمةT" المحسكبة أكبر مف قيمة "T كىذا الذكا  االنفعالي" الجدكلية في جميع محاكر استبانة ،

في استجابات عينة الدراسة ( α≤0.05يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
مجاؿ الشباب بمحافظات غزة لمستكل الذكا  االنفعالي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في 

. مف كجية نظر العامميف فييا تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كلصالح مجمكعة )بكالكريكس فأعمى(
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الدرجة العممية خاصة الجامعية األكلى كبكالكريكس فأعمى تزكد القائد 
ماتو كتصقؿ انفعاالتو كنمط شخصيتو بمعمكمات كخبرات اضافية تكسع مداركو كتزيد مف خبراتو كمعمك 

زيادة فاعميتو في الذكا  االنفعالي كما  ىكما أف حجـ المعارؼ كالثقافة التي يحصؿ عمييا تعمؿ عم
أنيا تتيح فرصة االختبلط كالتكاصؿ االجتماعي الفاعؿ كتزيد مف ظاىرة التفاعؿ االجتماعي لديو كذلؾ 

كأف القيادة في مجاؿ الشباب تحتاج إلى انفعاالت ناضجة مستكم انفعاالتو خاصة  ىينعكس ايجابيا عم
أف اإلدارة عمما يحصمو مف كاصؿ التعميـ  ىالتعامؿ الناجح كىذا ناىيؾ عم ىكثقة بالنفس تساعد عم

استخداـ التكنمكجيا الحديثة في اإلدارة  ىبخبلؼ مف ابتعد عف التعميـ كما أف القيادة المعاصرة تعتمد عم
لف يحصؿ عمييا الفرد إال بالتعميـ فيي تسيؿ لمقائد فرصة التكاصؿ ك التكيؼ الناجح كىذه التكنمكجيا 

 مع العامميف في المنظمة .
 الفرضية السابعة: بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:

( فػي اسػتجابات عينػة الدراسػة لمسػتكل الػذكا  α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكم )
منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجيػة نظػر االنفعالي لدل قادة 

 العامميف فييا تعزل لمتغير المسمى الكظيفي )مدير تنفيذم، إدارم، محاسب(. 
، كمػا ىػك مبػيف فػي One-Way ANOVAكلقد تـ التحقؽ مف صحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار 

 الجدكؿ التالي:
 (:46جدول رقم )

" ومستوى الداللة بالنسبة .Sigمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" وقيمة "يوضح 
 لمتغير المسمى الوظيفي

 مجموع المصدر المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

1 
ى الللتللعللرف عم

 الللذاتيللةاالنفعاالت 

 7.920 2 15.841 بين المجموعات
 0.670 220 147.401 داخل المجموعات دالة* 0.000 11.821

  222 163.242 المجموع

 فلليللم انفعاالت اآلخرين 2
 11.448 2 22.895 بين المجموعات

 0.694 220 152.699 داخل المجموعات دالة* 0.000 16.493
  222 175.594 المجموع

 إدارة االنفعاالت 3
 4.748 2 9.497 بين المجموعات

 0.704 220 154.961 داخل المجموعات دالة* 0.001 6.741
  222 164.457 المجموع

 تللقللييم االنفعاالت 4
 9.378 2 18.755 بين المجموعات

 0.686 220 151.018 داخل المجموعات دالة* 0.000 13.661
  222 169.774 المجموع

 
 

 8.589 2 17.179 بين المجموعات
 0.543 220 119.385 داخل المجموعات دالة* 0.000 15.828

  222 136.564 المجموع
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  " قيمةF( 0.05( كعند مستكل داللة )220، 2" الجدكلية عند درجة حرية = )3.10 
 " قيمةF( 0.01( كعند مستكل داللة )220، 2" الجدكلية عند درجة حرية = )4.85 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
 " قيمةF" المحسكبة أقؿ مف قيمة "F كىذا يدؿ عمى عدـ الذكا  االنفعالي" الجدكلية في استبانة ،

في استجابات عينة الدراسة لمستكل ( α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
الي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف الذكا  االنفع

 .كجية نظر العامميف فييا تعزل لمتغير المسمى الكظيفي
 " قيمةF" المحسكبة أقؿ مف قيمة "F كىذا الذكا  االنفعالي" الجدكلية في جميع محاكر استبانة ،

في استجابات عينة ( α≤0.05مستكل داللة ) يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
الدراسة لمستكل الذكا  االنفعالي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب 

 .بمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف فييا تعزل لمتغير المسمى الكظيفي

لمتغيػػر المسػػمى الػػكظيفي، تػػـ كإليجػػاد الفركقػػات بػػيف المجمكعػػات فػػي اسػػتبانة الػػذكا  االنفعػػالي تعػػزل 
 ، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:LSDاستخداـ اختبار 

 (:47جدول رقم )
 يوضح الفروقات بين المجموعات في استبانة الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

 محاسب إداري مدير تنفيذي المسمى الوظيفي
   1 مدير تنفيذي

  1 *-0.549 إداري
 1 *0.579 0.030 محاسب

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو: 
 .)يكجد فركقات بيف مجمكعة )إدارم( كمجمكعة )مدير تنفيذم( كلصالح مجمكعة )مدير تنفيذم 
  .)كيعػػػزك يكجػػػد فركقػػػات بػػػيف مجمكعػػػة )محاسػػػب( كمجمكعػػػة )إدارم( كلصػػػالح مجمكعػػػة )محاسػػػب

يػػذم فػػي المنظمػػة كىػػي مكانػػة عاليػػة تقربػػو مػػف الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف المكانػػة التػػي يشػػغميا المػػدير التنف
صػػمة بالقيػػادة العميػػا كدرايػػة بمجريػػات األمػػكر فػػي المنظمػػة كمػػا أنػػو يضػػطمع  ىالقيػػادة العميػػا كتجعمػػو عمػػ

بحجـ كبير مف المسؤكلية فيك الجية التنفيذية لسياسات المنظمة كىك حمقة الكصػؿ بػيف قيػادة المنظمػة 
جميع انشطة المنظمة كمػا أف مكقفػو يػكفر  ىىك بحكـ مكقفو يشرؼ عمكالطكاقـ التنفيذية في المنظمة ك 

لو مكانة اجتماعية كذكا  انفعاليػا مرتفعػا كمسػاحة كبيػرة فػي شػبكة العبلقػات االجتماعيػة كىػذا مػا جعػؿ 
إدارة المنظمػػػػة مػػػػف الشػػػػؽ  ىيميػػػػو المحاسػػػػب مػػػف حيػػػػث اضػػػػطبلعو عمػػػػ –الفػػػركؽ تكػػػػكف إلػػػػى صػػػػالحو 
حسػاب اإلدارم الػذم يتميػز بضػالة مكانتػو كعبلقتػو  ىفػركؽ لصػالحو عمػالمحاسبي فقػط لػذلؾ جػا ت ال

 باإلدارة مف حيث صناعة السياسة أك تنفيذىا.
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 الفرضية الثامنة: بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة:
( فػي اسػتجابات عينػة الدراسػة لمسػتكل الػذكا  α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكم )

االنفعالي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجيػة نظػر 
 10سػػنكات، أكثػػر مػػف  10-5سػػنكات، مػػف  5العػػامميف فييػػا تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات الخدمػػة )أقػػؿ مػػف 

 سنكات(. 
، كمػا ىػك مبػيف فػي One-Way ANOVAاسػتخداـ اختبػار كلقد تـ التحقؽ مف صحة ىػذه الفرضػية ب

 الجدكؿ التالي:
 (:48جدول رقم )

" ومستوى الداللة بالنسبة .Sigيوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" وقيمة "
 لمتغير سنوات الخدمة

 مجموع المصدر المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

 ىالللتللعللرف عم 1
 االنفعاالت الللذاتيللة

 19.195 2 38.389 بين المجموعات
 0.568 220 124.853 داخل المجموعات دالة* 0.000 33.822

  222 163.242 المجموع

 فلليللم انفعاالت اآلخرين 2
 17.747 2 35.495 بين المجموعات

 0.637 220 140.100 داخل المجموعات دالة* 0.000 27.869
  222 175.594 المجموع

 إدارة االنفعاالت 3
 22.014 2 44.027 بين المجموعات

 0.547 220 120.430 داخل المجموعات دالة* 0.000 40.214
  222 164.457 المجموع

 تللقللييم االنفعاالت 4
 26.465 2 52.929 المجموعاتبين 

 0.531 220 116.844 داخل المجموعات دالة* 0.000 49.829
  222 169.774 المجموع

 
 

 22.064 2 44.128 بين المجموعات
 0.420 220 92.436 داخل المجموعات دالة* 0.000 52.512

  222 136.564 المجموع

 " قيمةF 3.10( = 0.05( كعند مستكل داللة )220، 2حرية )" الجدكلية عند درجة 
 " قيمةF( 0.01( كعند مستكل داللة )220، 2" الجدكلية عند درجة حرية = )4.85 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
 " قيمةF" المحسكبة أقؿ مف قيمة "F كىذا يدؿ عمى عدـ الذكا  االنفعالي" الجدكلية في استبانة ،

في استجابات عينة الدراسة لمستكل ( α≤0.05إحصائية عند مستكل داللة ) كجكد فركؽ ذات داللة
الذكا  االنفعالي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف 

 .كجية نظر العامميف فييا تعزل لمتغير سنكات الخدمة
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 " قيمةF" المحسكبة أقؿ مف قيمة "F كىذا الذكا  االنفعالي" الجدكلية في جميع محاكر استبانة ،
في استجابات عينة ( α≤0.05يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

الدراسة لمستكل الذكا  االنفعالي لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب 
 .ف فييا تعزل لمتغير سنكات الخدمةبمحافظات غزة مف كجية نظر العاممي

كإليجػػػاد الفركقػػػات بػػػيف المجمكعػػػات فػػػي اسػػػتبانة الػػػذكا  االنفعػػػالي تعػػػزل لمتغيػػػر سػػػنكات الخدمػػػة، تػػػـ 
 ، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:LSDاستخداـ اختبار 

 (:49جدول رقم )
 وات الخدمةيوضح الفروقات بين المجموعات في استبانة الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير سن

 سنوات 01أكثر من  سنوات 01-5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة
   1 سنوات 5أقل من 

  1 0.023 سنوات 01-5من 
 1 *-1.235 *-1.212 سنوات 01أكثر من 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو: 
  سنكات( كلصالح 6سنكات( كمجمكعة )أقؿ مف  21يكجد فركقات بيف مجمكعة )أكثر مف 

