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ــْو ُكْنــَت َفّظــًا " فِبَمــا َرْحَمــٍة ِمــْن اللَّــِه ِلْنــَت َلُهــْم َوَل

وا ِمــْن َحْوِلــَك َفــاْعُف َعــْنُهْم  َغِلــيَظ اْلَقْلــِب الْنَفــضُّ

ــِإَذا َعَزْمــَت  َواْســَتْغِفْر َلُهــْم َوَشــاِوْرُهْم ِفــي اَألْمــِر َف

  "َوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلينَفتَ 

  

 ]159:آل عمران[
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  ...يا من سكبت زرقة البحر، ولونت السماء 
  ...يا من حملت المركب الصغير، لترفعه فوق األمواج واألنواء 

  ...ضممته بقوة، فلم يهتز ولم يضطرب 
  إلى شاطئ رحمتك ... أعطيته إيمانك، وسّيرته في بحر عطفك

  ... كيف نقوى على شكرك 
  ...إليك يا اهللا شكرًا 

وُيـسعدني فـي هـذه اللحظـات المباركـة التـي يطـل بهـا ربيـع بالدنـا الحبيبـة أن أقطـف بعـض الـورود 
 ...منه هدية 

  ...وأعطت بحب وحنان لنحيا ... وتألمت لنفرح ... إلى التي قاست لنكبر 
  ي الغاليةأم... نبع الحنان ... إلى 

  ...ففيه كبرنا ... إلى من عّلمنا الحب 
  ...ففيه مضينا ... وعّلمنا الحنان 

  ...وعلمنا أن طريق النجاح يحتاج إلى الجد واالجتهاد، وكان لنا على الدوام سندًا ومعينًا 
  أبي الحاني... إلى 

  ...إلى الزهور النادية في بستان حياتي 
   ...إلى العيون الصافية في جنة أيامي

  ...إلى األيادي الحانية المشّجعة دومًا للمضي قدمًا إلى األمام 
  أهل بيتي وعائلتي

  ...وساندوا فصدقوا ... إلى الذين أعطوا من علمهم فما بخلوا 
  ...ومناهل العلم ... إلى مشاعل األمل 

  ...الجامعة اإلسالمية بغزة ... أساتذتي الكرام في جامعتنا الحبيبة 
ــــى الــــذي صــــاد ــــٍد حانيــــة، وكلمــــة صــــادقة، وقطــــرة دامعــــة، وبــــسمة ... قوا فــــصدقوا إل ــــى كــــل ي إل

  ...ُمشّجعة 
  ...إلى كل أصدقائي وأحبتي 
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  شكر وتقدير
  

﴿َربِّ أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى وَاِلَديَّ وَأَْن أَْعَملَ َصالًِحا َتْرَضاُه  
  بِرَْحَمِتَك ِفي ِعبـَاِدَك الصَّالِِحيَن﴾وَأَْدِخْلِني  

  
عنـــــــد وصـــــــولنا لمفتـــــــرق الطريـــــــق، حيـــــــث شـــــــارفت رحلتنـــــــا علـــــــى االنتهـــــــاء، وعنـــــــد أول 

مــــن : "عرفــــان لنــــا بعــــد طــــول دراســــة وتعــــب، ومــــصداقًا لحــــديث الرســــول صــــلى اهللا عليــــه وســــلم
ــــذي يوســــف / ؛ فإننــــا نتوجــــه بجزيــــل شــــكرنا إلــــى الــــدكتور"ال يــــشكر النــــاس ال يــــشكر اهللا بحــــر ال

تكـــــرم باإلشـــــراف علـــــى هـــــذه الدراســـــة، فكـــــان لنـــــا خيـــــر معـــــين، وكـــــان لنـــــا أفـــــضل مثـــــال للعمـــــل 
  .الجاد المخلص في كل لحظة خطوناها إلنجازها

  
ــــــــة  ــــــــى األســــــــاتذة الكــــــــرام، أعــــــــضاء لجن ــــــــل إل ــــــــشكل الجزي ــــــــدم بال ــــــــسعني إّال أن أتق وال ي

 تــــشريفهما لــــي بمناقـــــشة ســــامي أبــــو الـــــروس علــــى/ ماجــــد الفـــــرا، والــــدكتور/ الــــدكتور: المناقــــشة
بحثــــــــي المتواضــــــــع، ورفــــــــدي بتوجيهاتهمــــــــا ومالحظاتهمــــــــا، لتكــــــــون نقطــــــــة طيبــــــــة أمــــــــام بحــــــــر 

  .ونفعنا وٕاياهما به... علمهما الغزير، بارك اهللا لهما فيه 
  

ــــدكتور ــــشكر لل ــــذي كانــــت ألياديــــه الطيبــــة فــــي التحليــــل / كمــــا نتقــــدم بال ســــمير صــــافي ال
 .نااإلحصائي األثر الداعم إلكمال رسالت

  
حـــــــــــسن لدعمـــــــــــه المـــــــــــستمر، / وال يـــــــــــسعني إّال أن أتقـــــــــــدم بالـــــــــــشكر ألخـــــــــــي الحبيـــــــــــب

ــــاءة التــــي كــــان لهــــا األثــــر الكبيــــر فــــي المــــضي قــــدمًا إلــــى النهايــــة   كمــــا أخــــص . ومالحظاتــــه البّن
  .آية لجهودها بطباعة هذه الرسالة ودعمها الرائع لي حتى النهاية/ أختي الغالية

  

 ووفقهـــــم إلـــــى رفعـــــة هـــــذه األمـــــة، ووصـــــولها إلـــــى اللهـــــم أجـــــزهم عنـــــا كـــــل خيـــــر، ووفقنـــــا
   .العزة والكرامة، وارض اللهم عن عملنا هذا، واجعله بداية الطريق لنيل رضاك
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  ملخص الدراسة
  

القتـه بـبعض لـذكاء العـاطفي بأبعـاده المختلفـة، وعهدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـى مـستوى ا
، ومـدى  التعـرف علـى مراحـل اتخـاذ القـرار عند أفراد العينة، باإلضافة إلـىالمتغيرات الشخصية والوظيفية

تأثير الذكاء العاطفي على فعاليتها، وذلك من خالل دراسة واقع الذكاء العاطفي لدى شـريحة المـدراء فـي 
ث ُأجريـــت هـــذه الدراســـة باســـتخدام نمـــوذج جولمـــان للـــذكاء العـــاطفي فـــي البيئـــة مكتـــب غـــزة اإلقليمـــي، حيـــ

الـوعي الـذاتي، (اإلدارية، وقـد تـم دراسـة مـستويات الـذكاء العـاطفي للمـدراء فـي مكونـات النمـوذج الخمـسة 
ل وأثرهــا علــى قــدرة المــدراء فــي اتخــاذ القــرار وحــ) تنظــيم الــذات، الدافعيــة، التعــاطف، المهــارة االجتماعيــة

كما شملت الدراسة التعرف على أثر كل من الجنس والعمـر والمؤهـل العلمـي والدرجـة الوظيفيـة . المشاكل
وعــدد ســنوات الخبــرة وعــدد المــشرف علــيهم علــى مــستويات الــذكاء العــاطفي فــي كــل مكــون مــن المكونــات 

  .الخمسة
ـــي، الـــذي يعتمـــد علـــى جمـــع البيانـــات  ـــة المـــنهج الوصـــفي التحليل عـــن الظـــاهرة واعتمـــدت الباحث

  . اإلحصائي لتحليل البياناتSPSSوتفسيرها، وتم استخدام برنامج 
وقد تم استخدام اإلستبانة كـأداة السـتطالع آراء عينـة الدراسـة والمكونـة مـن المـدراء العـاملين فـي 

  مـديرًا، حيـث مثّـل هـذا العـدد مجتمـع الدراسـة،94 ممكتب غـزة اإلقليمـي التـابع لألونـروا والـذين بلـغ عـدده
  .وقد تم استخدام أسلوب المسح الشامل في الدراسة

وقد أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر الـذكاء العـاطفي بـشكل عـام، 
وفاعلية اتخاذ القرار وحـل المـشاكل للمـدراء فـي مكتـب غـزة اإلقليمـي التـابع لألونـروا، وهـذه العالقـة تعتمـد 

دراء فـي كـل مكـون مـن مكونـات الـذكاء العـاطفي الخمـسة حـسب نمـوذج على المستوى الذي يتمتع به المـ
جولمان باإلضافة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء العـاطفي ومقـدرة مـدراء األونـروا علـى 
اتخاذ القرار وحل المشاكل ُتعزى للمؤهل العلمي وعدد المشرف عليهم بالنسبة لمجال المهارة االجتماعية، 

ود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء العاطفي ومقدرة مدراء األونروا على اتخاذ القرار وحـل وعدم وج
  .المشاكل ُتعزى للجنس والعمر والخبرة والمؤهل العلمي والدرجة الوظيفية وعدد المشرف عليهم

العمـــــــل علـــــــى االهتمـــــــام بأبعـــــــاد : وأوصـــــــت الدراســـــــة بالعديـــــــد مـــــــن التوصـــــــيات الهامـــــــة منهـــــــا
لعـــــاطفي لـــــدى مـــــوظفي األونـــــروا بغـــــزة مـــــن خـــــالل التـــــدريب العملـــــي الميـــــداني، كـــــذلك التركيـــــز الـــــذكاء ا

علــــــــى اســــــــتخدام أســــــــاليب الــــــــذكاء العــــــــاطفي عنــــــــد عمليــــــــة االختيــــــــار للمــــــــوارد البــــــــشرية العاملــــــــة فــــــــي 
والء لـــــدى العـــــاملين، وُيحّفـــــزهم علـــــى العمـــــل بـــــشكل أكبـــــر، كمـــــا الـــــنتمـــــاء و الاألونـــــروا، وهـــــذا مـــــا ُيؤّكـــــد ا

ـــــاق أوصـــــت الد ـــــك مـــــن خـــــالل فـــــتح آف ـــــسانية فـــــي اتخـــــاذ القـــــرار، وذل ـــــيم اإلن راســـــة بـــــضرورة اعتمـــــاد الق
  .وفرص لزيادة استخدام األونروا للقدرات البشرية الكامنة
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Abstract 

 
This study is aiming to identify the level of emotional intelligence in 

its various dimensions, and its relationship to some demographic variables 
in the sample, as well as to identify the stages of decision-making, and 
the effective impact of emotional intelligence. The study of the reality of 
emotional intelligence to the slide managers in the Office of the Gaza 
Regional was conducted using a form Goleman of Emotional Intelligence in 
the administrative environment. The study tackles five levels of emotional 
intelligence for managers in the components of the model; i.e. self-
awareness, the organization of self-motivation, empathy, skill social and 
their impact on the ability of managers in the decision-making and 
problem-solving.  Also, the study shows the effect of sex, age, academic 
qualifications, grade, years of experience and number of their supervisors 
on the levels of emotional intelligence in each of the five components. 

 
The researcher adopts a descriptive analytical approach, which 

relies on data collection and interpretation of the phenomenon by means 
of SPSS statistical software for data analysis. 

 
The questionnaire was used as a tool to explore the views of the 

study sample consisting of 94 managers/directors working in the Gaza 
Regional Office of the UNRWA,  

 
The study shows a statistically significant relationship between the 

elements of emotional intelligence in general, and the effectiveness of 
decision-making and problem-solving for managers in the Office of the 
Gaza Regional Office of UNRWA. It also reflects this relationship that is 
attributable to the level enjoyed by managers in each component of 
emotional intelligence five models represented in the model Goleman. 
Moreover, it produces a statistically significant relationship between 
emotional intelligence and the ability of managers of UNRWA to the 
decision-making and problem solving due to qualifications and the number 
of their supervisor in the area of skill social, and the lack of significant 
relationship between emotional intelligence and the ability of managers of 
UNRWA to the decision-making and problem solving due to gender, age, 
experience and qualification and grade and the number of their 
supervisor. 

 
The study has represented several important recommendations, 

such as: work on attention to the dimensions of emotional intelligence of 
the staff of UNRWA in Gaza through the practice field, as well as the use 
of methods of Emotional Intelligence in the selection process of human 
resources working in the UNRWA, and the affiliation and loyalty among 
employees, and the motivation that lead to further work, the study has 
also recommended the need for the adoption of human values in decision-
making, and the opening of the prospects and the availability of 
opportunities to increase the use of UNRWA's human potential. 
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  :مقدمة

التــأثير مــن المفــاهيم الحديثــة التــي لهــا ) اإلنفعــالي أو وجــدانيالأو (ُيعــّد الــذكاء العــاطفي 
الواضـــح والمهـــم فـــي حيـــاة كـــل شـــخص وطريقـــة تفكيـــره وعالقاتـــه وانفعاالتـــه، فالتعـــاون القـــائم بـــين 

بـــرز دور العاطفـــة فـــي التفكيـــر المـــؤّثر، ســـواًء فـــي اتخـــاذ الـــشعور والفكـــر، أو بـــين العقـــل والقلـــب ي
القــرارات الحكيمــة أو فــي إتاحــة الفرصــة لنــا للتفكيــر بوضــوح، وهــذا لــه أثــر بــالغ فــي تحــسين األداء 

  .وحل المشاكل وزيادة اإلنتاجية على مستوى األفراد والمؤسسات
  

ـــ  ســسة علــى عــشرات  مؤ 1000 عامــًا الماضــية مــن ِقبــل 24وقــد ُأجريــت أبحــاث خــالل إل
األلـــوف مـــن األشـــخاص، وجميعهـــا توصـــلت إلـــى نفـــس النتيجـــة؛ إن نجـــاح اإلنـــسان يتوقـــف علـــى 

  ).2000 ،جولمان(. قة لها بشهاداته وتحصيله العلميمهارات ال عال
  

حيــث بّينــت الدراســات أن هــامش التطــوير فــي الــذكاء العــاطفي أوســع بكثيــر مــن هــامش 
 العاطفي ال يعني أن تكون لطيفًا في كـل األوقـات، وهـو ُيحـّسن التطوير في الذكاء العقلي، الذكاء
وقــد توصــل العلمــاء إلــى تعريــف شــامل للــذكاء العــاطفي علــى أنــه الــصحة وُيطيــل عمــر اإلنــسان، 

وقـد أصـبح القدرة على فهم االنفعاالت ومعرفتها والتمييـز بينهـا وضـبطها والتعامـل معهـا بإيجابيـة، 
همًا من فلـسفة أي مؤسـسة فـي تـدريب أفرادهـا، ألنـه ُيعلّـم النـاس كيـف الذكاء العاطفي اليوم جزًء م

  .يعملون معًا للوصول إلى هدف مشترك
  

طفي أكثـر مـن الجوانـب وقد أصبحت كل مهنـة تحتـاج إلـى جانـب مـن جوانـب الـذكاء العـا
رتقــاء فــي الجوانــب األخــرى، حيــث يوجــد فــي الــذكاء األخــرى، واإلرتقــاء فــي جانــب يــؤدي إلــى اإل

اطفي نقطـة انطـالق إذا وصـل إليهـا اإلنـسان، ارتفـع أداؤه بـشكل هائـل، ال يهـم مـا يكمـن خلفـك الع
خل عوامـل غيـر الحـسابات أو ما يكمن أمامك، المهم ما يكمن في داخلك، فعند اتخاذ قرار ما، تد

رتياحـــك لألشـــخاص الـــذين تعمـــل معهـــم، ومـــدى ثقتـــك بهـــم، وهـــذه العوامـــل ال تُقـــاس فـــي ذلـــك، كإ
  . والمعلومات، وٕاّنما بالمشاعرباألرقام

  

إن التمــــــايز فــــــي األداء المهنــــــي بــــــين األفــــــراد يخــــــضع للعديــــــد مــــــن العوامــــــل المختلفــــــة، 
ــــرز هــــذه العوامــــل  ــــة"ومــــن أب ــــروق الديموغرافي ــــا،"الف ــــم اســــتنباط فكــــرة هــــذه الدراســــة، ، ومــــن هن  ت

ــــم إدارة المــــو  ــــة، وعل ــــدرات الديموغرافي ــــسلوك التنظيمــــي يهــــتم بدراســــة الق ــــم ال ــــشرية يهــــتم فعل ارد الب
مـــــــشاكل بـــــــين فئـــــــات األفـــــــراد األداء وطـــــــرق إدارتـــــــه مـــــــن أجـــــــل اتخـــــــاذ القـــــــرار وحـــــــل البدراســــــة 
  .)2007 ،الخضر(. المختلفة
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، ومـن هنـا، داري كان مستواه اإلاً دارية من المهام الجوهرية للمدير أين صنع القرارات اإلإ

ن قدرتـه أو نـه صـانع قـرارات، أالمـدير بصـف  كما وُ ،دارةأنها قلب اإلصفت عملية صنع القرارت بوُ 
 التنظــيم أعــضاء عــن غيــره مــن ميــزهعلــى صــنع القــرارات وحقــه النظــامي فــي صــنعها هــو الــذي يُ 

بحيـث ) والرقابةالتوجيه و التنظيم و التخطيط (دارية  فعملية صنع القرارات محور العملية اإل،دارياإل
دتهـا فـي صـنع  بعيـد علـى قـدرة وكفـاءة قيالى حـدأي منظمة يتوقف إحققه ن مقدار النجاح الذي تُ أ

  وثيقــاً هميــة عــن عمليــة التنفيــذ وتــرتبط بهــا ارتباطــاً أن هــذه العمليــة ال تقــل القــرارات مــع مالحظــة أ
)5Goleman, 199.(  

  
بـــــالنظر إلـــــى موضـــــوع الـــــذكاء العـــــاطفي، لـــــوحظ أن لـــــه تطبيقـــــات واســـــتخدامات واســـــعة 

، وأمـــــاكن العمـــــل، وكـــــذلك عمليـــــة التـــــدريب تطبيقـــــات فـــــي الجانـــــب المهنـــــي: فـــــي الحيـــــاة، منهـــــا
والتــــــدريس بمختلــــــف مراحلــــــه، واتخــــــاذ القــــــرارات الــــــصائبة مــــــن ِقبــــــل المــــــدراء فــــــي المؤســــــسات 

  .الفاعلة بمختلف قطاعاتها
  

أثـر الـذكاء "ومن ضمن الدراسات التي ُأعدت حـول الـذكاء العـاطفي كانـت دراسـة بعنـوان 
 على أدائهم UNRWA اإلقليمي التابع لألونروا العاطفي الذي يتمتع به المدراء في مكتب غزة

  .)عزمي محمد بظاظو" (الوظيفي
  

أثر الذكاء العاطفي على مقدرة مـدراء مكتـب األونـروا بغـزة " فـي فبحثتأّما هذه الدراسة، 
، لتتكامل مع الدراسة السابقة الذكر للوصول إلى ذكـاء عـاطفي "المشكالتعلى اتخاذ القرار وحل 

  .األونروافاعل في مؤسسات 
  
، 1948 تأســست فــي أعقــاب الــصراع العربــي اإلســرائيلي عــام  هــي منظمــة دوليــةاألونــرواو 

 لغـرض 1949 عـام ديـسمبر 8فـي ) رابعـاً  (302لألمـم المتحـدة رقـم  بموجب قـرار الجمعيـة العامـة
 ميدانيـةوقـد بـدأت الوكالـة عملياتهـا ال. المباشرة وبرامج التشغيل لالجئين الفلـسطينيين تقديم اإلغاثة

 .1950 عام مايوفي األول من 
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  :مشكلة الدراسة

العمـل، فكثيـر مـن لوحظ زيادة الدراسات التـي تناولـت موضـوع الـذكاء العـاطفي فـي مكـان 
البــاحثين يــذكر أن االعتمــاد علــى عوامــل الــذكاء العــاطفي فــي انتقــاء اإلداريــين فــي مجموعــة مــن 

إلـى مؤسـسات األونـروا قـد أّدى إلـى تحـسين األداء الشركات التجارية والصناعية الكبرى باإلضافة 
  .معرفة أو االختيار االعتباطيالواإلنتاج بشكل كبير عن اختيارهم بناًء على 

  
ــــــــذكاء العــــــــاطفي  ــــــــّينوال ــــــــي ُيب ــــــــاوت بعــــــــض المــــــــدراء عــــــــن بعــــــــضهم ف ــــــــا لمــــــــاذا يتف  لن

 رغــــــــم تــــــــساويهم شكالتميــــــــادين العمــــــــل وطــــــــرقهم فــــــــي اتخــــــــاذ القــــــــرار الــــــــصائب لحــــــــل المــــــــ
  .درات العقلية والخبرة والتدريبفي الق

  
وبنــاًء عليــه، فــإن مــشكلة الدراســة تتبلــور فــي معرفــة مــستوى الــذكاء العــاطفي عنــد المــدراء 

وتـــأثيره علـــى مقـــدرتهم فـــي اتخـــاذ القـــرار وحـــل العـــاملين فـــي مكتـــب غـــزة اإلقليمـــي التـــابع لألونـــروا 
  :يوُتحاول الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيس التال. المشكالت

هل هناك عالقة بين الذكاء العاطفي ومقدرة المدراء العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع 
  ؟روا على اتخاذ القرار وحل المشكالتلألون

  
  :فرضيات الدراسة

قامــت الباحثــة بتطبيــق نمــوذج جولمــان ذو األبعــاد الخمــسة فــي البيئــة اإلداريــة علــى هــذه 
، " المهـارة االجتماعيـة، التعـاطف، الدافعيـة، تنظـيم الـذات،اتيالـوعي الـذ"الدراسة والتي تتكـون مـن 

  .شكالتولذلك، تم ربط العالقة بين تلك األبعاد وعملية اتخاذ القرار وحل الم
 

بناًء على ما تم تناوله في المقدمة ومشكلة الدراسة، ُيمكن تلخيص فروض الدراسـة طبقـًا و 
يتين، فـاألولى يتفـرع عنهـا خمـس فرضـيات أخـرى، للمتغيرات التابعة والمستقلة فـي فرضـيتين أساسـ

  . ووظيفيةشخصية بين الذكاء العاطفي ومتغيرات فروقوالثانية تبحث في وجود 
 

  : األولى والثانية على النحو التاليينتُيمكن التعبير عن الفرضي
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H1:  

ـــــــين  ـــــــة إحـــــــصائية ب ـــــــة ذات دالل ـــــــاك عالق ـــــــشكٍل عـــــــام عناصـــــــر هن ـــــــذكاء العـــــــاطفي ب ال
ـــــة اتخـــــا ـــــرار وحـــــل المـــــشوفاعلي ـــــروا للمـــــدراءكالتذ الق ـــــابع لألون ـــــب غـــــزة اإلقليمـــــي الت .  فـــــي مكت

  :ةمن هذه الفرضية الفرضيات التاليويتفرع 
  

H1a:  
 كالت وفاعلية اتخاذ القـرار وحـل المـشئية بين الوعي الذاتيهناك عالقة ذات داللة إحصا

  .للمدراء في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا
  

H1b:  
 وفاعليـة اتخـاذ القـرار وحـل المـشكالت  ذات داللة إحصائية بين تنظـيم الـذاتعالقة هناك

  .للمدراء في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا
  

H1c:  
 كالت وفاعليـــة اتخـــاذ القـــرار وحـــل المـــشة بـــين الدافعيـــةهنـــاك عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائي

  .للمدراء في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا
  

H1d:  
 المــشكالت وفاعليــة اتخــاذ القــرار وحــل لتعــاطفقــة ذات داللــة إحــصائية بــين اهنــاك عال

  .للمدراء في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا
  

H1e:  
هنـــاك عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائية بـــين المهـــارة االجتماعيـــة وفاعليـــة اتخـــاذ القـــرار وحـــل 

  . للمدراء في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونرواالمشكالت
  

H2:  
جابــات المبحــوثين حــول عالقــة الــذكاء العــاطفي إ بــين إحــصائية داللــة  ذاتفــروقهنــاك 

الجــنس، ( التاليــة الشخــصية والوظيفيــة تعــود للمتغيــرات مــشكالتبالقــدرة علــى اتخــاذ القــرار وحــل ال
  ).، نطاق اإلشرافالعمر، التعليم، الدرجة الوظيفية، سنوات الخدمة
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  :متغيرات الدراسة
  

  : حسب نموذج جولمان)مكونات الذكاء العاطفي(غيرات المستقلة المت: أوالً 
  .الوعي الذاتي .1
  .تنظيم الذات .2
  .الدافعية .3
  .التعاطف .4
  .المهارة االجتماعية .5

  
  :المتغيرات التابعة: ثانياً 

  .كالتاتخاذ القرار وحل المش
  

  :اف الدراسةھدأ
المتغيـــــرات بعــــاده المختلفـــــة وعالقتـــــه بـــــبعض اطفي بأالتعــــرف علـــــى مـــــستوى الـــــذكاء العـــــ .1

  .فراد العينةعند أوالوظيفية  الشخصية
 . على مراحل اتخاذ القرارت ومدى تأثير الذكاء العاطفي على فّعاليتهاالتعرف .2

ساهم فــي تعزيــز مــستوى ن ُتــمكــن أتقــديم التوصــيات والنتــائج مــن الدراســة العلميــة والتــي يُ  .3
ـــالـــذكاء العـــاطفي لـــدى المـــدراء العـــاملين فـــي األ هم فـــي اتخـــاذ القـــرارات ساعدونـــروا ممـــا ُي

 .السليمة وحل المشاكل المعقدة
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  :ھمية الدراسةأ

بعـاد متعـددة يـدخل ضـمن أنهـا تتعلـق بموضـوع إداري جديـد ذو أالدراسـة فـي  هميـة أتكمن
ؤثر بـشكل مباشـر علـى ن الـذكاء العـاطفي ُيـألوذلـك ين، يكـاديماهتمامات كثير من الممارسين واأل

  :هميتها من فإن الدراسة تستمد ألذا ، الصعيد المهنيجودة القرار لدى المدراء على
ــــة االســــتفادة مــــن النتــــاإ .1 ــــي مكاني ــــول والتوصــــيات الت ــــصتئج والحل ــــة مــــن  إخل ليهــــا الباحث

ـــــــذكاء العـــــــاطفي وأ ـــــــى اتخـــــــاذ القـــــــرار وحـــــــل المـــــــدراســـــــتها لموضـــــــوع ال ـــــــره عل ، شكالتث
ــــى طبيعــــةو  ــــذكاء العــــاطفي بأالتعــــرف عل ــــين ال ــــة ب ــــة وفع العالق ــــة اتخــــاذ بعــــاده المختلف الي

ــــــرار لــــــدى ال ــــــى حــــــسن أالق عمــــــالهم باعتبــــــار أن دائهــــــم ألمــــــدراء وبالتــــــالي انعكاســــــه عل
ـــــــذكاء وهـــــــو المـــــــسؤول عـــــــن قـــــــدرة الفـــــــرد علـــــــى إ ـــــــذكاء العـــــــاطفي أحـــــــد أبعـــــــاد ال دارة ال

 .خرينالته ومشاعره وعواطفه وعالقته باآلانفعا

هـا مهمـة لـذوي العالقـة  مخرجاتأن حيـث ، للطلبـة الدارسـين هاماً عتبر هذه الدراسة مرجعاً تُ  .2
سة مـن أهـم ثير الذكاء العاطفي لدى مـدراء مؤسـلموضوع فهي تعطيهم فكرة عن مدى تأبا
ـــراراتهم الوأ ـــة ق ـــة العاملـــة فـــي قطـــاع غـــزة فـــي فعالي ـــر المؤســـسات الدولي ـــة بخدمـــة كب متعلق

 .مثل وحل مشاكلهم بالطريقة الصحيحةالالجئين الخدمة األ

ــــــــرتُ  .3 بــــــــاحثين فــــــــي مــــــــام الألنهــــــــا ســــــــتفتح المجــــــــال أهــــــــذه الدراســــــــة مهمــــــــة كــــــــذلك  عتب
ــــــــــــسلوك التنظيمــــــــــــي وإ  ــــــــــــم ال ــــــــــــر فــــــــــــي هــــــــــــذا حــــــــــــث أدارة المــــــــــــوارد البــــــــــــشرية للبعل كث

 .خرىلمفهوم الجديد وعالقته بمتغيرات أا

ـــــــــذكاء  .4 ـــــــــي مجـــــــــال ال ـــــــــم ف ـــــــــه العل ـــــــــة بأحـــــــــدث مـــــــــا توصـــــــــل إلي ـــــــــة العربي ـــــــــد المكتب تزوي
ديثـــــــــة العـــــــــاطفي فـــــــــي البيئـــــــــة األجنبيـــــــــة عبـــــــــر ترجمـــــــــة العديـــــــــد مـــــــــن الدراســـــــــات الح

والنظريــــــــــات المتعلقــــــــــة بالموضــــــــــوع ممــــــــــا ُيمّهــــــــــد وُيــــــــــسّهل الطريــــــــــق إلجــــــــــراء المزيــــــــــد 
 .من البحوث والدراسات في هذا المجال في البيئة العربية
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  الفصل الثا�ي
  )الذكاء العاطفي (اإلطار النظري

  
  
  

 مدخل ومفاهيم حول الذكاء العاطفي: املبحث األول  

  

 الذكاء العاطفيسرتاتيجيات تطوير قدراتواأبعاد ومناذج : املبحث الثا�ي   

  

 واحي اختاذ القرار وعالقته بالذكاء العاطفي: املبحث الثالث�  
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  املبحث األول
  مدخل ومفاهيم حول الذكاء العاطفي

  
  

 .مفهوم الذكاء . 1

 .مفهوم العاطفة . 2

 .العقل والعاطفة . 3

 :الذكاء العاطفي . 4

  .التارخييالتطور  . 5

 .تعريف الذكاء العاطفي . 6

 .ذكاء العاطفيأمهية ال . 7

 .تطبيقات الذكاء العاطفي . 8
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  :مفھوم الذكاء .1

إن األفـــــــراد يختلفـــــــون بطـــــــرق اســـــــتجاباتهم وتفـــــــاعلهم إزاء مـــــــا ُيواجهونـــــــه فـــــــي بيئـــــــاتهم، 
وذلــــك تبعــــًا لمــــا يمتلكــــون مــــن قــــدرات مختلفــــة، فــــالبعض ُيحقــــق نجاحــــًا فــــي أســــلوب تفاعلــــه مــــع 

 ســــــعادة ورضــــــًا، بينمــــــا يفــــــشل بيئتــــــه، وهــــــذا يــــــنعكس علــــــى حيــــــاتهم الخاصــــــة، ويجعلهــــــا أكثــــــر
فقــــــدرة اإلنــــــسان علــــــى لهم، ممــــــا يــــــنعكس علــــــى حيــــــاتهم ســــــلبًا، اآلخــــــرون فــــــي أســــــاليب تفــــــاع

التعامـــــل مـــــع متطلبـــــات الحيـــــاة فـــــي المجـــــاالت المختلفـــــة تلعـــــب دورًا أساســـــيًا فـــــي تحديـــــد درجـــــة 
  ).1995الحنفي، (تكيفه ونجاحه في الحياة 

  
 فــي حياتــه العلميــة والعمليــة، وكــذلك فــي حياتــه والــذكاء يلعــب دورًا مهمــًا فــي نجــاح الفــرد

وقـد كـان التأكيـد لفتـرة زمنيـة . االجتماعية بالرغم من التفاعـل والتـداخل بـين هـذه الجوانـب المختلفـة
قريبـــة علـــى أن الـــذكاء يعنـــي قـــدرات عقليـــة محـــددة، ومعظـــم تعريفـــات الـــذكاء أكـــدت علـــى جوانـــب 

  ).1997عدس، (القدرات العقلية المعرفية 
  
د اهتم علماء النفس والمربون بدراسة مفهوم الذكاء والتعمق فيه، وذلك لما تميز بـه مـن وق

 وانعكاسات متوقعـة علـى الكثيـر مـن المجـاالت والجوانـب االجتماعيـة والتعليميـة والتربويـة، اتتأثير 
اًء علـى بل وحتى اإلدارية منها، واهتم العامة بمفهوم الذكاء لما يتوقع أن ُيحققه لهم من مردود سو 

  .المستوى النفسي أو االجتماعي أو العملي
  

وُيعـــــد مفهـــــوم الـــــذكاء مـــــن أكثـــــر المفـــــاهيم الـــــسيكولوجية التـــــي يـــــدور حولهـــــا نقـــــاش بـــــين 
 فـــــي نفس كالمـــــسؤولين عـــــن اتخـــــاذ القـــــرارعلمـــــاء الـــــنفس ومـــــستخدمي نتـــــائج دراســـــات علمـــــاء الـــــ

 واإلداريـــــــة، لمـــــــا لـــــــذلك مختلـــــــف المجـــــــاالت ســـــــواًء التربويـــــــة أو النفـــــــسية أو االجتماعيـــــــة منهـــــــا
ـــــراد ومعالجـــــة المـــــشكال ـــــأثير علـــــى حيـــــاة األف ـــــسية واالجتماعيـــــة والتربويـــــة المفهـــــوم مـــــن ت ت النف

  ).50-49: 2003حسين، (
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فمفهــوم الــذكاء يتــسم بتعــدد تعريفاتــه وتنوعهــا نظــرًا لعــدم وضــوح المقــصود منــه علــى وجــه 

ل تعريفـه تعريفـًا علميـًا، بـل وصـل التحديد، مما أّدى إلـى اخـتالف وجهـات نظـر علمـاء الـنفس حـو 
األمر إلى عدم االتفاق علـى مقيـاس موحـد للـذكاء، إّال أن هـذا لـم يمنـع علمـاء الـنفس والمـستفيدين 
منه من االستمرار في محاولتهم لتعريـف الـذكاء وبنـاء مقـاييس للـذكاء تتميـز بالثبـات والـصدق فـي 

  .)50-49: 2003حسين، (التنبؤ بمستوى الذكاء لألفراد 
  

ــــــسر مفهــــــوم  كمــــــا اهــــــتم علمــــــاء الــــــنفس منــــــذ مائــــــة عــــــام بوضــــــع نظريــــــات ومفــــــاهيم تُف
وعــــّرف عــــامر , )229: 2002محمــــود، (الــــذكاء للــــنفس البــــشرية علــــى أنــــه قــــدرة عقليــــة عامــــة 

الــــذكاء بأنــــه قــــدرة عــــضوية لهــــا أســــاس فــــي التكــــوين الجــــسماني، ويرجــــع اخــــتالف األفــــراد فيــــه 
وهــــذا يــــدل علــــى أن هــــذه القــــدرة بهــــذا المعنــــى موروثــــة، إلــــى اخــــتالفهم فــــي التكــــوين العــــضوي، و 

 الـــــذكاء بأنـــــه قـــــدرة الفـــــرد علـــــى الفهـــــم (Binet)ف بينيـــــه ، وُيعـــــرّ الـــــذكاء يتـــــأثر بالبيئـــــة المحيطـــــة
واالبتكــــار والتوجيـــــه الهـــــادف للــــسلوك والنقـــــد الـــــذاتي، بمعنــــى قـــــدرة الفـــــرد علــــى فهـــــم المـــــشكالت 

 الــــذكاء (Stern)عديلــــه، بينمــــا يــــرى شــــترن والتفكيــــر فــــي حلهــــا وقيــــاس هــــذا الحــــل أو نقــــضه وت
ــــدة، فــــي حــــين ُيعــــّرف كلفــــن  ــــسليم فــــي المواقــــف الجدي ــــى التــــصرف ال  (Colvin)بأنــــه القــــدرة عل

 (Wechsler)الــــــذكاء بأنـــــــه القــــــدرة علـــــــى الــــــتعلم والقـــــــدرة علــــــى التحـــــــصيل، وُيعــــــّرف وكـــــــسلر 
 والتفاعــــل النــــاجح مــــع الــــذكاء بأنــــه القــــدرة الكليــــة للفــــرد علــــى العمــــل الهــــادف والتفكيــــر المنطقــــي

ــــــى أنــــــه ). 18: 2008عــــــامر، (البيئــــــة  ــــــذكاء عل ــــــدت تعريفــــــات العلمــــــاء لل ــــــزت وأّك وبالتــــــالي رّك
  ).19: 2008عامر، (عملية التعلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

  
ولعلنا نجـد أن اخـتالف البـاحثين والعلمـاء فـي تفـسير مفهـوم الـذكاء أو القـدرة علـى تعريفـه 

ين المهتمين يعود لعدة أسـباب، سـواًء لـشمول هـذا المفهـوم لـدوافع واتجاهـات األفـراد تعريفًا موحدًا ب
وهي نفسية ال شعور، وقد ال يرغب باإلفصاح عنها كـأن ُيحـاول إخفائهـا أو التمويـه عنهـا، وأيـضًا 
الخـتالف توجيهــات العلمـاء والبــاحثين الـذين تنــاولوا هـذا المفهــوم وتعرضـوا لــه، فكـل باحــث يحــاول 

تطرق لهذا المفهوم من خالل وجهـة نظـره ومـن خـالل تخصـصه أو لمـا يخـدم مـصالحه سـواًء أن ي
  .الشخصية أو العلمية
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 أن غمــــــــوض مفهــــــــوم الــــــــذكاء وصــــــــعوبة الدقــــــــة فــــــــي (Sattler)يــــــــرى فيــــــــري ســــــــاتلر 

تحديــــده يعــــود إلــــى كــــون الــــذكاء صــــفة ولــــيس كينونــــة، بمعنــــى أن الــــذكاء ال وجــــود لــــه فــــي حــــد 
ًا عنـــــدما يـــــسلك طريقـــــة معينـــــة فـــــي نـــــي مـــــن الوصـــــف ننعـــــت بـــــه فـــــردًا معو نـــــوعذاتـــــه، وٕاّنمـــــا هـــــ

ـــــذكاء أنـــــه (Wesman)وضـــــع معـــــين، فـــــي حـــــين يـــــشير ويـــــسمان   أن مـــــن عوامـــــل غمـــــوض ال
نتيجـــــة أو حـــــصيلة الخبـــــرات التعليميـــــة للفـــــرد، حيـــــث يبـــــدو الـــــذكاء نوعـــــًا مـــــن تتـــــابع أو تسلـــــسل 

ــــــــون  ــــــــذكر فرن ــــــــراد، وي ــــــــدى األف  أن غمــــــــوض مفهــــــــوم (Vernon)وظــــــــائف النمــــــــو والتطــــــــور ل
  ).21: 2008عامر، (الذكاء قد يعود إلى تعدد وكثرة المعاني المرتبطة به 

  
ولم يغفل العلماء والباحثين رغم اختالف توجهاتهم عن البحث عـن مؤشـرات كميـة مقبولـة 

 عامة وقدرات خاصة متعـددة، اتلقياس الذكاء، فمعظم علماء النفس اعتبروا الذكاء مكونًا من قدر 
الذكاء كانـت وسـيلتهم فـي تقـدير كـم هـذه القـدرات وتلخيـصه بقيمـة عدديـة واحـدة للفـرد ُتمثـل فنسبة 
كمــا هــو الحــال عنــد تمثيــل توزيــع مجموعــة مــن الــدرجات بقيمــة عدديــة واحــدة تعبــر عــن (ذكائــه 

، إّال أن العلمـــاء لـــم يـــستطيعوا االتفـــاق علـــى القـــدرات األساســـية التـــي ُتمثـــل )متوســـطها الحـــسابي
التكوينية للذكاء، ولذلك ظهرت عدة توجهات وتصورات تبلورت فيما بعد إلـى نظريـات الخصائص 

  ).53: 2003حسين، (مختلفة نحو مفهوم الذكاء 
  

ففــي نهايــة الثمانينــات ظهــرت نظريــات حديثــة فــي الــذكاء حلــت محــل النظريــات القديمــة، 
خرى، نجد أن كل نظرية من وأحيانًا كانت عبارة عن تطوير أو إضافات لتلك النظريات، وبعبارة أ

تلـــك النظريـــات تــــم تحـــديثها لتناســــب المفـــاهيم الجديــــدة التـــي تظهــــر بـــين فتــــرة وأخـــرى، ولتناســــب 
االكتــشافات التــي توالــت فــي بدايــة التــسعينات نحــو مفهــوم الــنفس البــشرية والعالقــات االجتماعيــة 

ظهـــرت علـــى يـــد جـــاردنر وٕادارة الـــذات، ومـــن تلـــك النظريـــات وأهمهـــا نظريـــة الـــذكاء المتعـــدد التـــي 
(Gardner) التــي فتحــت المجــال لنظريــات أخــرى مثــل نظريــة الــذكاء العــاطفي والتــي 1983 عــام 

 مـــاير وســـالوفي، وجهـــود العالمـــان 1988 عـــام (Bar-On) أون-بـــاركانـــت ُتمّثـــل جهـــد كـــًال مـــن 
(Salovey & Mayer, 1990).  

  
تلــــــــــــك ، وأظهــــــــــــر 1995 عــــــــــــام (Goleman)ثــــــــــــم بعــــــــــــد ذلــــــــــــك تناولهــــــــــــا جولمــــــــــــان 

النظريــــــــــة للعــــــــــالم بــــــــــشكل جيــــــــــد، ومــــــــــن ثــــــــــم توالــــــــــت اهتمامــــــــــات البــــــــــاحثين بهــــــــــذه النظريــــــــــة 
  ).57: 2004محمود وآخرون، (الجديدة 
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  :مفھوم العاطفة .2

هـــــي أحـــــداث داخليـــــة تنـــــسق العديـــــد مـــــن األنظمـــــة الـــــسيكولوجية الفرعيـــــة والتـــــي تـــــشمل 
 مـــــــــن العالقـــــــــات االســـــــــتجابات الـــــــــسيكولوجية والتفكيـــــــــر والـــــــــوعي اإلدراكـــــــــي، وتنـــــــــشأ العاطفـــــــــة

ــــــسانية مــــــن  ــــــالمتغيرات اإلن ــــــه وب ــــــه وبعائلت ــــــرد بذاكرت ــــــة الف ــــــر عالق ــــــدما تتغي ــــــرد، فعن ــــــرة للف المتغي
ــــه ــــه تتغيــــر عاطفت ــــى الميــــل نحــــو شــــ شــــعور وجــــدانييالعاطفــــة هــــو . حول ــــسان إل ــــدفع اإلن  يء، ي

ذا ُيقــــال َعِطــــَف إليـــــه أي ولهــــ، جماعــــة، وقــــد يكــــون ماديــــًا أو نفــــسياً  مــــا، قــــد يكــــون شخــــصًا أو
  ).45: 2003العيتي،  (ه إليمال

العـــــــائلّي   إذن تتـــــــأّثر بالوســـــــطيوألنَّ العاطفـــــــة نزعـــــــة مكتـــــــسبة تكونـــــــت بالتـــــــدريج، فهـــــــ
  .ويرتبط بهواالجتماعّي، وكل ما ُيحيط بالفرد 

ــــــر فلهــــــا دور هــــــام فــــــي نمــــــو ــــــا طريقــــــة التفكي ــــــسان الناضــــــج  أمَّ ــــــة العاطفــــــة، فاإلن وتقوي
  .ويتخلص من عواطفه السلبية يجابية،يستطيع بفكره السوّي، أن ُيقّوى عواطفه اإل

فــــي اللغــــة اإلنجليزيــــة بمعنــــى شــــعور عقلــــّي،  "Sentiment"  كلمــــة عاطفــــةيوتــــأت
  .اإلنسان ويشعر به بخصوص موضوع معين هو محصلة ما ُيفّكر فيه

ها نـــــشاط بُ إنَّمـــــا العاطفـــــة حالـــــة شـــــعورية يـــــصح  الـــــشعور فقـــــط،يإالَّ أنَّ العاطفـــــة ال تعنـــــ
أوالدهــا، وهــذا الُحــب الفريــد هــو الــذي يــدفعها إلــى مداومــة و عر بُحــب شــديد َنحــواصــل، فــاُألم تــشمت

  .ةيمكن أن نفصل العاطفة عن العطاء الذي ُيحدد مستوى العاطف العمل من أجلهم، ولهذا ال
:  مركــــــز العاطفــــــة وكــــــل الغرائــــــز البــــــشرية، فاإلنــــــسان يتكــــــون مــــــنيهــــــ" الــــــنفس" وُتعــــــدّ 

ـــــا انروح تخـــــتص بعالقـــــة اإلنـــــسان الروحمعـــــروف، والـــــ نفـــــس وروح وجـــــسد، فالجـــــسد يـــــة بـــــاهللا، أمَّ
  .فأنا ُأِحب بنفسي وأكره أيضًا بنفسي  عنصر الغرائز،يالنفس فه

  
  :يدراسة النفس البشرية، لوجدنا أّنها تتكون من ثالثة مراكز أال وه ولو تعمَّقنا في

 وهو المسئول عن التفكير والتحليل واالستنتاج: مركز العقل. 

 ّتخاذ القرارات واالختياراتاالمسئول عن  وهو: مركز اإلرادة. 

 المشاعر واالنفعاالت والرغبات وهو المسئول عن: مركز العاطفة. 

 وآخــــر ســــلبّي، ويبــــدو هــــذا واضــــحًا  شــــق إيجــــابيّ : وهــــذه المكونــــات الثالثــــة لهــــا شــــقين
  تقــــــــــوده إلــــــــــى الهــــــــــالك عنــــــــــدما يتَّجــــــــــه اإلنــــــــــسان بعاطفتــــــــــه، نحــــــــــو أشــــــــــياء ُمــــــــــدّمرة

  ).47-46 :2003العيتي، (
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  :العقل والعاطفة .3
والعاطفـــــة ملتـــــبس عنـــــد الكثيـــــر مـــــن النـــــاس إلـــــى حـــــد ) الفكـــــر(إن العالقـــــة بـــــين العقـــــل 

كبيـــــــر، فهـــــــم يعتقـــــــدون أن التفكيـــــــر الجيـــــــد ال يـــــــستقيم إّال بغيـــــــاب العاطفـــــــة، فالعقـــــــل والعاطفـــــــة 
يقومــــــــان فــــــــي تنــــــــاغم دقيــــــــق بقيــــــــادة حياتنــــــــا، والعاطفــــــــة تغــــــــذي وتــــــــزود عمليــــــــات التحــــــــصيل 

إن . ومـــــات، بينمـــــا يعمـــــل العقـــــل علـــــى تنقيـــــة مـــــدخالت العاطفـــــة وأحيانـــــًا يعتـــــرض عليهـــــابالمعل
المـــــــشاعر ضـــــــرورية للتفكيـــــــر، والتفكيـــــــر مهـــــــم للمـــــــشاعر، لكـــــــن إذا تجـــــــاوزت المـــــــشاعر ذروة 
ـــــة  التـــــوازن يـــــسود الموقـــــف العاطفـــــة، لـــــيس المطلـــــوب هنـــــا تنحيـــــة العاطفـــــة جانبـــــا، بقـــــدر محاول

ر العقالنــــــي والعاطفــــــة، إن العاطفـــــة ترشــــــدنا فــــــي مواجهــــــة إيجـــــاد أو خلــــــق التــــــوازن بـــــين التفكيــــــ
المـــــآزق والمهـــــام الجـــــسمية مثـــــل مواجهـــــة األخطـــــار وخـــــسارة أو فقـــــدان شـــــخص عزيـــــز، والعمـــــل 

  ).56-55: 2003العيتي،  (بمثابرة لتحقيق هدف ما على الرغم من اإلحباط
  

  :الذكاء العاطفي .4
هلــة األولــى واضــحة وجليــة لــه، إن وعــي الفــرد بمــشاعره فــي وقــت حــدوثها قــد تبــدو فــي الو 

ــالتفكير والتأمــل نحــو ذلــك ولكــن بعــد مــرور فتــرة مــن الوقــت علــى تلــك اللحظــة وعلــى  الحــدث، وب
األشــياء واألشـــخاص وتلــك االنفعـــاالت التـــي مــرت بنـــا، نجـــد ونــدرك أننـــا لـــم ننتبــه لتلـــك المـــشاعر 

  .بصورة إيجابية أو بصورة ُتمّكننا من ُحسن استغالل الموقف لصالحنا
ــا تجــاه اآلخــرين والمواقــف التــي  فــالوعي بالــذات هــو الــوعي بمــشاعرنا وانفعاالتنــا وعواطفن
تمر بنا بين حـيٍن وآخـر، وتختلـف مـن فـرٍد آلخـر، ومـن موقـٍف آلخـر، وأحيانـًا يمـر الـوعي بالـذات 
بدون أن يكون هناك اسـتجابة للحـدث أو الموقـف، وال يـصدر عنـه تقيـيم أو حكـم أو قـرار، وأحيانـًا 

من اســتجابة وتقيــيم أو حكــم للموقــف الــذي يمــر بــه الفــرد، كــالوعي بــشعور غيــر مرغــوب فيــه يتــض
ُيصاحبه الرغبة في التخلص من هذا الشعور، فتكـون االسـتجابة بطلـب الـتخلص مـن هـذا الـشعور 
والُبعــد عــن مــسبباته، ولقــد ُوجــد أن األفــراد يمــرون أو ينقــسمون إلــى ثــالث نمــاذج بالنــسبة للــوعي 

  :هي كالتاليبالذات، و 
 فــالفرد يكــون لديــه وعــي بحالتــه المزاجيــة كمــا تحــدث، وهــؤالء لــديهم : الفــرد الــواعي بالــذات

ــاتهم العاطفيــة، ووضــوح رؤيــة بالنــسبة النفعــاالتهم يمكــن أن يكــون  ثــراء فيمــا يخــتص بحي
األساس لسمات شخصية أخرى، وهم على يقين بحدودهم ويتمتعـون بـصحة نفـسية جيـدة، 

ـــة إي ـــديهم رؤي ـــاة، ول ـــإنهم ال يتوقفـــون حينمـــا يـــصابون جابيـــة للحي ـــة مرضـــية ســـلبية، ف بحال
عنــدها، بــل يكونــون قــادرين علــى الخــروج منهــا بــسرعة وقــادرين علــى معالجــة مــشاعرهم 

 .وعواطفهم بشكٍل جيد
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 عــاجز عــن تفاديهــا، ووهــذا تطغــى عليــه عواطفــه وانفعاالتــه وتبتلعــه، وهــ: الفــرد المنجــرف 
و  فهـــ وعـــي بمـــشاعره، قـــد تكـــون ســـلبية أو إيجابيـــة، ولـــيس لديـــه حـــاالت مزاجيـــةوتمتلكـــه

 جهد أو محاوالت للخروج مستغرق في مشاعره أكثر من أن يكون مدركًا لها، وقد ال يبذل
 .ء، فليس لديه تحكم في حياته العاطفية ومشاعرهمن المزاج السي

 هــذه المــشاعر وهنــا يكــون لــدى الفــرد رؤيــة واضــحة عــن مــشاعره، ويتقبــل : الفــرد المتقبــل
ذوي المــزاج المعتــدل وبالتــالي لــيس لــديهم دافــع : بــشكل جيــد، وينقــسم هــؤالء إلــى صــنفين

لتغييره، وآخرون على الرغم من وضـوح رؤيـتهم عـن حـالتهم المزاجيـة؛ إّال أنهـم معرضـون 
للمــزاج الــسيء، ولكــنهم يتقبلونــه وال يقومــون بــأي شــيء لتغييــره علــى الــرغم مــن انزعــاجهم 

 ).39-38: 2007حسين، (

  
إن مفهوم الذكاء العـاطفي ُيعتبـر حـديثًا نـسبيًا مقارنـًة بـأنواع الـذكاء األخـرى المعروفـة منـذ 

الــــذكاء اللغــــوي، الــــذكاء المنطقــــي الرياضــــي، الــــذكاء المكــــاني، الــــذكاء الجــــسمي أو (فتــــرة طويلــــة 
التــــي تــــم و ) الحركــــي، الــــذكاء الموســــيقي، الــــذكاء االجتمــــاعي، الــــذكاء الشخــــصي، ذكــــاء الطبيعــــة

تمحيــصها وتــدقيقها مــن ِقبــل البــاحثين والمهتمــين، ولقــد جــاء هــذا المفهــوم كمكمــل للنظــرة التقليديــة 
للـذكاء مــن خــالل تركيــز هــذا المفهــوم علــى الخــصائص العاطفيــة والشخــصية واالجتماعيــة للــسلوك 

  .(Dawdax & Hart, 2000: 797)الذكي للفرد 
  

 :التطور التاريخي .5
ــــذكاء العــــ ــــدايك ال ُيعــــّد ال ــــد كتــــب ثورن ــــنفس العــــام، فق ــــم ال ــــدًا مــــن مفــــاهيم عل اطفي مفهومــــًا جدي

(Thorndike) عـن موضـوع الـذكاء االجتمـاعي (Social Intelligence) فـي أواخـر حقبـة الثالثينـات 
وفـي بـواكير الثمانينـات مـن القـرن الماضـي بـدأ . (Thorndike & Stein, 1937)مـن القـرن الماضـي 

وذكـــــــر أن الـــــــذكاء الشخـــــــصي الـــــــداخلي " الـــــــذكاء المرّكـــــــب"لكتابـــــــة عـــــــن  فـــــــي ا(Gardener)غـــــــاردنر 
(Interpersonal Intelligence) والذكاء البين شخصي  (Intra personal Intelligence) مهمان 

 (Bar-On)أون -كنمطين من أنماط مقاييس الذكاء التقليديـة والتـي تُـسمى ركـائز الـذكاء العـام، وقـام بـار
العــاطفي كمقيــاس القــدرات الالمعرفيــة التــي يبــدو أنهــا ذات أهميــة وحــساسية بالغــة بتطــوير ركــائز الــذكاء 

  .(Douglas, 2004)التكيف اإليجابي 
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 دراسـة اسـتخدما فيهـا مـصطلح (Salovey & Mayer, 1990)ونـشر مـاير وسـالوفي 

، ومــن (Salovey, Bedall, Detweiller & Mayer, 1990)الــذكاء العــاطفي ألول مــرة 
ع مفهــــوم الــــذكاء وعالقتــــه بالعاطفــــة، نــــستطيع أن نــــستنتج أن البــــاحثين ربطــــوا الــــذكاء خــــالل تتبــــ

أشـــار ) 1930-1920(بالعاطفــة باعتبارهمــا مفهــومين متكــاملين ولـــيس متــضادين، فخــالل الفتــرة 
ثورنــديك علــى أن الــذكاء االجتمــاعي والــذي يعنــي القــدرة علــى فهــم اآلخــرين والــسلوك الحكــيم فــي 

ــــــــسان ــــــــةالعالقــــــــات اإلن ــــــــشر هــــــــذه الفكــــــــرة فــــــــي مجل ــــــــذكاء ون   ية ُيعــــــــد مظهــــــــرًا مــــــــن مظــــــــاهر ال
(Harper's Magazine) ولقد فّسر السيكولوجيين خالل تلك الفترة الذكاء بأنه القـدرة علـى جعـل 

  .اآلخرين يتصرفون كما تريدهم
  

، صـــــــــــدر كتـــــــــــاب عـــــــــــن الـــــــــــذكاء ومقاييـــــــــــسه، وصـــــــــــور مفهـــــــــــوم 1940وفـــــــــــي عـــــــــــام 
  .ه ال فائدة منهالذكاء االجتماعي بهذا الكتاب بأن

  
ـــــــــــــي عـــــــــــــام  ، كتـــــــــــــب جـــــــــــــاردنر عـــــــــــــن الـــــــــــــذكاءات المتعـــــــــــــددة، وافتـــــــــــــرض 1983وف

  .وجود سبعة أنماط أو أنواع مختلفة للذكاء
  

مفهـــــــوم الـــــــذكاء ) مـــــــا بعـــــــد الـــــــذكاء(، تنـــــــاول ســـــــترنبرج فـــــــي كتابـــــــه 1985وفـــــــي عـــــــام 
ــــاج ــــألداء الن ــــاح أساســــي ل ــــه مفت ــــة، وأن ــــدرات األكاديمي ــــه مــــستقل عــــن الق ــــذكر ان ح االجتمــــاعي، ف

ـــــاة، وفـــــي نفـــــس العـــــام  ـــــذكاءات المتعـــــددة أن 1985فـــــي الحي ـــــه عـــــن ال ـــــد جـــــاردنر فـــــي كتاب ، أّك
فهــــم اإلنــــسان لنفــــسه ولآلخــــرين وقدرتــــه علــــى اســــتخدام وتوظيــــف هــــذا الفهــــم، ُيعــــّد أحــــد نمــــاذج 
الــــــــذكاء الشخــــــــصي والــــــــذكاء فــــــــي العالقــــــــات بــــــــاآلخرين، وكالهمــــــــا مهــــــــارات ذات قيمــــــــة فــــــــي 

ته الكبيـــــرة حـــــين أطلـــــق مـــــصطلح الـــــذكاء العـــــاطفي، واقتـــــرح أون مـــــساهم-الحيـــــاة، وكـــــان لبـــــار
  .عامل المشاعر، وقام كذلك بتصميم اختبار لقياس الذكاء العاطفي

  
وكانــــــــت النقلــــــــة الكبيــــــــرة لمفهــــــــوم الــــــــذكاء العــــــــاطفي وظهــــــــوره بــــــــشكل جلــــــــي للبــــــــاحثين 

ــــــي عــــــام  ــــــى حــــــٍد ســــــواء ف ــــــذكاء 1990والعامــــــة عل ــــــدم مــــــاير وســــــالوفي نموذجهمــــــا لل  حينمــــــا ق
والـــــذي ســـــّلط الـــــضوء علـــــى هـــــذا المفهـــــوم ) الخيـــــال، المعرفـــــة، الشخـــــصية(ي فـــــي كتـــــاب العـــــاطف

  .ووّضح كثير من خفاياه والغموض الذي اعتراه
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الـــــذكاء العـــــاطفي لمـــــاذا يعنـــــي أكثـــــر ممـــــا (، أصـــــدر جولمـــــان كتابـــــه 1995وفـــــي عـــــام 
دراســــة ، وفــــي نفــــس العــــام قــــام جــــاك بلــــوك الباحــــث فــــي جامعــــة كاليفورنيــــا ب)تعنــــي نــــسبة الــــذكاء

بعــــــــض المتغيــــــــرات الشخــــــــصية المرتبطــــــــة بالــــــــذكاء بــــــــشكل مــــــــستقل عــــــــن الــــــــذكاء العــــــــاطفي، 
وعالقتهــــا بالــــذكاء العــــاطفي بــــشكل مــــستقل عــــن الــــذكاء، وأشــــارت نتــــائج الدراســــة إلــــى أن ذوي 
الـــــذكاء المرتفـــــع مـــــستقًال عـــــن الـــــذكاء العـــــاطفي كـــــانوا أكثـــــر تميـــــزًا فـــــي الجوانـــــب العقليـــــة، وأقـــــل 

الشخـــــصية، أّمـــــا المتميـــــزون فـــــي الـــــذكاء العـــــاطفي مـــــستقًال عـــــن الـــــذكاء، تميـــــزًا فـــــي الجوانـــــب 
فكـــــانوا أكثـــــر تميـــــزًا فـــــي الجوانـــــب االجتماعيـــــة، ولـــــديهم اتجاهـــــات إيجابيـــــة نحـــــو أنفـــــسهم ونحـــــو 

  ).36-35: 2007السمادوني، (اآلخرين 
  

  : الذكاء العاطفيتعريف .6
خـصائص العاطفيـة  مفهـوم الـذكاء العـاطفي لوصـف ال1990 عـام مـاير وسـالوفياستخدم 

ـــة تـــشمل(لألفـــراد لتحقيـــق النجـــاح  ـــتقمص العـــاطفي، وضـــبط : وكانـــت هـــذه الخـــصائص العاطفي ال
النزاعــــات أو المــــزاج، وتحقيــــق محبــــة اآلخــــرين، والمثــــابرة والتعــــاطف، والتعبيــــر عــــن األحاســــيس، 

 ذلـك أول ، وكـان)واالستقاللية، والقابلية للتكيف، وحل المشاكل بين األشـخاص، والمـودة واالحتـرام
ــدأ ينتــشر تباعــًا بعــد ذلــك بــين أوســاط المهتمــين، ولقــد عــّرف  مــاير اســتخدام لهــذا المفهــوم الــذي ب

ُيمّثل مجموعة من عناصر الـذكاء االجتمـاعي تتـضمن القـدرة علـى :  الذكاء العاطفي بأنهوسالوفي
هـذه المعلومـات قيام الفـرد بـالتحكم فـي عواطفـه وأحاسيـسه هـو واآلخـرين والتمييـز بينهـا، واسـتخدام 

  ).12-6: 2007شابيرو، (لتوجيه تفكيره وأعماله وتصرفاته 
  

قـــدرة الفـــرد علـــى رصـــد مـــشاعره وانفعاالتـــه الخاصـــة :  بأنـــه أيـــضاً مـــاير وســـالوفي هوعّرفـــ
ومشاعر اآلخرين وانفعاالتهم، وأن ُيمّيز الفرد بينهم وأن يستخدم هذه المعلومات في توجيـه سـلوكه 

  .(Salovey & Mayer, 1990:189)وانفعاالته 
  

وحــين بــدا االهتمــام بمفهــوم الــذكاء العــاطفي والمــضمون المتعلــق بــه فــي بدايــة نــشأته، تــم 
توجيهــه نحــو تنــشئة وتربيــة األطفــال وتعلــيمهم كمفهــوم مقــصور علــى ذلــك المجــال، ولكنــه بــدأ بعــد 

لين واألفــراد فــي ذلــك يمتــد إلــى أمــاكن العمــل والعالقــات البــشرية لمــا ُوجــد لــه مــن تــأثير علــى العــام
ــسهم بفهــم المــشكالت بــصورة أعمــق، وفهــم العالقــات االجتماعيــة  بيئــات العمــل المختلفــة، حيــث ُي

  ).7: 2007شابيرو، (الناشئة بسبب العمل وكيفية إدارتها وتحسينها بصورة أفضل 
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ـــــــــــــه مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن المهـــــــــــــارات  ـــــــــــــذكاء العـــــــــــــاطفي بأن ـــــــــــــا جولمـــــــــــــان فعـــــــــــــّرف ال أّم

لفـــــــــرد، والالزمـــــــــة للنجـــــــــاح فـــــــــي التفـــــــــاعالت المهنيـــــــــة وفـــــــــي العاطفيـــــــــة التـــــــــي يتمتـــــــــع بهـــــــــا ا
  .(Goleman, 1995: 271)مواقف الحياة المختلفة 

  
 الــذكاء العــاطفي بأنــه تنظــيم مكــون مــن المهــارات والكفــاءات الشخــصية أون-بــاروعــّرف 

 والعاطفيــة واالجتماعيــة التــي تُــؤثر فــي قــدرة الفــرد للتعامــل بنجــاح مــع المتطلبــات البيئيــة والــضغوط
(Bar-On, 1997: 14).  

  
 الـــــذكاء العـــــاطفي بأنـــــه القـــــدرة علـــــى إدراك مـــــاير وســـــالوفيوفـــــي مرحلـــــة أخـــــرى؛ عـــــّرف 

االنفعاالت بدقة، وتقويمهـا والتعبيـر عنهـا وكـذلك القـدرة علـى توليـدها والوصـول إليهـا عنـدما تـسير 
يم االنفعــاالت بمــا عمليــة التفكيــر والقــدرة علــى فهــم االنفعــال والمعرفــة العاطفيــة، والقــدرة علــى تنظــ

  .(Mayer & Salovey, 1997: 3-31)ُيعّزز النمو العاطفي والعقلي للفرد 
ة فــي قــ إليهــا الدُتعــزىمــن المهــارات التــي براهــام الــذكاء العــاطفي بأنــه مجموعــة إوعــّرف 

تقــدير وتــصحيح مــشاعر الــذات واكتــشاف المالمــح العاطفيــة لآلخــرين، واســتخدامها ألجــل الدافعيــة 
  .(Abraham, 2000: 169)في حياة الفرد واإلنجاز 

  :وُعّرف الذكاء العاطفي بأنه القدرة على
 فهم مشاعرك ومشاعر اآلخرين. 

 القدرة على التعامل مع اآلخرين. 

 القدرة على تكوين العالقات. 

 القدرة على التعبير عن العواطف المختلفة. 

 القدرة على االنضباط الذاتي والسيطرة على العواطف. 

 لية والقدرة على اتخاذ القراراتاالستقال. 

  المثابرة والعمل الجاد(www.khayma.com).  
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  :في حين عّرف جاردنر الذكاء العاطفي على النحو التالي

 اطــات والــتحكم فــي النــزوات تيالقــدرة علــى حــث الــنفس علــى االســتمرار فــي مواجهــة اإلح
 .وتأصيل اإلحساس بإشباع النفس وٕارضائها

  الحالة النفسية مع األلم واألحزانالقدرة على تنظيم. 

  11: 2006عبد الهادي، (القدرة على التعاطف والشعور باألمل.( 

  
 :وعّرف سالوفي الذكاء العاطفي بخمس قدرات، وهي

 أن يعرف الشخص عواطفه ومشاعره. 

 أن يتدبر الفرد أمر هذه المشاعر أو العواطف. 

 أن يدفع الفرد نفسه بنفسه وتكون الدافعية ذاتيه. 

 أن يتعرف الفرد على مشاعر اآلخرين. 

  237: 2006أبو رّياش وآخرون، (أن يدير الفرد عالقاته مع اآلخرين.( 

  
ــــاول (Furnham)وعــــّرف فورنهــــام  ــــى إدراك وفهــــم وتن ــــدرة عل ــــه الق ــــذكاء العــــاطفي بأن  ال

العواطــــف واالنفعــــاالت وتنظــــيم المــــشاعر بحيــــث يــــستطيع الفــــرد أن ُيــــؤّثر فــــي مــــشاعر اآلخــــرين 
(Furnham, 2006: 819).  

  
ــــذكاء العــــاطفي  ــــر، وعــــّرف ال ــــذكاء العــــاطفي مــــن خــــالل التفكي ــــز جــــورج ال ــــي حــــين مّي ف

ة والعاطفيــــــة اإلنفعاليــــــبأنــــــه القــــــدرة علــــــى إدراك المــــــشاعر مــــــن خــــــالل التفكيــــــر وفهــــــم المعرفــــــة 
 :George, 2000)وتنظـــيم المـــشاعر بحيـــث يـــستطيع الفـــرد أن ُيـــؤثر فـــي مـــشاعر اآلخـــرين 

1033-1047).  
  

الـذكاء العـاطفي بأنـه قـدرة الفـرد علـى االنتبـاه واإلدراك والـوعي الجيـد  العال أبو عّرف ولقد
للمـــشاعر واالنفعـــاالت الذاتيـــة والقـــدرة علـــى الـــتحكم فـــي مـــشاعره وانفعاالتـــه الـــسلبية وتحويلهـــا إلـــى 

ين مـــشاعر إيجابيـــة وتنظيمهـــا وتوجيههـــا نحـــو تحقيـــق أهدافـــه، والقـــدرة علـــى إدراك مـــشاعر اآلخـــر 
وانفعاالتهم وفهمها، والتأثير اإليجابي في اآلخرين وتطوير مشاعرهم وانفعاالتهم للدخول معهم في 
عالقات انفعالية اجتماعية إيجابية تساعدهم على الرقي العقلي والمهني وتعلم المزيد من المهارات 

  )275: 2004أبو العال،  (اإليجابية للحياة
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مجموعــة مــن الــصفات الشخــصية "كاء العــاطفي بأنــه وعــّرف علــي عبــد الــرحيم صــالح الــذ

ة التـي ُتمّكـن الـشخص مـن تفهـم مـشاعر وانفعـاالت اآلخـرين، ومـن العاطفيوالمهارات االجتماعية و 
 "ثـــــم يكـــــون أكثـــــر قـــــدرة علـــــى ترشـــــيد حياتـــــه النفـــــسية واالجتماعيـــــة انطالقـــــًا مـــــن هـــــذه المهـــــارات

(http://www.bmhh.med.sa).  
  

