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 لخص الدراسة:م

والقيادة، والثقافة التنظيمية،  االنفعايلبني الذكاء  وصف العالقة ،هذه الدراسة هدفت  
ل األقدمية والثقافة التنظيمية، يف ظ االنفعايلواختبار اثر القيادة كمتغري وسيط للعالقة بني الذكاء 

على عينة من مديري املؤسسات التعليمية  الدراسة تمتتغريات معدلة. واملستوى التعليمي كم
القيادة سلوكو مقياس ،االنفعايلبأطوارها الثالثة لوالية تيارت. مت استخدام منوذج جوملان للذكاء 

ألمناط القيادة، أما بالنسبة للثقافة بالك وموتون منوذج الشبكة اإلدارية ل  ل ى جان البنيهل
(، واالعتماد 2222مد الباحث على النماذج اليت اقرتحها كل من ماكشني و جلينو)التنظيمية اعت

على األدب النظري من نظريات ودراسات سابقة يف بناء منوذج الدراسة. اعتمدت الدراسة على 
املنهج الوصفي. ومتثل جمتمع الدراسة يف مجيع املدرسني واملدراء للمؤسسات الرتبوية التابعة ملديرية 

 64)ة(مدرس 052اختيار عينة عشوائية طبقية مكونة من  حيث مت ية لوالية تيارتالرتب
ولتحليل %09مؤسسة تربوية من خمتلف األطوار التعليمية الثالثة بنسبة اسرتداد بلغت)ة(مدير

 Spssباستخدام برنامجالبيانات واختبار النماذج مت االعتماد على تقنية النمذجة باملعادلة البنائية،

V23رنامجو بAmos V23. التاليةتوصلت الدراسة ل ى النتائج و: 

مبؤشرات جودة مطابقة مقبولة حيث جاءت نتائج معظم هذه  الدراسةمنوذج متتع  -
 .احلد املقبول املؤشرات ضمن 

 على القيادة. االنفعايلد تأثري اجيايب مباشر دال لحصائيا للذكاء يوج -
 على الثقافة التنظيمية. االنفعايل د تأثري اجيايب مباشر دال لحصائيا للذكاءيوج -
 د تأثري اجيايب مباشر دال لحصائيا للقيادة على الثقافة التنظيمية. يوج -
 .التنظيمية والثقافة االنفعايلالذكاء العالقة بني ط جزئيا توس  يالقيادةمتغرير  -
عالقة بني الذكاء لل ةاملعدل اتال يلعبان دور املتغري املهنية واملستوى التعليمي األقدمية  يمتغري  -

 والقيادة. االنفعايل
                  القيادة، والثقافة التنظيمية، االنفعايلالذكاء  :المفتاحيةالكلمات  
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Résumé: 

La présente étude  décrit la relation  entre les trois variables : (intelligence 

émotionnelle, le leadership et la culture organisationnelle).Il s’agira aussi de tester l’impact 

du leaderships en tant que variable médiatrice entre l’intelligence émotionnelle et la culture 

organisationnelle, et dans le contexte des variables (Ancienneté professionnelle et le niveau 

académique d’enseignement) comme variables modulatrices. 

A cet effet, une enquête à été opérée auprès de 952 enseignants des différents 

paliers (primaire, moyen et secondaire) et de 46 directeurs de ces établissements, comme 

échantillon aléatoire de strates de l’ensemble de la population globale, des enseignants et 

directeurs des établissements (différents paliers) de la wilaya de Tiaret. Le taux de 

récupération des questionnaires été de 99% de l échantillon choisi. 

L’étude s’est basée sur la méthode descriptive ,en usant du modèle de Goleman sur 

l’intelligence émotionnelle et le modèle de Halpin, pour le leadership,en plus , le modèle 

de black et mouton (grille de gestion des styles de leadership) et concernant la culture 

organisationnelle, on a fait recours au modèle de (macchin & gelinou(2000)) , en plus des 

théories et des études antérieurs pour aboutir à la construction du modèle de cette étude. 

Enfin les données de l’étude ont été traitées a l’aide des logiciels (spss et amos.v.23). 

Dans ce qui suit, nous allons présenter les résultats des types d’indices calcules, qui 

sont acceptables en référence des seuils de validation dans l’évaluation de la qualité de 

l’ajustement du modèle. Ainssi que les resultats suivants 

- Il existe un effet positif et direct, statistiquement significatif par l’intelligence 

émotionnelle sur le leadership. 

- Il y’a un effet significatif directe de l’intelligence émotionnelle sur la culture 

organisationnelle. 

- Il y’a un effet significatif direct du leadership sur la culture organisationnelle. 

- La variable médiatrice (leaderships) à un effet significatif partiel entre l’intelligence 

émotionnelle et la culture organisationnelle. 

- Les variables : Ancienneté professionnelle et le niveau d’enseignement ne jouent pas le 

rôle de variable modulatrice de la relation entre l’intelligence émotionnelle et le leadership.       

Les mots clés :Intelligence émotionnelle, le leadership et la culture organisationnelle 
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Abstract: 

This study aims to describe the relationship between emotional intelligence, 

leadership and organizational culture by testing the effect of leadership as a mediating 

variable for the relationship between emotional intelligence and organizational culture, and 

the moderating role of personal and occupational variables. Applying to a sample of 952 

teachers and 46 directors of educational institutions in different stages of 

education(primary, intermediate, secondary) in the wilaya of Tiaret. The response rate was 

selected on of 97% from the sample. The study relied on the descriptive research 

design,based on Golman model used for emotional intelligence,and the Halpin model for 

leadership,and Black & Mouton model for styles of leadership,and Halpin & Winner 

model for organizational culture, resort to a previous model (macchin & gelinou(2000)). 