 سنكات(. 6مجمكعة )أقؿ مف 
سنكات( كلصالح مجمكعة  21-6سنكات( كمجمكعة )مف  21يكجد فركقات بيف مجمكعة )أكثر مف 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف مستكل الطمكح لدل فئة خمس سنكات فاقؿ أكبر  سنكات(. 21-6)مف 
ا زاد حرص القائد عمى بكثير مف سنكات الخدمة فيما ىك أكثر مف ذلؾ فكمما قمت سنكات الخدمة كمم

النجاح كتجنب االخطار كالمزالؽ فيك يحسب حسابا لكؿ شيئ كما اف مستكل الدافعية لديو أكبر مف 
الفئات األخرل كلذلؾ نرل مستكل النشاط كالفاعمية لديو أكبر كالرغبة في االنجاز كبمكغ األىداؼ 

التعرؼ عمييا كتقييميا يميو في المرتبة بصكرة اكبر كلذلؾ نراه اكثر حرصا كذكا  في فيـ االنفعاالت ك 
( سنكات كىذا ينقمنا إلى حقيقة 10( سنكات يميو في المرتبة أكثر مف )10-5سنكات خدمة مف )

مفادىا أنو كمما زادت سنكات الخدمة زادت األعبا  كبالتالي قمت الدافعية لمعمؿ كاالنجاز مع تناقص 
 د أنيا تعصمو مف الخطأ. حرص القائد بفعؿ الميارة العالية التي يعتق
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 والدراسات المقترحة النتائج والتوصيات
   :النتائجأوال: 

 لقد تكصمت الدراسة الحالية إلى النتائ  التالية:
  لدل قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة فاعمية القيادة مستكل

(، كىك بدرجة 80.404( ككزف نسبي )4.020حسابي )مف كجية نظر العامميف فييا جا  بمتكسط 
 .(كبيرة)

 (، كىك 78.935( ككزف نسبي )3.947جا  بمتكسط حسابي )ييـ مستكل الذكا  االنفعالي لد
 (.كبيرةبدرجة )

  عدـ( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα≤0.05 )استجابات  متكسطات في
العاممة في مجاؿ الشباب  المدنيقادة منظمات المجتمع  لدل القيادةفاعمية لمستكل عينة الدراسة 
  (.الجنس)تعزل لمتغير  مف كجية نظر العامميف فييا، بمحافظات غزة

  ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةكجكد فركؽ (α≤0.05) استجابات عينة  متكسطات في
العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات  المدنيقادة منظمات المجتمع  لدل فاعمية القيادةلمستكل الدراسة 

 لصالح مجمكعة اقؿ مف خمس سنكات. ()سنكات الخدمة تعزل لمتغير مف كجية نظر العامميف فييا غزة

  ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةكجكد فركؽ (α≤0.05 )استجابات عينة  متكسطات في
العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات  المدنيقادة منظمات المجتمع  لدل فاعمية القيادةلمستكل الدراسة 

 . ىعمفألصالح مجمكعة بكالكريكس   ()المؤىؿ العممي تعزل لمتغير مف كجية نظر العامميف فييا غزة

  كجكد فركؽ( ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα≤0.05 )استجابات عينة  متكسطات في
العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات  المدنيقادة منظمات المجتمع  لدل القيادةفاعمية لمستكل الدراسة 

 لصالح مجمكعة مدير تنفيذم.   ()المسمي الكظيفي تعزل لمتغير مف كجية نظر العامميف فييا، غزة

  عدـ( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα≤0.05 )استجابات  متكسطات في
العاممة في مجاؿ الشباب  المدنيقادة منظمات المجتمع  لدل الذكا  االنفعاليلمستكل عينة الدراسة 
 (. الجنس)تعزل لمتغير  مف كجية نظر العامميف فييا، بمحافظات غزة

  ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةكجكد فركؽ (α≤0.05)   استجابات عينة  متكسطاتفي
العاممة في مجاؿ الشباب  المدنيقادة منظمات المجتمع  لدل الذكا  االنفعاليلمستكل الدراسة 

لصالح مجمكعة اقؿ مف  (سنكات الخدمة) تعزل لمتغير مف كجية نظر العامميف فييا، بمحافظات غزة
  خمس سنكات .

  كجكد فركؽ( ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα≤0.05 )استجابات عينة  متكسطات في
العاممة في مجاؿ الشباب  المدنيقادة منظمات المجتمع  لدل االنفعاليالذكا  لمستكل الدراسة 
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لصالح مجمكعة   )المؤىؿ العممي( تعزل لمتغير مف كجية نظر العامميف فييا، بمحافظات غزة
 . ىعمأبكالكريكس ف

  كجكد فركؽ( ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα≤0.05 ) استجابات عينة  متكسطاتفي
العاممة في مجاؿ الشباب  المدنيقادة منظمات المجتمع  لدل الذكا  االنفعاليلمستكل الدراسة 

لصالح مجمكعة مدير   (المسمي الكظيفي) تعزل لمتغير مف كجية نظر العامميف فييا، بمحافظات غزة
 تنفيذم. 

  لدل  فاعمية القيادة لمستكلاستجابات عينة الدراسة متكسطات  بيفارتباطية مكجبة  عبلقةكجكد
 ،قادة منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب بمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف فييا

 .لدييـ الذكا  االنفعالييـ لمستكل استجاباتك 

 توصيات الدراسة: ثانيا: 
  -ىميا :أبالعناية ببعض التكصيات يكصي الباحث 

  ساس مف الفاعمية كالكفا ة كالذكا  أ ىالمدني عماالىتماـ بانتقا  كاختيار قيادات منظمات المجتمع
 االنفعالي المرتفع. 

  .ضركرة زيادة فاعمية قيادة منظمات المجتمع المدني مف خبلؿ تكفير بيئة تدريبية ليـ 
   زيػػادة التكاصػػؿ كالتفاعػػؿ االجتمػػاعي لقيػػادة منظمػػات المجتمػػع المػػدني الػػذم يزيػػد بػػدكره مػػف الػػذكا

 االنفعالي لدييـ.
  .ضركرة انتقا  االكفأ لقيادة منظمات المجتمع المدني بغض النظر عف الجنس 
 مػػػؤىبلت عمميػػػة  ىضػػػركرة مكاصػػػمة قيػػػادات منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني لدراسػػػاتيـ كحصػػػكليـ عمػػػ

 نساني. دارم كاإلدائيـ اإلأ تحسيفمف متقدمة تمكنيـ 
  بمػػا يضػػمف حفػػز العػػامميف ضػػركرة تفعيػػؿ نظػػاـ الحػػراؾ االجتمػػاعي فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني
 . كتطكير المنظمة التي يعممكف بيا العمؿ كاالنجاز ىعم
  ىداؼ المنظمة . أكالحكافز لدفع العامميف لمعمؿ كتحقيؽ  المكافآتاالىتماـ بنظاـ 
  .ضركرة اشراؾ العامميف في منظمات المجتمع المدني في متابعة التقدـ الذم تحرزه المنظمة 
  الفمسطينية دا  العامميف بمنظمات المجتمع المدنيأااللتزاـ بالمكضكعية كالمينية في تقكيـ . 
  كضبط لمنفس  بإيجابيةاستيعاب االستجابات االنفعالية المتعددة لمعامميف بمنظمات المجتمع المدني

 . بما يضمف انجاز العمؿ داخؿ المنظمة
 اممة لممنظمةالعامميف في عممية بنا  رؤية عامة كش إشراؾ. 
 كضع خطط كقائية لمشكبلت المنظمة ىعم العمؿ. 
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 الدراسات المقترحة: ثالثا: 
  -استكماال لمدراسة الحالية يقترح الباحث اجرا  الدراسات التالية:

 .تصكر مقترح لتطكير فاعمية القيادة لدل قادة منظمات المجتمع المدني بمحافظات غزة 
  بالذكا  االنفعالي لدل قيادات الحككمة الفمسطينية مف كجية نظر العامميف فاعمية القيادة كعبلقتيا

 فييا.
  فاعمية القيادة كعبلقتيا بالذكا  االنفعالي لدل عمدا  الكميات في الجامعات الفمسطينية مف كجية

 نظر أعضا  الييئة التدريسية.
 العامميف بكزارة الصحة الفمسطينية.  لبداعي لدفاعمية القيادة كعبلقتيا بالسمكؾ اإل 
 الجامعات الفمسطينية.  لفاعمية القيادة كعبلقتيا باإلنجاز االكاديمي لد 
 العامميف بكزارة العمؿ الفمسطينية.  لفاعمية القيادة ك كعبلقتيا بالتكافؽ الميني لد 
 كمية بمحافظات غزة. المدارس الثانكية الحك مديرم لفاعمية القيادة كعبلقتيا بالرضي الكظيفي لد 

  



257 

 

 عللراجللملالالمصادر و ة للملائللق
 القران الكريم

 النبوية الشريفة  السنة
الطبعة الثانية، " مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"  دار  ،نسق الترمذي :(1985حمد )أترمذم، ال .1

 المصارؼ لمنشر كالتكزيع ، الرياض. 
 دار الكتاب العربي، لبناف.  صحيح سنن أبي داود"(: "ق 275الحافظ سميماف بف األشعث السجستاني) .2

، دار الجيؿ الجامع الصحيح (: صحيح مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم2000مسمـ، أبك الحسيف) .3
 لمنشر، لبناف.  كدار االفاؽ الجديدة

 المعاجم
 اإلسبلمية.  المكتبة :عماف.)ت .د الكسيط )المعجـ .4
 بيركت، دار األفاؽ الجديدة. " كتاب االذكياء"(: 1983ابف الجكزم ، أبك الفرج ) .5
 ، بيركت، دار صادر لمنشر. لسان العرب""  (:2000) أبك الفضؿ جماؿ الديف بف محمد مكـر .6
 ، بيركت، دار الكتب الجامعية. " لسان العرب"(: 2003أبك الفضؿ جماؿ الديف بف محمد مكـر ) .7
 عكيدات.   ، منشكرات خميؿ، باريس أحمد خميؿ تعريب "سفيةالفم ال الند موسوعة" (:2001ال الند ) أندريو .8
 القاىرة، دار الصابكني لمطباعة كالنشر.  " مختصر تفسير ابن كثير" (:2001) الدمشقي، عماد الديف .9

  .القاىرة األميرية، المطابع لشؤكف العامة الييئة "العربية المغة مجمع( "(1983الفمسفي  المعجـ .10