 :أھمية الذكاء العاطفي .7
جـــــد لـــــه تـــــأثير واضـــــح علـــــى ولكـــــن وُ , عتبـــــر الـــــذكاء العـــــاطفي مفهـــــوم عـــــصري حـــــديثيُ  )1

, وتــــــأثير مهــــــم فــــــي طريقــــــة تفكيــــــره وعالقاتــــــه وانفعاالتــــــه, مجــــــرى ســــــير حيــــــاة اإلنــــــسان
وهنــــــاك تعــــــاون , فهنــــــاك قاســــــم مــــــشترك بــــــين العواطــــــف والتفكيــــــر وبــــــين العقــــــل والقلــــــب

ــــــرارا ــــــسان التخــــــاذ الق ــــــشكل فيمــــــا بينهــــــا إلتاحــــــة الفرصــــــة لإلن ــــــر ب ــــــصحيحة والتفكي ت ال
ــــــذي يعــــــاني مــــــن اضــــــطراب عــــــاطفي أو عــــــدم , ســــــليم ــــــشخص ال ــــــزان عــــــاطفي ال افال ت

ن كـــــان علـــــى مـــــستوى إ يـــــستطيع الـــــسيطرة علـــــى عواطفـــــه أو الـــــتحكم بانفعاالتـــــه حتـــــى و 
  ).281-280: 2006, اش وآخرونأبو ريّ ( من الذكاء عالٍ 

يــة األلفيــة الثالثــة حيــث نجــد  ونحـن فــي بداومـن ثــم تبــدو أهميــة الــذكاء العــاطفي خــصوصاً  )2
الـــسياسي واالجتمـــاعي والثقـــافي واجـــه العديـــد مـــن المـــشكالت المتعلقـــة بالمجـــال المجتمـــع يٌ 

واألزمــة الماليــة العالميــة خيــر مثــال لــذلك ومــا أفرزتــه مــن تــأثير قــوي علــى  االقتــصادي،و 
ن ب ذلـــك مـــحاير علـــى المـــوظفين والعـــاملين ومـــا صـــ وبالتـــالي التـــأث،كثيـــر مـــن الـــشركات
ولـــيس هنـــاك ثمـــة شـــك فـــي أن . رابات بـــل وصـــلت إلـــى حــد االنتحـــارحــاالت قلـــق واضـــط

الحلــول لمعظــم هــذه المــشكالت التــي تــسبب الــضيق و القلــق للمجتمــع هــو أن يمتلــك الفــرد 
 مهـــارات  أن يمتلـــك أيـــضاً ، بـــل عليـــهدةلـــيس فقـــط القـــدرات الفكريـــة المطـــورة بطريقـــة جيـــ

 الفكرية لحل هذه المـشكالت الراهنـة والخـروج مـن وعاطفية تتكامل مع المهاراتاجتماعية 
 .األزمات التي يمر بها األفراد بين حين وآخر

  
درة علـــى إدارتهـــا والتعامـــل معهـــا القـــهميـــة هـــذه المهـــارات لـــدى األفـــراد و ومـــن هنـــا يتـــضح أ

لـى الذكاء العاطفي لتـأثيره القـوي ع بمفهوم ماالنسجام بينهم بفاعلية وقد ساهم كل هذا في االهتماو 
  ).Pfeiffer & Steven, 2001:138-142(ذلك 
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هتمـام بـالعواطف واالنفعـاالت لإلنـسان وطـور األسـاليب والطـرق باإلن البحث العلمي بدأ إ )3
وتعتبـر , لفهم ودراسة هـذه العواطـف واالنفعـاالت التـي كانـت مـصدر غمـوض فيمـا مـضى

ى ة وتـأثير كبيـر علـوهـي ذات صـل, العواطف جانبـًا أساسـيًا مـن جوانـب الـسلوك اإلنـساني
ختالف شخــصية الفــرد وســلوكه والبيئــة التــي يعــيش حيــاة اإلنــسان وشخــصيته وتختلــف بــإ

 نـــضج عـــاطفي وانفعـــالي ولـــه القـــدرة علـــى التكيـــف مـــع أفـــراد هفمـــن النـــاس مـــن لديـــ, فيهـــا
ومنهم من ليس لديـه نـضج وهـو غالبـًا مـا يعـاني مـن مـشكالت التكيـف والتوافـق , المجتمع

القـــــدرة علـــــى التعامـــــل مـــــع العواطـــــف ومـــــنهم مـــــن لديـــــه , ت مـــــع المجتمـــــعوٕادارة العالقـــــا
ولديــه القــدرة علــى الــتحكم بهــا وٕادارتهــا لتكــون حــافز , االنفعــاالت اإليجابيــة والــسلبية منهــاو 

ومـنهم مـن تحطمـه العواطـف الـسلبية , ودافع له ويكون هو متخذ القـرار والمتـصرف األول
فالــذكاء العــاطفي هــو المفتــاح الجديــد , راتــه وتــصرفاتهًا ويــسارًا وتــتحكم بقراقــذف بــه يمينــوتُ 

 العديــد مــن الدراســات إلــى أن الكثيــر مــن المــوظفين ذوي المــؤهالت تولقــد أشــار , للنجــاح
ي معــدل الــذكاء العــاطفي ندوكــان مــن أســباب فــشلهم تــ, ق النجــاحالواعــدة فــشلوا فــي تحقيــ

فالفشل غالبـًا مـا ينـشأ عـن , وعدم قدرتهم على التواصل وبناء عالقات مع اآلخرين, لديهم
  ).27-26: 2004, خوالدة( ةيأسباب عاطفية أكثر من أسباب فنية ومهن

ــــصحيح ليكــــون ُيوّضــــحوهــــذا  )4 ــــذكاء العــــاطفي وفهمــــه الفهــــم ال ــــة التعامــــل مــــع ال ــــا أهمي  لن
خيــــــر معــــــين لإلنــــــسان فــــــي مواجهــــــة المــــــشكالت والتعامــــــل مــــــع ضــــــغوط الحيــــــاة وٕادارة 

ــــــه لتكــــــون داف ــــــهعواطفــــــه وانفعاالت ــــــيس محطمــــــًا ل ــــــه ول ــــــاء العالقــــــات المثمــــــرة , عــــــًا ل وبن
 .وٕادارة عواطفه وعالقاته بشكل صحيح نحو النجاح

العواطـف واالنفعـاالت هـي أسـاس اإلرادة وأسـاس الشخـصية  علـى الـسيطرة علـى القدرة إن )5
فهنــاك أشــخاص يتمتعــون ,  بــنفس الوقــتةحاجــة ملحــو  وٕادارة العواطــف هــي تحــدٍ , الناجحــة

فقــد يفــشل , تفــع ولكــن ال يــستطيعون تــسيير حيــاتهم العاطفيــة بــشكل جيــدبمــستوى ذكــاء مر 
 فـــي حياتـــه نتيجـــة عـــدم ســـيطرته علـــى انفعاالتـــه ودوافعـــه الـــذكي مـــثالً الـــشخص الالمـــع 

, فالعواطف هي التي تقود التفكير والقيم و الخـوف والبقـاء) 44: 2004, خوالدة(الجامحة 
ج مـن األزمـات والمـشكالت وٕادارتهـا بـشكل والقدرة على إدارتها بشكل صحيح يعنـي الخـرو 

  .سلبي يعني االنغماس في األزمات والمشكالت وبالتالي التأثير بشكل سلبي على قراراته
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ــــــــــذين يــــــــــدركون مــــــــــشاعرهم وعــــــــــواطفه )6  بــــــــــصورة دقيقــــــــــة يتعــــــــــاملون مــــــــــع مواألفــــــــــراد ال
ومـــــــن ثـــــــم يتمتعـــــــون أكثـــــــر بحيـــــــاتهم قياســـــــًا , ة بـــــــصورة أفـــــــضلاإلنفعاليـــــــالموضـــــــوعات 

وللــــــذكاء العــــــاطفي ,  الــــــذين يــــــدركون مــــــشاعرهم وعــــــواطفهم بــــــصورة أقــــــل دقــــــةبأولئــــــك
تــــأثير علــــى قــــدرة الفــــرد علــــى التكيــــف مــــع متطلبــــات البيئــــة المحيطــــة بــــه والتعامــــل مــــع 

مــــن أهميــــة الــــذكاء العــــاطفي ) جولمــــان(و) أون-بــــار(وهــــذا مــــا أشــــار إليــــه , ضــــغوطها
 ).18: 2007,الخضر وآخرون(لسعادة في النجاح بالحياة وا

ــــًا بمجموعــــة مــــن  )7 ــــرتبط إيجابي ــــه ي ــــى أن ــــذكاء العــــاطفي إل ــــشير الدراســــات فــــي مجــــال ال وت
فالــــــذكاء العــــــاطفي يــــــرتبط إيجابيــــــًا بالرضــــــا , المتغيــــــرات المرغوبــــــة شخــــــصيًا واجتماعيــــــاً 

ــــاة  ــــة , )Palmer, et al: 2002(عــــن الحي ــــرتبط بجــــودة العالقــــات االجتماعي وي
بالعالقــــات اإليجابيــــة مــــع  ط ومــــرتب, )Austin, et al: 2005(للفــــرد وحجمهــــا 

األكثـــر ذكـــاء عـــاطفي أكثـــر قـــدرة  واألفـــراد, )Brackett, et al: 2004(األصـــدقاء 
  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــف االجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي والمخالطــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

)Sjoberg & Engel berg , 2005( , وهــم أفــضل فــي جانــب الــصحة النفــسية
وأكثـــر ) Brackett, et al: 2004( وأكثـــر اهتمامـــًا بمظهـــرهم الخـــارجي, والبدنيـــة

اســــــتعدادًا لطلــــــب المــــــساعدة المهنيــــــة وغيــــــر المهنيــــــة للمــــــشكالت الشخــــــصية العاطفيــــــة 
)Ciarrochi & Deane , 2001( ,وهـــم أكثـــر تفوقـــًا مـــن الناحيـــة األكاديميـــة 

)Parker, et al: 2004(.) 17: 2007 ,الخضر وآخرون.(  
 فــــــي حيــــــاتهم المهنيــــــة ووجــــــد أن األفــــــراد ذوي الــــــذكاء العــــــاطفي المرتفــــــع أكثــــــر نجاحــــــاً  )8

)Dulewicz & Higgs, 2004؛Vakola, et al. 2004  (اًء وأعلـــى أد
 وظيفيًا وشعورًا بضغوط العمل

)Kaipiainen & Cartwright, 2002؛Fletcher, 2001 ؛Slaski, 2001( 

ولديهم مقدرة على تحقيق , )Higgs & Rowland, 2002(ولديهم مهارات قيادية أعلى 
 عمليــات التغييــر التنظيمــي تيــسيرو , )Sjoberg, 2001(بــات العمــل والمنــزل التــوازن بــين متطل
ــــــــد مــــــــن أداء فــــــــرق العمــــــــل, )Vakola, et al: 2004(بــــــــشكل أفــــــــضل    ويزي

)Jordan, et al: 2002( , ُن األداء اإلداريحسّ وي  
)Slaski & Cartwright: 2002) (17: 2007,الخضر وآخرون.(  
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التــــــي أساســــــها األفــــــراد و , مــــــو الكفــــــاءة العاطفيــــــةة وأســــــاس نوالــــــذكاء العــــــاطفي هــــــو قاعــــــد )9

وقــــد . األكثــــر ذكــــاء عــــاطفي أو لــــديهم قــــدرة اكبــــر علــــى تنميــــة مهــــارات كفــــايتهم العاطفيــــة
ـــــــى  ـــــــاً أتوصـــــــلت الدراســـــــات إل ـــــــؤثر إيجاب ـــــــذكاء العـــــــاطفي ي  فـــــــي كفـــــــاءة المؤســـــــسات ن ال
  :والمنظمات من خالل ما يلي

 يجابيـــــــــة بـــــــــين ت العامـــــــــة اإلطـــــــــًا مـــــــــستقرًا مـــــــــن العالقـــــــــاالـــــــــذكاء العـــــــــاطفي يخلـــــــــق نم
 .األفراد والموظفين

  ّر ذلــــــــــــك الــــــــــــنمط مــــــــــــن العالقــــــــــــات العامــــــــــــة علــــــــــــى نمــــــــــــو متميــــــــــــز باســــــــــــتقراره يــــــــــــؤث
 .ومنهجيته المؤسسية وفاعلية إدارته

  الـــــــــذكاء العـــــــــاطفي لـــــــــدى المجموعـــــــــات والمنظمـــــــــات يـــــــــؤثر علـــــــــى الـــــــــذكاء العـــــــــاطفي
ذيــــــــــــــة  والتغ"الــــــــــــــسعيدة"لــــــــــــــدى المــــــــــــــوظفين و األفــــــــــــــراد حيــــــــــــــث المواقــــــــــــــف الهانئــــــــــــــة 

ــــــــــوفر  ــــــــــراد ممــــــــــا ي ــــــــــدى المــــــــــوظفين واألف ــــــــــًا ل ــــــــــة وأمان ــــــــــع ايجابي ــــــــــوفر دواف الراجعــــــــــة ت
 .لمزيد من النمو والتطوروجودًا 

  ّــــــــؤث ــــــــي ي ــــــــاج، لمــــــــا ف ــــــــي تحــــــــسين اإلنت ــــــــراد ف ــــــــذكاء العــــــــاطفي للمجموعــــــــات و لألف ر ال
 . وضغوط العملاتذلك من قدرة على البعد عن االضطراب

  لعـــــــــــــاطفي لـــــــــــــه عالقـــــــــــــة ن الـــــــــــــذكاء اأأظهـــــــــــــرت الدراســـــــــــــات فـــــــــــــي هـــــــــــــذا المجـــــــــــــال
 .بتحصيل األطفال وتعليمهم وبتحسين سلوكهم

 ن ضــــــــــــعف مــــــــــــستوى الــــــــــــذكاء العــــــــــــاطفي لــــــــــــدى كمــــــــــــا أشــــــــــــارت الدراســــــــــــات إلــــــــــــى أ
 يجعـــــــــــل انفعـــــــــــاالت وعواطـــــــــــف األطفـــــــــــال حـــــــــــادة وســـــــــــلوكياتهم ألهـــــــــــاليالمعلمـــــــــــين وا

 .عدوانية ويكونون أكثر تعرضا لإلحباط واالكتئاب

 طفــــــــــــال يجعلهــــــــــــم يلجئــــــــــــون إلــــــــــــى ن إهمــــــــــــال التعامــــــــــــل الــــــــــــذكي عاطفيــــــــــــًا مــــــــــــن األإ
التلفزيــــــــــــون والفيــــــــــــديو بمــــــــــــا فيهــــــــــــا مــــــــــــن خبــــــــــــرات عاطفيــــــــــــة مــــــــــــصطنعة وســــــــــــطحية 

 . النمو العاطفي الطبيعيسبلمن تؤدي إلى فقدان األطفال للكثير 

 ثـــــــــــر ذكـــــــــــاء  أتـــــــــــشير نتـــــــــــائج الدراســـــــــــات النفـــــــــــسية التربويـــــــــــة واالجتماعيـــــــــــة إلـــــــــــى أن
  .لعامثر الذكاء اأالعاطفة على النجاح في الحياة أعلى من 
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 وأخــــــــــرى , أهميــــــــــة وجــــــــــود بــــــــــرامج خاصــــــــــة لتغييــــــــــر جانــــــــــب خــــــــــاص مــــــــــن الــــــــــسلوك
إلحـــــــــداث تغييـــــــــر جـــــــــذري فـــــــــي شخـــــــــصية المتـــــــــدرب ومـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــا ســـــــــمي بعلـــــــــم 

ــــــــــــذات ــــــــــــى مــــــــــــشاعرهم , ال ــــــــــــى التعــــــــــــرف عل ــــــــــــال عل ــــــــــــشجع األطف ــــــــــــرامج ت وهــــــــــــذه الب
تــــــــــــدريبهم علــــــــــــى تحديــــــــــــد أولويــــــــــــاتهم وأهــــــــــــدافهم و واحتياجــــــــــــاتهم والحــــــــــــديث عنهــــــــــــا 

ــــــــرات وا ــــــــتعلم مــــــــن الخب ــــــــسابقةل ــــــــى تطــــــــوير . ال ــــــــم الحيــــــــاة يعمــــــــل عل وبــــــــذلك فــــــــإن عل
، رامج برنـــــــــامج حـــــــــل النزاعـــــــــات إبـــــــــداعياً الشخـــــــــصية بوجـــــــــه عـــــــــام ومـــــــــن هـــــــــذه البـــــــــ

ز علـــــــــــى تـــــــــــدريب األفـــــــــــراد علـــــــــــى تحديـــــــــــد بـــــــــــدائل لحـــــــــــل النـــــــــــزاع واحتـــــــــــرام ويرّكـــــــــــ
الخلفيـــــــــــــــــات الثقافيـــــــــــــــــة واالجتماعيـــــــــــــــــة لآلخـــــــــــــــــرين وبالتـــــــــــــــــالي إلغـــــــــــــــــاء التعـــــــــــــــــصب 

  ).http://www.addustour.com(ومقاومته 
ن للـــــــذكاء العـــــــاطفي صـــــــالت كثيـــــــرة ومتـــــــشعبة بواقـــــــع أ يجـــــــب أن نـــــــشير إلـــــــى وأخيـــــــراً  )10

فالـــــذكاء العـــــاطفي . تعاملنـــــا مـــــع الحيـــــاة وطريقـــــة إدارتنـــــا ألنفـــــسنا وعالقاتنـــــا مـــــع اآلخـــــرين
يتعلـــــق بـــــالتنظيم الشخـــــصي فـــــي اإلدارة والمهـــــارات التـــــي تـــــدفع الفـــــرد للتفـــــوق فـــــي مركـــــز 

ميــــزات وحمـــــاس وطمـــــوح هـــــو يـــــشمل حدســــًا وبديهـــــة و و , كل عــــامالعمــــل وفـــــي الحيــــاة بـــــش
الت ومهـــــــارات فـــــــي إدارة العالقـــــــات مـــــــع المـــــــوظفين وتكـــــــوين الـــــــص, يتميـــــــز بـــــــه المـــــــدير

  ).11: 2006, نصيف(والعالقات 
  

  :تطبيقات الذكاء العاطفي .8
 قـــــد يكـــــون متنبئـــــًا لنتـــــائج هامـــــة ســـــواء أكـــــان العـــــاطفييـــــرى مـــــاير وآخـــــرون أن الـــــذكاء 

ـــــ ـــــك فـــــي المدرســـــة أم المن ـــــة أو ذل ـــــدرة المعرفي ـــــديًال عـــــن الق ـــــيس ب ـــــه ل زل أم مكـــــان العمـــــل، إّال أن
الـــــذكاء العـــــاطفي مـــــع سلـــــسلة مـــــن النتـــــائج افـــــق تو وقـــــد أشـــــارت البحـــــوث إلـــــى . مهـــــارات العمـــــل

  .اإليجابية في مجاالت عديدة
  

  
ت دراســة كــل يــرتبط الــذكاء العــاطفي بعــدد مــن الــسلوكيات المقبولــة والمتوافقــة، حيــث أشــار 

 إلـى (Thrinidad & Johnson, 1999; Mayer et al, 2001, Vorbach, 2002)مـن 
وقـد خلـصت تلـك . دور الذكاء العاطفي في التخفيـف مـن المـشكالت الـسلوكية والعنـف بـين الطلبـة

 الدراسة إلى أن الطالب ذوي الذكاء العاطفي المرتفع كانوا أقل تـدخينًا للـسجائر أو تنـاوًال للكحـول،
كمــا أنهــم كــانوا أقــل عدوانيــة مــع أقــرانهم، وأكثــر قبــوًال اجتماعيــًا مــن ِقبــل مدرســيهم مقارنــة بالطلبــة 

  .ذوي الذكاء العاطفي المنخفض
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كمــــــــــا أشــــــــــارت تلــــــــــك الدراســــــــــات إلــــــــــى أن الطلبــــــــــة ذوي الــــــــــذكاء العــــــــــاطفي المرتفــــــــــع 

ارنــــــــة كــــــــانوا أكثــــــــر تعاطفــــــــًا مــــــــع اآلخــــــــرين وتفــــــــاعًال معهــــــــم، وأكثــــــــر رضــــــــًا عــــــــن حيــــــــاتهم مق
  .بالطلبة ذوي الذكاء العاطفي المنخفض

  
وقـــد ارتـــبط الـــذكاء العـــاطفي المرتفـــع بالكفـــاءة والمالئمـــة االجتماعيـــة لهـــؤالء الطلبـــة، كمـــا 

 اجتماعيــًا، وخــصائص الــصداقة ةارتــبط الــذكاء العــاطفي بــشكل إيجــابي مــع أنمــاط الــسلوك المقبولــ
(Lopes & Salovey, 2001).  

  
  

يشير علماء النفس إلـى أن الـذكاء العـام يتنبـأ بـبعض جوانـب النجـاح األكـاديمي والمهنـي، 
من التفـسير لعوامـل % 90إلى % 80من هذا النجاح وتبقى نسبة % 20و% 10إذ يفسر ما بين 

  .(Mayer & Salovey, 1997)أخرى 
بــالرغم مــن عــدم  إلــى أنــه (Lopes & Salovey, 2001)كمــا يــشير لــوبس وســالوفي 

ة قــد تكــون اإلنفعاليــوجــود أدلــة قويــة تتــصل بالــذكاء العــاطفي واإلنجــاز األكــاديمي، إّال أن القــدرات 
ـــال هامـــة لإلنجـــاز األكـــاديمي،  قـــد يكـــون إدراك االنفعـــاالت هامـــًا للتعبيـــر الفنـــي فعلـــى ســـبيل المث

تفكير لدى الطلبة على تحديد ر عملية اليوالكتابة، وقد تساعد القدرة على استخدام االنفعاالت لتيس
النشاطات التي ُيركزون عليها باالعتماد على ما يشعرون به، كما أن الحاالت المزاجية ُتعزز مـن 
التفكير التباعدي والتخيل والتي قد ُتساعد بدورها في اإلبـداع لـدى الطلبـة، وقـد تُـساعد القـدرة علـى 

المثيـــرة للقلـــق كاالمتحانـــات أو بـــدء مـــشاريع إدارة االنفعـــاالت لـــدى الطلبـــة علـــى معالجـــة المواقـــف 
  .(Lopes & Salovey, 1997)مبدعة 

  
 لمعرفـــة العالقـــة بـــين الـــذكاء العـــاطفي (Barchard, 2000)وفـــي دراســـة قـــام باركـــارد 

 الــذكاء العــاطفي قــد تنبــأ بــدرجات طــالب الجامعــة فــي  أنواإلنجــاز األكــاديمي أشــارت الدراســة إلــى
 العامــل الثــاني بعــد القــدرات المعرفيــة فــي التنبــؤ بالنجــاح، كمــا اشــتركت  كــان أنــهإالّ  نهايــة الــسنة،

  .(Salovey, et al, 2001(b))سمات الشخصية في التنبؤ بهذا النجاح 
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 قد يؤدي بعـض األدوار الهامـة فـي القيـادة والتطـور  العاطفييرى ماير وآخرون أن الذكاء
ة العمليـــة، فهـــو أحـــد العناصـــر الهامـــة للتنبـــؤ فـــي مكـــان العمـــل، إّال أن الـــذكاء المهنـــي وفـــي الحيـــا

  .(Mayer, et al, 2003)العاطفي ليس بديًال عن القدرة والمعرفة أو مهارات العمل 
  

  : إلى استخدامات الذكاء العاطفي في مكان العمل(Caruso, 1999)ويشير كارسو 
رًا هامــــًا فــــي مجــــاالت عديــــدة مــــن حياتنــــا،  يــــؤدي الــــذكاء العــــاطفي دو :التطــــور المهنــــي .1

إّال أنــــه لــــيس حاســــمًا للنجــــاح فــــي كــــل المهــــن واألعمــــال، فــــبعض األعمــــال ال تتطلــــب 
ذكـــــاًء عاطفيـــــًا عاليـــــًا، فـــــي حـــــين هنـــــاك أعمـــــال تتطلـــــب الكثيـــــر مـــــن الـــــذكاء العـــــاطفي 

ـــــــضمن كاأل ـــــــاس وفهـــــــم اآلخـــــــرين، وتت ـــــــصال بالن ـــــــب التعـــــــاطف واالت ـــــــي تتطل عمـــــــال الت
 مـــــن الـــــذكاء العـــــاطفي، إذا كـــــان الفـــــرد ال يملـــــك مـــــستوى عـــــالٍ يـــــق، فـــــالعمـــــل ضـــــمن فر 

 . تلك األعمال صعبة، وأقل رضًا لهذا الفردفإن

ــــــــــذكاء العــــــــــاطفي هــــــــــو مجموعــــــــــة مــــــــــن القــــــــــد: تطــــــــــوير اإلدارة .2 رات التــــــــــي قــــــــــد إن ال
 عديــــــــدة علــــــــى أن يكونــــــــوا أكثــــــــر مرونــــــــة فــــــــي التخطــــــــيط تُــــــــساعد المــــــــديرين بطــــــــرق

 .قرارات هامةوتحفيز الذات واآلخرين، واتخاذ 

  
طـرق فالسلوك الذكي عاطفيًا ُيساعد المديرين فـي التخطـيط بـشكل أفـضل مـن خـالل عـدة 

منهــا تغييــر الخطــط لتلبــي حاجــاتهم الحاليــة، والتكيــف مــع المواقــف واللجــوء إلــى الخطــط المتعاقبــة 
انفعـــاالت والمـــديرون األذكيـــاء عاطفيـــًا لـــديهم القـــدرة علـــى فهـــم انفعـــاالتهم و . وتغييرهـــا عنـــد الفـــشل

اآلخــــرين كــــي تــــساعدهم علــــى تحفيــــز المــــوظفين وتحفيــــز أنفــــسهم، وعلــــى مــــساعدة األفــــراد علــــى 
كمــا أن لــديهم القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات هامــة، وذلــك مــن خــالل اســتخدام . االســتمرار فــي العمــل

  .انفعاالتهم لتيسير تفكيرهم ورؤية األشياء بوضوح عندما تكون المشاعر قوية
الدراســــــــــــات دور الــــــــــــذكاء العــــــــــــاطفي فــــــــــــي مكــــــــــــان العمــــــــــــل وقــــــــــــد تناولــــــــــــت بعــــــــــــض 

(Collins, 2001; Maccalupo, 2002) وخلــــــصت تلــــــك الدراســــــات إلــــــى أن ،
الـــــــــذكاء العـــــــــاطفي ربمـــــــــا ال يـــــــــؤدي دورًا هامـــــــــًا فـــــــــي النجـــــــــاح لـــــــــدى المـــــــــديرين، وقـــــــــد تكـــــــــون 

  .هناك متغيرات ُتساهم في هذا النجاح أيضاً 
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عـــاطفي أحـــد األســـس للعمـــل بفّعاليـــة وكفـــاءة مـــع  ُتعـــّد مهـــارات الـــذكاء ال:فّعاليـــة الفريـــق .3

اآلخـرين، إذ ُيــساعد الـذكاء العــاطفي فـي التفكيــر بـشكٍل مبــدع مـن خــالل رؤيـة المــشكالت 
من رؤى عديدة، وامتالك العديد من األفكار المبدعة والجديدة وتوليد أفكـار وحلـول جديـدة 

 علـى العمـل مـع اآلخـرين مـن باإلضافة إلى أن الذكاء العاطفي ُيساعد األفراد. للمشكالت
  .خالل التأثير بالناس، أو بناًء على االتفاق، والثقة باآلخرين والتعاطف

  
 إلــــــــــــى العالقــــــــــــة بــــــــــــين الــــــــــــذكاء العــــــــــــاطفي (Rice) ايــــــــــــسر وقــــــــــــد أشــــــــــــارت دراســــــــــــة 

ــــــــساعد الــــــــذكاء العــــــــاطفي قــــــــادة الفريــــــــق، وفريــــــــق العمــــــــل فــــــــي أن  وفّعاليــــــــة الفريــــــــق، حيــــــــث ُي
 أن يزيـــــــــد الكفـــــــــاءة التـــــــــي ضـــــــــرورياً ، إّال أنـــــــــه لـــــــــيس يكونـــــــــوا أفـــــــــضل فـــــــــي إرضـــــــــاء العمـــــــــالء

  .(Caruso, 2001)يؤدون بها هذه السلوكيات 
  

  
 أن هنـــاك عالقـــة بـــين الحـــاالت (Saloveu et al, 2000)يـــرى ســـالوفي وآخـــرون 

لحالــــــة  ل مــــــن شــــــأنها أن ُتحــــــّسن مــــــن إدراكنــــــاة والــــــصحة الجــــــسمية، وأن هــــــذه العالقــــــةاإلنفعاليــــــ
ن هنـــــــاك الـــــــصحية والمعتقـــــــدات والـــــــسعادة الذاتيـــــــة تجـــــــاه مـــــــشاعرنا، وخلـــــــصت الدراســـــــة إلـــــــى أ

الموجبــــــة علــــــى فــــــسيولوجيا الجــــــسم، وخاصــــــة فــــــي رفــــــع كفــــــاءة جهــــــاز تــــــأثيرًا مباشــــــرًا للعاطفــــــة 
المناعـــــــــة للتغلـــــــــب علـــــــــى بعـــــــــض األمـــــــــراض، وأشـــــــــارت الدراســـــــــة أيـــــــــضًا إلـــــــــى أن االســـــــــتقرار 

  ).2002عّجاج، (يجابية الفسيولوجي مرتبط بالمشاعر اإل
ـــــد أشـــــار ســـــالوفي  ـــــصحية الناتجـــــة عـــــن (Salovey, 2001)وق ـــــى المـــــشكالت ال  إل

، حيـــــث ذكـــــر أن الميـــــل لالســـــتجابة إلـــــى المواقـــــف اإلنفعـــــالي الـــــشديد والقمـــــع اإلنفعـــــاليالتعبيـــــر 
 اإلنفعــــالياالجتماعيــــة بعــــداء يــــرتبط بمــــرض فــــي الــــشريان التــــاجي للقلــــب، إذ يــــرتبط التــــصاعد 

ث غالبــــًا ألشــــخاص يتــــصفون بعــــداوة الذعــــة بمركبــــات عــــضوية ذهنيــــة تتحــــول إلــــى الــــذي يحــــد
مجـــــرى الـــــدم، وتـــــؤدي إلـــــى زيـــــادة كلـــــسترول الـــــدم، وتتجـــــه األوعيـــــة الدمويـــــة المغذيـــــة لعـــــضلة 
القلـــــب لالنقبـــــاض، بينمـــــا تزيـــــد ســـــرعة ضـــــربات القلـــــب، ممـــــا ُيجهـــــد المنظومـــــة الناتجـــــة، وقـــــد 

  .لقلب وٕالى نوبة قلبيةيؤدي إلى سد الشرايين المغذية لعضلة ا
 لألفــراد أن مكــنوي. لــذلك، فــإن التنظــيم المالئــم لالنفعــاالت هــو متنبــئ هــام للــصحة الجيــدة

 عــــن اإلنفعــــالييتعلمــــوا تنظــــيم انفعــــاالتهم مــــن خــــالل اســــتراتيجيات ضــــبط المــــزاج أو اإلفــــصاح 
  .(Salovey, 2001(a))الصدمات التي قد ُتحّسن من صحتهم البدنية والعقلية الالحقة 
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 أن أساليب المواجهة للصدمات النفـسية (Salovey et al, 2000)يرى سالوفي وآخرون 
ة، فـــي حـــين أن أشـــكال القـــصور فـــي اإلنفعاليـــتعتمـــد علـــى عمليـــة متكاملـــة للعديـــد مـــن الكفـــاءات 

عبيـــر عنـــه يتعـــارض مـــع نمـــو ة األساســـية مثـــل العجـــز فـــي إدراك االنفعـــال والتاإلنفعاليـــالكفـــاءات 
  .مهارات المواجهة وتنفيذها مثل تنظيم االنفعال

  
إن األفـــــراد األذكيـــــاء عاطفيـــــًا، لـــــديهم القـــــدرة علـــــى تحديـــــد الكيفيـــــة التـــــي يـــــشعرون بهـــــا، 

ة، وبالتــــــــــالي اإلنفعاليــــــــــويفهمــــــــــون مــــــــــضامين هــــــــــذه المــــــــــشاعر وُينظمــــــــــون بفّعاليــــــــــة خبــــــــــراتهم 
رات الــــــــسلبية مقارنــــــــة بــــــــاألفراد ذوي الــــــــذكاء ســـــــيتكيفون علــــــــى نحــــــــو أكثــــــــر نجاحــــــــًا مـــــــع الخبــــــــ

إن األفــــــــراد ذوي الــــــــذكاء العــــــــاطفي المــــــــنخفض وغيــــــــر القــــــــادرين علــــــــى . العــــــــاطفي المــــــــنخفض
ــــــى أصــــــل مــــــشكالتهماإلنفعاليــــــإدراك حــــــاالتهم  . ة وتقييمهــــــا بدقــــــة قــــــد يفــــــشلون فــــــي التعــــــرف إل

  . الفّعالاإلنفعاليوبالتالي فإن عملية المواجهة ستتوقف وتعيق البوح 
  

ى علــــــــويجــــــــب علــــــــى األفــــــــراد األذكيــــــــاء عاطفيــــــــًا أن يكونــــــــوا قــــــــادرين علــــــــى التعــــــــرف 
يــــــــرى هوكــــــــسيما وآخــــــــرون : وعلــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال. أســــــــاليب المواجهــــــــة الفّعالــــــــة وممارســــــــتها
(Hoeksema et al, 1993) ق الفّعالـــــة للتحـــــرر مـــــن دائـــــرة المواجهـــــة  أن أكثـــــر الطـــــر

طة مبهجــــة للتفريــــغ عــــن حــــاالتهم النفــــسية، التأمليــــة هــــو اإللهــــاء، فعنــــدما يــــستخدم األفــــراد أنــــش
ــــــضل  ــــــإنهم يظهــــــرون مهــــــارات أف حــــــل المــــــشكالت وأفكــــــار ســــــلبية أقــــــل، وٕان أحــــــد أهــــــم فــــــي ف

المهـــــارات فّعاليـــــة فـــــي نطـــــاق التنظـــــيم التـــــأملي لالنفعـــــال هـــــي القـــــدرة علـــــى تحـــــسين االنفعـــــاالت 
  .السلبية وتعزيز االنفعاالت اإليجابية

  
ة ألنهــم أكثــر مــيًال إلــى اإلنفعاليــيــًا أن يبوحــوا بخبــراتهم علــى األفــراد األذكيــاء عاطف ويجــب

إن المقومــات اللغويــة فــفــضًال عــن ذلــك، الت الفــرد، تنظــيم انفعــالإدراك أن المــشاركة وســيلة فّعالــة 
تعكـس قـدرة الفـرد ) التبـصير، والتفكيـر الـسببي، وتـوازن االنفعـال( الفّعال اإلنفعاليالتي ُتمّيز البوح 
  . وتحليله وتنظيمه بفاعليةعلى فهم االنفعال
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ـــــــــيهم أن  ـــــــــديهم كفـــــــــاءات انفعاليـــــــــة قويـــــــــة يجـــــــــب عل ـــــــــذين ل وبالتـــــــــالي فـــــــــإن األفـــــــــراد ال

  :يكونوا قادرين على
 .ة لصدمة ما على أنها أمر طبيعياإلنفعاليإدراك استجاباتهم  .1

 . في سياق حياتهم األشملواالنفعاالترؤية الصدمة  .2

  .هاللصدمة وانفعاالتميزات إيجابية متحديد  .3
  

وأخيــــــرًا إن الــــــذكاء العــــــاطفي ُيعــــــزز أســــــاليب المواجهــــــة الفّعالــــــة، ألن األفــــــراد األذكيــــــاء 
ـــــــام جولمـــــــان  ـــــــضاغطة، حيـــــــث ق ـــــــشأ الخبـــــــرات ال ـــــــضل عنـــــــدما تن ـــــــون بـــــــشكل أف ـــــــًا يتكيف عاطفي

ــــة ثــــالث مــــرات (Goleman et al, 1996)وآخــــرون   بدراســــة اســــتطالعية علــــى الطلب
ـــــسنة الدراســـــي ـــــصف ال ـــــ،خـــــالل ن ـــــة الف ـــــي بداي ـــــصل  ف ـــــات الف ـــــاء امتحان ـــــي أثن صل الدراســـــي، وف

الدراســــــي، وفــــــي أثنــــــاء االمتحانــــــات النهائيــــــة، وقــــــد وجــــــدوا أن الطلبــــــة القــــــادرين علــــــى تنظــــــيم 
ـــــصحي بمعـــــدل أقـــــل مـــــن  ـــــد زاروا المركـــــز ال ـــــضغط مرتفعـــــًا ق ـــــدما كـــــان ال ـــــة عن حـــــاالتهم المزاجي

ـــــضغ ـــــستطيعون تنظـــــيم مـــــشاعرهم فـــــي أوقـــــات ال ـــــأنهم ال ي ـــــذين شـــــعروا ب ط المـــــنخفض الطلبـــــة ال
(Salovey, et al, 2000 (b)).  
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  املبحث الثا�ي
  أبعاد ومناذج واسرتاتيجيات تطوير قدرات الذكاء العاطفي

  
  
  

 .أبعاد ومكو�ات الذكاء العاطفي . 1

 

 .مناذج ومقاييس الذكاء العاطفي . 2

 

  .اسرتاتيجيات تطوير قدرات الذكاء العاطفي . 3
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  :أبعاد ومكونات الذكاء العاطفي .1

,  هذا المفهـوم ومكوناتـهعندما نتناول وبدرجات بسيطة تدور بين الباحثين ختالفات اهناك
 مــن ذكــر مومــنه, ومــنهم مــن أطلــق عليهــا مكونــات, فمــنهم مــن أطلــق عليهــا أبعــاد الــذكاء العــاطفي

 النقاط الرئيسية أو المكونات األساسية للـذكاء العـاطفي كمـا في أنها باألغلب تتفق الّ إ, أنها قدرات
 االختالفــات البــسيطة بــين البــاحثين تبــين لنــا أن العلــوم النفــسية مثــار جــدل دائــر كمــا أن, حظســنال

ــالعلوم المرتبطــة باألحاســيس  بــين العلمــاء والبــاحثين وأنــه ال يمكننــا الجــزم والتأكيــد بدقــة متناهيــة ب
, وض والعواطــف داخــل اإلنــسان والــنفس البــشرية والتــي مــازال يكتنفهــا الكثيــر مــن الغمــوالمــشاعر

  .وسنتطرق لها بشيء من التفصيل لبيان ذلك
ه يجــب أن تتواجــد فــي بعــاد الخمــسة للــذكاء العــاطفي كمــا يراهــا جولمــان والتــي يــرى أنــفاأل

  : على ما يليتشتمل, جماعيكل نشاط فردي و 
  ـــذات ـــوعي بال ـــى عواطفـــك وانف (Self-Awarenessال ـــكتعـــرف عل ـــة الفـــرد ): عاالت فمعرف

 وٕادراك مـــشاعره حـــال حـــدوثها هـــو أســـاس الثقـــة بـــالنفس وهـــو وعـــي الفـــرد بذاتـــهلعواطفـــه و 
 .ون حياتهؤ أمور وشتخذها في مجمل األساس الذي يبني عليه الفرد قراراته التي ي

  ة العاطفيـمعالجـة الجوانـبManaging Emotions)  إدارة انفعاالتـك ومعالجـة الجوانـب
ويهـــتم , مـــسة للـــذكاء العـــاطفيعتبـــر البعـــد الثـــاني مـــن األبعـــاد الخويُ ): ة والعاطفيـــةالعاطفيـــ

 .زعجه أو تؤذيهالمشاعر التي قد تُ قدرة الفرد على التعامل مع بكيفية معالجة و 

  الدافعيةMotivation) نحـو دوافعـهوسـعيهوهـي تقـدم الفـرد ): القدرة على تحفيـز الـذات  ,
يـق ز ومكـون للدافعيـة لكثيـر مـن األفـراد ممـا يجعلهـم يتمـسكون بتحقمـل محفّـكما يعتبر األ

 .أحالمهم وطموحاتهم بكل عزيمة وٕاصرار

  التعــــاطف العقلــــيEmpathy) ويعنــــي ): القــــدرة علــــى التعــــرف وفهــــم عواطــــف اآلخــــرين
ذكاء العاطفي بـذات الفـرد ومـا يـدور فـي ل ففي حين اهتمت األبعاد الثالثة السابقة ل،التفهم
خـرين والتعـرف علـى فهو يعني قراءة مشاعر اآل, هتم هذا البعد بعالقاته باآلخرينا, هداخل

 .واتهم ووجوههم وحتى تلميحاتهمتعبيراتهم من خالل أص

  المهارات االجتماعيـةSocial Skills) وهـي توضـح مـدى قـوة): إدارة انفعـاالت اآلخـرين 
المجتمــع بكــل مهــارة مــع عالقــات وصــداقات الفــرد وحــسن إدارتهــا مــع اآلخــرين والتعامــل 

  درة علــــــــــــــــــــى التفــــــــــــــــــــاوضوالنزاعــــــــــــــــــــات والقــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــشكالت , واقتــــــــــــــــــــدار
  :2003, ؛ حــــــــسين236-235: 2006, ؛ عبــــــــد الهــــــــادي256-255: 2007, حــــــــسين(

 ). www.buisnessballs.com؛40-41
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  : وهيعاطفيذكاء اللبعاد لأ أربعة ماير وسالوفي حدد بينما

 ــــــــــــــر عنهــــــــــــــاإدراك ــــــــــــــى :  المــــــــــــــشاعر والتعبي ــــــــــــــى التعــــــــــــــرف عل ــــــــــــــدرة عل ــــــــــــــشمل الق وي
ـــــــــى مـــــــــشاعر اآلخـــــــــرين ـــــــــالي  و المـــــــــشاعر الشخـــــــــصية وعل ـــــــــر بالت ـــــــــى التعبي ـــــــــدرة عل الق

  . بشكل دقيق ومالئم اجتماعياً عنها
 مــن العمليــة وفيــه تــصبح المــشاعر جــزءً : وضــوح التفكيــر مــن خــالل الــتحكم فــي المــشاعر 

، أي توظيـــف المـــشاعر اتخـــاذ القـــرار وأأو الـــذاكرة و حـــل المـــشكالت أالمعرفيـــة كاإلبـــداع 
  . إلدارة العقل للمشاعراإلنفعالياخ للتأثير في وضوح عمليات التفكير وٕاضفاء المن

 وتتـضمن ةاإلنفعاليـلمعلومـات ويـشمل اإلمكانـات المعرفيـة فـي معالجـة ا: فهم االنفعـاالت ،
علـى الفهـم مـن خـالل االستبـصار بالعالقـات بـين أنـواع المـشاعر المختلفـة ألسـباب  القدرة

تحــــدث لحظــــة وعواقــــب هــــذه االنفعــــاالت وكــــذلك اســــتيعاب االنفعــــاالت والتغيــــرات التــــي 
  .االنفعاالت لدى الفرد والجماعات

 توجيههـا لـدى نفعـاالت ومراقبتهـا وضـبطها و وتشمل القدرة على تنظيم اال: إدارة االنفعاالت
وقد أصبح هذا البعد يدرس اآلن . الشخص في المواقف االجتماعية المتنوعة مع اآلخرين

ــــه  ــــنفس فيمــــا يطلــــق علي ــــم ال ــــة(فــــي عل ــــ) الميتــــا انفعالي  . باالنفعــــاالت وٕادارتهــــاوعيأي ال
)http://www.addustour.com.( 

 

  :وهي, ك خمس أبعاد للذكاء العاطفين هناأ) 37-36: 2004(فيما ذكر خوالدة 
 فــــالفرد بحاجــــة إلــــى أن يعــــرف أوجــــه القــــوة , وهــــو أســــاس الثقــــة بــــالنفس: الــــوعي بالــــذات

 .والضعف لديه ويتخذ من هذه المعرفة أساسًا لقراراته

 وهــو أن يعــرف الفــرد كيــف يتعامــل ويعــالج المــشاعر الــسلبية : ةاإلنفعاليــ نــبالجوا معالجــة
 .ر بشكل سلبي على حياته العامة أو النفسيةالتي قد تؤثّ 

 مـن تعبيـراتهم ويعني القـدرة علـى قـراءة مـشاعر اآلخـرين سـواءً : التعاطف العقلي أو التفهم 
 .أو أصواتهم أو تلميحاتهم ووجوههم

 تقــــدم والــــسعي ووجــــود األمــــل كلهــــا تعتبــــر مكونــــات أساســــية فــــي فــــالطموح وال: الدافعيــــة
فـــــالفرد الــــــذي يكـــــون لديــــــه هــــــدف , الدافعيـــــة التــــــي هـــــي البعــــــد الرابـــــع للــــــذكاء العــــــاطفي

ويحـــــدد ويعـــــرف خطواتـــــه نحـــــو تحقيـــــق هدفـــــه ويكـــــون لديـــــه الحمـــــاس والمثـــــابرة واألمـــــل 
  .يكون هو المقصود بالدافعيةفي تحقيق هدفه 
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 وتعنــي مقــدرة ومهــارة الفــرد علــى تهدئــة نفــسه والتغلــب علــى حالتــه :المهــارات االجتماعيــة 
ث تفاعــل بــين الفــرد و والقــدرة علــى التــزامن فــي المــزاج مــع اآلخــرين وحــد, المزاجيــة الــسيئة

  .واآلخرين والذي يعكس عمق االندماج واالرتباط بين األفراد
  

ت تـــشمل علـــى ومـــن منظـــور آخـــر للـــذكاء العـــاطفي نجـــد أن للـــذكاء العـــاطفي ســـتة مكونـــا
المهـــارات المتعلقـــة بالـــسلوك األخالقـــي والتفكيـــر وحـــل المـــشكالت والتفاعـــل االجتمـــاعي والنجـــاح 

  :وشرحها كاآلتي, يمي والعمل والعواطفاألكاد
 وتعنــي تــوفر العواطــف والــسلوكيات التــي تتعلــق باالهتمــام بــاآلخرين : ةاألخالقيــ العواطــف

 باألفكار السليمة وتكوين السلوكيات المطلوبـة والمشاركة وتقديم المساعدة وتغذية اآلخرين
 .لألعمال الخيرية والتطوعية والتسامح وٕاتباع النظم والقوانين االجتماعية

 والتفـاؤل الـذي , وتشمل التفكيـر بـشكل واقعـي بالنـسبة للمـشكالت والهمـوم: مهارات التفكير
وتغييــــر طريقــــة , يـــسهم بتغييــــر المــــشاعر واألفكــــار الــــسلبية إلـــى مــــشاعر وأفكــــار إيجابيــــة

 .التصرف بتغيير طريقة التفكير بالمشكلة أو الواقع

 وتحديـد , وهنا يأتي دور بنـاء إسـتراتيجية للتعامـل مـع المـشاكل ومعالجتهـا: حل المشكالت
 .وٕاعداد البدائل, ومحاولة الوصول للحلول المختلفة,  بدقةةالمشكل

 والمــــشاركة مــــع والتواصــــل  وتــــشمل التفــــاهم ومهــــارات التخاطــــب :المهــــارات االجتماعيــــة
 .واالهتمام المتبادل بين الفرد واآلخرين, ثم التعبير عن االحتياجات بوضوح, اآلخرين

 وتعنـــي مهـــارات اإلنجـــاز كتوقـــع النجـــاح والـــسيطرة أو الـــتحكم : النجـــاح العملـــي األكـــاديمي
 .بالبيئة الخارجية والعزيمة واإلصرار

 الجـة وتنـشيط األجـزاء العاطفيـة لـدى الفـردوهنا يـأتي دور تنميـة العواطـف ومع: العواطف ,
  ).404-394: 2003, حسين. (وبناء وٕالهام الفرد عاطفياً 

  
  :خمسة مكونات وهي) 275: 2004(في حين يتضمن الذكاء العاطفي عند أبو العال 

  فــي ويقــصد بــه معرفــة الفــرد لمــشاعره وانفعاالتــه واالســتخدام األمثــل لهــا: اإلنفعــاليالــوعي 
  .يجابية في حياتهرات المناسبة واإلاتخاذ القرا

 ويقـــصد بـــه قـــدرة الفـــرد علـــى قـــراءة مـــشاعر اآلخـــرين واحتياجـــاتهم ومـــشكالتهم : التعـــاطف
  .ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم دون التعبير عن مشاعرهم بصورة مباشرة
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 وتوجيــــه االنفعــــاالت  قــــدرة الفــــرد علــــى مواجهــــة التحــــدياتويقــــصد بهــــا: الدافعيــــة الذاتيــــة 

وقدرتــــه علــــى التركيــــز وتجنــــب , مــــشاعر نحــــو تحقيــــق أهدافــــه فــــي الدراســــة أو العمــــلوال
  .المشاعر السلبية عندما يحين وقت األداء والعمل

 هويقــصد بهــا قــدرة الفــرد علــى الــتحكم فــي مــشاعره وانفعاالتــ: إدارة االنفعــاالت الشخــصية 
والقــدرة علــى النجــاح , الــسلبية والقــدرة علــى الــتخلص منهــا أو تحويلهــا إلــى مــشاعر إيجابيــة
  .في حياته العاطفية والتخلص من حالة الحزن أو الغضب أو القلق

 ويقــــصد بهــــا قــــدرة الفــــرد علــــى التــــأثير اإليجــــابي فــــي اآلخــــرين :  اآلخــــرينتإدارة انفعــــاال
وقدرتـه علـى تطـوير مـشاعر اآلخـرين ومـزاجهم , والتجاوب بفاعلية مع مشاعرهم ورغبـاتهم

  .لتخلص من المشاعر السلبية بمهارةوتحسينها ومساعدتهم على ا
  

مها جـــــــــاردنر فـــــــــي خمـــــــــس ف ســـــــــالوفي أنـــــــــواع الـــــــــذكاء العـــــــــاطفي التـــــــــي قـــــــــدّ وصـــــــــنّ 
  :وهي كالتالي, مجاالت أساسية

 فــالوعي بــالنفس والتعــرف علــى الــشعور وقــت حدوثــه هــو : أن يعــرف كــل إنــسان عواطفــه
اعر مـن لحظـة وكيف تكون قدرة الفرد علـى رصـد المـش, الحجر األساسي للذكاء العاطفي

كمــا أن عــدم ,  ذلــك عــامًال حاســمًا للنظــرة الــسيكولوجية الثاقبــة وفهــم الــنفسعــدّ إلــى أخــرى يُ 
فاألشـخاص الـذين , القدرة على مالحظة المـشاعر الحقيقيـة تجعـل الفـرد يقـع تحـت رحمتهـا

يثقون بأنفسهم هم الذين يعتبرهم النـاس أفـضل مـن يعيـشون حيـاتهم ألنهـم يمتلكـون حاسـة 
 .في كل ما يتخذونه من قراراتواثقة 

 ـــــتحكم بهـــــا ـــــدها : إدارة هـــــذه العواطـــــف وال إن التعامـــــل مـــــع األحاســـــيس والمـــــشاعر وتحيي
وقـــــدرة الفـــــرد علـــــى تهدئـــــة الـــــنفس والـــــتخلص مـــــن , بـــــشكل إيجـــــابي بـــــل وجعلهـــــا إيجابيـــــة

ــــــذكاء العــــــاطفي ــــــات لل ــــــشل هــــــي مــــــن أســــــاس المكون ــــــائج الف ــــــتهجم ونت ــــــق وال فمــــــن , القل
يظــــل فـــــي حالـــــة غيــــر مـــــستقرة وفـــــي عــــراك مـــــستمر مـــــع الـــــشعور يفتقــــر لهـــــذه القـــــدرات 

ونهـــا بـــسرعة أكبـــر ا مـــن يتمتـــع بهـــا فهـــم ينهـــضون مـــن كبـــوات الحيـــاة ويتقبلأّمـــ, بالكآبـــة
 . الطبيعية بشكل أفضلويعود لواقع حياته

 الـنفس ودفعهــا تنبيـه فهـذا أمــر مهـم ل, أي توجيـه العواطـف لخدمــة هـدف مـا: تحفيـز الـنفس
, فــــالتحكم فــــي االنفعــــاالت وتأجيــــل اإلشــــباع أســــاس مهــــم لكــــل إنجــــاز, للتفــــوق واإلبــــداع

  .فاألشخاص المتمتعون بهذه المهارة لديهم فاعلية في كل ما يناط بهم من أعمال
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 نفعــاالت والــوعي بإأي القــدرة علــى اإلحــساس : التعــرف علــى عواطــف اآلخــرين ومــشاعرهم
وعــادة يــدفع ذلــك , حتــاج إلــيهمالتقــاط اإلشــارات التــي تــدل علــى أن هنــاك مــن يو اآلخــرين 

 .ة مع اآلخرينالعاطفيالفرد إلى اإليثار والمشاركة 

 وهـــــي , والتـــــي تعنـــــي فـــــن إدارة العالقـــــات مـــــع اآلخـــــرين:  المهـــــارات االجتماعيـــــةهتوجيـــــ
ــــة ــــع عواطــــف ومــــشاعر اآلخــــرين والفاعلي ــــاء العالقــــات مهــــارة تعنــــي تطوي  معهــــم فــــي بن

  ).33-32: 2004 ,خوالدة(
  

 لمكونـات  تقـسيمهما(Dulewics & Higgs, 1999: 23-34) وهيجـز  دويلـوكس موقـدّ 

 : بخمسة مكونات وهي العاطفي الذكاء

 قــــــــرارات اتخــــــــاذ فــــــــي واســــــــتخدامها لمــــــــشاعره الفــــــــرد هــــــــي معرفــــــــة و :بالــــــــذات الــــــــوعي 
  .واثقة في حياته

 والقـدرة يعوقـه يـساعده ويحفـزه وال بـشكل النفعاالتـه وعواطفـه الفـرد إدارة وهـي :الـذات تنظيم 

 .الحاجات إلى وقت معينإشباع  تأجيل على

 ذاتـه ودفعهـا تحفيـز ألجـل العميقـة وتفـضيالته لقيمـه الفـرد وهـي اسـتخدام: الـذات حفـز 
 .لتحقيق أهدافها بشكل أفضل وتوجيهها

 هموانفعـاالت همنزعـات وٕادارة فهمهـا علـى والقـدرة اآلخـرين بمـشاعر اإلحـساس وهـي: التعـاطف 
 .بشكل إيجابي وأفضل

 خـالل مـن اآلخـرين انفعـاالت وٕادارة قـراءة علـى الفـرد قـدرة وهـي: االجتماعيـة تالمهـارا 

 الثقـة وبنـاء والتفـاوض اإلقناع مهارات مواستخدا بهم واالهتمام الحب وٕاظهار عالقاته معهم

  .فاعلة إيجابية بصورة فريق في والعمل ناجحة عالقات وتكوين شبكة
  

 العـــاطفي الـــذكاء أن  (Levinson ,1999 : 103)ليفنـــسون ذكـــر كمـــا

  :التالية األبعاد على يشتمل
 توضـيح مـع بهـا تـشعر والعواطـف التـي االنفعاالت معرفة على القدرة أي :العاطفي اإلدراك 

 .نقوله وما نفعله وما فيه نفكر وما مشاعرنا العالقة بين

 الواضح والتفكير المندفعة، المشاعر إدارة وتعني: المشاعر في التحكم. 

 الشخصي لألداء وليةؤ المس وتحمل التكامل على المحافظة أي: الحي يروالضم الثقة. 

 االهتمـام مـع بهـا واألخـذ وآرائهـم وانفعـاالتهم اإلحـساس بمـشاعرهم أي :اآلخـرين فهـم 

 .النشط والظاهر تجاههم

 قدراتهم تدعيم مع ومساندتهم اآلخرين األفراد نمو الحتياجات الحساسية.  
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يتكــــــون  العــــــاطفي الــــــذكاء أن إلــــــى )11-10: 1998(الــــــسميع  عثمــــــان وعبــــــد وتوصــــــل

 :هي أبعاد خمسة من

 لالنفعــــــــــــــــاالت الجيــــــــــــــــد واإلدراك االنتبــــــــــــــــاه علــــــــــــــــى القــــــــــــــــدرة: ةاإلنفعاليــــــــــــــــ المعرفــــــــــــــــة 
ــــــــــة والمــــــــــشاعر والعواطــــــــــف ــــــــــوعي مــــــــــع بينهمــــــــــا زيــــــــــوحــــــــــسن التمي الذاتي  بالعالقــــــــــة ال

 .الخارجية واألحداث الذاتية والمشاعر األفكار بين

 وكــسب الــسلبية االنفعــاالت والعواطــف فــي الــتحكم علــى لقــدرةا: االنفعــاالت إدارة 

 الحيــاة مهــارات ممارســة مــع ،إيجابيــة انفعــاالت إلــى فيهــا وتحويلهــا للــتحكم الوقــت

 .بفاعلية والمهنية االجتماعية

 اإلنجـاز  تحقيـق إلـى وتوجيههـا والمـشاعر االنفعـاالت تنظـيم علـى القـدرة: االنفعـاالت تنظـيم
يتفاعـل  كيـف وفهـم القـرارات، أفـضل صـنع فـي واالنفعـاالت مـشاعرال واسـتعمال والتفـوق
 .أخرى؟ إلى مرحلة من تلك االنفعاالت تتحول وكيف مختلفة؟ بانفعاالت اآلخرون

 مـــع انفعاليـــاً  معهـــم والتوحـــد اآلخـــرين انفعـــاالت إدراك علـــى القـــدرة :التعـــاطف 
 .معهم والتناغم مشاعرهم وانفعاالتهم فهم

 ــــــــــأثير :التواصــــــــــل ــــــــــوي يجــــــــــابياإل الت ــــــــــي الق ــــــــــى اآلخــــــــــرين ف ــــــــــبعهم ومت ــــــــــساندهم تت  وت
  .الئقة معهم بطريقة والتصرف

  
مكــن وضــع تـــصور للقــدرات المرتبطــة بـــشكل قــوي بالــذكاء العـــاطفي  يُ ،ومــن منحــى آخـــر

 القدرات يمكن تمييز األفراد الذين يحتمل ارتفاع مستوى هوبهذ, كقدرات يتميز بها أفراد عن آخرين
  :وهي تشمل القدرات التالية,  األقل ذكاًء عاطفياً قارنًة باآلخرينمالذكاء العاطفي لديهم 

 ــــة ــــصرف : الثق ــــتمكن مــــن الت ــــى الجــــسد والتعامــــل معــــه وال ــــسيطرة عل وهــــي اإلحــــساس بال
 .والتعامل مع العالم المحيط

 اإلحساس بأن اكتشاف األشياء أمر إيجابي يشعر النفس بالسرور: حب االستطالع. 

 وتولــــــــــــد الــــــــــــشعور , كــــــــــــون مــــــــــــؤثراً ترة علــــــــــــى أن وهــــــــــــي الرغبــــــــــــة والقــــــــــــد: اإلصــــــــــــرار
 .بالكفاءة والفعالية لدى الفرد

 وهــي القــدرة علــى تغييــر األفعــال والــتحكم فيهــا بطــرق تتناســب مــع : الــسيطرة علــى الــنفس
 .هالمراحل السنية واإلحساس بأن هذا االنضباط نابع من داخل

 على اإلحـساس بأنـه يفهـم وتعني االرتكاز: القدرة على تكوين عالقات واالرتباط باآلخرين 
  .اآلخرين وأنهم يفهمونه
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 وتــــــــشمل الرغبــــــــة والقــــــــدرة علــــــــى التبــــــــادل الــــــــشفهي لألفكــــــــار : القــــــــدرة علــــــــى التواصــــــــل
 .والمشاعر مع الغير

 ــــــــــى عمــــــــــل تــــــــــوازن فــــــــــي نــــــــــشاط الفــــــــــرد واحتياجا: التعــــــــــاون تــــــــــه وتــــــــــشمل القــــــــــدرة عل
 ,؛ خوالــــــــــــــــــــدة13-12: 2006, حــــــــــــــــــــسين(الشخــــــــــــــــــــصية واحتياجــــــــــــــــــــات اآلخــــــــــــــــــــرين 

 ).387-386: 2003, ؛ حسين43: 2004

أربــع قــدرات وصــفها بأنهــا مكونــات الــذكاء ) 41-40: 2004, خوالــدة(ولقــد حــّدد جــاردنر 
  :وتشمل هذه القدرات على ما يلي, العاطفي بين األفراد

 ةوتساعده في تنسيق جهـود المجموعـة الواحـد, فهي مهارة مهمة للقائد: تنظيم المجموعات 
 .نحو تحقيق هدف مشترك

 فـــــــــــبعض المفاوضـــــــــــين لديـــــــــــة ,  اآلخـــــــــــرينقنـــــــــــاعإوهـــــــــــي فـــــــــــن : ضـــــــــــيةلـــــــــــول التفاو الح
 قـــــــــــادر علـــــــــــى وبعـــــــــــضهم, بـــــــــــرام وعقـــــــــــد الـــــــــــصفقات بكـــــــــــل سالســـــــــــةالقـــــــــــدرة علـــــــــــى إ

 .التدخل وحل النزاعات أو الصراعات

 ل القــدرة علــى المواجهــة سهّ وهــي تُــ, وهــي موهبــة التعــاطف والتواصــل: العالقــات الشخــصية
فــالتعرف بــشكل مناســب علــى عواطــف ,  والخاصــةفــي جميــع المواقــف فــي الحيــاة العامــة

 .اآلخرين ومشاعرهم يعتبر فن ومهارة في العالقات االجتماعية

 ويعنــي القــدرة علــى اكتــشاف مــشاعر اآلخــرين ببــصيرة نافــذة ومعرفــة : التحليــل االجتمــاعي
  .مما يؤدي إلى بناء عالقات قوية بين الفرد والمجتمع, اتجاهاتهم ودوافعهم وشعورهم

  

  :العاطفيج ومقاييس الذكاء نماذ .2
ــــــذكاء البــــــالرغم مــــــن وجــــــود  ــــــد مــــــن النظريــــــات المختلفــــــة لل ــــــف ، العــــــاطفيعدي فقــــــد اختل

ـــــــك االخـــــــتالف لمنظـــــــور كـــــــل  ـــــــذكاء العـــــــاطفي، ومرجـــــــع ذل البـــــــاحثون فـــــــي تحديـــــــد مكونـــــــات ال
 :باحــــــث، فمــــــنهم مــــــن يــــــرى أنــــــه ُيمكــــــن تــــــصنيف نمــــــاذج الــــــذكاء العــــــاطفي إلــــــى قــــــسمين همــــــا

، ومـــــــنهم مـــــــن ُيـــــــصّنفهم إلـــــــى ثالثـــــــة أقـــــــسام مثـــــــل موقـــــــع ذج المختلطـــــــةنمـــــــاذج القـــــــدرة، والنمـــــــا
بيــــــديا علــــــى الــــــشبكة العنكبوتيــــــة، حيــــــث ُيقــــــّسمهم إلــــــى نمــــــاذج قــــــدرات ونمــــــاذج مختلطـــــــة يويك

 وكــــل نمــــوذج يختلــــف فــــي مكوناتــــه  نمــــوذج؛240ونمــــاذج ســــمات، كمــــا أنــــه ُيوجــــد أكثــــر مــــن 
ــــاك ثالعــــن االخــــر ــــات؛ إّال أن هن ــــالرغم مــــن هــــذه االختالف ــــل أفــــضل النمــــاذج  وب ــــة نمــــاذج ُتمث ث

  :التي تم التوصل إليها وهي
 .)1997( العاطفيللذكاء " ماير وسالوفي"نموذج  .1

 ).2000-1988 (العاطفيللذكاء " أون-بار"نموذج  .2

  ).2002-1998 (العاطفيللذكاء "  جولماندانيال"نموذج  .3
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ت التــي ُتمثــل هيكــل م مجموعــة فريــدة مــن الكفــاءات والقــدراأن كــل نظريــة تُقــدّ م مــن غبــالر 
، إّال أن تلـك النظريـات الثالثـة تـشترك فيمـا بينهـا فـي الرغبـة العامـة لكـل مـنهم فـي العـاطفي الذكاء

فهــم وقيــاس القــدرات والــسمات المتــصلة بــإدراك وضــبط المــشاعر الخاصــة بــالفرد، ونحــن نــرى أنــه 
  وال تُــؤدِ الــبعض لبعــضها  تلــك المفــاهيم مكملــة أن إالّ العــاطفيبــالرغم مــن اخــتالف مفــاهيم الــذكاء 

 العــاطفيإلــى تحقيــق أي نــوع مــن التنــاقض والتــصارع، وذلــك ألن كــل النظريــات الخاصــة بالــذكاء 
تهدف إلى فهـم أسـلوب ومهـارة كـل فـرد فـي إدراك المـشاعر وفهمهـا وٕاداراتهـا، واالسـتفادة منهـا فـي 

عيــة، فإلقــاء الــضوء علــى أصــل محاولــة للتنبــؤ والتركيــز علــى زيــادة فعاليــة الفــرد الوظيفيــة واالجتما
ومنشأ تلك النظريات والنماذج ُيساعد في إبراز األساليب والطرق والمقاييس التـي اسـتخدمت لتقيـيم 

 ذلــك تعــدد تلــك المقــاييس والطــرق التــي اســتخدمتها كــل نظريــة فــي قيــاس ُيوّضــحتلــك النظريــات، و 
  ).103: 2007السمادوني،  ( لدى األفرادالعاطفيوتقييم الذكاء 

 المختلفـة، حيـث العاطفي تطورًا لظهور نماذج الذكاء العاطفي ظهور مقاييس الذكاء عدُّ يُ و 
، ولــذلك العــاطفيأن كــل نمــوذج كــان يــنص علــى وجــود مقيــاس محــدد لقيــاس وتقيــيم هيكــل الــذكاء 

  :وذج وكل مقياس تابع لذلك النموذجسوف نحاول التطرق إلى كل نم
  

1  
، وبـدأ كـل مـن "العـاطفينمـوذج القـدرة والمهـارة المتعلـق بالـذكاء "على ذلك النمـوذج  ُيطلق

ومنــذ ذلــك الحــين قامــا بــإجراء . 1990 منــذ عــام العــاطفيمــاير وســالوفي االهتمــام بمفهــوم الــذكاء 
ـــذكاء  ـــة ال ـــى دراســـة أهمي ـــد مـــن األبحـــاث التـــي كانـــت تهـــدف إل ـــاتهم العـــاطفيالعدي ، وتعتمـــد نظري

ـــذكاء والمـــشاعر، العـــاطفياصـــة بالـــذكاء الخ ـــة بمجـــالي ال  علـــى دمـــج العديـــد مـــن األفكـــار المتعلق
فانبثقـت فكـرة الــذكاء مـن نظريــة الـذكاء الخاصـة بهــم، والتـي تتمثــل فـي القـدرة علــى تنفيـذ العمليــات 

عر االمتعلقــة بــالتفكير التجريــدي، ومــن خــالل نظريــة المــشاعر انبثــق االفتــراض القائــل بــأن المــش
رة عن إشارات ودالالت تنم عن مفاهيم معينة تبرز العالقة بـين تلـك المـشاعر والحالـة النفـسية عبا

الفرد، وأن هناك بعض المشاعر والعواطف المعقدة التي تـشتمل علـى خلـيط مـن  عليهايكون التي 
 والفرح واإلحباط والسعادة لدى كل فرد، وافترض كـل مـن مـاير وسـالوفي أن هنـاك قمشاعر الضي

، وأيــضًا ةالعاطفيــق فرديــة فــي قــدرة كــل فــرد علــى جمــع المعلومــات المتعلقــة بطبيعتــه النفــسية و فــرو 
 وعمليـة اإلدراك الكلـي للمـدركات الحـسية ةالعاطفيـفي قدرته على إيجاد عالقـة بـين تلـك العمليـات 

ل ط بـذلك الفـرد، ثـم أّكـدوا بعــد ذلـك علـى أن تلـك القـدرة تبـدو واضـحة مـن خــاليالتـي تحـ والمعنويـة
  ).41: 2006حسين،  (العديد من السلوكيات التي يقوم بها الفرد داخل المجتمع
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 عبــــارة عــــن العــــاطفي علــــى أن الــــذكاء العــــاطفيويعتمــــد مفهــــوم مــــاير وســــالوفي للــــذكاء 

مجموعــة مــن القــدرات تتعلــق بقــدرة الفــرد فــي التعــرف والــتحكم فــي انفعاالتــه، وكــذلك القــدرة علــى "
  :وأنه يتكون من مجالين مختلفين وهما" خرين وتقييمها على نحو دقيقالتعامل مع انفعاالت اآل

ـــــه وت(التجربـــــة والخبـــــرة  .1 ـــــى اإلدراك الجيـــــد للمـــــشاعر وردود فعل تمثـــــل فـــــي قـــــدرة الفـــــرد عل
 دون ةالعاطفيـــــــــاســـــــــتغالل تلـــــــــك المعلومـــــــــات علـــــــــى تجاههـــــــــا، وأيـــــــــضًا علـــــــــى قدرتـــــــــه 

إلـــــى أن االنفعـــــاالت حيـــــث يـــــشيران ) االضـــــطرار أو اللجـــــوء إلـــــى فهـــــم تلـــــك المعلومـــــات
ة اإلنفعاليــــــتقــــــدم معلومــــــات عــــــن العالقــــــات االجتماعيــــــة المختلفــــــة، وأن تلــــــك العالقــــــات 

 .تعمل مع الذكاء كقدرة عقلية في تجانس تام

ـــــــــى فهـــــــــم وٕادارة المـــــــــشاعر وت(اإلســـــــــتراتيجيات والخطـــــــــط  .2 تمثـــــــــل فـــــــــي قـــــــــدرة الفـــــــــرد عل
، وتــــــم )ةاطفيــــــالعواســــــتعداده لــــــذلك دون الحاجــــــة إلــــــى ضــــــرورة تجربــــــة تلــــــك المــــــشاعر 

ـــــسية  ـــــات النف ـــــسام متدرجـــــة مـــــن العملي ـــــى أربعـــــة أق ـــــسيم كـــــل مجـــــال مـــــن المجـــــالين إل تق
ــــــيط مــــــن المــــــشاعر  ــــــى خل ــــــي تعتمــــــد عل ــــــدًا والت ــــــر تعقي ــــــات األكث ــــــى العملي األساســــــية إل

 :والقدرات العقلية واإلدراكية للفرد وهي

  ويتمثـــــــل فـــــــي قـــــــدرة الفـــــــرد علـــــــى إدراك مـــــــشاعره الخاصـــــــة، : العـــــــاطفياإلدراك
ــــه التو  ــــك المــــشاعر، وعــــن حاجات ــــعبيــــر عــــن تل ــــدة ةالعاطفي ــــسية بــــصورة جي  والنف

قـــــدرة الفـــــرد علـــــى التفريـــــق  أيـــــضًا، العـــــاطفييـــــشتمل ذلـــــك اإلدراك لآلخـــــرين، و 
ــــــك المــــــشاعر  ــــــضًا التعبيــــــر عــــــن تل ــــــدة، وأي ــــــدة وغيــــــر الجي بــــــين المــــــشاعر الجي

 .بأمانة أو بغير أمانة

  ــــــــــى ا: العــــــــــاطفياالســــــــــتيعاب ــــــــــرد عل ــــــــــدرة الف ــــــــــي ق ــــــــــل ف ــــــــــين ويتمث ــــــــــق ب لتفري
ر علـــــــــى ؤثّ المـــــــــشاعر المختلفـــــــــة، وعلـــــــــى تحديـــــــــد تلـــــــــك المـــــــــشاعر التـــــــــي تُـــــــــ

 .العمليات الفكرية والذهنية لديه

  مثـل " قـدرة الفـرد علـى فهـم المـشاعر المعقـدة والـصعبة"فـي يتمثـل : العاطفيالفهم
شــعور الفــرد بالــسعادة والحــزن فــي نفــس الوقــت، وأيــضًا فــي قــدرة ذلــك الفــرد علــى 

 .النتقال والتحول من إحدى المشاعر إلى أخرىإدراك عملية ا

  وتتمثــــل فــــي قــــدرة الفــــرد علــــى الــــربط بــــين المــــشاعر :  للمــــشاعرةالعاطفيــــاإلدارة
المختلفـــة اعتمـــادًا علـــى النتـــائج المترتبـــة علـــى تلـــك المـــشاعر الخاصـــة بـــالموقف 

 الذي يتعرض له ذلك الفرد، وبنـاًء علـى ذلـك فـإن الفـرد الـذي لديـه ذكـاء العاطفي
 مرتفع هو القادر على إدراك مشاعره كما أن لديه القدرة على إظهار هذه دانيوج

  ).43-42: 2006حسين،  (االنفعاالت والتفريق بينها
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وفيمـــا يلـــي توضـــيح لتلـــك األقـــسام األربعـــة والمراحـــل المترتبـــة عليهـــا فـــي إدراك المـــشاعر 
  :المرتبطة بكل منها من خالل الجدول التالي

  
  العاطفيموذج ماير وسالوفي للذكاء  نحُيوضّ ) 2. 1(جدول 

  
  ةالعاطفياإلدارة   العاطفيالفهم   العاطفياالستيعاب   العاطفياإلدراك 

  يـــــــتم إدراك المـــــــشاعر
والتعبيـــــــر عنهـــــــا فـــــــي 

 تلك المرحلة

  ثـــــــم يبـــــــدأ الفـــــــرد فـــــــي
اإلحـــــــــــــــساس بتلـــــــــــــــك 
المـــــشاعر وتبـــــدأ فــــــي 
  التأثير على اإلدراك

  تـــــــدخل المـــــــشاعر النظـــــــام
لفـــــــرد الـــــــذهني واإلدراكـــــــي ل

كمؤشر على تأثيرهما علـى 
 قدراته الذهنية واإلدراكية

  ثـــــم بعـــــد ذلـــــك يقـــــوم الفـــــرد
 ةالعاطفيــــــبــــــإدراك المــــــشاعر 

  والمعلومات المتصلة بها

  تــتم اإلشــارة إلــى أن الفــرد
قــــــد اســــــتوعب اإلشــــــارات 

ة المتعلقــــة بفهـــــم العاطفيــــ
العالقــــات بــــين المــــشاعر 

 وتطبيقاتها

  ثـــم بعـــد ذلـــك ينتقـــل إلـــى
لمـــشاعر مرحلـــة تطبيـــق ا

  ةالعاطفي

  ثم تتطور األفكار والقدرات التي
تــــــــــؤدي إلــــــــــى نمــــــــــوذج القــــــــــدرة 

 والذهنيـة والفكريـة للفـرد ةالعاطفي
ممـــا يـــؤدي إلـــى نمـــو ذلـــك الفـــرد 

 الشخصي

 أتي دور تـــــــشجيع اإلدارة ثـــــــم يـــــــ
 ذلــــك الفــــرد أن يكــــون ةالعاطفيــــ

  متفتحًا ومستوعبًا لكل المشاعر
  43، ص2006، دار الفكر والتوزيع، ، عّمان للقيادة التربويةطفيالعا الذكاء  سالمة، طه،حسين،: المصدر

  
 

 العــاطفيبــدأ مــاير وســالوفي فــي قيــاس ذلــك النمــوذج مــن خــالل اســتخدام مقيــاس الــذكاء 
Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) يتكـون ، والـذي

 تقع في نطاق القدرات األربع التي يتضمنها النموذج سالف العاطفيمن اثني عشر مقياسًا للذكاء 
ــذكاء  ــيم باســتخدام نمــوذج ال ــذكاء العــاطفيالــذكر، وتــشير عمليــات التقي  ُيعتبــر العــاطفي إلــى أن ال

 ةالعاطفيـــــة ، واإلدار العـــــاطفي، والفهـــــم العــــاطفيمختلفــــًا مـــــن ثالثـــــة زوايــــا مختلفـــــة، وهـــــي اإلدراك 
للمشاعر، ولقد توصل ذلك المقياس إلى أن هناك دليًال بسيطًا جدًا علـى وجـود عالقـة بـين الـذكاء 

وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن ذلــك المقيــاس توصــل .  للمــشاعرالعــاطفي وعمليــة االســتيعاب العــاطفي
تقالًال تامـًا  تستقل اسـالعاطفيإلى وجود دليل ومؤيد على أن شرعية ذلك النموذج الخاص بالذكاء 

 العـــام، حيـــث يـــشير ذلـــك إلـــى قـــدرة ذلـــك المقيـــاس العـــاطفيعـــن الـــذكاء العـــام والتعـــاطف العقلـــي و 
ـــالمتعـــدد العوامـــل علـــى قيـــاس القـــدرات   الخاصـــة بكـــل فـــرد، والتـــي مـــن الـــصعب قياســـها ةالعاطفي
  ).131: 2007السمادوني،  (باالختبارات ومقاييس الذكاء األخرى
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د من المحددات التـي ُتواجـه المقيـاس فـي أداء مهامـه، وذلـك يتمثـل ومع ذلك، فهناك العدي