The building of  study model was based on theoretical literature from previous theories and 

studies. The study data was statistically processed using the AMOS (23) and SPSS(23) . 

The results showed that the model fit data.It also concluded that: 

- There is a statistically significant direct positive impact of the emotional intelligence on 

leadership.  

- There is astatistically significant direct positive impact on the emotional intelligence on 

the organizational culture . 

- There is a statistically significant direct positive impact of the patterns of leadership on 

organizational culture.  

- The leadership partially mediated the relationship between emotional intelligence and 

organizational culture.  

- The variable of professional seniority and educational level does not play the role of the 

moderating variable on the relationship between emotional intelligence and leadership. 

key words: Emotional intelligence, leadership and organizational culture 
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 مقدمة:
  لقد فرضت التطورات احلديثة يف جمال العمل والتحديات االجتماعية، الصحية، الثقافية

لعافية على الصعيد العاطفي باعتبارها حالة من الدى الفرد الصحة العقلية االهتمام ب زيادةل ى والبيئية 
والنفسي واالجتماعي، وهي تعرب عن متاسك الشخصية وتكاملها واتزاهنا يف مواجهة خمتلف الضغوط 
احلياتية وحتمل املسؤولية والسيطرة على الظروف البيئية والتوافق معها، كما فرضت احلاجة ل ى نوعية 

نية(، وقدرات معرفية ووجدانية متميزة تؤثر يف من القادة لديهم مهارات أساسية )لدارية، فنية، لنسا
سلوك املرؤوسني وتسمح هلم بالتسيري الفعال والناجح على مستوى املنظمة، ومن بني هذه القدرات 

كعامل مهم يف حياة اإلنسان وبأنه ليس عمليات منفصلة عن عمليات   االنفعايلاملتميزة نذكر الذكاء 
اعلة مع بعضها البعض يف كل جماالت احلياة خاصة جمال التفكري بل هي عمليات متداخلة ومتف
ة واالجتماعية ناشئة االنفعاليمنظومة من الكفاءات  )سعاد جرب(:العمل والقيادة وبالتايل فهو حس 

عن املرور خبربة ما، تستجي  هلا احلركة العصبية يف الدماغ فتشكل مكونا مندجما بينهما، يف ظل 
والتخزين هلا، فيرتت  عنها وعي بالذات ولدارة وضبط لالنفعاالت عمليات معرفية من املعاجلة 

ة غري املنطوقة، فضال عن حتفيز ذاته االنفعاليوامتالك مهارات التعاطف من خالل قراءة الرسائل 
ومواجهة العقبات مبرونة والتواصل مع اآلخرين، والتفاعل بنجاح يف كل جماالت احلياة اخلاصة 

 ( 69: 2215، واالجتماعية.)سعاد حرب
 وهرنستنيموراي   (Goleman,D. ,2000)تشري نتائج األحباث اليت قام هبا كل من جوملان 

(Murray,C.,& Hernstein,R , 1994)  ،قاردنر(Gardner,H..1998)  ل ى أن الذكاء العقلي يسهم
عزوها للذكاء لعوامل أخرى ميكن  %82من العوامل املؤثرة يف جناح الفرد يف حياته تاركا %22بنسبة 
 (Goleman, D. , 1995) ,(Mayer, J.D.,& salovey , P., 1997). االنفعايل

كعامل مسيطر يؤثر يف كل القدرات األخرى    االنفعايلومن خالل ما سبق تربز أمهية الذكاء 
ري ة أيضا لكونه فنا يف قيادة االنفعاالت وحمرك قوي للمشاعر يف التأثري والتوجيه وتسيتكما تظهر أمهي

 الصراعات وبالتايل القدرة على القيادة.
ة االنفعاليلن القدرة القيادية مرهونة بامتالك ل ى جان  القدرات املهنية جمموعة من املهارات 

واالجتماعية اليت تؤهل للقيادة على أكمل وجه، لذ يشري الرتاث السيكولوجي احلديث ل ى أن الذكاء 
ع  دورا بارزا يف جناح القائد وفعالية أدائه، حيث لقي هذا من العوامل املهمة اليت تل االنفعايل
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األوساط العلمية واقتحم العديد من اجملاالت منها اجملال الرتبوي لذ أن املؤسسة  املوضوع لقباال كبريا يف
الرتبوية كمنظمة اجتماعية، أصبحت فيها القدرة على القيادة أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى 

وتوجيه عمل اجلماعة داخل بيئة العمل وأن تكون قادرة على حتقيق اآلمال والتطلعات  لتنظيم اجلهود
 والثقة والوالء وااللتزام بني كل أعضاء املنظمة.

تعترب القيادة ذات أمهية بالغة يف حياة املنظمة فال ميكن أن جيتمع أفراد يف مكان وزمان 
رطا أساسيا النتظام بنية هذه اجلماعة من أجل ليكونوا مجاعة معينة، لال وكان وجود القائد يعد ش

 حتقيق أهداف مشرتكة، ويتوقف جناح املنظمة على نوع ومنط القيادة.
فالقيادة هي اليت تغرس الثقافة التنظيمية يف أذهان األفراد داخل بيئة املنظمة باعتبارها املعيار 

ت واألعراف والتوقعات من خالل األساسي الذي تتحدد به عملية بناء التصورات والقيم واملعتقدا
املمارسات اليومية داخل بيئة املنظمة واليت يكتسبها العمال، ولعل ذلك يتضح جليا يف نعت القيادة 

ه األفراد سلوكيا، والتنسيق بني جهودهم وموازنة دوافعهم ورغباهتم لتحقيق األهداف يعلى أهنا توج
غة التوجهات احلاضرة واملستقبلية ألي منظمة يرتبط املسطرة واملرغوبة بكفاءة عالية، ل ى جان  صيا