 ب لللتلللكللال
 القاىرة ، ايتراؾ لمنشر كالتكزيع.  "ادارة منظمات المجتمع المدني" (:2007النصر، مدحت )أبك  .22

 دار الفكر لمنشر كالتكزيع.  ،عماف "الدافعية والذكاء العاطفي"(: 2006) خركفآأبك رياش، حسيف، ك .12
 دار صفا  لمنشر، عماف. "ادارة الموارد البشرية: اطار نظري وحاالت عممية: " (2010) أبك شيخة، نادر .13
جامعة اإلمارات العربية المتحدة، دار  " مدخل الى عمم النفس" (:2004خركف )آك ،أبك ىبلؿ، ماىر .14

 .االمارات، لمنشر الكتاب الجامعي
 .، دار المستقبؿ لمنشر كالتكزيع عماف "محاسبة المنشات الخاصة":  (2009خركف )آك، أحمد، محمكد  .15
 عماف ، دار حامد لمنشر. "المساءلة والفاعمية في االدارة التربوية"(: 2006، عالية )إخكارشيدة .16
 . " مكتبة الجامعة اإلسبلمية، فمسطيفالبحث التربوي عناصره، مناىجو، أدواتو" (:2002) األغا، إحساف .17
 . لمنشرعماف، دار الفكر  "األساليب القيادية واإلدارية في المؤسسات التعميمية(: "2001) البدرم، طارؽ .18
 الجنادرية لمنشر كالتكزيع، السعكدية.  "أصول التربية اإلدارية"،(: 2009التؿ، كائؿ ) .19



258 

 

 مصر ، مطابع الدار. "القيادة االستراتيجية" (:2012) جاد الرب، سيد  .20
  .يةالسعكد مدخل عمم السموك التطبيقي إلدارة الناس"ترجمة، ىكانة، كليد، " :(1988جرام، جيرم )  .21
 " الرياض ، مكتبة الرشيد. اإلدارة والتخطيط التعميمي واإلستراتيجي" :(2002الجندم، عادؿ ) .22
 ، ترجمة د. ىشاـ الحناكم، ىبل لمنشر كالتكزيع. ذكاء المشاعر"(: " 2001جكلماف، دانياؿ،) .23
 ترجمة )ليمي الجبالي(، الككيت، دار عالـ المعرفة.  الذكاء اإلنفعالي"(: "2000جكلماف، دانييؿ ) .24
 وظائف المنظمات مدخل إداري إلبعاد القرن الحادي والعشرين". "  :(2008) خركفآحجازم، عمي، ك .55
 " عماف، دار البداية ناشركف كمكزعكف.إدارة الموارد البشرية( "2012الحريرم، محمد ) .26
"  وظائف المنظمة –العمميات االدارية  –النظريات  "مبادئ االدارة العامة، (:2010حريـ، حسيف) .27

 االردف، دار حامد. 
 االسكندرية.  " الدار الجامعية،مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية " (2003) حسف، راكية .28
 إربد، دار الكندم. "القيادة أساسيات ونظريات ومفاىيم"  (: 2004حسف، ماىر )  .29
 عماف، دار الفكر ناشركف كمكزعكف.  "" الذكاء الوجداني لمقيادة التربوية(:2006) حسيف طو عبد العظيـ .30
 عماف، دار الفكر ناشركف كمكزعكف."تربويات المخ البشري" (: 2003) حسيف، عبد اليدم .31
مصر، نار الفكر  "والعشرين الحادي للقرن المدخل اإلستراتيجية اإلدار (:" 2001خطاب، عايدة ) .32

 العرب . 
 عماف، دار الشركؽ كالتكزيع. "الذكاء العاطفي: الذكاء اإلنفعالي(:"2004) محمكد عبد اهلل خكالدة، .33
" إستراتيجيات ممكنة تنمية الذكاء العاطفي من الروضة الي الصف الثامن(: " 2007) دكتي، جكيف .34

 كأنشطة معمقة لمتطبيؽ، ترجمة ميي قرعاف، راـ اهلل،  الناشر مركز القطاف. 
"اإلدارة (: ترجمة، د. رفاعي، رفاعي، ك عبد المتعاؿ ، محمد ، 2001 خركف )آد، كراتشماف، دافي .35

 الرياض، دار المريخ لمنشر.  المعاصرة "
عماف، مكتبة المجتمع  السموك التنظيمي في المنظمات"" (:2011الرحاحمة، عبد الرزاؽ، كعزاـ، زكريا ) .36

 العربي لمنشر كالتكزيع. 
اإلسكندرية ،  "القيادة دراسة في عمة اإلجتماع النفسي واإلداري والتنظيمي"(: 2010رشكاف، حسيف) .37

 مؤسسة شباب الجامعة. 
 " عماف، دار صفا  لمطباعة كالنشر. القيادة التربوية مفاىيم وآفاق(: "2012السعكد، راتب ) .38
 التكزيع. عماف، دار المسيرة لمنشر ك  القيادة اإلدارية الفعالة"(: "2010السكارنة، ببلؿ خمؼ ) .39
 عماف، دار الفكر لمنشر.   " الذكاء الوجداني: أسسو، تطبيقاتو، تنميتو " (:2007 ) السمادكني، السيد .40
 ( القاىرة ، دار الفكر ناشركف كمكزعكف. الذكاء(: ) 1994السيد، فؤاد ) .41



259 

 

" ترجمة )عبد الحكيـ احمد المخزكمي( ، القاىرة ، الذكاء اإلنفعالي في العمل: " (2006سينغ، داليب ) .42
 دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع. 

" )مترجـ( دليؿ اآلبا  لمذكا  العاطفي كيف تنشئ طفبل يتمتع بذكاء عاطفي " (:2001) شابيركا، لكرانس .43
 ، الرياض، مكتبة جرير.

،  لتدريبية وتصميم البرامج التدريبيةالتدريب االداري : تحديد االحتياجات ا(: "2009الصيرفي، محمد) .44
 دار المناى  لمنشر كالتكزيع، عماف.  

الفمسفة االخبلقية وعمم القيادة وتطبيقاتيا في قيادة فرق العمل االمنية، " (:2012الطراكنة، تحسيف) .45
 "، السعكدية . جامعة نايف العربية لمعموم االمنية

 عماف، دار البداية ناشركف كمكزعكف. اء"اإلشراف الفعال لممدر ":(2011الطراكنة، عمر ) .46
 " عماف، مكتبة عالـ الكتب الحديث. المبادئ والتطبيقات الحديثة إساسيات اإلدارة "ج(:2010 )ج الظاىر، نعيـ .47
 عماف، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع .  القيادة اإلبتكارية واإلداء المتميز"(: "]2003 عباس، سييمة ) .48
 " عماف ، دار المسيرة لمنشر. إساسيات عمم االدارة(: "2004 عباس، عمي ) .49
 " دار الفكر،  سكرية. المجتمع المدني ودوره في بناء الديمقراطية( "2003عبد الغفار ،شكر مكرك) .50
" القاىرة، دار القياس واإلختبارات النفسية أسس و أدوات(: "2002، فاركؽ ) عبده، عبد اليادم، كعثماف .51

 الفكر ناشركف كمكزعكف.
 " عماف، دار البداية ناشركف كمكزعكف. القيادة ودورىا في القيادة اإلدارية(: "2008 بكم، زيد )ع .52
 عماف، دار الشركؽ لمنشر.  "دور القيادة التربوية في إتخاذ القرارات اإلدارية (:"2010) عبكم، زيد منير .53
 " اثرا  لمنشر كالتكزيع، االردف. "القيادة والتغيير الطريق نحو النجاح(: 2011خركف)آالعتـك ك .54
 القاىرة ، دار الفكر ناشركف كمكزعكف.  "القمق وادارة الضغوط النفسية" (:2001عثماف، فاركؽ ) .55
، عماف، (2)" ط اإلتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية(:" 2010)  العجمي، محمد .56

 دار المسيرة لمنشرة كالتكزيع. 
 " عماف، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع. القيادة اإلدارية(: "2010)العبلؽ، بشير  .57
 (، جدة، مكتبة دار جدة. 9" ط )دراسة تحميمية لموظائف والقرارات اإلدارية(: "2000 عبلقي، مدني ) .58
 (،عماف، دار كائؿ لمنشر. (3ط السموك التنظيمي في منظمات األعمال"" :2005) ) العمياف، محمكد .59
 (، االردف.  5" دار كائؿ لمنشر، ط)"السموك التنظيمي في منظمات االعمال (:2010العمياف، محمكد ) .60
 " كمية الممؾ فيد األمنية، السعكدية . "القيادة اإلدارية (:2013الغامدم، سعيد) .61
 عماف، مكتبة المجمع العربي.  "القدرات العقمية بين الذكاء واالبداع"(:2010)خركف آك ،غبارم، ثائر .62
 " عماف، إثرا  لمنشر كالتكزيع.القيادة الفاعمة والقائد الفعال(: "2006غبايف، عمر ) .63



25: 

 

( ، الرياض، مرامر 2التحكؿ نحك نمكذج القيادم العالمي ط) القيادة اإلدارية"(: "2008القحطاني، سالـ) .64
 لمطباعة كالنشر. 

" مسموك االنساني الفردي والجماعي في المنظمات االداريةدراسة ل(: "2000) القريكتي، محمد قاسـ .65
 عماف، دار الشركؽ . 