لــيس فقــط فــي طــول وكثــرة األســئلة التــي يــشتمل عليهــا ذلــك المقيــاس، ولكــن أيــضًا فــي فــشل ذلــك 
لـــى دليـــل مقنـــع علـــى ذلـــك االنـــدماج الواضـــح بـــين األربعـــة أفـــرع الخاصـــة إالمقيـــاس فـــي التوصـــل 

 ولــذلك قــام مــاير وســالوفي بتطبيــق ذلــك المقيــاس الجديــد ،العــاطفيير وســالوفي للــذكاء امــبنمــوذج 
 علـــى حـــوالي خمـــسة آالف رجـــل وامـــرأة مـــن العـــاطفيمقيـــاس مـــاير وســـالوفي الختبـــارات الـــذكاء (

، ولقـد تـم تـصميم ذلـك البرنـامج خاصـة لألفـراد فـي سـن سـبعة عـشر عامـًا أو )الراشدين والمراهقين
 التــي يــشتمل عليهــا نمــوذج مــاير وســالوفي ةاطفيــالع قــدرات ، وكــان يهــدف إلــى قيــاس األربــعثــرأك

 مـن خـالل اسـتخدام مهـام وجدانيـة لدى تلك األفـراد، ويـتم قيـاس كـل قـدرة أو مهـارة العاطفيللذكاء 
 مـن خـالل تـصنيف درجـة ونوعيـة المـشاعر العـاطفيمحددة، حيث تـم قيـاس وتقيـيم مهـارة اإلدراك 

التفكيـر الـذهني مـن خـالل االستفـسار عـن وجـود التي يتم التعبير عنهـا، وتـم قيـاس مرحلـة تـسهيل 
لمـشاعر واألحاسـيس الجـسمانية لـدى هـؤالء األفـراد مـن عدمـه، مثـل كيـف تـتم عمليـة  االتوازن بـين

 مــن ةالعاطفيــاالنتقــال والتحــول مــن مــشاعر الغــضب مــثًال إلــى العنــف، ويــتم قيــاس عمليــة اإلدارة 
ن األسـاليب اإلداريـة الشخـصية الفّعالـة، ويـشتمل خالل ترك الحريـة لألفـراد لالختيـار بـين العديـد مـ

  :، ويعطي ذلك المقياس ست نتائج ونسب) سؤال فقط141(ذلك المقياس الجديد على 
 ).IQوالتي ُيعبر عنها بمفهوم الذكاء  (العاطفيالنسبة العامة للذكاء  .1

 .العاطفيالنسبة المتعلقة بالمجال الخططي واالستراتيجي للذكاء  .2

 .العاطفي باإلدراك النسبة الخاصة .3

 .العاطفيالنسبة الخاصة باالستيعاب  .4

 .العاطفيالنسبة الخاصة بالفهم  .5

 .ةالعاطفيالنسبة الخاصة باإلدارة  .6

  
ويتم التعبير عن كـل نـسبة مـن خـالل مفـاهيم الـذكاء القياسـي العـام، وكانـت النـسبة الكليـة 

ت هنــــاك بعــــض ، وكانــــ%15وهــــي حــــوالي بالخطــــأ  درجــــة مــــع وجــــود نــــسبة يــــسمح فيهــــا 100
فمــثًال إذا (نتيجــة أو نــسبة معينــة التــصنيفات والمــسميات التــي تطلــق علــى الفــرد حينمــا يــصل إلــى 

وحينمـا تكـون " تحـت التطـور"أو أقل فـإن ذلـك الفـرد يقـع تحـت فئـة % 69نسبة الفرد حوالي كانت 
  .")األقوياء جداً "ع تحت فئة قأو أكثر فإنه ي% 90نسبة الفرد حوالي 
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، العــاطفي المقيــاس فــي قيــاس هيكــل الــذكاء  كــل مــن مــاير وســالوفي نجــاح هــذاولقــد أّكــد

، العــاطفي مــن خــالل نمــوذج القــدرة للــذكاء العــاطفيى أنــه يــتم قيــاس وتقيــيم الــذكاء أيــضًا إلــ وأشــارا
ويؤدي ذلك النموذج إلى تلبية العديد من الحاجات والمطالـب الـضرورية لـبعض المقـاييس الحديثـة 

ذلك ألنه يعمل مـن خـالل وحـدة متكاملـة مـن القـدرات والمهـارات، ويتميـز بالحياديـة للذكاء العام، و 
والموضــوعية فــي نتــائج اختبــارات ونــسب التقيــيم، ويــشير كــًال منهمــا إلــى أن تلــك النــسب والنتــائج 
 قابلـــة للتطـــور والنمـــو خـــالل تقـــدم الفـــرد فـــي المرحلـــة العمريـــة، وخـــالل تمتعـــه بقـــدرات ذكـــاء أكثـــر

  ).133-132: 2007 السمادوني،(
  

2  
أهم المقاييس المستخدمة لتقيـيم الـذكاء أول و  إلى واحد من Bar-On أون-بارلقد توصل 

 ويتـصل ذلـك Emotional Quotient Inventory معتمـدًا علـى مفهـوم نـسبة الـذكاء العـاطفي
 المهنــي للفــرد، وهــو مــن مقــاييس التقريــر النمــوذج بقيــاس قــدرات وٕامكانــات األداء الــوظيفي والنجــاح

الذاتي، حيث الدرجة تعكس إجابات الفرد على أسئلة المقياس، وُيعتبر ذلك المقياس باعثـًا ومحفـزًا 
لوصــول إلــى النتــائج الجيــدة، ولــيس فقــط مجــرد إحــصاء النتــائج التــي يتوصــل إليهــا األفــراد، حيــث ل

 والتـي تتمثـل فـي مهـارة الفـرد فـي ةالعاطفيتماعية و ُيرّكز على مجموعة من القدرات والكفاءات االج
إدراك المشاعر الخاصة بـه، وفهمهـا ومحاولـة التعبيـر عنهـا، وقدرتـه فـي إدراك المـشاعر المتـصلة 

ة اإلنفعاليــ و ةالعاطفيــبــاآلخرين، وفهمهــا ومحاولــة التعبيــر عنهــا والقــدرة علــى التعامــل مــع المواقــف 
التغييــرات الــسلوكية، وحــل المــشكالت الفرديــة واالجتماعيــة  وتطبيــق إحــداثالــصعبة، والقــدرة علــى 

  : وهيالعاطفيعلى حٍد سواء، حيث يتناول ذلك النموذج خمسة أبعاد أساسية للذكاء 
 .Intrapersonalالذكاء الشخصي  .1

 .Interpersonalالذكاء البينشخصي  .2

 .Adaptabilityالقدرة على التكيف  .3

 .Stress Managementإدارة الضغوط  .4

 .General Moodالة المزاجية العامة الح .5
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عـــــــــد مـــــــــن تلـــــــــك األبعـــــــــاد الخمـــــــــسة علـــــــــى مكونـــــــــات أخـــــــــرى فرعيـــــــــة ويحتـــــــــوي كـــــــــل بُ 
 مهـــــــــــــارة يـــــــــــــتم العـــــــــــــاطفي أن الـــــــــــــذكاء أون-بـــــــــــــاريـــــــــــــضمها الجـــــــــــــدول التـــــــــــــالي، ويفتـــــــــــــرض 

تنميتهــــــــا وتطويرهـــــــــا بمـــــــــضي الوقـــــــــت مـــــــــن خـــــــــالل خـــــــــضوع الفـــــــــرد لبـــــــــرامج تدريبيـــــــــة هـــــــــدفها 
  . واالجتماعيةةالعاطفياألول تنمية المهارات 
ـــــــــرض  ـــــــــارويفت ـــــــــديهم هـــــــــم أون-ب ـــــــــذكاء العـــــــــام ل ـــــــــسبة ال ـــــــــع ن ـــــــــذين ترتف ـــــــــراد ال  أن األف

أكثــــــــــــر األفــــــــــــراد تحقيقــــــــــــًا للنجــــــــــــاح وتلبيــــــــــــة للمتطلبــــــــــــات والــــــــــــضغوط البيئيــــــــــــة والمجتمعيــــــــــــة، 
 لـــــــــــدى الفـــــــــــرد يقلـــــــــــل مـــــــــــن فـــــــــــرص العـــــــــــاطفيوذكـــــــــــر أيـــــــــــضًا أن نقـــــــــــصان مهـــــــــــارة الـــــــــــذكاء 

ــــــــــسبة حــــــــــدوث المــــــــــشك ــــــــــد مــــــــــن ن ــــــــــي الحيــــــــــاة، ويزي ــــــــــالت نجاحــــــــــه ف واالجتماعيــــــــــة ة العاطفي
ـــــــي  ـــــــص ف ـــــــديهم نق ـــــــذين يكـــــــون ل ـــــــراد ال ـــــــإن مـــــــشكالت المـــــــديرين أو األف ـــــــى هـــــــذا ف ـــــــده، وعل عن

ـــــــــــــذكاء  ـــــــــــــي حـــــــــــــل العـــــــــــــاطفيمهـــــــــــــارات ال ـــــــــــــرارات وف ـــــــــــــي صـــــــــــــنع الق  يجـــــــــــــدون صـــــــــــــعوبة ف
ـــــــــــضغوط و المـــــــــــشكالت  ـــــــــــرف و ٕادارة ال ـــــــــــصار يعت ـــــــــــتحكم فـــــــــــي ردود أفعـــــــــــالهم، وباخت ـــــــــــارال -ب

 والـــــــــذكاء الـــــــــذهني أو المعرفـــــــــي حيـــــــــث طفيالعـــــــــا بوجـــــــــود عالقـــــــــة وثيقـــــــــة بـــــــــين الـــــــــذكاء أون
أنهمــــــــــا يؤديــــــــــان بــــــــــدورهما إلــــــــــى زيــــــــــادة نــــــــــسبة الــــــــــذكاء العــــــــــام لــــــــــدى الفــــــــــرد ممــــــــــا يعطــــــــــي 
انطباعــــــــًا للمجتمــــــــع أن ذلــــــــك الفــــــــرد مــــــــن أكثــــــــر األفــــــــراد تحقيقــــــــًا للنجــــــــاح ســــــــواًء فــــــــي حياتــــــــه 

  ).46-45: 2006حسين،  (العملية أو االجتماعية
  

  العاطفيلذكاء  لأون-بار نموذج ُيوّضح) 2. 2(جدول 
  

  المكونات الفرعية  األبعاد
  الذكاء الشخصي

Intrapersonal 

ــــوعي  ــــة، العــــاطفياالهتمــــام وال ــــالنفس، التوكيديــــة، االســــتقاللية، الواقعي  ب
  )تحقيق الذات(قدراته وٕامكاناته واقعيًا لإدراك الفرد 

  الذكاء البينشخصي
Intrapersonal 

ـــين التعـــاطف مـــع اآلخـــرين، المـــسؤولية االجتما ـــة، العالقـــات القائمـــة ب عي
  الفرد واآلخرين في المجتمع

  القابلية للتكيف
Adaptability 

دراســة الواقــع والظــروف البيئيــة، المرونــة فــي التعامــل مــع اآلخــرين، حــل 
  المشكالت بمنطقية ومهارة

  إدارة الضغوط
Stress Management 

  التسامح والتحكم في رد الفعل وضبط االندفاع

  اجية العامةالحالة المز 
General Mood 

  التفاؤل والسعادة
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 يتكـون مـن خمـسة العـاطفي للـذكاء أون-بـارويتبين لنا من خالل ذلك الجـدول أن نمـوذج 

  :ية، حيث يشتمل علىعشر مكونًا تم ترتيبهم في خمسة أبعاد رئيس
  

  :الذكاء الشخصي: أوالً 
  .والذي ُيمثل القدرات والكفاءات والمهارات المرتبطة بداخل ذلك الفرد

  
  :الذكاء البينشخصي: ثانياً 

رض الواقع واالستفادة منها أوُيمثل القدرات والمهارات البينشخصية ومحاولة تطبيقها على 
  .في إدارة ذلك الفرد لعالقاته مع اآلخرين

  
  :القدرة على التكيف: ثالثاً 

 كيفيــــــــــــة نجــــــــــــاح الفــــــــــــرد فــــــــــــي مواكبــــــــــــة الظــــــــــــروف والمتطلبــــــــــــات البيئيــــــــــــة ُيوّضــــــــــــحو 
 التعامــــــــل مــــــــع اآلخــــــــرين وحــــــــل ومرونتــــــــه فــــــــي هوالتكيــــــــف معهــــــــا مــــــــن خــــــــالل زيــــــــادة مهاراتــــــــ

  .المشكالت بمنطقية ومهارة
  

  :إدارة الضغوط: رابعاً 
  .بفعالية كبيرةوُيمثل قدرة الفرد على إدارة الضغوط والتكيف معها 

  
  :الحالة المزاجية العامة: خامساً 

ل قــدرة ذلــك الفــرد ومهاراتــه فــي االسـتمتاع بالحيــاة، وفــي الحفــاظ علــى مكانتــه ومركــزه وُيمثّـ
  . من السعادة والتفاؤلاإليجابي داخل المجتمع والذي يضم كالً 

  
عــن منظومــة عبــارة " مــن خــالل ذلــك النمــوذج بأنــه العــاطفيوُيمكــن تعريــف مفهــوم الــذكاء 

 النجـــاح فـــي علـــىمـــن القـــدرات والمهـــارات والكفـــاءات غيـــر المعرفيـــة والتـــي تُـــؤثر علـــى قـــدرة الفـــرد 
مواكبـــة المطالـــب والمتطلبـــات البيئيـــة والـــضغوط االجتماعيـــة، وأن تلـــك المكونـــات الخمـــسة عـــشر 

خـصية التـي ُيمكن تعريفها على أنها مجموعة من المتغيرات غير المعرفية والتي ُتمثل العوامـل الش
 والمهارات االجتماعيـة فـي التعامـل مـع النـاس داخـل العاطفي تمتع ذلك الفرد بمهارات الذكاء بينت

  ).49ص: 2006حسين،  ("المجتمع الذي يعيش فيه



 45

  
  :وُيمكن توضيح تلك المكونات من خالل الجدول التالي

  
  أون-بار لنموذج يالعاطفمفهوم وتعريف كل مكون من مكونات الذكاء  ُيوّضح) 2. 3(جدول 

  
  مفهومه  المكون

  قدرة الفرد على إدراك مشاعره وعواطفه الداخلية  الوعي بالذات

قدرة الفرد على التعبير عـن مـشاعره ومعتقداتـه وأفكـاره وقدرتـه أيـضًا علـى الـدفاع   التوكيدية
  دماعن حقوقه ولكن بأسلوب بّناء وليس ه

  نفسه وتقبله وتقبل إمكانياتهالقدرة على احترام الفرد ل  االهتمام بالنفس
  قدرة الفرد على إدراك حدوده وقدراته وٕامكانياته  الواقعية

قدرة الفرد علـى توجيـه ذاتـه والـتحكم فيهـا وفـي أسـلوب التفكيـر وفـي أسـلوب تنفيـذ   االستقاللية
  ةاإلنفعالي و ةالعاطفياألفعال والتمتع باالستقاللية 

  تقييم مشاعر اآلخرين وتقبلها كما هيقدرة الفرد على إدراك وفهم و   التعاطف

قـــدرة الفـــرد علـــى بنـــاء العالقـــات مـــع األشـــخاص والحفـــاظ عليهـــا فّعالـــة ومرضـــية   العالقات الشخصية
  وٕايجابية بّناءة

ــاًال فــي المجتمــع أو   المسؤولية االجتماعية ــًا ومــساهمًا ومــشاركًا فّع قــدرة الفــرد علــى إظهــار نفــسه متعاون
  ي الذي ينتمي لهقدرة فريق العمل الجماع

  قدرة الفرد على تحديد المشكالت واستنباط وتطبيق الحلول الفّعالة  حل المشكالت

قــدرة الفــرد علــى تقيــيم العالقــة بــين مــا تــم إنجــازه علــى أرض الواقــع وبــين الهــدف   دراسة الواقع وتحليله
  العام الذي يسعى إلى تحقيقه

اعره وأفكـاره وسـلوكياته للظـروف والمواقـف االجتماعيـة قدرة الفرد على مواكبة مش  المرونة في التعامل
  المتغيرة أثناء تعامالته مع الناس

  قدرة الفرد على مقاومة رد الفعل السلبي واألفكار الهّدامة التي تجول بخاطره  التحكم في رد الفعل

ــــه مــــع   السعادة ــــشعور بالرضــــا عــــن حياتــــه واالســــتمتاع بهــــا وبعالقات قــــدرة الفــــرد علــــى ال
  ين، والتسلية والتمتع المستمر بالحياةاآلخر 

قدرة الفرد علـى النظـر إلـى الجانـب المـشرق فقـط مـن الحيـاة، وعلـى الحفـاظ علـى   التفاؤل
   اإليجابية ومواقفه المتفائلة حتى في مواجهة المشكالت والتحدياتتهنظر 
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قائمــــة باســــمه وقــــد تــــم نــــشر هــــذه القائمـــــة  "العــــاطفي لقيــــاس الــــذكاء أون-بــــاريــــستخدم 
، وتعتمـــــد علـــــى التقريـــــر الـــــذاتي للفـــــرد، وتقـــــيس تلـــــك القائمـــــة خمـــــسة أبعـــــاد للـــــذكاء 1997عـــــام 

ــــــق هــــــذه القائمــــــة العــــــاطفي ــــــم ، وُتطب ــــــر، وت ــــــى األفــــــراد مــــــن ســــــن ســــــتة عــــــشر عامــــــًا أو أكث عل
 واالجتماعيـــــة التـــــي تعطـــــي انطباعـــــًا وصـــــورة ةالعاطفيـــــتـــــصميمها لقيـــــاس الكفـــــاءات والمهـــــارات 

ف مــــن تلــــك القائمــــة هــــي  واالجتمــــاعي لــــدى ذلــــك الفــــرد، ولــــيس الهــــدالعــــاطفيواضــــحة للــــذكاء 
هـــــدف منهـــــا تقيـــــيم قـــــدرة الفـــــرد ت الشخـــــصية أو القـــــدرات اإلدراكيـــــة للفـــــرد، ولكـــــن التقيـــــيم الـــــسما

علـــــى النجـــــاح فـــــي التعامـــــل مـــــع المتطلبـــــات والـــــضغوط البيئيـــــة والتكيـــــف معهـــــا، وتحتـــــوي تلـــــك 
 ســــــؤاًال أو مفــــــردة بقــــــصد الوصــــــول إلــــــى نــــــسبة الــــــذكاء لــــــدى الفــــــرد، ويــــــتم 133القائمــــــة علــــــى 

اإلجابـــــة علـــــى األســـــئلة أو المفـــــردات مـــــن خـــــالل مقيـــــاس متـــــدرج مـــــن خمـــــس نقـــــاط يتـــــراوح مـــــا 
، ويــــتم )مطلقــــاً / يحــــدث ذلــــك األمــــر أحيانــــاً / صــــحيحًا غالبــــاً / لــــيس صــــحيحاً / نــــادر جــــداً (بــــين 

  .تحويل اإلجابات إلى نتائج ونسب
  

ـــــى  ـــــك القائمـــــة إل ـــــم ترجمـــــة تل ـــــسها 22ولقـــــد ت ـــــم تعمـــــيم نتائجهـــــا وتدري ـــــة، وت  لغـــــة مختلف
فــــــي حــــــوالي خمــــــسة عــــــشر دولــــــة، وذلــــــك نتيجــــــة ألنهــــــا مختــــــصرة وذات معــــــايير جيــــــدة، ومــــــن 

 إدارتهــــا وتطبيقهــــا، وُيمكــــن االعتمــــاد علــــى الكمبيــــوتر فــــي اســــتخالص النتــــائج، ثــــم بعــــد الــــسهل
 العـــــــاطفيذلـــــــك يـــــــتم تحويلهـــــــا إلـــــــى نـــــــصوص داخـــــــل تقـــــــارير نهائيـــــــة ُتوضـــــــح نـــــــسب الـــــــذكاء 

 بتطويرهــــا وتعــــديلها، وذلــــك ليــــتم اســــتخدامها أون-بــــارللمــــشاركين فــــي تلــــك القائمــــة، ولقــــد قــــام 
  ).50: 2006حسين،  (في أماكن مختلفة وبظروف مختلفة

  
3  

، وبـــدأ متـــأثرًا بكتابـــاتهم العـــاطفيتـــأثر جولمـــان بأعمـــال ونمـــوذج مـــاير وســـالوفي للـــذكاء 
 1995، وأّلــف كتابــه فــي عــام العــاطفيونتــائجهم فــي إجــراء المزيــد مــن األبحــاث فــي مجــال الــذكاء 

بـــدور كبيـــر فـــي زيـــادة اهتمـــام ولفـــت انتبـــاه كـــل مـــن والـــذي ســـاهم " العـــاطفيالـــذكاء "تحـــت عنـــوان 
، وألهميتــه فــي نجــاح المــدير فــي الوفــاء بمتطلبــات العــاطفيالقطــاع العــام والخــاص لمفهــوم الــذكاء 

المــوظفين داخــل المؤســسات وأيــضًا فــي الوفــاء بمتطلبــات المؤســسة ككــل، ويتكــون نمــوذج جولمــان 
  :من خمسة أبعاد رئيسية وهي العاطفيللذكاء 
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وهو القدرة على قراءة الفرد لمشاعره وٕادراك تأثير تلك المشاعر علـى ردود : لوعي بالذاتا .1

أفعــال الفــرد واســتجاباته للمواقــف المختلفــة، وتأثيرهــا علــى عمليــة صــنع القــرار لــدى الفــرد، 
ويتضمن البعد معرفة الفرد لجوانب القوة والـضعف لديـه والتعـرف علـى مـشاعره وانفعاالتـه 

وعي بالــذات هــو أســاس الثقــة بــالنفس، فعنــدما يكتــشف الفــرد أن لديــه عــدد مــن الذاتيــة، فــال
االنفعــاالت الــسلبية تُــسيطر علــى ســلوكه وتحــدث دون وجــود ســبب واضــح لهــا، ويــستطيع 

 .االبتعاد عن مصادرها يكون قد قطع شوطًا في فهم ذاته والوعي بها

 الفـــرد مـــع كيفيـــة تعامــلإلـــى وهـــي تــشير :  أو إدارة االنفعـــاالتةالعاطفيــمعالجــة الجوانـــب  .2
المــشاعر واالنفعــاالت الــسلبية التــي ُتؤذيــه وُتزعجــه، أي الــتخلص مــن االنفعــاالت الــسلبية 
وتحويلهـــا إلـــى انفعـــاالت إيجابيـــة، وســـماها فيمـــا بعـــد بتنظـــيم الـــذات، وهـــذا ال يعنـــي كبـــت 

 .االنفعاالت، ولكن ترشيدها بصورة ُتساعد الفرد على التوافق مع الموقف

يعنـــي "ويتــضمن تأجيـــل اإلشـــباعات، أي الــتحكم وضـــبط االنفعــاالت وهـــو :  الـــذاتتحفيــز .3
التأجيل الفوري للتعبير المباشر عن االنفعاالت بما يتـيح للفـرد التفكيـر واختيـار االسـتجابة 

، وأيــضًا تأجيــل األفــراد اإلشــباع الفــوري لحاجـاتهم فــي ســبيل تحقيــق أهــداف بعيــدة "الـسليمة
، وهــي تعنــي أن يكــون لــدينا هــدف Motivationلــبعض الدافعيــة المــدى، وُيطلــق عليهــا ا

ومعرفــة خطواتنــا خطــوة خطــوة لتحقيــق الهــدف، وأن يكــون لــدينا أمــل، وتوجيــه االنفعــاالت 
 .في خدمة هدف ما

ويعني قدرة الفـرد علـى قـراءة انفعـاالت ومـشاعر : Empathy) التفهم العطوف(التعاطف  .4
 وفــي هــذا ،مــا يقولــونجــوههم، ولــيس بالــضرورة وتعبيــرات و اآلخــرين مــن خــالل أصــواتهم 

يذكر جولمان قاتل ارتكب سبع جرائم قتل ولما ُسئل في إحدى المقـابالت الكلينكيـة أجـاب 
على السؤال هل كنت تشعر بأي شفقة نحو الضحايا اآلخرين؟ أجاب ال ولـو كنـت أشـعر 

رجة، وهذا يـشير  د160بذلك ما استطعت فعل ذلك، رغم أن نسبة الذكاء المعرفي للرجل 
 ال يــــرتبط بنــــسبة الـــــذكاء المعرفــــي لــــدى الفــــرد، فهــــذا المكـــــون العــــاطفيإلــــى أن الــــذكاء 

ضروري وهام جدًا بين األزواج واألصدقاء وفي مجال العمـل أو المهنـة، وفـي ) التعاطف(
عالقـــة الفـــرد برئيـــسه أو بزمالئـــه فهـــو يتـــضمن القـــدرة علـــى تخفيـــف آالم الـــشخص اآلخـــر 

 .ة والتأثير فيهالذي لديه مشكل

ويـشير إلـى التـأثير اإليجـابي والقـوي : Social Skillsالتواصـل أو المهـارات االجتماعيـة  .5
فـــي اآلخــــرين عــــن طريــــق إدراك انفعــــاالتهم ومـــشاعرهم، ومعرفــــة متــــى تقــــود ومتــــى تتبــــع 
اآلخـــرين؟ وتـــساندهم والتـــصرف معهـــم بطريقـــة الئقـــة وبنـــاء الثقـــة وتكـــوين شـــبكة عالقـــات 

 ).53-52: 2006حسين،  (ةاجتماعية ناجح
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 يلعـــــب دورًا هامـــــًا فـــــي النجـــــاح فـــــي العمـــــل بنـــــسبة العـــــاطفيويـــــرى جولمـــــان أن الـــــذكاء 

 مــــتعلم، وأن الــــتعلم يبــــدأ مــــن الــــسنوات األولــــى فــــي األســــرة، ومــــن العــــاطفي، وأن الــــذكاء 80%
ـــــى ســـــلوكه  ـــــذي ينمـــــو فيـــــه الطفـــــل ودوره فـــــي التـــــأثير عل هنـــــا، تبـــــدو أهميـــــة اإلطـــــار األســـــري ال

وجيهــــه فيمــــا يــــتعلم، فالمنــــاخ األســــري الــــسليم الــــذي يتــــيح ألفــــراد األســــرة الفرصــــة فــــي التعبيــــر وت
عــــــن انفعــــــاالتهم ويــــــشجعهم علــــــى إبــــــداء أفكــــــارهم ومــــــشاعرهم بطريقــــــة إيجابيــــــة دون خــــــوف أو 

ـــــذكاء  ـــــى نمـــــو ال ـــــساعد عل ـــــا إذا كـــــان المنـــــاخ العـــــاطفيقلـــــق أو انتهـــــاء لمـــــشاعر اآلخـــــرين ُي ، أّم
ــــــبويتــــــسم بالقــــــسوة والنبــــــذ وقمــــــع االنفعــــــاالت األســــــري خــــــانق ومــــــضطرب  سمح فيــــــه حيــــــث ال ُي

ــــــي  ــــــشون ف ــــــق ضــــــحايا يعي ــــــة تخل ــــــل هــــــذه البيئ ــــــالتعبير عــــــن المــــــشاعر واالنفعــــــاالت، فــــــإن مث ب
محـــــيط عـــــاطفي ســـــلبي، ومـــــن ثـــــم يتـــــصرف فيـــــه الفـــــرد بعكـــــس رغباتـــــه، ويتحـــــدث بمـــــا ال يعتقـــــد 

النفــــــــسية، ويــــــــنخفض ويتظـــــــاهر بمــــــــا ال ُيــــــــؤمن بــــــــه، وبالتــــــــالي يكــــــــون عرضــــــــة لالضــــــــطرابات 
 ال  لديـــــه، فالخـــــائف ال يظهـــــر خوفـــــه والقلـــــق ال يظهـــــر قلقـــــه والـــــساخطالعـــــاطفيمـــــستوى الـــــذكاء 

مــــــا يزيــــــد مــــــشاكله ويــــــضعف مــــــن قدرتــــــه علــــــى مواجهــــــة تحــــــديات ُيعبــــــر عــــــن ســــــخطه، وهــــــذا 
  .الحياة

 مــن خــالل بــرامج إرشــادية تعمــل علــى رفــع العــاطفيومــن هنــا تبــدو أهميــة تنميــة الــذكاء 
 لــــدى الفـــرد تُــــسفر عــــن العــــاطفي لــــدى األفــــراد، حيـــث أن تنميــــة الـــذكاء العـــاطفياء مـــستوى الــــذك

حــــل و شخـــصية متزنــــة قــــادرة علــــى تحمــــل المــــسؤولية وتأكيــــد الــــذات والقــــدرة علــــى فهــــم اآلخــــرين، 
عـد ضبط الذات في مواقف الصراع والقدرة على التواصل مـع اآلخـرين، وينطـوي كـل بُ و المشكالت 

  .ة الفرعيةالعاطفيعة من الكفاءات من تلك األبعاد على مجمو 
ــد بهــا اإلنــسان، ولكنهــا  أنويــشير جولمــان إلــى  تلــك الكفــاءات ليــست كفــاءات فطريــة يول

قدرات مكتـسبة يجـب أن يأخـذ الفـرد العديـد مـن الخطـوات لتطويرهـا وتنميتهـا بغـرض الوصـول إلـى 
  .أرقى مستويات األداء سواء المهني أو االجتماعي

 والتـي تُـساعده فــي العـاطفيل فـرد ُيولـد ولديـه بعــض نـسب الـذكاء ويفتـرض جولمـان أن كـ
 ةالعاطفيـــد جولمــان علـــى أن ترتيــب تلـــك الكفــاءات ، وُيؤّكـــةالعاطفيــاكتــساب الكفــاءات والمهـــارات 

بتلــك الــصورة لــيس أمــرًا اعتباطيــًا، ولكنــه أمــرًا محــسوبًا حيــث تــم ترتيبهــا فــي مجموعــات فرديــة كــل 
  .رات والكفاءات األخرى، وكل منها مترتب على اآلخرمنها يسهل من تنفيذ المها

 مــن خــالل ارتباطــه بمرونــة األنــا العــاطفيولقــد انتقــل جولمــان إلــى مجــاالت أوســع للــذكاء 
  ).55-54: 2006حسين،  (ة واالجتماعيةالعاطفيوأشار إلى أن كليهما ينطوي على الكفاءة 
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ــــــــــذكاء  ــــــــــالي نمــــــــــوذج جولمــــــــــان لل ــــــــــى  العــــــــــاطفيويعــــــــــرض الجــــــــــدول الت مــــــــــشتمًال عل

ـــــــــــك النمـــــــــــوذج بـــــــــــإدراك المـــــــــــشاعر لـــــــــــدى الفـــــــــــرد ةالعاطفيـــــــــــالكفـــــــــــاءات  ، حيـــــــــــث يتـــــــــــصل ذل
  .ولدى اآلخرين وضبط هذه المشاعر لديهما

  
  الكفاءات الشخصية واالجتماعية المرتبطة بإدراك وضبط المشاعر ُيوّضح) 2. 4(جدول 

  لدى الفرد واآلخرين
  

  الكفاءات االجتماعية  الكفاءات الشخصية  

 بالـذات، العـاطفيالوعي بالذات، ويشمل الـوعي   راكاإلد
  ، الثقة بالنفسلهاالتقييم الشخصي الواقعي 

ــــــــوعي االجتمــــــــاعي، التعــــــــاطف  ــــــــتفهم(ال ــــــــة )ال ، وتلبي
  المطالب والخدمات، الوعي التنظيمي، وتوجيه الخدمة

  الضبط

ـــــشمل ـــــذات، وت ـــــتحكم : إدارة ال ـــــذات وال ضـــــبط ال
ظــة الــضمير، فيهــا، وكــون الفــرد جــديرًا بالثقــة، يق

التكيــــــف مــــــع الظــــــروف، العمــــــل علــــــى تحقيــــــق 
  اعية، واإلنجاز والمبادرةاألهداف، القدرة اإلبد

التـأثير : وتـشمل) المهارات االجتماعيـة(إدارة العالقات 
ــــــصراع، أســــــاليب  ــــــى اآلخــــــرين، التواصــــــل، إدارة ال عل
القيادة، إدارة التغييـر، بنـاء العالقـات، العمـل الجمـاعي 

  والتعاون
  53، ص2006 للقيادة التربوية، عّمان، دار الفكر والتوزيع، العاطفي حسين، سالمة، طه، الذكاء :المصدر

  
 األبعـــــاد الخمـــــسة هـــــذا، وقـــــد قامـــــت هـــــذه الدراســـــة بتطبيـــــق نمـــــوذج جولمـــــان ذو

بيئــــة البحــــث والتــــي تهــــتم بالمجــــال القيــــادي مــــن  لمــــا يتناســــب ذلــــك مــــع العــــاطفيللــــذكاء 
ـــث  ـــدى المـــدراء،حي ـــرار ل ـــق نماتخـــاذ الق ـــى أن جولمـــان هـــو أول مـــن طّب وذجـــه  باإلضـــافة إل

وســـالوفي كـــان نموذجهمـــا نمـــوذج قـــدرة معرفيـــة عقليـــة مثـــل  علـــى بيئـــة العمـــل، بينمـــا مـــاير
ــــ ــــة، ونمــــوذج ب ــــي، وهــــذا مــــا ترفــــضه الباحث ــــذكاء المعرفــــي أو التحليل ــــ-ارال ــــى أون رّك ز عل

  .استبعاده قامت الباحثة ب لذا،الجانب العسكري
  

 
والكفـاءات  العاطفي جولمان للذكاء لنشأت العديد من المقاييس اعتمادًا على نموذج دانيا

  :ة المترتبة عليه، ومن أهم تلك المقاييسالعاطفياالجتماعية و 
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  ):1994 ،جولمانبوياتزيز و  (ةالعاطفيمقياس الكفاءة   .أ 

 العــاطفي لقيــاس وتقيــيم الــذكاء ةالعاطفيــ وتطــوير مقيــاس الكفــاءة لقــد قــام جولمــان بتــصميم
اعتمــادًا علــى الكفــاءات المتعلقــة بالــذكاء العــام والــذي كــان ُيــستخدم لتقيــيم أداء المــديرين والقــادة، 

 ,Boyatzis) 1994(حيـــث كـــان ُيـــسمى باســـتفتاء التقيـــيم الشخـــصي للمؤلـــف ريتـــشارد بويـــاتزيز 
متعدد اآلليات، حيث يهـتم بتقـديم تـصنيفات سـلوكية ومؤشـرات للـذكاء  اً وُيعتبر ذلك المقياس مقياس

  . خاصة بالمديرين والقادةالعاطفي
  

ن كفــاءة تــم تــصنيفها إلــى األبعــاد األربعــة التــي يويقــوم ذلــك المقيــاس بتقيــيم حــوالي عــشر 
  الــــــوعي االجتمــــــاعي، ): 2(الــــــوعي بالــــــذات، ) 1: (قــــــدمها دانيــــــال جولمــــــان فــــــي نموذجــــــه وهــــــي

المهارات االجتماعية، ويطلـب مـن كـل مـشترك أن ُيقـدم تقريـرًا شخـصيًا عـن ) 4(إدارة الذات، ) 3(
هــذا الــسلوك ال ُيمثــل شخــصية ذلــك ) (1(نفــسه وعــن ســلوكيات اآلخــرين، ويــتم تــصنيفهم مــن رقــم 

، وذلـك األمـر خـاص )ذلـك الـسلوك ُيمثـل أهـم خـصائص شخـصية ذلـك الفـرد) (7(إلـى رقـم ) الفرد
  .تصنيفات اآلخرين لتلك الكفاءةبذلك الفرد و 

  
  ):براد بيري ورفاقه (العاطفيمقياس تقييم الذكاء   . ب 

ـــــــــري و  ـــــــــراد بي ـــــــــز ب ـــــــــام ترافي ـــــــــه ق ـــــــــة مـــــــــنهم رفاق ـــــــــي محاول ـــــــــاس ف ـــــــــك المقي ـــــــــصميم ذل بت
 قابــــــــــــل للتطبيــــــــــــق فــــــــــــي أي العــــــــــــاطفيللوصــــــــــــول إلــــــــــــى مقيــــــــــــاس فّعــــــــــــال وســــــــــــريع للــــــــــــذكاء 

فــــــــــــردة لتقيــــــــــــيم مجــــــــــــال، ويتكــــــــــــون ذلــــــــــــك المقيــــــــــــاس مــــــــــــن ثمانيــــــــــــة وعــــــــــــشرون ســــــــــــؤاًال أو م
ـــــــــذكاء  ـــــــــال جولمـــــــــان لل ـــــــــضمنها نمـــــــــوذج داني ـــــــــي يت ـــــــــسية الت ـــــــــات الرئي  وهـــــــــي العـــــــــاطفيالمكون

، ويأخــــــــــــذ فقــــــــــــط )الــــــــــــوعي بالــــــــــــذات، إدارة الــــــــــــذات، الــــــــــــوعي االجتمــــــــــــاعي، إدارة العالقــــــــــــات(
حـــــــــوالي ســـــــــبع دقـــــــــائق لتكملتـــــــــه، ويكمـــــــــن الهـــــــــدف مـــــــــن تلـــــــــك األســـــــــئلة فـــــــــي تحديـــــــــد وجـــــــــود 

بعــــــــــة مــــــــــن عدمــــــــــه، ويــــــــــتم اإلجابــــــــــة علــــــــــى المهــــــــــارات التــــــــــي تعكــــــــــس تلــــــــــك الكفــــــــــاءات األر 
إلـــــــى رقـــــــم ) أبـــــــدًا ال ُيوجـــــــد) (1(مفـــــــردات المقيـــــــاس مـــــــن خـــــــالل ســـــــتة نقـــــــاط تبـــــــدأ مـــــــن رقـــــــم 

الـــــــــذكاء  مقيـــــــــاس تقيـــــــــيم(، ومـــــــــن ذلـــــــــك المقيـــــــــاس )غالبـــــــــًا مـــــــــا يقـــــــــوم بـــــــــذلك الـــــــــسلوك) (6(
 العــــــــــاطفينــــــــــسبة الــــــــــذكاء : ُيمكــــــــــن اســــــــــتخالص خمــــــــــسة نتــــــــــائج رئيــــــــــسية وهــــــــــي) العــــــــــاطفي

بالــــــــــذات، ونــــــــــسبة الــــــــــوعي االجتمــــــــــاعي، ونــــــــــسبة اإلدارة الذاتيــــــــــة، ككــــــــــل، ونــــــــــسبة الــــــــــوعي 
  .ونسبة إدارة العالقات
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ــــــذكاء   التــــــابع الســــــتفتاء تقيــــــيم األداء كمقيــــــاس يعتمــــــد العــــــاطفيتــــــم تــــــصميم مقيــــــاس ال
ـــــال  ـــــشتمل عليهـــــا نمـــــوذج داني ـــــاءات ي ـــــيس ســـــبع كف ـــــذاتي، ويق ـــــر ال ـــــى التقري ـــــذكاء عل جولمـــــان لل

، ويقـــــــيس ذلـــــــك المقيـــــــاس الكفـــــــاءات الـــــــضرورية لتحـــــــسين مـــــــستوى األداء الـــــــوظيفي، العـــــــاطفي
 علــــى ســــبع كفــــاءات مختلفــــة، منهــــا اإلبــــداع واالختــــراع ين ســــؤاًال مــــوزع84حيــــث يــــشتمل علــــى 

  .والوعي بالذات والتحفيز والتعاطف والمهارات االجتماعية
  

 األخـــرى التـــي تـــستهدف تقيـــيم الكفـــاءات يالعـــاطفوهنـــاك مجموعـــة مـــن مقـــاييس الـــذكاء 
 واالجتماعيــة لــدى األفــراد بعــضها تــم تــصميمه لُيطبــق داخــل المجــال الــصناعي ةالعاطفيــوالقــدرات 

: ، مــن بينهــا مقياســين أكثــر شــيوعًا وهمــاالعــاطفي التنظيمــي، ولكــن ال يــستند إلــى نظريــات للــذكاء
 اعتمــادًا علــى تقــارير ومحــاوالت العــاطفي، مقيــاس لتقيــيم الــذكاء العــاطفيمقيــاس مــستويات الــوعي 

  ).57-56: 2006حسين،  (فردية شخصية يقوم بها األفراد داخل المؤسسات
  

  :وفيما يلي عرض لتلك المقاييس
  

  العاطفي المقاييس المستخدمة للذكاء ُيوّضح) 2. 5(جدول 
  

  معلومات عن المقياس  نوع المقياس  مصممه  المقياس

يستخدم بعض المهام لقياس مستويات القدرة   معتمد على األداء  ر وسالوفيماي  العاطفيمقياس الذكاء 
  العاطفيالخاصة بكل فرع من أفرع الذكاء 

  مقياس تقييم شخصي  أون- بار  مقياس نسبة الذكاء العام

يقوم على تقييم نسبة الذكاء من خالل إجابة 
 سؤاًال، وأيضًا لتقييم 133المشتركين على 

 كون منها نموذجالخمسة مكونات التي يت
  العاطفي للذكاء أون- بار
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  معلومات عن المقياس  نوع المقياس  مصممه  المقياس

مقياس الكفاءة 
  جولمان  ةالعاطفي

مقياس تقييم شخصي 
  وجماعي

ُيعتبــــــــــــــــر أداة متعــــــــــــــــددة التــــــــــــــــصنيفات توضــــــــــــــــح 
 العـــــاطفيتـــــصنيفات المؤشـــــرات الـــــسلوكية للـــــذكاء 

  ةالعاطفيوللكفاءات 
مقياس تقييم الذكاء 

  العاطفي
مقيــــاس مدتــــه ســــبع دقــــائق لقيــــاس مهــــارات الــــذكاء   مقياس تقييم شخصي  جولمان

   لدى الفرد من عدم وجودهاالعاطفي
مقياس الذكاء 

 التابع العاطفي
  الستفتاء تقييم األداء

  مقياس تقييم شخصي  جولمان
يقــــيس ســــبع مكونــــات مــــن نمــــوذج دانيــــال جولمــــان 

غـــــة فـــــي ، والتـــــي ُتمثـــــل أهميـــــة بالالعـــــاطفيللـــــذكاء 
  االرتقاء بفّعالية األداء الوظيفي واالجتماعي

مقياس مستويات 
  العاطفيالوعي 

  العاطفييقيس مستويات الوعي   مقياس تقييم شخصي  آخرون

مقياس الذكاء 
  العاطفي

ماير وسالوفي 
  وآخرون

 ســؤاًال عــن مفهــوم مــاير وســالوفي 33مقيــاس يــضم   مقياس تقييم شخصي
  العاطفي للذكاء

   عّمان، دار الفكر،أسسه، تطبيقاته، تنميته، ... العاطفي الذكاء  إبراهيم،سمادوني،ال: المصدر
  130 ص،2007ناشرون وموزعون، 

  
4  

، إّال أن هنـــــاك بعـــــض العـــــاطفيعلـــــى الـــــرغم مـــــن وجـــــود ثالثـــــة نمـــــاذج مختلفـــــة للـــــذكاء 
ــــ ــــين المف ــــشبه النظــــري واإلحــــصائي ب ــــى أوجــــه ال ــــة، فعل ــــاييس المختلف ــــك المق ــــي تتبناهــــا تل اهيم الت

المـــــستوى العـــــام، تهـــــدف تلـــــك النمـــــاذج إلـــــى محاولـــــة فهـــــم وقيـــــاس العناصـــــر والعوامـــــل الداخلـــــة 
ــــرد ضــــبط  ــــك الف ــــة ذل ــــي إدراك الفــــرد لمــــشاعره ومــــشاعر اآلخــــرين، ومحاول والمــــشتركة فــــي عمليت

  .مشاعره للتأثير على مشاعر وانفعاالت اآلخرين
النمــــــــاذج فيمــــــــا بينهــــــــا علــــــــى أن هنــــــــاك العديــــــــد مــــــــن مكونــــــــات الــــــــذكاء وتتفــــــــق تلــــــــك 

، وأن هنــــاك تــــداخل فــــي مــــسميات األبعــــاد الرئيــــسية ومكوناتهــــا الفرعيــــة، ولكــــن هنــــاك العــــاطفي
  .ةالعاطفيل نموذج لتلك المكونات اختالفًا طفيفًا في درجة فهم ك
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مـــــــشاعر فعلـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال، تـــــــشتمل كـــــــل تلـــــــك النمـــــــاذج علـــــــى مفهـــــــوم الـــــــوعي بال
 العــــاطفيوٕادراكهــــا، وعلــــى مفهــــوم إدارة المــــشاعر باعتبارهــــا عنــــصرًا مــــن أهــــم عناصــــر الــــذكاء 

لــــدى الفــــرد، ولقــــد تــــم إيجــــاد عالقــــة بــــين العناصــــر المختلفــــة لتلــــك النمــــاذج المختلفــــة مــــن خــــالل 
ــــة  ــــى وجــــود عالق ــــيًال عل ــــاك دل ــــى أن هن ــــم التوصــــل إل ــــيالت اإلحــــصائية، وت ــــام بــــبعض التحل القي

، وأنــــه أحيانــــًا يوجــــد تــــشابه العــــاطفييــــب أو بعيــــد بــــين المقــــاييس المختلفــــة للــــذكاء ســــواء مــــن قر 
  .بين تلك المقاييس في نوعية المكونات التي يتم تقييمها

 إلــــى أن هنــــاك 2002وعلــــى ســــبيل المثــــال، توصــــل كــــل مــــن مــــاير وبراكيــــت فــــي عــــام 
، طفيالعـــــــاأوجـــــــه شـــــــبه بـــــــين مفهـــــــوم ضـــــــبط المـــــــشاعر فـــــــي مقيـــــــاس مـــــــاير وســـــــالوفي للـــــــذكاء 

  . لتقييم نسبة الذكاءأون-بارومقياس 
وهنـــــاك العديـــــد مـــــن أوجـــــه الـــــشبه بـــــين التقـــــارير الشخـــــصية الخاصـــــة بجميـــــع مهـــــارات 

، ومــــــع ذلــــــك لــــــم نتوصــــــل إلــــــى وجــــــود عالقــــــة بــــــين أي مقياســــــين حينمــــــا يــــــتم العــــــاطفيالــــــذكاء 
الـــــــتحكم فـــــــي الـــــــنفس والشخـــــــصية، وحينمـــــــا يحـــــــدث التطـــــــور اإليجـــــــابي فـــــــي مهـــــــارات الـــــــذكاء 

ــــــك يجعلنــــــا ننــــــادي بأنــــــه إن حــــــدث أي تفــــــاوت أو اخــــــتالف بــــــين أي مقياســــــين، طفيالعــــــا ، وذل
فـــــإن ذلـــــك التفـــــاوت مـــــن الممكـــــن أن يعـــــود إلـــــى أي عوامـــــل أخـــــرى، ولـــــيس إلـــــى نـــــسبة وتقيـــــيم 

  . في هذين المقياسينالعاطفيالذكاء 
  

وبــالرغم مــن ذلــك الــشبه بــين تلــك المقــاييس، إّال أن هنــاك بعــض المؤيــدين لنمــوذج مــاير 
ُيعـد مهـارة خاصـة وهـيكًال  العـاطفي أن الـذكاء ُيوّضـحوسالوفي ينادون بـأن نمـوذج مـاير وسـالوفي 

، ولدوره العاطفيمحددًا نتيجة للدور الذي لعبه نموذج ماير وسالوفي في التعريف بكفاءات الذكاء 
وفي ، ويهــاجم أتبـــاع نمــوذج جولمــان أيــضًا نمــوذج مــاير وســـالالعــاطفيفــي تقيــيم مهــارات الــذكاء 

لتركيزه الشديد على المقاييس النفسية المعتمد على الذكاء التقليـدي العـام، حيـث ينـادون بـأن هنـاك 
العديد من النظريات التي أثبتت فشل مفهوم الذكاء التقليدي، ولذلك، فإن نموذج ماير وسالوفي لم 

نر ذكــر بــأن يحقــق أي مهمــة نــص عليهــا التقريــر النظــري التــابع لــذلك النمــوذج، وذلــك ألن جــارد
مقاييس الذكاء التقليـدي العـام ليـست بالـضرورة تـساهم فـي تقيـيم نجاحـات الفـرد سـواء فـي المدرسـة 

 والـذي بنـي عليـه العـاطفيأو في الحياة العمليـة، وذلـك بـالطبع يؤيـد مفهـوم دانيـال جولمـان للـذكاء 
  .العاطفينموذجه لقياس وتقييم الذكاء 
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ــــــذكاء  ــــــى نظالعــــــاطفيفال ريــــــة واحــــــدة، ولكــــــن مجموعــــــة مــــــن النظريــــــات  ال يقتــــــصر عل

التــــــي تهــــــتم بــــــإبراز موضــــــوع واحــــــد، وتــــــسعى كــــــل نظريــــــة فــــــي محاولــــــة مــــــن واضــــــعيها لفهــــــم 
 وســــماته وقدراتــــه المتعلقــــة بــــه، وتفــــسيرها تفــــسيرًا معقــــوًال ممــــا ُيــــساهم العــــاطفيمهــــارات الــــذكاء 

ت ونمـــــاذج ولـــــذلك فكـــــل نظريـــــة مـــــن نظريـــــا، العـــــاطفيى كنـــــه وماهيـــــة الـــــذكاء ف علـــــفـــــي الوقـــــو 
 تــــــضيف جوانــــــب ومهــــــارات إضــــــافية ومختلفــــــة عــــــن النظريــــــة التــــــي ســــــبقتها، العــــــاطفيالــــــذكاء 

 ال يــــــشير إلــــــى العــــــاطفيولكــــــن يجــــــب أن نعتــــــرف أن وجــــــود تلــــــك النظريــــــات المتعــــــددة للــــــذكاء 
ــــع  ــــراف جمي ــــى اعت ــــك المجــــال، وأيــــضًا إل ــــى خــــصوبة ذل ــــشير إل أي ضــــعف أو قــــصور، ولكــــن ي

 العـــــاطفيين ومدرســـــين والمجتمـــــع ككـــــل بأهميـــــة الـــــذكاء فئـــــات المجتمـــــع مـــــن مـــــوظفين ومـــــدير 
ودوره فـــــي تحقيـــــق الرفاهيـــــة واألمـــــان الـــــوظيفي، وٕان كـــــان الـــــبعض يـــــرى أن ذلـــــك التعـــــدد وعـــــدم 

 مـــــن الممكـــــن أن ُيـــــساهم فـــــي العـــــاطفياالســـــتقرار علـــــى نظريـــــة وعلـــــى نمـــــوذج موحـــــد للـــــذكاء 
مــــع ككــــل عنــــه، إضــــعاف شــــرعية ذلــــك المجــــال، وٕاضــــعاف جودتــــه، ويــــؤدي إلــــى عــــزوف المجت

يتطلــــــب وجــــــود نظريــــــات عديــــــدة ومفــــــاهيم  لــــــيس معقــــــدًا لالعــــــاطفيمجــــــال الــــــذكاء وذلــــــك ألن 
  ).123-122: 2007السمادوني،  (متعددة له
  

  :العاطفيجيات تطوير قدرات الذكاء ستراتيإ .3
، العـاطفيالعديد مـن االسـتراتيجيات التـي ُيمكـن اعتمادهـا فـي تطـوير قـدرات الـذكاء  هناك
 إلى خمس إستراتيجيات ُتساعد الفرد المدير أو القائـد علـى (Vitello, 2003)تيلو فقد توصلت في

  : وهيالعاطفيتطوير قدرات الذكاء 
وُيمكـــــن أن يـــــتم ذلـــــك مـــــن خـــــالل االحتفـــــاظ بـــــسجل : إســـــتراتيجية التركيـــــز علـــــى الـــــذات .1

ة للقائـــــد، ســـــواء أكــــــان ذلـــــك علـــــى شـــــكل دفتـــــر مــــــذكرات، أم العاطفيـــــيعكـــــس األحـــــوال 
رطة تــــسجيل صــــوتية، والتــــي تتــــيح للقائــــد فرصــــة اإلّطــــالع علــــى بعــــض علــــى هيئــــة أشــــ

 .االستجابات المزعجة وغير المقبولة

إذ أن هنـــاك أنماطـــًا عديـــدة مـــن عمليـــات : إســـتراتيجية التأمـــل والتفكـــر بـــالمحيط الخـــارجي .2
التأمــل والتفكــر التــي ُيمكــن أن تُــساعد الفــرد كــي ُيــصبح أكثــر وعيــًا وٕادراكــًا لكيفيــة تــأثير 

ـــــق الـــــسموات واألرضالع ـــــسلوك، مثـــــل التفكـــــر فـــــي خل وبحـــــسب فيتيلـــــو . واطـــــف فـــــي ال
(Vitello, 2003) يجب على القائد االختالء بنفسه لعدة دقائق وممارسة عمليات تـنفس 

 .عميقة وبطيئة للمساعدة على تهدئة الدماغ والتفكير بوضوح وصفاء

رياضـــــيون هـــــم مـــــن ُيمثـــــل وال: إســـــتراتيجية االنخـــــراط فـــــي التفكيـــــر والتخـــــيالت اإليجابيـــــة .3
 .قوة الرؤية اإليجابية
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وهـــــي عبـــــارة عـــــن طفـــــرة تتعلـــــق بطـــــرق التفكيـــــر : إســـــتراتيجية اســـــتخدام بحـــــث تقييمـــــي .4
ــــاس  ــــرام الن ــــار احت ــــة والشخــــصية، وهــــو أســــلوب يأخــــذ فــــي االعتب ــــرات المهني ــــشأن التغي ب

ــــراد  ــــد واألف ــــام بهــــا القائ ــــي ق ــــزة الت ــــراف باإلنجــــازات الممي ــــوًال وعمــــًال، واالعت المحيطــــون ق
 وقـــــــّدم ،، وتـــــــشجيعهم علـــــــى التطلـــــــع لمـــــــستقبل أفـــــــضلهم ومـــــــواقفهممـــــــع تقـــــــدير حـــــــاالت

الخبـــــراء تعريفـــــات إضـــــافية للبحـــــث التقييمـــــي بأنـــــه تلـــــك العمليـــــة التـــــي ُيمكـــــن بواســـــطتها 
ــــــين  اكتــــــشاف نقــــــاط القــــــوة الكائنــــــة فــــــي الفــــــرد أو فــــــي المؤســــــسة، وبموجــــــب بيانــــــات تُب

المــــــستويات التــــــي ستــــــصل إليهــــــا المؤســــــسة المجــــــاالت التــــــي سيــــــصل إليهــــــا الفــــــرد، أو 
.  كانــــت فيهــــا المؤســــسة مــــن قبــــلأوبنــــاًء علــــى تلــــك اللحظــــات التــــي كــــان فيهــــا الفــــرد 

 :وتتوفر أربع حاالت لهذا البحث التقييمي وهي

 تقدير ماهية األشياء: االستكشاف. 

 تخيل ما ُيمكن أن يحدث: التخيل. 

 تحديد ما يتوجب أن يكون: التصميم. 

 حـــــث التقييمـــــي مـــــن ئـــــة مـــــا ســـــيكون، وُيمكـــــن اســـــتخدام البد وتهيإيجـــــا: المـــــصير
 . على الذات وعلى اآلخرينأسئلةخالل طرح 

وذلــــك مــــن خــــالل االســــتماع إلــــى مــــا يقولــــه : إســــتراتيجية ممارســــة االســــتماع المتعــــاطف .5
ـــــرد حـــــساسًا ومتفهمـــــًا بغـــــض النظـــــر عـــــن  ـــــى أن يكـــــون الف ـــــسعي إل ـــــدًا، مـــــع ال ـــــرد جي الف

ابة الــــــشخص اآلخــــــر مــــــع مــــــشاعرك وٕادراكاتــــــك، وقــــــد مــــــدى اخــــــتالف أو تــــــشابه اســــــتج
ــــــة  ــــــة والمهني ــــــة والتنظيمي ــــــسي النابعــــــة مــــــن الظــــــروف المالي ــــــضغط النف تعمــــــل مــــــسألة ال

واســـــتجابًة لمثـــــل . علـــــى إعاقـــــة قـــــدرة الفـــــرد علـــــى االســـــتماع بـــــشكل متعـــــاطف لآلخـــــرين
ــــــك القــــــضايا يتوجــــــب علــــــى الفــــــرد االنخــــــراط فــــــي التــــــأمالت الذاتيــــــة لتعزيــــــز ودعــــــم  تل

واإلدراك الــــــــــــذاتيين، وإلدارة االضــــــــــــطرابات المتــــــــــــصاعدة، وٕاعــــــــــــداد الحــــــــــــوافز الــــــــــــوعي 
ــــوفر للفــــرد ،لمواجهتهــــا بفاعليــــة ونجاعــــة  واالســــتماع المتعــــاطف لــــه أهميــــة كبيــــرة ألنــــه ُي

ـــــات دقيقـــــة، بـــــدًال مـــــن إســـــقاط القـــــضايا علـــــى الـــــذات، ويقـــــوم الفـــــرد بموجـــــب ذلـــــك  بيان
ـــــدواف ـــــى بـــــافتراض األفكـــــار، والمـــــشاعر، والحـــــوافز أو ال ـــــاًء عل ع، وعمليـــــات التبريـــــر، وبن

والبحــــث , ذلــــك، ال بــــد مــــن مواجهــــة الحقيقــــة الموجــــودة فــــي عقــــول األشــــخاص اآلخــــرين
عـــــــن مـــــــصداقية مـــــــا قيـــــــل واســـــــتخدام تـــــــساؤالت تبـــــــدأ علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال فـــــــي أثنـــــــاء 

 ).145-144: 2006حسين،  (هل هذا ما تقصده وترمي إليه: االستماع
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  :مفھوم اتخاذ القرار .1

لقد حظيت عملية اتخاذ القرار باهتمام العديد من علماء اإلدارة وعلم النفس، لكونها تُـالزم 
اإلنسان في حياته اليومية والوظيفية، وُتلبي احتياجاته المختلفة وُتحقق له التكيف، فاإلنـسان ينفـرد 

ى بامتالكــــه قــــدرات عقليــــة ُتحقــــق لــــه إمكانيــــة التجربــــة المطلوبــــة عــــن غيــــره مــــن الكائنــــات األخــــر 
  ).1990كبية، (واالختيار عند مواجهة مشكلة ما 

  
 أن اتخــاذ القــرار ُيعــّد جــوهر الــسلوك الهــادف أو الــذكي، وأن اتخــاذ Salovicأوضــح  كمــا

وبــالرغم مــن رس منــذ القــدم عــن طريــق الفالســفة والرياضــيين واالقتــصاديين واإلحــصائيين، القــرار دُ 
ذلك فهو ذو تاريخ قصير في علم النفس، فقد ظهرت أول مراجعة واسعة لنظريـة اتخـاذ القـرار فـي 

  .(Salovic, 1990) 1954 عام Edwardsمجلة التقارير النفسية للعالم أدواردز 
  

بعــض البــاحثين قــد صــّنف عمليــة اتخــاذ القــرار ضــمن اســتراتيجيات "وقـد ذكــر جــروان بــأن 
بة، وذلك لكونها تتطلب استخدام الكثيـر مـن مهـارات التفكيـر العليـا كالتحليـل والتقـويم التفكير المرك

واالســتقراء واالســتنباط، لــذا فقــد يكــون مــن المناســب تــصنيفها ضــمن اســتراتيجيات التفكيــر المركبــة 
  ).1999جروان، (كالتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد وحل المشكالت 

  
ــــــــــى أن معنــــــــــى اتخــــــــــاذ القــــــــــرار ينطــــــــــوي ويجمــــــــــع علمــــــــــاء اإلدارة وعلــــــــــم ا لــــــــــنفس عل

ــــــــــسبها،  ــــــــــار أن ــــــــــب المفاضــــــــــلة بينهــــــــــا واختي ــــــــــي تتطل ــــــــــدائل الت ــــــــــى وجــــــــــود عــــــــــدد مــــــــــن الب عل
ي  اتخــــــــــاذ القــــــــــرار وبــــــــــدونها تنتقــــــــــوعليــــــــــه فــــــــــإن عمليــــــــــة المفاضــــــــــلة، ُتعــــــــــد جــــــــــوهر عمليــــــــــة

  ).1995توفيق وسليمان، (العملية وال يكون هناك اتخاذ قرار 
  

لغة مشتقة مـن أصـل التينـي معناهـا القطـع أو الفـصل، أّمـا وُيشير العمري بأن كلمة قرار 
اصطالحًا فقد اتفـق البـاحثون والمختـصون علـى أن القـرار هـو إصـدار حكـم معـين فـي موقـف مـا، 

  ).2002العمري، (وذلك بعد التفحص الدقيق للبدائل المختلفة 
  

رار هـو عمليـة بـأن القـ) 1996(وبكلمات أخرى، يرى النمر المشار إليه في دالل الهدهود 
  .فكرية عقلية يسعى الفرد من ورائها إلى انتقاء بديل من مجموعة بدائل لحل مشكلة ما
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أورد العلمــــــاء والدارســــــون لعمليــــــة اتخــــــاذ القــــــرار العديــــــد مــــــن التعــــــاريف كــــــل مــــــن  وقــــــد
ــــد عّرفهــــا ســــّالم هوجهــــة نظــــر  ــــة، فق ــــة والثقافي ــــه العلمي ــــك حــــسب خلفيت ــــه ) 1985( وذل المــــشار إلي
ـــــي دالل ا ـــــضمن  بأنهـــــا) 1996(لهـــــدهود ف ـــــي تت ـــــرار والت ـــــة صـــــنع الق ـــــي عملي آخـــــر الخطـــــوات ف

  .اختيار الحل األفضل من بين البدائل المناسبة
  

في أن اتخاذ القرار عمليـة عقالنيـة ) 1996(وينسجم ذلك مع ما ذهب إليه دالل الهدهود 
لتحقيــق الهــدف يــتم مــن خاللهــا اختيــار أفــضل الحلــول الممكنــة وٕاصــدار حكــم يتعلــق بمــشكلة مــا 

  .المطلوب بأقل كلفة وأقصر وقت ممكن
  

بأنها عملية تفكيرية مركبة تهدف إلـى اختيـار ) 1999(وذلك مماثل لما ذهب إليه جروان 
  .أفضل البدائل المتاحة للفرد في موقف ما من أجل الوصول إلى الهدف المرجو

ضــوعي الــواعي فــي علــى أهميــة الدراســة والتفكيــر المو ) 2001(وقــد رّكــز الــساعد وعلــي 
  .عملية اتخاذ القرار، وافترض أن يتم االختيار بين بندين على األقل

  
خاللها اختيار بـديل مـن بـين من إذ يرى أنها عملية يتم ) 2000(وهذا ما ذهب إليه سنج 

  .عدة بدائل في موقف معين
  

بـدائل إلـى أن األسـاس فـي اتخـاذ القـرار هـو المفاضـلة بـين ال) 2002(وقد ذهب الخرابشة 
 ذلك فإن اتخـاذ القـرار هـو وعلىالمتاحة ثم اختيار بديل من البدائل المطروحة بعد دراسة وتفكير، 

عملية عقلية يتم من خاللها توليد وتقيـيم البـدائل المختلفـة ثـم اختيـار البـديل األفـضل مـن بـين هـذه 
  .البدائل على أساس مجموعة من الخطوات المتسلسلة لتحقيق هدف محدد

  
 بين مفهوم صنع القـرارات واتخاذهـا، فعمليـة صـنع القـرار هـي ون الباحثين يخلطإن بعض

مجموعة من الخطـوات واإلجـراءات المتتابعـة تبـدأ بتحديـد المـشكلة، وتنتهـي باتخـاذ القـرار وتنفيـذه، 
أّمــا مرحلــة اتخــاذ القــرار فليــست إّال جــزءًا مــن عمليــة صــنع القــرار وآخــر خطواتــه والتــي تتــضمن 

  ).2002الخرابشة، (ل من بين عدة بدائل لحل المشكلة القائمة اختيار بدي
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 :القرار التخاذ العلمية المدارس .2

ـــــسم ـــــ( يق ـــــسلمي حبي ـــــة المـــــدارس) 86 :1997 ،بال ـــــة فـــــي الفكري  اتخـــــاذ عملي
  :التالي النحو على  ويعرضهارارالق

 

1   
 وتعتمـد، نفـسه الوقـت فـي عمليـةو  علميـة بطريقـة القرار اتخاذ عملية إلى المدرسة هذه تنظر

 وتكلفـة المـشكلة، هذه حل أمام المتاحة والبدائل الحالية المشكلة دراسة ضوء في القرارات اتخاذ لىع

  .المحيطة البيئية والظروف المتاحة اإلمكانات ضوء في بديل كل
 

2   
 كل إلى  النظر يجب أنه وتعتبر المنظمة بها تمر التي المواقف كافة إلى المدرسة هذه تنظر

 علـى القـرار التخـاذ المتاحـة البـدائل بـين المفاضـلة عمليـة أثنـاء فـي المنظمـة داخـل مشكلة أو موقف

 التـي القـرارات تتـصف أن يمكـن، ذلـك علـى وبنـاءً  المنظمـة، تنتهجهـا التـي العامـة اإلسـتراتجية ضـوء

 تـرجيح فـيًا دور  تلعـب إسـتراتيجية متغيـرات لوجـود نظـراً  ، الرشـد بعـدم أحياًنـا المنظمـة إليهـا تـصل

  .القرار عليه بناءً  يتخذ الذي األمثل البديل
 

3   
 اتخــاذ تــستلزم مــشكلة أو موقـف لكـل الواقـع معطيـات سايرُيـ توفيقيـاً  اتجاهـاً  لمثّـوتُ 

 شيروتــ. المنظمــة تنتهجــه الــذي العــام االســتراتيجي اإلطــار ضــوء فــي أيــضاً  وذلــك مــا قــرار
 وسـايمون برنـارد تشـستر مـن كـل آراء حـسب القـرار، التخـاذ نظريـة مـداخل ثالثـة وجـود إلـى

 عنـد العلمـي والتحليـل المنطـق باسـتخدام اإّمـ النظـر، بوجهـات منهـا كـل يتعلـق تريجـو، وكبنـر

 والتجــارب الحكمــة باســتخدام الحــدس علــى بــالتركيز أو تريجــو وكبنــر ســايمون، مــن كــل

  .ردبرنا تشستر عند الشخصية
 :الناميـة الـدول مـن كثيـر فـي القـرارات اتخـاذ فـي أسـلوبين وجـود إلـى شير موسـىُيـو 

 هـذه فـي شـيوعاً  واألكثـر الغالـب هـو الفـردي القـرار أن ويـرى الجمـاعي، والقـرار الفـردي القـرار

 ).37: 2010موسى،  (الدول
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  :نظريات اتخاذ القرار .3

ــلقــد تباينــت وجهــات نظــر كُ   الكيفيــة التــي يتخــذ بهــا الفــرد قــراره اب العلــوم الــسلوكية حــولّت
  :ونتيجة لذلك فقد ظهرت العديد من نظريات اتخاذ القرار نعرض منها ما يلي

  
 النظرية العقالنية:  

 من فكرة مفادهـا (Fayol) وفايول (Veber)لقد انطلق رّواد هذه النظرية من أمثال فيبر 
التـــي ُتحقـــق لـــه أكبـــر منفعـــة علـــى أن علـــى متخـــذ القـــرار أن يـــسعى للوصـــول إلـــى الحلـــول المثلـــى 

  ).2003، كنعان(اعتبار أنه صاحب قدرات عقلية كبيرة 
إن علـــــــــــى متخـــــــــــذ القـــــــــــرار أن يـــــــــــسير حـــــــــــسب خطـــــــــــوات متتابعـــــــــــة تبـــــــــــدأ بـــــــــــالتعرف 
علـــــــــى المـــــــــشكلة وتحديـــــــــد جميـــــــــع البـــــــــدائل، ثـــــــــم التعـــــــــرف علـــــــــى جميـــــــــع النتـــــــــائج المحتملـــــــــة 

يل األمثـــــــــل الـــــــــذي يحقـــــــــق لكـــــــــل بـــــــــديل وتقيـــــــــيم هـــــــــذه النتـــــــــائج، وصـــــــــوًال إلـــــــــى اختيـــــــــار البـــــــــد
  ).1993شريف، (أعلى فائدة ويحل المشكلة القائمة بشكل نهائي 

ومـــن خـــالل مـــا تقـــدم يتـــضح لنـــا بـــأن هـــذه النظريـــة قـــد أهملـــت عمليـــات البحـــث وجمـــع 
المعلومــات عــن المــشكلة القائمــة طالمــا يملكهــا متخــذ القــرار مــسبقًا، كمــا أنهــا أهملــت أهميــة القيــود 

محيطــة، فلــم تأخــذ بعــين االعتبــار محدوديــة العقــل البــشري وعــدم مقدرتــه علــى والمــؤثرات البيئيــة ال
ــــواء جميــــع المعلومــــات الالزمــــة لحــــل المــــشكلة القائمــــة، كمــــا أنهــــا أهملــــت العوامــــل ا لنفــــسية احت

  ).2001الساعد وعلي، (ة الشخصية لألمور في اتخاذ القرار واألخالقية والقيم والنظر 
  

رى بــأن متخــذ القــرار يتخــذ قــراره ضــمن نظــام مغلــق بعيــدًا وهكــذا، نجــد بــأن هــذه النظريــة تــ
  ).2000المنصور، (عن أية مؤثرات فيما يسمى بالقرار العقالني 

  
 العقالنية المحدودة:  

 الـذي انتقـد فكـرة القـرار العقالنـي، (Simon)سـايمون هـو  أبرز دعاة هذه النظريـة  منإن
ر غيــر ممكــن، وذلــك نظــرًا لقــدرات اإلنــسان وأّكــد علــى أن العقالنيــة الكاملــة فــي صــنع القــرار أمــ

ــا يتعــرض لــه مــن ضــغوط بيئيــة، وبالتــالي، فــإن علــى متخــذ القــرار أن يــسعى إلــى  المحــدودة، ولّم
حلول مرضية ال مثالية بحيث تتالءم مع الضغوط البيئية واالحتياجـات الشخـصية والتـي ُتحقـق لـه 

  ).1995العديلي، (مستوى مقبول من الرضا واإلشباع 
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قــد أكــّدت هــذه النظريــة علــى محدوديــة قــدرات الفــرد علــى جمــع وتحليــل البيانــات ووضــع و 

البـــدائل المتعـــددة، وبالتـــالي، فـــإن علـــى متخـــذ القـــرار أن يجمـــع المعلومـــات الالزمـــة حـــول المـــشكلة 
ولكـن ُيمكـن تحديـد بعـض . القائمة، إذ أن تحديد جميع البدائل المحتملة ليـست كلهـا ُيمكـن تقييمهـا

 ليجــري تقييمهــا، وعليــه، فــإن علــى متخــذ القــرار أن يرضــى بالبــديل الــذي ُيحقــق لــه مــستوى البــدائل
مقبـــول مـــن الرضـــا أو اإلشـــباع، ومـــن تحقيـــق الحاجـــات واألهـــداف، وذلـــك لكـــون اختيـــار البـــديل 
األفضل يعتمد على تجارب الفرد الشخصية ومحدودية قدراته العقلية على احتواء كافة أنماط القيم 

  ).1993شريف، (ت والسلوك والمعلوما
  

 نظرية المباراة:  
ُتعتبـــر نظريـــة المبـــاراة إحـــدى الوســـائل الحديثـــة التـــي تُـــستخدم التخـــاذ القـــرار فـــي الحـــاالت 

  .والمواقف التي تتضمن وجود نزاع بين طرفين أو أكثر من متخذي القرار حول موقف ما
يحاول كل طرف ويتضمن هذا الموقف وجود تناقض بين أهداف ومصالح كل طرف، إذ 

تعظــيم المنــافع أو المكاســب إلــى الحــد األقــصى وتقلــيص الخــسائر إلــى الحــد األدنــى بحيــث يــسعى 
كـــل طـــرف فـــي هـــذا الموقـــف التنافـــسي إلـــى تحقيـــق أهدافـــه وغاياتـــه بحـــسب مـــا تقتـــضيه مـــصلحته 

  ).1997مشرقي، (الشخصية وفقًا إلجراءات وقواعد محددة ومتكاملة 
مـن البـدائل المختلفـة التـي ) المتبـاري(وضح موقف متخـذ القـرار وعليه، فإن هذه النظرية تُ 