بعنصر القيادة عامة وفعالية منطها خاصة، ألن النمط القيادي الناجح يتميز خبصائص تؤثر حتما يف 
التخطيط املستقبلي وصياغة ثقافة تنظيمية قوية تعمل على متاسك األفراد داخل املنظمة وتنمية 

ن الثقافة التنظيمية هي نتيجة للتفاعل االجتماعي داخل بيئة املنظمة وتطوير مجيع جوانبها، وباعتبار أ
دور لجيايب يف نوعية تشكيل هذه الثقافة، فالقائد الذكي انفعاليا له القدرة على  االنفعايلفإن للذكاء 

حث النفس باستمرار يف مواجهة املشكالت واإلحباط والتحكم يف احلالة النفسية، وشعوره باألمل 
ف مع اآلخرين ل ى جان  القدرة يف السيطرة على كبح املشاعر السلبية كالغض  والشك والتعاط

والرتكيز على املشاكل اإلجيابية كالثقة واهلدوء والقدرة على لدراك املشاعر من خالل التفكري وفهم 
الفرد القائد  ة وتنظيم املشاعر وبالتايل التأثري على الغري بسهولة وهذا كله على مستوىاالنفعالياملعرفة 

أما على مستوى اجملموعة فإن هذه املهارات تزداد بني أعضاء وجمموعات العمل حبكم التفاعل داخل 
بيئة العمل، فاجملاميع الذكية انفعاليا تنتظم على تقييم ذاهتا وتبادر ل ى اإلجناز العايل ول ى بناء شبكات 

قيم ومعتقدات وأعراف لجيابية موحدة تؤدي عالئقية مبا يساهم يف فعالية املنظمة من خالل انتشار 
 ل ى حتقيق ثقافة تنظيمية قوية.
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واستنتاجا ملا سبق نصل ل ى السياق املتصل احللقات واملتمثل يف تفاعل املتغريات الثالث من 
خالل مقدار مسامهتها يف بروز قوة املنظمة ألهدافها املنوطة هبا وبالتايل مت االعتماد على منهجية 

بالنماذج يف الدراسة الحتفاظها على متاسك البنية والرتاكي  وتصورها للتفاعالت بني التنظري 
املتغريات لذ يعمل النموذج على بناء شبكة من العالقات بني املتغريات دون استبعاد متغريات هامة أو 

ن خالل لقحام متغريات قليلة األمهية بالنسبة لدراسة املوضوع ومن هنا ميكن تأسيس هذه الدراسة م
القيادة وبني القيادة ب االنفعايلالعالقات التفاعلية جملموعة من املتغريات واملتمثلة يف عالقة الذكاء 

والثقافة التنظيمية باعتماد النمذجة باملعادلة البنائية من  االنفعايلوالثقافة التنظيمية، وبني الذكاء 
، متبعني يف ذلك اخلطوات الدراسة تخالل تصميم منوذج نظري ميثل تفاعل العالقات بني متغريا

 املنهجية اليت تتطلبها هذه التقنية.
وبغرض اإلملام بكل جوان  املوضوع، مت تقسيم البحث ل ى جان  نظري واآلخر تطبيقي 

 حيث حتدد اجلان  النظري يف أربع فصول واجلان  التطبيقي يف فصلني.
متهيد مث إلطار العام للدراسة تضمن بالنسبة للجان  النظري يف فصله األول واملتمثل يف ا

أمهية وأهداف الدراسة، التعريف باملفاهيم واملصطلحات اإلجرائية ، دوافع، شكلة الدراسةمبتعريف 
 منوذج الدراسة. وفرضيات عرض لو 

لعرض الفصل الثالث ٌخصرص و  االنفعايلاإلطار النظري للذكاء تضمن  أما الفصل الثاين
 لثقافة التنظيمية.ل لجان  النظريلفيه  تطرقناالفصل الرابع أما  ،لقيادة لاإلطار النظري 

منهجية  عرضمت حيث  .والسادس ،اخلامس ،فصلني لحتوىبالنسبة للجان  التطبيقي 
نتائج لتنتهي الالفصل السادس لعرض ومناقشة خصصنا و يف الفصل اخلامس، الدراسة ولجراءاهتا 

 .واإلقرتاحات لتوصياتجمموعة من ا انبثقت عنهاخبامتة دراستنا 
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 تمهيد:  
للدراسة من خالل عدد من العناصر  العامخصص الباحث هذا الفصل لعرض اإلطار   

بدأت بتمهيد مث عرض إلشكالية الدراسة مرفوقة بـدوافع الدراسة، وأمهية و أهداف الدراسة. 
صطلحات الدراسة، منوذج وفرضيات الدراسة وُختم الفصل حدود الدراسة، املفاهيم اإلجرائية مل

 خبالصة.

 اإلشكالية:.1.1
االفراد اللذين توكل لليهم مسؤولية يعد العنصر البشري يف أي مؤسسة تنظيمية خاصة 

وحتسني األداء وتطويره، وتعمل املؤسسات التسيري من الفاعلني األساسيني للقيام مبهام  االدارة،
مما يؤدي  ظل عا م سريع التغيري والتطور والتحديات، والعالقات التفاعلية املعقدة، الرتبوية اليوم يف

 .ملواجهة هذه التحديات قادة قادرين على السري باملؤسسات قدماضرورة  توفرها على  ل ى
دراسة ، Cherniss2222 ،Higgs Aitken2223،منها دراسة)قد أظهرت عدة دراساتو 
ن التطور الذي حدث يف فهم أب(2224البوريين، ، 2225and   ciarrochi Rosete،  2226الربعي