 " عماف، دار جرير لمنشر كالتكزيع. تطوير الميارات الحياتية(: "2010قطناني، كمحمد حسيف) .66
دارة اإلبتكار"(: "2010قنديؿ، عبل  ) .67  عماف، دار الفكر ناشركف كمكزعكف.  القيادة اإلدارية وا 
 ( ، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.  3" ط)القيادة االدارية(: "2009) كنعاف، نكاؼ .68
 عماف، األىمية لمنشر كالتكزيع. القائد بين السياسة والسمطة والنفوذ" (:" 2011) ، قصي محبكبة .69
 " غزة . :" ادارة منظمات المجتمع المدني( 2013المشيراكم، أحمد ) .70
 " القاىرة.كيف يكون الذكاء في القيادة –لذكي المدير ا(: "2007مصطفى، ػأحمد سيد ) .71
 "، القاىرة، دار المعادم الجديدة. : كيف يكون الذكاء في القيادة المدير الذكي"  (:2007مصطفي، احمد ) .72
 " بيركت، الناشر سبيؿ الرشاد.  االنسان والعقل"  :(1995معركؼ، نايؼ ) .73
" المنصكرة، مكتبة والوجداني والقرن الحادي والعشرين"الذكاء االجتماعي  :(2003)جالمغازم، إبراىيـ .74

 االيماف. 
 " القاىرة، عالـ الكتب. الذكاء الوجداني وتنميتو في مرحمتي الطفولة والمراىقة(: "2012مكسي، رشاد) .75
 "، دار الشركؽ. القران وعمم النفس( : " 1982نجاتي ، عثماف ) .76
 ماف: دار صفا  لمنشر. " عالقيادة وادارة االبتكار(: "2012نجـ، نجـ ) .77
.  الذكاء العاطفي لممدير الناجح(: "2006نصيؼ، غساف )  .78  " حمب، شعاع لمنشر كالعمـك
 "، الرياض، مكتبة الشقرم.سس والوظائف"االدارة العامة األ(: 2006النمر ، سعكد) .79
 الفرزدؽ.(، الرياض، مطابع 5 (" طوالوظائف العامة األسس اإلدارة(:"2001) كآخركف سعكد النمر، .80
" عماف ، دار اليازكرم العممية "القيادة وعبلقتيا بالرضي الوظيفي(: 2010ىاشـ، عادؿ عبد الرزاؽ ) .81

 لمنشر كالتكزيع .
المجمكعة العربية  دارية، استراتيجيات التغيير"خبلق اإلاالساليب القيادية، األ( :" 2013الكيشي، السيد ) .82

 لمتدريب كالنشر، القاىرة. 

  



261 

 

  ممية العرسائل ال
"العوامل المؤثرة في أنماط السموك القيادي لدى القيادات النسائية في  (:2012أبك النكر، مركة ) .83

 رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.  منظمات المجتمع المدني"
إتخاذ  ىمقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة عم ى"أثر الذكاء العاطفي عم(: 2011أبك عفش، إيناس شحتو ) .84

 فمسطيف.رسالة ماجستير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة االسبلمية،  القرار وحل المشكبلت"
طمبة كمية  ىالذكاء العاطفي وعبلقتو بميارة مواجية ضغوط العمل لد(: " 2010األسطؿ، رشاد ) .85

 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة االسبلمية، فمسطيف.   التربية بجامعات غزة "
مديري المنظمات غير الحكومية  ى"دراسة واقع التخطيط االستراتيجي لد :(2003 األشقر، إبراىيـ ) .86

 رسالة ماجستير منشكرة ، كمية التجارة ،الجامعة االسبلمية، فمسطيف . المحمية في قطاع غزة"
المسؤولين في شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية   ى"الميارات القيادية لد(: 2008) األغا، رائد   .87

 الجامعة االسبلمية، فمسطيف.كمية التجارة ،رسالة ماجستير منشكرة ،  جوال بين الواقع والمنظور المعياري"
المؤسسات األىمية األجنبية  أداء ى"أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاممة عم(: 2009 بدر، رشاد محمكد ) .88

  .الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف كمية التجارة، رسالة ماجستير منشكرة، العاممة في قطاع غزة"
االداء الوظيفي لممديرين العاممين في مكتب غزة  ى"اثر الذكاء العاطفي عم(: 2010) بظاظك، عزمي .89

 " رسالة ماجستير منشكرة ، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف. االقميمي التابع لؤلونروا
طمبة الدراسات العميا في جامعة البمقاء التطبيقية  ىمستوي الذكاء العاطفي لد(: "2009) البغدادم، ىبة .90

 ردف. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة البمقا  التطبيقية، اال وعبلقتو بمتغيرات الجنس والعمر والتخصص"
رسالة ماجستير منشكرة، كمية " الذكاء االنفعالي وعبلقتو بفعالية القيادة" (:2010بف جامع، إبراىيـ ) .91

 العمـك اإلنسانية كالعمـك اإلجتماعية، جامعة منتكرم قسطنطينة، الجزائر. 
بمدينة داء القيادين في المؤسسات الخاصة أعبلقة الذكاء العاطفي بمستوي (: " 2009الجبياف، دينا ) .92

 " رسالة ماجستير منشكرة ،كمية اآلداب كالتربية، االكاديمية العربية المفتكحة، الدنمارؾ. الرياض
دور الموازنة كأداة تخطيط مالي في المنظمات غير الحكومية في قطاع (: "2005 الجديمي، محمد ) .93
 " رسالة ماجستير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف. غزة
. رسالة ماجستير العوامل المؤثرة في فاعمية االداء الوظيفي لمقيادات األمنية(: "2004 الربيؽ، محمد ) .94

 غير منشكرة ، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، السعكدية. 
" ضباط الشرطة وعبلقتيا بفاعمية ادائيم الوظيفي ى(:" الميارات القيادية لد2001الرشكدم، محمد )  .95

 اجستير غير منشكرة ، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، السعكدية. رسالة م



262 

 

الذكاء العاطفي لمديري المدراس الثانوية بمحافظات غزة وعبلقتو بالوالء (: " 2014سالـ، بسمة) .96
دارة كالسياسة دارة، اكاديمية اإل، رسالة ماجستير غير منشكرة، تخصص القيادة كاإلالتنظيمي لممعممين

 . فمسطيفسات العميا، لمدرا
 رسالة "الحدود بحرس األفراد أداء رفع مستوى في الميدانية القيادات كفاءة "مدى (: 2003]فيد ) السممي، .97

 األمنية، السعكدية.  العربية لمعمـك نايؼ أكاديمية ماجستير منشكرة ،
" رسالة في قطاع غزة"واقع الرقابة اإلدارية الداخمية في المنظمات األىمية (: 2007 ) شاىيف، سمر .98

 ماجستير غير منشكرة ، كمية التجارة ، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف. 
واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة وسبل (: " 2004) شبير، رحاب .99

 رسالة ماجستير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف. تطويره"
" األنماط القيادية وعبلقتيا باألداء الوظيفي من وجية نظر العاممين في  (:2004) الشريؼ، طبلؿ .100

" رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ العمـك االدراية، كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ إمارة مكة المكرمة
 العربية لمعمـك األمنية، السعكدية. 

عمداء الكميات في جامعة الكويت  ىيادية لددرجة ممارسة االدوار الق(: " 2012الشمرم، أحمد) .101
، كمية منشكرة رسالة ماجستير اعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم" ىوعبلقتيا بالتماثل التنظيمي لد

 العمـك التربكية، قسـ االدارة كالقيادة، جامعة الشرؽ االكسط. 
عينة من موظفي  ىقرار لدالذكاء اإلنفعالي وعبلقتو بإتخاذ ال(:" 2008) الشيرم، سعد محمد عمي .102

 " رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أـ القرم، السعكدية. القطاع العام والقطاع الخاص بمحافظة الطائف
 تعزيز الديمقراطية في قطاع غزة.  ى" تمويل وكالة التنمية األمريكية وأثره عم(: 2008الشكا، أمجد ) .013
السموك اإلبداعي من وجية نظر العاممين في  ىالقيادية عمأثر األنماط (: "2010الشكاكرة، إسبلـ ) .104

 رسالة ماجستير منشكرة ، قسـ اإلدارة العامة، جامعة مؤتة، االردف.  الشركات الصناعية في اإلردن"
تنمية الميارات القيادية لمعاممين وعبلقتيا باألداء الوظيفي في مجمس  (:"2011) الصامؿ، ناصر .105

 ، جامعة نايؼ العربية ، السعكدية. ، كمية العمـك اإلدارية اجستير منشكرةرسالة م الشوري السعودي"
" سمسمة اطركحات الدكتكراه مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي" 2008):الصبيحي، أحمد) .106

 (، مركز دراسات الكحدة العربية. 37)
تنمية الموارد البشرية في تطوير االداء المؤسساتي  " دور إستراتيجيات (:2010عبد المنعـ ) الطيراكم، .107

 " رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف. في المنظمات غير الحكومية



263 

 

 ىمستوي كفاءة االداء الوظيفي وعبلقتو باألنماط القيادية السائدة لد( :" 2013العامكدم، زكي ) .108
" رسالة ماجستير منشكرة، تخصص القيادة كاالدارة، اكاديمية االدارة كالسياسة لمدراسات القيادات االدارية

 . فمسطيفالعميا، 
أثر النمط القيادي لمدراء المكتب اإلقميمي بغزة األونروا عمى تييئة البيئة (: " 2009عبد الرحيـ، لينا ) .109

 جامعة اإلسبلمية، فمسطيف.رسالة ماجستير منشكرة، كمية التجارة، ال اإلبداعية لمعاممين"
االنماط القيادية والسمات الشخصية لمديري المدارس وعبلقتيا بالروح " (:2008) العتيبي، نكاؼ .110

"، رسالة ماجستير غير منشكرة في ، قسـ االدارة التربكية المعنوية لممعممين في محافظة الطائف التعميمية
 كالتخطيط، كمية التربية، جامعة اـ القرم. السعكدية 

مديري المدارس وعبلقتيا بمستوي جودة التعميم من  ىانماط القيادة السائدة لد(: "2012العجارمة) .111
 . االردف رسالة ماجستير منشكرة، "،وجية نظر المعممين في محافظة عمان

خدمة تدقيق الحسابات في المنظمات األىمية المحمية  ىواقع حالة الطب عم(:"2006 عكض، عدناف ) .112
 رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.  في قطاع غزة"

 الحامد دارمنشكرة،  ماجستير رسالة "التربوية اإلدارة في والدافعية القيادة(:" 2006عياصرة، عمي ) .113
 لمنشر كالتكزيع، عماف.   

أساليب القيادة اإلدارية لمكميات العسكرية وفق نموذج الشبكة اإلدارية من (: "2006 الغامدم، سعيد ) .114
  رسالة ماجستير ، كمية العمـك اإلدارية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك االمنية، السعكدية. جية نظر الطبلب" 

" رسالة ماجستير انماط القيادة االدارية وعبلقتيا بمستوي الرضا الوظيفي "(:2014القزالف، منى ) .115
 منشكرة ، كمية العمـك االجتماعية كاالدارية، قسـ العمـك االدارية، جامعة نايؼ العربية ، السعكدية. 