ُتحقق له المكاسـب أو تجنبـه الخـسائر ضـمن موقـف تنافـسي، فقـد ُيواجـه متخـذ القـرار منافـسًا آخـر 
أو عــدة منافــسين، وعليــه، فــإن نــاتج المبــاراة قــد يكــون صــفرًا إذا كــان متخــذ القــرار ُيواجــه منافــسًا 

ُيحققـــه متخـــذ القـــرار يعنـــي خـــسارة للمنـــافس، وقـــد يكـــون نـــاتج المبـــاراة ال واحـــدًا، ذلـــك أن أي ربـــح 
  ).2000المنصور، (ة وجود عدة منافسين ليساوي صفرًا، وذلك في حا

  
  :العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار .4

  : هيأربعة مراحل عملية اتخاذ القرار تتأثر بجوانب إن
ـــ .1 ي ُيمكـــن مـــن خاللهـــا تفـــسير الـــسلوك البواعـــث النفـــسية لـــدى الفـــرد ومـــدى معقوليتهـــا والت

 .النفسي للفرد في اتخاذه للقرار

البيئة النفسية للفرد حيث ُتعتبر المصدر األساسي الذي ُيوجه الفرد إلى اختيار القـرار مـن  .2
 .بين البدائل التي أمامه، ومن ثم اتخاذه له
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ف لـــه، وٕاتاحـــة دور التنظـــيم ذاتـــه فـــي خلـــق البيئـــة النفـــسية للفـــرد مـــن خـــالل تحديـــد األهـــدا .3
ه بالمعلومـــات والبيانـــات دّ الفـــرص للممارســـة اإلداريـــة واكتـــساب الخبـــرة داخـــل التنظـــيم، وَمـــ
 .والبدائل، وٕاسناد المسؤوليات له مع منحه القدر الالزم من السلطة

النــــسق القيمــــي الــــذي يحكــــم المجتمــــع، فمــــن البــــديهي أن أي تنظــــيم ال يقــــوم فــــي فــــراغ،  .4
ه تمـــع وللمجتمـــع فكـــل منهمـــا ُيـــؤثر فـــي اآلخـــر ويتـــأثر بـــولكنـــه ُيباشـــر نـــشاطه فـــي المج

 ).276: 2010السكارنة، (

  
  :خطوات اتخاذ القرار .5

تمـــر عمليـــة اتخـــاذ القـــرار بمجموعـــة مـــن المراحـــل المتسلـــسلة علـــى الـــرغم مـــن اخـــتالف 
تسمياتها وعددها، إّال أنها ال تختلف من حيث الهدف المراد تحقيقـه، فـالقرار هـو ذلـك القـرار الـذي 

ستخدم جميــع المعلومــات يــرتكــز علــى المنطــق العلمــي و يعتمــد فــي اتخــاذه علــى أســلوب مــنظم و ي
  ).1997السامراني، (المتوفرة من أجل التوصل إلى البدائل المناسبة 

ــــــــرد إّتباعهــــــــا  ــــــــى الف ــــــــي ينبغــــــــي عل ــــــــي عرضــــــــًا لخطــــــــوات اتخــــــــاذ القــــــــرار الت وفيمــــــــا يل
  :عند مواجهة مشكلة ما

  
1  

لمرحلــــــة مــــــن أهــــــم مراحــــــل عمليــــــة اتخــــــاذ القــــــرار، ألنــــــه بتحليــــــل وفهــــــم ُتعتبــــــر هــــــذه ا
وتحديــــد المــــشكلة بــــشكل جيــــد، فإنــــه مــــن المتوقــــع أن يــــتم اتخــــاذ القــــرار المناســــب الــــذي يــــؤدي 

  .ُيحقق الرضا واإلشباعو إلى نتائج جيدة، 
إن تـــــشخيص المـــــشكلة الـــــسيء، وعـــــدم تحـــــري أســـــبابها ســـــيؤدي إلـــــى ارتكـــــاب أخطـــــاء 

  .الالحقةفي جميع المراحل 
ــــــــــه، فــــــــــإن  ــــــــــشخيص خــــــــــاطئ، وعلي ــــــــــى ت ــــــــــي عل فــــــــــال قيمــــــــــة ألي عــــــــــالج طالمــــــــــا بن
ـــــــــــي دراســـــــــــة المـــــــــــشكلة وصـــــــــــياغتها بعبـــــــــــارات  ـــــــــــى متخـــــــــــذ القـــــــــــرار التـــــــــــروي والتعمـــــــــــق ف عل
محــــــــــددة وتحديــــــــــد أســــــــــبابها ودراســــــــــة أعراضــــــــــها وجمــــــــــع المعلومــــــــــات عنهــــــــــا، ثــــــــــم تحليلهــــــــــا 

  ).1993المنصور، (وصوًال إلى التشخيص النهائي لها 
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2  

بعد فهم وتحليل وتحديد المـشكلة بـشكل جيـد، تبـدأ مرحلـة أخـرى وهـي البحـث عـن البـدائل 
المحتملة لمواجهة مشكلة القرار، وفي هذه المرحلة يقوم متخذ القرار بالتحري والتفتيش عن البـدائل 

  ).1997مشرقي، (المختلفة لحل المشكلة التي تم تحديدها ) الحلول(
  

ــــالطبع، ف ــــه أن وب ــــة، ولكــــن علي ــــدائل المحتمل ــــع الب ــــتم تحديــــد جمي ــــصعب أن ي ــــه مــــن ال إن
ـــــي ســـــبق وأن جربهـــــا  ـــــسلبية أو الت ـــــدائل ال ُيحـــــدد مـــــا اســـــتطاع منهـــــا، وُيحـــــاول االبتعـــــاد عـــــن الب
ــــــــة  ــــــــار اإليجابي ــــــــؤ باآلث ــــــــه أن ُيحــــــــاول التنب ــــــــذها، إذ علي ــــــــصعب تنفي ــــــــي ي ــــــــشلها أو الت ــــــــت ف وثب

ـــــديل ـــــسلبية لكـــــل ب ـــــإن ع. وال ـــــدائل المرتبطـــــة وبكلمـــــات أخـــــرى، ف ـــــرار أن ُيحـــــدد الب ـــــى متخـــــذ الق ل
  .بمشكلة القرار، والتي ُتسهم بشكل ما بحل تلك المشكلة

  
وطبعًا هذا ليس باألمر السهل ألن تطوير بدائل يحتاج إلى أن يمتلك متخذ القـرار قـدرات 

مــدًا شخــصية وذهنيــة وأن يــستخدم مهــارات التفكيــر اإلبــداعي لتوليــد بــدائل جديــدة وغيــر عاديــة معت
علــى معلومــات اآلخــرين وخبــراتهم وتجاربــه الــسابقة، ذلــك أنــه مــن الــصعب علــى أي فــرد بذاتــه أن 

 عليــه أن يقــوم ، حيــثمــن تحديــد مــشكلته ودراســة أســبابهايــتمكن يكــون ملمــًا بكــل الحلــول بعــد أن 
  ).1993شريف، (بالتحري والتفتيش عن البدائل لحل مشكلته 

  
3  

م مرحلة البحث عن البدائل ُيصبح من الـضروري إجـراء عمليـة تقيـيم موضـوعية بعد أن تت
للبدائل التي تم التوصل إليها والنظر إليها من جميع الزوايا، األمر الذي يقتـضي مـن متخـذ القـرار 
أن ُيقارن بين البدائل التي تم تحديدها، ومن خالل ذلك، يتوصل إلى مزايا وعيوب كل بـديل علـى 

قدر النتائج اإليجابية والـسلبية لكـل بـديل بحيـث يـستبعد البـديل الـذي تكـون إيجابياتـه أقـل حدا، ثم يُ 
  .من سلبياته في ضوء ما ُيحقق له البديل من رضا وٕاشباع
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ولكــــــن يبــــــدو أن هــــــذا األمــــــر غايــــــة فــــــي الــــــصعوبة ذلــــــك أن إيجابيــــــات وســــــلبيات هــــــذه 

تقبل، وعلــــى أيــــة حــــال فــــإن هــــذه البــــدائل قــــد ال تظهــــر فــــي وقــــت بحثهــــا، وٕاّنمــــا تظهــــر فــــي المــــس
المرحلــــــة تفيــــــد فــــــي تقلــــــيص عــــــدد البــــــدائل المقترحــــــة التــــــي ال تحقــــــق الرضــــــا واإلشــــــباع لمتخــــــذ 
القــــرار، ممــــا يحــــل أهــــم مــــشكلة تواجــــه متخــــذ القــــرار، وهــــي مــــشكلة ضــــيق الوقــــت المتــــاح لتقيــــيم 

  ).2000المنصور، (البدائل المختلفة 
  

4  
 بتحديــد البــدائل وتقييمهــا، فــإن متخــذ القــرار يكــون فــي وضــع يــسمح لــه باختيــار القيــام بعــد

  ).1998ياغي، (أفضل البدائل لحل المشكلة القائمة في ضوء الحقائق والمعلومات المتاحة 
على متخـذ القـرار أن يراعـي ترتيـب البـدائل علـى أسـاس مزاياهـا وعيوبهـا وتكاليفهـا  ويجب

تيـار أنـسب هـذه البـدائل لحـل المـشكلة القائمـة، ولكـن يبـدو أن عمليـة ونتائجها ومضاعفاتها، ثم اخ
اختيــار البــديل األفــضل تتــأثر إلــى حــد كبيــر بــسلوكيات متخــذ القــرار وشخــصيته وخبرتــه ومهارتــه 

  ).1993شريف، (والتي تتفاوت من شخص إلى آخر 
  

5  
ــــــد ــــــار الب ــــــرار ينتهــــــي بمجــــــرد اختي ــــــبعض أن دور متخــــــذ الق يل األفــــــضل لحــــــل يعتقــــــد ال

ـــــديل  ـــــك أن الب ـــــاد خـــــاطئ بطبيعـــــة الحـــــال، ذل ـــــدو أن هـــــذا االعتق المـــــشكلة المطروحـــــة، ولكـــــن يب
ـــــتخلص مـــــن  ـــــذ لمعالجـــــة المـــــشكلة القائمـــــة وال ـــــاره يتطلـــــب وضـــــعه موضـــــع التنفي ـــــم اختي ـــــذي ت ال
آثارهـــــا علـــــى نحـــــو ُيحقـــــق التكيـــــف وُيعيـــــد التـــــوازن للفـــــرد كمـــــا كـــــان، وهكـــــذا، فـــــإن علـــــى متخـــــذ 

ـــــ وفر جميـــــع مـــــستلزمات نجـــــاح تنفيـــــذ قـــــراره وٕازالـــــة المعوقـــــات التـــــي تعتـــــرض تنفيـــــذه القـــــرار أن ُي
  ).1997مشرقي، (على نحو يحقق فّعالية التنفيذ لتحقيق الهدف المنشود 

  
  :أساليب اتخاذ القرار .6

 (Fridman, 1996) المـشار إليهمـا فـي فريـدمان (Janis & Mann)يرى جينز ومـانن 
اط، ويستعمل عناصر ذات جودة عالية عند اتخـاذ القـرار، فقـد أن متخذ القرار يتصرف بحذر ونش

يلجأ إلى استخدام أساليب معينة لُيثبت أنـه قـادر علـى التكيـف وتـوفير المكـان فـي بعـض الحـاالت 
  .مثل القصور الذاتي والتجنب الدفاعي والنشاط الزائد
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فـرد مـن اتخـاذ قـرار اتخاذ القرار تمر بمـرحلتين أساسـيتين مـن خاللهمـا يـتمكن ال عملية إن
مرحلة التفتـيش وجمـع المعلومـات وتحديـد القـيم واألهـداف وتوليـد وتقيـيم البـدائل، ومرحلـة : ما وهما

اختيــار وتنفيــذ البــديل األنــسب، وفــي ضــوء هــاتين المــرحلتين الهــامتين فــإن أســاليب اتخــاذ القــرار 
  : بعدين هامين هماوفقبشكل عام ُيمكن تصنيفها وتقسيمها 

وهـو تلـك المـصادر العقليـة الموجهـة إلـى تحديـد وتعريـف المـشكلة ): التـروي(ق النظر بعم .1
  :بشكل دقيق وتطوير حلول بديلة ويشتمل على ثالثة مستويات

 ويتضمن القليل من التفكير واالهتمام بالمشكلة: المنخفض. 

 الحلـــــــــول البديلـــــــــة و ويـــــــــشير إلـــــــــى التفكيـــــــــر الـــــــــسطحي بالمـــــــــشكلة : المتوســـــــــط
 . آراء اآلخرينواالعتماد السلبي على

 وهـــــو يـــــشير إلـــــى ذلـــــك التفكيـــــر الجـــــدي الـــــذي ُيكـــــّرس لفهـــــم المـــــشكلة : المرتفـــــع
 .وتشكيل الخيارات المختلفة لحلها جميعًا من خالل تقييم كل بديل

 

ــــــــزام .2 ــــــــدائل التــــــــي : االلت ــــــــى خيــــــــار محــــــــدد وهــــــــادف وثابــــــــت ألحــــــــد الب أي الوصــــــــول إل
ــــــــم تطويرهــــــــا مــــــــسبقًا مــــــــع اهتمــــــــام خــــــــاص بمجموعــــــــة مــــــــن الخطــــــــط ا ــــــــي ُيمكــــــــن ت لت

  :احتياجها ويشتمل على ثالثة مستويات
 يـــــــــشير هـــــــــذا المـــــــــستوى علـــــــــى أنـــــــــه لـــــــــم يـــــــــتم أي اختيـــــــــار مـــــــــن : المـــــــــنخفض

 .بين البدائل المتاحة

 ويـــشير هـــذا المـــستوى إلـــى أنـــه تـــم اختيـــار بـــديل مـــا ولكـــن مـــع درجـــة : المتوســـط
 .منخفضة من االلتزام وهو ما يشير إلى عدم المقدرة على تبني قرار ثابت

 درجــة عاليــة مــن ه علــى ويــشير هــذا المــستوى إلــى أن البــديل تــم اختيــار : رتفــعالم
  ).181: 2003كنعان،  ( يشير إلى تبني قرار ثابت ومستقرااللتزام، وهو ما

  
ـــة وهـــي  ـــة أســـاليب متباين ـــسم إلـــى ثالث ـــدى األفـــراد ُيمكـــن أن تُق إن أســـاليب اتخـــاذ القـــرار ل

لمــستويات المختلفــة لبعــدي التفكيــر المتــروي وااللتــزام وذلــك بنــاًء علــى ا) التــروي، التــسرع، التــردد(
(Friedman, 1996).  

ــــــــد التعامــــــــل  ــــــــراد عن ــــــــي يلجــــــــأ إليهــــــــا األف ــــــــي توضــــــــيحًا لهــــــــذه األســــــــاليب الت وفيمــــــــا يل
  :مع المشكالت التي تتطلب حلوالً 
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 األسلوب المتروي:  

قـرار المتـروين ُيعّد هذا األسلوب من أكثـر أسـاليب اتخـاذ القـرار فّعاليـة، ذلـك أن متخـذي ال
يميلـون إلــى اســتخدام االسـتراتيجيات المنطقيــة أو المخطــط لهـا فــي اتخــاذهم لقـراراتهم، كمــا ويبــدون 

  .مسؤولية شخصية عن القرار الذي يتخذونه
  

إن األســلوب المتــروي فــي اتخــاذ القــرار يتــضمن التوصــل إلــى قــرار محــدد وواضــح وثابــت 
وهـو مـا يـشير إلـى ذلـك المـستوى المرتفـع مـن التفكيـر وذلك بعد الفحـص الـدقيق للبـدائل المختلفـة، 

العميـق والجـدي بالمـشكلة وحلولهـا، فمتخـذو القـرار المتـروون يقومـون بتوضـيح المـشكلة علـى نحـو 
مناسب ويجمعون المعلومات الكاملة حولها، ومن خـالل ذلـك يطـورون عـدة بـدائل وٕاجـراءات لحـل 

المناسـب للتفكيـر بهـا وتمحيـصها، وأخيـرًا يتخـذون المشكلة، ثم يزنون هذه الحلول ويقضون الوقـت 
  ).286: 2010السكارنة، (تغييرها قراراتهم ويلتزمون بها دون 

  
 األسلوب المتسرع:  

وقد ُأعتبر هذا األسـلوب علـى أنـه أقـل نجاعـة ألن متخـذي القـرار المتـسرعين يميلـون إلـى 
 مــا تعتمــد قــراراتهم علــى العاطفــة اســتخدام اســتراتيجيات حدســية أو عفويــة وأكثــر اندفاعيــة، فغالبــاً 

والتخيل والشعور، وعلى ما يبدو صوابًا في حينه دون أن ُيصّرح كيـف اتخـذ قـراره، ومـع ذلـك فإنـه 
  .يبدي مسؤوليته تجاه القرار الذي اتخذه

أن متخذي القـرار المتـسرعين يتخـذون قـراراتهم بعـد القليـل مـن التفكيـر أو باالعتمـاد  ويبدو
بما بناًء على تجارب شخصية سابقة، ولكـنهم يظهـرون التزامـًا قويـًا لمـا يقـررون، على اآلخرين، ور 

 التعمق والقصدية في جمع المعلومـات، فقـد يكونـون حكمـًا نهائيـًا قليلة ،وهكذا تأتي قراراتهم سريعة
حيـــال المـــشكلة التـــي تـــواجههم دون ســـابق بحـــث شـــامل أو تفكيـــر جـــاد بهـــا أو بـــالحلول الممكنـــة، 

رارات نهائيــة دون تمحــيص البــدائل معتمــدين علــى مــا يبــدو صــوابًا فــي حينــه، وال مــانع فيكونــون قــ
لــديهم مــن تغييــر قــراراتهم، ولكــن دون تأكــد أو تفكيــر عميــق بحلــول أخــرى للمــشكلة، وهكــذا تبــدو 

  ).287: 2010السكارنة، (فجائية قراراتهم 
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 األسلوب المتردد:  

وفـي . لتفكيـر ومـستوى مـنخفض مـن االلتـزاميتضمن األسلوب المتردد مستوى مرتفـع مـن ا
هذه الحالة فإن الفرد يبدو منهمكًا وبشكل جدي بتقصي أسباب المشكلة والحلول المحتملة لها إلـى 
أنــه لــيس لديــه القــدرة علــى اتخــاذ قــرار ثابــت ومــستقر حيــال المــشكلة القائمــة، فقــد يقــضي كثيــرًا مــن 

ة، ثـم يتخـذ قـرارًا مـا حيالهـا، إّال أنـه قـد يغيـره أكثـر الوقت فـي التفكيـر فـي المـشكلة والحلـول الممكنـ
  .من مرة أو قد ال يتخذ قرارًا حيالها

  
وخالصة القول، أن على متخذ القرار عندما يواجه مشكلة ما أن يقـوم بدراسـتها وتحديـدها 
بشكل دقيق وتطوير حلول بديلة ُتسهم بحل تلك المشكلة القائمة، ثم يبذل مـا بوسـعه لكـي يتوصـل 

لى خيار محدد وهادف وثابت ألحد البدائل التي تم تطويرها مسبقًا، وفـي ضـوء ذلـك، فـإن األفـراد إ
قــد يتبــاينون فيمــا بيــنهم عنــدما يواجهــون مواقــف تقتــضي مــنهم اتخــاذ قــرار مــا، فمــنهم مــن يتعمــق 
ويتــروى فــي دراســة مــشكلة القــرار، بينمــا نجــد الــبعض اآلخــر يتــردد فــي قــراره فــي حــين أن بعــضهم 

  ).288: 2010السكارنة، (التي ُتواجههم سرع في معالجة المشاكل يت
  

  :معوقات اتخاذ القرار الفّعال .7
 متخذي القرار غالبًا ما يعجزون عن اتخاذ قرارات فّعالة للمنظمة التي يديرونها، وذلـك إن

  :لوجود بعض المعوقات منها
 ه علــى التمييــز بــين عجــز متخــذ القــرار عــن تحديــد المــشكلة تحديــدًا واضــحًا، وعــدم قدرتــ

 .المشكلة السطحية والمشكلة الحقيقية

 عجز متخذ القرار عن معرفة جميع النتائج المتوقعة لجميع البدائل المتاحة. 

 عجز متخذ القرار عن اإللمام بجميع الحلول الممكنة للمشكلة. 

 بين البدائلىعجز متخذ القرار عن القيام بعملية تقييم مثل . 

 عاداته ومهاراته وانطباعاته الخارجة عن إرادتهمتخذ القرار مقّيد ب. 

 متخذ القرار مقّيد بفلسفته وقيمه االجتماعية واألخالقية. 

 متخذ القرار مقّيد بمعلوماته وخبراته التي تتعلق بوظيفته. 

  289: 2010السكارنة، (على متخذ القرار عنصر الوقت غالبًا ما ُيسبب ضغطًا.(  
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  :العاطفيء القرار وعالقته بالذكاصنع  .8

واجــه اإلدارة الفّعالــة للمؤســسات وٕادارة المــوارد البــشرية العديــد مــن التحــديات، تتمثــل فــي تُ 
إعــادة هندســة المؤســسات للمنافــسة فــي تلــك الــسوق العالميــة، ومواجهــة واســتيعاب كــم المعلومــات 

فإنــه ات الهائلــة التــي ُتوفرهــا العولمــة فــي العــصر الحــديث، وحيــث ُتواجــه المؤســسات تلــك التحــدي
مــع تلــك التحـديات والتــي تتركـز فــي ضـرورة تــوفير الخــدمات للتعامـل يجـب أن تتــوافر لـديها آليــات 

ــــة  ــــك الخــــدمات العالقــــات االجتماعي ــــة للمــــوظفين، ومــــن أهــــم تل ــــة والفكري االقتــــصادية واالجتماعي
ين األقـسام والوظيفية متمثلة في العالقة بين المدير والموظفين وبـين الفـرد والمجموعـة والعالقـات بـ

  .المختلفة للمؤسسة
  

ــــة  وحيــــث أن تــــشكيل فــــرق العمــــل أصــــبح مــــن أهــــم المطالــــب التــــي ُتواجــــه القيــــادة الفّعال
وأصبحت العالقة بين أعـضاء الفريـق الواحـد مـن أهـم التحـديات، لـذا يجـب أن يتـوافر لـدى المـدير 

  :العديد من المهارات الخاصة وتتمثل في
 طالبهم واهتماماتهمالتواصل مع الموظفين واإلصغاء لم. 

  إدارة واحتواء الصراعات التي تنشب بين الموظفين والتي تنتج عن أشياء عديدة من بينهـا
 . للمؤسسةموحدةاالختالف في وجهات النظر وعدم االتفاق على رؤية 

 تحفيز الموظفين وتشجيعهم على المشاركة في فعاليات اإلدارة التنظيمية للمؤسسة. 

 تحدث في المجتمعإدارة التغيرات التي . 

  
مواجهـة تلـك ستطيعوا  حتـى يـالعـاطفيد أهمية تمتع المديرين بمهـارات الـذكاء ؤكّ ا يُ م وهذا

 العاطفيالتحديات والقدرة على صنع القرار الفّعال الذي ُيحقق الهدف المقصود، وذلك ألن الذكاء 
مــشاعره، وٕاحــساسه بــالترابط علــى بنــاء الثقــة بــالنفس للمــدير، وعلــى كيفيــة الــتحكم فــي  أساســاً  ُيرّكــز

ٕاحداث التغيير المطلوب و التأثير عليهم، و  على التواصل واالتصال وقدرتهوالتكامل مع الموظفين، 
  .في المؤسسة وقدرته على قبول التغيير واستيعابه
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 دور كبيـــر فـــي زيـــادة فعاليـــة األســـلوب العـــاطفي علـــى أن للـــذكاء 1998" جولمـــان"د وُيؤّكـــ

 فـي قـدرة المـدير علـى صـنع العـاطفيأن هناك ثالثة مجاالت تبـرز تـأثير الـذكاء القيادي للمدير، و 
ـــذين ال  ـــال وهـــي الـــوعي بالـــذات، والتواصـــل والتـــأثير والـــوالء وااللتـــزام، وأن المـــديرين ال القـــرار الفّع

 يواجهون صعوبة كبيرة في بنـاء وٕاقامـة عالقـات اجتماعيـة جيـدة العاطفييتمتعون بمهارات الذكاء 
بــين أقــرانهم وبيــنهم وبــين مــوظفيهم ومعــاونيهم ومــشرفيهم وعمالئهــم، ومــن ثــم يتعــذر علــيهم بيــنهم و 

اتخــاذ القــرارات الــصائبة تجــاه المــشاكل التــي يواجهونهــا، فالمــدير النــاجح يتميــز عــن غيــره بقدرتــه 
وضـع بـدائل لحلهـا حتـى و على اإلحاطة بمختلف جوانـب المـشكلة، ثـم بعـد ذلـك تحليلهـا وتقييمهـا، 

ن اختيار أفضلها، حيث أن صنع القرار هي عملية تتكون من مراحـل عـدة يتـولى فيهـا المـدير ُيمك
 لبــديل مــن تحديــد أهدافــه، ثــم تحديــد البــدائل الممكنــة لتحقيــق هــذه األهــداف يليهــا االختيــار النهــائي

  ).187-186: 2006حسين،  (هذه البدائل ثم تنفيذه
  

  : واتخاذ القرار اإلداريالعاطفيالذكاء  .9
ـــــة اإلدارة، وأن العمليـــــة اإلداريـــــة بكافـــــة جيُ  وانبهـــــا ال تخـــــرج عـــــّد اتخـــــاذ القـــــرار هـــــو عملي

سلـــــسلة مـــــن القـــــرارات، وقـــــد اعتبـــــر بعـــــض العلمـــــاء أن اتخـــــاذ القـــــرار مرادفـــــًا عـــــن كونهـــــا اتخـــــاذ 
ـــــصر األساســـــي  ـــــه العن ـــــإلدارة، ألن ـــــف لل ـــــي مواق ـــــرار ف لمـــــدير، وأن عمـــــل المـــــدير هـــــو اتخـــــاذ الق

ــــــــرى. العمــــــــل المختلفــــــــة ــــــــة اإلدارة Simonيمون ا ســــــــوي ــــــــة اتخــــــــاذ مــــــــا هــــــــي أن عملي  إّال عملي
  .ات، وأن القرارات هي قلب اإلدارةالقرار 

وُتواجــه الفــرد فــي حياتـــه اليوميــة العديــد مـــن المواقــف التــي تتطلــب منـــه حــًال، فقــد تكـــون 
ف بعض المواقف بسيطة، فيجد الشخص لها حًال بسرعة، وأحيانًا تكون معقدة وتتعدد بـدائل الموقـ

من حيث األهمية، وبالتالي يتطلب من الشخص التفكير ليتمكن من تحديـد البـديل الـذي يـراه أكثـر 
والمفاضــلة بــين البــدائل المعروضــة وتحديــد أحــدها هــو مــا ُيــسمى اتخــاذ القــرار . أهميــة بالنــسبة لــه

Decision Tasking)  ،19ص، 1995جالل.(  
ات الفّعالـة، حيـث أن الفـرد يعتمـد فـي أدائــه وتلعـب قـدرات الفـرد دورًا هامـًا فـي اتخـاذ القــرار 

لمشكالت التي ُيواجهها والمواقف التي يتعرض لها على مجموعة مـن القـدرات المعرفيـة لومعالجته 
ة تلعـب العاطفيـ أن القـدرات (Mayer et al, 2003) ة واالجتماعية، فيرى ماير وآخـرونالعاطفيو 

، العــاطفياالت كأحــد مكونــات الــذكاء ل إدارة االنفعــدورًا بــارزًا فــي صــنع واتخــاذ القــرار، حيــث ُيمثــ
يقيس قدرة الفرد على إدارة انفعاالته، أي قدرته على التكامل مع انفعاالته في عمليـة اتخـاذ القـرار ف

(Mayer et al, 2002).  
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ة للفــرد، فقــد أشــارت عفــاف اإلنفعاليــوتتوقــف فاعليــة اتخــاذ القــرار علــى الخريطــة العقليــة و 

ة واالجتماعيــة عنــد اتخـــاذ العاطفيــإلــى أن القــدرات العقليــة تتفاعــل مـــع القــدرات ) 1998(ســلطان 
، ألنـه ُيمثـل المؤسـسة ويتعامـل العـاطفي مـن الـذكاء ويحتـاج المـدير إلـى مـستوى عـالٍ . الفرد للقرار

فالقائد الذي يتسم بقدرات عاطفية عالية يـستطيع ، مع أعداد كبيرة من األفراد خالل ساعات العمل
ــــــــــــ ــــــــــــدرات تنمي ــــــــــــة وتطــــــــــــوير الق ــــــــــــة لمرؤوســــــــــــيهالعاطفي ــــــــــــد توصــــــــــــل ،ة واالجتماعي ــــــــــــويز وق   ن

(Noyes, 2002)  عامـل أساسـي للتنبـؤ بنجـاح المـدير فـي خلـق عالقـات العـاطفيإلى أن الذكاء 
جيــدة مــع المرؤوســين، وأن القــادة األذكيــاء عاطفيــًا هــم األفــراد المتعــاطفون والــذين يفهمــون مــواطن 

  .ة انفعاالتهمضعفهم والقادرون على إدار 
 أكثــــر لمؤســــساتهم، وُيفــــضلون مــــستوى أفــــضل مــــن النجــــاح، ُيقــــّدمونإن القــــادة الفّعــــالين 

ويقومــــون بالعمــــل بطريقــــة أفــــضل مــــن غيــــرهم، كمــــا يــــستخدمون انفعــــاالتهم اإليجابيــــة فــــي تقــــدم 
المؤســــسة، ومــــن أجــــل تحقيــــق اتخــــاذ قــــراراتهم وغــــرس اإلحــــساس بالحمــــاس والثقــــة والتعــــاون بــــين 

  .ن من خالل العالقات بين األشخاصالمرؤوسي
  

أن القـادة الـذين )  ,2003Ashkauasy & Dasborough(ويـرى أشـكونس وداسـبورغ 
وغيــر ذلــك، ... يظهــرون ســلوكيات تثيــر انفعــاالت إيجابيــة فــي المرؤوســين كاإلعجــاب والحمــاس 
 وتكـون الـدوافع فإن هؤالء المرؤوسين تزداد لديهم الدوافع للعمل من أجل رئيسهم وكذلك المؤسسة،

 يلعـب العـاطفي كمـا أن الـذكاء ،سببًا في المزيد من السلوكيات التعاونيـة واإلبـداع وحـل المـشكالت
 فــي فّعاليــة أداء المــديرين فــي اتخــاذ ساعدة مــن العوامــل المــهــودورًا بــارزًا فــي اإلدارة بــشكل عــام، و 

  .قرارات تخص مؤسساتهم
  

ـــــــ ـــــــذكاء د وق ـــــــى ال ـــــــراً العـــــــاطفيالق ـــــــي اإلدارة  اهتمامـــــــًا كبي ـــــــًا ضـــــــروريًا ف ـــــــاره مكون  باعتب
 هـــــو القـــــدرة علـــــى إدارة أنفـــــسنا العـــــاطفيالفّعالـــــة، وفـــــي هـــــذا الـــــشأن يـــــرى جولمـــــان أن الـــــذكاء 

ـــــــذكاء  ـــــــى ال ـــــــال، واقتـــــــرح أســـــــاليب قياديـــــــة قامـــــــت عل  كالقيـــــــادة العـــــــاطفيواآلخـــــــرين بـــــــشكل فّع
األســــــــاليب تعمــــــــل علــــــــى راطيــــــــة والقيــــــــادة التربويــــــــة، ورأى أن تلــــــــك قالتعاونيــــــــة، والقيــــــــادة الديمو 

  ).41، ص2006مصطفى عبد العظيم الطيب، (التأثير في مكان العمل 



 71

  
 وتطبيق اختباراته المختلفة فـي مجـال القيـادة واإلدارة، العاطفيولقد ازداد االهتمام بالذكاء 

 فــي دراســته بقولــه أن أغلــب بــرامج القيــادة، أدخلــت اختبــارات (Wah, 2003)ويــستعرض واهــا 
  .رض تنميته لدى مديري المؤسسات، وألهميته في مجال العمل واتخاذ القرار لغاطفيالعالذكاء 

  
ــــا، نــــرى أن القــــدرات  ــــومــــن هن ــــتحكم فــــي العاطفي ــــال مــــن ال ــــشكل فّع ــــن أصــــحابها ب ة ُتمّك

ــــؤثر بــــشكل مباشــــر علــــى طبيعــــة العمــــل واتخــــاذ  أنفــــسهم والعمــــل بكفــــاءة مــــع اآلخــــرين، وذلــــك ُي
ــــرارات الفّعالــــة، لــــذلك يجــــب علــــ ــــدركوا انفعــــاالتهم ويحرصــــوا علــــى الق ى المــــديرين أو القــــادة أن ُي

فـــــــإدراك انفعـــــــاالت اآلخـــــــرين وٕادارتهـــــــا . مــــــشاعر مرؤوســـــــيهم ويحثـــــــوهم علـــــــى حـــــــل المـــــــشكالت
تــــرتبط ارتباطــــًا وثيقــــًا بــــصنع واتخــــاذ القــــرار الــــذي يكــــون خالصــــة الجهــــد الــــذي يقــــوم بــــه المــــدير 

  .في المؤسسة التابع لها
  

 لــه فّعاليــة علــى األداء اإلداري بكافــة المؤســسات، حيــث لعــاطفياوالخالصــة، أن الــذكاء 
ُيــساعد علــى تعــاون العــاملين داخــل المنظمــة، وتوطيــد العالقــة بــين المــدير والمرؤوســين، وُيــساعد 

وهــذا ُيــساعد فــي اتخــاذ قــرارات . أيــضًا علــى خلــق عالقــات عمــل جيــدة، وُيــسهم فــي الحفــاظ عليهــا
  ).232: 2007السمادوني،  (فّعالة ُتسهم في بناء المجتمع
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  :مقدمة

 الفلــسطينيين فـــي الـــشرق وكالــة األمـــم المتحـــدة إلغاثــة وتـــشغيل الالجئـــين(تعمــل األونـــروا 
 مليــون الجــئ فلــسطيني مــسجلين 4,7علــى تقــديم الــدعم والحمايــة وكــسب التأييــد لحــوالي ) األدنــى

  .لديها في األردن ولبنان وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم
ـــا مـــن خـــالل التبرعـــات الطوعيـــة ال ـــدولويـــتم تمويـــل األونـــروا بالكامـــل تقريب  تـــي تقـــدمها ال

، وُتعـد األونـروا إلـى حـٍد بعيـد أكبـر وكالـة تابعـة لألمـم المتحـدة األعضاء في منظمة األمم المتحـدة
تعمــل بالــشرق األوســط، حيــث موظفيهــا معظمهــم مــن الالجئــين الفلــسطينيين أنفــسهم الــذي يعملــون 

ألخــــصائيين بــــشكٍل مباشــــر لمــــصلحة مجتمعــــاتهم فــــي وظــــائف المدرســــين واألطبــــاء والتمــــريض وا
  ).10/10/2010: تاريخ الدخول كتروني،ياإلل األونروا موقع(االجتماعيين 

  
  :التأسيس

، تأســـــــست األونـــــــروا بموجـــــــب 1948فـــــــي أعقـــــــاب الـــــــصراع العربـــــــي اإلســـــــرائيلي عـــــــام 
 لغـــــرض 1949 عـــــام ديـــــسمبر 8فـــــي ) رابعـــــاً  (302لألمـــــم المتحـــــدة رقـــــم  قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة

وقـــــد بــــدأت الوكالـــــة عملياتهـــــا . مج التــــشغيل لالجئـــــين الفلــــسطينيينالمباشــــرة وبـــــرا تقــــديم اإلغاثـــــة
 .1950 عام مايوفي األول من  الميدانية

العامــة بالتجديــد المتكــرر  وفــي غيــاب حــل لمــشكلة الالجئــين الفلــسطينيين، تقــوم الجمعيــة
  .2011يونيو  30لوالية األونروا، ويمتد آخر تجديد حتى 

  
  :خدمات األونروا

ــــــــشأتها تُ  ــــــــشرق  دمقــــــــمنــــــــذ ن ــــــــروا خــــــــدماتها فــــــــي أوقــــــــات الهــــــــدوء النــــــــسبي فــــــــي ال األون
 .األوسط وفي أوقات النزاعات

ر عمـــــــــــــل األونـــــــــــــروا عـــــــــــــن التـــــــــــــزام المجتمـــــــــــــع الـــــــــــــدولي بالتنميـــــــــــــة البـــــــــــــشرية عّبـــــــــــــويُ 
  :لالجئين الفلسطينيين ومساعدتهم على

 كتساب المعرفة والمهاراتا.  
 عيش حياة طويلة وصحية.  
 ة الئقةيتحقيق مستويات معيش.  
 قوق اإلنسان إلى أقصى مجال ممكنمتع بحالت.  
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التزامهــا الــدائم نحــو مجموعــة واحــدة مــن الالجئــين  تتبــوأ األونــروا مكانــة متفــردة فــي إطــار

وقـــد . والتنميـــة البـــشرية ألربعـــة أجيـــال مـــن الالجئـــين الفلـــسطينيين وٕاســـهاماتها فـــي تحقيـــق الرفاهيـــة
لمتغيـــرة لالجئـــين وذلـــك فـــي ضـــوء نـــشأتها تكييـــف برامجهـــا لتلبيـــة الحاجـــات ا تـــدرجت الوكالـــة فـــي
  .مؤقتة األساسية كمنظمة

  
 أين تعمل األونروا؟

تقـــوم األونـــروا بتـــوفير خـــدمات التعلـــيم والـــصحة واإلغاثـــة والخـــدمات االجتماعيـــة لالجئـــين 
الــذين يــستحقون تلــك الخــدمات مــن بــين الالجئــين الفلــسطينيين المــسجلين لــدى الوكالــة والــذين يبلــغ 

  :مليون الجئ يعيشون في مناطق عمليات الوكالة الخمس وهي 4,7تعدادهم 
 األردن.  
 لبنان.  
 قطاع غزة.  
 الغربية بما فيها القدس الشرقيةالضفة .  
 الجمهورية العربية السورية.  

  
ــــــــــــث إجمــــــــــــالي 1,4ويعــــــــــــيش حــــــــــــوالي   مليــــــــــــون الجــــــــــــئ، يــــــــــــشكلون مــــــــــــا نــــــــــــسبته ثل

ــــــــي  ــــــــين المــــــــسجلين، ف ــــــــوافر خــــــــدما58الالجئ ــــــــي حــــــــين تت ــــــــه ف ــــــــرف ب ت الوكالــــــــة  مخــــــــيم معت
  .في تلك المخيمات أو في المناطق المجاورة لها

  
  :المنشآت

وبخالف منظمات األمم المتحدة األخـرى التـي تعمـل مـن خـالل الـسلطات المحليـة أو مـن 
 وتعمـــل ،خـــالل الوكـــاالت المنفـــذة، تقـــوم األونـــروا بتـــوفير خـــدماتها مباشـــرة لالجئـــين الفلـــسطينيين

منــشآت كالمــدارس اء وٕادارة النــ ببا ومــشروعاتها، وتقــوم أيــضاً الوكالــة علــى تخطــيط وتنفيــذ أنــشطته
 موظـف 30,000 منشأة يعمل فيها ما يقارب مـن 900 أو رعاية ما يربو على والعيادات الصحية

 وبــسبب أن خــدمات األونــروا كــالتعليم والخــدمات الــصحية ،وموظفــة فــي منــاطق عملياتهــا الخمــس
فـي العـادة مـن خـالل القطـاع العـام، فـإن األونـروا تعمـل هي من نوعية الخـدمات التـي يـتم توفيرهـا 

بالتعاون الوثيق مع السلطات الحكومية في مناطق عملياتها والتي تقوم هي األخرى بتـوفير بعـض 
  .الخدمات لالجئين الفلسطينيين
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  :برامج األونروا

لتعلـيم إن خدمات األونروا في مجال التنميـة البـشرية وفـي المجـال اإلنـساني تـشتمل علـى ا
األساسي والمهني والرعاية الصحية األوليـة وشـبكة األمـان االجتمـاعي والـدعم المجتمعـي وتحـسين 
المخيمات والبنية التحتية واإلقراض الصغير واالستجابة الطارئة بمـا فـي ذلـك فـي أوقـات النزاعـات 

 :ويتم تقديم تلك الخدمات ضمن برامج خمسة هي. المسلحة

  
1  

ألونروا بإدارة واحد من أكبر أنظمـة التعلـيم فـي الـشرق األوسـط، وقـد دأبـت علـى أن تقوم ا
  . عاماً 60تكون المزود الرئيسي للتعليم األساسي لالجئين الفلسطينيين منذ 

  
2  

 عامل صحي يعملون لدى األونـروا بتقـديم واحـد مـن أكثـر األنظمـة 4,000يقوم أكثر من 
  .اعلة في منطقة الشرق األوسطالة للكلفة والفالصحية الفعّ 

  
3  

تعمل األونروا على توفير إمـدادات الغـذاء األساسـية واإلعانـات النقديـة عـالوة علـى المـنح 
  .جئين األشد عرضة للمخاطرقدية الطارئة والمسكن المالئم لالالن

  
4  

لـى تعزيـز التنميـة االقتـصادية ومكافحـة الفقـر تعمل دائرة اإلقراض الصغير في األونـروا ع
  .بين أوساط الالجئين الفلسطينيين والفئات الفقيرة والمهمشة األخرى

  
5  

يقوم برنـامج البنيـة التحتيـة وتحـسين المخيمـات علـى إدخـال تحـسينات علـى البيئـة الماديـة 
  .عة لألونرواواالجتماعية في مخيمات الالجئين التاب
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6  

علـــى مـــدار الـــسنوات الـــستين الماضـــية، اتخـــذت األونـــروا اإلجـــراءات للتخفيـــف مـــن آثـــار 
ويضطلع العمل الـذي تقـوم بـه الوكالـة علـى معالجـة الوضـع . حاالت الطوارئ على حياة الالجئين

 غـزة والـضفة الغربيـة السياسي واالجتماعي االقتصادي واألمني الذي يمتاز بأنه سريع التدهور في
، وذلـك إضـافة إلـى االسـتجابة لألزمـات 2000وذلك منذ اندالع االنتفاضة الثانية في أواخر العـام 

  .في لبنان
  

  :الرئاسة والمكاتب اإلقليمية
 الرئاسة:  
 نقـل قـرار اتخـذو . 1996 فـي بالنمـسا فيينـا مـن نقلهـا بعـد عّمـانو  غـزة فـي الوكالة رئاسة تقع

 بعمليـة المتحـدة األمـم التـزام عـن تعبيـراً  العامـة الجمعيـة وسـاندته المتحـدة لألمـم عـامال األمين الرئاسة

 مقـراً  بيروت من األونروا رئاسة اتخذت1978 و 1950 عامي بين وفيما .طاألوس الشرق في السالم

 .جنيـف فـي األمـم وقـصر بنيويـورك المتحـدة األمـم مقـر فـي اتـصال مكتبـا أيـضاً  الوكالـة ولـدى .لهـا
 .بمصر القاهرة في مكتب كذلك هاولدي

  
 اإلقليمية المكاتب:  
) األردن (عّمـان مـن كـل فـي مـستقلة إقليميـة مكاتـب خمـسة الميدانيـة األونـروا عمليـات تـدير

 ).قطاع غزة(ومدينة غزة ) الضفة الغربية(والقدس الشرقية ) سوريا(ودمشق ) لبنان(وبيروت 

  
  مكتب غزة اإلقليمي(Gaza Field Office – GFO):  

 يقـارب مـا بـه يعمـل إذ سـابقاً  المـذكور الخمـسة المكاتـب أكبـر من اإلقليمي غزة مكتب عتبريُ 

 .العامة الخدمات قطاع في العاملين غزة قطاع موظفي من% 50 من

  
 المكتـب هـذا عمـل إطار تحت تندرج التي والبرامج للوحدات تنظيمي هيكل هوالتالي  شكلال

 وظيفيـة درجـات علـى مـوزعين مـدير 94 بلـغ والـذي البحـث لهـذا سـةالدرا مجتمـع مـدراؤه لشكّ ُيـ الـذي
 ).أعلى (20إلى الدرجة ) أقل (13عليا تبدأ من الدرجة 
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  Intra-net UNRWA داخلي –موقع األونروا اإلليكتروني : المصدر

  
  :األونروا واتخاذ القرار

لـــيم إلقلـــيم ومـــن يختلـــف اتخـــاذ القـــرار فـــي وكالـــة الغـــوث إلغاثـــة وتـــشغيل الالجئـــين مـــن إق
منطقـــة إلـــى منطقـــة حـــسب المكـــان والوضـــع االقتـــصادي والـــسياسي واالجتمـــاعي باإلضـــافة إلـــى 

  .الوضع األمني الذي ُيشّكل أساس أي قرار
لذلك، فإن اتخاذ القرار في غزة ينتج عن الحـصار الـذي يمنـع األونـروا مـن تنفيـذ خـدماتها 

  .بالشكل المطلوب نظرًا لصعوبات ذلك الحصار
 داومت األونروا على إعداد خطة دائمة لالستجابة الطارئة إلعـادة الخـدمات األساسـية لقد

لالجئــين فــي غــزة، فنجــد أن كــل عــام ُتحــدد أولوياتهــا واتــساع خــدماتها فــي موقــٍع أو آخــر حــسب 
الحاجــة، وتتمثــل خطــة االســتجابة الطارئــة بتحديــد احتياجــات التمويــل التــي تحتاجهــا األونــروا أثنــاء 

طوارئ، حيـث يـتم توزيـع تلـك األمـوال بحيـث ُتحقـق الخـدمات الممتـازة لالجئـين مثـل الـصحة فترة ال
  .واإلعمار واالحتياجات األساسية من الغذاء وغيرها من الخدمات
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 ديــــسمبر وحتــــى 27الفتــــرة مــــن فــــي ونالحــــظ فّعاليــــة تلــــك الخطــــة مــــن خــــالل مــــا حــــدث 

قـــــــــوات اإلســـــــــرائيلية عمليـــــــــة ، عنـــــــــدما شـــــــــّنت ال2009 ديـــــــــسمبر 27، ففـــــــــي 2009 ينـــــــــاير 23
عــــسكرية ُمكثّفــــة علــــى قطــــاع غــــزة، تــــم مــــن خاللهــــا إلحــــاق دمــــار لــــم يــــسبق لــــه مثيــــل أّدى إلــــى 

 موظـــــــف فـــــــي األونـــــــروا 2314 فريـــــــق مـــــــن تكـــــــّون فلـــــــسطيني، 1300استـــــــشهاد مـــــــا ُيقـــــــدر بــــــــ 
بـــــــدعم جهـــــــود " البطالـــــــة" مـــــــستخدم مـــــــن برنـــــــامج خلـــــــق فـــــــرص العمـــــــل 1915منـــــــضمًا إلـــــــيهم 
ة لمكتــــب غــــزة اإلقليمــــي إزاء حالـــــة الــــدمار والنــــزوح التــــي حلــــت بــــسبب تلـــــك االســــتجابة الطارئــــ

الحـــــرب، وانـــــصبت االســـــتجابة علـــــى تحقيـــــق أهـــــداف كـــــان أهمهـــــا تلبيـــــة االحتياجـــــات األساســـــية 
ة ل ملجـــــأ طـــــوارئ، ومواصـــــ50 ُمهّجـــــر مـــــن خـــــالل تفعيـــــل وٕادارة أكثـــــر مـــــن 50000ألكثـــــر مـــــن 

غـــــزة حيثمـــــا أمكـــــن ذلـــــك، والمـــــساهمة فـــــي تقـــــديم خـــــدمات اإلغاثـــــة والـــــصحة األساســـــية لالجـــــئ 
  .استمرارية عمل المرافق العامة األساسية في القطاع

  
ومنــــــــــذ بــــــــــدء العمليــــــــــة العــــــــــسكرية واصــــــــــلت األونــــــــــروا مــــــــــساعدة وحمايــــــــــة الالجئــــــــــين 
ـــــالغ  ـــــأكثر مـــــن مليـــــون شـــــخص مـــــن أصـــــل ســـــكان غـــــزة الب ـــــذين ُيقـــــدر عـــــددهم ب ـــــسطينيين ال الفل

المــــساعدات الغذائيــــة وتــــوفير المــــأوى المؤقــــت، عــــددهم مليــــونين ونــــصف، بمــــا فــــي ذلــــك تقــــديم 
 وكـــل ذلـــك تـــم مـــن خـــالل ،كمـــا تـــم تقـــديم المـــساعدة أيـــضًا إلـــى المحتـــاجين مـــن غيـــر الالجئـــين

  .غرفة عمليات أعّدتها األونروا التخاذ القرار الهام في تلك الحالة
  

مـن إضافًة إلـى ذلـك، خطـة االسـتجابة مـا بعـد الـصراع، حيـث حـددت المهـام التـي سـتقوم 
خاللها في خدمة الالجئين من حيث المتطلبات الماليـة إلعمـار غـزة والمـساعدة فـي إنعـاش الحالـة 

  .االقتصادية من خالل تشغيل أكبر عدد ممكن من العائالت في برامج البطالة والطوارئ
  

كمــــا أن األونــــروا تعتمــــد فــــي اتخــــاذ قراراتهــــا علــــى التبرعــــات التــــي تحــــصل عليهــــا مــــن 
ــــــــس ــــــــث حجمهــــــــا ومــــــــا ت ــــــــه مــــــــن خــــــــدمات أساســــــــية كــــــــأمور الغــــــــذاء والمــــــــسكن حي تطيع تغطيت

، وذلـــــــك التطـــــــور فـــــــي إعـــــــداد خطـــــــة الطـــــــوارئ باإلضـــــــافة (www.unrwa.org) .والمـــــــشرب
 (OD)إلـــــى الـــــسرعة والدقـــــة والقـــــدرة فـــــي اتخـــــاذ القـــــرار هـــــو نتيجـــــة لعمليـــــة التطـــــوير التنظيمـــــي 

ــــدأت بوثيقــــة ُوضــــعت فــــي  ــــًا والتــــي ب ــــروا حالي ــــا 2006التــــي تقــــوم بهــــا األون ــــستمر حتــــى يومن  وت
خدمـــــــة الالجئـــــــين الفلـــــــسطينيين بـــــــشكل أكثـــــــر فّعاليـــــــة وتعزيـــــــز القـــــــدر "هـــــــذا، وتـــــــصف الوثيقـــــــة 

  :ومحتوى هذه الوثيقة ينقسم إلى تسعة أجزاء" اإلدارية لألونروا
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 .التوجه االستراتيجي )1

 .التصميم التنظيمي )2

 .استراتيجية التطوير التنظيمي )3

 .وظفين، وٕاعطائهم حقوقهم كاملةتقييم الم: إدارة الموارد البشرة )4

 .دورة إدارة البرامج )5

 .القيادة واإلدارة )6

 .العمليات التنظيمية )7

 .خطة عمل التطوير التنظيمي )8

  .موازنة التطوير التنظيمي )9
  

والتـــــي تـــــسعى جاهـــــدًة إلـــــى " إدارة التـــــدريب فـــــي األونـــــروا"ومـــــن ضـــــمن خطـــــط التطـــــور 
ــــاء شخــــصيته ــــي بن ــــدى المــــوظفين ســــواًء ف ــــر ل ــــى إحــــداث التغيي ــــة أو فــــي مــــساعدتهم عل م اإلداري

ـــــذكاء  ـــــة تـــــشمل ال التقـــــدم فـــــي العمـــــل نحـــــو األفـــــضل، والتـــــي آمـــــل أن تقـــــوم بعمـــــل دورات تدريبي
  .العاطفي وأهميته في تطوير الموظف وتحسين أداؤه
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  الفصل الرابع
  الدراسات السابقة

  
  
  
  
  

  وعالقته مبتغريات أخرىالعاطفيدراسات تناولت الذكاء . 

 

 ب على الدراسات السابقةالتعقي.  
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  : وعالقته بمتغيرات أخرىالعاطفيتناولت الذكاء دراسات 

 
1 2010 

 على األداء الوظيفي للمدراء العاملين في مكتـب العاطفيأثر الذكاء : "عنوان هذه الدراسة
 العـــاطفيتعـــرف علـــى مـــستوى الـــذكاء هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى ال". غـــزة اإلقليمـــي التـــابع لألونـــروا

ة، وعالقتـــه بـــبعض اإلنفعاليـــ، والكفـــاءة اإلنفعـــالية، النـــضوج اإلنفعاليـــالحـــساسية : بأبعـــاده الثالثـــة
ـــساهم فـــي تعزيـــز مـــستوى الـــذكاء  المتغيـــرات الديموغرافيـــة عنـــد أفـــراد العينـــة والخـــروج بتوصـــيات ُت

  ,ق الوظيفي وزيادة االهتمام به كأحد عوامل التميز والتفو العاطفي
 في البيئـة اإلداريـة، العاطفي سينج للذكاء باليدوقد ُأجريت هذه الدراسة باستخدام نموذج 
 واألداء العـاطفيهـل هنـاك عالقـة بـين الـذكاء : "وتمثلت مشكلة البحث في التـساؤل الـرئيس التـالي

  ".الوظيفي للمدراء العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا؟
  : إلى النتائج التاليةدراسة الوتوصلت

 بمكوناتــــــــــه الثالثــــــــــة العــــــــــاطفيوجـــــــــود عالقــــــــــة ذات داللــــــــــة إحــــــــــصائية بـــــــــين الــــــــــذكاء  .1
قيـــــــــادة فـــــــــرق (حـــــــــسب نمـــــــــوذج ســـــــــينج، وفاعليـــــــــة األداء المهنـــــــــي بأبعـــــــــاده األربعـــــــــة 

ــــــــــــًا،  ــــــــــــز العــــــــــــاملين معنوي ــــــــــــى تحفي ــــــــــــدرة عل ــــــــــــاآلخرين، والق ــــــــــــة ب العمــــــــــــل وٕادارة العالق
 ).زاعوالقدرة على إدارة الصراع وحل الن

ـــــــــة وعـــــــــدد  .2 ـــــــــر لعامـــــــــل الجـــــــــنس والدرجـــــــــة الوظيفي أظهـــــــــرت الدراســـــــــة عـــــــــدم وجـــــــــود أث
 لـــــــــدى المـــــــــدراء العـــــــــاملين فـــــــــي العـــــــــاطفيســـــــــنوات الخدمـــــــــة علـــــــــى مـــــــــستوى الـــــــــذكاء 

 .مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا

 للمدراء، فقد ُوجد العاطفيأظهرت الدراسة أن هناك أثر لعامل العمر على مستوى الذكاء  .3
، وهذا نتيجة الخبرة في الحياة التي ُتكتـسب اإلنفعاليشكل مباشر على النضوج أنه ُيؤثر ب

  .نتيجة مخالطة أصناف متنوعة من الناس
  :وأوصت بما يلي

 .العاطفياشتمال تقرير األداء السنوي على فقرات أكثر ووزن أكبر فيما يتعلق بالذكاء  .1

 فـــــــــــــــي إجـــــــــــــــراءات التوظيـــــــــــــــف مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث العـــــــــــــــاطفيإدراج عامـــــــــــــــل الـــــــــــــــذكاء  .2
 .الختبارات المسبقة ومقابالت التوظيفا

ـــارات األداء عبـــر أســـلوب توافـــق الـــرأي العـــاطفيتـــصميم مقـــاييس للـــذكاء  .3  باســـتخدام اختب
الجماعي يحاكي واقع البيئة التنظيمية فـي فلـسطين، وذلـك باالسترشـاد بالمقـاييس المتـوفرة 

 ).أمريكية، هندية، صينية(في بيئة العمل اإلداري في بيئات أخرى 
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2 2009 

ـــــــذكاء : "عنـــــــوان هـــــــذه الدراســـــــة ـــــــدى طلبـــــــة اإلنفعـــــــاليال ـــــــصرامة العقليـــــــة ل  وعالقتـــــــه بال
 اإلنفعــــــاليهــــــدفت هــــــذه الدراســــــة إلــــــى التعــــــرف علــــــى مــــــستوى الــــــذكاء ". جامعــــــة األزهــــــر بغــــــزة

والـــــــصرامة العقليـــــــة لـــــــدى طلبـــــــة جامعـــــــة األزهـــــــر بغـــــــزة، والتعـــــــرف إلـــــــى الفـــــــروق فـــــــي الـــــــذكاء 
ة العقليـــــــــة تبعـــــــــًا لمتغيـــــــــرات الجـــــــــنس والتخـــــــــصص والمـــــــــستوى الدراســـــــــي  والـــــــــصراماإلنفعـــــــــالي

ــــــصرامة تبعــــــًا  ــــــى الفــــــروق فــــــي ال ــــــشهري والترتيــــــب المــــــيالدي، باإلضــــــافة إل ــــــدخل ال ومــــــستوى ال
مـــــا طبيعـــــة : وتمثلـــــت مـــــشكلة البحـــــث فـــــي التـــــساؤل الـــــرئيس التـــــالي. اإلنفعـــــاليلمـــــستوى الـــــذكاء 

  . لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟ والصرامة العقليةاإلنفعاليالعالقة بين الذكاء 
واسـتخدم . وقد شملت فرضيات الدراسة عدة نقاط تم التأكد من صـحتها فـي نهايـة الدراسـة

  . والصرامة العقلية لتحقيق أهداف الدراسةاإلنفعاليالباحث مقياس الذكاء 
 طالــــــــــــب وطالبــــــــــــة مــــــــــــن طــــــــــــالب جامعــــــــــــة األزهــــــــــــر 378بلغــــــــــــت عينــــــــــــة الدراســــــــــــة 

  .2008/2009لعام بغزة 
  :ما يلي أظهرت نتائج الدراسة وقد

 لـدى طلبـة جامعـة األزهـر نتيجـة الحـرب الـشرسة اإلنفعـاليوجود نسبة مرتفعة مـن الـذكاء  .4
  .التي شّنها العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

أّمــا فيمــا يتعلــق بالــصرامة العقليــة، فقــد ُوجــد أن التوجــه لإلنجــاز هــو الــسائد بــين الطــالب،  .5
  . المتواصل لتحقيق ذواتهم وٕاثبات شخصياتهمحيث لوحظ حافزهم وجهدهم

هنــاك فــروق بــين متوســطي درجــات مجمــوعتي طلبــة الكليــات األدبيــة والعلميــة فــي جميــع  .6
  . والصرامة العقليةاإلنفعاليأبعاد الذكاء 

  :وقد أوصت الدراسة بالتالي
ــــــدرّ  .1 ــــــق بالــــــذكاء اإلنفعــــــاليالعمــــــل علــــــى تخــــــصيص مــــــساقات ُت  س فــــــي الجامعــــــات تتعل

 .ميتهوصرامة تن

لفـــــــــت نظـــــــــر البـــــــــاحثين والمهتمــــــــــين لعمـــــــــل المزيـــــــــد مــــــــــن األبحـــــــــاث العلميـــــــــة التــــــــــي  .2
 .اء اإلنفعاليتتعلق بالذك

االهتمـــــــــــــــام بعقـــــــــــــــد الـــــــــــــــدورات والنـــــــــــــــدوات وورشـــــــــــــــات العمـــــــــــــــل لتـــــــــــــــدريب الطلبـــــــــــــــة  .3
 .اإلنفعاليالجامعيين على آليات الذكاء 

تـــــــــصميم بـــــــــرامج إرشـــــــــادية لطلبـــــــــة الجامعـــــــــة للعمـــــــــل علـــــــــى زيـــــــــادة مـــــــــستوى الـــــــــذكاء  .4
 . لدى الطلبةنفعالياإل
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 وعالقتـــه بمهــارات التـــأقلم وبعــض المتغيـــرات لـــدى العــاطفيالـــذكاء : "عنــوان هـــذه الدراســة
 تبعــًا العــاطفيهــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى الفــروق فــي الــذكاء ". طالبــات الثانويــة العامــة

 إلى التعرف علـى الفـروق فـي مهـارات لمتغير المعدل الدراسي والتخصص ونوع السكن، باإلضافة
وتمثلـــت مـــشكلة .  علـــى مهـــارات التـــأقلمالعـــاطفيالتـــأقلم وأثـــر تفاعـــل التخـــصص الدراســـي والـــذكاء 

 بمهـــارات التـــأقلم لـــدى طالبـــات العـــاطفيمـــا عالقـــة الـــذكاء : "الدراســـة فـــي التـــساؤل الـــرئيس التـــالي
لــرئيس أســئلة فرعيــة تــم اإلجابــة عليهــا وينبثــق مــن التــساؤل ا". الثانويــة العامــة فــي ضــوء المتغيــرات

  .في نهاية الدراسة
 طالبــــــــــــة مــــــــــــن طالبــــــــــــات الثانويــــــــــــة العامــــــــــــة 300وتكونــــــــــــت عينــــــــــــة الدراســــــــــــة مــــــــــــن 

  .2007/2008افظة رفح كاملة للعام بمح
  :وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي

 لـــدى العـــاطفياألســـرة والعـــاملين فـــي مجـــال التربيـــة لهـــم دور كبيـــر فـــي تحـــسين الـــذكاء  .1
لطالبــات، وأنــه مــن الــضروري توعيــة األســرة وخاصــة األمهــات بفائــدة الحــوار مــع بنــاتهن ا

 .وتوعيتهن بكيفية التعامل والتأقلم مع التطورات والتغيرات والضغوطات

 يستطعن التغلـب علـى مـا ُيـواجههن مـن العاطفيالطالبات ذوات المستوى المرتفع من الذكاء  . 2
 .لصحيح لمشكالتهن وتنظيم انفعاالتهنمشكالت انفعالية عن طريق التقدير ا

  :وقد أوصت الدراسة بما يلي
 بحيـــــث تتنـــــوع إلـــــى بـــــرامج اقتـــــصادية العـــــاطفيتـــــصميم بـــــرامج إرشـــــادية لتعزيـــــز الـــــذكاء  .1

 .واجتماعية ودينية ونفسية بهدف مواجهة المشاكل والتصرف بها بحكمة

 . في الحياةالعاطفيزيادة عدد النشرات في أهمية ودور الذكاء  .2

 لــدى األبنــاء ممــا ُيــساهم فــي زيــادة العــاطفيجيــه اآلبــاء والمعلمــين لكيفيــة تنميــة الــذكاء تو  .3
 .توافقهم المدرسي واألسري والمعدل التراكمي

ضـــــرورة ارتبـــــاط التوافــــــق األســـــري بالعالقــــــات االجتماعيـــــة وااللتــــــزام الـــــديني والعالقــــــات  .4
 .الشخصية ألنها ُتسهم في تحسين قدرات الطالبات بشكل عام
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ـــــــوان هـــــــذه الدراســـــــة ـــــــذكاء : "عن ـــــــاط ال ـــــــذكاء العـــــــاطفيارتب ـــــــصف العاشـــــــر بال ـــــــة ال  لطلب
هــــــــدفت هــــــــذه الدراســــــــة إلــــــــى قيــــــــاس ".  لمعلمــــــــيهم، وعالقتــــــــه بالتحــــــــصيل األكــــــــاديميالعــــــــاطفي

 لمعلمـــــي وطلبـــــة الـــــصف العاشـــــر فـــــي المـــــدارس الحكوميـــــة التابعـــــة العـــــاطفيمـــــستويات الـــــذكاء 
ـــــة وال ـــــوزارة التربي ـــــروق ل ـــــرة، كمـــــا ســـــعت للكـــــشف عـــــن وجـــــود ف ـــــي محافظـــــة رام اهللا والبي ـــــيم ف تعل

ـــــذكاء  ـــــين ال ـــــسكن والمؤهـــــل العـــــاطفيب ـــــى الجـــــنس ومكـــــان ال ـــــصف العاشـــــر تعـــــود إل  لمعلمـــــي ال
العلمـــــــي وســـــــنوات الخبـــــــرة والمـــــــادة التعليميـــــــة التـــــــي يدرســـــــونها، وقـــــــد تمثلـــــــت مـــــــشكلة الدراســـــــة 

 لطلبـــــة الـــــصف العاشـــــر بالـــــذكاء العـــــاطفي مـــــا مـــــدى ارتبـــــاط الـــــذكاء: "بالـــــسؤال الـــــرئيس التـــــالي
  ". لمعلميهم، وعالقته بالتحصيل األكاديمي؟العاطفي

ويتفــــرع مــــن الــــسؤال الــــرئيس عــــدة أســــئلة تــــم التأكــــد مــــن صــــحتها فــــي نهايــــة الدراســــة، 
ــــــ  ـــــى ب ـــــت األول ـــــالث مراحـــــل، تمثل ـــــى ث ـــــة عل ـــــم أخـــــذ عين ـــــم ومعلمـــــة مـــــن معلمـــــي 93وقـــــد ت  معل

 طالبـــــًا وطالبـــــة مـــــن معلمـــــي العلـــــوم، والثالثـــــة تمثلـــــت بجميـــــع 223العلـــــوم، أّمـــــا الثانيـــــة فبلغـــــت 
  .معلمي الصف العاشر الذي ُيدّرسون مواد أخرى غير العلوم

  :أّما عن نتائج الدراسة فكان أبرزها
 لمعلمــي العلــوم تعــود للمتغيــرات العــاطفيال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين الــذكاء  .1

 .العلميالجنس ومكان السكن والمؤهل : التالية

 العــــــــام، وثالثــــــــة مــــــــن العــــــــاطفيتوجــــــــد فــــــــروق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية بــــــــين الــــــــذكاء  .2
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــصف : "عوامل ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــات، والتعـــــــــــــــاطف لطلب تنظـــــــــــــــيم المـــــــــــــــزاج، وٕادارة العالق

 .العاشر يعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث

 العـام لمعلمـي مـواد غيـر العلـوم ومـستوى الـذكاء العـاطفيوجود ارتباط بين مستوى الذكاء  .3
ــذكاء فيالعــاط  لمعلمــي مــواد العــاطفي العــام لطلبــتهم، كمــا وجــدت ارتباطــًا بــين مــستوى ال

 العــاطفيتنظــيم المــزاج، والــوعي بالــذات، والتــسهيل : "غيــر العلــوم علــى ثالثــة مــن عواملــه
 .، وبين مستوى طلبتهم على نفس هذه العوامل"للتفكير

  :أّما عن التوصيات فكانت كالتالي
 العـــــــــــــاطفي الكيفيـــــــــــــة حـــــــــــــول موضـــــــــــــوع الـــــــــــــذكاء إجـــــــــــــراء المزيـــــــــــــد مـــــــــــــن األبحـــــــــــــاث .1

 .وعالقته بمتغيرات مختلفة

ــــــــــــيم لكــــــــــــل مــــــــــــن المعلمــــــــــــين  .2 ــــــــــــيم بمراجعــــــــــــة طــــــــــــرق التقي ــــــــــــة والتعل ــــــــــــام وزارة التربي قي
 .العاطفيوالطلبة وٕاجراء دورات للمعلمين حول الذكاء 
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ـــــوان هـــــذه الدراســـــة ـــــذكاء : "عن ـــــرات العـــــاطفيال ـــــبعض المتغي ـــــه ب ـــــا وعالقت ـــــدى إلنفعالي ة ل
ـــــذكاء ". طلبـــــة الجامعـــــة ـــــى معرفـــــة العالقـــــة بـــــين ال  ومجموعـــــة العـــــاطفيهـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إل
  .ة، تمثلت في وجهة الضبط وتقدير الذات والخجلاإلنفعاليمن المتغيرات 

ـــــالي ـــــرئيس الت ـــــت مـــــشكلة الدراســـــة فـــــي التـــــساؤل ال ـــــذكاء : "وتمثل  العـــــاطفيمـــــا عالقـــــة ال
كمــــــا تمثلــــــت ". وجهـــــة الــــــضبط وتقـــــدير الــــــذات والخجـــــل: لتاليــــــةة ااإلنفعاليـــــبـــــبعض المتغيــــــرات 

  .فروض الدراسة في سبع فرضيات تم من خاللها اإلجابة على تساؤالت الدراسة
 طالب وطالبة من طلبة المـستوى الثالـث مـن كليـة التربيـة 219وتكونت عينة الدراسة من 

يـــاس وجهـــة الـــضبط ومقيـــاس  ومقاإلنفعـــاليبجامعـــة األزهـــر بغـــزة، وطبـــق الباحـــث مقيـــاس الـــذكاء 
  .الخجل ومقياس تقدير الذات

  :وأهم ما أسفرت عنه نتائج الدراسة ما يلي
وجــــــــــــود فــــــــــــروق ذات داللــــــــــــة إحــــــــــــصائية بــــــــــــين الــــــــــــذكور واإلنــــــــــــاث فــــــــــــي الــــــــــــذكاء  .1

 . لصالح الذكورالعاطفي

ـــــــــــــــذكاء  .2 ـــــــــــــــين مرتفعـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــة إحـــــــــــــــصائية ب ـــــــــــــــروق ذات دالل  العـــــــــــــــاطفيوجـــــــــــــــود ف
 .ط والخجل في وجهة الضبالعاطفي الذكاء يومنخفض

ــــــــــذكاء  .3 ــــــــــة إحــــــــــصائية بــــــــــين مرتفعــــــــــي ومنخفــــــــــضي ال عــــــــــدم وجــــــــــود فــــــــــروق ذات دالل
 . المرتفعاإلنفعالي في تقدير الذات لصالح ذوي الذكاء العاطفي

ـــــــــذكاء  .4 ـــــــــأثير دال إحـــــــــصائيًا لل ـــــــــضبط العـــــــــاطفيوجـــــــــود ت ـــــــــى كـــــــــل مـــــــــن وجهـــــــــة ال  عل
 .وتقدير الذات والخجل

  :وقد أوصت الدراسة بالتالي
 . لدى الطالبته وتنميفيالعاطاالهتمام بالذكاء  .1

 .لى رفع مستوى الذكاء لدى الطالب بشكل عامإإعداد البرامج التربوية التي تؤدي  .2

 وخاصة إدارة االنفعـاالت والـتحكم فيهـا العاطفيالتركيز في تلك البرامج على أبعاد الذكاء  .3
 .وكذلك بعد التعاطف، حيث تبين ارتفاع مستوى هذه األبعاد عند أفراد العينة

ـــــــــأثوجـــــــــو  .4 ـــــــــذكاء يد ت ـــــــــضبط العـــــــــاطفير دال إحـــــــــصائيًا لل ـــــــــى كـــــــــل مـــــــــن وجهـــــــــة ال  عل
 .وتقدير الذات والخجل
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 وعالقتـه بالـسعادة والثقـة بـالنفس لـدى طلبـة جامعـة اإلنفعـاليالـذكاء : "عنوان هـذه الدراسـة
 والثقـة بـالنفس  والـسعادةاإلنفعاليهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستويات الذكاء ". األقصى

 وكـٍل مـن الـسعادة، والثقـة اإلنفعـاليلدى طلبة جامعة األقصى، والتعـرف علـى العالقـة بـين الـذكاء 
بــالنفس، ومعرفــة الفــروق بــين متوســطات أفــراد العينــة فــي الــذكاء والــسعادة والثقــة بــالنفس، والتــي 

  ). أنثى–ذكر (ُيمكن أن تعزى إلى النوع 
، وقـــــد ) طالبـــــة146 – طالـــــب 85( طالبـــــًا وطالبـــــة 231وقـــــد تمثلـــــت عينـــــة الدراســـــة بــــــ 

، والثــــاني لقيــــاس اإلنفعــــالياســــتخدمت الباحثــــة فــــي الدراســــة ثالثــــة مقــــاييس األول لقيــــاس الــــذكاء 
  .السعادة، والثالث لقياس الثقة بالنفس

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
، %70.67ى التــــوالي  والــــسعادة والثقــــة بــــالنفس هــــي علــــاإلنفعــــاليأن مــــستويات الــــذكاء  .1

63.16% ،62.34.% 

  . وكٍل من السعادة والثقة بالنفساإلنفعاليوجودة عالقة ارتباط موجبة بين الذكاء  .2
كـــذلك توصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق بـــين متوســـطات درجـــات أفـــراد العينـــة فـــي  .3

 .، والسعادة، والثقة بالنفس تعزى لمتغير النوعاإلنفعاليالدرجة الكلية للذكاء 

  :ومن أهم توصيات هذه الدراسة
 .عقد ندوات ثقافية لتعزيز العالقات االجتماعية السوية بين طالب وطالبات الجامعة .1