خاصة يف جمال العمل والقيادة، وتربز أمهية  االنفعايلذكاء للالعالقة بني االنفعاالت والعقل يعزي 
 أمهيته تربز، كما العقلية األخرىؤثر يف كل القدرات يمن كونه نابعا من استعداد  االنفعايلالذكاء 

، لذا كان من الضروري لدراك االنفعاالت ولدارهتا وتنظيمها والتعاطف مع اآلخرين ىمن تأثريه عل
 ،أن يظهر هذا املفهوم يف هذا الوقت الذي تفشت فيه مظاهر الفشل والعنف وسوء التصرف

 عالقاته مبتغريات أخرى يف مجيع اجملاالت. دراسةوكان من الضروري 
ل ى أن مفهوم الذكاء ( 2221Mayer ،2222 ,   Humphry  2225Landy)الباحثنيوقد أشار 

تعلق ييرتبط بالقيادة، فالرضا الوظيفي الذي يعترب من أهم مؤشرات فعالية القيادة  االنفعايل
ة ميكن أن تتطور ل ى شعور ثابت االنفعاليومن جهة أخرى فإن احلاالت  تباعلأل االنفعايلباجلان  
ات واجتاهات وقيم ومعتقدات اجيابية لدى العمال وهذا املنظمة، مما يؤدي ل ى بناء تصور يف بيئة 

 ما يطلق عليه مصطلح الثقافة التنظيمية.
التفاعالت اليت حتدث بشكل متكرر يف السياق املنظمي هو ما حيدث بني أعضاء  أنواعلن 

باعتبار أن الذكاء و  للفريق ال يقل أمهية عن ما هو للفرد االنفعايلن الذكاء االفريق وعليه ف
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كفاءة ضرورية للقيادة يف عملية التأثري و التشجيع و التحفيز للحصول على التوافق و   االنفعايل
ثقافة تنظيمية قوية تتماسك فيه كل أعضاء املنظمة حول األهداف  للىإبرازالرضى هذا ما يؤدي 

 املنوطة هبا.
لقيادة وأثرمها اب االنفعايلعالقة الذكاء  وصف الدراسة احلاليةتستهدف ،وعلى ضوء ما سبق
لدى مديري املؤسسات الرتبوية مبختلف أطواره )االبتدائي، املتوسط على الثقافة التنظيمية 

  هذه العالقاتيصف تصميم واختبار منوذج نظري والثانوي( من وجهة نظر املدرسني من خالل 
 التساؤالت التالية:  و جيي  على

من وجهة نظر املدرسني يف خمتلف أطوار  املؤسساتلدى مديري  االنفعايلالذكاء  مستوىما  (1
 ؟)االبتدائي، املتوسط والثانوي( التعليم

ما مستوى الثقافة التنظيمية لدى مديري املؤسسات من وجهة نظر املدرسني يف خمتلف أطوار  (2
 ؟)االبتدائي، املتوسط والثانوي( التعليم

)االبتدائي، املتوسط ار الثالثةلدى مديري املؤسسات التعليمية لألطو  السائدة القيادة أمناطما  (3
 ؟املدرسنيمن وجهة نظر  والثانوي( 

لدى مديري املؤسسات من وجهة نظر املدرسني  القيادةعلى  االنفعايلتأثري للذكاء  هناكهل  (6
 ؟)االبتدائي، املتوسط والثانوي( يف خمتلف أطوار التعليم

مديري املؤسسات من وجهة نظر  لدى على الثقافة التنظيمية االنفعايللذكاء لتأثري  هناكهل  (5
 ؟)االبتدائي، املتوسط والثانوي( املدرسني يف خمتلف أطوار التعليم

لدى مديري املؤسسات من وجهة نظر املدرسني  التنظيميةالثقافة لى ع لقيادةل تأثري هناكهل  (4
 ؟)االبتدائي، املتوسط والثانوي( يف خمتلف أطوار التعليم

لثقافة التنظيمية لدى او  االنفعايلالوسيط للعالقة بني الذكاء  الدور القيادةيلع  متغري هل  (9
 ؟)االبتدائي، املتوسط والثانوي(مديري املؤسسات من وجهة نظر املدرسني يف خمتلف أطوار التعليم

لعالقة الدور املعدل ل (املستوى التعليمي و املهنية ألقدميةا) ملتغريات الشخصيةتلع  اهل  (8
لدى مديري املؤسسات من وجهة نظر املدرسني يف خمتلف أطوار  القيادةو  االنفعايلبني الذكاء 
 .؟(االبتدائي، املتوسط والثانوي)التعليم
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 دوافع الدراسة: .2.1
" نظرا بالقيادة وأثرمها على الثقافة التنظيميـة االنفعايلعالقـة الذكاء  وقع اختيار الباحث ملوضوع "

 للدوافع التالية:
ومدى أمهيته  بإعتباره مفهوما جديدا على الرتاث السيكولوجي ايلاالنفعموضوع الذكاء  -

 .للقيادة الفعالة ولنشاء هوية قوية و هادفة للمؤسسة الرتبوية

 .وبتقديرات كميةلدراك الباحث ألمهية دراسة املتغريات البحثية كما هي يف الواقع  -
 :أهمية الدراسة. 3.1
 ني: ميكن حتديد أمهية هذه الدراسة من ناحيت 
 الناحية النظرية:- أ

أحد أهم متغريات الشخصية يف جناح الفرد، وتوافقه مع  االنفعايليعترب موضوع الذكاء 
متطلبات حياته بدرجة تفوق القدرات العقلية الن مهاراته املتمثلة يف حفز الذات واملبادرة 

فريق، وحتمل الضغوط  واإلصرار واملرونة وتقبل الغري ل ى جان  القدرة على العمل بفعالية ضمن
وتوليد مشاعر الثقة واالحرتام املتبادل هي اليت أظهرت قدرة متييزية ميكن االستعانة هبا يف عملية 
ممارسة القيادة وغرس ثقافة تنظيمية قوية ومتماسكة يشوهبا العدل واملساواة وااللتزام التنظيمي 

 والوالء.
رية يف العالقات التفاعلية وأوجه التأثري كذلك تناولت الدراسة متغري القيادة كعملية جوه

للجماعة داخل املنظمة فأسلوب القيادة هي اليت تثبت الثقافة التنظيمية املالئمة واملتوازنة مع 
 أهداف املؤسسة وان للقيادة دور مهم يف تطوير وتنمية الثقافة التنظيمية القوية.