المدرا   ى" دراسة ميدانية عم االبداع التنظيمي ىنماط القيادية عم"أثر األ: (2006) المحاسنة، محمد .116
  .العامميف في الجامعة اإلردنية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة القاىرة

مدي التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بتجييز وعرض القوائم (: "2008 محسف، محمد ) .117
 " رسالة غير ماجستير، كمية التجارة ،الجامعة االسبلمية، فمسطيف. المالية وفقا لمتطمبات المعيار المحاسبي 

المؤسسات غير الحكومية  ى"فعالية التطوير التنظيمي وادارة التغيير لد(: 2006 مرزكؽ، ابتساـ ) .118
 رسالة ماجستير منشكرة ، كمية التجارة ، الجامعة االسبلمية، فمسطيف. الفمسطينية"

 وعبلقتو غزة والتعميم بمحافظات التربية مديريات في السائد القيادة نمط"  (:2009) مغارم، تيسير .119
 األزىر، فمسطيف.  ،جامعة غير منشكرة ماجستير رسالة "بيا العاممين نظر وجية من التربوي القرار بصنع
العاممة في  المرأة اإلردنية ىتخاذ القرار لداالذكاء العاطفي وعبلقتو بميارة (: "2010) مييرات، مركم .120

 "رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة البمقا  التطبيقية ،االردف. المراكز القيادية بوزارة التنمية اإلجتماعية



264 

 

األنماط القيادية وعبلقتيا باألداء الوظيفي في المنظمات األىمية الفمسطينية " (:2010) ناصر، حسف .121
 مية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف." رسالة ماجستير غير منشكرة، كمن وجية نظر العاممين

    و المجبلت الدوريات
مجمة شؤكف تنمكية ،المجمد  "المنظمات األىمية كالتحديات التي تكاجييا"(: 2000البرغكثي، مصطفي ) .122

 (.2(، العدد )9)
 ىبالتطبيق عمالمدير المتميز ودوره الفعال في قيادة األداء بالذكاء العاطفي  " (:2012بكر، نادية )  .234

 (.16مجمة مركز صالح عبد اهلل كامؿ لبلقتصاد االسبلمي، ط ) قطاع اإلتصاالت بمصر"

طبلب كمية االقتصاد كالعمـك االدارية  ل( : " الذكا  العاطفي كالقدرات القيادية لد2014التمباني، تياني) .124
 ( ، فمسطيف. 28" في جامعة االزىر غزة، مجمة جامعة النجاح ، مجمد)

؟. مجمة ىل االذكياء وجدانيا أكثر سعادة"( :" 2007) ىدم ممكح ،الفضمي ،عثماف حمكد ،الخضر .125
 (.2العدد )، (35المجمد ) ،العمـك اإلجتماعية

دارة الذات وعبلقتيا بالتعمم الموجو ذاتيا لد(: " 2003)  عبد الغفار، أنكر .126 طبلب  ىالذكاء الوجداني وا 
 (.2(، الجز  )53التربية، جامعة المنصكرة، العدد )" مجمة كمية الدراسات العميا

"، مجمة عمـ النفس، الييئة "الذكاء االنفعالي مفيومو وقياسو (:2011عثماف ،فاركؽ ، رزؽ، محمد) .127
 المصرية العامة لمكتاب. 

 غزة.كمية التجارة ، الجامعة اإلسبلمية،  " اإلدارة المفاىيم والممارسات"2007) :خركف.)آماجد، ك الفرا، .128
راـ اهلل ،    "واقع الحكم واإلدارة في الجمعيات والييئات األىمية الفمسطينية(:" 2009قصراكم، سنا  ) .129

 الناشر معيد السياسات العامة.  
الذكاء االنفعالي وعبلقتو بالميارات اإلجتماعية والفعالية الذاتية والقيادة " (:2010كردم، سميرة ) .130

" في المنطقة الغربية بالمممكة العربية السعكدية، مجمة العمـك مدارس الثانويةعينة من مديرات ال ىالتربوية لد
 . التربكية
واقع السمطة  –عبلقات المنظمات غير الحكومية الفمسطينية بين بعضيا  (:"2001 لدادكة، حسف ) .131

  راـ اهلل، معيد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفمسطيني ماس. الوطنية والممولين"
 ( .32( لمجمعيات االىمية، العدد )2000)واحد رقم قانون (:2000) لسنة الفمسطينية الكقائع مجمة .132
طمبة  ىالذكاء االنفعالي وعبلقتو ببعض المتغيرات االنفعالية لد(:"2007المصدر، عبد العظيـ.) .133

 (. 4)العدد  غزة، سمسمة الدراسات اإلنسانية، -"، مجمة الجامعة االسبلميةالجامعة
رئاسة جامعة األقصى كما يراه العاممون في  ى(: "النمط القيادي السائد لد2007 رفيؽ )المصرم،  .134

 (.15، مجمة الجامعة االسبلمية سمسمة الدراسات اإلنسانية ،المجمد )الجامعة"



265 

 

 " إعداد القيادات اإلدارية العربية، ناشر مجمة المدير، الرياض.القيادة واإلدارة(: "2011المنيؼ، ابراىيـ) .135
الذكاء العاطفي لدى طبلب الجامعة وعبلقتو ببعض المتغيرات (: " 2002حمد )أمحمكد، عبد المنعـ  .136

 (. 4( ، عدد )8، مجمة دراسات تربكية كاجتماعية، مجمد) المعرفية والمزاجية
" دراسة مقارنة بيف تقييم مستوي وممارسة التخطيط في ادارة الموارد البشرية(: "2008ناجي، محمكد ) .137

مجمد المنظمات القطاعيف العاـ كالخاص اإلردنية ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، مجمة العربية لئلدارة ، 
(205 . ) 

" مجمة الفروق الفردية في الذكاء الوجداني في ضوء المتغيرات الحيوية(: "2003ىريدم، عادؿ )  .138
 (.2( العدد )2دراسات عربية في عمـ النفس، المجمد )

دليل البرنامج (: 2014) كزارة الداخمية الفمسطينية، اإلدارة العامة لمشؤكف المنظمات غير الحككمية، .139
 ، فمسطيف. الوطني لمؤشرات اإلداء لمجمعيات الخيرية والييئات األىمية

 والندواتالمؤتمرات 
كرقة عمؿ حكؿ دكر  االجتماعي"دور المنظمات غير الحكومية في السمم  " (:2009إياد ) أبك حجير، .140

 المنظمات األىمية في تنمية المجتمع الفمسطيني، المركز الفمسطيني لحؿ النزاعات، غزة، فمسطيف. 
المؤتمر الثاني لممنظمات  دراسة بعنوان المنظمات األىمية الفمسطينية"(: "2001) أبك عمبة، عبمة .141

 األىمية، القاىرة. 
 ، "غزة قطاع في الفمسطينية األىمية المؤسسات في المالية النظم (:"تقييم2009) عصاـ ، البحيصي .142
  ،غزة كتحديات .أفاؽ  ... األىمية لممؤسسات األكؿ المؤتمر فعاليات ضمف عمؿ كرقة
 –األىمية ، مؤتمر كاقع المؤسسات  واقع المؤسسات االىمية .. افاق وتحديات"(: "2009 حماد، أحمد ) .143

  افاؽ كتحديات، يكنيك، غزة.
" ؤية أوسع لدور المنظمات األىمية الفمسطينية في عممية التنمية،" ر (2004عبد اليادم، عزت ) .144

 صادر عف مركز تطكير المؤسسات األىمية )مصادر(. 
" )الكاقع كافاؽ التطكير( البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية (:"2006) عطية، محمد ناجي .145

 الجميكرية لمنشر. 
 المنظمات األىمية في قطاع غزة" ى" التفكير اإلستراتيجي لدكرقة عمؿ بعنكاف  (:2009 الفرا، ماجد ) .146

 افاؽ كتحديات ، غزة. –مؤتمر كاقع المؤسسات األىمية 
(" كرقة عمؿ مقدمة لمركز  الوظيفة والدور المجتمع المدني الفمسطيني )(: " 2004محيسف، تيسير ) .147

 الدراسات)أماف(. 



266 

 

"، ت المجتمع المدني الفمسطيني في رعاية الشباب بمحافظة غزةدور منظما(: "2012مرتجى، زكي) .148
 بحث مقدـ إلى مؤتمر الشباب كالتنمية في فمسطيف مشاكؿ كحمكؿ، الجامعة اإلسبلمية، غزة، أبريؿ.

مؤتمر كاقع المؤسسات االىمية  "التطوير االداري لمؤسسات العمل االىمي"(: 2009 المشيراكم، أحمد ) .149
 نيك، غزة. افاؽ كتحديات، يك  –

 

 مواقع االنترنت

 :Available on line""المدخل الموقفي في القيادة اإلدارية(. 2012الزىراني، ليمى، ) 143

http://social-studies74.ahlamontada.com/t1621-topic 2014/4/28 . 

،  مقاالت إدارية ، المجمة االلكتركنية صيد الفكائد"ميارات القيادة وصفات القائد" العساؼ ، أحمد ،   .262
http://www.saaid.net/doat/assaf/3.htm   2014/8/15تاريخ الزيارة. 

 available on line:www.khass.com"،والقيادة اإلدارية"الذكاء العاطفي (: 2004) سعدج العتيبي، .152
" بحث منشكر عبر اإلنترنت.  ميارات القيادة الفعالة(: "2010كردم، أحمد السيد ) .153

http://www.saaid.net/doat/assaf/3.htm   2014/7/12تاريخ الزيارة. 
 األجنبيةالمراجع 

154. Bar-on , (3118) , www.en .wikpedia.org ، Emotional intelligence From Wikipedia, 

the free encyclopedia. 

155. Bar-on ,R.,(1997): The emotional quotient inventory(EQ-I), Multi- Health system 

Inc., Toronto. 

156. Bar-On, Reuven, & Parker, James,( 2000 ) The Handbook of Emotional 

Intelligence  , San Francisco, Jossey-Bass A Wiley Imprint, 1st. Edition,. 

157. Brown, Katrin, D (2006) :the Relationship Between Emotional Intelligence of 

Leaders and Motivational Behavior of Employees and Social Skills D.A.L. Vol.(66) 

No.(7). 

158. Bryson, K.: Diane, Lokelani (2005),Managerial Success and Derailment: the 

Relationship between Emotional Intelligence and Leadership D.A.L.(B). Vol.(66), 

No.(1). 

159. Byme, john, c .(2005). The Role of Emotional Intelligence in predicting 

Leadership and Related Work Behavior, Dissertaion Abstracts International (A) . 

Vol.(65). 

160. Castro, Francisca, Goms, Jorge and de Sousa Fernando C, (2012), Do Intelligent 

Leaders Make a Difference? Leaders Emotional Intelligence on Followers Creativity. 

Creativity & Innovation Management. Psychology journal, Vol (22), No (1). 