 الموجـــــــــود لـــــــــدى طلبـــــــــة الجامعـــــــــة فـــــــــي اإلنفعـــــــــالياالســـــــــتفادة مـــــــــن مـــــــــستوى الـــــــــذكاء  .2
 .خدمة الجامعة والمجتمع

 فــي العــاطفيالــذكاء توجيــه واضــعي المنــاهج فــي وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي إلــى أهميــة  .3
 .إكساب الطالب القدرة على أن يكونوا سعداء وأكثر ثقة بأنفسهم

 . لدى الطلبة في المراحل التعليمية المختلفةالعاطفيوضع برامج بهدف تنمية الذكاء  .4
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  وعالقتــــه بقــــدرات التفكيــــر االبتكــــاري لــــدى طلبــــةالعــــاطفيالــــذكاء : "عنــــوان هــــذه الدراســــة

ـــة الثانويـــة بمحافظـــات غـــزة ـــى الفـــروق فـــي الـــذكاء ". المرحل هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف عل
 والتفكيــر االبتكــاري تبعــًا لمتغيــر الجــنس والتخــصص الدراســي ومــستوى الــدخل، باإلضــافة العــاطفي

 على قدرات التفكير االبتكـاري، كـذلك الكـشف العاطفيإلى الكشف عن أثر تفاعل الجنس والذكاء 
 علــــى قــــدرات التفكيــــر العــــاطفيثــــر تفاعــــل التخــــصص الدراســــي ومــــستوى الــــدخل والــــذكاء عــــن أ

 بقـدرات العـاطفيمـا عالقـة الـذكاء : وتمثلت مـشكلة الدراسـة فـي التـساؤل الـرئيس التـالي. االبتكاري
التفكيــر االبتكــاري لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة بمحافظــات غــزة؟ ويتفــرع مــن الــسؤال الــرئيس عــدة 

  .ة تم التأكد من صحتها في نهاية الدراسةأسئلة فرعي
وقد اعتمـدت عينـة الدراسـة علـى طلبـة وطالبـات الـصف الحـادي عـشر بالمـدارس الثانويـة 

 مــن 234 بواقــع 478وبلــغ قــوام العينــة .  العلمــي والعلــوم اإلنــسانيةهبمحافظــات قطــاع غــزة بفرعيــ
  .2005/2006 من اإلناث خالل عام 244الذكور، و

  :اسة عن نتائج كان من أبرزها ما يليوقد أسفرت الدر 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات الطلبـة ومتوسـطات درجـات  .1

 .العاطفيالطالبات في الذكاء 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات طلبــة التخــصص العلمــي  .2
  .جة الكليةوالعلوم اإلنسانية في الطالقة والمرونة واألصالة والدر 

ــــــــــىذكــــــــــر،(ُيوجــــــــــد تفاعــــــــــل دال إحــــــــــصائيًا بــــــــــين الجــــــــــنس  .3   العــــــــــاطفيوالــــــــــذكاء )  أنث
علـــــى األصـــــالة، باإلضـــــافة إلـــــى عـــــدم وجـــــود تفاعـــــل دال إحـــــصائيًا ) مرتفــــع، مـــــنخفض(

ــــــين الجــــــنس  ــــــىذكــــــر، (ب ــــــذكاء )أنث ــــــع، مــــــنخفض (العــــــاطفي، وال ــــــى الطالقــــــة ) مرتف عل
 .والمرونة والدرجة الكلية

  :ليوقد أوصت الدراسة بما ي
ة العاطفيـــتـــضمين المنـــاهج الدراســـية أنـــشطة ومقـــررات دراســـية تُـــسهم فـــي تنميـــة الجوانـــب  .1

 .والعقلية للطلبة وصوًال بهم إلى النمو السليم والمتكامل

 .العاطفيإبراز دور القرآن الكريم والسنة النبوية في ترقية وتنمية الذكاء  .2

ة خاصــة بإكــساب الطلبــة مهــارات إبــداء اهتمــام خــاص بالدراســات التــي تُقــدم بــرامج تدريبيــ .3
 . والتفكير اإلبداعيالعاطفيالذكاء 

إعــداد سلــسلة مــن الكتيبــات اإلرشــادية الموجهــة لألســرة والمدرســة لتعريــف أوليــاء األمــور  .4
  . ورعايتهم وتنمية مواهبهمينوالمعلمين بأساليب الكشف عن المبتكر 
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 وعالقته باتخاذ القرار لدى عينة من موظفي القطـاع العاطفيالذكاء : "دراسةعنوان هذه ال

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى العالقـــة بـــين الـــذكاء ". العـــام والخـــاص بمحافظـــة الطـــائف
 العـاطفي واتخاذ القرارات لدى موظفي القطاع العام والخاص، ومعرفـة الفـروق فـي الـذكاء العاطفي

لقـــرار تبعـــًا لمتغيـــر العمـــل والمؤهـــل العلمـــي وعـــدد ســـنوات الخبـــرة والـــدورات والفـــروق فـــي اتخـــاذ ا
  .التدريبية والعمر والحالة االجتماعية

ـــالي ـــرئيس الت ـــذكاء : "وقـــد تمثلـــت مـــشكلة الدراســـة فـــي التـــساؤل ال ـــين ال مـــا هـــي العالقـــة ب
وقــد . " واتخــاذ القــرار لــدى عينــة مــن مــوظفي القطــاع العــام والخــاص بمحافظــة الطــائف؟العــاطفي

وقـد تمثلـت . تفرع من السؤال الرئيس عدة تساؤالت تم التأكد منها واإلجابة عليها في نهاية الدراسة
 موظـــف مـــن مـــوظفي القطـــاع العـــام والخـــاص بمحافظـــة الطـــائف للعـــام 550عينـــة الدراســـة مـــن 

  . تم اختيارهم بطريقة عشوائية2008/2009
  :بالنسبة للنتائج فقد كان أبرزها ما يلي

 وبــين اتخــاذ القــرار لــدى مــوظفي العــاطفيالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين الــذكاء وجــود ع .1
 .القطاع العام والخاص بمحافظة الطائف

 العـــــــــاطفيتوجـــــــــد فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحـــــــــصائية بـــــــــين متوســـــــــطات درجـــــــــات الـــــــــذكاء  .2
ومتوســـــطات درجــــــات اتخــــــاذ القـــــرار لــــــدى مــــــوظفي القطـــــاع العــــــام والخــــــاص بمحافظــــــة 

لعمـــــــل والمؤهـــــــل العلمـــــــي وعـــــــدد ســـــــنوات الخبـــــــرة والـــــــدورات الطـــــــائف وفقـــــــًا لمتغيـــــــرات ا
 .التدريبية والعمر والحالة االجتماعية

  :أّما عن التوصيات فقد كانت كالتالي
عقـــد دورات تدريبيـــة وورش تطبيقيـــة لتـــدريب المـــوظفين علـــى كيفيـــة تطبيـــق أبعـــاد الـــذكاء  .1

 . في مجال اتخاذ القرارالعاطفي

خـــــــــــصية والنفـــــــــــسية واإلداريـــــــــــة للمـــــــــــوظفين العمـــــــــــل علـــــــــــى االهتمـــــــــــام بالعوامـــــــــــل الش .2
فــــــــــي القطــــــــــاع العــــــــــام والخــــــــــاص بمحافظــــــــــة الطــــــــــائف مــــــــــن أجــــــــــل زيــــــــــادة وعــــــــــيهم 

 .العاطفيبأهمية اكتساب مهارات الذكاء 

االســــــــــــتفادة مــــــــــــن الخبــــــــــــرات اإلقليميــــــــــــة والعربيــــــــــــة والعالميــــــــــــة فــــــــــــي مجــــــــــــال تنميــــــــــــة  .3
 لـــــــــــدى مـــــــــــوظفي القطـــــــــــاع العـــــــــــام والخـــــــــــاص، وكـــــــــــذلك العـــــــــــاطفيمهـــــــــــارات الـــــــــــذكاء 

 . االتجاهات الحديثة في مجال اتخاذ وصنع القرارمواكبة
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 وعالقتـــه بالـــسلوك القيـــادي لـــدى مـــديري المـــدارس العـــاطفيالـــذكاء : "عنـــوان هـــذه الدراســـة
هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكــشف عــن العالقــة االرتباطيــة بــين الــذكاء ". الثانويــة بمحافظــة الطــائف

لــدى مــديري المــدارس الثانويــة بمحافظــة الطــائف، وكــذلك التعــرف علــى  والــسلوك القيــادي العــاطفي
 والسلوك القيادي لمدير المدرسة الثانويـة فـي ضـوء العاطفيبعض العوامل الديموغرافية في الذكاء 

المؤهــل العلمــي، الحالــة العمريــة، الخبــرة فــي مجــال التــدريس، الخبــرة فــي مجــال (متغيــرات الدراســة 
  ).دريبيةاإلدارة، الدورات الت

هـــل توجـــد عالقـــة بـــين الـــذكاء : " فـــي التـــساؤل الـــرئيس التـــالي الدراســـةوقـــد تمثلـــت مـــشكلة
  ". والسلوك القيادي بأبعادها لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف؟العاطفي

وقد تفرع من الـسؤال الـرئيس مجموعـة مـن التـساؤالت تـم التحقـق منهـا واإلجابـة عليهـا فـي 
وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن جميـــع مـــديري المـــدارس الثانويـــة الحكوميـــة بمحافظـــة .  الدارســـةنهايـــة

وقــد اعتمــد الباحــث علــى مقيــاس .  مــديراً 87 والبــالغ عــددهم 2008/2009الطــائف للعــام الدراســي 
  . ومقياس السلوك القيادي كأداة من أدوات الدراسةالعاطفيالذكاء 

  :أبرزهاوقد توصل الباحث لعدة نتائج كان من 
 لدى مديري المدارس الثانويـة الحكوميـة بمحافظـة الطـائف العاطفيتوجد فورق في الذكاء  .1

تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي وعــدد ســنوات الخبــرة فــي مجــال اإلدارة والــدورات التدريبيــة، 
 .ولدى ذوي المؤهل األعلى والخبرة والتدريب األكثر

 الدراسة فـي الـسلوك القيـادي لـدى مـديري توجد فروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة .2
المــدارس الثانويــة الحكوميــة بمحافظــة الطــائف وفقــًا لمتغيــر العمــر، ومتغيــر عــدد ســنوات 
الخبــــرة فــــي مجــــال اإلدارة، ومتغيــــر الــــدورات التدريبيــــة لــــدى ذوي العمــــر األعلــــى والخبــــرة 

 .والتدريب األكثر

  :أًما عن التوصيات، فقد وردت كالتالي
 والـسلوك القيـادي والتثبـت مـن درجـة صـالحيتها العـاطفيج تدريبية في الـذكاء تصميم برام .1

الســتخدامها فــي عمليــة التــدريب، وأن تأخــذ صــفة االســتمرارية بــشكل يتواكــب مــع التطــور 
  .القائم في التربية وعلم النفس واإلدارة واإلشراف التربوي

 التــدريب فــي مراكــز إقامــة نــدوات وحلقــات وورش عمــل مــن ِقبــل المــسؤولين عــن عمليــات .2
اإلشراف التربوي بمحافظة الطائف لتنمية السلوك القيادي لمديري المدارس الثانويـة لزيـادة 

 .وعيهم نحوها من حيث المعرفة والممارسة
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العمـــل علـــى اســـتحداث قـــسم خـــاص يتبـــع قـــسم اإلدارة المدرســـية بمديريـــة التربيـــة والتعلـــيم  .3
طـــوير مهـــارات مـــديري المـــدارس فـــي الـــذكاء بمحافظـــة الطـــائف يتبنـــى آليـــات وٕاجـــراءات ت

اإلداريـة األخـرى التـي و  والسلوك القيادي، وغيرها من العوامل الشخصية والنفـسية العاطفي
 .تزيد من وعيهم نحو العمل ودافعيتهم له والرضا عنه

  
3 2009 

 بمـــــــــستوى أداء القيـــــــــاديين فـــــــــي العـــــــــاطفيعالقـــــــــة الـــــــــذكاء : "عنـــــــــوان هـــــــــذه الدراســـــــــة
هــــــدفت هــــــذه الدراســــــة إلــــــى التعــــــرف علــــــى مــــــستوى ". المؤســــــسات الخاصــــــة بمدينــــــة الريــــــاض

 لــــدى القيــــاديين فــــي المنظمــــات والمؤســــسات فــــي القطــــاع الخــــاص فــــي مدينــــة العــــاطفيالــــذكاء 
الريــــــاض وعالقتــــــه بمــــــستوى األداء الــــــوظيفي، ومــــــن ثــــــم التعــــــرف علــــــى نوعيــــــة العالقــــــة بــــــين 

  .لوظيفي ومستوى األداء االعاطفيمستوى الذكاء 
 العـاطفيما هو مستوى الذكاء : "وقد تمثلت مشكلة الدراسة باإلجابة على التساؤل الرئيس

لـــدى القيـــاديين فـــي المنظمـــات والمؤســـسات فـــي القطـــاع الخـــاص فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، 
  .وتحديدًا في مدينة الرياض وتأثيره على مستوى األداء لديهم؟

ــــــسؤال الــــــرئيس أســــــ ئلة فرعيــــــة تــــــم التأكــــــد مــــــن صــــــحتها فــــــي نهايــــــة وقــــــد تفــــــرع مــــــن ال
وقــــــد تــــــم إجــــــراء الدراســــــة علــــــى عينــــــة مــــــن مــــــوظفي القطــــــاع الخــــــاص فــــــي المملكــــــة . الدراســــــة

ـــــسعودية بمدينـــــة الريـــــاض ممـــــن يـــــشغلون وظـــــائف مـــــديرين أو مـــــسؤولين أو مـــــشرفين  العربيـــــة ال
  . موظف وموظفة286تمثلت بـ 

  :أّما عن نتائج الدراسة فكان من أهمها
 ألفـــــــــــراد العـــــــــــاطفيقـــــــــــة ذات داللـــــــــــة إحـــــــــــصائية بـــــــــــين مـــــــــــستوى الـــــــــــذكاء وجـــــــــــود عال .1

 .العينة وبين مستوى األداء الوظيفي

 المرتفـــع أكثـــر نجاحـــًا فـــي حيـــاتهم المهنيـــة، ولـــديهم مهـــارات العـــاطفياألفـــراد ذوي الـــذكاء  .2
 .قيادية عالية، كما أن لديهم المقدرة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والمنزل

  :التوصيات، فكانت على النحو التاليأًما عن 
 فـي القطـاع الخـاص العـاطفيدراسة األسـباب والعوامـل المـساهمة فـي رفـع مـستوى الـذكاء  .1

 .والعمل على تعزيزها

تحسين وتطوير بيئة العمل باستمرار وخلق بيئة عمـل جّذابـة ومحفّـزة للمـوظفين للمـساهمة  .2
 . لديهمالعاطفيفي رفع مستوى الذكاء 
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ــــدر  .3 ــــادة القــــدرة ضــــرورة ت ــــى مهــــارات التعامــــل وزي ــــي القطــــاع الخــــاص عل يب المــــوظفين ف
علـــــى تحمـــــل الـــــضغوط النفـــــسية واالجتماعيـــــة للمـــــوظفين فـــــي بيئـــــة العمـــــل وفـــــي البيئـــــة 

 .الخارجية أيضاً 

  
4 2008 

 وعالقتـــــه بالكفـــــاءة المهنيـــــة لـــــدى عينـــــة مـــــن اإلنفعـــــاليالـــــذكاء : "عنـــــوان هـــــذه الدراســـــة 
هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى ".  الثانويــــة فــــي مدينــــة مكــــة المكرمــــةمعلمــــي المرحلــــة

أبعــــاد الكفــــاءة المهنيــــة األكثــــر تــــوافرًا لــــدى معلمــــي المرحلــــة الثانويــــة فــــي مدينــــة مكــــة المكرمــــة 
 ومكوناتــــه والكفـــــاءة المهنيـــــة وأبعادهــــا بالكفـــــاءة المهنيـــــة اإلنفعـــــاليومعرفــــة العالقـــــة بــــين الـــــذكاء 

  . ومكوناته الفرعيةاإلنفعاليكاء للمعلم من خالل الذ
هـــل توجـــد عالقـــة بـــين الـــذكاء ": التـــاليرئيس الـــتـــساؤل الوقـــد تمثلـــت مـــشكلة الدراســـة فـــي 

 العديـد مـن التـساؤالت تـم التحقـق ويتفرع عن السؤال الرئيس".  والكفاءة المهنية للمعلمين؟اإلنفعالي
 معلـــم مـــن الـــذين 146وقـــد تألفـــت عينـــة الدراســـة مـــن .. منهـــا واإلجابـــة عليهـــا فـــي نهايـــة الدراســـة

ُيدّرســـون فـــي المـــدارس الحكوميـــة واألهليـــة فـــي التعلـــيم العـــام بمدينـــة مكـــة المكرمـــة خـــالل الفـــصل 
  .2007/2008الدراسي الثاني من العام 

 للمعلمين ومقياس الكفـاءة المهنيـة وهـو عبـارة اإلنفعاليس الذكاء وقد استخدم الباحث مقيا
  .عن بطاقة تقويم لكفايات المعلم كأداء من أدوات الدراسة

  :أّما عن نتائج الدراسة فقد كان أبرزها
أكثر أبعاد الكفاءة المهنية توافرًا لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدينـة مكـة المكرمـة هـي  .1

يليهــا الكفايــات االجتماعيــة ثــم الكفايــات المهاريــة فالكفايــات المعرفيــة الكفايــات الشخــصية 
  .وأقلها الكفايات اإلنتاجية

توجــد تــأثيرات دالــة إحــصائيًا للتخــصص األكــاديمي علــى التعــاطف كأحــد مكونــات الــذكاء  .2
 بينمــــا ال يوجــــد تــــأثيرات دالــــة إحــــصائيًا لــــسنوات الخبــــرة علــــى أي مــــن الــــذكاء اإلنفعــــالي
 .و مكوناته الفرعية أاإلنفعالي

ـــاءة  .3 ـــين التخـــصص وســـنوات الخبـــرة علـــى الكف ـــة للتفاعـــل المـــشترك ب ـــأثيرات دال ال توجـــد ت
 .المهنية للمعلم أو أي من أبعادها
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  :أّما عن توصيات الدراسة فتمثلت بالتالي

 فــــي أوســــاط العــــاملين بالمــــدارس اإلنفعــــالينــــشر ثقافــــة الموضــــوعات المتعلقــــة بالــــذكاء  .1
 .ين دورها في نجاح األفراد مهنياً والجامعات، وتبي

 وتدريــسها ضــمن المنــاهج الدراســية للطــالب فــي العــاطفيضــرورة تــضمين مهــارات الــذكاء  .2
 .مدارس التعليم العام

ضـــرورة توجيـــه نظـــر المـــسؤولين عـــن إعـــداد وتكـــوين المعلمـــين فـــي الكليـــات والجامعـــات  .3
فــي النجــاح والتوافــق المهنــي  اإلنفعــاليومعاهــد إعــداد المعلمــين المختلفــة إلــى دور الــذكاء 

 .وعالقته بالكفاءة المهنية للمعلمين

 للمعلمـــين تهـــدف لتعـــريفهم بأهميـــة اإلنفعـــاليتــصميم بـــرامج إرشـــادية وتدريبيـــة فـــي الـــذكاء  .4
 .ةاإلنفعالي وكيفية تنمية مهاراتهم اإلنفعاليالذكاء 

  
5 2008 

 علـى جـودة اتخـاذ العـاطفيي والـذكاء أثـر تطبيـق الـذكاء االصـطناع: "عنوان هـذه الدراسـة
هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى تطبيــق واســتخدام أســاليب الــذكاء االصــطناعي ". القــرارات
 ودورهــا فــي اتخــاذ القــرار، باإلضــافة إلــى تطــوير مهــارات االبتكــار واإلبــداع لــدى العــاطفيوالــذكاء 

المعوقــات اإلداريــة والقانونيــة والماليــة المــوظفين فــي كافــة المــستويات اإلداريــة، والتعــرف علــى أهــم 
  .والتكنولوجية الُمؤثرة سلبًا في كفاءة القرارات اإلدارية المتخذة

هــــــل تقــــــوم اإلدارة العليــــــا فـــــــي : " التــــــاليوقــــــد تمثلــــــت المــــــشكلة فــــــي التــــــساؤل الــــــرئيس
البنـــــوك التجاريـــــة بتطبيـــــق القـــــرار بحقهـــــم، وهـــــل توجـــــد عالقـــــة بـــــين أســـــلوب اتخـــــاذ القـــــرار فـــــي 

ـــــو  ـــــهالبن ـــــة تطبيق ـــــة ودرجـــــة صـــــحته وقابلي ـــــم ".ك التجاري ـــــالث فرضـــــيات ت ـــــة ث ـــــدمت الباحث  كمـــــا ق
 مــــــدير هــــــم 102التأكــــــد مــــــن صــــــحتها فــــــي نهايــــــة الدراســــــة، وقــــــد تألفــــــت عينــــــة الدراســــــة مــــــن 

  . بنك13مديرون في فروع البنوك التجارية التي يبلغ عددها 
  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها

 والقـــــــدرة علـــــــى اتخـــــــاذ العـــــــاطفيقـــــــوي بـــــــين تطبيـــــــق أســـــــلوب الـــــــذكاء هنـــــــاك ارتبـــــــاط  .1
 .القرارات اإلدارية

 .العاطفيهناك ارتباط قوي بين الخبرة والمؤهل العلمي وأسلوب الذكاء  .2
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  :أّما عن توصيات الدراسة فكانت كالتالي
 وخاصـــة فـــي العـــاطفيالعمـــل بـــشكل أكبـــر علـــى اســـتخدام أســـاليب الـــذكاء االصـــطناعي و  .1

 .اذ القرارات اإلدارية في البنوك التجارية األردنيةعملية اتخ

 عنـــد عمليـــة االختيـــار للمـــوارد البـــشرية العـــاطفيالتركيـــز علـــى اســـتخدام أســـاليب الـــذكاء  .2
 .العاملة في المؤسسات المصرفية

 فـــــــــي العـــــــــاطفيعقـــــــــد العديـــــــــد مـــــــــن ورشـــــــــات العمـــــــــل حـــــــــول الـــــــــذكاء االصـــــــــطناعي و  .3
 .المؤسسات المالية والتجارية

 .ديد األسس العلمية والموضوعية الواجب اعتمادها في اتخاذ القرارالعمل على تح .4
  

6 2008 

 اقيسـ مـن ةيـرؤ  – ةيـاإلدار  ةيـالتنم علـى العـاطفي الـذكاء آثـار "الدراسـة هـذه عنـوان

 البيئــة فــي العــاطفي للــذكاء استكــشافي بحــث تقــديم هــو الدراســة هــذه هــدف". يــةاللبنان ئــةيالب

 كفايـــات أو جـــدارات مـــستوى لتقـــدير عملـــي بحـــث عـــن عبـــارة الدراســـة وهـــذه ة،اللبنانيـــ
(Competencies) الــوعي الــذات، تحفيــز الــذات، تنظــيم بالــذات، الــوعي( العــاطفي الــذكاء 

  .لبناني ومدير موظف225  من مكونة لعينة )االجتماعية والمهارات
 وشـركات البنوك مثل عمل قطاع 13من بلبنان بيروت مدينة في العاملين من أخذت العينة

 القطاعـات وبعـض الحكوميـة والمنظمـات والجامعـات التـدقيق وشـركات االنترنـت وشـركات النـشر

 غيـر الردود يإجمال من استقصاء 25 هناك أن ووجد ،استقصاء 250 توزيع تم البداية في األخرى،

  .مفردة 225 النهائية العينة تصبح وبالتالي صالح
 :الدراسة نتائج أهم ومن

 لمـستويات النظاميـة االختالفـات عـن الكـشف إمكانيـة عـن مبدئيـة صـورة أعطـت الدراسـة .1

 .العمل ميدان في ديموغرافية متغيرات عبر العاطفيالذكاء 

أعلـى  تقـديرات أعطوا فالذكور إلناث، واالذكور بين العاطفي الذكاء حاصل بين فروق وجود .2
 الـوعي جانـب فـي أعلـى نقـاط فـأعطوا ثاإلنـا أّمـا وتحفيزهـا، الـذات تنظـيم فـي اإلنـاث مـن

 .االجتماعية والمهارات بالذات والتعاطف

 .اإلداري الموقع مستوى بزيادة معنوياً  يزيد العاطفي الذكاء مستوى أن أيضاً  النتائج من .3

 وأن اللبنانيـة البيئـة فـي الحداثـة عـالي مفهـوم العـاطفي الـذكاء أن إلـى الدراسـة وُخلـصت .4

 سـلوك فـي وسـريع قـوى تغييـر إلعطـاء مهـم شـي هـو العـاطفي لـذكاءا قـدرات التدريب لتنمية

 .الزمن عبر السلوك هذا يستديم أن الموظفين وُيمكن
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 :بـ الدراسة أوصت وقد

المـستويات  لجميـع واهتمـام تركيـز عنـصر يكـون أن يجب العاطفي الذكاء مجال في التدريب .1
 .واإلناث الذكور من لكل ُيعطى أن ويجب التنظيمية

 األساسـية المـستويات معرفـة فـي يـساعد أن يمكـن العمـل فـي العـاطفي الـذكاء قـدرات تقيـيم .2

 مـن الجانـب هـذا فـي المـستمر التقـدم تقيـيم يمكـن ثـم ومـن المـوظفين عنـد العـاطفيللـذكاء 

 يـساعد ذلـك فـإن وداعمـة آمنـة بيئـة فـي ُأجـري إذا التقيـيم وهـذا الـزمن، الـذكاء خـالل جوانـب

 تـصبح أن يمكن بدورها والتي لديهم والتنمية القوة نقاط حول ثاقبة نظرة الموظفين بإعطائهم

 .العمل موقع في مهم عنصر تحفيز

 

7 2007 

 الــصراع ارتباطــات  العمــل دانيــم فــي العــاطفي الــذكاء" :بعنــوان الدراســة هــذه

 مخرجـات علـى وأثـره العـاطفي الـذكاء دور استكـشاف هـو الدراسـة هـذه مـن الهـدف". واإلبـداع

 دولـة فـي شـركة 19 فـي موظـف 500 مـن مكونـة الدراسـة عينـة العربـي، العـالم فـي العمـل

 تـم التـي والعينـة والـشارقة، ودبـي ظبـي أبـو هـي إمـارات ثـالث مـن المتحـدة العربيـة اإلمـارات

 علــى الدراســة اقتــصرت وقــد والــدنيا، والوســطى العليــا اإلداريــة المــستويات لــتمثّ  اختيارهــا

 .فقط والخدماتي المالي القطاع

 :الدراسة هذه نتائج أهم ومن

 والـــصراع العـــاطفي للـــذكاء المـــوظفين إدراك بـــين معنويـــة فـــروق هنـــاك أن .1

 .لالبتكار واإلبداع واستعدادهم

 العــاطفي والــذكاء الــوظيفي والمــستوى والعمــل التعلــيم بــين معنــوي ارتبــاط هنــاك .2

 العمـل صـراع فـي أقـل توياتمـس وجـود أظهـروا العـالي التعلـيم والـصراع، فأصـحاب

 درجــة، األقــل التعلــيم أصــحاب أولئــك مــن األهــداف وتــضارب اإلحبــاط وكــذلك

 مــن أكثــر واالبتكــار اإلبــداع علــى قــدرة العليــا أبــدوا العلميــة الــدرجات وأصــحاب

 مــن أعلــى كــان العــاطفي مــستوى ذكــائهم أن كمــا درجــة، األقــل التعلــيم أصــحاب

 .األقل العلمية الدرجات أصحاب عند العاطفي الذكاء مستوى
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 :الدراسة هذه توصيات أهم ومن

 العاطفي بذكائهم تتأثر أن المرجح من موظفيهم عمل نتائج أن يفهموا أن إلى بحاجة المدراء .1
 .وزمالئهم )الموظفين أي( مدرائهم مع تفاعلهم على يؤثر بدوره والذي

 عنــد ينمــوه أن قبــل العــاطفي ذكــائهم يــديروا كيــف يفهمــوا أن الرؤســاء علــى .2

 عملهــم فــي المــوظفين يواجهــه الــذي الــصراع فــإن علــى ذلــك عــالوة األتبــاع،

ــأثير لــه يكــون لربمــا  فهــم وعليــه واالبتكــار، لإلبــداع علــى جــاهزيتهم ســلبي ت

 .واإلنتاج واالبتكار لإلبداع وليس للمشاركة يميلون

تقليـل  بهدف كفاءتها على التركيز من أكثر االتصاالت فعالية على أوالً  التركيز المدراء على .3
 .العاطفي للذكاء المدراء وتقدير الشخصي التقدير بين الفجوة

 الدراســات وهــذه بالــذات العربــي العــالم فــي المجــال هــذا فــي الدراســات زيــادة .4

ــذكاء أثــر تحتــاج استكــشاف لربمــا  داخــل الــصراع مــستويات علــى العــاطفي ال

 .منظمات األعمال في المجموعات

  
8 2006 

 عّمـان لـدى مـديري المـدارس األساسـية الخاصـة فـي العـاطفيالـذكاء : "عنوان هذه الدراسـة
  ".وعالقته بأدائهم اإلداري من وجهة نظر معلميهم؟

 لـدى مـديري المـدارس األساسـية العـاطفيهدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى مـستوى الـذكاء 
  .ي من وجهة نظر معلميهم وعالقته بمستوى أدائهم اإلدار عّمانالخاصة في محافظة 

مــا هــو مــستوى كــل مــن الــذكاء : "وقــد تمثلــت مــشكلة الدراســة فــي التــساؤل الــرئيس التــالي
 وفقـًا لمتغيـرات الجـنس عّمـان واألداء اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاطفي

 مــدير 100راســة مــن وقــد تكونــت عينــة الد". والمؤهــل العلمــي والخبــرة العمليــة فــي العمــل اإلداري؟
.  معلمًا ومعلمـة تـم اختيـارهم بالطريقـة العـشوائية486، وعّمانمدرسة أساسية خاصة في محافظة 

  . في تحليل الدراسةة كأداالعاطفيوقد استخدمت الباحثة مقياس الذكاء 
  :وقد كان من أهم نتائج الدراسة ما يلي

 .سهم لدى المديرين أنفالعاطفيوجود مستوى مرتفع من الذكاء  .1

  .وجود مستوى مرتفع من األداء اإلداري لدى المديرين من وجهة نظر المعلمين .2
 للمـــــديرين ومـــــستوى العـــــاطفيهنـــــاك عالقـــــة ذات داللـــــة إحـــــصائية بـــــين مـــــستوى الـــــذكاء  .3

 .أدائهم اإلداري
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  :أّما عن التوصيات فكانت كما يلي

 . لدى المديرينالعاطفيتصميم برنامج تدريبي لرفع مستوى الذكاء  .1

 . لمديري المدارسالعاطفيجراء دراسات تجريبية حول موضوع الذكاء إ .2

 .العاطفيإقامة ورش عمل ودورات صيفية لمديري المدارس تتعلق بالذكاء  .3

  
9 2005 

 طـالب لـدى والعـدوان الغـضب بمـشاعر تـهوعالق العـاطفي الـذكاء: "الدراسـة هـذه عنـوان

 كليـة طـالب لدى والعدوان الغضب بمشاعر وعالقته لعاطفيا الذكاء عالقة بحث هدفهاو ". الجامعة

 طالبـاً  (142) مـن الدراسـة عينـة تكونـت وقـد اإلسـكندرية، بجامعـة األساسـي التعلـيم شـعبة التربيـة
 تـم وقـد طالبـة، (77) ،طالبـاً  )65( بواقـع األساسـي التعلـيم شـعبة األولى الفرقة طالب من وطالبة

  .عليهم الدراسة تلمتغيرا الثالثة المقاييس تطبيق
 درجـات متوسـطات بـين الفـروق لمعرفـة داللـة "T-test" اختبـار الباحـث اسـتخدم وقـد

  .الدراسة متغيرات في بينها فيما المقارنة تمت التي الفرعية المجموعات
 :يلي اعمّ  نتائج الدراسة أسفرت وقد

 يالعـاطف الـذكاء ذوي لـصالح الغـضب مـشاعر فـي إحـصائية داللـة ذات فـروق وجـود .1
 .المنخفض

 وفـي المـنخفض، العـاطفي الـذكاء ذوى لـصالح العـدواني الـسلوك فـي مماثلـة فـروق وجـود .2
 العـاطفي الـذكاء وفـي الذكور، لصالح العدوان مشاعر وفي الذكور، لصالح الغضب مشاعر
 .الذكور لصالح

 : الدراسة توصيات أهم ومن

 علـى للتغلـب الطـالب بإتحـاد الخـاص النـشاط فـي المـشاركة علـى الـذكور الطلبـة تـشجيع .1

 .لديهم الكامنة العدوان مشاعر

 العـــام الكليـــة طالـــب إلـــى التـــدريس هيئـــة قبـــل مـــن بازدواجيـــة النظـــر عـــدم .2

 .األساسي التعليم وطالب
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10 2004 

 مــن نــةيع لــدى اإلنفعــالي للــذكاء ةيــالعامل المكونــات" :الدراســة هــذه عنــوان

ـــميأكاد نيالمتفـــوق ـــ طـــالب مـــن نيالمتفـــوق يـــروغ اً ي ـــانوي ميالتعل ذه دفتھ". الث  ھ

 نــسبة لقائمــة أون-بــار قدمــه الــذي النمــوذج مطابقــة جــودة مــن التحقــق إلــى الدراســة

، العـــام الثـــانوي بـــالتعليم الثالثـــة الفرقـــة طـــالب مـــن عينـــة علـــى العـــاطفي الـــذكاء
ـــذكاء نـــسبة لقائمـــة العـــاملي البنـــاء مقارنـــةو   وغيـــر المتفـــوقين بـــين العـــاطفي ال

 عينــة تكونــت وقــد .األدبــي القــسم طــالب وبــين والطالبــات الطلبــة وبــين المتفــوقين،

 بواقــع العــام، الثــانوي بــالتعليم مــدارس أربـــع مـــن وطالبـــة طالبـــاً  416 مــن الدراســة

  .المتفوقين لغير ومدرستين للمتفوقين مدرستين
  :التالية النتائج الدراسة أظهرت وقد

 وغيـر المتفـوقين بـين أون-بـار بقائمـة يقاس كما لعاطفيا الذكاء لمكونات جزئي تطابق يوجد .1
 .واألدبي العلمي القسمين وبين واإلناث الذكور وبين المتفوقين،

 الــذكاء أبعــاد كأحــد الــذات توكيــد بــين إحــصائية داللــة ذات موجبــة عالقــة توجــد .2

 بــين إحــصائية داللــة ذات عالقــة توجــد ال بينمــا الدراســي، والتحــصيل العــاطفي

 .والتفاؤل التعاطف، ة،اإلنفعالي بالذات، الوعي من وكل لدراسيا التحصيل

 الـــصف لطـــالب الدراســـي بالتحـــصيل للتنبـــؤ مؤشـــر أفـــضل الـــذات تحقيـــق .3

 .الثانوي بالتعليم الثالث

 : كالتالي فهي الدراسة لها خلصت التي واالقتراحات التوصيات أّما

 قدمــه كمــا ،العــاطفي الــذكاء نمــوذج أن إلــى توصــلت الدراســة ألن نظــراً  .1

 إلــى تحتــاج النتيجــة هــذه فــإن الراهنــة، الدراســة عينــة فــي يتحقــق لــم أون-بــار

 .التعميم قبل الدراسات من مزيد

 لطــالب العــاطفي الــذكاء لتنميــة بــرامج بإعــداد االهتمــام الــضروري مــن أنــه .2

ــيم  فــي يــسهم ممــا لهــم، المعرفــي بــالنمو االهتمــام درجــة بــنفس الثــانوي التعل

 االقتـــصار وعـــدم الشخـــصية، جوانـــب لجميـــع الـــشامل النمـــو أهـــداف تحقيـــق

 . فقط المعرفي الجانب على

 فـي الدراسـي والتحـصيل العـاطفي الـذكاء أبعـاد بـين العالقـة حـول الدراسـات مـن المزيد إجراء .3
 قـد الـذي األمـر الجـامعي، التعلـيم على االقتصار وعدم واإلعدادي، االبتدائي التعليم مرحلة

 .العاطفي اءالذك طبيعة فهم في يسهم
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11 2004 

 المرحلـة ذيـتالم لـدى ةيالنفـس بالـصحة تـهوعالق العـاطفي الـذكاء" :الدراسـة هـذه عنـوان

 والجـنس العقلـي والـذكاء العـاطفي الـذكاء بـين عالقـة إلـى لتوصـلإلـى ا الدراسـة هذه هدفت". ةيالثانو 

 العامـة الثانويـة المـدارس وطالبـات طلبـة مـن 297 تتـضمن عينـة لـدى النفـسية والـصحة والعمـر

 هـي مقـاييس ثالثـة الدراسـة واسـتخدمت سـنة، 17 إلى 15 من أعمارهم تتراوح اإلسماعيلية بمحافظة

  .وثباتها صدقها من التحقق بعد المصور الذكاء واختبار العاطفي الذكاء سييامق
 :الدراسة نتائج أبرز ومن

 .منه نسخة ليس أنه إالّ  التقليدي العقلي بالذكاء يرتبط العاطفي الذكاء أن .1

 إحـصائياً  دالـة ارتباطـات يوجـد أنـه علـى عـالوة المراهـق، عمـر بازديـاد ينمـو العـاطفي الذكاء .2
 .النفسية والصحة االنفعاالت وتنظيم التعاطف بعدي بين

 :الدراسة توصيات أهم ومن

 تـؤدي التـي التربويـة البـرامج وٕاعـداد التالميـذ لـدى العـاطفي الذكاء بتطوير االهتمام يجب أنه .1
 .الذكاء من النوع هذا رفع إلى

 دون االنفعــاالت وتنظــيم التعــاطف بعــد علــى البــرامج هــذه فــي التركيــز يجــب .2

 .األخرى األبعاد إهمال

 علــى العــاطفي الــذكاء نمــو مــن للتحقــق أخــرى دراســات إجــراء يجــب كمــا .3

 .أطول عمري مدى

 

12 2003 

". ةيالشخـص أبعـاد و الـتعلم بيأسـال بـبعض تـهوعالق العـاطفي الـذكاء" :الدراسـة هـذه عنـوان
 وأبعـاد الـتعلم أسـاليب مـن وكـل العـاطفي الـذكاء بـين العالقـة عـن الكـشف إلـى الدراسـة هـذه هـدفت

  .النوعية التربية كلية طالب لدى الشخصية
مـوزعين علـى سـتة )  إنـاث175 ذكـور، 180 (وطالبـة طالبـاً  (355) مـن العينـة وتكونـت

 الموسيقية، التربية الفنية، التربية التعليم، تكنولوجيا اآللي، الحاسب :هيت دراسية مختلفة تخصصا

 . سنة23 – 21 بين أعمارهم تراوحت وقد ،االنجليزية واللغة التربوي، اإلعالم
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 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن

 وكـــان الـــتعلم وأســـاليب العـــاطفي الـــذكاء بـــينإحـــصائيًا  دالـــة عالقـــة وجـــود .1

 .حركي-الحس التعلم أسلوب هو ارتباطاً  أعالها

 دالـة سـالبة وعالقـة، واالنبـساط العـاطفي الـذكاء بـين إحـصائيًا دالـة موجبـة عالقـة هنـاك .2
 ارتباطـاً  الدراسـية التخصـصات أكثـر وكانـت ،والعـصابية اإلنفعـالي الـذكاء بـين إحـصائياً 
 .الترتيب على التربوي اإلعالم ثم الفنية يةوالترب الموسيقية التربية هي العاطفي بالذكاء

 بينمــا حركــي-الحــس الــتعلم بأســلوبإحــصائيًا  دالــة موجبــة بعالقــة يــرتبط االنبــساط .3

 واتـضح الثالثـة، الـتعلم أسـاليب بجميـع  إحـصائياً دالـة سـالبة بعالقـة العـصابية تـرتبط

 عـضب فـي المختلفـة الدراسـية التخصـصات ذوي الطـالب بـين دالـة فـروق توجـد أنـه

 .التعلم أساليب في كذلك و العاطفي الذكاء أبعاد

 :الدراسة توصيات أهم ومن

ــتعلم أســاليب تنويــع .1  عنــد العــاطفي الــذكاء تنميــة علــى أثــر ذلــك فــي لمــا ال

 .النوعية التربية كلية طالب

 ذكــائهم حــسب تــصنيفهم ثــم ومــن شخــصياتهم أبعــاد حــسب الطــالب تــصنيف .2

 .المشتركة القواسم وٕايجاد العاطفي

 علــى العــاطفي الــذكاء أثــر لمعرفــة أخــرى كليــات علــى الدراســة نفــس عــدادإ .3

 .باآلخرين العالقة

 

13 2003 

 ومركـز العـاطفيمهارات مواجهة الضغوط وعالقتها بكل مـن الـذكاء : "عنوان هذه الدراسة
 الـذكاء وىمـست بتباين الضغوط مواجهة مهارات تباين على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت ".التحكم

 الـتحكم مركـز أو الضبط وجهة بتباين الضغوط مواجهة مهارات تباين على التعرف وكذلك ،العاطفي
 ).خارجي أو داخلي(

 الـذكاء مـن لكـل دال يتفـاعل تـأثير هنـاك كـان إذا مـا بيـان ،الدراسـة أهـداف مـن أيـضاً  كذلك

 عينـة تكونـت وقـد .لـضغوطا مواجهـة مهـارات علـى )أنثـى أو ذكـر( والنـوع الـتحكم ومركـز العـاطفي

بكلية التربية بـدمنهور للعـام )  تعليمتكنولوجيا تخصص (المهنية الدبلوم وطالبات طالب من الدراسة
  .طالبًا وطالبة) 526(، وبلغت العينة الكلية 1999/2000الجامعي 
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 :ما يلي الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن

 .العاطفي الذكاء مستوى الختالف تبعاً  طالضغو  مواجهة مهارات في فروق وجود .1

 .التحكم مركز الختالف تبعاً  الضغوط مواجهة مهارات في إحصائياً  دالة فروق وجود .2

 .الجنس الختالف تبعاً  الضغوط مواجهة مهارات في إحصائياً  دالة فروق وجود .3

 علـى كمالـتح ومركـز العـاطفي الذكاء مستويات بين إحصائياً  دال أثر ذي ثنائي تفاعل وجود .4
 .الضغوط مواجهة مهارات

 : التالية النقاط الدراسة تقترحها التي التوصيات أهم ومن

 عالقـة مـن لهـا لمـا الـضاغطة المواقـف مـع األفـراد تعامـل وطـرق أسـاليب فـي البحـث ضرورة .1
 .لألفراد والجسمية النفسية بالصحة

 االجتماعيـة المهـارات أحـد باعتبـاره األفـراد لـدى العـاطفي الـذكاء لتنميـة متكامـل برنـامج بنـاء .2
 .الحياة ضغوط مع الناجح للتوافق الالزمة

 علـى قدراتـه تنميـة بهـدف للفـرد تدريبيـة بـرامج بتقـديم تهـتم متخصـصة علميـة مراكـز إنـشاء .3
 .المختلفة المجاالت في الضغوط مواجهة

 

14 2003 

 راتيــالمتغ وءضــ فــي العــاطفي الــذكاء فــي ةيــالفرد فــروقال" :عنــوان هــذه الدراســة

 قائمــة علــى الجوهريــة الفــروق علــى تعــرفإلــى ال الدراســة هــدفت ".االجتماعيــة /يويــةالح

 149 مجموعهـا عينـة وعلـى ،أون-بـار لنمـوذج وفقـا الباحـث صـممها التـي العـاطفي الـذكاء

 . سنة56-18وتراوحت أعمارهم بين  ناث، إ59، ذكور 90 منهم مبحوثاً 

 :الدراسة نتائج أهم ومن

 نـشأن وممـن فـأكثر الجـامعي التعلـيم علـى حـصلن وممـن سـناً  واألكبـر المتزوجات ناثاإل أن .1
 مـن أكبـر بقـدر يتمـتعن مـاإنّ  والمرتفـع، المتوسـط الـدخل لمـستوى وينتمـين بالمدينـة ويعـشن

 للدراسـة الفرعيـة العينـات ببقيـة مقارنـة الفرعيـة وكفاياتـه األساسـية ومكوناتـه العـاطفي الذكاء

 .االجتماعية/ لحيويةا الخصائص ضوء في

 بـسيطة فـروق مـع عـالي وثبـات ةيبمـصداق يتمتـع العـاطفي للـذكاء يـصلح أون-بـار نمـوذج .2

 .الثقافي االختالف نتيجة
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 : الدراسة توصيات أهم ومن

 فـي مهنيـاً  النـاجحين مـن عينـة علـى تجرى تجريبية شبه تكون مستقبلية بحثية بدراسات القيام .1
 بمجموعـة مقارنـة عـاطفي ذكـاء مـن بـه يتمتعـون مـا قـدر لىع للتعرف الجماهيرية، األعمال

 .المهنة بنفس الناجحين غير من

 .المجتمع من أخرى شرائح لتشمل المستقبلية الدراسات في البحث عينة مجال توسيع .2

  
15 2001 

هـــــــدفت هـــــــذه ".  والتوافـــــــق المهنـــــــي للمعلـــــــمالعـــــــاطفيالـــــــذكاء : "عنـــــــوان هـــــــذه الدراســـــــة
 للمعلـــــــم، ودرجـــــــة توافقـــــــه المهنـــــــي فـــــــي العـــــــاطفيلـــــــى التعـــــــرف علـــــــى نـــــــسبة الـــــــذكاء الدراســـــــة إ

ـــــذكاء  ـــــين ال ـــــة الثانويـــــة، وكـــــذلك العالقـــــة ب ـــــه، العـــــاطفيالمرحل ـــــم، وخبرت  وكـــــًال مـــــن جـــــنس المعل
ــــق المهنــــي للمعلــــم وجــــنس المعلــــم، وخبرتــــه،  وتخصــــصه األكــــاديمي، وأيــــضًا العالقــــة بــــين التواف

ــــة ال. وتخصــــصه األكــــاديمي معلمــــًا ومعلمــــة ممــــن ُيدرســــون فــــي ) 360(دراســــة مــــن تكونــــت عين
 مـــــــن إعـــــــداد العـــــــاطفيالمرحلـــــــة الثانويـــــــة بمحافظـــــــة الغربيـــــــة، واســـــــتخدم فيهـــــــا مقيـــــــاس الـــــــذكاء 

  .الباحث، ومقياس التوافق المهني للمعلم من إعداد الباحث أيضاً 
  :وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة

 العـــــــــاطفيات فـــــــــي الـــــــــذكاء ُيوجــــــــد فـــــــــروق دالـــــــــة إحـــــــــصائيًا بـــــــــين المعلمــــــــين والمعلمـــــــــ .1
 .لصالح المعلمين

 . تبعًا للتخصص األكاديميالعاطفيال ُيوجد فروق بين المعلمين في الذكاء  .2

ــــــــــذكاء  .3 ــــــــــي ال ــــــــــاين ف ــــــــــًا العــــــــــاطفيوجــــــــــود تب ــــــــــدى المعلمــــــــــين وفق ــــــــــة ل ــــــــــه الفرعي  وقدرات
 .لسنوات الخبرة بالتدريس

 .ال توجد فروق بين المعلمين والمعلمات في التوافق المهني .4

 .األكاديمي أثر دال على التوافق المهني للمعلمللتخصص  .5

 .يوجد فروق بين المعلمين في التوافق المهني تبعًا لسنوات الخبرة بالتدريس .6

  :وقد أوصت الدراسة بـ
 .العاطفيأن يشمل اختبار تعيين المدرسين الجدد فقرات تفحص مستوى ذكائهم  .1

ــــــــذك .2  ممــــــــا العــــــــاطفياء تنبيــــــــه المدرســــــــين إلــــــــى أهميــــــــة رفــــــــع كفايــــــــاتهم فــــــــي مجــــــــال ال
 .له أثر إيجابي في التوافق المهني
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1 (Law et al., 2007) 

 علــى األداء الــوظيفي والرضــا الحيــاتي لعلمــاء العــاطفيأثــر الــذكاء " عنــوان هــذه الدراســة
 ذات تنبـؤ أداة عـن عبـارة العاطفي الذكاء أن الدراسة هذه تذكر، حيث "البحث والتطوير في الصين

 العقليـة القـدرات وراء أو بعـد مـا إلـى يـذهب العـاطفي الـذكاء أن أيـضاً  وتـضيف الـوظيفي لـألداء قيمـة
  الـــصينية الحاســـوب شـــركة مـــن أخـــذت الدراســـة عينـــة لـــألداء، كمحـــدد العامـــة

(Chinese Computer Company) 12000مـن   أكثـر علـى تحتـوى الـشركة وهذه بيكين، في 
 .البحث عينة مثلوا أنهم حيث والتطوير، البحث مختبرموظف في  120 منهم ،موظف

  :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن
 مـن التحقـق متـ (الـوظيفي لـألداء كمؤشر تنبؤي العاطفي الذكاء ثبات حول إفادة أعطت أنها .1

 .)الوظيفي األداء حول صحيحة ؤتنب أداة العاطفي الذكاء أن

 .على األداء) العلماء (العالية العقلية القدرات ألصحاب أساسي رمؤث العاطفي الذكاء .2

، (MSCEIT) األمريكـي النمـوذج حـسب العـاطفي الـذكاء قيـاس طريقـة فـي فـرقهنـاك  .3
 .، ويعزى هذا الفرق إلى اختالف الثقافات(WLEIS)والنموذج الصيني 

 الـذاتي بـالتقرير كـوني هـل العـاطفي الـذكاء قياس ألسلوب مقارنتها أيضاً  الدراسة نتائج ومن .4

 لكـن الطـريقتين مـن لكـل وٕايجابيـات سلبيات وجود على تؤكد الدراسة المهمة، أساس على أو
 .الثقافات الختالف المهمة أسلوب استخدام األفضل

  :الدراسة توصيات أهم ومن
 .وثباته الحياة عن الرضا مقياس موضوع تعالج مستقبلية لدراسات حاجة هناك .1

 .متعددة ثقافية بيئات في العاطفي الذكاء مقاييس حول ةبحثي دراسات تشجيع .2

 . قبل إجراؤه وتطبيقه على الصينيين(MSCEIT)البد من التحقق من ثبات المقياس  .3

 .األعمال منظمات في أخرى وأبعاد العاطفي الذكاء بين العالقة لفهم دراسات تشجيع .4
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2 (Ilarda & Findlay, 2006) 
 مـن الدراسـة هـذه تعتبـر". الجمـاعي العمـل نحـو والنزعـة العاطفي ذكاءال "الدراسة هذه عنوان

 ضـمن للعمـل األفـراد بقابليـة التنبـؤ في العاطفي الذكاء دور على للتعرف تهدف التي الدراسات أولى

 ضـمن العمـل فـي سـابق شـارك قـد أو حاليـاً  يـشارك ممن شخص 134 ـب الدراسة استعانت فقد فريق،

 سـابقًا، العمـل فـرق فـي عمل من ضمن كانوا شخص 127 أي %94.8بحيث  العينة توزعت فريق،

 ومعلومـات. األمـر هـذا عـن فكـرة عنـده ولكـن سـابقاً  فريـق ضمن يعمل لم ممن %5.2 أشخاص7 و

  .رجل50 و سيدة 84 هناك أن الدراسة عينة عن أخرى
 نـصف تـستغرق تاالستقـصاءا مـن مجموعـة بتعبئـة الدراسـة فـي المـشاركون قـام لقـد

 مــن مكونــة المجموعــة وهــذه )الــذاتي التقريــر بطريقــة عــدتأُ  االستقــصاءات (تقريبــاً  ســاعة

 ســوين جامعــة ومقيــاس الديموغرافيــة المعلومــات عــن ونمــوذج الدراســة عــن تقديميــة رســالة

ــــــرن هــــــذا ( بنــــــدًا 64  مكــــــون مــــــنالعــــــاطفيالختبــــــار الــــــذكاء  (Workplace SUEIT) بي
 وكـــــذلك مقيـــــاس الشخـــــصية مـــــن إعـــــداد ،)(Palmer & Stoughالمقيـــــاس مـــــن إعـــــداد 

(Costa & McCrae) بنــــدًا، وأخيــــرًا حاصــــل مقيــــاس العمــــل فــــي فريــــق 60 المكــــون مــــن 
The Team Player Inventory مـــن إعـــداد (Kline) 20، وهـــذا المقيـــاس مكـــون مـــن 

  %.67بندًا، وقد بلغت نسبة المردود 
 :هي الدراسة نتائج أهم ومن

 .فريق في العمل نحو والقابلية والشخصية العاطفي الذكاء بين يقو  ارتباط هناك .1

 فريـق فـي العمـل مقيـاس علـى النقاط حاصل بين ضعيف ولكنه ايجابي ارتباط هناك أن جدوُ  .2
(TPI) فهمها وكذلك عنها والتعبير وٕادراكها االنفعاالت وضبط. 

بــالرغم مــن ذلــك، ، و (Openness)هنــاك ارتبــاط ضــعيف بــين إدارة االنفعــاالت واالنفتــاح  .3
 .(TPI)فإن هناك ارتباط معنوي مع حاصل النقاط على مقياس العمل في فريق 

 :التالية النقاط الدراسة تقترحها التي التوصيات ومن

 التنفيـذي المدير حتى االستقبال موظف من األعمال منظمات أفراد وسلوكيات اتجاهات فهم .1
 .إداري ىمستو  أي في موظفينال لنجاح محدد وكعامل األهمية غاية في أمر هو

 التوظيـف عمليـة أن وضـوح بكـل تـشير سـتراليةاأل الـشركات كبـرى فـي والدراسـات البحـوث .2
 .الموظفين واتجاه سلوك إلى يخضع فإنه الفصل أما والمهارات المعرفة لمعيار تخضع

 بيـنهم والتفاعـل األفـراد علـى أساسـي بـشكل يعتمـد األعمـال منظمـات نجـاح مـسؤولية .3
 الـسلوك تحـت فنّ صتُـ ،تقـع التـي الشخـصية الـسمات تغييـر مـسؤولية فـإن لـذلك تهم،وسلوكيا
  .األمد طويلة بعملية فقط تحقيقها يمكن الفردي
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3 (Burnette, 2006) 

ــــوان هــــذه الدراســــة ــــذكاء : "عن ــــين مــــستويات ال ــــة ب ــــد كــــل مــــن ضــــباط العــــاطفيالعالق  عن
لتعــــــرف علــــــى العالقــــــة بــــــين ه الدراســــــة إلــــــى اهــــــدفت هــــــذ". راد الدوريــــــةدوريــــــات الــــــشرطة وأفــــــ

 عنــــــد كـــــــل مــــــن ضــــــباط وأفـــــــراد دوريــــــات الـــــــشرطة فــــــي الواليـــــــات العـــــــاطفيمــــــستويات الــــــذكاء 
الجنوبيـــــــة ألمريكـــــــا، وقـــــــد ســـــــاهمت إحـــــــدى وكـــــــاالت تطبيـــــــق القـــــــانون فـــــــي الواليـــــــات الجنوبيـــــــة 

 شــــرطي 1810 ضــــابط و186مجتمــــع الدراســــة مكــــون مــــن . نجــــاز هــــذه الدراســــةفــــي إألمريكــــا 
ــــــــــــــــة، وقــــــــــــــــد تــــــــــــــــم اختيــــــــــــــــار عينــــــــــــــــة عــــــــــــــــشوائية مــــــــــــــــني ــــــــــــــــون ضــــــــــــــــمن هــــــــــــــــذه الوكال   عمل

 شــــرطي إلجــــراء الدراســــة، وقــــد كانــــت نــــسبة اإلرجــــاع فــــي استقــــصاء الدراســــة 15 ضــــابط و23
ــــــــــــــــشرطة % 54و)  ضــــــــــــــــابط22(بالنــــــــــــــــسبة لفئــــــــــــــــة الــــــــــــــــضباط % 96   بالنــــــــــــــــسبة ألفــــــــــــــــراد ال

 فــــــي فيالعــــــاط ذو األبعــــــاد الخمــــــسة للــــــذكاء أون-بــــــار، وتــــــم اســــــتخدام مقيــــــاس ) شــــــرطي82(
ـــــــــــشخص (هـــــــــــذه الدراســـــــــــة  ـــــــــــذكاء داخـــــــــــل ال ـــــــــــذكاء بـــــــــــين األشـــــــــــخاص Intrapersonalال ، ال
Interpersonal ـــــــــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــــــــــى التكي ـــــــــــــــــــــــــــــدرة عل   ، إدارة اإلجهـــــــــــــــــــــــــــــادAdaptability، الق

Stress Management والمزاج العام ،General Mood.(  
  :ومن أبرز نتائج هذه الدراسة

 العــاطفي بــين مــستويات الــذكاء لــيس هنــاك عالقــة ذات داللــة إحــصائية أو ارتبــاط معنــوي .1
 .عند كل من ضباط وأعضاء دوريات الشرطة في الواليات الجنوبية في أمريكا

  . عند الضباط أعلى منه عند األفراد أو الجنودالعاطفيمستوى الذكاء  .2
  :ومن أهم توصيات هذه الدراسة

رطي هنـــاك حاجـــة ماســـة إلجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات فـــي هـــذا الجانـــب فـــي المجـــال الـــش .1
 لكــل العــاطفيوذلــك ألن الدراســة أخفقــت فــي تحديــد شــكل العالقــة بــين مــستويات الــذكاء (

 ).من ضباط وأعضاء الدوريات الشرطية في الواليات الجنوبية ألمريكا

 أحـــــــــــــد العناصـــــــــــــر المهمـــــــــــــة فـــــــــــــي انتقـــــــــــــاء وٕاعـــــــــــــداد وتـــــــــــــدريب العـــــــــــــاطفيالـــــــــــــذكاء  .2
 .عناصر الشرطة في المستقبل

ـــــــــة ذات العالقـــــــــة  .3 ـــــــــذكاء الدراســـــــــات البحثي ـــــــــي ال  يمكـــــــــن أن ُتحـــــــــسن فهـــــــــم العـــــــــاطفيف
 .عدة ظواهر في العمل
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4 (Sy et al., 2006) 

ـــــذكاء "عنـــــوان هـــــذه الدراســـــة  ـــــوظيفي عنـــــد كـــــل العـــــاطفيال  وعالقتـــــه بـــــاألداء والرضـــــا ال
 المـوظفين مـن كـل عنـد العـاطفي الـذكاء عالقـة تبحـث الدراسـة هـذه". مـن المـوظفين والمـدراء

 فــي الغذائيــة الخدمــة فــي موظــف 187 ـلـ وذلـك الـوظيفي واألداء بالرضـا عالقتـهو  والمـدراء

 عـن عبـارة كانـت الدراسـة وعينـة االمتيـاز، درجـة نفـس ولهـا مختلفـة مواقـع مـن مطـاعم تـسعة

 .عاديين موظفين والباقي مدير 62

 :الدراسة هذه نتائج أهم

 لرضـــاوا جهـــة مـــن للمـــوظفين العـــاطفي الـــذكاء بـــين موجـــب ارتبـــاط هنـــاك .1

  .أخرى جهة من الوظيفي واألداء
 المـدراء عنـد الـوظيفي والرضـا العـاطفي الـذكاء بـين أكبـر بـشكل ولكـن موجـب ارتبـاط هنـاك .2

 .مستوى األقل العاطفي الذكاء يذو 

 .الوظيفي لألداء بالنسبة وجدت النتائج ونفس .3

 :الدراسة أّكدته ما أبرز ومن

 مـن الدنيا المستويات ذوي الموظفين عند مهم اختالف أو فرق يخلق للمدراء العاطفي الذكاء .1
 األداء علـى أكثـر قـدرة عندهم العالي العاطفي الذكاء ذوي الموظفين أن وجد فقد الذكاء، هذا

  .أكثر وظيفي برضا والتمتع األفضل
 ذكـاء ذو مدير من أكثر ستفادةاإل العاطفي الذكاء في الدنيا المستويات ذوى للموظفين يمكن .2

 وهـذا جيـداً  عليهـا والتعـرف المـشاعر تنظـيم فـي يـساعدهم أن يمكـن ذيوالـ عـالي عـاطفي

 المنظمـة وبيئـة منـاخ فـي عليهـا والمحافظـة والتفـاؤل والثقـة الحماسـة توليد على قادر المدير

  .العمل هذا في وأفصل مباشرة مساهمة لها يكون وأن الشرطي
  

5 (Hayward, 2005) 
 فـي العـاطفيقـة بـين كـل مـن أداء المـستخدمين والقيـادة والـذكاء العال: "عنوان هذه الدراسة

 أداء منهــا عــدة متغيــرات الدراســة هــذه تنــاقش". المنظمــات شــبه الحكوميــة فــي جنــوب أفريقيــا

   حكوميــة شــبه كبــرى شــركات ثالثــة هنــاك أن حيــث ،العــاطفي والــذكاء والقيــادة المـستخدمين
 نفـس وفـي الـشركات هـذه علـى مباشـرة غيـر رقابـة ةوللحكومـ واالسـتثمار التجـارة مجـال فـي تخـتص(

 هـذه فـي الجنوبيـة المنـاطق قـسم مـع التعامـل تـم وقد أفريقيا جنوب في) للحكومة ملكيتها تعود الوقت

  .مستخدم 30000 هو الثالث الشركات هذه في المستخدمين عدد إجمالي الدراسة،
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 إجمـالي عـدد على تشتمل وهي قيةمناط أقسام ستة إلى الجنوبية المناطق قسم تقسيم تم وقد

 جـزأين، عـن عبـارة فكانـت الدراسـة عينـة اأّمـ الدراسـة، مجتمـع لـوامثّ  مـستخدم1320 المستخدمين من

 800 عـن عبـارة كـان الثـاني والجـزء قائـد 180 أصـل مـن إشـرافي قائد160 على يشتمل األول الجزء

 .رينالمذكو  قائد وستون ةالمائ إلشراف يخضعوا1320 أصل من مستخدم

 :الدراسة نتائج أبرز ومن

المهنـــي  واألداء العـــاطفي الـــذكاء بـــين معنويـــة داللـــة ذات عالقـــة هنـــاك أن .1
 .التقليدية أو التعاملية والقيادة

 .التحويلية والقيادة المهني واألداء العاطفي الذكاء بين معنوية غير خطية عالقة هناك .2

 .التحويلية والقيادة العاطفي الذكاء بين معنوية داللة ذات قوية خطية عالقة هناك .3

 :بـ الدراسة وتوصي

 مـن بـد ال لـذلك ،فريقيـاأ جنـوب اقتـصاد تـشكيل فـي هامـاً  دوراً  تلعـب الحكوميـة شـبه الشركات .1
 .العاطفي الذكاء ومنها عدة جوانب في وتطويرها تنميتها بدراسة االهتمام

 مـستقبلية دراسـة ألي ينـصح لـذلك االعتبـار بعـين الديموغرافيـة العوامـل تأخـذ لـم الدراسـة هذه .2
  .االعتبار بعين العامل هذا تأخذ أن المجال هذا في

  

6 (Rosete & Ciarrochi, 2005) 
 وعالقتـــه بفّعاليـــة القيـــادة ونتـــائج األداء فـــي محـــيط العـــاطفيالـــذكاء : "عنـــوان هـــذه الدراســـة

 والـذكاء والشخـصية العـاطفي الـذكاء مـن كـل بـين العالقـة علـى للتعـرف الدراسـة هـدفت هـذه". العمل

 كبـرى فـي التنفيـذيين المـدراء مـن مجموعـة علـى الدراسـة هـذه أجريـت القيـادة، اليـةفعّ  وكـذلك المعرفـي
  .العامة الخدمات قطاع في العاملة ستراليةاأل الشركات

 ذكـور 24 مـنهم تنفيذيا مديراً  41 الدراسة هذه في المشاركين التنفيذيين المدراء عدد بلغ وقد

 مقـاييس ثالثة استخدام تم وقد ، 42.24بمتوسط سنة25  إلى 24 من أعمارهم وتراوحت إناث18 و

 للشخــصية، (16PF5)، ومقيــاس العــاطفي للــذكاء (MSCEIT) مقيــاس وهــي الدراســة هــذه فـي
  . للذكاء المعرفي، وهي مقاييس مشهورة ومعروفة(WASI)ومقياس 

 :الدراسة نتائج ومن

 .القيادة اليةوفعّ  العالي العاطفي الذكاء أصحاب بين يقو  ارتباط هناك .1

 اليــةالفعّ  فــي للفروقـــات توضــيحات يعطـــي العــاطفي الـــذكاء أن جــدوُ  كــذلك .2

 وكــذلك المعرفــي الــذكاء مثــل( األخــرى المتغيــرات تــستطع لــم بحيــث القياديــة

 .لها تفسيراً  تعطي أن )الشخصية
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 علــى قــدرة عنــدهم عــاليال العــاطفي الــذكاء أصــحاب أن النتــائج رجحــت كمــا .3

 .العمل نتائج وتحقيق اإلنجاز

 مـن تحديـد أو تمييـز فـي الـةوفعّ  مهمـة أداة يكـون قـد العـاطفي الـذكاء أن النتـائج أوضـحت .4

 .والموظفين الزمالء مع الفعال التعامل على بقدرة يتمتع

 :الدراسة توصيات أهم ومن

 فـي المـستخدم الحجـم مـن أكبر بحجم عينات على مستقبالً  البحوث هذه مثل إجراء من البد .1

 .متعددة صناعية قطاعات العينة تشمل أن كذلك و الدراسة هذه

 وتؤكـد الجـدد، التنفيـذيين المـدراء تعيـين قبـل العـاطفي الـذكاء لقيـاس تفـصيلية دراسـة إجـراء .2

  . المؤسسي العمل مجال في بالبحث وجدير غني موضوع العاطفي الذكاء أن الدراسة
  

7 (Langhorn, 2004) 
 الدراسـة،، وهـدف هـذه " أن ُيحـّسن أداء اإلدارةالعـاطفيكيـف للـذكاء : "عنوان هـذه الدراسـة

 إشـرافهم نطـاق ضـمن هـم ممـن عمـل نتـائج علـى وأثـره المـدراء عنـد العـاطفي الـذكاء عالقـة دراسـة

 لدراسـة،ا فـي هـذه (Bar-On, Eqi) العـاطفي للـذكاء أون-بـار مقيـاس اسـتخدام تـم وقـد اإلداري،

 Pub) الفندقيـة المطـاعم قطـاع فـي العـاملين المـدراء مـن مجموعـة عـن عبـارة الدراسـة ومجتمـع

Restaurant Sector) عينـة  مفـردات عـدد بريطانيـا، فـي الترفيـه صـناعة ضـمن صنفُيـ الـذي
 . إناث52ذكور و 109 منهم مدير  161الدراسة

  : الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج أهم ومن
ــ .1  ورضــا األساســي المــدراء وأداء العــاطفي الــذكاء مــن كــل بــين عالقــة اكهن

 .الربحية وكذلك وتوافقه الفريق

 فـي واإلنـاث الـذكور عنـد العـاطفي الـذكاء مكونـات فـي واضـح اتجـاه ذات فروقـات توجـد ال .2

 .اإلناث عند أعلى فهو التفاؤل عنصر سوى الدراسة عينة

 ذكـاء ذو مـدراء علـى تـستحوذ العاليـة الربحيـة ذات المطـاعم أن الدراسـة أوضـحت .3

 .المستوى عالي عاطفي

 داخـــل والتوافـــق الرضـــا بمـــدى التنبـــؤ يمكـــن العـــاطفي الـــذكاء طريـــق نعـــ .4

 .معقولة دقة بدرجة الفريق

 ومعـــدل األساســـية العـــاطفي الـــذكاء مقـــاييس بـــين معنويـــة عالقـــة توجـــد ال .5

 .العمل فرق في الدوران
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 : ةالتالي النقاط الدراسة توصيات ومن

 انعكــاس لــه ذلــك ألن الخدمــة طــرح فــي وضــوح هنــاك يكــون أن مــن بــد ال .1

 .العاطفي الزبون فعل رد على

 جميـــع وســـلوك ثقافـــة بتـــشكيل يـــساهم ســـوف المـــشاعر طـــرح طبيعـــة فهـــم .2

 .المؤسسة في العاملة المستويات

 سيـصبح الزبـائن مـع العـاطفيو  اإلنفعـالي الجانـب فـي عالقـة ذات بخبـرات التمتع على القدرة .3
 .الخدمات قطاع في التنافسية الميزة مصادر أحد

  

8 (Leban & Zulauf, 2004) 
 الدراسـة هـذه، تبحـث " بأنماط القيادة التحويليـةالعاطفيارتباط الذكاء : "عنوان هذه الدراسة

 ناولـتت المـشروع، أداء علـى التحـويلي الـنمط ذوي المـشاريع مـدراء لـدى العـاطفي الـذكاء ارتبـاط فـي

 خـدمات المبيعـات، وخـدمات التـصنيع الـصحية، الرعايـة مثل متعددة صناعية قطاعات الدراسة هذه

 مكونـة البحـث وعينـة واالستـشارات، التـدريب خـدمات المعلومات، تكنولوجيا خدمات المشاريع، إدارة

 Mayer) كاروسـي – سـالوفي – مـاير مقيـاس اسـتخدام تـم مختلفة، شركات ستة من مدير 26 من

– Salovey – Carso) واستقصاء القيادة المتعددة العوامل العاطفي للذكاء (MLQ).  
 :الدراسة هذه نتائج أهم ومن

 ونمــط المــدراء عنــد العــاطفي الــذكاء قــدرات بــين مــا عــدة ارتباطــات هنــاك أن .1

 .التحويلية القيادة

 يرتبطـان اعرالمـش فهـم علـى القـدرة وكـذلك عـام بـشكل العـاطفي الـذكاء أن األخـرى والنتيجـة .2
 . الملهم بالتحفيز معنوياً  ارتباطاً 

 المثـالي بالتـأثير معنويـاً  يـرتبط العـاطفي للـذكاء اإلسـتراتيجي االسـتخدام أن وجـد كمـا .3

 .التحويلية القيادة لمكونات الفردية واالعتبارات

 لها )يعمل دعه مبدأ على القائمة (المتساهلة واإلدارة باالستثناء اإلدارة من كل أن جدوُ  .4

 .المشاعر وفهم العاطفي الذكاء مع سلبي معنوي ارتباط

 :الدراسة توصيات أهم ومن

 ونمـط العـاطفي الـذكاء مـن بكـل يتمتعـوا مـدراء إيجـاد خـالل مـن المـشاريع أداء تعزيـز يمكـن .1
 .التحويلية القيادة

 .العاطفي والذكاء التحويلية القيادة جانب في المدراء قدرات لتنمية تدريبية برامج إعداد .2
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9 (Manna & Smith, 2004) 
ــــــوان هــــــذه الدراســــــة ــــــذكاء : "عن ــــــدوبي العــــــاطفياستكــــــشاف الحاجــــــة لل ــــــد من ــــــوعي عن  وال

 ضــــمن العــــاطفيتبحــــث هــــذه الدراســــة فــــي معرفــــة هــــل هنــــاك حاجــــة إلدراج الــــذكاء ". المبيعــــات
 يعــــــــــات؟ وهــــــــــل التــــــــــدريب فــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــالمكونــــــــــات البــــــــــرامج التدريبيــــــــــة بمنــــــــــدوبي المب

  .مهم للنجاح في مهنة مندوب المبيعات؟) العاطفيالذكاء (
 (Pittsbrug) بتــسبرج واليــة مــن مبيعــات منــدوب 515 مــن مكونــة الدراســة عينــة

 مختلفــة صـناعية قطاعـات أربـع الدراســة عينـة شـملت وقـد .األمريكيــة المتحـدة الواليـاتفـي 

 مــن مجموعــة ســتخداما تــم وقــد التجزئــة، وتجــارة واالتــصاالت التمويــل، التــأمين، هــي

 تــم كــذلك لهــم، أهميتهــا حــسب العينــة أفــراد يرتبهــا بحيــث الدراســة هــذه إلجــراء المتغيــرات

 ومـن النتـائج علـى للحـصول البيانـات تحليـل فـي اإلحـصائية األدوات مـن مجموعـة اسـتخدام