مية اليت جتسد الالشعور اجلمعي ملفهوم ل ى جان  املتغري الثالث واملتمثل يف الثقافة التنظي
ضمين حيتوى على معتقدات وقيم وأعراف وتوقعات يستقيها األفراد كتصورات واجتاهات من 
خالل االتصال والعمل اليومي داخل بيئة املنظمة، وعموما فإن الثقافة التنظيمية تعرب عن جوهر 

هويتها كما جي  التنويه مبكانة القائد يف القيم املشرتكة بني األعضاء وبالتايل متنحها شخصيتها و 
 ة و أمناط قيادته.االنفعاليبناء هذه الثقافة التنظيمية بكفاءته 
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 الناحية العملية:  -ب
يف سياق  (القيادة والثقافة التنظيمية-االنفعايلالذكاء )لبراز أمهية تفاعل املتغريات الثالث  -

 جناعتها. و حتقيق أهدافها وفعاليتها وقوهتا يف متصل احللقات يف عملية جناح املؤسسة
 الرتبوي لضمان التوافق و االداء اجليد طحتقيق املزاج االجياىب ىف الوس -

لبراز أمهية املتغريات الثالث للدراسة كعناصر أساسية بنفس درجة األمهية ألخذها بعني  -
 املديرين.و تكوين االعتبار يف برامج لعداد 

 أهداف الدراسة: .4.1

والقيادة  االنفعايلوذج نظري يصف العالقة بني متغريات الدراسة الثالث: الذكاء من  تصميم -
 والثقافة التنظيمية، لغرض اختباره والتأكد من داللة العالقات بني متغرياته.

من وجهة نظر املدرسني لدى مديري املؤسسات الرتبوية  االنفعايلالتعرف على مستوى الذكاء  -
 .ملختلف أطوار التعليم

من وجهة نظر املدرسني عرف على أمناط القيادة السائدة لدى مديري املؤسسات الرتبوية الت -
 التعليم.ملختلف أطوار 

من وجهة نظر املدرسني التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية لدى مديري املؤسسات الرتبوية  -
 .ملختلف أطوار التعليم

والثقافة التنظيمية لدى  االنفعايلذكاء لقيادة كمتغري وسيط للعالقة بني الاالتعرف على دور  -
 مديري املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر املدرسني ملختلف أطوار التعليم.

و  االنفعايلالتعرف على دور األقدمية واملستوى التعليمي كمتغريات معدلة للعالقة بني الذكاء  -
 .لدى مديري املؤسسات الرتبوية ملختلف أطوار التعليم القيادة

 ود الدراسة:حد.5.1
هناك جمموعة من احملددات اليت حتيط هبذه الدراسة وذلك بسب  طبيعة موضوع الدراسة 

 ومنهجيتها وهي كالتايل:
مشلت هذه الدراسة جمموعة من املدرسني مبعية مديري املؤسسات الرتبوية المجال البشري:  (1

 ية الرتبية يف والية تيارت.ملختلف مراحل التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي التابعني ملدير 
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مت لجراء هذه الدراسة يف جانبها التطبيقي على جمموعة من املؤسسات المجال المكاني:  (2
 الرتبوية يف خمتلف مراحل التعليم الثانوي واملتوسط واالبتدائي لوالية تيارت.

-2219يةاستغرقت مدة لجراء الدراسة يف جانبها التطبيقي كل السنة الدراس: المجال الزماني (3

 يف الفرتة املمتدة من شهر أكتوبر ل ى غاية النصف األول من شهر ماي. 2218

 المفاهيم اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:  .6.1
 : االنفعاليالذكاء .1.6.1
هي الدرجات اليت يتحصل عليها املديرين من خالل وجهة نظر املدرسني يف املؤسسات      

 املستخدم يف هذه الدراسة. االنفعايليف مقياس الذكاء الرتبوية من أفراد عينة الدراسة 
 : القيادة.0.6.1
هي الدرجات اليت يتحصل عليها املديرين من خالل وجهة نظر املدرسني يف املؤسسات       

 الرتبوية من أفراد عينة الدراسة يف مقياس القيادة املستخدم يف هذه الدراسة.
 :الثقافة التنظيمية.3.6.1
جات اليت يتحصل عليها املديرين من خالل وجهة نظر املدرسني يف املؤسسات الرتبوية هي الدر    

 .من أفراد عينة الدراسة يف مقياس الثقافة التنظيمية
 الدراسات السابقة:.7.1

 بالقيادة:  االنفعاليعالقة الذكاء  حولدراسات .1.7.1
 (:L.J Geery, 1997) دراسة جيري -أ 

املدارس مرتفعي الذكاء الوجداين، يتميزون باستخدام بينت هذه الدراسة أن مديري 
رصيدهم املعريف للحفاظ على هدوئهم وللتحكم يف انفعاالهتم، فهم قادرون على التحكم يف 
استجاباهتم السلبية، ويف الغال  حياولون جادين لجياد حلول للصراعات واملشكالت حمافظني مع 