161. Coleman & Daiel ,(1998) , www.en .wikpedia.org Emotional intelligence From 

Wikipedia, the free encyclopedia . 

http://social-studies74.ahlamontada.com/t1621-topic%202014/4/28%20.
http://social-studies74.ahlamontada.com/t1621-topic%202014/4/28%20.
http://www.saaid.net/doat/assaf/3.htm
http://www.saaid.net/doat/assaf/3.htm
http://www.saaid.net/doat/assaf/3.htm
http://www.saaid.net/doat/assaf/3.htm


267 

 

162. Coral Zulauf, (2004), Linking emotional intelligence ability and transformational 

leadership styles, Emerald Group Publishing Limited, The Leadership & Organization 

Development Journal , Vol.(25), No.(7).  

163. Curr, Sanra, M.(2005), Examining the Relationship between Self perceived 

Emotional Intelligence and Leadership in school Principals. D.A.I.(A). Vol.(65)-

No.(8). 

164. Economic and Social Council, (2006) “Definition of basic concepts and 

terminologies in governance and public administration”, Committee of Experts on 

Public Administration, Fifth session, New York, 27-31 March 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf 

165. Furnham, A. (2006). Trait Emotional Intelligence and Happiness Social behavior 

and Personality, Vol.(31), No. (8) 

166. Goleman , D. (1995): Emotional intelligence, New York: Batman book. . 

167. Goleman, D. (2000). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ, 

New York, A Bantam Book . 

168. Goleman, Daniel, & Cherniss, Cary, (2001) The Emotionally Intelligent 

Workplace, San Francisco, Jossey-Bass A Wiley Imprint, 1st. Edition. 

169. Hayward, Brett, (2005) Relationship between employee performance, leadership 

and emotional intelligence in a south African parastatal organization, Rhodes 

University. 

170. Hoyt, D.(2005) : Leadership Efficacy , Journal af Vocational Behavior. Vol.(18) 

No.(3). 

171. http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx. 

172. James, Hess, Arnold, C. Bacigalupo, (2013), Applying Emotional Intelligence 

Skills to Leadership and Decision Making in Non-profit Organizations, Administrative 

Sciences Journal, VOL(3) NO.(4). 

173. Kerr , R , et al . (2006) : Emotional Intelligence and Effectiveness . Leadership and 

Organization Development Journal , Vol (27). No ( 4). 

174. Langhorn, Steve ,(2004), How emotional intelligence can improve management 

performance", Emerald Group Publishing Limited, International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, Vol (16) No.(4). 

175. Law, Kenneth S. et al., (2007)The effects of emotional intelligence on job 

performance and life satisfaction for the research and development scientists in 

China", Springer Science.  

176. Leban, William and Zulauf, Carol (2004) Linking emotional intelligence abilities 

and transformational leadership styles", Emerald Group Publishing Limited, Leadership 

& Organization Development Journal, Vol.(25) No.(7). 

177. Mayer, & Salovy , (2005) , www.en .wikpedia.org ، Emotional intelligence From 

Wikipedia, the free encyclopedia. 

178. Mayer, J. & Salovey, P.(1990): Emotional Intelligence, Imagination cognition and 

Personality J., Vol (9), No(1). 

179. Mayer, J.; Salovey, P. & Caruso, D. (1997), Models of Emotional Intelligence. In 

R. Sternberg (ed.). Handbook of Intelligence, Cambridge, UK: Cambridge University 

Press. 

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx


268 

 

180. Palmer ,B., et al. (2002). Emotional Intelligence and effective leadership. 

Leadership and Organization Development Journal. Vol.(4).  

181. Parrish, Dominique Rene,(2011), Leadership in higher education: the 

interrelationships, influence and relevance of emotional intelligence", Doctoral 

Dissertation, Faculty of Education, University of Wollongong, Australia.  

182. Peter ides , (2009) , www.en .wikpedia.org ، Emotional intelligence From 

Wikipedia, the free encyclopedia. 

183. Pfeiffer, Steven.(2001). Emotional intelligence. Popular but elusive contrust. 

Roeper Review, Vol.(23) No (3).  

184. Rahim, M, and Psenicka, Clement,(2005),Relationship between Emotional 

Intelligence and Effectiveness of Leader Role: Adyadic Study in Four Countries 

International journal of  Organization  Analysis, Vol (13)No.(4). 

185. Rajendran, Diana et al., (2007)Assessing Emotional Intelligence in the Indian 

workplace", Electronic Journal of Applied Psychology, 3
rd

, vol., No. (2). 

186. Rego, Armenio , Sousa, F,pina, E.(2007), Leader self-Reported  Emotional 

Intelligence and Perceived Employee creativity : An Exploratory stud. Creativity and 

Innovation Management , Vol.(16).No.(3). 

187. Roset,D, Ciarrochi, Joseph,(2005),Emotional Intelligence and its Relationship to 

Workplace Performance outcomes of Leadership and  Organization development  

Journal  ,  Vol(26).No.(5). 

188. Schmitz , Sheila, A.(2005) The Relationship between Emotional Intelligence and 

Leadership Practices in Non- profit Human Service Organization. D.A.L.(A). 

Vol.(65).No.(12). 

189. Singh, Dalip,( 2006 ) '' Emotional Intelligence At Work '' , New Delhi, Response 

Books, 3rd Edition. 

190. Strivsastava, Kailash B. & Bharamanaikar, SR ,(2004),Emotional Intelligence and 

effective leadership behavior. Psychological Studies. Vol. (49), NO (2-3).  

191. Vartanian, Lena ,(2007), The Relationship between Emotional Intelligence and 

Situational Leadership . Dissertation Abstracts International (B) Vol (86).NO.(1). 

192. Weiku, W et al , Jun (2006),Effects of Organizational Leadership on Employee 

commitment : the Moderating Role Emotional Intelligence .Journal of Psychology in 

Chinese Societies. Vol.(7).No.(2). 

193. Weinberger, Lisa, Ann(2004), An Examination of the Relationship between 

Emotional Intelligence Leader Ship Style and Leadership Effectiveness 

D.A.L.(B).Vol.(64).No.(11). 

194. Ying, Cheah Yeh and Ting, Ken Tzu,(2012),Emotional Intelligence and 

Transformational Leadership Outcomes: Insights from a Malaysian Perspective, 

World Journal of Social Sciences, Vol. (2), No. (2). 

 

 
 



269 

 

 
 
 
 
 

 ق ــالحـــامل
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26: 

 

 )0)هلحقنسقنن

نا تبًْ نهْعلي نالقيْدرنبصىستهْناالولي 
 

 

    

 برنامج الدراسات العميا المشترك بين                     
 لمدراسات العميا وجامعة األقصىأكاديمية اإلدارة والسياسة 

 
 

 حفظو الل  ،،،                             سعادة الدكتور /  
 

 فاعلية القيادة ستبانة إالموضوع / تحكيم 
لدى قادة منظمات المجتمع المدني بمحافظات غزة من وجهة  نفعاليفاعلية القيادة وعالقتها بالذكاء اإل يقوم الباحث بدراسة بعنوان : "

دارة والسياسة كاديمية اإلأدارة من درجة الماجستير تخصص القيادة واإل ى، وذلك ضمن متطلبات الحصول عل نظر العاملين فيها"
  بغزة . -قصى للدراسات العليا بالشراكة مع جامعة األ

الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس فاعلية القيادة المستخدم في ىذه  : أنهاب إجرائياويعرف الباحث فاعلية القيادة 
 الدراسة.

  -بعاد التالية :ستبانة المرفقة تتضمن األواإل
 بعد المتابعة والتقويم .  -بعد التأثير الفعال  -بعد التخطيط الجيد  -ىداف المحددة بعد الرؤية الواضحة واأل

ولما عهدناه فيكم من علما أرجو من سيادتكم التكرم بقراءة فقرات اإلستبانة من حيث إنتماء الفقرات إلبعادىا وتعديل وحذف وإضافة 
 ما ترونو مناسبا . 

 

 
 الباحث

 بالل درداح الشاعر
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 الفـقــرة #
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    للمنظمةىدافا ترسم مستقبال جديدا أيضع  4
    خالقيةيراعي القيم األ 5
    ىداف مرنة في تحقيقهاتكون األ 6
    يشرك العاملين معو في عملية بناء رؤية عامة شاملة للمنظمة 7
    يراعي الموضوعية عند صياغة الرؤية المستقبلية للمنظمة 8
    يشرك العاملين في متابعة التقدم الذي يتم احرازه 9
    التخطيط الجيد بعد 
    مكانيات العاملين إجراءات تراعي إيضع  1
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    يستخدم عبارات المدح والثناء إلشباع الحاجات النفسية للعاملين  2
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    حترام إيتعامل مع العاملين في المستويات األدنى ب 7
    نفسهم أ ىاالعتماد عل ىيشجع العاملين عل 8
    يراعي حاجات العاملين ورغباتهم  9

    يهتم باألشخاص المهمشين  10
    المتابعة والتقويم بعد 
    ىداف المنظمة وتحسينهاأتقييم  ىيحرص عل 1
    نشطة المختلفة للعاملين األ ىيشرف عل 2
    وال بأول أيصوب مسارات العمل  3
    يوجو جهود العاملين إلنجاز الهدف  4
    نجازات العاملين بشكل دائم إيتابع  5
    حكامو أيمتاز بالحيادية والنزاىة في  6
    ىداف يضع بدائل لتحقيق األ 7
    يغرس في العاملين مفهوم التقويم الذاتي  8
    حكام الصحيحة اصدار األ ىيمتلك قدرة عالية عل 9

    ساليب جيدة في انجاز العملألي إيرشد العاملين  10
    تقديم المعلومات الالزمة كل وقت ى يمتلك قدرة عل 11
    يضع نظاما ثابتا للتقييم يعلم بو العاملون  12
    يعتمد نظام التقييم البنائي  13
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ن(نن2هلحقنسقنن)ن

  ا تبًْ نالزَْءناالًفعْلونهونصىستهْناالولي 
 

 

 برنامج الدراسات العميا المشترك بين                
 أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى

 

 

 
 حفظو الل  ،،،                      سعادة الدكتور /   

 

 الذكاء االنفعاليالموضوع / تحكيم استبانة 
" فاعلية القيادة وعالقتها بالذكاء االنفعالي لدى قادة منظمات المجتمع المدني بمحافظات غزة من وجهة  يقوم الباحث بدراسة بعنوان :

درجة الماجستير تخصص القيادة واالدارة من اكاديمية االدارة والسياسة  ى" ، وذلك ضمن متطلبات الحصول علنظر العاملين فيها
 بغزة .  -للدراسات العليا بالشراكة مع جامعة االقصى 

على االنتباه واإلدراك الجيد لالنفعاالت والمشاعر الذاتية وفهمها وصياغتها بوضوح  شخصقدرة الويعرف الباحث الذكاء االنفعالي بأنو "
على  شخصتساعد ال، للدخول في عالقات انفعالية واجتماعية إيجابية ، إلدراك دقيق النفعاالت اآلخرين ومشاعرىم  وفقا وتقييمها

  "وتعلم المزيد من المهارات الحياتية، الرقي العقلي والمهني 
  -واالستبانة المرفقة تتضمن االبعاد التالية :

 بعد تقييم االنفعاالت .  -بعد ادارة االنفعاالت  -االت االخرين بعد فهم انفع -االنفعاالت الذاتية  ىبعد التعرف عل
ولما عهدناه فيكم من علما أرجو من سيادتكم التكرم بقراءة فقرات اإلستبانة من حيث إنتماء الفقرات إلبعادىا وتعديل وحذف وإضافة 

 ما ترونو مناسبا . 
 