  .العاملي التحليل وطرق المزدوج (T-Test) اختبار األدوات هذه
 :الدراسة نتائج وأهم

 ونتـائج المبيعـات مجـال فـي العـاملين بـين العالقـات إدارة بـين ومباشـرة قويـة عالقـة وجـود .1

 .التنظيمية والفاعلية األداء

 واالتـصال العـاطفي الـذكاء منهـا المبيعـات لمنـدوب جـداً  مهمـة المهـارات بعـض هنـاك .2

  .الشخصية أنواع معرفة على والمقدرة والعرض والتفاوض
  

10 (Higgs, 2004) 
 واألداء فــي مراكــز االتــصاالت العــاطفيدراســة العالقــة بــين الــذكاء : "ان هــذه الدراســةعنــو 

 العـاطفي، وتهدف هذه الدراسة إلى البحـث فـي العالقـة بـين الـذكاء )"بريطانيا(في المملكة المتحدة 
 ممثلـين عـن عبـارة هـي هـذه االتـصاالت مراكـز( بريطانيـا فـي االتـصاالت مراكـز منـدوبي أداءوتقيـيم 

، )نالزبـو  مـع المباشـر االلتقـاء عـن واالسـتغناء والزبـائن للجمهـور الخدمـة لتقـديم التليفـون نتخدمو يـس
 مـن المكـون الدراسـة مجتمـع مـن جـزء وهم ،اتصال موظف أو مندوب 289 من تتكون الدراسة عينة

 ).العام القطاع من وآخر ماليين، نمركزي (بريطانيا في اتصال مراكز ثالثة

  :هي الدراسة إليها توصلت تيال النتائج وأهم
 .البريطانية االتصال مراكز موظفي بأداء معنوياً  قوياً  ارتباطاً  العاطفي الذكاء يرتبط .1

 يختلفـوا ال )بالـذات والـوعي التـأثير وهمـا (العـاطفي الـذكاء عناصـر مـن عنـصرين فقـط هناك .2
 .االتصاالت مراكز موظفي لمجموعات والمنخفض العالي األداء أصحاب عند

  .الخدمة مدة وليس باألداء مباشرة عالقة لهم والعمر العاطفي الذكاء من كل أن جدوُ  .3
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 عنـــصري مـــن كـــل فـــي الـــذكور مـــن أعلـــى درجـــات اإلنـــاث فئـــة أظهـــرت .4

 .واإلخالص المتبادلة األحاسيس

 :يلي ما الدراسة لها خلصت التي التوصيات أهم ومن

 فـراداأل عنـد العـاطفي الذكاء مستوى باختبار ذلك ويتحقق االتصال مراكز أداء تحسين مكنيُ  .1
 .المستقطبين

 أداء لتقيــيم الوحيــدة الوســيلة لــيس العــاطفي الــذكاء أنمــن اإلشــارة إلــى  بــد ال .2

 .االتصاالت موظفي

، فقـط الداخليـة االتـصاالت قطـاع فـي العـاملين المـوظفين تـشمل فهي حدود، لها الدراسة هذه .3
 .أخرى اتقطاع على نتائجها تعميم بعدم ينصح وبالتالي

  
11 (Carmeli, 2004) 

 وكل مـن نتـائج وسـلوك والتوجهـات نحـو العاطفيالعالقة بين الذكاء : "عنوان هذه الدراسة
 الربيع تل شرق إيالن بار هذه الدراسة الباحث اإلسرائيلي أبراهام كارميلي من جامعة أعدّ ". العمل

 وهاماً  معنوياً   دوراً  يلعب العاطفي الذكاء أن من ملياً ع التحقق إلى الدراسة وتهدف المحتلة، بفلسطين

 مـن الدراسة مجتمع اختيار تم الغرض هذا ولتحقيق ناجحة، عمل نتائج تحقيق في المدراء كبار عند

 فـي يعملـوا ممـن مـدير 262 مـن مكونـة الدراسـة فعينـة العـام، القطـاع فـي العـاملين المـدراء كبـار

 .ماليين ءكمدرا المحلية الحكومية السلطات

 :الدراسة نتائج أهم ومن

 والـــسلوك العمـــل وتوجهـــات العـــاطفي الـــذكاء بـــين معنويـــة ارتباطـــات هنـــاك .1
 .العمل ونتائج المهني

 .الوظيفي والرضا العاطفي الذكاء من كل بين موجب معنوي ارتباط هناك .2

 .يالمهن بالمسار بالتزامهم يتميزوا عالي عاطفي ذكاء بمستوى يتمتعوا الذين المدراء .3

 .الوظيفي واالستغراق العاطفي الذكاء ارتباط توضح إحصائية داللة هناك ليس .4

 .فيها العمل وترك المنظمة من االنسحاب ونوايا العاطفي الذكاء بين معنوية داللة هناك .5

 :بـ الدراسة وتوصي

 تقتـصر وال متعـددة إداريـة مستويات تشمل بحيث أوسع بنطاق المستقبلية الدراسات تكون أن .1
 .المدراء فئة على فقط

 مـن للتحقـق النتـائج مقارنـة ثـم أخـرى عـاطفي ذكـاء بمقـاييس ولكـن الدراسـة نفـس إجـراء .2
  .الدراسة هذه في والثبات الثقة عنصري
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12  

(Viriyavidhayavonges & Jiamsuchon, 2001)
 وفاعليــة القيــادة فــي شــركات يالعــاطفالعالقــة بــين حاصــل الــذكاء : "عنــوان هــذه الدراســة

 وفاعليـة القيـادة فـي شـركات العـاطفي، تهـدف هـذه الدراسـة بحـث العالقـة بـين الـذكاء "تأمين الحياة
تأمين الحياة التجارية، ومجتمـع البحـث فـي هـذه الدراسـة هـو المـدراء العـاملين فـي شـركات التـأمين 

ر أفراد العينة من الشركات األربع األوائل وقد تم اعتماد ثالثة مستويات إدارية الختيا. على الحياة
  . مفردة400في التأمين على الحياة في تايالند، حجم عينة الدراسة 

 :الدراسة لها توصلت التي النتائج أبرز ومن

 .القيادية بالفاعلية معنوياً  ارتباطاً  يرتبط المختلفة وعوامله العاطفي الذكاء أن .1

 .العاطفي الذكاء مقياس في عالية تقديرات على واحصل الذين هم نجاحاً  األكثرالمدراء  .2

 بتنميــة كبيــر بــشكل يــرتبط المؤســسة أهــداف إنجــاز أو تحقيــق أن جــدوُ  كمــا .3

 .المدراء عند العاطفي الذكاء

 :الدراسة توصيات أهم ومن

 لهــم لمــا المرتفــع العــاطفي الــذكاء ذوي المــدراء عــن البحــث المؤســسات علــى .1

 .العمل على إيجابي أثر من

 تقـوم أن ينـصح و الحـاليين، المـدراء عنـد العـاطفي الذكاء لتنمية المؤسسات تسعى أن يينبغ .2
 المـدراء سـيحفز هـذاو  لمـدرائها، العـاطفي الـذكاء لتنميـة خاصـة بـرامج بإعـداد المؤسـسات

  .إبداعًا وٕانجازًا وحماساً  أكثر بطريقة للعمل وموظفيهم
  

13 (Lindley, 2001) 

:  وعالقتــــــــه بــــــــبعض متغيــــــــرات الشخــــــــصيةالعــــــــاطفيالــــــــذكاء : "ةعنــــــــوان هــــــــذه الدراســــــــ
ــــــف ــــــضبط، التكي ــــــاؤل، وجهــــــة ال ــــــذات، التف ــــــدير ال ــــــذات، تق ــــــاءة ال ــــــساطية، العــــــصابية، كف ". االنب

ــــين الــــذكاء  ــــى معرفــــة مــــستوى التفاعــــل ب  وكــــل مــــن المتغيــــرات العــــاطفيهــــدفت هــــذه الدراســــة إل
 طالبـــــًا 316ينـــــة الدراســـــة مـــــن الشخـــــصية ومـــــدى ارتباطهمـــــا وتأثيرهمـــــا علـــــى الفـــــرد، وتكونـــــت ع

ـــــة  ـــــًا، 105(وطالب ـــــة211 طالب ـــــت الدراســـــة )  طالب ـــــيم العـــــالي، وطبق مـــــن طـــــالب الجامعـــــة والتعل
  . وبعض مقاييس الشخصيةECIة العاطفيقائمة جولمان للكفاءة 
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  :إلى النتائج التالية  الدراسةتوصلتقد و 

االنبـــساطية، (لشخـــصية  وبعـــض متغيـــرات االعـــاطفيوجـــود عالقـــات موجبـــة بـــين دالـــة الـــذكاء 
جـد عالقــة بينمــا تو ) كفـاءة الــذات، تقـدير الــذات، التفـاؤل، وجهــة الـضبط الداخليــة، التكيـف

 .سالبة مع سمة العصابية

 .العاطفيعدم وجود فروق بين الطلبة والطالبات في الذكاء 

  :أّما التوصيات فقد تضمنت التالي
 .تغيرات أخرى وتأثيره على مالعاطفيزيادة الدراسات عن الذكاء  .1

 ضــــــمن المنهــــــاج، لمــــــا لــــــه مــــــن أهميــــــة فــــــي بنــــــاء العــــــاطفيتــــــضمين موضــــــوع الــــــذكاء  .2
  .شخصية الطالب شكل إيجابي

  
14 (Maccalupo, 2002) 

هـدفت الدراسـة إلـى معرفـة ".  في القيادة المتميـزةالعاطفيدور الذكاء : "عنوان هذه الدراسة
). ، قوة االسـتراتيجيات، القيـادة الموقفيـةالعاطفيالذكاء (ية العالقة بين القيادة وثالث عناصر رئيس

  . واختبار المهارات الشخصيةالعاطفيوقد استخدم الباحث مقياس الذكاء 
  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية

القــدرة علــى فهــم  (العــاطفيوجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحــصائية بــين أبعــاد الــذكاء  .1
 .وعملية اتخاذ القرار لدى قادة المدارس) ى استخدام االنفعاالتاالنفعاالت، والقدرة عل

 وقـــــــــــوة العـــــــــــاطفيوجـــــــــــود عالقـــــــــــة ارتباطيـــــــــــة ذات داللـــــــــــة إحـــــــــــصائيًا بـــــــــــين الـــــــــــذكاء  .2
 .االستراتيجيات والقيادة الموقفية

 . عامل مهم ومساعد في إنجاح الدور القياديالعاطفيالذكاء  .3

 .يالية مكتسب وُيمكن تعلمه التجارب الخالعاطفيالذكاء  .4

  :أّما عن التوصيات فقد تضمنت ما يلي
 . كضرورة في عملية اإلدارةالعاطفيزيادة االهتمام بالذكاء  .1

ــــذكاء  .2 ــــة لمــــساعدة األفــــراد فــــي فهــــم ال ــــه فــــي نجــــاحهم العــــاطفيعقــــد ورش تدريبي ، وأهميت
  .المهني والشخصي
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بقة، وجـــــدت هنـــــاك تنـــــوع فـــــي أهـــــدافها، مـــــن خـــــالل اســـــتعراض الباحثـــــة للدراســـــات الـــــسا
  :وفيما يلي عرضًا لذلك. ومنهجيتها، وأدواتها، ونتائجها، ومدى عالقتها بالدراسة الحالية

  
  :من حيث األهداف

ـــــذكاء  ـــــي تناولهـــــا لل ـــــسابقة ف ـــــت الدراســـــات ال ـــــاين العـــــاطفياختلف ـــــي األهـــــداف تبعـــــًا لتب  ف
 وعالقتــــــه العــــــاطفي الــــــذكاء أهــــــداف البــــــاحثين، فمنهــــــا مــــــا هــــــدف إلــــــى التعــــــرف علــــــى مــــــستوى

، أو عالقتــــــه بالــــــصرامة العقليــــــة مثــــــل دراســــــة )2010(بــــــاألداء الــــــوظيفي مثــــــل دراســــــة بظــــــاظو 
، أو عالقتــــــــه )2009(، أو عالقتــــــــه بمهــــــــارات التــــــــأقلم مثــــــــل دراســــــــة قــــــــشطة )2009(ضــــــــاهر 

، أو عالقتـــــــه بالـــــــسلوك القيـــــــادي مثـــــــل دراســـــــة )2009(باتخـــــــاذ القـــــــرار مثـــــــل دراســـــــة الـــــــشهري 
، أو )2008(، أو عالقتــــــــه بالتحــــــــصيل األكــــــــاديمي مثــــــــل دراســــــــة أبــــــــو لــــــــبن )2009(النمــــــــري 

، أو عالقتــــــه بالتنميــــــة اإلداريــــــة مثــــــل )2008(عالقتــــــه بالكفــــــاءة المهنيــــــة مثــــــل دراســــــة مغربــــــي 
ـــــبعض المتغيـــــرات )2008(دراســـــة جـــــاميلي وآخـــــرون  ـــــ، أو عالقتـــــه ب ـــــضبط اإلنفعالي ة كوجهـــــة ال

ـــــذات والخجـــــل مثـــــل دراســـــة المـــــصد ـــــالنفس )2007(ر وتقـــــدير ال ـــــسعادة والثقـــــة ب ، أو عالقتـــــه بال
، أو عالقتــــــه بقــــــدرات التفكيــــــر االبتكــــــاري مثــــــل دراســــــة النواجحــــــة )2007(مثــــــل دراســــــة جــــــودة 

، أو عالقتـــــــه )2005(، أو عالقتـــــــه بمـــــــشاعر الغـــــــضب والعـــــــدوان مثـــــــل دراســـــــة فـــــــّراج )2006(
ــــــيم وأبعــــــاد ، أو عالقتــــــه بــــــبعض أســــــاليب ال)2004(بالــــــصحة النفــــــسية مثــــــل دراســــــة هاشــــــم  تعل

ــــــل دراســــــة اإلمــــــام  ــــــل دراســــــة )2003(الشخــــــصية مث ــــــم مث ــــــي للمعل ــــــالتوافق المهن ــــــه ب ، أو عالقت
  ).2001(السمادوني 
  

أّمـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق بموضـــــــوع اتخـــــــاذ القـــــــرار، فقـــــــد تنوعـــــــت كـــــــذلك أهـــــــداف الدراســـــــات 
الـــــسابقة، وذلـــــك حـــــسب الهـــــدف الـــــذي ُأعـــــدت ألجلـــــه، فمنهـــــا مـــــا تنـــــاول اتخـــــاذ القـــــرار وعالقتـــــه 

، ومنهـــــا مـــــا تنـــــاول اتخـــــاذ القـــــرار لـــــدى )1995(در الـــــضبط مثـــــل دراســـــة توفيـــــق ســـــليمان بمـــــص
، ومنهــــــــا تحــــــــدث عــــــــن اتخــــــــاذ القــــــــرارات فــــــــي )1994(هيئــــــــة التــــــــدريس مثــــــــل دراســــــــة ســــــــنبل 

، ومنهــــــا مــــــا تنــــــاول اتخــــــاذ القــــــرارات فــــــي )1993(العيــــــسي   مثــــــل دراســــــةالمؤســــــسات العامــــــة
  ).1982(اإلدارة التربوية مثل دراسة وّقاص 
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  :من حيث المنهج المستخدم

ــــــــي اســــــــتخدامها للمــــــــنهج  ــــــــسابقة ف ــــــــة مــــــــع معظــــــــم الدراســــــــات ال ــــــــق الدراســــــــة الحالي تتف
  الوصـــــــــــــــــفي التحليلـــــــــــــــــي باعتبــــــــــــــــــاره المـــــــــــــــــنهج المالئـــــــــــــــــم للدراســــــــــــــــــات اإلنـــــــــــــــــسانية مثــــــــــــــــــل 

  ) 2007(ودراســــــــــــــــــة جــــــــــــــــــودة ) 2009(ودراســــــــــــــــــة الجبهــــــــــــــــــان ) 2010(دراســــــــــــــــــة بظــــــــــــــــــاظو 
ـــــــــوريني ) 2006(ودراســـــــــة النواجحـــــــــة  ودراســـــــــة ) 2005(ودراســـــــــة فـــــــــّراج ) 2006(ودراســـــــــة الب

  ).2001(ودراسة السمادوني ) 2003(ودراسة اإلمام ) 2004(هاشم 
  

  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة
فمـن الدراسـات الـسابقة . لقد تباين المجتمع والعينات من باحث آلخر تبعًا لنوع المستجيب

ودراسة المصدر ) 2009(قشطة ودراسة ) 2009(ما تم تطبيقها على الطالب مثل دراسة ضاهر 
ودراســة جــاد ) 2005(ودراســة فــّراج ) 2006(ودراســة النواجحــة ) 2007(ودراســة جــودة ) 2007(

ــــق علــــى المعلمــــين مثــــل دراســــة أبــــو لــــبن )2004(اهللا  ودراســــة مغربــــي ) 2008(، ومنهــــا مــــا ُطّب
دراســـــة و ) 2003(ودراســــة اإلمـــــام ) 2004(ودراســــة هاشـــــم ) 2006(ودراســــة البـــــوريني ) 2008(

، ومنهـا مـا تـم تطبيقـه علـى )2001(ودراسـة الـسمادوني ) 2003(ودراسة هريدي ) 2003(سرور 
) 2009(ودراســة الــشهري ) 2009(ودراســة الجبهــان ) 2010(المــوظفين والمــدراء كدراســة بظــاظو 

) 2007(ودراســــة ســــليمان الــــشيخ ) 2008(ودراســــة جــــاميلي وآخــــرون ) 2009(ودراســــة النمــــري 
ــ ودراســة سياروكــشي ) 2006(ودراســة ثومــاس ســيه وآخــرون ) 2007(وه وآخــرون ودراســة كنيــت ل

، ومنهــا مــا تــم تطبيقــه علــى المجتمــع )2003(ودراســة هريــدي ) 2004(ودراســة النجــون ) 2005(
  ).2005(ودراسة هايوارد ) 2006(بشكل عام كدراسة برنيتت 
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  :من حيث أدوات الدراسة

ات مـن إعـداد الباحـث كمـا أن بعـضها اسـتخدم إن بعض الدراسـات الـسابقة اسـتخدمت أدو 
أدوات جاهزة ومختلفة من أجل الوصول إلـى أهـدافها، وقـد اعتمـدت جميـع الدراسـات الـسابقة علـى 

ودراســـة ضـــاهر ) 2009(ودراســـة الجبهـــان ) 2010(االســـتبانة لتحقيـــق أهـــدافها كدراســـة بظـــاظو 
، كمــا أن )2006(النواجحــة ودراســة ) 2007(ودراســة جــودة ) 2007(ودراســة المــصدر ) 2009(

 للتحقــــق مــــن جميــــع العــــاطفيمعظــــم البــــاحثين مــــن الدراســــات الــــسابقة اســــتخدموا مقيــــاس الــــذكاء 
، لـذلك البـد العـاطفيالفرضيات، كما أن عنصر ثقافة المجتمع يلعب دورًا هامًا في مقيـاس الـذكاء 

بيئـة التـي ُتجـرى بهـا الدراسـة، من االنتباه عند اختيار المقياس بحيـث يـتم تعديلـه بمـا يالئـم ثقافـة ال
 التـي ُأجريـت فـي (Kneeth Law et al., 2007) وهذا ما تم عمله في دراسة كنيث لوه وآخـرون
 ال (MSCEIT) حـسب النمـوذج األمريكـي العـاطفيالصين، فقد بينت الدراسـة أن مقيـاس الـذكاء 

، وقـد تـم التحقـق مـن (WLEIS)ُيناسب البيئة الصينية، وعليه تم إعـداد مقيـاس آخـر هـو مقيـاس 
  .ثباته ومصداقيته

  
وقد لوحظ أن الدراسات العربية التي تم التطـرق لهـا رّكـزت فـي أغلبهـا علـى عالقـة الـذكاء 

 بنـواحي أخـرى مثـل العالقـة بالجوانــب التربويـة والنفـسية واألداء الـوظيفي، وهـذا ُيـدلل شــح العـاطفي
 واتخـاذ القـرار، لـذلك تتميـز هـذه الدراسـة عـن يالعـاطفالدراسات العربية التـي تتنـاول دراسـة الـذكاء 

 فــي مجــال اتخــاذ القــرار فــي العمــل العــاطفيغيرهــا فــي قطــاع غــزة أنهــا عالجــت موضــوع الــذكاء 
  ).األونروا(اإلداري في كبرى المؤسسات غير الربحية 

  
علـــــــــــى صـــــــــــعيد األونـــــــــــروا؛ فـــــــــــإن هـــــــــــذه الدراســـــــــــة تتميـــــــــــز عـــــــــــن الدراســـــــــــة الـــــــــــسابقة 

ـــــــــى األونـــــــــرو  بأنهـــــــــا طرقـــــــــت بـــــــــاب موضـــــــــوع ) 2010دراســـــــــة بظـــــــــاظو، (ا التـــــــــي ُأجريـــــــــت عل
غايــــــــــــة فــــــــــــي األهميــــــــــــة، إذ ُتعتبــــــــــــر الدراســــــــــــة األولــــــــــــى التــــــــــــي ناقــــــــــــشت موضــــــــــــوع الــــــــــــذكاء 

  .ة وعالقته باتخاذ القرار على حد علم الباحثالعاطفي
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  الفصل اخلامس
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  :مقدمة

 علـى مقـدرة مـدراء مكتـب األونـروا بغـزة علـى العاطفيهدفت الدراسة إلى بحث أثر الذكاء 
الفـصل اسـة فـي هـذا ، ولتحقيق ذلك، سيتم تناول طريقة وٕاجراءات الدر كالتاتخاذ القرار وحل المش

بالتفــصيل مــن حيــث أســلوب الدراســة وٕاجراءاتهــا العمليــة، خــصائص عينــة البحــث وأنــواع ومــصادر 
  .البيانات وأداة الدراسة وكذلك إجراءات تطبيق الدراسة

  
  :دراسةأسلوب ال

لــــــــــــــذي يحــــــــــــــاول وصــــــــــــــف اي اســــــــــــــتخدمت الباحثــــــــــــــة المــــــــــــــنهج الوصــــــــــــــفي التحليلــــــــــــــ
زة علــــــــى مقــــــــدرة مــــــــدراء مكتــــــــب األونــــــــروا بغــــــــ علــــــــى العــــــــاطفيأثــــــــر الــــــــذكاء "وتقيــــــــيم واقــــــــع 

ــــــــــــرار وحــــــــــــل المــــــــــــ ــــــــــــارن " شكالتاتخــــــــــــاذ الق ــــــــــــي أن يق ويحــــــــــــاول المــــــــــــنهج الوصــــــــــــفي التحليل
 يزيـــــــــــد بهـــــــــــا رصـــــــــــيد ى تعميمـــــــــــات ذات معنـــــــــــىم أمـــــــــــًال فـــــــــــي التوصـــــــــــل إلـــــــــــر ويقـــــــــــيّ ويفـــــــــــسّ 

ـــــــــل هـــــــــذه .المعرفـــــــــة عـــــــــن الموضـــــــــوع ـــــــــسب المنـــــــــاهج لمث ـــــــــى أن هـــــــــذا المـــــــــنهج أن  إضـــــــــافة إل
ــــــــه ُيناســــــــب موضــــــــ ــــــــر عنهــــــــا الدراســــــــة، ألن ــــــــًا، وُيعب ــــــــصفها وصــــــــفًا دقيق ــــــــث ي وع الدراســــــــة، حي

كيفـــــــــــًا وكمـــــــــــًا، ومـــــــــــن ثـــــــــــم اســـــــــــتخالص النتـــــــــــائج وتقييمهـــــــــــا واختبـــــــــــار فرضـــــــــــيات الدراســـــــــــة 
  .بهدف التوصل إلى توصيات واضحة وعملية

  :ين للمعلوماتيوقد استخدمت الباحثة مصدرين أساس
 مـصادر فـيري للبحـث حيث اتجهت الباحثة فـي معالجـة اإلطـار النظـ: المصادر الثانوية .1

البيانــــات الثانويــــة والتـــــي تتمثــــل فـــــي الكتــــب والمراجــــع العربيـــــة واألجنبيــــة ذات العالقـــــة، 
والـــــدوريات والمقـــــاالت والتقـــــارير، واألبحـــــاث والدراســـــات الـــــسابقة التـــــي تناولـــــت موضـــــوع 

 .الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

جمــع ى انــب التحليليــة لموضــوع البحــث لجــأت الباحثــة إلــلمعالجــة الجو : المــصادر األوليــة .2
لهــــذا ممت خصيــــصًا  كــــأداة رئيــــسية للبحــــث، ُصــــاإلســــتبانةالبيانــــات األوليــــة مــــن خــــالل 

فـي قطـاع يعملون لدى األونروا في مكتـب غـزة اإلقليمـي مديرًا  94الغرض، ووزعت على 
قــــق مــــن صــــحة ، وذلــــك للتحSPSS، وتــــم تحليلهــــا باســــتخدام البرنــــامج اإلحــــصائي غــــزة

 .الفروض النظرية للدراسة
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 :مجتمع الدراسة

ــــــــــي شــــــــــريحة المــــــــــدراء ــــــــــل مجتمــــــــــع الدراســــــــــة األصــــــــــلي ف  العــــــــــاملين  والمــــــــــشرفينتمث
 مــــــــديرًا مــــــــوزعين علــــــــى 94فــــــــي مكتــــــــب غــــــــزة اإلقليمــــــــي التــــــــابع لألونــــــــروا، البــــــــالغ عــــــــددهم 

) 5. 1( ، وجـــــــــــدول20 وحتـــــــــــى درجـــــــــــة 13ثمانيـــــــــــة مـــــــــــستويات إداريـــــــــــة تبـــــــــــدأ مـــــــــــن درجـــــــــــة 
  . تصنيف مجتمع الدراسة حسب الدرجة الوظيفيةُيوّضح

  
  )5. 1(جدول 

  مجتمع الدراسة
  

  الدرجة الوظيفية  إحصاء حسب الدرجة الوظيفية
13  14  15  16  17  18  20  

  6  4  12  9  11  32  20  العدد في كل درجة
  94  حجم ومجتمع الدراسة

  2011يناير ، شهر المستخدمين في مكتب غزة اإلقليميقسم : المصدر
  

أن العـــــــــــــــدد األكبـــــــــــــــر للمـــــــــــــــوظفين يقـــــــــــــــع فـــــــــــــــي ) 5. 1(ُيالحـــــــــــــــظ مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــدول 
، وذلـــــــــــــك مـــــــــــــرده إلـــــــــــــى أن هـــــــــــــذه الـــــــــــــدرجات هـــــــــــــي حلقـــــــــــــة 14، 13الـــــــــــــدرجات الوظيفيـــــــــــــة 

ـــــــــى وجـــــــــه  ـــــــــصحة والهندســـــــــة عل ـــــــــي ال ـــــــــا فـــــــــي دائرت ـــــــــدنيا والعلي ـــــــــين المـــــــــستويات ال الوصـــــــــل ب
  .الخصوص التي تستحوذ على العدد األكبر من هذه المستويات

  
  :عينة الدراسة

 94  فقـد تـم توزيـع، فـي اختيـار عينـة البحـثامت الباحثة باستخدام طريقة المسح الشاملق
 94 وقـــد تـــم الحـــصول علـــى ،)أي جميـــع مفـــردات مجتمـــع الدراســـة (إســـتبانة علـــى عينـــة الدراســـة

ئــة جميــع اإلســتبانات، وبعــد فحــص اإلســتبانات لــم ، حيــث تــم تعب%100إســتبانة بنــسبة اســترداد 
  .ًا لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على اإلستبانةُتستبعد أي منها نظر 

  
  :أداة الدراسة

 علـــــــــى مقـــــــــدرة مـــــــــدراء مكتـــــــــب العـــــــــاطفيأثـــــــــر الـــــــــذكاء "تـــــــــم إعـــــــــداد إســـــــــتبانة حـــــــــول 
  ".كالتاألونروا بغزة على اتخاذ القرار وحل المش
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  :تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسيين هما
ـــــــــــسم األول ـــــــــــسمات الشخـــــــــــصي: الق ـــــــــــارة عـــــــــــن ال الجـــــــــــنس، (ة عـــــــــــن المـــــــــــستجيب وهـــــــــــو عب

 ).نطاق اإلشرافالعمر، الخبرة ، المؤهل العلمي، الدرجة الوظيفية، 

 فقــــــــرة 62 مــــــــن اإلســــــــتبانة وهــــــــو عبــــــــارة عــــــــن مجــــــــاالت الدراســــــــة وتتكــــــــون :القــــــــسم الثــــــــاني
  :موزعة على مجالين رئيسين هما

ويتكـــــــــــون مـــــــــــن , )نمـــــــــــوذج جولمـــــــــــان (العـــــــــــاطفيمقيـــــــــــاس الـــــــــــذكاء  :المجـــــــــــال األول
  : هي مجاالت فرعية5هو منقسم إلى فقرة و ) 37(

 .فقرات) 8(ويتكون من , الوعي الذاتي .1

 .فقرات) 8(ويتكون من , الذاتتنظيم  .2

 .فقرات) 8(ويتكون من , الدافعية .3

 .فقرات) 6(ويتكون من , التعاطف .4

 .فقرات) 7(ويتكون من , المهارة االجتماعية .5

  
  .رةفق) 25(ويتكون من , مقياس اتخاذ القرار: المجال الثاني

  
وقــــــــــــد تــــــــــــم اســــــــــــتخدام مقيــــــــــــاس ليكــــــــــــرت لقيــــــــــــاس اســــــــــــتجابات المبحــــــــــــوثين لفقــــــــــــرات 

  ):5. 2(االستبيان حسب جدول 
  

  )5. 2(جدول 
  درجات مقياس ليكرت الخماسي

  
  تماماً  أوافق  أوافق  غير متأكد  ال أوافق  ال أوافق تماماً   االستجابة
  5  4  3  2  1  الدرجة

  
وبــذلك يكــون الــوزن النــسبي فــي " وافــق تمامــاً ال أ" لالســتجابة )1(اختــارت الباحثــة الدرجــة 

  .وهو يتناسب مع هذه االستجابة% 20 هذه الحالة هو
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  :صدق االستبيان
 مـا وضـعت لقياسـه، وقـد قامـت الباحثـة اإلسـتبانة أن تقـيس أسـئلة اإلسـتبانةيقصد بـصدق 

  : بطريقتيناإلستبانةبالتأكد من صدق 
  

  :صدق المحكمين .1
ــ اإلســتبانةعرضــت الباحثــة   متخصــصين فــي 8ى مجموعــة مــن المحكمــين تألفــت مــن عل

، وقــــد اســــتجابت )3( وأســــماء المحكمــــين بــــالملحق رقــــم مجــــاالت البحــــث العلمــــي وٕادارة األعمــــال
الباحثـة آلراء المحكمـين وقامـت بـإجراء مـا يلـزم مـن حـذف وتعـديل فـي ضـوء المقترحـات المقدمـة، 

  ).4(حق رقم  انظر المل-وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 
  

  :صدق المقياس .2
 :Internal Validityاالتساق الداخلي : أوالً 

ـــــرات  ـــــرة مـــــن فق ـــــساق كـــــل فق ـــــداخلي مـــــدى ات ـــــساق ال ـــــصدق االت  مـــــع اإلســـــتبانةيقـــــصد ب
 هـــــــذه الفقـــــــرة، وقـــــــد قامـــــــت الباحثـــــــة بحـــــــساب االتـــــــساق الـــــــداخلي هالمجـــــــال الـــــــذي تنتمـــــــي إليـــــــ

 كـــــل فقـــــرة مـــــن فقـــــرات مجـــــاالت لإلســـــتبانة وذلـــــك مـــــن خـــــالل حـــــساب معـــــامالت االرتبـــــاط بـــــين
  . والدرجة الكلية للمجال نفسهاإلستبانة

  
 :Structure Validity البنائيالصدق : ثانياً 

ــــــــــــذي يقــــــــــــيس مــــــــــــدى يُ  ــــــــــــصدق البنــــــــــــائي أحــــــــــــد مقــــــــــــاييس صــــــــــــدق األداة ال عتبــــــــــــر ال
 ارتبـــــــــاط كـــــــــل مجـــــــــال ى مـــــــــدُيبـــــــــّينتحقـــــــــق األهـــــــــداف التـــــــــي تريـــــــــد األداة الوصـــــــــول إليهـــــــــا، و 

  .اإلستبانةرجة الكلية لفقرات من مجاالت الدراسة بالد
  

  :Reliabilityثبات اإلستبانة  .3
ــــات يُ  ــــع اإلســــتبانة أن تعطــــي هــــذه اإلســــتبانةقــــصد بثب ــــم إعــــادة توزي ــــو ت  نفــــس النتيجــــة ل
 أكثــــــــر مــــــــن مــــــــرة تحــــــــت نفــــــــس الظــــــــروف والــــــــشروط، أو بعبــــــــارة أخــــــــرى أن ثبــــــــات اإلســــــــتبانة
ا بــــشكل كبيــــر فيمــــا لــــو تــــم إعــــادة  وعــــدم تغييرهــــاإلســــتبانة يعنــــي االســــتقرار فــــي نتــــائج اإلســــتبانة

  .توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة
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 العاطفيمقياس الذكاء " االتساق الداخلي للمجال األول نتائج:"  

  
  )5. 3(جدول 

  لية للمجالوالدرجة الك الوعي الذاتيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
  

  )Sig.(القيمة االحتمالية  لالرتباط معامل سبيرمان  الفقرة  م
 0.000* 0.354  أكون واعيًا بعواطفي عندما أختبرها1

 0.000* 0.570  أمتلك الثقة بالنفس2

 0.000* 0.664  أعرف نقاط القوة والضعف لدي3

 0.000* 0.626  أتقبل النقد البّناء المخلص4

 0.000* 0.596  اضيأتعلم من خبرات الم5

 0.000* 0.564  أحمل كثيرًا من التفاؤل واألمل6

 0.000* 0.834  دائمًا ما أكون مخلصًا مع نفسي ومع اآلخرين7

 0.000* 0.763  أنا واضح في أهدافي ومبادئي8

  α=0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *
  

مــــــن فقــــــرات مجــــــال الــــــوعي معامــــــل االرتبــــــاط بــــــين كــــــل فقــــــرة ) 5. 3( جــــــدول ُيوّضــــــح
 أن معـــــــامالت االرتبـــــــاط المبينـــــــة دالـــــــة عنـــــــد ي والدرجـــــــة الكليـــــــة للمجـــــــال، والـــــــذي ُيبـــــــّينالـــــــذات
  .ضع لقياسهعتبر المجال صادق لما وُ وبذلك يُ ، α =0.05 معنوية ىمستو 
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  )5. 4(جدول 

  والدرجة الكلية للمجال تنظيم الذاتمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
  

  (.Sig)القيمة االحتمالية  معامل سبيرمان لالرتباط  الفقرة  م
 0.000* 0.665  أستطيع التحكم بمشاعري السلبية وتصرفاتي1

2
ـــد مواجهـــة أي  ـــتحكم فـــي مـــشاعري عن ـــى ال ـــادر عل ـــا ق أن

  مخاطر
0.643 *0.000 

3
أحــــاول البحــــث دائمــــًا عــــن النــــواحي اإليجابيــــة فــــي كــــل 

  الظروف التي أتعامل معها
0.467 *0.000 

 0.000* 0.592  أجيد إدارة مزاجي والتعامل معه4

5
أتجاهــل مــا مــر بــي فــي الماضــي مــن مــشكالت وغــضب 

  وأستطيع أن أتجاوزها
0.552 *0.000 

 0.000* 0.763  أسيطر على غضبي عادًة وال أثور في وجوه اآلخرين6

 0.000* 0.677  أملك السيطرة على نفسي عند تلقي أمر مزعج7

 0.007* 0.256   ولدّي القدرة على االعتذار عنهااعترف بأخطائي8

   α=0.05 داللة ى االرتباط دال إحصائيًا عند مستو *
  

معامــــــل االرتبــــــاط بــــــين كــــــل فقــــــرة مــــــن فقــــــرات مجــــــال تنظــــــيم ) 5. 4( جــــــدول ُيوّضــــــح
ـــــــذات  ـــــــة للمجـــــــالال ـــــــذي والدرجـــــــة الكلي ـــــــّين، وال ـــــــد ُيب ـــــــة عن ـــــــة دال ـــــــاط المبين  أن معـــــــامالت االرتب

  .عتبر المجال صادق لما وضع لقياسهوبذلك يُ ، α =0.05 معنوية ىمستو 
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  )5. 5(جدول 

   والدرجة الكلية للمجالالدافعيةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
  

  الفقرة  م
معامل سبيرمان 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.)  

1
لدّي عدد مـن األشـياء المهمـة فـي حيـاتي، وأنـا مـتحمس لهـا وأظهـر 

   الحماسهذا
0.482 *0.000 

 0.000* 0.605  ليس لدّي مشكلة كبيرة في أن أجازف مجازفة مدروسة2

 0.000* 0.705  أستطيع إنجاز المهام بنشاط وتركيز عالي3

 0.000* 0.677  أستطيع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي4

 0.000* 0.660  أحاول أن أكون مبتكرًا مع تحديات الحياة5

 0.000* 0.780   النجاح حتى تحت الضغطأستطيع تحقيق6

 0.000* 0.679  أتحمس الكتشاف الوسائل الجديدة إلنجاز األعمال7

 0.000* 0.777  أستطيع التقدم بالمشاريع الكبيرة بالرغم من وجود بعض العقبات8

   α=0.05 داللة ى االرتباط دال إحصائيًا عند مستو *
  

ـــــين) 5. 5( جـــــدول ُيوّضـــــح ـــــاط ب ـــــرات مجـــــال الدافعيـــــة معامـــــل االرتب ـــــرة مـــــن فق  كـــــل فق
 ى أن معـــــــامالت االرتبـــــــاط المبينـــــــة دالـــــــة عنـــــــد مـــــــستو ُيبـــــــّين، والـــــــذي والدرجـــــــة الكليـــــــة للمجـــــــال

  .عتبر المجال صادق لما وضع لقياسهوبذلك يُ ، α =0.05معنوية 
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  )5. 6(جدول 

   والدرجة الكلية للمجالالتعاطفمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
  

  الفقرة  م
معامل سبيرمان 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.)  

 0.000* 0.636  لدّي القدرة على قراءة مشاعر الناس من تعبيرات وجوههم1

 0.000* 0.661  ة لآلخرينالعاطفيأنا حّساس لالحتياجات 2

 0.000* 0.788  أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة3

 0.000* 0.708  ت اآلخرينأستطيع االستجابة لرغبات وانفعاال4

 0.000* 0.672  أساعد اآلخرين للشعور بشكل أفضل عندما يكونوا منزعجين5

 0.000* 0.687  أتعاطف مع معاناة اآلخرين وأحزانهم بشكل فّعال6

  α=0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *
  

جـــــال التعـــــاطف معامـــــل االرتبـــــاط بـــــين كـــــل فقـــــرة مـــــن فقـــــرات م) 5. 6( جـــــدول ُيوّضـــــح
ــــــذي  ــــــة للمجــــــال ، وال ــــــّينوالدرجــــــة الكلي ــــــد مــــــستو ُيب ــــــة عن ــــــة دال ــــــاط المبين  ى أن معــــــامالت االرتب

  .عتبر المجال صادق لما وضع لقياسه وبذلك يُ ،α =0.05معنوية 
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  )5. 7(جدول 

  والدرجة الكلية للمجال المهارة االجتماعيةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
  

  الفقرة  م
معامل سبيرمان 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.)  

1
أســتطيع بـــسهولة مقابلـــة أنـــاس جــدد وأن أســـتهل حـــديثًا عنـــدما 

  يتوجب عليّ 
0.669 *0.000 

 0.000* 0.733  أنفتح على الناس بطريقة مناسبة2

 0.000* 0.781  أستطيع أن أقيم عالقات ممتازة مع اآلخرين3

 0.000* 0.754  ن لم يتفقوا معييحبني اآلخرون ويحترمونني وإ 4

 0.000* 0.593  أرّكز وأنتبه دائمًا عندما أستمع لآلخرين5

 0.000* 0.710  يشعر اآلخرون عادًة باالندفاع والشجاعة عند الحديث معي6

 0.000* 0.522  لدّي القدرة على التفاعل مع مشاعر اآلخرين7

  α=0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *
  

معامــــــل االرتبــــــاط بــــــين كــــــل فقــــــرة مــــــن فقــــــرات مجــــــال المهــــــارة ) 5. 7( جــــــدول ُيوّضــــــح
ـــــذي والدرجـــــة الكليـــــة للمجـــــالاالجتماعيـــــة  ـــــّين، وال ـــــد ُيب ـــــة عن ـــــاط المبينـــــة دال  أن معـــــامالت االرتب

  .عتبر المجال صادق لما وضع لقياسهوبذلك يُ ، α =0.05 معنوية ىمستو 
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  قياس اتخاذ القرارم"نتائج االتساق الداخلي للمجال الثاني:"  

  
  )5. 8(جدول 

   والدرجة الكلية للمجالمقياس اتخاذ القرارمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
  

  الفقرة  م
معامل سبيرمان 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.)  

 0.000* 0.440  أملك القدرة على اختيار أنسب األوقات التخاذ القرار1

 0.000* 0.258  نيًا لمواجهة مواقف متكرر تحدث من حين آلخرأتخذ قرارًا روتي2

 0.000* 0.538  لدّي الخبرة التخاذ القرار الناجح3

 0.000* 0.590  أبني قراري على معرفة بالحقائق4

 0.000* 0.568  ال أتخذ قرارًا ال يستند إلى مبررات منطقية5

 0.000* 0.624  أستطيع أن أتعرف على المشكلة6

 0.000* 0.577  همية التوقيت في اتخاذ القرارأدرك أ7

 0.000* 0.630  أفكر كثيرًا وباتزان قبل اتخاذ القرار8

 0.000* 0.620  أحاول توفير جميع المعلومات والبيانات قبل اتخاذ القرار9

 0.000* 0.644  أسمح لآلخرين بمشاركتي في اتخاذ القرار10

 0.000* 0.717  أزن النتائج المترتبة على القرار11

 0.000* 0.697  أقّدر مسؤولية اتخاذ القرار12

 0.000* 0.635  أتحمل مسؤولية الفشل في قرار خاطئ13

14
أعفي المشاركين في اتخاذ القرار من مسؤولية النتائج المترتبة على 

 0.000* 0.412  هذا القرار
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  الفقرة  م
معامل سبيرمان 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.)  

15
تحديد المواقف التي يكون لرأي كل من األفراد المشاركين في أستطيع 

  اتخاذ القرار وزنه الكبير
0.448 *0.000 

 0.000* 0.606  لدّي قدرة إلقناع اآلخرين بدقة قراري16

 0.000* 0.589  أحاول استطالع آراء اآلخرين على مدى دقة قراري المتخذ17

 0.000* 0.389  أحب تفويض السلطة لآلخرين التخاذ القرار18

 0.000* 0.478  أرجع إلى اللوائح والقوانين ألسترشد بها عند اتخاذ القرار19

 0.000* 0.694  أحدد فوائد ومضار القرار20

 0.000* 0.701  أتابع القرار للتحقق من نتائجه21

 0.000* 0.538  أعتبر نفسي ممن يشتركون في المناقشات باستمرار التخاذ القرار22

 0.000* 0.441  د اتخاذ القرار على الخبرات السابقةأقيس المواقف عن23

 0.000* 0.515  أشعر بالراحة عند اتخاذ قرار إيجابي24

 0.000* 0.407  أستبعد الحلول التي تتنافى مع القوانين واللوائح الثابتة25

  α=0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *
  

  ل فقـــــرة مـــــن فقـــــرات المجـــــال الثـــــانيمعامـــــل االرتبـــــاط بـــــين كـــــ) 5. 8( جـــــدول ُيوّضـــــح
 أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد ُيبـّينوالدرجـة الكليـة للمجـال، والـذي " مقياس اتخاذ القـرار"

  .، وبذلك ُيعتبر المجال صادق لما وضع لقياسهα =0.05مستوى معنوية 
  
Structure Validity 

ــــــــائي أحــــــــد ميُ  ــــــــصدق البن ــــــــر ال ــــــــق عتب ــــــــيس مــــــــدى تحق ــــــــذي يق ــــــــاييس صــــــــدق األداة ال ق
 ارتبــــــاط كــــــل مجــــــال مــــــن مجــــــاالت ى مــــــدُيبــــــّيناألهــــــداف التــــــي تريــــــد األداة الوصــــــول إليهــــــا، و 

  .اإلستبانةالدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 
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  )5. 9(جدول 

  ستبانةلإل والدرجة الكلية اإلستبانةمعامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاالت 
  

 (.Sig)القيمة االحتمالية   لالرتباط معامل بيرسون  مجالال  الرقم

  0.000* 0.786 الوعي الذاتي   1
 0.000* 0.725 تنظيم الذات   2

 0.000* 0.794 الدافعية   3

 0.000* 0.722 التعاطف   4

 0.000* 0.758  المهارة االجتماعية   5

 0.000* 0.951  العاطفيمقياس الذكاء    6

 0.000* 0.896 مقياس اتخاذ القرار   7

   α=0.05 داللة ى االرتباط دال إحصائيًا عند مستو *
  

ــــــّين ــــــع مجــــــاالت ) 5. 9( جــــــدول ُيب ــــــي جمي ــــــاط ف ــــــع معــــــامالت االرتب  اإلســــــتبانةأن جمي
 اإلســــــتبانة وهــــــذا يعنــــــي أن جميــــــع مجــــــاالت ،α =0.05 معنويــــــة ىعنــــــد مــــــستو دالــــــة إحــــــصائيًا 

  .صادقه لما وضع لقياسه
  

  : Reliabilityثبات اإلستبانة 
 اإلسـتبانة نفس النتيجة لـو تـم إعـادة توزيـع اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانةبات قصد بثيُ 

 يعنـي االسـتقرار اإلسـتبانةأكثر مـن مـرة تحـت نفـس الظـروف والـشروط، أو بعبـارة أخـرى أن ثبـات 
 وعــدم تغييرهــا بــشكل كبيــر فيمــا لــو تــم إعــادة توزيعهــا علــى أفــراد العينــة عــدة اإلســتبانةفــي نتــائج 
  .ل فترات زمنية معينةمرات خال



 129

  
  :وقد تحققت الباحثة من ثبات إستبانة الدراسة من خالل طريقتين وذلك كما يلي

  
  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  ) أ

ــــــــــات  ــــــــــاس ثب ــــــــــاخ لقي ــــــــــا كرونب ــــــــــة ألف ــــــــــة طريق ــــــــــت اإلســــــــــتبانةاســــــــــتخدمت الباحث ، وكان
  ).5. 10(النتائج كما هي مبينة في جدول 

  
  )5 .10(جدول 

  اإلستبانةمعامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات 
  

  *الثبات  معامل ألفا كرونباخ  المجال  الرقم
 0.871 0.758 الوعي الذاتي   1

 0.845 0.713 تنظيم الذات   2

 0.904 0.817 الدافعية   3

 0.891 0.794 التعاطف   4

 0.913 0.834  المهارة االجتماعية   5

 0.957 0.917  العاطفيمقياس الذكاء    6

 0.941 0.886 ياس اتخاذ القرارمق   7

 0.974 0.949  اإلستبانةجميع مجاالت    8

  الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الثبات *
  

ـــــائج الموضـــــحة فـــــي جـــــدول  ـــــاخ ) 5. 10(واضـــــح مـــــن النت أن قيمـــــة معامـــــل ألفـــــا كرونب
ألفــــا كــــذلك كانــــت قيمــــة معامــــل ) . 0.886 ،0.713 (مرتفعــــة لكــــل مجــــال حيــــث تتــــراوح بــــين 

ـــــرات  ـــــع فق ـــــث تتـــــراوح ). 0.949 (اإلســـــتبانةلجمي وكـــــذلك قيمـــــة الثبـــــات مرتفعـــــة لكـــــل مجـــــال حي
ــــــــين  ــــــــرات ). 0.941 ،0.845(ب ــــــــع فق ــــــــات لجمي ــــــــت قيمــــــــة الثب ) 0.974 (اإلســــــــتبانةكــــــــذلك كان

  .وهذا يعنى أن الثبات مرتفع
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 :Split Half Method  التجزئة النصفيةةطريق  )  ب

 ،األســــــــئلة ذات األرقــــــــام الفرديــــــــة (ينئز جــــــــ ىحيــــــــث تــــــــم تجزئــــــــة فقــــــــرات االختبــــــــار إلــــــــ
رتبـــــــاط بـــــــين درجـــــــات األســـــــئلة االب معامـــــــل احـــــــستـــــــم ثـــــــم ) واألســـــــئلة ذات األرقـــــــام الزوجيـــــــة

ـــــــة ـــــــة ،الفرديـــــــة ودرجـــــــات األســـــــئلة الزوجي ـــــــاط بمعادل ـــــــصحيح معامـــــــل االرتب ـــــــم ت ـــــــك ت  وبعـــــــد ذل
  :Spearman Brown سبيرمان براون

2r  =االرتبــاط المعــدلمعامــل 

1 r
 معامــل االرتبــاط بــين درجــات األســئلة الفرديــة r حيــث 

  ).5. 11(وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول . ودرجات األسئلة الزوجية
  

  )5. 11(جدول 
  اإلستبانةلقياس ثبات   التجزئة النصفيةةطريق

  
  االرتباط المعدلمعامل   معامل االرتباط  المجال  الرقم
 0.765 0.620 الوعي الذاتي   1

 0.667 0.501 تنظيم الذات   2

 0.831 0.711 الدافعية   3

 0.782 0.641 التعاطف   4

 0.878 0.779  المهارة االجتماعية   5

 0.939 0.885  العاطفيمقياس الذكاء    6

 0.919 0.849 مقياس اتخاذ القرار   7

 0.971 0.943  اإلستبانةجميع مجاالت    8

  
 االرتبــــاط المعــــدلأن قيمــــة معامــــل ) 5. 11(واضــــح مــــن النتــــائج الموضــــحة فــــي جــــدول 

  .اً  ودال إحصائيمرتفع )Spearman Brown سبيرمان براون(
  

وبـــذلك . قابلـــة للتوزيـــع) 4( فـــي صـــورتها النهائيـــة كمـــا هـــي فـــي الملحـــق اإلســـتبانةوتكـــون 
إســتبانة الدراســة ممــا يجعلهــا علــى ثقــة تامــة بــصحة تكــون الباحثــة قــد تأكــدت مــن صــدق وثبــات 

  .تها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها وصالحياإلستبانة
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  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث

   مــــــن خــــــالل برنــــــامج التحليــــــل اإلحــــــصائياإلســــــتبانةقامــــــت الباحثــــــة بتفريــــــغ وتحليــــــل 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) وســـوف يـــتم اســـتخدام ،

 هــــــو مقيــــــاس ترتيبــــــي مقيــــــاس ليكــــــرتحــــــصائية الالمعلميــــــة، وذلــــــك بــــــسبب أن االختبــــــارات اإل
  :وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية

: النـــــــــسب المئويـــــــــة والتكـــــــــرارات والمتوســـــــــط الحـــــــــسابي والمتوســـــــــط الحـــــــــسابي النـــــــــسبي .1
يـــــستخدم هـــــذا األمـــــر بـــــشكل أساســـــي ألغـــــراض معرفـــــة تكـــــرار فئـــــات متغيـــــر مـــــا ويفيـــــد 

 . الدراسةالباحثة في وصف عينة

وطريقـــــــــة التجزئــــــــة النـــــــــصفية ) Cronbach's Alpha(اختبــــــــار ألفــــــــا كرونبـــــــــاخ  .2
  .اإلستبانةلمعرفة ثبات فقرات 

ـــــاس ) Spearman Correlation Coefficient(معامـــــل ارتبـــــاط ســـــبيرمان  .3 لقي
يـــــستخدم هــــــذا االختبــــــار لدراســـــة العالقــــــة بــــــين المتغيـــــرات فــــــي حالــــــة . درجـــــة االرتبــــــاط

 .البيانات الالمعلمية

ــــار اإلشــــارة  .4 ــــت متوســــط درجــــة االســــتجابة قــــد ) Sign Test(اختب ــــة مــــا إذا كان لمعرف
 . أم ال3 درجة الحياد وهي ىوصلت إل

لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك فـروق ذات )  (Mann-Whitney Test وتنـي–اختبـار مـان  .5
 .داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية

لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك ) (Kruskal – Wallis Test  واالس–اختبــار كروســكال  .6
 .فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبية
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ـــــق الخـــــصائص  ـــــة الدراســـــة وف الوصـــــف اإلحـــــصائي لعين

  :والسمات الشخصية
  :اسة وفق الخصائص والسمات الشخصيةوفيما يلي عرض لعينة الدر 

  
 

بينمـــــا ، ة مـــــن الـــــذكورمـــــن عينـــــة الدراســـــ% 87.2أن مـــــا نـــــسبته ) 5. 12( جـــــدول ُيبـــــّين
  .من اإلناث% 12.8الباقي 

  
  )5. 12(جدول 

  الجنس
  

  %النسبة المئوية  العدد  الجنس

 87.2 82 ذكر

 12.8 12  أنثى

 100.0 94 المجموع

  
كثـــــر أر ن الـــــذكو ألـــــى إنـــــاث وتعـــــزو الباحثـــــة ارتفـــــاع نـــــسبة عـــــدد الـــــذكور عـــــن عـــــدد اإل

داريــــة فــــي مــــستويات اإلكثــــر فــــي الكبــــر لالرتقــــاء أ ممــــا يعطــــيهم الفرصــــة األ فــــي األونــــرواعــــدداً 
ـــــن عنـــــصر العـــــادات والـــــذي يُ أ، كمـــــا وكالـــــة الغـــــوث ي  فـــــ كبيـــــراً ل ثقافـــــة المجتمـــــع يلعـــــب دوراً مّث

لـــــى االهتمـــــام باألســـــرة وتنميتهـــــا أكثـــــر مـــــن إ غـــــزة تميـــــل ذلـــــك، إذ أن أغلـــــب اإلنـــــاث فـــــي قطـــــاع
  . بتطوير مسارهن الوظيفياالهتمام
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وبالتــــالي تمكــــث الــــسيدة العاملــــة فــــي مؤســــسة مــــا ســــنوات عديــــدة فــــي مــــستوى وظيفــــي 

مـــــر لـــــيس مـــــن ضـــــمن ، ألن هـــــذا األعلـــــىأمعـــــين بـــــدون التفكيـــــر فـــــي المنافـــــسة علـــــى مناصـــــب 
 درجـــــة إلـــــىء والتقـــــدم والوصـــــول  باالرتقـــــاهامـــــة والقليـــــل مـــــن الموظفـــــات اآلن يفكـــــرنولوياتهـــــا الأ

والتـــــي ) 2009، صـــــالح(ودراســـــة ) 2010، بظـــــاظو(ذه النتيجـــــة توافقـــــت مـــــع دراســـــة  وهـــــ،مـــــدير
ن منــــــصب مــــــدير يتطلــــــب المــــــشاركة فــــــي العديــــــد مــــــن الــــــدورات ذكــــــرت مــــــن جملــــــة األســــــباب أ

 عرفـــــة والقـــــدرة علـــــى ممارســـــة األســـــاليبدارة المبيـــــة والحـــــصول علـــــى شـــــهادات عليـــــا فـــــي إالتدري
  .قيادية خاصةيير والمجتمع بقدرات المختلفة إلدارة التغ

متطلبــات الوظيفــة العليــا الحــضور إلــى العمــل فــي أي وقــت والــسفر ضــافة إلــى أن مــن باإل
  .تطيعه المرأة في كثير من األحيان وهذا ما يستطيعه الرجل وال تس،ي وقتأ في أيضاً 

  
 

 25أقـل مـن مـارهم من عينـة الدارسـة أع% 12.0أن ما نسبته ) 5. 13(يتبين من جدول 
 تتـراوح بـين أعمـارهم% 39.1 ، سـنة30قـل مـن أ إلـى سنة 25 تتراوح بين أعمارهم% 20.6، سنة
  . سنة فأكثر45 أعمارهم% 28.3، وأن ما نسبته  سنة45قل من أ إلى 31

  
  )5. 13(جدول 

  العمر
  

 %النسبة المئوية   العدد العمر
 12.0 11   سنة25قل من أ

 20.6 19  سنة30 اقل من إلى سنة 25من 

 39.1 35  سنة45 اقل من إلى 31من 

 28.3 26 فأكثرسنة  45

 100.0 *92 المجموع

  ن لم يجيبوا عن هذا السؤالهناك شخصا* 
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 ســنه، وتعــزو 45-31ن  بــيةكثــر هــي الفئــة الواقعــن الفئــة العمريــة األتُبــين النتــائج أعــاله أ

 والقليــل مــن ،ا يتطلــب عــدد ســنوات خدمــة معينــةداريــة العليــالباحثــة ذلــك أن اســتحقاق الــدرجات اإل
حيــث أن األعمــار التــي تقــل عــن  ،لمــستويات بعــدد ســنوات مــنخفض نــسبياً النــاس مــن يجتــاز هــذه ا

 45ا األعمـار األكثـر مـن ّمـ صحيحة وذكيـة، وأذلك ال تتوفر لديها التجربة الكافية للخروج بقرارات
قـت نتـائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة وقـد تواف،  الـذكاءعمار التي تبـدأ بفقـدان النمـو فـيعامًا، فهي األ

، حيـــث أّكـــدت علـــى أن األعمـــار التـــي تقـــل عـــن ذلـــك ال يكـــون عنـــدها التجزئـــة )2008 ،صـــالح(
  .الكافية للخروج بقرارات صحيحة وذكية

  
 

د ســــــنوات مــــــن عينــــــة الدارســــــة عــــــد% 19.1أن مــــــا نــــــسبته ) 5. 14(يتبـــــين مــــــن جــــــدول 
  قــــــــــــل مــــــــــــن إلــــــــــــى أ6تتــــــــــــراوح مــــــــــــا بــــــــــــين % 24.5 ســــــــــــنوات، 5 قــــــــــــل مــــــــــــنأالخبــــــــــــرة لهــــــــــــم 

% 29.8 ســــنة، وأن مــــا نــــسبته 15قــــل مــــن أ إلــــى 11تتــــراوح مــــا بــــين %  2.6.6 ســــنوات،10
  . سنة فأكثر15من عينة الدارسة عدد سنوات الخبرة لهم 

  
  )5. 14(جدول 

  سنوات الخبرة
  

 %النسبة المئوية   العدد سنوات الخبرة
 19.1 18  سنوات5أقل من 

 24.5 23  سنوات10 إلى اقل من 6من 

 26.6 25  سنة15 إلى اقل من 11من 

 29.8 28  سنة فأكثر15

 100.0 94 المجموع
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 15 تمتــــع غالبيــــة المــــدراء بعــــدد ســــنوات خبــــرة تزيــــد عــــن ةتُبــــين النتــــائج أعــــاله ضــــرور 
ذ القـــــــرارات الهامـــــــة بحكـــــــم الظـــــــروف ســـــــنة، ممـــــــا ُيعـــــــّزز قـــــــدرتهم علـــــــى اإلدارة والقيـــــــادة واتخـــــــا

ـــــرة ممـــــا أكـــــسبه ـــــي مارســـــوها خـــــالل هـــــذه الفت ـــــي التعامـــــل مـــــع موالمـــــشاكل المتنوعـــــة الت ـــــرة ف  خب
توافقــــــت نتــــــائج هــــــذه الدراســــــة مــــــع دراســــــة  وقــــــد .أمــــــور متعــــــددة ومختلفــــــة فــــــي الحيــــــاة المهنيــــــة

 10الـــــــذي أّكـــــــد علـــــــى ضـــــــرورة تمتـــــــع المـــــــدراء بعـــــــدد ســـــــنوات يزيـــــــد عـــــــن ) 2010بظـــــــاظو، (
ات، بحيــــــــث ُيعــــــــزز مــــــــن قــــــــدرتهم علــــــــى الــــــــتحكم بــــــــالظروف والمواقــــــــف المختلفــــــــة التــــــــي ســــــــنو 

الــــــذي مــــــع اتفاقــــــه ) 2000صــــــالح، (يواجهونهــــــا فــــــي عملهــــــم، ولكنهــــــا تعارضــــــت مــــــع دراســــــة 
ــــــى بتحديــــــد خمــــــس ســــــنوات كحــــــد  علــــــى أهميــــــة تمتــــــع المــــــدراء بــــــالخبرة الكافيــــــة؛ إّال أنــــــه اكتف

ـــــــار المـــــــدراء ال ـــــــة الختي ـــــــوك التجاري ـــــــى اتخـــــــاذ القـــــــرارات المناســـــــبة أقـــــــصى فـــــــي البن قـــــــادرين عل
  .وتسيير العمل بشكل سليم

  
 

ــــون درجــــة البكــــالوريوس% 45.7أن مــــا نــــسبته ) 5. 15(يتــــضح مــــن جــــدول  وأن , يحمل
وتوضـح النتـائج ، ي الـدبلوم العـالمن حملة درجـة% 7.4 وأن ، درجة الدبلومهم من حملة% 12.8
  .دراسات عليامن أفراد العينة يحملون درجة % 34.1ن ما نسبته أيضًا أ

  
  )5. 15(جدول 

  المؤهل العلمي
  

 %النسبة المئوية   العدد المؤهل العلمي
 12.8 12  دبلوم

 45.7 43 بكالوريوس

 7.4 7 دبلوم عالي

 34.1 32 دراسات عليا

 100.0 94 المجموع
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للمدراء العـاملين فـي مكتـب غـزة اإلقليمـي  العلمية  تنوع المؤهالتيضاً الحظ من النتائج أيُ 
اهتمــام األونــروا فــي عمليــة  وهــذا يعطــي مؤشــر حــول ،)دبلــوم، بكــالوريوس، دبلــوم عــالي، دكتــوراه(

في بمــستويات ومــؤهالت علميــة معينــة، كمــا أن غالبيــة المــدراء ن يتمتــع كادرهــا الــوظيالتوظيــف أ
ل مـــن المـــدراء لـــديهم درجـــات  عـــدد قليـــالّ  هنـــاك إأنـــه ال يوجـــد حيـــث ،ملـــون درجـــة البكـــالوريوسيح

  ) 2010بظاظو، (، وهذا يتوافق مع دراسة قلعلمية أ
ـــــــــى أن سياســـــــــة البنـــــــــوك تهـــــــــتم بدرجـــــــــة كبيـــــــــرة ) 2008 ،صـــــــــالح(و ـــــــــدت عل التـــــــــي أّك

بالمؤهـــــل العلمـــــي، وال تقبـــــل بأقـــــل مـــــن بكـــــالوريوس، باإلضـــــافة إلـــــى أن نتـــــائج الدراســـــة أظهـــــرت 
مــــــن المــــــدراء حاصــــــلين علــــــى دراســــــات عليــــــا، وتعــــــزو الباحثــــــة % 34.8أيــــــضًا أن مــــــا نــــــسبته 

ذلــــك إلــــى اهتمــــام األونــــروا بتطــــوير موظفيهــــا، وتحــــثهم علــــى إكمــــال مــــؤهالتهم العلميــــة، حتــــى 
ـــــزهم مـــــن خـــــالل تحملهـــــا جـــــزء مـــــن العـــــبء المـــــالي الخـــــاص بالدراســـــة، وهـــــذا شـــــّجع  أنهـــــا تحف

وقــــــد .  علميــــــة عاليــــــةالعديــــــد مــــــن المــــــدراء علــــــى إكمــــــال دراســــــتهم، والحــــــصول علــــــى مــــــؤهالت
الــــــذي أّكــــــد علــــــى أنــــــه كّلمــــــا زاد ) 2008مغربــــــي، (توافقــــــت هــــــذه النتــــــائج مــــــع نتــــــائج دراســــــة 

 وتطبيقـــــه العـــــاطفيالتحـــــصيل العلمـــــي، زادت الكفـــــاءة المهنيـــــة، وبالتـــــالي زيـــــادة الـــــوعي بالـــــذكاء 
  .بشكل سليم في تطوير العمل

  

 
مــــن أفــــراد العينــــة % 55.3أن مــــا نــــسبته ) 5. 16(ج الموضــــحة فــــي جــــدول بــــين النتــــائتُ 

، وأن 16 إلـى 15يحملـون الدرجـة مـن % 21.3مـا نـسبته  ، أيـضاً 14 إلـى 13يحملون درجـة مـن 
  .20 إلى 17الدرجة من يحملون % 23.4ما نسبته 

  

  )5. 16(جدول 
  الدرجة الوظيفية

  

 %النسبة المئوية   العدد الدرجة الوظيفية
13-14 52 55.3 

15-16 20 21.3 

17-20 22 23.4 

 100.0 94 المجموع
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ــــــــرا ــــــــب غــــــــزة اإلتت ــــــــي مكت ــــــــين وح درجــــــــات المــــــــدراء ف  ةدرجــــــــ) 20-13(قليمــــــــي مــــــــا ب
) 14-13(ن درجــــــات الحــــــظ مــــــن النتــــــائج أعــــــاله أن نــــــسبة المــــــدراء الــــــذين يحملــــــو ويُ ، وظيفيــــــة

ـــــد، %55.3هـــــي  ـــــر مـــــن المـــــدراء، وهـــــذا ُيؤّك ـــــدرجات وهـــــي ُتمثـــــل العـــــدد األكب ـــــى أن هـــــذه ال  عل
ــــا فــــي  ــــساعد المــــستويات العلي ــــا، كمــــا أنهــــا ُت ــــدنيا والعلي ــــين المــــستويات ال ــــة الوصــــل ب ــــر حلق ُتعتب
اتخــــــاذ القــــــرارات بُيــــــسر وســــــهولة لمــــــا تُقدمــــــه مــــــن دعــــــٍم ســــــواء بخبــــــراتهم وكفــــــاءاتهم أو قــــــدرتهم 

  .على التعامل مع الموظفين بدون اللجوء إليهم
ــــــــى ا ــــــــى أن الوصــــــــول إل ــــــــدر باإلضــــــــافة إل ــــــــرات وقــــــــدرات ) 20-17(جات ل يتطلــــــــب خب

ـــه المنـــصب مـــن أ ـــر لمـــا يتمتـــع ب ـــد توافقـــت هـــذه الدراســـة . هميـــة بالغـــة فـــي اتخـــاذ القـــراراتأكث وق
ـــــذكاء ) 2008(مـــــع دراســـــة جـــــاميلي وآخـــــرون  ـــــى أن مـــــستوى ال ـــــدت عل ـــــي أّك ـــــد العـــــاطفيالت  يزي

واة فــــــي إعطــــــاء بزيــــــادة مــــــستوى الموقــــــع اإلداري، باإلضــــــافة إلــــــى أن التــــــدرج الــــــوظيفي والمــــــسا
  .الفرص سبب أساسي في نجاح العمل

  

 
مـــن أفـــراد العينـــة عـــدد الـــذين يـــشرفون علـــيهم بـــشكل % 77.0 أن )5. 17( جـــدول ُيبـــّين

 شخص، وأن هنـاك 80 إلى 20 يشرفون على %9.2وأن ما نسبته  شخص، 20مباشر أقل من 
  . شخص80ن على أكثر من من أفراد العينة يشرفو % 13.8

  

  )5. 17(جدول 
  نطاق اإلشراف

  

 %النسبة المئوية   العدد نطاق اإلشراف
 77.0 67 20أقل من 

20-80 8 9.2 
 13.8 12 80أكثر من 

 100.0 87* المجموع
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 20لمن هم أقل مـن % 77نسبة المشرف عليهم األكبر هي الحظ من النتائج أعاله أن يُ 

 مامهـا بـأن يتـدرج متخـذ القـرار باإلشـرافونروا مـن نظـام توظيـف واهتا تتبعه األوهذا يدعم م. فرداً 
 لــى واإلشــرافعلــى عــدد أقــل مــن المــوظفين حتــى يتــسنى لــه أخــذ الخبــرة التــي تؤهلــه الرقــي إلــى أع

  .كبر من الموظفين نتيجة تراكم خبراته وقدراتهعلى عدد أ
  

ــ  العــاطفيالتــي أّكــدت أن الــذكاء ) 2006البــوريني، (ت هــذه الدراســة مــع دراســة وقــد توافق
يرتفع لدى المدراء الذي ُيشرفون على عدد محدود من الموظفين، بحيـث ُيكـسبهم ذلـك القـدرة علـى 

  .مسؤوليات عدد أكبر، وبالتالي تحمل أعلى التفوق وأخذ الخبرة العالية لإلشراف على
  

  : فرضيات الدراسةاختبارتحليل البيانات و
-اختبــار اإلشــارة، مــان(الختبـار فرضــيات الدراســة تــم اســتخدام االختبـارات غيــر المعلميــة 

هـذه االختبـارات مناسـبة فـي , ) واالس، معامـل سـبيرمان الرتبـاط الرتـب-وتني، واختبار كروسـكال
  .يب حيث أنه مقياس ترتيمقياس ليكرتحالة استخدام 

  


 
 وهــي تقابــل درجــة غيــر 3 اختبــار أن متوســط درجــة اإلجابــة يــساوي :الفرضــية الــصفرية 

 .حسب مقياس ليكرت المستخدم) محايد(متأكد 

 

 3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي : الفرضية البديلة:  
0.05 الداللـــــة  أكبـــــر مـــــن مـــــستوىSig. (P-value)إذا كانـــــت  ، فإنـــــه ال يمكـــــن 

الفرضـــــية الـــــصفرية ويكـــــون فـــــي هـــــذه الحالـــــة متوســـــط آراء أفـــــراد العينـــــة حـــــول الظـــــاهرة رفـــــض 
ا إذا ، أّمـــــــ)محايــــــد (3 يموضــــــع الدراســــــة ال يختلـــــــف جوهريــــــًا عـــــــن درجــــــة  غيـــــــر متأكــــــد وهـــــــ

ـــــــت ـــــــة Sig. (P-value)كان ـــــــل مـــــــن مـــــــستوى الدالل 0.05 أق  ـــــــض الفرضـــــــية ـــــــتم رف  في
ــــأن متوســــط  ــــة ب ــــة القائل ــــول الفرضــــية البديل ــــصفرية وقب ــــًا ال ــــف جوهري ــــة يختل ــــراد العين عــــن آراء أف

ـــــة يمكـــــن تحديـــــد مـــــا إذا كـــــان متوســـــط اإلجابـــــة )محايـــــد(رجـــــة غيـــــر متأكـــــد د ، وفـــــي هـــــذه الحال
يمــــة  وذلــــك مــــن خــــالل ق.)المحايــــد(غيــــر متأكــــد يزيــــد أو يــــنقص بــــصورة جوهريــــة عــــن درجــــة 

ــــة يزيــــد عــــن درجــــة  ــــاه أن المتوســــط الحــــسابي لإلجاب ــــة فمعن ــــإذا كانــــت اإلشــــارة موجب ــــار ف االختب
  .والعكس صحيح) المحايد(غير متأكد 
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 ــــــــــصفرية ــــــــــة إحــــــــــصائية بــــــــــين متغيــــــــــرين  :الفرضــــــــــية ال ال توجــــــــــد عالقــــــــــة ذات دالل

 .ات الدراسةمن متغير 

  
 توجـــــــد عالقـــــــة ذات داللـــــــة إحـــــــصائية بـــــــين متغيـــــــرين مـــــــن :الفرضـــــــية البديلـــــــة 

  :متغيرات الدراسة
ـــــة Sig. (P-value)إذا كانـــــت  0.05 أكبـــــر مـــــن مـــــستوى الدالل  ُمكـــــن  فإنـــــه ال ي

 بـــــين متغيـــــرين مـــــن الفرضـــــية الـــــصفرية وبالتـــــالي ال توجـــــد عالقـــــة ذات داللـــــة إحـــــصائيةرفـــــض 
ـــــتغيـــــرات الدراســـــةم ـــــة Sig. (P-value)كانـــــت ا إذا ، أّم 0.05 أقـــــل مـــــن مـــــستوى الدالل  

ــــه  ــــة بأن ــــة القائل ــــول الفرضــــية البديل ــــصفرية وقب ــــتم رفــــض الفرضــــية ال ــــة في ــــة ذات دالل توجــــد عالق
  .إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة

  
 