ة ملنع االنفعاليون ل ى فهم استجابات اآلخرين ، كما أهنم يتطلعاالنفعايلذلك على هدوئهم 
تصعيد االنفعاالت، ويتسمون بسلوك غري لفظي ناعم اجتاه اآلخرين ويعرفون كيف يؤثرون فيهم 
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ويتعاملون معهم حبكمة، وينمون ويطورون جسور الثقة هبم كأساس لبناء العالقات وللحفاظ 
 ا بفاعلية.عليها، لضافة ل ى أهنم يتوقعون الصراعات ويديروهن

 :1991دراسة فاروق السيد عثمان ومحمد عبد السميع رزق  -ب 

مع حتديد أبعاده  االنفعايللقد كان اهلدف من الدراسة لعداد وتقنني مقياس للذكاء 
طالبا وطالبة وأظهرت نتائجها أن الذكاء  134وعوامله، حيث اعتمدت عينة بلغ حجمها 

االنفعاالت، التعاطف، تنظيم االنفعاالت، املعرفة يتكون من مخسة عوامل هي: لدارة  االنفعايل
ة والتواصل االجتماعي، واعترب هذه الدراسة من بني البحوث األو ى اليت تناولت هذا االنفعالي

 املوضوع يف البيئة العربية.
 : (D.Rosete et J.Ciarrochi, 2005)دراسة روزات وسياروشي  -ج 

مديرا،  (160)والقيادة الفعالة وبلغت عينتها  يلاالنفعااستهدفت دراسة العالقة بني الذكاء 
 االنفعايلعن طريق مقياس مايرسالويف كاروزو للذكاء  االنفعايلحيث مت قياس مستوى الذكاء 

(MSCEIT) بينما قيست القيادة الفعالة عن طريق تقييم االتباع وكذا املسؤولني املباشرين ألداء ،
وأظهرت النتائج أن القادة الذين يتحصلون على  ا(،مسؤوال مباشر 61مرؤوسا، و 342)القادة 

لديهم ميل طبيعي ل ى حتقيق أهداف التنظيم ول ى النظر لليهم   االنفعايلنتائج مرتفعة بسلم الذكاء 
 كقادة فعالني من طرف أتباعهم ومن طرف رؤسائهم املباشرين.

 :0222دراسة محمد، وعبد العال  -د 

 الذكاء الوجداين للمعلم وسلوكه القيادي مع التالميذ هدفت الدراسة ل ى معرفة العالقة بني
معلما ومعلمة من ختصصات خمتلفة يف  (152) داخل قاعات الدروس، تكونت عينة الدراسة من

املرحلة اإلعدادية من مدينة فيها وبعض القرى اجملاورة هلا يف مصر وأظهرت النتائج وجود فروق 
السلوك القيادي الدميقراطي والتسلطي يف اجملموع ذات داللة لحصائية ينب متوسطات درجات 

الكلي لصاحل السلوك القيادي الدميقراطي ووجود فروق ذات داللة لحصائية بني متوسطات 
درجات السلوك القيادي الدميقراطي ووجود فروق ذات داللة لحصائية بني متوسطات درجات 

 حل السلوك القيادي الفوضوي.السلوك القيادي التسلطي والفوضوي يف اجملموع الكلي لصا
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بعنوان: الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس ( 0226، ربحية دخيل )البوريني دراسة  -ه 
 األساسية الخاصة في عمان وعالقتها بأدائهم اإلداري من وجهة نظر معلميهم.

هدفت ل ى لجياد العالقة بني الذكاء العاطفي لدى مديري املدارس األساسية اخلاصة يف 
مدير  (122) مكونة منمن وجهة نظر معلميهم، فكانت عينة الدراسة  اإلداريعمان وأدائهم 

معلما ومعلمة يف عمان مت اختيارهم بطريقة طبقة عشوائية،  (684)مدرسة أساسية خاصة و 
األو ى كانت لقياس الذكاء العاطفي، والثانية لقياس األداء اإلداري للمديرين  ،واستخدمت أداتان 

عن أنفسهم، وكذلك  وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى الذكاء العاطفي للمديرين حبس  لجاباهتم
ارتفاع مستوى األداء اإلداري لدى املديرين من وجهة نظر معلميهم، ووجدت فروق ذات داللة 
لحصائية يف الذكاء العاطفي لصاحل اإلناث بالنسبة ملتغري اجلنس، وكذلك احلال بالنسبة لصاحل 

وجدت فروق ذات داللة الدبلوم العايل بالنسبة ملتغري املؤهل العلمي وبالنسبة لألداء اإلداري 
لحصائية ملتغريي اجلنس واملؤهل العلمي يف جمال مستوى األداء اإلداري ووجدت فروق ذات داللة 
لحصائية ملتغري سنوات اخلربة يف التخطيط والتنظيم والقيادة، يف حني  م تكن هناك فروق ذات 

بة ملتغري اخلرية، وكذلك ال داللة لحصائية يف جماالت العالقات اإلنسانية والعمل اإلداري بالنس
 توجد عالقة ذات داللة لحصائية بني مستوى الذكاء العاطفي ومستوى أدائهم بالنسبة للمديرين.