 
 

 الباحث
 بالل درداح الشاعر
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 مقياس الذكاء االنفعالي في صورتو االولي 

 الفـقــرة #
 االنتماء للمجال

 التعديل المناسب
 غير منتمية منتمية

    االنفعاالت الذاتية ىبعد التعرف عل
    انفعاالتو بوضوح ىيستطيع التعرف عل 1
    يعرف نقاط القوة والضعف في إنفعاالتو بدقة 2
    يعبر بوضوح عن مشاعره  3
    تجعلو حالتو اإلنفعالية يشعر بالقوة والكفاءة  4
    تفعاالتو اإليجابية منها والسلبية ايستطيع التمييز بسهولة بين  5
    يسهل عليو معرفة سبب الشعور بالرضا أو القلق  6
    يستطيع مواجهة مشاعره السلبية عند إتخاذ قرار مصيري  7
    يصعب عليو الغضب بدون سبب  8
    يشعر بالحيوية والنشاط عندما تواجهو مشكلة تحتاج إلي حل  9

    تزداد دافعيتو للعمل عندما يتوقع النجاح في العمل  10
    نفعاالتو في مواقف التحدي ا ىيسيطر عل 11
    يحدد مصادر ارتباكو بسهولة  12
    يستثمر مشاعره اإليجابية في التعامل مع االخرين 13
    يشعر بمسؤوليتو عن مشاعره  14

 بعد فهم إنفعاالت األخرين
    يسهل عليو فهم مشاعر االخرين  1
    يشعر بالضيق من كثرة إسئلة من اتعامل معهم  2
    استمع جيد لمشاكل األخرين  3
    يسهل عليو التحدث مع الغرباء  4
    لديو قدرة كبيرة للتأثير في األخرين 5
    عليو كسب ثقة األخرينيسهل  6
    يتفاعل مع مشاعر االخرين  7
    يشعر بالسعادة في تعاملو مع األخرين 8
    يسهل عليو عقد صدقات مع األخرين 9

    فهم اإلنفعاالت اإليجابية و السلبية لؤلخرين   ىلديو قدرة عل 10
    يجامل األخرين في إنفعاالتهم عندما يستحقون ذلك  11
    أتأثر بردود أفعال المحيطين بي  12
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 بعد إدارة اإلنفعاالت
    السلبية  هستطيع مواجهة مشاعر ي 1
     في حالة الضيق هستطيع التحكم في تفكير ي 2
    في مواقف الغضب ونفس ىستطيع السيطرة علي 3
    بدو ىادئا عند التعرض للضغوط ي 4
    بالصبر عند تحقيق اىدافي  ىتحلي 5
    ستدعي االنفعاالت االيجابية كالفرح والفكاىة في مواقف الضغط ي 6
    في المواقف المختلفة   والتعامل مع اصدقائ ويسهل علي 7
    هتأثر ايجابا بردود افعال االخرين نحو ي 8
    األخرين ىجد أفكار مناسبة للتخفيف من حدة التوتر لدي 9

    األخرين بسهولة  ىستطيع ادخال السرور علي 10
    األخرين ىعندما تكون اإلجواء متوترة لد بالهدوءتمتع ي 11
    وأصدقائ ىالتخفيف من مشاعر القلق لد ويسهل علي 12
    هحتفظ بالصبر والمثابرة ألقناع األخرين بوجهة نظر ي 13
     وتفاعل بشكل إيجابي مع الشعور اإليجابي للمحيطين بي 14

 االنفعاالتبعد تقييم 
    االنفعالية عند التعامل مع األخرين  ودراية تامة بحالت ىكون علي 1
    مسبقا ونفعاالتاستطيع إدراك المواقف التي تثيير ي 2
    ولتطوير إدائ وعرف ما ينقصني 3
    الشخصية وال تتأثر بانطباعات وقرارات 4
    السلبية ونفعاالتاإدراك  ويسهل علي 5
    شعر بويوصف حقيقة ما  وعلي يسهل 6
    الصادقة بسهولة  في المواقف الضاغطة هستطيع إدراك مشاعر ي 7
    إدراك مشاعر األخرين من خالل حديثهم ويسهل علي 8
    عن انفعاالتو بصدق يفصح  9

    عرف الحالة االنفعالية لؤلخرين من نبرة اصواتهمي 10
    تحت تأثير إنفعال ما االخرينفهم مبكرا ان ي 11
    وبدي اىتماما حقيقيا بمشكالت العاملين معي 12
    متدح األخرين عندما يؤدون عمال جيداي 13

 
  



276 

 

 
 

 

 برنامج الدراسات العميا المشترك بين                
 والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصىأكاديمية اإلدارة 

 

        
إستـثـانـح             

 ادج ـيـقـح انـيـاػهــف
 

 عزيزي المجيب ... السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ... 
 ما بعد ... أ

عمما  ،نالبديل الذي يناسب رأيك ى( عمXشارة )إبوضع ستبانة بكل موضوعية سئمة اإلأعن  باإلجابةنرجو التكرم 
 (موظفي الخدمات)و  (دارةرئيس مجمس اإل)ستثناء إنيا موجو لمعاممين الرسميين في منظمات المجتمع المدني بأب

البحث العممي فقط ،  ألغراضستبانة ستستخدم ن البيانات الواردة في ىذه اإلأم بكن نذكر أويجدر بنا في ىذا المقام 
قادة منظمات المجتمع المدني من وجية  ىقتيا بالذكاء االنفعالي لدفاعمية القيادة وعبل ىوذلك لمحاولة التعرف عم

 نظر  العاممين فييا .
 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم 
 

 

 اللبلاحللث
 ببلل درداح الشاعر                                                                                          

 
 

 : التاليةمبلحظة : نرجو تثبيت البيانات الشخصية 
 أنػثػػى               ذكػػػػػر                         :الػجػنس .0
  مػػحػػػػاسػػػػػػػػػب                        إدارم              ممدير تنفيذ      :    :المسمي الكظيفي .5

 

 دراسات عميا              بػكػالكريكس                    دبػػػمػػـك                :يػممػػؿ العػػؤىػمػال .3
   سنكات 10أكثر مف     سنكات     10 –سنكات           5سنكات 5أقؿ مف          :ةػػػدمػػخػكات الػنػس .4
 
 

  

ن(نن6هلحقنسقنن)

  ا تبًْ نهْعلي نالقيْدرنبصىستهْنالٌهْئي 
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 -النحو التالي: ىإستبانة : فاعمية القيادة وتتكون من أربعة أبعاد عم
 

 معارض جدا معارض محايد موافق موافق جدا الفـقــرة #

 أوال : بعــد الــرؤيــة الــواضحــة واألىداف المحــددة
      يضع القائد أىدافا واقعية 1
      يرسم أىدافا قابلة للتحقيق  2
      يضع أىدافا تراعي قدرات العاملين 3
      يضع أىدافا تطور مستقبل المنظمة  4
      يراعي القيم األخالقية في صياغة الرؤية  5
      تتصف أىدافو بالمرونة عند تحقيقها 6
      يشرك العاملين في عملية بناء رؤية عامة وشاملة للمنظمة 7
      يراعي الموضوعية عند صياغة الرؤية المستقبلية للمنظمة 8
      يشرك العاملين في متابعة التقدم الذي يتم احرازه 9

 ثـانـيـا : بــعــد الــتــخــطــيــط الــجــيــد 
      يضع إجراءات تراعي إمكانيات العاملين  1
      تتصف إجراءاتو بالمرونة  2
      يضع إجراءات تراعي إمكانيات المنظمة  3
      يحدد إجراءات تختصر الوقت والجهد  4
      يضع إجراءات يمكن متابعتها وقياسها   5
      يستخدم إجراءات تتصف بالواقعية   6
      يضع إجراءات تواكب روح العصر 7
      يطور إجراءات جديدة لتحقيق األىداف  8
      يتبني إجراءات يسهل تنفيذىا مع قيادات أخري  9

      يضع إجراءات محددة بالوقت   10
      يشرك العاملين في تخطيط العمل  11
      العاملين لمناقشتها  ىيطرح أفكاره عل 12
      تنسيق جهود العاملين  ىيحرص عل 13
يستعرض الخطط السابقة عند تطوير الخطط والبرامج  14

 المستقبلية 
     

      وضع خطط وقائية لمشكالت المنظمة ىيعمل عل 15
      يلم باألسس العلمية للتخطيط الجيد  16
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 ال ــعــفــر الــيــأثــتــالثالثا : بــعــد 
      بداء آرائهم في تخطيط العمل وتنفيذه إ ىع العاملين علجيش 1
      يستخدم عبارات المدح والثناء إلشباع الحاجات النفسية للعاملين  2
      العاملين  في نفوسالتفاؤل  يبث 3
      قتراحات الهادفة من العاملينيتبني اإل 4
       في المنظمةنجازات العاملين إ يقدر 5
      من زاوية جديدة  للعملالنظر  ىلإيدفع العاملين  6
      المستويات  كافة  مع العاملين فيباحترام يتعامل  7
      نفسهم أ ىعتماد علاإل ىيشجع العاملين عل 8
      يراعي حاجات العاملين  9

       غير الفاعلينألشخاص ا يحفز 10
 م ــويــقــتــوال رابــعــا : بــعــد الــمــتابــعــة

      ىداف المنظمة أتقييم  ىيحرص عل 1
      نشطة المختلفة للعاملين األ ىيشرف عل 2
      وال بأول أ يصوب مسارات العاملين 3
      الهدف  الييوجو جهود العاملين  4
      نجازات العاملين بشكل دائم إيتابع  5
      حكامو أبالحيادية والنزاىة في  يلتزم 6
      ىداف يضع بدائل لتحقيق األ 7
      في العاملين مفهوم التقويم الذاتي  ينمي 8
      حكام الصحيحة اصدار األ ىقادر عل 9