 الفرضية الرئيسة األولى:  
 بـشكٍل عـام وفاعليـة اتخـاذ العـاطفيهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر الـذكاء 

  . للمدراء في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونرواشكالتالقرار وحل الم
  

  :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية
ــذكاء  .1 ــذاتي كأحــد عناصــر ال  العــاطفيهنــاك عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين الــوعي ال

  :تب غزة اإلقليمي التابع لألونرواللمدراء في مككالت وفاعلية اتخاذ القرار وحل المش
  ".الوعي الذاتي"تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال األول 

 ىلمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـتم استخدام اختبـار اإلشـارة 
  ).5. 18( النتائج موضحة في جدول .م الأ 3وهي ) المحايد(درجة غير متأكد 
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  )5. 18(جدول 
   لكل فقرة من فقرات مجال الوعي الذاتي(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  

  الفقرة  م
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
  الحسابي
 النسبي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
 االختبار

القيمة 
  االحتمالية

)Sig.( 

  الرتبة

 7 0.000* 9.01 0.55 85.17 4.26  اطفي عندما أختبرهاأكون واعيًا بعو 1

 1 0.000* 9.38 0.50 91.33 4.57  أمتلك الثقة بالنفس2

 3 0.000* 9.06 0.61 88.00 4.40  أعرف نقاط القوة والضعف لدي3

 5 0.000* 8.61 0.71 86.22 4.31  أتقبل النقد البّناء المخلص4

 2 0.000* 9.27 0.55 90.44 4.52  أتعلم من خبرات الماضي5

 8 0.000* 7.84 0.80 83.37 4.17  أحمل كثيرًا من التفاؤل واألمل6

7
دائمـــًا مـــا أكـــون مخلـــصًا مـــع نفـــسي 

  ومع اآلخرين
4.40 88.00 0.60 9.06 *0.000 3 

 6 0.000* 8.62 0.68 85.33 4.27  أنا واضح في أهدافي ومبادئي8

  0.000* 9.38 0.39 87.24 4.36  جميع فقرات المجال معاً 9

0.05 داللة ىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستو *    
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  :يمكن استخالص ما يلي) 5. 18(من جدول 

الدرجــــــــة  (4.57ساوي يــــــــ" أمتلــــــــك الثقــــــــة بــــــــالنفس"المتوســــــــط الحــــــــسابي للفقــــــــرة الثانيــــــــة  .1
ــــــــــة مــــــــــن  ــــــــــسبي ) 5الكلي ــــــــــا% 91.33أي أن المتوســــــــــط الحــــــــــسابي الن ر ، قيمــــــــــة اختب

عتبــــــــر هــــــــذه لــــــــذلك تُ  ،0.000تــــــــساوي  )Sig(.وأن القيمــــــــة االحتماليــــــــة  9.38اإلشــــــــارة 
ــــــة  ــــــد مــــــستوى دالل ــــــة إحــــــصائيًا عن 0.05الفقــــــرة دال  ــــــى أن متوســــــط ــــــدل عل ، ممــــــا ي

 وهــــذا 3 وهــــي) المحايــــد(درجــــة االســــتجابة لهــــذه الفقــــرة قــــد زاد عــــن درجــــة غيــــر متأكــــد 
 .بل أفراد العينة على هذه الفقرةة من قيعني أن هناك موافقة تام

ــــسادسة المتوســــط الحــــسابي  .2 ــــرة ال ــــاؤل واألمــــل"للفق ــــرًا مــــن التف ــــ" أحمــــل كثي  ،4.17ساوي ي
ـــــــــسبي  ـــــــــار اإلشـــــــــارة %83.37أي أن المتوســـــــــط الحـــــــــسابي الن وأن  7.84، قيمـــــــــة اختب

لــــــذلك تعتبــــــر هــــــذه الفقــــــرة دالــــــة إحــــــصائيًا  ،0.000تــــــساوي  )Sig(.القيمــــــة االحتماليــــــة 
0.05 مـــــستوى داللـــــة عنـــــد  ، ممـــــا يـــــدل علـــــى أن متوســـــط درجـــــة االســـــتجابة لهـــــذه

 وهــــذا يعنــــي أن هنــــاك موافقــــة 3 وهــــي) المحايــــد(الفقــــرة قــــد زاد عــــن درجــــة غيــــر متأكــــد 
  .تامة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

  
ــــــشكل عــــــام ــــــساوي  يُ ،وب ــــــأن المتوســــــط الحــــــسابي ي ــــــول ب  المتوســــــط ، وأن4.36مكــــــن الق

ــــــساوي  ــــــار اإلشــــــارة % 87.24الحــــــسابي النــــــسبي لجميــــــع فقــــــرات المجــــــال ي  9.38، قيمــــــة اختب
دالـــــــة " الـــــــوعي الـــــــذاتي"لـــــــذلك يعتبـــــــر مجـــــــال  0.000تـــــــساوي  )Sig(.وأن القيمـــــــة االحتماليـــــــة 

0.05إحـــــصائيًا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة   ممـــــا يـــــدل علـــــى أن متوســـــط درجـــــة االســـــتجابة لهـــــذا ،
وهـــــذا يعنـــــي أن هنـــــاك ، 3وهـــــي ) المحايـــــد(لمجـــــال يختلـــــف جوهريـــــًا عـــــن درجـــــة غيـــــر تأكـــــد ا

  .اد العينة على فقرات هذا المجالموافقة تامة من قبل أفر 
حـصائية علـى فاعليـة اتخـاذ القـرار إ ذو داللـة يـؤثر تـأثيراً " الوعي الذاتي"وعليه فإن مجال 

ن مــستوى الــوعي أممــا يعنــي ، α =0.05 لــدى المــدراء وذلــك عنــد مــستوى داللــة مــشكالتوحــل ال
لـــى تمتـــع المـــدراء بمعرفـــة ودرايـــة كافيـــة إ وتعـــزو الباحثـــة ذلـــك ،الـــذاتي عنـــد المبحـــوثين جيـــد جـــداً 

 مهـارة عاليـة فـي فهـم  ولـديهم،عمـالهمأ والقوة لديهم ويستخدمون ذلك فـي بعواطفهم ونقاط الضعف
، خاصــة مــا نلمــسه فــي  يتمتعــون بــه الــذيالعــاطفي الــذكاء بمــستوى ذاتهــم كمهــارة شخــصية تتــأثر

 بالثقــة التــي تجعلهــم قــادرين علــى اتخــاذ مول مــن تمــتعهالثانيــة التــي جــاءت فــي الترتيــب األالفقــرة 
  .القرار المناسب في الوقت المناسب
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 للمـدراء كالتلقياس درجة االرتباط بين الوعي الـذاتي وفاعليـة اتخـاذ القـرار وحـل المـش 

  :ابع لألونروا تم استخدام معامل االرتباط سبيرمانفي مكتب غزة اإلقليمي الت
  

وفاعليــــــــة  أن معامــــــــل االرتبــــــــاط بــــــــين الــــــــوعي الــــــــذاتي) 5. 19(جــــــــدول  ُيبــــــــّينحيــــــــث 
وهــــــــي أقــــــــل  0.000تــــــــساوي ) .Sig(القيمــــــــة االحتماليــــــــة ، وأن 0.635اتخــــــــاذ القــــــــرار يــــــــساوي 

بــــــين ية وهــــــذا يــــــدل علــــــى وجــــــود عالقــــــة ذات داللــــــة إحــــــصائ، α =0.05 الداللــــــة ىمــــــن مــــــستو 
  .وفاعلية اتخاذ القرار الوعي الذاتي

  

  )5. 19(جدول 
  الوعي الذاتي وفاعلية اتخاذ القرارمعامل االرتباط بين 

  
   (.Sig)القيمة االحتمالية  معامل سبيرمان لالرتباط  الفرض

هنـــاك عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائية بـــين 
الـــــوعي الـــــذاتي كأحـــــد عناصـــــر الـــــذكاء 

ر وحـــــل  وفاعليـــــة اتخـــــاذ القـــــراالعـــــاطفي
ــــــب غــــــزة شكالتالمــــــ ــــــي مكت  للمــــــدراء ف

   لألونروااإلقليمي التابع

0.635 *0.000 

  α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
  

روا تهـــــتم باختيـــــار المـــــدراء الـــــذي يتمتعـــــون بـــــالوعي نـــــو أن األوتعـــــزو الباحثـــــة ذلـــــك إلـــــى 
، إضــــافة  علــــى العمــــلجابيــــاً يشاكل واتخــــاذ القــــرارات التــــي تــــؤثر إالــــذاتي الــــذي يــــؤهلهم لحــــل المــــ

ـــــــى أ ـــــــة يتلقاهـــــــا هـــــــؤالء المـــــــدراء ضـــــــمن عمليـــــــة التطـــــــوير التنظيمـــــــي إل ن هنـــــــاك بـــــــرامج تدريبي
)OD ( يجـــــاد الحلـــــول ألي القيـــــادة ممـــــا يزيـــــد مـــــن قـــــدرتهم علـــــى إتتعلـــــق بالعديـــــد مـــــن مهـــــارات

  .دها واتخاذ القرار السليم بشأنهامشكلة مهما كان تعقي
لــــــى التــــــي توصــــــلت إ) 2009، الــــــشهري( دراســــــة قــــــت نتــــــائج هــــــذه الدراســــــة مــــــعوتطاب
لــــذكاء االــــوعي الــــذاتي كُبعــــد مــــن أبعــــاد حــــصائية بــــين إذات داللــــة ارتبــــاط موجبــــة وجــــود عالقــــة 

 وعمليــــة اتخــــاذ القــــرار، حيــــث يعــــزو الباحــــث ذلــــك إلــــى امــــتالك مــــوظفي القطــــاع العــــام العــــاطفي
ـــــادئ، وهـــــ ـــــى وضـــــوح األهـــــداف والمب ـــــالنفس، باإلضـــــافة إل ـــــة ب ـــــدرة والخـــــاص الثق ذا يعطـــــيهم المق

  .الكافية على اتخاذ القرار المناسب
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ود عالقـة لـى وجـإ التـي توصـلت (Maccalupo, 2002) دراسة ماكـالبوكما تطابقت مع 

رات لمتغيـــ وعمليـــة اتخـــاذ القـــرار لـــبعض االعـــاطفيبعـــاد الـــذكاء موجبـــة ذات داللـــة إحـــصائية بـــين أ
ئــد يكمــن فــي قدرتــه علــى الــتعلم مــن خبــرات الشخــصية كــالوعي الــذاتي يعــز ذلــك إلــى أن نجــاح القا

  .الماضي، واستخدام ذلك في اتخاذ قرار سليم في الحاضر
لـى وجـود عالقـة موجبـة التـي توصـلت إ (Lindley, 2001)لينـدلي دراسـة باإلضافة إلى 

 وبعض المتغيرات الشخصية مثل كفـاءة الـذات وتقـدير الـذات، يعـود ذلـك العاطفين دالة الذكاء بي
  . الطالب بالتفاؤل واألمل الكافي الستخدامه لنجاح مسيرتهم العلميةإلى تمتع

  
ــاك عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين تنظــيم الــذات كأحــد عناصــر الــذكاء  .2  العــاطفيهن

  :تب غزة اإلقليمي التابع لألونروا للمدراء في مككالتوفاعلية اتخاذ القرار وحل المش
  ".تنظيم الذات"ال الثاني تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المج

 ىلمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـتم استخدام اختبـار اإلشـارة 
  ).5. 20( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3وهي ) المحايد(درجة غير متأكد 

  
  )5. 20(جدول 

  ات لكل فقرة من فقرات مجال تنظيم الذ(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
  

  الفقرة  م
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
  الحسابي
 النسبي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
 االختبار

القيمة 
  االحتمالية

)Sig.( 

  الرتبة

1
أســـتطيع الـــتحكم بمـــشاعري الـــسلبية 

  وتصرفاتي
3.92 78.44 0.71 7.72 *0.000 3 

2
أنا قـادر علـى الـتحكم فـي مـشاعري 

  عند مواجهة أي مخاطر
3.91 78.22 0.65 7.96 *0.000 4 

3

أحـــاول البحـــث دائمـــًا عـــن النـــواحي 
اإليجابيــــة فــــي كــــل الظــــروف التــــي 

  أتعامل معها
4.23 84.67 0.67 8.58 *0.000 1 
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  الفقرة  م
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
  الحسابي
 النسبي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
االختبار

القيمة 
  االحتمالية

)Sig.( 

  الرتبة

 8 0.000* 7.33 0.74 76.18 3.81  مل معهأجيد إدارة مزاجي والتعا4

5

أتجاهـــل مـــا مـــر بـــي فـــي الماضـــي 
من مشكالت وغضب وأسـتطيع أن 

  أتجاوزها
3.82 76.44 1.00 6.25 *0.000 5 

6
أسيطر على غضبي عادًة وال أثور 

 7 0.000* 6.65 0.91 76.44 3.82  في وجوه اآلخرين

7
أملـــــك الـــــسيطرة علـــــى نفـــــسي عنـــــد 

  تلقي أمر مزعج
3.82 76.44 0.76 7.05 *0.000 5 

8
اعترف بأخطائي ولدّي القـدرة علـى 

  االعتذار عنها
4.22 84.44 0.72 8.62 *0.000 2 

  0.000* 9.22 0.45 78.94 3.95  جميع فقرات المجال معاً 9

0.05 داللة ىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستو *    
  

  :خالص ما يلييمكن است) 5. 20(من جدول 
ــــــــــــة  .1 ــــــــــــرة الثالث ــــــــــــواحي "المتوســــــــــــط الحــــــــــــسابي للفق أحــــــــــــاول البحــــــــــــث دائمــــــــــــًا عــــــــــــن الن

الدرجـــــــــــة ( 4.23ساوي يـــــــــــ" اإليجابيـــــــــــة فـــــــــــي كـــــــــــل الظـــــــــــروف التـــــــــــي أتعامـــــــــــل معهـــــــــــا
، قيمـــــــــــــــــة % 84.67أي أن المتوســـــــــــــــــط الحـــــــــــــــــسابي النـــــــــــــــــسبي ) 5الكليـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــة  8.58اختبــــــــــــــــــار اإلشــــــــــــــــــارة  ــــــــــــــــــساوي  )Sig(.وأن القيمــــــــــــــــــة االحتمالي ، 0.000ت
ــــــــذل ــــــــة ل ــــــــد مــــــــستوى دالل ــــــــة إحــــــــصائيًا عن ــــــــرة دال ــــــــر هــــــــذه الفق 0.05ك تعتب  ممــــــــا ،

يــــــــدل علــــــــى أن متوســــــــط درجــــــــة االســــــــتجابة لهــــــــذه الفقــــــــرة قــــــــد زاد عــــــــن درجــــــــة غيــــــــر 
بـــــــل أفـــــــراد وهـــــــذا يعنـــــــي أن هنـــــــاك موافقـــــــة تامـــــــة مـــــــن ق، 3وهـــــــي ) المحايـــــــد (متأكـــــــد

 .العينة على هذه الفقرة
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، 3.81ساوي يـــــ" أجيـــــد إدارة مزاجـــــي والتعامـــــل معـــــه"رة الرابعـــــة للفقـــــالمتوســـــط الحـــــسابي  .2
وأن  7.33، قيمــــــــة اختبــــــــار اإلشــــــــارة % 76.18أي أن المتوســــــــط الحــــــــسابي النــــــــسبي 

ــــــة  ــــــساوي  )Sig(.القيمــــــة االحتمالي ــــــة إحــــــصائيًا  0.000ت ــــــر هــــــذه الفقــــــرة دال ــــــذلك تعتب ل
0.05عنـــــد مـــــستوى داللـــــة   ،توســـــط درجـــــة االســـــتجابة لهـــــذه ممـــــا يـــــدل علـــــى أن م

وهــــــذا يعنــــــي أن هنــــــاك ، 3وهــــــي ) المحايــــــد (الفقــــــرة قــــــد زاد عــــــن درجــــــة غيــــــر متأكــــــد
  .موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

  
ــــــشكل عــــــام ــــــساوي  يُ ،وب ــــــأن المتوســــــط الحــــــسابي ي ــــــول ب ، وأن المتوســــــط 3.95مكــــــن الق

ــــــساوي  ــــــرات المجــــــال ي ــــــع فق ــــــار اإلشــــــارة ، قيمــــــة %78.94الحــــــسابي النــــــسبي لجمي ، 9.22اختب
دالـــــــة " تنظـــــــيم الـــــــذات"عتبـــــــر مجـــــــال لـــــــذلك يُ ، 0.000تـــــــساوي  )Sig(.القيمـــــــة االحتماليـــــــة وأن 

0.05إحـــــصائيًا عنـــــد مـــــستوى داللـــــة   ، ممـــــا يـــــدل علـــــى أن متوســـــط درجـــــة االســـــتجابة لهـــــذا
نـــــي أن هنـــــاك  وهـــــذا يع3 وهـــــي) المحايـــــد(المجـــــال يختلـــــف جوهريـــــًا عـــــن درجـــــة غيـــــر متأكـــــد 

  .اد العينة على فقرات هذا المجالموافقة من قبل أفر 
حـصائية علـى مقيـاس اتخـاذ القـرار  ذو داللـة إر تـأثيراً ؤثّ ُيـ" تنظـيم الـذات"وعليه فإن مجـال 

0.05عنــــد المــــدراء وذلــــك عنــــد مــــستوى داللــــة  ن مــــستوى تنظــــيم الــــذات عنــــد ، ممــــا يعنــــي أ
حـد ء بدرجـة عاليـة مـن التنظـيم الـذاتي وهـي ألـى تمتـع المـدراتعـزو الباحثـة ذلـك إ جيد، و المبحوثين

  .قرارر بشكل مباشر على اتخاذ الؤثّ والتي تُ  العاطفيمكونات الذكاء 
ــ فــراد العينــة ول التــي تؤكــد تمتــع أت الترتيــب األوهــذا مــا نجــده فــي الفقــرة الثالثــة التــي احتل

 حيث توضح هذه الفقرة قدرة المدير على التأقلم مع ،تبذكاء عاطفي عالي فيما يخص تنظيم الذا
  .ي يساعده في اتخاذ القرار الحاسم المناسب الذيءالظروف المختلفة واختيار الش

  
 للمدراء في شكالتلقياس درجة االرتباط بين تنظيم الذات وفاعلية اتخاذ القرار وحل الم 

  : االرتباط سبيرمانمكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا تم استخدام معامل
 أن معامــــــــــــــل االرتبــــــــــــــاط بــــــــــــــين تنظــــــــــــــيم الــــــــــــــذات) 5. 21(جــــــــــــــدول  ُيبــــــــــــــّينحيــــــــــــــث 

ــــــــــــــساوي  ــــــــــــــرار ي ــــــــــــــة اتخــــــــــــــاذ الق ــــــــــــــة ، وأن 0.453وفاعلي ــــــــــــــساوي ) .Sig(القيمــــــــــــــة االحتمالي ت
وهـــــــــــــذا يـــــــــــــدل علـــــــــــــى وجـــــــــــــود ، α =0.05 الداللـــــــــــــة ىوهـــــــــــــي أقـــــــــــــل مـــــــــــــن مـــــــــــــستو ، 0.000

  .اذ القرارتنظيم الذات وفاعلية اتخبين عالقة ذات داللة إحصائية 
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  )5. 21(جدول 

  تنظيم الذات وفاعلية اتخاذ القرارمعامل االرتباط بين 
  

   (.Sig)القيمة االحتمالية   معامل سبيرمان لالرتباط  الفرض
هنــاك عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين تنظــيم 

 وفاعليـة العـاطفيالذات كأحد عناصـر الـذكاء 
 للمـــــدراء فـــــي المـــــشكالتاتخـــــاذ القـــــرار وحـــــل 

  غزة اإلقليمي التابع لألونروامكتب 

0.453 *0.000 

   α=0.05 داللة ى االرتباط دال إحصائيًا عند مستو *
  

 فــي اختيــار المــدير الــذي يتمتــع  كبيــراً اً روا تهــتم اهتمامــأن األونــوتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى 
فـي  بانفعاالته والتـصرف بـشكل سـليم مبقدرة على ضبط النفس وتنظيم الذات بحيث يستطيع التحك

خاصة وأن قرارات المدير فـي ة، و  عن أي مؤثرات خارجي وبالتالي اتخاذ القرار بعيداً ،كل الظروف
ـــــي منتهـــــى األ ـــــؤثر ســـــلباً مؤســـــسة تخـــــدم الالجئـــــين ف ـــــشكل مباشـــــريجابـــــاً أو إ هميـــــة وت ـــــيهم ب    عل

  ).، شبكة األونروا الداخليةODعملية التطوير التنظيمي (
التــي توصــلت إلــى وجــود ) 2009ضــاهر، (ســة نتــائج هــذه الدراســة مــع دراقــد تطابقــت و 

 لــدى طلبــة جامعــة األزهــر لــبعض المتغيــرات الشخــصية كــضبط العــاطفينــسبة مرتفعــة مــن الــذكاء 
ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى الحــرب الــشرسة التــي شــّنها العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، . الــذات

علميــة بكــل قــوة رغــم الظــروف التــي والتــي أثّــرت علــى الطــالب إيجابيــًا، بحيــث واصــلوا مــسيرتهم ال
  .مروا بها، باإلضافة إلى تمكنهم من السيطرة على غضبهم في كل األوقات

التــــــي توصــــــلت إلــــــى أن الطالبــــــات ذوات المــــــستوى المرتفــــــع ) 2009قــــــشطة، (ودراســــــة 
 يــــستطعن التغلــــب علــــى مــــا يــــواجههن مــــن مــــشكالت انفعاليــــة عــــن طريــــق العــــاطفيمــــن الــــذكاء 

  .كالتهن وتنظيم انفعاالتهنالتقدير الصحيح لمش
ــــــــدت علــــــــى أن األفــــــــراد ذوي الــــــــذكاء ) 2009الجبهــــــــان، (ودراســــــــة   العــــــــاطفيالتــــــــي أّك

المرتفـــــع أكثـــــر نجاحـــــًا فـــــي حيـــــاتهم المهنيـــــة، ولـــــديهم مهـــــارات قياديـــــة عاليـــــة تعـــــود إلـــــى قـــــدرتهم 
  .على تنظيم ذاتهم، بحيث يحققون التوازن بين العمل والمنزل
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 وفاعليـة العـاطفيحـصائية بـين الدافعيـة كأحـد عناصـر الـذكاء هناك عالقة ذات داللة إ .3
  :تب غزة اإلقليمي التابع لألونروا للمدراء في مككالتاتخاذ القرار وحل المش

  ".الدافعية"تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الثالث 
 ى وصـلت إلـلمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـدتم استخدام اختبـار اإلشـارة 

  ).5. 22( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3وهي ) المحايد(درجة غير متأكد 
  

  )5. 22(جدول 
   لكل فقرة من فقرات مجال الدافعية(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  

  الفقرة  م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
 االختبار

القيمة 
مالية االحت

)Sig.( 

  الرتبة

1
لدّي عدد من األشياء المهمة في حياتي، 

  وأنا متحمس لها وأظهر هذا الحماس
4.49 89.89 0.58 9.17 *0.000 1 

2
ليس لدّي مشكلة كبيرة في أن أجازف 

  مجازفة مدروسة
3.96 79.13 0.75 7.69 *0.000 7 

3
أستطيع إنجاز المهام بنشاط وتركيز 

  عالي
4.37 87.39 0.53 9.38 *0.000 2 

 2 0.000* 9.17 0.61 87.39 4.37  أستطيع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي4

 6 0.000* 8.61 0.68 83.04 4.15  أحاول أن أكون مبتكرًا مع تحديات الحياة5

6
أستطيع تحقيق النجاح حتى تحت 

  الضغط
4.15 83.08 0.71 8.39 *0.000 5 

7
أتحمس الكتشاف الوسائل الجديدة 

  از األعمالإلنج
4.30 86.09 0.66 8.89 *0.000 4 

8
أستطيع التقدم بالمشاريع الكبيرة بالرغم 

  من وجود بعض العقبات
3.92 78.46 0.83 7.36 *0.000 8 

  0.000* 9.43 0.45 84.32 4.22  جميع فقرات المجال معاً 9

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *    
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  :يمكن استخالص ما يلي) 5. 22(من جدول 

لـــــدّي عـــــدد مـــــن األشـــــياء المهمـــــة فـــــي حيـــــاتي، وأنـــــا "المتوســـــط الحـــــسابي للفقـــــرة األولـــــى  .1
أي أن ، )5الدرجــــــة الكليــــــة مــــــن ( 4.49ساوي يــــــ" مــــــتحمس لهــــــا وأظهــــــر هــــــذا الحمــــــاس

ـــــــسبي  ـــــــار اإلشـــــــارة % 89.89المتوســـــــط الحـــــــسابي الن وأن القيمـــــــة ، 9.17، قيمـــــــة اختب
لـــــــذلك تعتبـــــــر هـــــــذه الفقـــــــرة دالـــــــة إحـــــــصائيًا عنـــــــد ، 0.000تـــــــساوي  )Sig(.حتماليــــــة اال

0.05مـــــستوى داللـــــة   ممـــــا يـــــدل علـــــى أن متوســـــط درجـــــة االســـــتجابة لهـــــذه الفقـــــرة ،
وهــــذا يعنــــي أن هنــــاك موافقــــة تامــــة ، 3وهــــي ) المحايــــد (قــــد زاد عــــن درجــــة غيــــر متأكــــد

 .ه الفقرةبل أفراد العينة على هذمن ق

أستطيع التقدم بالمـشاريع الكبيـرة بـالرغم مـن وجـود بعـض "للفقرة الثامنة المتوسط الحسابي  .2
، قيمـــــة اختبـــــار % 78.46 أي أن المتوســـــط الحـــــسابي النـــــسبي 3.92ساوي يـــــ" العقبـــــات
لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة ، 0.000تـساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  7.36اإلشارة 

0.05د مـستوى داللـة إحصائيًا عنـ  ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل ، 3وهي ) المحايد (الفقرة قد زاد عن درجة غير متأكد

  .أفراد العينة على هذه الفقرة
  

ــــــشكل عــــــام ــــــساوي  يُ ،وب ــــــأن المتوســــــط الحــــــسابي ي ــــــول ب متوســــــط ، وأن ال4.22مكــــــن الق
 9.43، قيمـــــــة اختبـــــــار اإلشـــــــارة %84.32الحـــــــسابي النـــــــسبي لجميـــــــع فقـــــــرات المجـــــــال يـــــــساوي 

ـــــة وأن  ـــــساوي  )Sig(.القيمـــــة االحتمالي ـــــر مجـــــال  0.000ت ـــــذلك يعتب ـــــة"ل ـــــة إحـــــصائيًا " الدافعي دال
ـــــة  ـــــد مـــــستوى دالل 0.05عن  ، ـــــى أن متوســـــط درجـــــة االســـــتجابة لهـــــذا المجـــــال ـــــدل عل ممـــــا ي

وهـــــذا يعنـــــي أن هنـــــاك موافقـــــة ، 3وهـــــي ) المحايـــــد (تلـــــف جوهريـــــًا عـــــن درجـــــة غيـــــر متأكـــــديخ
  .اد العينة على فقرات هذا المجالتامة من قبل أفر 
ـــــه ـــــإن مجـــــال وعلي ـــــ"، ف ـــــ" ةالدافعي ـــــأثيراً ؤثّ ُي ـــــة إر ت ـــــى مقيـــــاس اتخـــــاذ  ذو دالل حـــــصائية عل

0.05القـــــرار عنـــــد المـــــدراء وذلـــــك عنـــــد مـــــستوى داللـــــة  دافعيــــــة ن مـــــستوى ال، ممـــــا يعنـــــي أ
لــــى تمتــــع المــــدراء بقــــدر عــــالي مــــن الدافعيــــة  وتعــــزو الباحثــــة ذلــــك إ،اً دجيــــد جــــعنــــد المبحــــوثين 

ـــــزهمالتـــــي  ـــــُتحّف ـــــرة ف ـــــذل الجهـــــود الكبي ـــــال حـــــدود وب ـــــشكر أ للعطـــــاء ب و ي عملهـــــم دون انتظـــــار ال
ول ت فـــــي الترتيـــــب األلدافعيـــــة التـــــي جـــــاءولـــــى مـــــن مجـــــال اده الفقـــــرة األالتحفيـــــز وهـــــذا مـــــا تؤّكـــــ

  .درة المدراء على العطاء بكل حماسح قحيث توضّ 
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 للمـدراء فــي شكالتلقيـاس درجـة االرتبـاط بـين الدافعيـة وفاعليـة اتخـاذ القـرار وحـل المـ 
  :مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا تم استخدام معامل االرتباط سبيرمان

وفاعليــــــــــــة اتخــــــــــــاذ  دافعيــــــــــــةأن معامــــــــــــل االرتبــــــــــــاط بــــــــــــين ال) 5. 23(جــــــــــــدول  ُيبــــــــــــّين
وهـــــــــــــــــي ، 0.000تـــــــــــــــــساوي ) .Sig(القيمـــــــــــــــــة االحتماليـــــــــــــــــة ، وأن 0.663القـــــــــــــــــرار يـــــــــــــــــساوي 
ــــــــــل مــــــــــن مــــــــــستو  ــــــــــة ىأق ــــــــــى وجــــــــــود عالقــــــــــة ذات داللــــــــــة ، α =0.05 الدالل وهــــــــــذا يــــــــــدل عل

  .الدافعية وفاعلية اتخاذ القراربين إحصائية 
  

  )5. 23(جدول 
  الدافعية وفاعلية اتخاذ القرارمعامل االرتباط بين 

  
  (.Sig)القيمة االحتمالية   معامل سبيرمان لالرتباط  الفرض

ـــــــة إحـــــــصائية بـــــــين  ـــــــة ذات دالل ـــــــاك عالق هن
 العـــــــاطفيالدافعيــــــة كأحـــــــد عناصــــــر الـــــــذكاء 

 للمـدراء المـشكالتوفاعلية اتخـاذ القـرار وحـل 
  تب غزة اإلقليمي التابع لألونروافي مك

0.663 *0.000 

  α=0.05ة  االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى دالل*
  

اليــــة شــــكال التحفيــــز ســــواء المقــــدم الكثيــــر مــــن أونــــروا تُ  أن األوتعــــزو الباحثــــة ذلــــك إلــــى
عهم للعمــــــل ونــــــروا بالدافعيــــــة الكبيــــــرة التــــــي تــــــدف، وبالتــــــالي تمتّــــــع المــــــدراء فــــــي األو المعنويــــــةأ

وبالتـــــالي نجـــــدهم يعملـــــون فـــــي أهلهـــــم مـــــن الالجئـــــين، نهـــــم يخـــــدمون الجـــــاد واالبتكـــــار خاصـــــة أ
نـــــواع الخـــــدمات واتخـــــاذ القـــــرارات أجـــــود ألفـــــة وصـــــعبة بكـــــل كفـــــاءة وفاعليـــــة لتقـــــديم ظـــــروف مخت

  .المناسبة لصالح شعبهم
التــي توصــلت إلــى وجــود عالقــة ) 2006البــوريني، (وقــد تطابقــت هــذه الدراســة مــع دراســة 

 للمــديرين ومــستوى العــاطفيقويــة ذات داللــة إحــصائية بــين مــستوى الدافعيــة كأحــد مكونــات الــذكاء 
هــم اإلداري، يعــود ذلـــك إلــى أن مــدراء المـــدارس الخاصــة يــستطيعون إنجـــاز أعمــالهم، ولـــديهم أدائ

المقـــدرة علـــى التغلـــب علـــى المـــشاكل، والمجازفـــة، وهـــذا ينبـــع مـــن داخلهـــم، حيـــث أنهـــم ال يالقـــون 
  .الضغط الذي يواجهه مديري المدارس الحكومية
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التـــــي توصـــــلت ) 2006 جـــــاميلي وآخـــــرون،(بينمـــــا تعارضـــــت هـــــذه النتـــــائج مـــــع دراســـــة 

 والتنميـــــــة العـــــــاطفيإلـــــــى وجـــــــود عالقـــــــة ســـــــالبة بـــــــين تحفيـــــــز الـــــــذات كأحـــــــد مكونـــــــات الـــــــذكاء 
اإلداريـــــة، تعـــــود إلـــــى افتقـــــار المـــــوظفين إلـــــى الدافعيـــــة التـــــي تبـــــث فـــــيهم روح الحماســـــة للعمـــــل، 
وذكــــرت الدراســــة ســــبب ذلــــك إلــــى التقلــــب الــــذي يحــــدث فــــي لبنــــان نتيجــــة الحــــروب والظــــروف 

  . تواجهها من وقت آلخرالصعبة التي
  

 وفاعليـة العـاطفيهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التعـاطف كأحـد عناصـر الـذكاء  .4
  :تب غزة اإلقليمي التابع لألونروا للمدراء في مككالتاتخاذ القرار وحل المش

  ".التعاطف"تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الرابع 
 ىلمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـ تم استخدام اختبـار اإلشـارة

  ).5. 24( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3وهي ) المحايد(درجة غير متأكد 
  

  )5. 24(جدول 
   لكل فقرة من فقرات مجال التعاطف(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  

المتوسط   الفقرة  م
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

نحراف اال 
  المعياري

قيمة 
االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig.( 

  الرتبة

1
لــدّي القــدرة علــى قــراءة مــشاعر النــاس مــن تعبيــرات 

 3 0.000* 8.21 0.76 82.61 4.13  وجوههم

 4 0.000* 7.79 0.82 82.20 4.11  ة لآلخرينالعاطفيأنا حّساس لالحتياجات 2

 5 0.000* 8.08 0.75 81.30 4.07  أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة3

 6 0.000* 7.26 0.79 77.83 3.89  أستطيع االستجابة لرغبات وانفعاالت اآلخرين4

5
أساعد اآلخرين للـشعور بـشكل أفـضل عنـدما يكونـوا 

  منزعجين
4.29 85.78 0.64 8.84 *0.000 1 

 2 0.000* 8.44 0.80 85.65 4.28  أتعاطف مع معاناة اآلخرين وأحزانهم بشكل فّعال6

  0.000* 9.07 0.53 82.55 4.13  جميع فقرات المجال معاً 7

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *    
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  :يمكن استخالص ما يلي) 5. 24(من جدول 

أســاعد اآلخــرين للــشعور بــشكل أفــضل عنــدما يكونــوا "المتوســط الحــسابي للفقــرة الخامــسة  .1
 85.78أي أن المتوسط الحـسابي النـسبي ) 5الدرجة الكلية من ( 4.29ساوي  ي"منزعجين

لــــذلك  ،0.000تــــساوي  )Sig(.وأن القيمــــة االحتماليــــة  8.84، قيمــــة اختبــــار اإلشــــارة %
0.05تعتبر هـذه الفقـرة دالـة إحـصائيًا عنـد مـستوى داللـة   ممـا يـدل علـى أن متوسـط ،

وهــذا يعنــي ، 3وهــي ) المحايــد (هــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة غيــر متأكــددرجــة االســتجابة ل
 .بل أفراد العينة على هذه الفقرةأن هناك موافقة تامة من ق

ساوي يــ" أســتطيع االســتجابة لرغبــات وانفعــاالت اآلخــرين"للفقــرة الرابعــة الحــسابي  المتوســط .2
وأن  7.26إلشــــارة ، قيمــــة اختبــــار ا% 77.83أي أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي  3.89

ـــة إحـــصائيًا عنـــد ، 0.000تـــساوي  )Sig(.القيمـــة االحتماليـــة  لـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دال
0.05مــستوى داللــة   ، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد

 أفـراد العينـة بـلوهذا يعني أن هناك موافقة مـن ق، 3وهي ) المحايد (عن درجة غير متأكد
  .على هذه الفقرة

  
، وأن المتوســـــــط 4.13مكـــــــن القـــــــول بـــــــأن المتوســـــــط الحـــــــسابي يـــــــساوي وبـــــــشكل عـــــــام يُ 

 9.07، قيمـــــــة اختبـــــــار اإلشـــــــارة 82.55%الحـــــــسابي النـــــــسبي لجميـــــــع فقـــــــرات المجـــــــال يـــــــساوي 
دالـــــــــة " التعـــــــــاطف"عتبـــــــــر مجـــــــــال لـــــــــذلك يُ ، 0.000تـــــــــساوي  )Sig(.القيمـــــــــة االحتماليـــــــــة وأن 

0.05 مـــــستوى داللـــــة إحـــــصائيًا عنـــــد  ، ممـــــا يـــــدل علـــــى أن متوســـــط درجـــــة االســـــتجابة لهـــــذا
ـــــف جوهريـــــًا عـــــن درجـــــة غيـــــر متأكـــــد وهـــــذا يعنـــــي أن هنـــــاك ، 3وهـــــي ) المحايـــــد (المجـــــال يختل

  .موافقة تامة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال
حـــــصائية علـــــى مقيـــــاس اتخـــــاذ إاللـــــة  ذو در تـــــأثيراً ؤثّ ُيـــــ" التعـــــاطف"، فـــــإن مجـــــال وعليـــــه

0.05القـــــرار عنـــــد المـــــدراء وذلـــــك عنـــــد مـــــستوى داللـــــة   لتعـــــاطف ن مـــــستوى اأ، ممـــــا يعنـــــي
ر عــــــالي مــــــن لــــــى تمتــــــع المبحــــــوثين بقــــــدإ، وتعــــــزو الباحثــــــة ذلــــــك  جــــــداً عنــــــد المبحــــــوثين جيــــــد

 وجهـــــة نظـــــرهم ومراعـــــاة خـــــرين واحتـــــرامالتعـــــاطف الـــــذي يمـــــدهم بالمقـــــدرة علـــــى التعامـــــل مـــــع اآل
  .هم مما له أثر في تحفيزهم معنوياً مشاعر 
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 للمـدراء فـي شكالتلقياس درجة االرتباط بـين التعـاطف وفاعليـة اتخـاذ القـرار وحـل المـ 
  :مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا تم استخدام معامل االرتباط سبيرمان

، وأن 0.504وفاعلية اتخـاذ القـرار يـساوي  أن معامل االرتباط بين التعاطف) 5. 25(جدول  ُيبّين
وهـــذا يـــدل ، α =0.05 الداللـــة ىوهـــي أقـــل مـــن مـــستو ، 0.000تـــساوي ) .Sig(القيمـــة االحتماليـــة 

  .التعاطف وفاعلية اتخاذ القراربين على وجود عالقة ذات داللة إحصائية 
  

  )5. 25(جدول 
  التعاطف وفاعلية اتخاذ القرارمعامل االرتباط بين 

  

   (.Sig)القيمة االحتمالية  عامل سبيرمان لالرتباطم  الفرض
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التعاطف 

 وفاعليــة اتخـــاذ العـــاطفيكأحــد عناصـــر الــذكاء 
 للمــدراء فــي مكتــب غــزة شكالتالقــرار وحــل المــ

  اإلقليمي التابع لألونروا

0.504 *0.000 

   α=0.05 داللة ى االرتباط دال إحصائيًا عند مستو *
  

تـــــسعى ألن ونـــــروا كمؤســـــسة إنـــــسانية بالدرجـــــة األولـــــى أن األوتعـــــزو الباحثـــــة ذلـــــك إلـــــى 
ــــــع مــــــدرا ــــــساني والتعــــــاطف مــــــع اآلخــــــئيتمت ــــــالحس اإلن ــــــستطيع تها ب ــــــى ت ــــــديم خــــــدمات رين حت ق

ـــــي حاجـــــات الال ـــــزة تلب ـــــشعرهم بالرضـــــامتمي ـــــد تطابقـــــت هـــــذه الدراســـــة مـــــع دراســـــة  ،جئـــــين وت وق
ء الــــــــذين يتمتعـــــــــون بالتعــــــــاطف اإلنـــــــــساني هـــــــــم التـــــــــي أّكــــــــدت أن المـــــــــدرا) 2009الــــــــشهري، (

  .القادرون على اتخاذ القرارات مراعين في ذلك الجانب العلمي والعملي
 التــــي توصــــلت إلــــى (Ilarda & Findlay, 2006)اإلردة وفينــــدالي ودراســــة 

ويعــــود . يــــة نحــــو العمــــل فــــي فريــــق والشخــــصية والقابلالعــــاطفيوجــــود ارتبــــاط قــــوي بــــين الــــذكاء 
ــــك ــــون داخــــل الفريــــق يتمتعــــون بالقــــدرة علــــى دراســــة مــــشاعر  إلــــى أن اذل ــــذين يعمل ألشــــخاص ال

ــــــصبح فــــــي العاطفيــــــاآلخــــــرين، وفهــــــم االحتياجــــــات  ة لهــــــم، وتــــــسخير ذلــــــك بــــــشكل مناســــــب، وُي
  .مصلحة الفريق ونجاحه في تحقيق أهدافه

، حيــــــث )2004محمـــــد وجــــــاد اهللا، (بينمـــــا تعارضــــــت نتـــــائج هــــــذه الدراســــــة مـــــع دراســــــة 
ــــذكاء توصــــلت إلــــى عــــدم و  ــــة إحــــصائية بــــين التعــــاطف كأحــــد مكونــــات ال جــــود عالقــــة ذات دالل

 والتحــــصيل الدراســــي، تعــــزو ذلــــك إلــــى أن التفــــوق فــــي الدراســــة لــــيس لــــه عالقــــة بقــــدرة العــــاطفي
الطالـــــب علـــــى اإلحـــــساس بمعانـــــاة اآلخـــــرين أو قـــــراءة مـــــشاعرهم، إّنمـــــا يحتـــــاج ألبعـــــاد أخـــــرى 

  .أهمها توكيد الذات والثقة بالنفس



 153

  
 العـاطفيالقة ذات داللة إحصائية بين المهارة االجتماعية كأحد عناصر الـذكاء هناك ع .5

  :تب غزة اإلقليمي التابع لألونرواللمدراء في مكشكالت وفاعلية اتخاذ القرار وحل الم
  ".المهارة االجتماعية"تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الخامس 

 مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـي تم استخدام اختبـار اإلشـارة لمعرفـة
  ).5. 26(النتائج موضحة في جدول .  أم ال3وهي ) المحايد(درجة غير متأكد 

  

  )5. 26(جدول 
   لكل فقرة من فقرات مجال المهارة االجتماعية(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  

  الفقرة  م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 يالنسب

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

  الرتبة

1
أستطيع بسهولة مقابلة أناس جدد وأن 

  أستهل حديثًا عندما يتوجب عليّ 
4.25 85.00 0.74 8.68 *0.000 3 

 4 0.000* 8.56 0.76 84.57 4.23  أنفتح على الناس بطريقة مناسبة2

3
ع أستطيع أن أقيم عالقات ممتازة م

  اآلخرين
4.32 86.37 0.74 8.63 *0.000 2 

4
يحبني اآلخرون ويحترمونني وٕان لم يتفقوا 

  معي
4.04 80.88 0.82 7.66 *0.000 6 

 1 0.000* 8.95 0.63 86.37 4.32  أرّكز وأنتبه دائمًا عندما أستمع لآلخرين5

6
يشعر اآلخرون عادًة باالندفاع والشجاعة 

  عند الحديث معي
3.93 78.70 0.72 7.83 *0.000 7 

7
لدّي القدرة على التفاعل مع مشاعر 

  اآلخرين
4.14 82.83 0.64 8.78 *0.000 5 

  0.000*  9.07 0.51 83.51 4.18  جميع فقرات المجال معاً 8

0.05 داللة ىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستو *    
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  :يمكن استخالص ما يلي) 5. 26(من جدول 

 4.32ساوي يـ" أرّكز وأنتبه دائمًا عندما أستمع لآلخرين"المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة  .1
، قيمـــــة اختبـــــار % 86.37أي أن المتوســـــط الحـــــسابي النـــــسبي ) 5الدرجـــــة الكليـــــة مـــــن (

لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة  ،0.000تـساوي  )Sig(.وأن القيمة االحتمالية  8.95اإلشارة 
0.05ى داللـة إحصائيًا عنـد مـستو   ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه ،

وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة تامــة ، 3وهــي ) المحايــد (الفقــرة قــد زاد عــن درجــة غيــر متأكــد
 .بل أفراد العينة على هذه الفقرةمن ق

لـشجاعة عنـد الحـديث يشعر اآلخرون عادًة باالنـدفاع وا"للفقرة السادسة المتوسط الحسابي  .2
، قيمـة اختبـار اإلشـارة % 78.70أي أن المتوسط الحسابي النـسبي ، 3.93ساوي ي" معي

ـــــة وأن  7.83 ـــــساوي  )Sig(.القيمـــــة االحتمالي ـــــة ، 0.000ت ـــــرة دال ـــــر هـــــذه الفق ـــــذلك تعتب ل
0.05إحصائيًا عنـد مـستوى داللـة   ،لهـذه ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل ، 3وهي ) المحايد (الفقرة قد زاد عن درجة غير متأكد
  .أفراد العينة على هذه الفقرة

  
، وأن المتوســط الحــسابي 4.18مكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي يــساوي  يُ ،وبــشكل عــام

القيمـة االحتماليـة وأن  9.07، قيمة اختبـار اإلشـارة %83.51النسبي لجميع فقرات المجال يساوي 
.)Sig(  دالـة إحـصائيًا عنـد مـستوى داللـة " المهـارة االجتماعيـة"عتبر مجال لذلك يُ ، 0.000تساوي

0.05  ، ــًا عــن درجــة ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهري
اد العينـة علـى فقـرات بـل أفـر وافقـة تامـة مـن قٍ وهـذا يعنـي أن هنـاك م، 3وهـي ) المحايد (غير متأكد
  .هذا المجال

ـــــــ" المهـــــــارة االجتماعيـــــــة"، فـــــــإن مجـــــــال وعليـــــــه حـــــــصائية علـــــــى  ذو داللـــــــة إر تـــــــأثيراً ؤثّ ُي
0.05مقيــــــاس اتخــــــاذ القــــــرار عنـــــــد المــــــدراء وذلــــــك عنــــــد مـــــــستوى داللــــــة  ن ، ممــــــا يعنـــــــي أ

  .ين جيدرة االجتماعية عند المبحوثمستوى المها
ــــــة ذلــــــك إ ــــــع المــــــدوتعــــــزو الباحث ــــــى تمت ــــــة مــــــن التعــــــاطف وهــــــو أل حــــــد راء بدرجــــــة عالي

ة االجتماعيــــة وتعزيــــز العالقــــة  فــــي المهــــار  مباشــــراً ر تــــأثيراً ؤثّ  الــــذي ُيــــالعــــاطفيمكونــــات الــــذكاء 
 ذات الترتيــــــب األول فــــــي محــــــور )6(خرين وهــــــذا مــــــا يتطــــــابق مــــــع مــــــا جــــــاء فــــــي الفقــــــرة بــــــاآل

د تمتــــــع مـــــن محـــــور المهـــــارة االجتماعيـــــة تؤّكـــــ) 7(و ) 4 (ةكـــــذلك الفقـــــر و  ،المهـــــارة االجتماعيـــــة
ّضــــــح مــــــدى و ذ أن هــــــذه الفقــــــرة تُ  إأفــــــراد العينــــــة بــــــذكاء عــــــاطفي عــــــالي فيمــــــا يخــــــص التعــــــاطف

  .مهارة المدراء االجتماعية
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  ـــــــة اتخـــــــاذ القـــــــرار ـــــــة وفاعلي ـــــــين المهـــــــارة االجتماعي ـــــــاط ب ـــــــاس درجـــــــة االرتب لقي

غـــــــزة اإلقليمـــــــي التـــــــابع لألونـــــــروا تـــــــم  للمـــــــدراء فـــــــي مكتـــــــب شكالتوحـــــــل المـــــــ
  :استخدام معامل االرتباط سبيرمان

ـــــّين ـــــة) 5. 27(جـــــدول  ُيب ـــــين المهـــــارة االجتماعي ـــــاط ب ـــــة اتخـــــاذ  أن معامـــــل االرتب وفاعلي
وهــــــــي أقــــــــل مــــــــن ، 0.000تــــــــساوي ) .Sig(القيمــــــــة االحتماليــــــــة ، وأن 0.514القــــــــرار يــــــــساوي 

 بــــــــينقــــــــة ذات داللــــــــة إحــــــــصائية وهــــــــذا يــــــــدل علــــــــى وجــــــــود عال، α =0.05 الداللــــــــة ىمــــــــستو 
  .وفاعلية اتخاذ القرار المهارة االجتماعية

  
  )5. 27(جدول 

  المهارة االجتماعية وفاعلية اتخاذ القرارمعامل االرتباط بين 
  

   (.Sig)القيمة االحتمالية  معامل سبيرمان لالرتباط  الفرض
هنــــاك عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائية بــــين المهــــارة 

 العـــــــاطفير الـــــــذكاء االجتماعيـــــــة كأحـــــــد عناصـــــــ
 للمـدراء فـي مـشكالتوفاعلية اتخاذ القـرار وحـل ال

  مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا

0.514 *0.000 

  α=0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *
  

 فــــــي هــــــذا المجــــــال مــــــن اً  كبيــــــر اً ونــــــروا تــــــولي اهتمامــــــأن األوتعــــــزو الباحثــــــة ذلــــــك إلــــــى 
ـــــسبل المناســـــبة ال ـــــحيـــــث تـــــوفير ال ساعد المـــــدراء فـــــي بنـــــاء كتـــــساب المهـــــارة االجتماعيـــــة التـــــي ُت

  .عالقات جيدة مع موظفيهم تضمن سير العمل بسالسة وسهولة
التي أّكدت على أن التواصل ) 2010بظاظو، (وقد تطابقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

م فــي اكتــساب واالتــصال بــين المــدراء ومــوظفيهم يعطــيهم القــدرة علــى بنــاء عالقــات جيــدة تــساعده
  .المهارة االجتماعية التي من خاللها سيتخذون قرارات تكون في صالح العمل

 التــــــي توصــــــلت إلــــــى وجــــــود عالقــــــة قويــــــة (Hayward, 2005)هــــــايوارد ودراســــــة 
ــــــــذكاء  ــــــــات ال ــــــــة كأحــــــــد مكون ــــــــين المهــــــــارة االجتماعي ــــــــة إحــــــــصائية ب ــــــــدى العــــــــاطفيذات دالل  ل

ــــر الحكوميــــة والقيــــادة، ت ــــا مــــستخدمي المنظمــــات غي ــــى أن القــــادة فــــي جنــــوب أفريقي عــــزو ذلــــك إل
اســــمة بــــسبب تمــــتعهم بالمقــــدرة الكافيــــة علــــى حينجحــــون فــــي تــــسيير أعمــــالهم واتخــــاذ القــــرارات ال

  .بناء العالقات والشجاعة واالندفاع في التفاعل مع مشاعر اآلخرين



 156

  
 التــي توصــلت إلــى (Rosete & Ciarrochi, 2005) روســيت وسياروتــشيودراســة 

تعــود مهــارة المــدراء فــي .  العــالي وفّعاليــة القيــادةالعــاطفيبــاط قــوي بــين أصــحاب الــذكاء وجــود ارت
الــشركات الكبــرى علــى بنــاء عالقــات ممتــازة مــع الزبــائن، باإلضــافة إلــى خلــق االحتــرام العــالي بــين 

  .الموظفين والحصول على والئهم، ويظهر ذلك في نجاحهم في مجال الخدمات
  

 
 بـشكٍل عـام وفاعليـة اتخـاذ العـاطفيهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر الـذكاء 

  . للمدراء في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونرواكالتالقرار وحل المش
  

 
  .تم اختبار هذه الفرضية من خالل جميع فقرات المجال األول

 ىلمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـم استخدام اختبـار اإلشـارة ت
  ).5. 28( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3وهي ) المحايد(درجة غير متأكد 

  
  )5. 28(جدول 

   لجميع فقرات المجال األول(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
  

  البند
المتوسط 
 الحسابي

  المتوسط
 حسابي النسبيال

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
 االختبار

  القيمة االحتمالية
)Sig.( 

 0.000* 9.49 0.35 83.41 4.17  جميع فقرات المجال األول

0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *   
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  :يمكن استخالص ما يلي) 5. 28(من جدول 
أي ) 5الدرجــة الكليــة مــن ( 4.17ساوي يــ ميــع فقــرات المجــال األولالمتوســط الحــسابي لج

وأن القيمــــة االحتماليــــة  9.49، قيمــــة اختبــــار اإلشــــارة % 83.41أن المتوســــط الحــــسابي النــــسبي 
.)Sig(  دالـة إحـصائيًا عنـد مـستوى داللـة  عتبر جميع فقـرات المجـال األوللذلك تُ  ،0.000تساوي

0.05 قــد زاد عــن  مــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لجميــع فقــرات المجــال األول، م
وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة تامـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى ، 3وهـي ) المحايـد (درجة غيـر متأكـد

  .جميع فقرات المجال األول
  


 

 وفاعليـــــــة اتخـــــــاذ العـــــــاطفيأن معامـــــــل االرتبـــــــاط بـــــــين الـــــــذكاء ) 5. 29( جـــــــدول ُيبـــــــّين
ــــــــساوي  ــــــــرار ي ــــــــة 0.733الق ــــــــساوي ) .Sig(، وأن القيمــــــــة االحتمالي ــــــــل مــــــــن ، 0.000ت وهــــــــي أق

القـــــة ذات داللـــــة إحـــــصائية بـــــين الـــــذكاء وهـــــذا يـــــدل علـــــى وجـــــود ع، α =0.05 الداللـــــة ىمـــــستو 
  . وفاعلية اتخاذ القرارالعاطفي

  
  )5. 29(جدول 

   وفاعلية اتخاذ القرارالعاطفيالذكاء معامل االرتباط بين 
  

   (.Sig)القيمة االحتمالية  معامل سبيرمان لالرتباط  الفرض
هنـــــــاك عالقـــــــة ذات داللـــــــة إحـــــــصائية بـــــــين 

عليـة  بـشكٍل عـام وفاالعـاطفيعناصر الـذكاء 
 للمــــدراء فــــي مــــشكالتاتخــــاذ القــــرار وحــــل ال

  زة اإلقليمي التابع لألونروامكتب غ

0.733 *0.000 

  α=0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *
  

 
صـلت إلـي لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد و تم استخدام اختبـار اإلشـارة 

  ).5. 30( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3وهي ) المحايد(درجة غير متأكد 
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  )5. 30(جدول 

   لكل فقرة من فقرات مجال مقياس اتخاذ القرار(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
  

  الفقرة  م
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
االختبار

يمة الق
االحتمالية 

)Sig.( 

  الرتبة

1
أملك القدرة على اختيار أنسب األوقات 

  التخاذ القرار
4.15 83.04 0.59 8.89 *0.000 15 

2
أتخذ قرارًا روتينيًا لمواجهة مواقف متكرر 

  تحدث من حين آلخر
3.67 73.48 0.96 5.32 *0.000 25 

 17 0.000* 9.00 0.54 82.17 4.11  لدّي الخبرة التخاذ القرار الناجح3

 4 0.000* 9.22 0.59 87.39 4.37  أبني قراري على معرفة بالحقائق4

 10 0.000* 8.83 0.65 83.91 4.20  ال أتخذ قرارًا ال يستند إلى مبررات منطقية5

 6 0.000* 8.94 0.64 85.71 4.29  أستطيع أن أتعرف على المشكلة6

 3 0.000* 9.01 0.65 88.26 4.41  أدرك أهمية التوقيت في اتخاذ القرار7

 8 0.000* 8.73 0.72 85.00 4.25  أفكر كثيرًا وباتزان قبل اتخاذ القرار 

8
أحاول توفير جميع المعلومات والبيانات 

  قبل اتخاذ القرار
4.27 85.43 0.61 9.06 *0.000 7 

 11 0.000* 8.50 0.74 83.74 4.19  أسمح لآلخرين بمشاركتي في اتخاذ القرار9

 8 0.000* 8.84 0.66 85.00 4.25  تائج المترتبة على القرارأزن الن10

 2 0.000* 9.01 0.69 88.57 4.43  أقّدر مسؤولية اتخاذ القرار11

 5 0.000* 8.56 0.73 86.15 4.31  أتحمل مسؤولية الفشل في قرار خاطئ12

13
أعفي المشاركين في اتخاذ القرار من 

  مسؤولية النتائج المترتبة على هذا القرار
3.76 75.22 0.93 6.00 *0.000 24 
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  الفقرة  م
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig.( 

  الرتبة

14

أستطيع تحديد المواقف التي يكون لرأي كل 
من األفراد المشاركين في اتخاذ القرار وزنه 

  الكبير
4.12 82.39 0.69 8.49 *0.000 16 

 21 0.000* 8.44 0.65 81.09 4.05  لدّي قدرة إلقناع اآلخرين بدقة قراري15

16
أحاول استطالع آراء اآلخرين على مدى 

  دقة قراري المتخذ
3.94 78.89 0.74 7.62 *0.000 22 

 23 0.000* 6.45 0.95 78.00 3.90  أحب تفويض السلطة لآلخرين التخاذ القرار17

18
والقوانين ألسترشد بها عند أرجع إلى اللوائح 

  اتخاذ القرار
4.17 83.48 0.78 8.16 *0.000 14 

 13 0.000* 8.49 0.71 83.52 4.18  أحدد فوائد ومضار القرار19

 12 0.000* 8.62 0.65 83.56 4.18  أتابع القرار للتحقق من نتائجه20

21
أعتبر نفسي ممن يشتركون في المناقشات 

  باستمرار التخاذ القرار
4.05 81.10 0.72 8.14 *0.000 20 

22
أقيس المواقف عند اتخاذ القرار على 

  الخبرات السابقة
4.10 81.96 0.61 8.68 *0.000 18 

 1 0.000* 9.12 0.62 89.78 4.49  أشعر بالراحة عند اتخاذ قرار إيجابي23

24
أستبعد الحلول التي تتنافى مع القوانين 

  واللوائح الثابتة
4.08 81.52 0.87 7.88 *0.000 19 

  0.000* 9.49 0.37 83.11 4.16  جميع فقرات المجال معاً 25

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *    
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  :يمكن استخالص ما يلي) 5. 30(من جدول 

اوي سيـ "أشـعر بالراحـة عنـد اتخـاذ قـرار إيجـابي"المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة والعـشرين  .1
، قيمـة اختبـار % 89.78أي أن المتوسط الحـسابي النـسبي ) 5الدرجة الكلية من ( 4.49

لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة ، 0.000تـساوي  )Sig(.وأن القيمة االحتمالية  9.12اإلشارة 
 ، مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه α =0.05إحصائيًا عند مستوى داللة 

وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة تامــة ، 3وهــي ) المحايــد (رجــة غيــر متأكــدالفقــرة قــد زاد عــن د
 .بل أفراد العينة على هذه الفقرةمن ق

 تحــدث مــن ةأتخــذ قــرارًا روتينيــًا لمواجهــة مواقــف متكــرر "للفقــرة الثانيــة المتوســط الحــسابي  .2
ــ" حــين آلخــر ، قيمــة اختبــار % 73.48أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ، 3.67ساوي ي

لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة ، 0.000تـساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  5.32رة اإلشا
0.05إحصائيًا عنـد مـستوى داللـة   ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه

بـل وهذا يعني أن هناك موافقة من ق، 3وهي ) المحايد (الفقرة قد زاد عن درجة غير متأكد
  .اد العينة على هذه الفقرةأفر 

  
، وأن المتوســط الحــسابي 4.16مكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي يــساوي  يُ ،عــام وبــشكل

القيمـة االحتماليـة وأن  9.49، قيمة اختبـار اإلشـارة %83.11النسبي لجميع فقرات المجال يساوي 
.)Sig(  يًا عنـد مـستوى داللـة دالة إحـصائ" مقياس اتخاذ القرار"لذلك يعتبر مجال ، 0.000تساوي

0.05  ، ــًا عــن درجــة ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهري
وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة تامـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى فقـرات ، 3وهـي ) المحايد (غير متأكد
 ومجـال اتخـاذ العـاطفي مـستوى الـذكاء أي أن هناك عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين. هذا المجال

0.05القرار عند مستوى داللة  .  
  

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن عملية اتخـاذ القـرار تتطلـب مهـارات تفكيـر عاليـة علـى مـستوى 
خطــوات اتخــاذ القــرار مــن وضــع البــدائل وفحــصها ودراســة آثــار القــرار وحــل المــشكالت التــي قــد 

 مـن العـاطفي أنها تحتاج إلى سمات شخصية ال تتوفر إّال عند مـن يتـوفر لـديهم الـذكاء تطرأ، كما
ســرعة فــي البديهــة حــسب الموقــف ومراعــاة المواقــف اإلنــسانية والقيــام بعمليــة االتــصال الناجحــة، 

وعليــه، فــإن األونــروا كمؤســسة إنــسانية لمــساعدة الالجئــين تهــتم باختيــار المــدراء . والتــأثير واإلقنــاع
  .العاطفيلذين ُيحسنون اتخاذ القرار شرط أن يتوفر فيهم سمات الذكاء ا
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 التــي توصــلت (Maccalupo, 2002)ماكــالبو مــع دراســة وتطابقــت نتــائج هــذه الدراســة 

 وعمليــة اتخــاذ العــاطفيإلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة قويــة ذات داللــة إحــصائية بــين مــستوى الــذكاء 
القائــد الـذي يتمتــع بقــدرات شخـصية وجدانيــة مثــل إدارة الــذات القـرار لــدى قــادة المـدارس، حيــث أن 

  .والقدرة على التواصل، ينجح بشكل كبير في إدارة المدرسة بشكل ناجح
  فيريافيديافونجز وجيامسخونودراسة 

(Viriyavidhayavonges & Jiamsuchon, 2001)  
 العــاطفي الــذكاء التــي توصــلت إلــى أن المــدراء األكثــر نجاحــًا هــم الــذين يتمتعــون بقــدرات

بـــشكل قـــوي، حيـــث ُيـــساعدهم ذلـــك علـــى التـــأثير فـــي اآلخـــرين، والحـــصول علـــى والئهـــم، وبالتـــالي 
  .استمرار النجاح بأعمالهم

 التــــي توصــــلت إلــــى وجــــود Leban & Zulauf, 2004)(ليــــبن وزاالف ودراســــة 
ة، يعـــــزو  عنـــــد المـــــدراء، ونمـــــط القيـــــادة التحويليـــــالعـــــاطفيارتبـــــاط قـــــوي مـــــا بـــــين قـــــدرات الـــــذكاء 

ذلــــــك إلــــــى أن المــــــدراء الــــــذين يحبــــــون التغييــــــر وٕاحــــــداث التــــــأثير بــــــاآلخرين، يتمتعــــــون بــــــذكاء 
  .عاطفي قوي ُيساعدهم في تحقيق ذلك

  
 

ــــــــذكاء " ــــــــى اتخــــــــاذ العــــــــاطفيأثــــــــر ال ــــــــى مقــــــــدرة مــــــــدراء مكتــــــــب األونــــــــروا بغــــــــزة عل  عل
  ".شكالتالقرار وحل الم

  . جميع فقرات اإلستبانةمن خاللتم اختبار هذه الفرضية 
لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـي تم استخدام اختبـار اإلشـارة 

  ).5. 31( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3وهي ) الحياد(درجة غير متأكد 
  

  )5. 31(جدول 
  اإلستبانة لجميع فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
  

  البند
ط المتوس
 الحسابي

المتوسط الحسابي 
 النسبي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
)Sig.( 

 0.000* 9.49 0.33 83.28 4.16  جميع فقرات الدراسة

0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *   
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  :يمكن استخالص ما يلي) 5. 31(من جدول 

) 5الدرجــــــة الكليــــــة مــــــن ( 4.16ساوي يــــــ اإلســــــتبانةتوســــــط الحــــــسابي لجميــــــع فقــــــرات الم
القيمــــــــة وأن  9.49، قيمــــــــة اختبــــــــار اإلشــــــــارة % 83.28أي أن المتوســــــــط الحــــــــسابي النــــــــسبي 

دالـــــــة إحـــــــصائيًا  اإلســـــــتبانةلـــــــذلك تعتبـــــــر جميـــــــع فقـــــــرات ، 0.000تـــــــساوي  )Sig(.االحتماليـــــــة 
0.05عنـــــد مـــــستوى داللـــــة   ، ممـــــا يـــــدل علـــــى أن متوســـــط درجـــــة االســـــتجابة لجميـــــع فقـــــرات

ـــــد(قـــــد زاد عـــــن درجـــــة غيـــــر متأكـــــد  اإلســـــتبانة وهـــــذا يعنـــــي أن هنـــــاك موافقـــــة ، 3وهـــــي ) المحاي
  .اإلستبانةتامة من قبل أفراد العينة على جميع فقرات 

 التفكيـر تؤكد النتائج أعـاله تمتـع مـدراء األونـروا بمـستوى ذكـاء عـاطفي عـالي ُيمّكـنهم مـن
لباحثــة هنــا إلــى ضــرورة أن يكــون لــدى  االجيــد واتخــاذ القــرارات المناســبة فــي كــل الظــروف، وتــشير

ة مـــن بينهـــا الثقـــة بـــالنفس، وٕادارة االنفعـــاالت، والتحفيـــز العاطفيـــالمـــدراء مجموعـــة مـــن المهـــارات 
ري األونــروا وامــتالك مــدي. الــذاتي، أي الدافعيــة نحــو العمــل، والتعــاطف بمــا فــي ذلــك روح التعــاون

ذلــك ُيــساعد علــى نجــاح المؤســسة فــي تقــديم الخــدمات الممتــازة لالجئــين فــي غــزة، وتحقيــق الرضــا 
  .والدعم المعنوي في كل األزمات والمواقف

ــــــشهري، (وتتطــــــابق هــــــذه النتــــــائج مــــــع بعــــــض الدراســــــات مــــــن بينهــــــا دراســــــة  ) 2009ال
ـــــ ـــــين ال ـــــة إحـــــصائية ب ـــــة ذات دالل ـــــى وجـــــود عالقـــــة موجب ـــــين العـــــاطفيذكاء التـــــي توصـــــلت إل  وب

ـــــدى مـــــوظفي القطـــــاع العـــــام والخـــــاص ـــــرار ل ـــــع . اتخـــــاذ الق ـــــى تمت ـــــك إل يعـــــزو الباحـــــث ســـــبب ذل
المــــــوظفين بمجموعــــــة مــــــن القــــــدرات الشخــــــصية مثــــــل ضــــــبط الــــــنفس وٕادارة االنفعــــــاالت وغيرهــــــا 

  .جعلتهم قادرين على التكيف مع الظروف المختلفة وصنع القرار المناسب
 واتخـاذ العـاطفيي أّكدت على وجود ارتبـاط قـوي بـين الـذكاء الت) 2009النمري، (ودراسة 

ة التــي العاطفيـالقـرار يعـود إلـى تحلـي المـدراء بالـصفات القياديــة باإلضـافة إلـى القـدرات الشخـصية 
  .تدفعهم للعطاء وابتكار األساليب الجيدة في إدارة مدارسهم

 العـــاطفي الـــذكاء التـــي توصـــلت إلـــى نفـــس االرتبـــاط القـــوي بـــين) 2008صـــالح، (ودراســـة 
والقدرة على اتخاذ القرارات اإلدارية، وأّكدت على أن تمتع مدراء البنوك بمـستوى عـالي مـن الـذكاء 

  . ساعدهم على تطوير مهارات االبتكار واإلبداع، وبالتالي المنافسة والتفوقالعاطفي
ــــــــــــــــــل دراســــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــشيخ، (وغيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الدراســــــــــــــــــات مث   ،)2007ســــــــــــــــــليمان وال

ــــــــدت علــــــــى تمتــــــــع ) 2003زيــــــــدان واإلمــــــــام، (ودراســــــــة ) 2006البــــــــوريني، (ودراســــــــة  التــــــــي أّك
 العــــــالي سيــــــساعدهم فــــــي بنــــــاء شخــــــصيتهم، وبالتــــــالي أن يــــــصبحوا العــــــاطفيالطــــــالب بالــــــذكاء 

  .مديرين ناجحين في المستقبل
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 يؤهلهم بناء العاطفيأّكدت تمتع المعلمون بقدرات الذكاء ) 2001السمادوني، (أّما دراسة 
  .تي ستؤثر على المجتمع إيجابياً شخصية القائد ال

  
 

راء أفـــــراد فـــــي آ α=0.05 توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستوى الداللـــــة 
 علــــى مقــــدرة مــــدراء مكتــــب األونــــروا بغــــزة علــــى اتخــــاذ القــــرار العــــاطفيالعينــــة حــــول أثــــر الــــذكاء 

مـــــر، الخبـــــرة، المؤهـــــل العلمـــــي، الجـــــنس، الع(عـــــزى إلـــــى الـــــسمات الشخـــــصية  تُ شكالتوحـــــل المـــــ
  ).نطاق اإلشرافالدرجة الوظيفية، 

  
ـــــــــة مـــــــــا إذا كـــــــــان هنـــــــــاك فـــــــــروق ذات "  وتنـــــــــي-مـــــــــان"تـــــــــم اســـــــــتخدام اختبـــــــــار  لمعرف

داللــــــــــة إحــــــــــصائية وهــــــــــو اختبــــــــــار غيــــــــــر معلمــــــــــي يــــــــــصلح لمقارنــــــــــة متوســــــــــطي مجمــــــــــوعتين 
لمعرفـــــــــــة مـــــــــــا إذا " واالس –كروســـــــــــكال " كـــــــــــذلك تـــــــــــم اســـــــــــتخدام اختبـــــــــــار . مـــــــــــن البيانـــــــــــات

ـــــــــة إحـــــــــصائية وهـــــــــذا االختبـــــــــار الالمعلمـــــــــي يـــــــــصلح لمقارنـــــــــة كـــــــــ ان هنـــــــــاك فـــــــــروق ذات دالل
  . متوسطات أو أكثر3
  

ــة إحــصائية حــول ت: أوالً  ــذكاء وجــد فــروق ذات دالل ــى مــستوى ال ــسمات الشخــصية عل ــأثير ال ت
  :عزى إلى الجنس تُ شكالتقرار وحل الم مدراء مكتب األونروا بغزة على اتخاذ اللدى العاطفي

تبــين أن القيمــة االحتماليــة "  وتنــي–مــان "أنــه باســتخدام اختبــار ) 5. 32(جــدول  ُيوّضــح
)Sig. ( 0.05لجميع مجاالت الدراسة كانت أكبر من مـستوى الداللـة  ، ومـن ثـم فإنـه ال توجـد

ء  علــى مقــدرة مــدراالعــاطفيفــروق ذات داللــة إحــصائية بــين إجابــات أفــراد العينــة حــول أثــر الــذكاء 
  .عزى إلى الجنس تُ شكالتمكتب األونروا بغزة على اتخاذ القرار وحل الم

ـــــــــــيس  ـــــــــــة مـــــــــــستقلة بعـــــــــــضها عـــــــــــن بعـــــــــــض، ول أي أن المتغيـــــــــــرات فـــــــــــي هـــــــــــذه الحال
  .هناك عالقة ُتعزى إلى الجنس

 عنــــــــد أفــــــــراد العينــــــــة العــــــــاطفيوعليــــــــه، لــــــــيس هنــــــــاك تمــــــــايز فــــــــي مــــــــستوى الــــــــذكاء 
  .بسبب كونهم ذكورًا وٕاناثاً 
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  )5. 32(جدول 

  الجنس – نتائج الفرضية الرئيسة الثانية
  

 ).Sig(القيمة االحتمالية  قيمة االختبار  المجال

 0.365 733.50  الوعي الذاتي

 0.323 721.00 تنظيم الذات

 0.359 796.50 الدافعية

 0.254 762.50 التعاطف

 0.322 785.00  المهارة االجتماعية

 0.215 747.50  العاطفيمقياس الذكاء 

 0.125 706.50 اس اتخاذ القرارمقي

 0.183 734.50 جميع مجاالت الدراسة

  
وتعـــزو الباحثـــة ذلـــك إلـــى أن تـــأثير الجـــنس ذكـــر أو أنثـــى لـــيس مهمـــًا بقـــدر تمتـــع المـــدراء 