لدى القادة  االنفعاليالذكاء  بعنوان:( 0226الرقاد، عزيزة أبو دية، ) لدخا هناءدراسة  -و 
األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لد ى 

 أعضاء الهيئة التدريسية.
ة ل ى معرفة درجة ممارسة القادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية الرمسية هدفت هذه الدراس

الذكاء العاطفي وعالقته بسلوك املواطنة التنظيمية لديهم ولتحقيق هدف الدراسة، مت استخدام 
االستبانة لقياس الذكاء العاطفي لدى القادة األكادمييني، وقياس سلوك املواطنة التنظيمية لدى 

ة التدريس، وأجريت الدراسة على عينة تكونت من مجيع القادة األكادمييني يف اجلامعة أعضاء هيئ
عضو هيئة تدريس يف كل  (993)قائدا و  (288)األردنية وجامعة الريموك وجامعة مؤتة، بواقع 

من اجلامعة األردنية، وجامعة الريموك، وجامعة مؤتة، مت اختيارهم بطريقة عشوائية ممثلة بنسبة 
واشتملت الدراسة على متغري مستقل هو درجة ممارسة القادة األكادمييني للذكاء  (32%)

العاطفي يف اجلامعات األردنية الرمسية، ومتغري تابع هو درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لسلوك 

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='الهنداسي،%20ناصر%20بن%20عبد%20الله%20بن%20محمد';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='الهنداسي،%20ناصر%20بن%20عبد%20الله%20بن%20محمد';search();
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املواطنة التنظيمية، باإلضافة ل ى متغري وسيط هو مكان العمل وكشفت نتائج الدراسة عن درجة 
عالية للذكاء العاطفي لدى القادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية الرمسية، و كذلك عن  توافر

سلوك املواطنة التنظيمية يف اجلامعات األردنية الرمسية  لدرجة توافر عالية لدى أعضاء هيئة التدريس 
بني  (2.21)كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه لجيابية ذات داللة لحصائية عند مستوى 

 ممارسة القادة للذكاء العاطفي وبني سلوك املواطنة التنظيمية لديهم.
لدى  االنفعاليالذكاء ( بعنوان: 0221) ، ناصر بن عبد اهلل بن محمدالهنداسيدراسة  -ز 

 مديري المدارس بسلطنة عمان وعالقته ببعض المتغيرات الديموغرافية.
لدى مديري املدارس بسلطنة  االنفعايلهدفت الدراسة ل ى التحقق من مدى توافر الذكاء 

وبعض املتغريات  االنفعايلمن مدى وجود عالقة بني الذكاء عمان، كما هدفت للتحقق 
، املنطقة التعليمية )مسقط/ الباطنة مشال(، (ذكر وأنثى)الدميوغرافية واليت تشمل النوع االجتماعي 
حلقة ثانية/ تعليم ثانوي(. وتكونت عينة الدراسة من  /سنوات اخلربة ونوع املدرسة )حلقة أو ى

نطقيت مسقط والباطنة مشال. ومت استخدام مقياس جوملان للذكاء مديرًا ومديرة من م 132
بعد التحقق من صدقه وثباته ومناسبة فقراته للعينة املستهدفة، (Golemen, 1998) االنفعايل

ولإلجابة عن السؤال األول، مت استخدام املتوسطات واالحنرافات املعيارية للتحقق من أكثر 
األربعة )الوعي بالذات، تنظيم  االنفعايليف كل بعد من أبعاد الذكاء  الفقرات توافرًا وأقلها توافراً 

الذات، الوعي االجتماعي، املهارات االجتماعية(. وللتحقق من وجود فروق دالة لحصائيًا يف 
تعزى ملتغريي النوع االجتماعي مث املنطقة، مت استخدام املتوسطات  االنفعايلتوافر أبعاد الذكاء 
للعينتني املستقلتني. وأشارت النتائج ل ى عدم وجود  "رافات املعيارية، مث اختبار "تاحلسابية واالحن

فروق ذات داللة يف بعد الوعي بالذات، كما أشارت النتائج ل ى وجود فروق ذات داللة يف بعد 
تنظيم الذات لصاحل الذكور. وأشارت النتائج ل ى وجود فروق ذات داللة يف بعد املهارات 

، وقد كانت هذه الفروق لصاحل اإلناث. أما بالنسبة ملتغري املنطقة فقد أشارت النتائج االجتماعية
. وللتحقق من وجود فروق دالة االنفعايلل ى عدم وجود فروق ذات داللة يف األبعاد األربعة للذكاء 

وع املدرسة، مت بأبعاده األربعة تعزى ملتغري اخلربة مث متغري ن االنفعايللحصائياً يف مدى توافر الذكاء 
استخدام املتوسطات واالحنرافات املعيارية مث أجري حتليل التباين األحادي. وأظهرت النتائج فروقاً 
ذات داللة يف بعد املهارات االجتماعية يف متغري اخلربة وجاءت الفروق بني املدراء ذوي اخلربة 
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ة. أما بالنسبة ملتغري نوع املدرسة فقد الطويلة وذوي اخلربة القصرية لصاحل املدراء ذوي اخلربة الطويل
)الوعي  االنفعايلأشارت النتائج ل ى وجود فروق ذات داللة يف األبعاد الثالثة األو ى للذكاء 

بالذات، تنظيم الذات، الوعي االجتماعي( وقد جاءت هذه الفروق لصاحل احللقة األو ى. وقد مت 
السابقة، كما مت اخلروج بعدد من التوصيات  تفسري النتائج يف ضوء اإلطار النظري والدراسات

 واملقرتحات. 
لدى  االنفعاليبعنوان: الذكاء ( 0212ني )معبد الطيف المو  الكريمعبد  دراسة  -ح 

 طلبة المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات.
لدى طلبة املرحلة الثانوية  االنفعايللى مستوى الذكاء عهدفت الدراسة احلالية ل ى التعرف 

، االنفعايلتعليم والنوع يف الذكاء يف األردن، ول ى معرفة أثر متغريات التحصيل األكادميي ونوع ال
طالبة من طلبة املرحلة (220)طالبا و (194)طالب ، منهم  (625)تكونت عينة الدراسة من 

 د. ولقاالنفعايلالثانوية يف حمافظة لربد، ولتحقيق أهداف الدراسة طبق على العينة مقياس الذكاء 
 توصلت الدراسة للنتائج اآلتية: 

يقع يف املستوى  االنفعايلوعلى أبعاد الذكاء  االنفعايلمقياس الذكاء  لن أداء الطلبة على -
 املتوسط، باستثناء بعد التعاطف لذ كان أداء الطلبة يقع يف املستوى املرتفع. 