      ساليب جيدة في انجاز العملألي إيرشد العاملين  10
       عند الضرورة تقديم المعلومات الالزمة  ىيمتلك قدرة عل 11
       لتقييم العاملين يضع نظاما ثابتا  12
      يعتمد نظام التقييم البنائي  13
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ن(نن9هلحقنسقنن)

 ا تبًْ نالزَْءناالًفعْلونبصىستهْنالٌهْئي 
 

 برنامج الدراسات العميا المشترك بين                
 اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصىأكاديمية 

        
 إستـثـانـح

  ايلـؼـفـناء اإلــذكــان                                                           
 

 عزيزي المجيب ... السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ... 
 ما بعد ... أ

، عمما نالبديل الذي يناسب رأيك ى( عمXشارة )إبوضع ستبانة بكل موضوعية سئمة اإلأعن  باإلجابةنرجو التكرم 
 (موظفي الخدمات)و  (دارةرئيس مجمس اإل)ستثناء إنيا موجو لمعاممين الرسميين في منظمات المجتمع المدني بأب

البحث العممي فقط ،  ألغراضستبانة ستستخدم ن البيانات الواردة في ىذه اإلأم بكن نذكر أويجدر بنا في ىذا المقام 
قادة منظمات المجتمع المدني من وجية  ىنفعالي لدفاعمية القيادة وعبلقتيا بالذكاء اإل  ىوذلك لمحاولة التعرف عم

 نظر  العاممين فييا .
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم 
 

 

 ثللاحلبلال
 ببلل درداح الشاعر                                                                                          

 
 مبلحظة : نرجو تثبيت البيانات الشخصية اآلتية ... 

 أنلثللى           ذكلللللر            اللجلنس :                 .0
  مللحللللاسلللللللللب                    إداري               يتنفيذمدير       المسمي الوظيفي:    .5

 

  دراسات عميا               بلكلالوريوس                اللملؤىللل العللمملي:         دبلللمللوم     .3
   سنكات 10أكثر مف     سنكات     10 –سنكات         5سنكات 5أقؿ مف    :   :  ةػػػدمػػخػكات الػنػس .4
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 -النحو التالي: ىوتتكون من أربعة أبعاد عمالي لللعللفلنذكاء اإل لل: ال إستبانة
 

 معارض جدا معارض محايد موافق موافق جدا الفـقــرة #

      اإلنــفــعــاالت الــذاتيــة ىأوال : بــعــد الــتــعــرف عل
      إنفعاالتو بوضوح ىيستطيع التعرف عل 1
      يعرف نقاط القوة والضعف في إنفعاالتو بدقة 2
      يعبر بوضوح عن مشاعره  3
      حالتو اإلنفعالية تشعره بالقوة  4
      يستطيع التمييز بسهولة بين إنفعاالتو اإليجابية والسلبية  5
      يسهل عليو معرفة سبب الشعور بالرضا أو القلق  6
      يستطيع مواجهة مشاعره السلبية عند إتخاذ قرار مصيري  7
      يصعب عليو الغضب بدون سبب  8
      يشعر بالحيوية والنشاط عندما تواجهو مشكلة تحتاج إلي حل  9

      تزداد دافعيتو للعمل عندما يتوقع النجاح في العمل  10
      إنفعاالتو في مواقف التحدي  ىيسيطر عل 11
      يحدد مصادر ارتباكو بسهولة  12
      يستثمر مشاعره اإليجابية في التعامل مع اآلخرين 13
      يشعر بمسؤوليتو عن مشاعره  14

 ثـــانــيــا : بــعــد فــهــم إنــفــعــاالت اآلخرين
      يسهل عليو فهم مشاعر اآلخرين 1
      من يتعامل معهم  يشعر بالضيق من كثرة إسئلة 2
      مستمع جيد لمشاكل اآلخرين 3
      يسهل عليو التحدث مع الغرباء  4
      لديو قدرة كبيرة للتأثير في اآلخرين 5
      يسهل عليو كسب ثقة اآلخرين 6
      يتفاعل مع مشاعر اآلخرين 7
      يشعر بالسعادة في تعاملو مع اآلخرين 8
      عقد صدقات مع اآلخرين يسهل عليو 9

      فهم اإلنفعاالت اإليجابية و السلبية لآلخرين   ىلديو قدرة عل 10
      يجامل اآلخرين في إنفعاالتهم عندما يستحقون ذلك  11
      يتأثر بردود أفعال المحيطين بو  12
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 ثــالــثــا : بــعــد إدارة اإلنــفــعــاالت
      السلبية  همشاعر ستطيع مواجهة ي 1
       في حالة الضيق هستطيع التحكم في تفكير ي 2
      في مواقف الغضب ونفس ىستطيع السيطرة علي 3
      بدو ىادئا عند التعرض للضغوط ي 4
       وىدافأبالصبر عند تحقيق  ىتحلي 5
      يجابية كالفرح والفكاىة في مواقف الضغط نفعاالت اإلستدعي اإلي 6
      في المواقف المختلفة   وصدقائأالتعامل مع  ويسهل علي 7
      هخرين نحو فعال اآلأيجابا بردود إتأثر ي 8
      خريناآل ىمناسبة للتخفيف من حدة التوتر لد اجد أفكار ي 9

      خرين بسهولة اآل ىدخال السرور علإستطيع ي 10
      خريناآل ىمتوترة لدجواء عندما تكون األ بالهدوءتمتع ي 11
      وأصدقائ ىالتخفيف من مشاعر القلق لد ويسهل علي 12
      هخرين بوجهة نظر حتفظ بالصبر والمثابرة ألقناع اآلي 13
       وتفاعل بشكل إيجابي مع الشعور اإليجابي للمحيطين بي 14

 االتــعــفــنييم اإلــقــد تــعــبرابــعــا : 
      خريننفعالية عند التعامل مع اآلاإل ودراية تامة بحالت ىكون علي 1
      مسبقا وستطيع إدراك المواقف التي تثيير إنفعاالتي 2
      ولتطوير إدائ وعرف ما ينقصي 3
      الشخصية وال تتأثر بانطباعات وقرارات 4
      السلبية وإدراك إنفعاالت ويسهل علي 5
      شعر بويوصف حقيقة ما  ويسهل علي 6
      الصادقة بسهولة  في المواقف الضاغطة هستطيع إدراك مشاعر ي 7
      خرين من خالل حديثهمإدراك مشاعر اآل ويسهل علي 8
      بصدق  خريناآليعيش إنفعاالت  9

      صواتهمأخرين من نبرة نفعالية لآلعرف الحالة اإلي 10
      خرين تحت تأثير إنفعال مان اآلأفهم مبكرا ي 11
      وبدي اىتماما حقيقيا بمشكالت العاملين معي 12
      خرين عندما يؤدون عمال جيدامتدح اآلي 13
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 (5يهحق رقى)
 قائًح جلنح انتحكيى 

 اجلهح االسى  #
 جامعة االقصى د. فضل خالد أبو ىين  . أ 1
 جامعة االقصى  محمود االستاذد.  . أ 2
 جامعة االقصى  صبلح حمادد. أ.  4
 جامعة االقصى  عايدة صالح د. أ.  5
 جامعة االقصى عون محيسند.  5
 جامعة االقصى د . ناجي سكر  6
 اكاديمية االدارة والسياسة د. محمد ابراىيم المدىون  7
 اكاديمية االدارة والسياسة د. نبيل عبد الموح  9
 اكاديمية االدارة والسياسة د. محمد عبد العزيز الجريسى  9

 جامعة القدس ابو ديس د. بسام ابو حمد  10
 مؤسسة انقاذ الطفل د. وليد موسي  11
 جامعة القدس المفتوحة د. زكي رمزي مرتجي 12
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 ( 7يهحق رقى )
 كتاب تسهيم يهًح تاحث 
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 (8يهحق رقى )
 كتاب تسهيم يهًح تاحث
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 ( 9يهحق رقى )
 كتاب تسهيم يهًح تاحث
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 (: )يهحق رقى 
 كتاب تسهيم يهًح تاحث
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 (21يهحق رقى )
 كتاب تسهيم يهًح تاحث
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 ( 22يهحق رقى )
 احصائيح ػدد اجلًؼياخ انشثاتيح
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 ( 23يهحق رقى )
 احصائيح تأػداد اجلًؼياخ حسة قطاع انؼًم وػدد انؼايهني

 في محافظات قطاع غزةتوزيع الجمعيات حسب قطاع العمل 
 عدد الجمعيات في كل قطاع في محافظات قطاع غزة قطاع العمل الرتيب
 389 الجمعيات االجتماعية 0
 74 الجمعيات الثقافية 5
 54 الجمعيات الشبابية 3
 44 جمعيات االمومة والطفولة 4
 41 الجمعيات الطبية 5
 41 الجمعيات النقابية 6
 35 الجمعيات الزراعية 7
 35 الجمعيات التعميمية 8
 58 جمعيات ذوي االحتياجات الخاصة 9
 03 الجمعيات البيئية 01
 01 جمعيات حقوق االنسان والديمقراطية  00
 9 الجمعيات العائمية والعشائرية 05
 7 جمعيات الخريجين 03
 7 جمعيات غير مصنفة 04
 3 جمعيات الصداقة 05
 5 جمعيات السياحة واالثار 06

 786 المجموع  
 

 

 محافظات قطاع غزة ىتوزيع اعداد العاممين في الجمعيات عم
 العاممين المحافظة الترتيب
 4746 غزة 0
 0557 خانيونس 5
 0156 الشمال 3
 815 الوسطي 4
 794 رفح 5

 8598 المجموع 
 

 اعداد الجمعيات الشبابية بين محافظات قطاع غزة
 الجمعيات الشبابيةاعداد  المحافظة الترتيب
 34 غزة 0
 9 خانيونس 5
 5 الشمال 3
 4 الوسطي 4
 5 رفح 5

 54 المجموع
                

 
 
 
 
 

 اعداد العاممين في الجمعيات الشبابية بين محافظات القطاع
اعداد العاممين في الجمعيات  المحافظة الترتيب

 نسب توزيع العاممين في الجمعيات الشبابية

 %5.58 018 غزة 0
 %6.13 74 خانيونيس 5
 %4.61 37 الوسطي 3
 %5.34 54 الشمال 4
 %5.71 5 رفح 5
 545 المجموع

 

 .5104المصدر: وزارة الداخمية الفمسطينية، دليل الجمعيات الخيرية والييئات االىمية المحمية، غزة 