  . العالي الذي يساعدهم في النجاح بالعملالعاطفيبالذكاء 
  

  ) 2010بظـــــــاظو، (وقـــــــد تطابقـــــــت هـــــــذه النتـــــــائج مـــــــع بعـــــــض الدراســـــــات مثـــــــل دراســـــــة 
  ) 2008صــــــــــــــالح، (ودراســــــــــــــة ) 2009الــــــــــــــشهري، (ودراســــــــــــــة ) 2009النمــــــــــــــري، (ودراســــــــــــــة 
، حيــــــث أّكــــــدت هــــــذه الدراســــــات )2004محمــــــد وجــــــاد اهللا، (ودراســــــة ) 2007جــــــودة، (ودراســــــة 

ــــذكاء  ــــشخص لل ــــة الجــــنس فــــي امــــتالك ال ــــد العــــاطفيعــــدم أهمي ، حيــــث أنهــــا قــــدرات شخــــصية ق
  . الوقت والخبرةتكون موجودة لدى األشخاص، أو يكتسبونها مع

  )2007المــــــــــــصّدر، (بينمــــــــــــا تعارضــــــــــــت مــــــــــــع بعــــــــــــض الدراســــــــــــات مثــــــــــــل دراســــــــــــة 
الــذين توصــلوا إلــى وجــود فــروق ذات داللــة ) 2005فــّراج، (ودراســة ) 2006النواجحــة، (ودراســة 

 لــصالح الــذكور، يعــود ذلــك إلــى أن الطالبــات العــاطفيإحــصائية بــين الــذكور واإلنــاث فــي الــذكاء 
ر وافتقار ضبط النفس الـذي يمـنعهم مـن الـسيطرة علـى انفعـاالتهم، باإلضـافة يمتلكون الخجل الكبي
  .تتفوق في كثير من األحيان على العقلإلى أن قوة العاطفة 
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وجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية حــول تــأثير الــسمات الشخــصية علــى مــستوى الــذكاء  ت:ثانيــاً 

  : ُتعزى إلى العمركالت وحل المشقرار مدراء مكتب األونروا بغزة على اتخاذ اللدى العاطفي
تبــــــــــين أن "  واالس-كروســــــــــكال"يتــــــــــضح أنــــــــــه باســــــــــتخدام ) 5. 33( جــــــــــدول ُيوّضــــــــــح

ــــــــة ) .Sig(القيمــــــــة االحتماليــــــــة  لجميــــــــع مجــــــــاالت الدراســــــــة كانــــــــت أكبــــــــر مــــــــن مــــــــستوى الدالل
0.05  ، فــــــي اســــــتجابة المبحــــــوثين ومــــــن ثــــــم فإنــــــه ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحــــــصائية

غـــــزة علـــــى اتخـــــاذ  علـــــى مقـــــدرة مـــــدراء مكتـــــب األونـــــروا بالعـــــاطفيللدراســـــة حـــــول أثـــــر الـــــذكاء 
  .عزى إلى العمر تُ القرار وحل المشكالت

  
أي أن المتغيــــــــــرات فــــــــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة مــــــــــستقلة عــــــــــن بعــــــــــضها الــــــــــبعض، ولـــــــــــيس 

  .هناك عالقة ُتعزى إلى العمر
  .العينة بسبب العمر عند أفراد العاطفيوعليه، ليس هناك تمايز في مستوى الذكاء 
  

  )5. 33(جدول 
  العمر – نتائج الفرضية الرئيسة الثانية

  
).Sig(القيمة االحتمالية  درجات الحرية قيمة االختبار  المجال

 0.629 3 1.735  الوعي الذاتي

 0.056 3 7.562 تنظيم الذات

 0.975 3 0.215 الدافعية

 0.809 3 0.966 التعاطف

 0.674 3 1.535  المهارة االجتماعية

 0.920 3 0.496  العاطفيمقياس الذكاء 

 0.644 3 1.667 مقياس اتخاذ القرار

 0.899 3 0.591 جميع مجاالت الدراسة
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 هــي قــدرات شخــصية لــدى المــدراء العــاطفيوتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أن مكونــات الــذكاء 

ختلــف أرجــاء العــالم وامــتالكهم لهــا أو عدمــه لــيس لــه عالقــة بــالعمر، حيــث أن األشــخاص فــي م
  .يختلفون في الصفات الشخصية بغض النظر عن عمرهم

) 2009الجبهـــان، (وقـــد تطابقـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع بعـــض الدراســـات مثـــل دراســـة 
  ) 2006البـــــــــــــــوريني، (ودراســـــــــــــــة ) 2008صـــــــــــــــالح، (ودراســـــــــــــــة ) 2008مغربـــــــــــــــي (ودراســـــــــــــــة 

ـــــسمادوني، (ودراســـــة ) 2003ســـــرور، (ودراســـــة  ـــــدت )2001ال ـــــث أّك ـــــع ، حي ـــــك الدراســـــات تمت تل
 ال ُيـؤثر علـى عمـرهم الزمنـي، حيـث فـي بعـض األحيـان يكـون العمـر العـاطفياألشخاص بالـذكاء 

  .األقل أكثر ذكاًء والعكس
ــــر لعامــــل ) 2010بظــــاظو، (بينمــــا تعارضــــت مــــع دراســــة  التــــي توصــــلت إلــــى وجــــود أث

التـــــي ُتكتـــــسب  للمـــــدراء، يرجـــــع إلـــــى الخبـــــرة فـــــي الحيـــــاة العـــــاطفيالعمـــــر علـــــى مـــــستوى الـــــذكاء 
  .نتيجة مخالطة أصناف متنوعة من الناس

  
التــي توصــلت إلــى وجــود فــروق ذات داللــة ) 2009الــشهري، (كمــا تعارضــت مــع دراســة 

ويعــزو الباحــث .  ودرجــات اتخــاذ القــرار وفقــًا لمتغيــر العمــرالعــاطفيإحــصائية بــين درجــات الــذكاء 
بـرة التـي أكـسبتهم القـدرات الشخـصية التـي ذلك إلى أن األعمال المتقدمـة لـديها الـوعي الكـافي والخ

  .تميزهم عن غيرهم
 ينمـــــــــــــو العـــــــــــــاطفيالتـــــــــــــي أّكـــــــــــــدت علـــــــــــــى أن الـــــــــــــذكاء ) 2004هاشـــــــــــــم، (ودراســـــــــــــة 
  .بازدياد عمر المراهق

  
وجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية حــول تــأثير الــسمات الشخــصية علــى مــستوى الــذكاء  ت:ثالثــاً 

  : ُتعزى إلى الخبرةكالتقرار وحل المشخاذ ال مدراء مكتب األونروا بغزة على اتلدى العاطفي
"  واالس-كروســـــــــــــــــكال"يتـــــــــــــــــضح أنـــــــــــــــــه باســـــــــــــــــتخدام ) 5. 34( جـــــــــــــــــدول ُيوّضـــــــــــــــــح

لجميــــــــــــع مجــــــــــــاالت الدراســــــــــــة كانــــــــــــت أكبــــــــــــر مــــــــــــن ) .Sig(تبــــــــــــين أن القيمــــــــــــة االحتماليــــــــــــة 
0.05مـــــــــــستوى الداللـــــــــــة   ، ُوجـــــــــــد فـــــــــــروق ذات داللـــــــــــة إحـــــــــــصائية ومـــــــــــن ثـــــــــــم فإنـــــــــــه ال ت

 علـــــــــى مقـــــــــدرة مـــــــــدراء العـــــــــاطفيللدراســـــــــة حـــــــــول أثـــــــــر الـــــــــذكاء ة المبحـــــــــوثين فـــــــــي اســـــــــتجاب
  .عزى إلى الخبرة تُ شكالتمكتب األونروا بغزة على اتخاذ القرار وحل الم
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  )5. 34(جدول 

  الخبرة – نتائج الفرضية الرئيسة الثانية
  

 ).Sig(القيمة االحتمالية  درجات الحرية قيمة االختبار  المجال

 0.976 3 0.213  الوعي الذاتي

 0.193 3 4.727 تنظيم الذات

 0.857 3 0.769 الدافعية

 0.246 3 4.146 التعاطف

 0.842 3 0.830  المهارة االجتماعية

 0.658 3 1.606  العاطفيمقياس الذكاء 

 0.475 3 2.501 مقياس اتخاذ القرار

 0.530 3 2.212 جميع مجاالت الدراسة

  
ــ روا تهــتم باختيــار المــدراء الــذين يتمتعــون بــذكاء عــاطفي تعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أن األون

  . ومساعدة الالجئين مهما كان عدد سنوات خبراتهمالمشكالتُيساعدهم في اتخاذ القرار وحل 
 )2009الــــــشهري، (  هــــــذه الدراســــــة مــــــع بعــــــض الدراســــــات مثــــــل دراســــــةتعارضــــــتوقــــــد 

 ودراســــــــــة )2005فــــــــــّراج، (ودراســــــــــة ) 2008صــــــــــالح، (ودراســــــــــة ) 2008مغربــــــــــي، (ودراســــــــــة 
، حيــــث أّكــــدت تلــــك الدراســــات وجــــود ارتبــــاط قــــوي فــــي الــــذكاء (Hayward, 2005)هــــايوارد 
ـــــرةالعـــــاطفي ـــــع األشـــــخاص بالقـــــدرات الشخـــــصية ال ينفـــــي .  ُيعـــــزى للخب ـــــى أن تمت ـــــك إل يرجـــــع ذل

عـــــدم وجـــــود الخبـــــرة الكافيـــــة، حيـــــث نجـــــد أن بعـــــض األشـــــخاص ذوي الخبـــــرة المنخفـــــضة لـــــديهم 
  .كسذكاء عاطفي عالي وبالع

  
ـــــــــسمادوني، (ودراســـــــــة ) 2009النمـــــــــري، (مـــــــــع دراســـــــــة أيـــــــــضًا تعارضـــــــــت و  ) 2001ال

 لــــدى المــــدراء والمعلمــــين تعــــزى لمتغيــــر العــــاطفيالــــذين توصــــلوا إلــــى وجــــود فــــروق فــــي الــــذكاء 
 وتختلــــــــف العــــــــاطفيويعــــــــزو ذلــــــــك أن الخبــــــــرة تلعــــــــب دورًا كبيــــــــرًا فــــــــي نمــــــــاء الــــــــذكاء . الخبـــــــرة

  .باختالف األشخاص أنفسهم
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وجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية حــــول تــــأثير الــــسمات الشخــــصية علــــى مــــستوى  ت:رابعــــاً 

 ُتعـــزى كالتقـــرار وحـــل المـــش مـــدراء مكتـــب األونـــروا بغـــزة علـــى اتخـــاذ اللـــدى الـــذكاء العـــاطفي
  :إلى المؤهل العلمي
تبــــــــــين أن "  واالس-كروســــــــــكال"يتــــــــــضح أنــــــــــه باســــــــــتخدام ) 5. 35( جــــــــــدول ُيوّضــــــــــح

كانــــــت " العــــــاطفيمقيــــــاس الــــــذكاء ، المهــــــارة االجتماعيــــــة"ن لكــــــل مــــــ) .Sig(القيمــــــة االحتماليــــــة 
0.05أقـــــل مـــــن مـــــستوى الداللـــــة  ، فـــــي  ومـــــن ثـــــم فإنـــــه توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائية

 علـــــى مقـــــدرة مـــــدراء مكتـــــب األونـــــروا العـــــاطفيالـــــذكاء  حـــــول أثـــــراســـــتجابة المبحـــــوثين للدراســـــة 
  .زى إلى المؤهل العلميع تُ المشكالتبغزة على اتخاذ القرار وحل 

  
ويرجــــــع ذلــــــك أن حملــــــة الدراســــــات العليــــــا لــــــديهم القــــــدرة العلميــــــة والمهــــــارة االجتماعيــــــة 

  .على ربط قراراتهم بسبب زيادة معلوماتهم اإلدارية نتيجة تعمقهم بالدراسة بشكل أكبر
  

) .Sig(ا بالنــــــــــــسبة لبــــــــــــاقي مجــــــــــــاالت الدراســــــــــــة تبــــــــــــين أن القيمــــــــــــة االحتماليــــــــــــة أّمـــــــــــ
0.05مــــــــــن مــــــــــستوى الداللــــــــــة كانــــــــــت أكبــــــــــر   ، ومــــــــــن ثــــــــــم فإنــــــــــه ال توجــــــــــد فــــــــــروق ذات
  . إلى المؤهل العلميىعز في استجابة المبحوثين للدراسة تُ داللة إحصائية 

  
ُتعبـــــــر ) الـــــــوعي الـــــــذاتي، تنظـــــــيم الـــــــذات، الدافعيـــــــة، التعـــــــاطف(وذلـــــــك ألن المجـــــــاالت 

شخــــــــصيته اإلداريــــــــة عــــــــن صــــــــفات شخــــــــصية يمتلكهــــــــا شــــــــخص المــــــــدير، وهــــــــي جــــــــزء مــــــــن 
ـــــ ـــــة ىواالجتماعيـــــة، وال تُنّم ـــــادة التحـــــصيل العلمـــــي أو المهـــــارة االجتماعي ـــــستحدث نتيجـــــة زي  أو ُت

  .مما أّدى إلى عدم وضوح تلك الفروق
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  )5. 35(جدول 

   المؤهل العلمي– نتائج الفرضية الرئيسة الثانية
  

 ).Sig(القيمة االحتمالية  درجات الحرية قيمة االختبار  المجال

 0.394 3 2.987  الوعي الذاتي

 0.346 3 3.313 تنظيم الذات

 0.209 3 4.537 الدافعية

 0.164 3 5.106 التعاطف

 0.007* 3 12.162  المهارة االجتماعية

 0.025* 3 9.314  العاطفيمقياس الذكاء 

 0.137 3 5.532 مقياس اتخاذ القرار

 0.070 3 7.069 جميع مجاالت الدراسة

0.05المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  الفرق بين *   
  

 حـــــــــــول أثـــــــــــر المبحـــــــــــوثين  متوســـــــــــطات الرتـــــــــــب الســـــــــــتجابةُيبـــــــــــّين) 5. 36(جـــــــــــدول 
 علــــــــى مقــــــــدرة مــــــــدراء مكتــــــــب األونــــــــروا بغــــــــزة علــــــــى اتخــــــــاذ القــــــــرار وحــــــــل العــــــــاطفيالــــــــذكاء 
  .عزى إلى المؤهل العلمي تُ المشكالت

ـــــــار الم ـــــــائج االختب ـــــــي جـــــــدول مـــــــن خـــــــالل نت ـــــــسبة ) 5. 36(وضـــــــحة ف ـــــــه بالن ـــــــين أن تب
كــــــان متوســــــط الرتبــــــة الســــــتجابات " العــــــاطفيمقيــــــاس الــــــذكاء ، المهــــــارة االجتماعيــــــة"للمجــــــالين 

ـــــــا مـــــــن متوســـــــطا المبحـــــــوثين للدراســـــــة ـــــــة درجـــــــة الدراســـــــات العلي ـــــــر لحمل ـــــــاقي أكب ـــــــب لب ت الرت
أكبـــــر لـــــدى هـــــذا يعنـــــي أن درجـــــة الموافقـــــة حـــــول هـــــذين المجـــــالين كانـــــت . المـــــؤهالت األخـــــرى

  . الذين من حملة الدراسات العلياأفراد العينة
وذلـــــك ألن حملـــــة الدراســـــات العليـــــا لـــــديهم الـــــوعي اإلدراكـــــي والقـــــدرة علـــــى التكيـــــف مـــــع 
مجـــــتمعهم بـــــشكل أكبـــــر نتيجـــــة الثقافـــــة العلميـــــة التـــــي اكتـــــسبوها بحكـــــم تقـــــدمهم فـــــي الدراســـــة، 

  .لموقفاألمر الذي جعلهم يمتلكون معطيات وأدوات أكثر لتحليل ا
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  )5. 36(جدول 

   المؤهل العلمي–الفرضية الرئيسة الثانية متوسطات رتب 
 

 متوسطات الرتب
  المجال

 دراسات عليا دبلوم عاليبكالوريوس دبلوم

 51.79 38.08 43.08 41.05  الوعي الذاتي

 51.45 43.25 43.94 35.91 تنظيم الذات

 52.22 31.67 46.55 37.77 الدافعية

 50.20 28.67 48.72 36.77 التعاطف

 56.80 29.08 45.73 29.05  المهارة االجتماعية

 55.34 28.92 46.05 32.14  العاطفيمقياس الذكاء 

 48.89 27.42 49.91 36.64 مقياس اتخاذ القرار

 52.77 28.67 47.62  33.64 جميع مجاالت الدراسة

  
  ) 2009الــــشهري، (ســـة نتــــائج هـــذه الدراســــة مـــع بعــــض الدراســـات مثــــل دراوقـــد تطابقـــت 

فيريافيــديافونجز ودراســة  (Sy. et al, 2006) وآخــرون ســيهودراســة ) 2009النمــري، (ودراســة 
 التي أّكدت على أن المؤهل (Viriyavidhayavonges & Jiamsuchon, 2001) وجيامسخون

ـــذكاء  ـــصعيد العـــاطفيالعلمـــي مهـــم فـــي اكتـــساب مهـــارات ال  التـــي تحقـــق النجـــاح والتفـــوق علـــى ال
  .لعمليا

  ) 2008أبــــــــــــو لــــــــــــبن، (فيمــــــــــــا تعارضــــــــــــت مــــــــــــع بعــــــــــــض الدراســــــــــــات مثــــــــــــل دراســــــــــــة 
الــذين توصــلوا إلــى عــدم وجــود فــروق ) 2007ســليمان والــشيخ، (ودراســة ) 2008صــالح، (ودراســة 

 تعـود لمتغيـر المؤهـل العلمـي، وسـبب ذلـك يعـود إلـى العاطفيذات داللة إحصائية لمستوى الذكاء 
رات شخــصية ال تتــأثر بمــستوى المؤهــل العلمــي قــد يتمتــع بهــا  هــي قــدالعــاطفيأن قــدرات الــذكاء 

  .األشخاص وتساعدهم في التفوق في مجالهم وقد ال توجد لديهم
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ـــى مـــستوى  ت:خامـــساً  ـــسمات الشخـــصية عل ـــأثير ال ـــة إحـــصائية حـــول ت ـــروق ذات دالل وجـــد ف
ُتعـــزى  شكالتقـــرار وحـــل المـــ مـــدراء مكتـــب األونـــروا بغـــزة علـــى اتخـــاذ اللـــدى الـــذكاء العـــاطفي

  :إلى الدرجة الوظيفية
تبــــــــــين أن "  واالس-كروســــــــــكال"يتــــــــــضح أنــــــــــه باســــــــــتخدام ) 5. 37( جــــــــــدول ُيوّضــــــــــح

لجميــــــــع مجــــــــاالت الدراســــــــة كانــــــــت أكبــــــــر مــــــــن مــــــــستوى الداللــــــــة ) .Sig(القيمــــــــة االحتماليــــــــة 
0.05  ، فــــــي اســــــتجابة المبحــــــوثين ومــــــن ثــــــم فإنــــــه ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحــــــصائية
 علـــــى مقـــــدرة مـــــدراء مكتـــــب األونـــــروا بغـــــزة علـــــى اتخـــــاذ العـــــاطفياســـــة حـــــول أثـــــر الـــــذكاء للدر 

  .عزى إلى الدرجة الوظيفية تُ مشكالتالقرار وحل ال
ـــــــــــيس  ـــــــــــة مـــــــــــستقلة بعـــــــــــضها عـــــــــــن بعـــــــــــض، ول أي أن المتغيـــــــــــرات فـــــــــــي هـــــــــــذه الحال

  .هناك عالقة ُتعزى إلى الدرجة الوظيفية
 عنــد أفــراد العينــة بــسبب مــستواهم فيالعــاطوعليــه، لــيس هنــاك تمــايز فــي مــستوى الــذكاء 

ــذكاء  ــًا، ولكــن العــاطفيالــوظيفي، وُيعــزى ذلــك إلــى أن مكونــات ال  عنــد أفــراد العينــة موجــودة فطري
بنسب متفاوتة، وُيمكن تنمية تلك المكونات بالتـدريب والخبـرة والممارسـة فـي الحيـاة، ولـيس للدرجـة 

  .الوظيفية أثر في ذلك
  

  )5. 37(جدول 
   الدرجة الوظيفية–ة الرئيسة الثانية نتائج الفرضي

  
 ).Sig(القيمة االحتمالية  درجات الحرية قيمة االختبار  المجال

 0.086 2 4.910  الوعي الذاتي

 0.329 2 2.223 تنظيم الذات

 0.976 2 0.048 الدافعية

 0.826 2 0.383 التعاطف

 0.956 2 0.091  المهارة االجتماعية

 0.559 2 1.165  العاطفيمقياس الذكاء 

 0.225 2 2.983 مقياس اتخاذ القرار

 0.374 2 1.969 جميع مجاالت الدراسة
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، حيث أّكدت الدراسة أن )2010بظاظو، (نتائج هذه الدراسة مع دراسة وقد تطابقت 
 ال يتأثر بالدرجة الوظيفية، فقد يتمتع أصحاب الدرجات األدنى العاطفيتمتع المدراء بالذكاء 

  .مرتفع والعكسبذكاء عاطفي 
 التي توصلت إلى أن (Thomas Sy. et al., 2006)ودراسة ثوماس سيه وآخرون 

 ُيؤّثر إيجابيًا على رضاهم الوظيفي، وُيساعدهم في النجاح العاطفيتمتع الموظفين بالذكاء 
  .بأعمالهم بغض النظر عن درجتهم الوظيفية

  

مات الشخصية علـى مـستوى الـذكاء العـاطفي توجد فروق ذات داللة إحصائية حول تأثير الس: سادساً 
  : ُتعزى إلى نطاق اإلشرافشكالتلدى مدراء مكتب األونروا بغزة على اتخاذ القرار وحل الم

تبــــــــــين أن "  واالس-كروســــــــــكال"يتــــــــــضح أنــــــــــه باســــــــــتخدام ) 5. 38( جــــــــــدول ُيوّضــــــــــح
اللـــــــة كانـــــــت أقـــــــل مـــــــن مـــــــستوى الد" المهـــــــارة االجتماعيـــــــة"لمجـــــــال ) .Sig(القيمـــــــة االحتماليـــــــة 

0.05 ، فـــــــي اســـــــتجابة المبحـــــــوثين  ومـــــــن ثـــــــم فإنـــــــه توجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة إحـــــــصائية
غـــــزة علـــــى اتخـــــاذ  علـــــى مقـــــدرة مـــــدراء مكتـــــب األونـــــروا بالعـــــاطفيالـــــذكاء  حـــــول أثـــــرللدراســـــة 

  .نطاق اإلشرافعزى إلى  تُ القرار وحل المشكالت
 وذلك لمتطلبات اإلشراف االجتماعي ،نطاق اإلشرافتزداد المهارة االجتماعية بزيادة 

  .واإلداري الالزم لتسيير العمل وحل المشاكل االجتماعية والشخصية بينهم
  

  )5. 38(جدول 
  نطاق اإلشراف –نتائج الفرضية الرئيسة الثانية 

  

 ).Sig(القيمة االحتمالية  درجات الحرية قيمة االختبار  المجال

 0.155 2 3.726  الوعي الذاتي

 0.369 2 1.996 لذاتتنظيم ا

 0.521 2 1.305 الدافعية

 0.112 2 4.376 التعاطف

 0.021* 2 7.688  المهارة االجتماعية

 0.110 2 4.413  العاطفيمقياس الذكاء 

 0.537 2 1.243 مقياس اتخاذ القرار

 0.285 2 2.508 جميع مجاالت الدراسة

0.05ة  الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى دالل*  
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حـــــــول أثـــــــر الـــــــذكاء  المبحـــــــوثين  متوســـــــطات الرتـــــــب الســــــتجابةُيبـــــــّين) 5. 39(جــــــدول 

 تعــــزى كالت علــــى مقــــدرة مــــدراء مكتــــب األونــــروا بغــــزة علــــى اتخــــاذ القــــرار وحــــل المــــشالعــــاطفي
  .نطاق اإلشرافإلى 

  
ـــــــي جـــــــدول  ـــــــار الموضـــــــحة ف ـــــــائج االختب ـــــــسبة) 5. 39(مـــــــن خـــــــالل نت ـــــــه بالن ـــــــين أن  تب

أكبــــر لعــــدد  المبحــــوثين للدراســــةكــــان متوســــط الرتبــــة الســــتجابات " المهــــارة االجتماعيــــة"لمجــــال 
.  شـــــخص مـــــن متوســـــطات الرتـــــب لبـــــاقي المتوســـــطات األخـــــرى80أكثـــــر مـــــن المـــــشرف علـــــيهم 

 هـــذا يعنـــي أن درجـــة الموافقـــة حـــول هـــذا المجـــال كانـــت أكبـــر لـــدى أفـــراد العينـــة الـــذين يـــشرفون
  . شخص80على أكثر من 

  
ـــــى يُ  عـــــزى ذلـــــك إلـــــى المـــــدراء فـــــي حالـــــة إشـــــرافهم علـــــى عـــــدد كبيـــــر يكونـــــون بحاجـــــة إل

وجـــــود المهـــــارة االجتماعيـــــة التـــــي تُـــــساعدهم فـــــي التعامـــــل مـــــع المـــــشرف علـــــيهم بـــــشكل جيـــــد، 
  .ويكونون قادرين على اتخاذ القرارات السليمة في صالحهم

  
ــــة والتعــــاطف ال ُيوجــــد لهــــا  ــــذات والدافعي ــــذاتي وتنظــــيم ال ــــوعي ال ــــأثإن ال ــــى عــــدد يت ر عل

المــــشرف علــــيهم، ألنهــــا صــــفات شخــــصية يتحلــــى بهــــا المــــدير دون أن يكــــون لهــــا التــــأثير علــــى 
  .المشرف عليهم، فهو ال يستخدمها في تطوير قدرته على اتخاذ القرار
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  )5. 39(جدول 

  نطاق اإلشراف –الفرضية الرئيسة الثانية متوسطات رتب 
 

 متوسطات الرتب
  المجال

 80أكثر من   80 - 20 20أقل من 
 54.96 46.31 40.38  الوعي الذاتي

 51.67 45.75 41.06 تنظيم الذات

 43.79 53.63 42.89 الدافعية

 58.04 43.06 41.60 التعاطف

 62.00 47.38 40.37  المهارة االجتماعية

 56.79 49.69 41.03  العاطفيمقياس الذكاء 

 49.33 36.50 43.94 مقياس اتخاذ القرار

 54.58 44.44 42.05 مجاالت الدراسةجميع 

  
التــي أّكــدت علــى أن زيــادة ) 2010بظــاظو، (ابقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة وقــد تط

  .عدد المشرف عليهم ستدعم التواصل واالتصال القوي الذي ُيسّير العمل بشكل أفضل
لــذي  التــي أّكــدت أن المــدير ا(Ilarda & Findlay, 2006)ودراســة اإلردة وفينــدالي 

 يكــون ناجحــًا فــي تــسيير فــرق العمــل بنجــاح وتحقيــق األهــداف بــسهولة مــن العــاطفييتمتــع بالــذكاء 
  .دون التأثر بأعداد المشرف عليهم

 التـــي أّكـــدت أن ضـــباط الـــشرطة الـــذين يتمتعـــون (Burnette, 2006)ودراســـة برنيتـــت 
  .ام بأعدادهم العالي قادرون على إدارة فرقهم بكل نجاح دون االهتمالعاطفيبالذكاء 
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  :مقدمة
تضمن هذا الفصل ملخصًا ألهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة، ي

قوة أو معالجة وأهم التوصيات المقترحة على ضوء النتائج والتي ُتسهم في تعزيز ودعم نقاط ال
وتصحيح نقاط الضعف من أجل تحقيق األهداف المرجوة لتحسين فاعلية اتخاذ القرار من خالل 

  . كأحد عوامل التميز والنجاح في حقول العمل المختلفةالعاطفيالذكاء 
  

  :نتائج الدراسة
 على مقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة على العاطفيأظهرت نتائج دراسة أثر الذكاء 

  :التاليك والتي سبق تحليلها المشكالتاذ القرار وحل اتخ
  

وفاعليــة  بــشكل عــام، العــاطفيهنــاك عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين عناصــر الــذكاء  .1
 للمــدراء فــي مكتــب غــزة اإلقليمــي التــابع لألونــروا، وهــذه اتخــاذ القــرار وحــل المــشكالت

ون مـن مكونـات الـذكاء العالقة تعتمد على المستوى الذي يتمتع به المدراء فـي كـل مكـ
الـــوعي الـــذاتي، تنظـــيم الـــذات، الدافعيـــة، ( الخمـــسة حـــسب نمـــوذج جولمـــان العـــاطفي

 :وذلك طبقًا للتالي) التعاطف، المهارة االجتماعية

هنــــاك عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائية بــــين الــــوعي الــــذاتي كأحــــد عناصــــر الــــذكاء   ) أ 
كتــب غــزة اإلقليمــي  للمــدراء فــي موفاعليــة اتخــاذ القــرار وحــل المــشكالت العــاطفي

يعــود ذلــك إلــى تمتــع المــدراء فــي األونــروا بــالوعي الــذاتي العــالي  .التــابع لألونــروا
 والمواقـف المختلفـة، وهـذا يجعلهـم ةالذي ُيساعدهم في التأقلم مع الظروف الـصعب

 .قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة

ــــذات كأحــــد عناصــــ  ) ب  ــــين تنظــــيم ال ــــة إحــــصائية ب ــــة ذات دالل ــــاك عالق ــــذكاء هن ر ال
 للمــــــدراء فــــــي مكتــــــب غــــــزة المــــــشكالت وفاعليــــــة اتخــــــاذ القــــــرار وحــــــل العــــــاطفي

ـــــــروا ـــــــابع لألون ـــــــ .اإلقليمـــــــي الت ـــــــتحكم وهـــــــذا ُيعّب ـــــــى ال ـــــــدرة المـــــــدراء عل ر عـــــــن ق
بانفعـــــــاالتهم وضـــــــبط نفـــــــسهم، والتـــــــصرف بـــــــشكل ســـــــليم فـــــــي كـــــــل الظـــــــروف، 

 .وبالتالي اتخاذ القرارات بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية

 العــاطفيات داللــة إحــصائية بــين الدافعيــة كأحــد عناصــر الــذكاء هنــاك عالقــة ذ  ) ج 
 غـــزة اإلقليمـــي التـــابع  للمـــدراء فـــي مكتـــبكالتوفاعليـــة اتخـــاذ القـــرار وحـــل المـــش

 وعليه، نستنتج أن مدراء األونروا يتمتعـون بالدافعيـة القويـة التـي تـدفعهم .لألونروا
ذ القـرارات المناسـبة لـصالح للعمل الجاد واالبتكـار، وبالتـالي تقـديم الخـدمات واتخـا

 . لهمئل التحفيز المختلفة التي تُقدمعملهم دون انتظار وسا
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ــــــذكاء   )د  ــــــين التعــــــاطف كأحــــــد عناصــــــر ال ــــــة إحــــــصائية ب ــــــة ذات دالل ــــــاك عالق هن
 للمــــــدراء فــــــي مكتــــــب غــــــزة شكالت وفاعليــــــة اتخــــــاذ القــــــرار وحــــــل المــــــالعــــــاطفي

ـــــــروا،  ـــــــى تمتـــــــع المـــــــدرااإلقليمـــــــي التـــــــابع لألون ـــــــروا وهـــــــذا يرجـــــــع إل ء فـــــــي األون
بـــــــالحس اإلنـــــــساني باإلضـــــــافة إلـــــــى مقـــــــدرتهم علـــــــى التعـــــــاطف مـــــــع اآلخـــــــرين 

 .لتقديم خدمات متميزة تلبي حاجات الكثيرين وُتشعرهم بالرضا العالي

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين المهارة االجتماعية كأحد عناصر الذكاء   )ه 
 في مكتب غزة اإلقليمي  للمدراءمشكالت وفاعلية اتخاذ القرار وحل الالعاطفي

د تمتع المدراء باألونروا بالمهارة االجتماعية، والمقدرة وهذا ُيؤكّ التابع لألونروا، 
على التواصل مع الموظفين لتحقيق عالقات جيدة تضمن لهم سير العمل بكل 
سهولة، وبالتالي التواصل مع المجتمع بما يضمن تقديم أفضل الخدمات بأقصى 

 .ةاإلمكانيات المتاح

  
 : ذات داللة إحصائية بينفروقأثبتت الدراسة وجود  .2

غــــزة علــــى اتخــــاذ القــــرار وحــــل  ومقــــدرة مــــدراء مكتــــب األونــــروا بالعــــاطفيالــــذكاء   ) أ 
 ُتعزى إلى المؤهل العلمي بالنسبة لمجـالي المهـارة االجتماعيـة ومقيـاس المشكالت

العلميــــة ويرجــــع ذلــــك أن حملــــة الدراســــات العليــــا لــــديهم القــــدرة  .العــــاطفيالــــذكاء 
، وذلــك بــسبب زيــادة معلومــاتهم اإلداريــة ارة االجتماعيــة علــى ربــط قــراراتهموالمهــ

  . أكبرنتيجة تعمقهم بالدراسة بشكلٍ 
 ومقــــدرة مــــدراء مكتــــب األونــــروا بغــــزة علــــى اتخــــاذ القــــرار وحــــل العــــاطفيالــــذكاء   ) ب 

ُيعــزى " المهــارة االجتماعيــة" بالنــسبة لمجــال نطــاق اإلشــراف ُتعــزى إلــى شكالتالمــ
 المدراء في حالـة إشـرافهم علـى عـدد كبيـر يكونـون بحاجـة إلـى وجـود  أنذلك إلى

المهــارة االجتماعيــة التــي تُــساعدهم فــي التعامــل مــع المــشرف علــيهم بــشكل جيــد، 
  .ويكونون قادرين على اتخاذ القرارات السليمة في صالحهم
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 : ذات داللة إحصائية بينفروقأثبتت الدراسة عدم وجود  .3

 ومقــــدرة مــــدراء مكتــــب األونــــروا بغــــزة علــــى اتخــــاذ القــــرار وحــــل اطفيالعــــالــــذكاء   ) أ 
لـيس لـه ) ذكـر أو أنثـى( فـإن عامـل الجـنس ،وعليـه . ُتعزى إلى الجنسشكالتالم

وتعـزو الباحثـة ذلـك  . فـي المكونـات الخمـسةالعاطفيتأثير على مستويات الذكاء 
 العـاطفي بالـذكاء إلى أن تأثير الجنس ذكر أو أنثى ليس مهمًا بقدر تمتع المـدراء

  .العالي الذي يساعدهم في النجاح بالعمل
 ومقــــدرة مــــدراء مكتــــب األونــــروا بغــــزة علــــى اتخــــاذ القــــرار وحــــل العــــاطفيالــــذكاء   ) ب 

 فـــإن عامـــل العمـــر لـــيس لـــه تـــأثير علـــى ،وعليـــه.  ُتعـــزى إلـــى العمـــرشكالتالمـــ
وتعـــزو الباحثـــة ذلـــك إلـــى أن  . فـــي المكونـــات الخمـــسةالعـــاطفيمـــستويات الـــذكاء 
ـــذكاء   هـــي قـــدرات شخـــصية لـــدى المـــدراء وامـــتالكهم لهـــا أو العـــاطفيمكونـــات ال

عدمـــه لـــيس لـــه عالقـــة بـــالعمر، حيـــث أن األشـــخاص فـــي مختلـــف أرجـــاء العـــالم 
  .يختلفون في الصفات الشخصية بغض النظر عن عمرهم

 ومقــــدرة مــــدراء مكتــــب األونــــروا بغــــزة علــــى اتخــــاذ القــــرار وحــــل العــــاطفيالــــذكاء   ) ج 
ـــرة ُتعـــز شكالتالمـــ ـــى الخب ـــه. ى إل ـــأثير علـــى ،وعلي ـــه ت ـــيس ل ـــرة ل ـــإن عامـــل الخب  ف

تعـــزو الباحثـــة ذلـــك إلـــى أن و  . فـــي المكونـــات الخمـــسةالعـــاطفيمـــستويات الـــذكاء 
األونــروا تهــتم باختيــار المــدراء الــذين يتمتعــون بــذكاء عــاطفي ُيــساعدهم فــي اتخــاذ 

  .تهم ومساعدة الالجئين مهما كان عدد سنوات خبراشكالتالقرار وحل الم
 ومقــــدرة مــــدراء غــــزة اإلقليمــــي بغــــزة علــــى اتخــــاذ القــــرار وحــــل العــــاطفيالــــذكاء   )د 

 األربعــة العــاطفي ُتعــزى إلــى المؤهــل العلمــي بالنــسبة لمكونــات الــذكاء مــشكالتال
  وذلـــــك ألن المجـــــاالت. )الـــــوعي الـــــذاتي، تنظـــــيم الـــــذات، الدافعيـــــة، التعـــــاطف(
ــذات، الدافعيــة، التعــاطف( ــذاتي، تنظــيم ال  ُتعبــر عــن صــفات شخــصية )الــوعي ال

 ىيمتلكها شخص المدير، وهي جزء مـن شخـصيته اإلداريـة واالجتماعيـة، وال تُنّمـ
أو تُــستحدث نتيجــة زيــادة التحــصيل العلمــي أو المهــارة االجتماعيــة ممــا أّدى إلــى 

  .عدم وضوح تلك الفروق
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 ومقــــدرة مــــدراء مكتــــب األونــــروا بغــــزة علــــى اتخــــاذ القــــرار وحــــل العــــاطفيالــــذكاء   ) ه 

وعليــه، فــال ُيوجــد تــأثير علــى مــستويات .  ُتعــزى إلــى الدرجــة الوظيفيــةالمــشكالت
لـــيس هنـــاك تمـــايز فـــي مـــستوى الـــذكاء  . فـــي المكونـــات الخمـــسةالعـــاطفيالـــذكاء 
 عند أفراد العينة بسبب مـستواهم الـوظيفي، وُيعـزى ذلـك إلـى أن مكونـات العاطفي
ولكــن بنــسب متفاوتــة، وُيمكــن  عنــد أفــراد العينــة موجــودة فطريــًا، العــاطفيالــذكاء 

تنميــــة تلــــك المكونــــات بالتــــدريب والخبــــرة والممارســــة فــــي الحيــــاة، ولــــيس للدرجــــة 
  .الوظيفية أثر في ذلك

 ومقــــدرة مــــدراء مكتــــب األونــــروا بغــــزة علــــى اتخــــاذ القــــرار وحــــل العــــاطفيالــــذكاء   )و 
 ُتعـــــــزى إلـــــــى عـــــــدد المـــــــشرف علـــــــيهم بالنـــــــسبة للمكونـــــــات األربعـــــــة شكالتالمـــــــ

. )الــــــــوعي الــــــــذاتي، تنظــــــــيم الــــــــذات، الدافعيــــــــة، التعــــــــاطف (طفيالعــــــــاللــــــــذكاء 
ــــــــى أن  الــــــــوعي الــــــــذاتي وتنظــــــــيم الــــــــذات والدافعيــــــــة وتعــــــــزو الباحثــــــــة ذلــــــــك إل

ر علــــــى عــــــدد المــــــشرف علــــــيهم، ألنهــــــا صــــــفات يوجــــــد لهــــــا تــــــأثوالتعــــــاطف ال يُ 
ـــــــى المـــــــشرف  ـــــــأثير عل ـــــــى بهـــــــا المـــــــدير دون أن يكـــــــون لهـــــــا الت شخـــــــصية يتحل

  .ي تطوير قدرته على اتخاذ القرارعليهم، فهو ال يستخدمها ف
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  :التوصيات

 :بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها، ُتوصي الباحثة باآلتي

 لــــدى مــــوظفي األونــــروا بغــــزة مــــن خــــالل العــــاطفيالعمــــل علــــى االهتمــــام بأبعــــاد الــــذكاء  .1
 .التدريب العملي الميداني

 النـــــدوات والمحاضـــــرات تبنـــــي إقامـــــةو العمـــــل علـــــى عقـــــد دورات تدريبيـــــة وورش تطبيقيـــــة  .2
لتدريب األونروا في والحلقات من ِقبل المسؤولين عن عمليات التدريب في مراكز التدريب 

باإلضـافة إلـى ر،  في مجـال اتخـاذ القـراالعاطفيعلى كيفية تطبيق أبعاد الذكاء  الموظفين
  عمليـــة اتخـــاذ القـــرار لزيـــادة وعـــي المـــوظفين بطبيعـــة هـــذه العمليـــة، وكـــل خطـــوة مـــنفهـــم

 .خطواتها والمهارات الالزم توافرها في الموظف ليقوم بها من حيث المعرفة والممارسة

 عنـــــــد عمليـــــــة االختيـــــــار للمـــــــوارد العـــــــاطفيالتركيـــــــز علـــــــى اســـــــتخدام أســـــــاليب الـــــــذكاء  .3
، وهـــــذا  حتــــى يكونــــوا قــــادرين علــــى اتخــــاذ القــــرار الفّعــــالالبــــشرية العاملــــة فــــي األونــــروا
 .ملين وُيحّفزهم على العمل بشكل أكبرما ُيولد انتماء ووالء لدى العا

اعتمـــــاد القـــــيم اإلنـــــسانية فـــــي اتخـــــاذ القـــــرارات، وذلـــــك مـــــن خـــــالل فـــــتح آفـــــاق وفـــــرص  .4
 .لزيادة استخدام األونروا للقدرات البشرية الكامنة

 .العمل على تحديد األسس العلمية والموضوعية الواجب اعتمادها في اتخاذ القرار .5

  للبــــــــــاحثين والدارســـــــــــينالعــــــــــاطفيل الــــــــــذكاء المراجــــــــــع العلميــــــــــة فــــــــــي مجـــــــــــاتعزيــــــــــز  .6
خاصــــــــة فــــــــي بعــــــــدي التعــــــــاطف والمهــــــــارة االجتماعيــــــــة لمــــــــا لهمــــــــا مــــــــن أثــــــــر كبيــــــــر 

 .على بناء شخصية األفراد

االهتمــام بدراســة الــذكاء التــي تقــوم بهــا األونــروا حاليــًا أن تــشمل عمليــة التطــوير التنظيمــي  .7
نــروا، باإلضــافة إلــى التنويــع فــي  وتنميتــه فــي جميــع المــستويات اإلداريــة فــي األو العــاطفي

استخدام أساليب اتخاذ القرارات المختلفة مما ُيساعد في تـسيير العمـل مـن خـالل اإلعـالن 
 . كأحد أبرز عوامل النجاح اإلداريالعاطفيعن الذكاء 
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  :بحوث مستقبلية

 دراســـــــــــــات ُتوّضـــــــــــــح أثـــــــــــــر الـــــــــــــذكاء العـــــــــــــاطفي علـــــــــــــى الـــــــــــــسلوك القيـــــــــــــادي إجـــــــــــــراء .1
 .فرق العمل بشكل خاصللمدراء، وعلى قيادة 

إجـــــــــــراء دراســـــــــــة مماثلـــــــــــة لهـــــــــــذه الدراســـــــــــة مـــــــــــع اســـــــــــتخدام نمـــــــــــوذج يختلـــــــــــف عـــــــــــن  .2
 .أون-النموذج المستخدم في هذه الدراسة مثل نموذج بار

 لــــــــدى شــــــــرائح المــــــــوظفين المختلفــــــــة العــــــــاطفيإجــــــــراء دراســــــــة لتقيــــــــيم واقــــــــع الــــــــذكاء  .3
 .في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا

 العاطفي الرسول صلى اهللا عليه وسلم على اتخاذ القرار بالذكاء  دراسة ُتوضح قدرةإجراء .4
 .والمشاهد على ذلك كثيرة

إجراء دراسة علمية لتصميم مقياس معد إلكترونيًا ُيساعد في إجراء اختبار لمقاييس  .5
 . الدقيقة لتوفير الوقت من ِقبل الباحثينالعاطفيالذكاء 

، وذلك )سواء ناجحة أو فاشلة(العملية إجراء دراسة بحثية تتناول مواقف من الحياة  .6
 كعامل نجاح أو فشل في هذه المواقف التي سيتم العاطفيباالعتماد على عنصر الذكاء 

 .تعميمها بعد ذلك كدروس مستفادة في المؤسسة

 بمكوناتـــــــــه المختلفـــــــــة علـــــــــى القيـــــــــادة العـــــــــاطفي دراســـــــــة حـــــــــول تـــــــــأثير الـــــــــذكاء جـــــــــراءإ .7
 .في المؤسسات الحيوية

تحديــــــــــــــد أهميــــــــــــــة الــــــــــــــذكاء العــــــــــــــاطفي عنــــــــــــــد وضــــــــــــــع الخطــــــــــــــط إجــــــــــــــراء دراســــــــــــــة ل .8
  .االستراتيجية للمؤسسات
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 .كلية العلوم اإلدارية: قسم اإلدارة العامة

  تحليـــل المـــنهج العلمـــي مـــع االهتمـــام بـــالتفكير " اتخـــاذ القـــرارات ): 1997(الهـــواري، ســـيد
 .، القاهرة دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع"االبتكاري

 وتطبيقاتـــه فـــي بيئـــة العمـــل وعلـــم التفـــاوض: اطفيالـــذكاء العـــ). 2009. (طـــارق, إليـــاس .
 .بوك سيتي للنشر والتدريب واالستشارات اإلدارية: القاهرة

 2006. (ســـليم, أميميـــة؛ شـــريف, عبـــد الحكـــيم؛ عمـــور, حـــسين؛ الـــصافي, أبـــو رّيـــاش .(
 .دار الفكر للنشر والتوزيع: عّمان. الدافعية والذكاء العاطفي

 ، عالقــــــــة مــــــــصدر )1995(عبــــــــد الــــــــرحمن ســــــــيد توفيــــــــق، ســــــــميحة كــــــــرم، وســــــــليمان ،
مجلــــــة مركــــــز البحــــــوث . دراســــــة عبــــــر ثقافيــــــة "الــــــضبط بالقــــــدرة علــــــى اتخــــــاذ القــــــرار 

 .90-59، )8 (4التربوية، جامعة قطر 
  مفــــــــــاهيم وتطبيقــــــــــات –تعلـــــــــيم التفكيــــــــــر ). 1999(جـــــــــروان، فتحــــــــــي عبــــــــــد الــــــــــرحمن 
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 ــــــا, جولمــــــان ــــــذكاء العــــــاطفي). 2000. (لداني ــــــالي: ترجمــــــة. (ال ــــــي الجب ــــــت). ليل : الكوي

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
  ســيكولوجية صــنع القــرار، القــاهرة، الطبعــة األولــى، )1997(حبيــب، مجــدي عبــد الكــريم ،

  .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة
 يـات قـوة الـتعلم االجتمـاعيالـذكاء العـاطفي ودينام). 2007. (محمد عبد الهادي, حسين .

 .دار الكتاب الجامعي: العين
 دار الفكـــــر : عّمـــــان. تربويـــــات المـــــخ البـــــشري). 2003. (محمـــــد عبـــــد الهـــــدي, حـــــسين

 .للطباعة والنشر والتوزيع
 ـــــــدة ـــــــان. الـــــــذكاء اإلنفعـــــــالي: الـــــــذكاء العـــــــاطفي). 2004. (محمـــــــود عبـــــــداهللا, خوال   :عّم

 .دار الشروق والتوزيع
 دليــل اآلبــاء للــذكاء : كيــف تنــشئ طفــًال يتمتــع بــذكاء عــاطفي). 2003. (لــورانس, شــابيرو

 .مكتبة جرير: الرياض). الطبعة الخامسة. (العاطفي
 القـــــــــــــاهرة. ةالـــــــــــــذكاءات المتعـــــــــــــدد). م2008. (طـــــــــــــارق عبـــــــــــــد الـــــــــــــرءوف, عـــــــــــــامر:  

  .دار السحاب للنشر والتوزيع
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 .المريخ دار :الرياض .الفعلي األداء
 البحــــث العلمــــي) 1997. (كايــــد, عبــــد الــــرحمن؛ عبــــد الحــــق, ذويقــــان؛ عــــدس, عبيــــدات :
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  النظريــة والتطبيقــات، ، الــذكاء العــاطفي، األســس)2002(عّجــاج، خيــري، المغــازي بــدير 

 .الطبعة األولى، القاهرة، زهراء الشرق
  التحليــــــــــــــــل الــــــــــــــــسلوكي فــــــــــــــــي قــــــــــــــــرارات االدارة،) 1994(عطيــــــــــــــــة، بكــــــــــــــــري طــــــــــــــــه  

 .القاهرة: جامعة األزهر
  ــــــّواف ــــــان) 2003(كنعــــــان، ن ــــــق، عّم ــــــة والتطبي ــــــين النظري ــــــة ب : اتخــــــاذ القــــــرارات اإلداري

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع
 الكتـــــــــــــــــب مديريـــــــــــــــــة,  نظريـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــرارات االداريـــــــــــــــــة).1990(محمـــــــــــــــــد , كبيـــــــــــــــــة 

  .حلب: والمطبوعات الجامعية
  دار المـــسيرة )الطبعـــة األولـــى(نظريـــة القـــرارت اإلداريـــة ) 1997(مـــشرقي، حـــسن علـــي ،

 .عّمان: للنشر والتوزيع
  ـــى اتخـــاذ القـــرار وعالقتهـــا بمركـــز الـــضبط، عّمـــان) 2010(موســـى، شـــهرزاد   :القـــدرة عل

 .يعدار صفاء للنشر والتوز 
  

 :الدوريات )2
 ـــوح, عثمـــان حمـــود؛ الفـــضلي, الخـــضر ـــر ). 2007. (هـــدى مل ـــاء وجـــدانيًا أكث هـــل األذكي

 .38-13الصفحات , )2(ع, )35(مج. مجلة العلوم االجتماعية. سعادة؟
  آليــــــات صــــــنع القــــــرار مــــــن وجهــــــة نظــــــر العمــــــداء ورؤســــــاء ) 2002(العمــــــري، بــــــّسام

دراســــــات الجامعــــــة األردنيــــــة . دنيــــــةاالقــــــسام األكاديميــــــة فــــــي الجامعــــــات الحكوميــــــة األر 
29) 2( ،308-333. 

 واقـع عمليـة اتخـاذ القـرار فـي مـدارس التعلـيم العـام ). 1996. (الهدهود، دالل عبـد الواحـد
 .147-97، )41(11المجلة التربوية، جامعة الكويت، . بدولة الكويت

  بالقـدرة ، عالقة مصدر الـضبط )1995(توفيق، سميحة كرم، وسليمان ،عبد الرحمن سيد
 4، مجلــة مركــز البحــوث التربويــة، جامعــة قطــر. دراســة عبــر ثقافيــة "علــى اتخــاذ القــرار 

)8( ،59-90.  
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 أنمـــــــــاط اتخـــــــــاذ القـــــــــرارات فـــــــــي األجهـــــــــزة ) 1993(عمـــــــــار، عبـــــــــد اللطيـــــــــف : شـــــــــريف

رســــــــــالة ماجــــــــــستير غيــــــــــر ". دراســــــــــة ميدانيــــــــــة"المركزيــــــــــة لــــــــــإلدارة العامــــــــــة بــــــــــاالردن 
 .ألردنا. منشورة ، الجامعة األردنية

 وقياسـه مفهومـه اإلنفعـالي، الـذكاء). 1998. (محمـد ,فـاروق الـسيد؛ عبـد الـسميع, عثمان .
 .31-1الصفحات , )38(ع. التربية كلية مجلة

  دلفـي(، الحكم الجماعي على وضع القرارات اإلسـتراتيجية )1991(عبد الحفيظ، علي . (
 .معهد اإلدارة العامة: العدد الواحد والثالثون، الرياض. مجلة اإلدارة العامة

 الــذكاء العــاطفي وعالقتــه ). 2004. (مــصطفى حــسيب, عبــد الحــي علــي؛ محمــد, محمــود
. المجلــة المــصرية للدراســات النفــسية. بــبعض المتغيــرات المعرفيــة والــال معرفيــة للشخــصية

 .99-55الصفحات , )43(ع, )14(مج
 ـــذكاء العـــاطفي لـــدى طـــالب ). 2002. (عبـــد المـــنعم أحمـــد, محمـــود ـــه ال الجامعـــة وعالقت

, )4(ع, )8(مـــــج. دراســـــات تربويـــــة واجتماعيـــــة. بـــــبعض المتغيـــــرات المعرفيـــــة والمزاجيـــــة
 .322-229الصفحات 

 شعاع للنشر والعلوم: حلب. الذكاء العاطفي للمدير الناجح). 2006. (غسان, نصيف. 
 الــــــسلوك اإلداري دراســــــة لعمليــــــة اتخــــــاذ القــــــرار فــــــي ). 2003. (ســــــايمون, هيربــــــرت أي

مطـابع معهـد اإلدارة : الرياض). عبداهللا, هنية. عبدالرحمن؛ أ, ترجمة هيجان. (ظماتالمن
 .العامة

  
 .الجرائد )1

  ،قسم آراء ومقاالت2008 مارس 19جريدة الدستور األردنية ،. 
  ،8، قسم محليات، ص2008 سبتمبر 22جريدة القيس الكويتية. 
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  :رسالة التحكيم): 1(ملحق رقم 

  

  ن الرحيمبسم اهلل الرمح
  

  31/10/2010: التاريخ
  

 
 

 
 

ـــــــــــم والعلمـــــــــــاء، ونـــــــــــم نـــــــــــشكر لكـــــــــــم جهـــــــــــودكبدايـــــــــــةً    ن مّ ث الطيبـــــــــــة فـــــــــــي خدمـــــــــــة العل
فــــــــــــإنني أنــــــــــــا  ... وبعــــــــــــد... للطــــــــــــّالب الــــــــــــدور الــــــــــــذي تبذلونــــــــــــه فــــــــــــي تــــــــــــذليل الــــــــــــصعاب 

   – إينـــــــــــــــــاس شـــــــــــــــــحتة أبـــــــــــــــــو عفـــــــــــــــــش، الطالبـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي الدراســـــــــــــــــات العليـــــــــــــــــا /لبـــــــــــــــــةالطا
: عنـــــــــوانمـــــــــام رســـــــــالة الماجـــــــــستير التـــــــــي تحمـــــــــل دارة األعمـــــــــال، وأعكـــــــــف حاليـــــــــًا علـــــــــى إت

ـــــذكاء " ـــــر ال ـــــاطفيأث ـــــرار الع ـــــى اتخـــــاذ الق ـــــزة عل ـــــروا بغ ـــــب األون ـــــدراء مكت ـــــدرة م ـــــى مق  عل
بيان  منــــــــــي فــــــــــي الوصــــــــــول إلــــــــــى التحكــــــــــيم الجيــــــــــد لالســــــــــتورغبــــــــــةً ؛ "كالتوحــــــــــل المــــــــــش

ـــــــــي هـــــــــذا  ـــــــــون ف ـــــــــسابقون المتفوق ـــــــــم، وال ـــــــــرة والعل الخـــــــــاص بهـــــــــا، ونظـــــــــرًا لكـــــــــونكم أهـــــــــل الخب
المرفــــــــــق وٕاعطــــــــــاء المــــــــــضمار، فــــــــــإنني أرجــــــــــو مــــــــــن ســــــــــيادتكم التكــــــــــرم بتحكــــــــــيم االســــــــــتبيان 

  ...التوصيات الالزمة لما ُيمثله رأيكم من أهمية بالغة بالنسبة لي 
  

  ولكم جزيل الشكر والتقدير،
  

  الطالبة                    
 يناس شحتة وأبو عفشإ
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  :إستبانة الدراسة األولية قبل التقنين): 2(ملحق رقم 

  
  :البيا�ات الشخصية والوظيفية: اجلزء األول

 

  أنثى         ذكر      الجنس .1

 

  سنة30 سنة إلى 25 من      سنة25 أقل من       العمر .2

 45 أكثر من      سنة45 إلى 30 من 

  
  سنوات10 – 5      سنوات5 أقل من       الخبرة .3

   سنة15 أكثر من      سنة15 – 11 
  

  بكالوريوس         دبلوم    المؤهل العلمي .4

   دراسات عليا       دبلوم عالي
  

  ------------    ؟(Grade)ما درجتك الوظيفية  .5
  

  ------------  ما عدد من ُتشرف عليهم بشكل مباشر؟ .6
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  :ه على اختاذ القرارات ومدى تأثريالعاطفيبيا�ات ختتص مبجال الذكاء : اجلزء الثا�ي

  
 

  

 :الوعي الذاتي .1
  

  ال أوافق تماماً   ال أوافق  غير متأكد  أوافق  أوافق تماماً   العبارات
            أكون واعيًا بعواطفي عندما أختبرها )1
            أمتلك الثقة بالنفس )2
            أعرف نقاط القوة والضعف لدي )3
            صأتقبل النقد البّناء المخل )4
            أتعلم من خبرات الماضي )5
            أحمل كثيرًا من التفاؤل واألمل )6
            دائمًا ما أكون مخلصًا مع نفسي ومع اآلخرين )7
            أنا واضح في أهدافي ومبادئي )8

  
 :تنظيم الذات .2

  
  ال أوافق تماماً   ال أوافق  غير متأكد  أوافق  أوافق تماماً   العبارات

            سلبية وتصرفاتيأستطيع التحكم بمشاعري ال )1
            أنا قادر على التحكم في مشاعري عند مواجهة أي مخاطر )2
ــــــــــي  )3 ــــــــــة ف ــــــــــواحي اإليجابي أحــــــــــاول البحــــــــــث دائمــــــــــًا عــــــــــن الن

  كل الظروف التي أتعامل معها
          

            أجيد إدارة مزاجي والتعامل معه )4
أتجاهـــــــــل مـــــــــا مـــــــــر بـــــــــي فـــــــــي الماضـــــــــي مـــــــــن مـــــــــشكالت  )5

  وغضب وأستطيع أن أتجاوزها
          

            أسيطر على غضبي عادًة وال أثور في وجوه اآلخرين )6
            أملك السيطرة على نفسي عند تلقي أمر مزعج )7
            اعترف بأخطائي ولدّي القدرة على االعتذار عنها )8
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 :الدافعية .3
  

  ال أوافق تماماً   ال أوافق  غير متأكد  أوافق  أوافق تماماً   العبارات
 حيــــــــاتي، وأنــــــــا مــــــــتحمس لــــــــدّي عــــــــدد مــــــــن األشــــــــياء المهمــــــــة فــــــــي )1

  لها وأظهر هذا الحماس
          

            ليس لدّي مشكلة كبيرة في أن أجازف مجازفة مدروسة )2
            أستطيع إنجاز المهام بنشاط وتركيز عالي )3
            أستطيع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي )4
            أحاول أن أكون مبتكرًا مع تحديات الحياة )5
            حت الضغطأستطيع تحقيق النجاح حتى ت )6
            أتحمس الكتشاف الوسائل الجديدة إلنجاز األعمال )7
            أستطيع التقدم بالمشاريع الكبيرة بالرغم من وجود بعض العقبات )8

  

 :التعاطف .4
  

  ال أوافق تماماً   ال أوافق  غير متأكد  أوافق  أوافق تماماً   العبارات
            ملدّي القدرة على قراءة مشاعر الناس من تعبيرات وجوهه )1
            ة لآلخرينالعاطفيأنا حّساس لالحتياجات  )2
            أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة )3
            أستطيع االستجابة لرغبات وانفعاالت اآلخرين )4
            أساعد اآلخرين للشعور بشكل أفضل عندما يكونوا منزعجين )5
            أتعاطف مع معاناة اآلخرين وأحزانهم بشكل فّعال )6

  

 :االجتماعيةالمهارة  .5
  

  ال أوافق تماماً   ال أوافق  غير متأكد  أوافق  أوافق تماماً   العبارات
ــــــــــــــاس جــــــــــــــدد وأن أســــــــــــــتهل  )1 ــــــــــــــة أن ــــــــــــــسهولة مقابل أســــــــــــــتطيع ب

  حديثًا عندما يتوجب عليّ 
          

            أنفتح على الناس بطريقة مناسبة )2
            أستطيع أن أقيم عالقات ممتازة مع اآلخرين )3
            ن لم يتفقوا معييحبني اآلخرون ويحترمونني وإ  )4
            أرّكز وأنتبه دائمًا عندما أستمع لآلخرين )5
            يشعر اآلخرون عادًة باالندفاع والشجاعة عند الحديث معي )6
            لدّي القدرة على التفاعل مع مشاعر اآلخرين )7
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قـــرار عنـــد اتخـــاذ القـــرار، المقيـــاس عبـــارة عـــن جمـــل علـــى هيئـــة أســـئلة قـــد يـــسألها متخـــذ ال
  :على االختيار الذي تراه مناسب لعملية اتخاذ القرار) (والمطلوب وضع عالمة 

  

أوافق   العبارات
  ال أوافق تماماً   ال أوافق  غير متأكد  أوافق  تماماً 

            أملك القدرة على اختيار أنسب األوقات التخاذ القرار )1
            ر تحدث من حين آلخرأتخذ قرارًا روتينيًا لمواجهة مواقف متكر  )2
            لدّي الخبرة التخاذ القرار الناجح )3
            أبني قراري على معرفة بالحقائق )4
            ال أتخذ قرارًا ال يستند إلى مبررات منطقية )5
            أستطيع أن أتعرف على المشكلة )6
            أدرك أهمية التوقيت في اتخاذ القرار )7
            رارأفكر كثيرًا وباتزان قبل اتخاذ الق )8
            أحاول توفير جميع المعلومات والبيانات قبل اتخاذ القرار )9

            أزن النتائج المترتبة على القرار )10
            أقّدر مسؤولية اتخاذ القرار ) 11
            أتحمل مسؤولية الفشل في قرار خاطئ )12
أعفـــــــــي المـــــــــشاركين فـــــــــي اتخـــــــــاذ القـــــــــرار مـــــــــن مـــــــــسؤولية النتـــــــــائج  )13

  المترتبة على هذا القرار
          

أســتطيع تحديــد المواقــف التــي يكــون لــرأي كــل مــن األفــراد المــشاركين  )14
  في اتخاذ القرار وزنه الكبير

          

            لدّي قدرة إلقناع اآلخرين بدقة قراري )15
            أحاول استطالع آراء اآلخرين على مدى دقة قراري المتخذ )16
            أحب تفويض السلطة لآلخرين التخاذ القرار )17
            ائح والقوانين ألسترشد بها عند اتخاذ القرارأرجع إلى اللو  )18
            أحدد فوائد ومضار القرار )19
            أتابع القرار للتحقق من نتائجه )20
            أعتبر نفسي ممن يشتركون في المناقشات باستمرار التخاذ القرار )21
            أقيس المواقف عند اتخاذ القرار على الخبرات السابقة )22
            اذ قرار إيجابيأشعر بالراحة عند اتخ )23
            أستبعد الحلول التي تتنافى مع القوانين واللوائح الثابتة )24
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  :قائمة لجنة التحكيم): 3(ملحق رقم 

  

  مكان العمل  االسم

  الجامعة اإلسالمية  رشدي وادي. د . 1

  الجامعة اإلسالمية  يوسف عاشور. د . 2

  الجامعة اإلسالمية  ماجد الفرا. د . 3

  ة األزهرجامع  نهاية التلباني. د . 4

  الجامعة اإلسالمية  نافذ بركات. د . 5

  الجامعة اإلسالمية  سمير صافي. د . 6

  الجامعة اإلسالمية  سامي أبو الروس. د . 7

  الجامعة اإلسالمية  وسيم الهبيل. د . 8
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  :اإلستبانة بعد التقنين): 4(ملحق رقم 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  األخ الكريم/ األخت الكريمة

  
  ة اهللا وبركاته،،،السالم عليكم ورحم

  
  :االستبانة المرفقة عبارة عن أداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء دراسة بعنوان

  "كالت على مقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة على اتخاذ القرار وحل المشالعاطفيأثر الذكاء "
  

عـة عمـال مـن الجاموذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجـستير فـي إدارة األ
 لنا لماذا يختلف العاملون عن بعـضهم الـبعض فـي ُيبّين العاطفيحيث أن الذكاء اإلسالمية بغزة؛ 

 كانـت مـشاكل التفكير فـي حلـول مختلفـة التخـاذ القـرار وحـل المـشكالت التـي تُـواجههم يوميـًا سـواءً 
  .روتينية أم قرارات مصيرية

  
 مــــنكم التكــــرم باإلجابــــة عــــن ونظــــرًا ألهميــــة رأيــــك فــــي هــــذا المجــــال؛ فــــإن الباحثــــة تأمــــل

ــــة وموضــــوعية، وتكــــون معبــــرًة عــــن آرائكــــم، وٕاعادتهــــا  جميــــع فقــــرات هــــذه االســــتبانة بدقــــة وعناي
للباحثــــة فــــي أقــــرب وقــــت ممكــــن وذلــــك لمــــا لمــــساندتكم مــــن األهميــــة واألثــــر الكبيــــر فــــي إنجــــاح 

امـــــــة، هــــــذه الدراســـــــة، علمــــــًا بـــــــأن المعلومــــــات الـــــــواردة فـــــــي هــــــذه االســـــــتبانة ســــــُتعامل بـــــــسرية ت
  .وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  
  وتفضلوا بقبول فـائق االحترام،

  
  الباحثة

 إيناس شحتة أبو عفش
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  :البيانات الشخصية والوظيفية: الجزء األول

 

  أنثى         ذكر    الجنس .1

 

  سنة30 سنة إلى أقل 25 من      سنة25 أقل من     العمر .2

  فأكثر45    سنة45 إلى أقل من31 من 

  
  سنوات10 إلى أقل 6 من      سنوات5 أقل من     برةالخ .3

   سنة فأكثر15    سنة15 إلى أقل من 11 من 
  

  بكالوريوس         دبلوم    المؤهل العلمي .4

   دراسات عليا       دبلوم عالي
  

  ------------    ؟(Grade)ما درجتك الوظيفية  .5
  

  ------------  ما عدد من ُتشرف عليهم بشكل مباشر؟ .6
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  : ومدى تأثيره على اتخاذ القراراتالعاطفيبيانات تختص بمجال الذكاء : ثانيالجزء ال

  
  :العاطفيمقياس الذكاء : أوالً 

  

 :الوعي الذاتي .1
  

  ال أوافق تماماً   ال أوافق  غير متأكد  أوافق  أوافق تماماً   العبارات
            أكون واعيًا بعواطفي عندما أختبرها )1
            أمتلك الثقة بالنفس )2
            القوة والضعف لديأعرف نقاط  )3
            أتقبل النقد البّناء المخلص )4
            أتعلم من خبرات الماضي )5
            أحمل كثيرًا من التفاؤل واألمل )6
            دائمًا ما أكون مخلصًا مع نفسي ومع اآلخرين )7
            أنا واضح في أهدافي ومبادئي )8

  
 :تنظيم الذات .2

  
  ال أوافق تماماً    أوافقال  غير متأكد  أوافق  أوافق تماماً   العبارات

            أستطيع التحكم بمشاعري السلبية وتصرفاتي )1
            أنا قادر على التحكم في مشاعري عند مواجهة أي مخاطر )2
ــــــــي كــــــــل  )3 ــــــــة ف أحــــــــاول البحــــــــث دائمــــــــًا عــــــــن النــــــــواحي اإليجابي

  الظروف التي أتعامل معها
          

            أجيد إدارة مزاجي والتعامل معه )4
الماضـــــــــــي مـــــــــــن مـــــــــــشكالت أتجاهـــــــــــل مـــــــــــا مـــــــــــر بـــــــــــي فـــــــــــي  )5

  وغضب وأستطيع أن أتجاوزها
          

            أسيطر على غضبي عادًة وال أثور في وجوه اآلخرين )6
            أملك السيطرة على نفسي عند تلقي أمر مزعج )7
            اعترف بأخطائي ولدّي القدرة على االعتذار عنها )8
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 :الدافعية .3
  

ال أوافق   ال أوافق  غير متأكد  أوافق  أوافق تماماً   العبارات
  تماماً 

لــــــــــــدّي عــــــــــــدد مــــــــــــن األشــــــــــــياء المهمــــــــــــة فــــــــــــي حيــــــــــــاتي، وأنــــــــــــا  )1
  متحمس لها وأظهر هذا الحماس

          

            ليس لدّي مشكلة كبيرة في أن أجازف مجازفة مدروسة )2
            أستطيع إنجاز المهام بنشاط وتركيز عالي )3
            أستطيع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي )4
            ع تحديات الحياةأحاول أن أكون مبتكرًا م )5
            أستطيع تحقيق النجاح حتى تحت الضغط )6
            أتحمس الكتشاف الوسائل الجديدة إلنجاز األعمال )7
            أستطيع التقدم بالمشاريع الكبيرة بالرغم من وجود بعض العقبات )8

  

 :التعاطف .4
  

  ال أوافق تماماً   ال أوافق  غير متأكد  أوافق  أوافق تماماً   العبارات
             القدرة على قراءة مشاعر الناس من تعبيرات وجوههملديّ  )1
            ة لآلخرينالعاطفيأنا حّساس لالحتياجات  )2
            أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة )3
            أستطيع االستجابة لرغبات وانفعاالت اآلخرين )4
            أساعد اآلخرين للشعور بشكل أفضل عندما يكونوا منزعجين )5
            ناة اآلخرين وأحزانهم بشكل فّعالأتعاطف مع معا )6

  

 :المهارة االجتماعية .5
  

  ال أوافق تماماً   ال أوافق  غير متأكد  أوافق  أوافق تماماً   العبارات
أســــتطيع بــــسهولة مقابلــــة أنــــاس جــــدد وأن أســــتهل حــــديثًا عنــــدما  )1

  يتوجب عليّ 
          

            أنفتح على الناس بطريقة مناسبة )2
            زة مع اآلخرينأستطيع أن أقيم عالقات ممتا )3
            يحبني اآلخرون ويحترمونني وٕان لم يتفقوا معي )4
            أرّكز وأنتبه دائمًا عندما أستمع لآلخرين )5
            يشعر اآلخرون عادًة باالندفاع والشجاعة عند الحديث معي )6
            لدّي القدرة على التفاعل مع مشاعر اآلخرين )7
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  :مقياس اتخاذ القرار: ثانياً 

س عبـــارة عـــن جمـــل علـــى هيئـــة أســـئلة قـــد يـــسألها متخـــذ القـــرار عنـــد اتخـــاذ القـــرار، المقيـــا
  :على االختيار الذي تراه مناسب لعملية اتخاذ القرار) (والمطلوب وضع عالمة 

  

  أوافق  العبارات
  ال أوافق  ال أوافق  غير متأكد  أوافق  تماماً 

  تماماً 
            رأملك القدرة على اختيار أنسب األوقات التخاذ القرا )1
            أتخذ قرارًا روتينيًا لمواجهة مواقف متكرر تحدث من حين آلخر )2
            لدّي الخبرة التخاذ القرار الناجح )3
            أبني قراري على معرفة بالحقائق )4
            أتخذ قرارًا بناًء على مبررات منطقية )5
            أستطيع أن أتعرف على المشكلة )6
            رأدرك أهمية التوقيت في اتخاذ القرا )7
            أفكر كثيرًا وباتزان قبل اتخاذ القرار )8
            أحاول توفير جميع المعلومات والبيانات قبل اتخاذ القرار )9

            أسمح لآلخرين بمشاركتي في اتخاذ القرار )10
            أزن النتائج المترتبة على القرار ) 11
            أقّدر مسؤولية اتخاذ القرار )12
            طئأتحمل مسؤولية الفشل في قرار خا )13
أعفــي المــشاركين فــي اتخــاذ القــرار مــن مــسؤولية النتــائج المترتبــة علــى  )14

  هذا القرار
          

            أعطي وزنًا لكل مشاركة من أعضاء الفريق العامل )15
            لدّي قدرة إلقناع اآلخرين بدقة قراري )16
            أحاول استطالع آراء اآلخرين على مدى دقة قراري المتخذ )17
             لآلخرين التخاذ القرارأحب تفويض السلطة )18
            أرجع إلى اللوائح والقوانين ألسترشد بها عند اتخاذ القرار )19
            )المزايا والعيوب(أحدد فوائد ومضار القرار  )20
            أتابع القرار للتحقق من نتائجه )21
            أعتبر نفسي ممن يشتركون في المناقشات باستمرار التخاذ القرار )22
             اتخاذ القرار على الخبرات السابقةأقيس المواقف عند )23
            أشعر بالراحة عند اتخاذ قرار إيجابي )24
            أستبعد الحلول التي تتنافى مع القوانين واللوائح الثابتة )25

  