 االنفعايلعدم وجود فروق ذات داللة لحصائية يف درجات الطلبة على مقياس الذكاء  -
التعليم )علمي، أديب(، والنوع أو تعزى للتفاعل بني تعزي ملتغريات التحصيل األكادميي، ونوع 

 هذه املتغريات.
وجود فروق ذات داللة لحصائية يف درجات الطلبة على بعد التعاطف تعزى للنوع الصاحل  - 

وجود فروق ذات داللة لحصائية يف درجات الطلبة على بعد تنظيم االنفعاالت  -اإلناث. 
ع وذوي التحصيل املتوسط مقارنة مع الطلبة ذوي التحصيل ولصاحل الطلبة ذوي التحصيل املرتف

 املنخفض. 
وجود فروق ذات داللة لحصائية يف درجات الطلبة على بعد تنظيم االنفعاالت تعزی للتفاعل  -

 بني نوع الطال  والتحصيل األكادميي.
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بعنوان "تصور مقترح لتوظيف الذكاء العاطفي في الرفع من 0212دراسة العتيبي  -ط 
 :  لية القيادة التربوية"فعا

ت الدراسة ل ى تقدمي تصور مقرتح لتوظيف الذكاء العاطفي يف الرفع من فعالية القيادة فهد
الرتبوية، وذلك من خالل التعرف على مفهوم القيادة الرتبوية وأبعادها الفاعلة وخصائصها 

اده ولدراك أمهية مهارات ومتطلباهتا، ومن خالل التعرف على مفهوم الذكاء العاطفي ومناذجه وأبع
الذكاء العاطفي للقيادة الرتبوية ودواعي حاجة املؤسسة الرتبوية هلا، وقد قدمت الدراسة تصورا 
مقرتحا ينطلق من نظرية واضحة، ويتضمن آليات ممكنة التطبيق لتنفيذه وتفعيله، واستخدمت 

ستفادة من املهارات الدراسة أسلوب البحث املكتيب، وقدمت الدراسة عددا من اآلليات لال
العاطفية اليت تزيد من قدرات القادة الرتبويني على اإلبداع وتقدمي احللول املبتكرة ملشاكل املؤسسة 

ة يف لدارة مشاعر العاملني مبا االنفعاليالرتبوية، وكذلك االستفادة من تلك املهارات العاطفية و 
وبالتايل لشعارهم بأمهيتهم داخل املؤسسة  ةميكنهم من التنبؤ بردود أفعاهلم واستجاباهتم املتوقع

 الرتبوية.

بعنوان "الذكاء العاطفي وعالقته بالسلوك القيادي لدى  :0211دراسة  العفنان  -ي 
 اإلداريين التربويين بمنطقة حائل في المملكة العربية السعودية":

قيادي هدفت الدراسة ل ى التعرف على مستوى كل من الذكاء العاطفي ومستوى السلوك ال
لدى اإلداريني الرتبويني مبنطقة حائل يف اململكة العربية السعودية، وكذلك الكشف عن العالقة 
بينهما، كما هدفت ل ى الكشف عن الفروق يف متوسطات مستوى كل من الذكاء العاطفي 
دد والسلوك القيادي لدى اإلداريني الرتبويني تبعا لبعض املتغريات مثل اجلنس واملؤهل العلمي وع

سنوات اخلربة والتخصص واملستوى اإلداري، واقتصرت عينة الدراسة على مديري اإلدارات الرتبوية 
فردا، وقد وجدت الدراسة أن  254واملشرفني الرتبويني ومديري املدارس حيث بلغ حجمها 

مستوى الذكاء العاطفي وأبعاده كان مرتفعا، وكذلك جاءت درجة السلوك القيادي أيضا مرتفعة،  
ما أكدت الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة لحصائيا بني مستوى الذكاء العاطفي بأبعاده ك

املختلفة ودرجة السلوك القيادي، وأن أكثر أبعاد الذكاء العاطفي قدرة على التنبؤ بالسلوك 
القيادي، هو بعد التواصل االجتماعي يليه بعد التعاطف وأخريا بعد لدارة االنفعاالت و م تكشف 

لدراسة عن أية فروق يف الذكاء العاطفي تعزى ملتغري اجلنس واملؤهل العلمي والتخصص، بينما  ا
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كشفت الدراسة عن وجود فروق يف الذكاء العاطفي بأبعاده املختلفة وكذلك يف درجة السلوك 
القيادي ككل تعزى ملتغري املستوى اإلداري وذلك لصاحل مديري املدارس، وذلك لقرهبم من 

وخاصة املعلمني، وقد أوصت الدراسة باعتماد آلية تقوم على أسس علمية وعملية عند  العاملني
اختيار القادة الرتبويني، كما طالبت بضرورة تعزيز األسباب والعوامل اليت تسهم يف رفع مستوى 

 الذكاء العاطفي.
دى وعالقته بفاعلية القائد ل االنفعالي: بعنوان "مستوى الذكاء 0214دراسة العمران  -ك 

 مديري المدارس ومديراتها في األردن": 

وعالقته بفاعلية القائد لدى  االنفعايلهدفت الدراسة ل ى التعرف على مستوى الذكاء 
مدير  122مديري ومديرات مدارس تربية البرتا ووادي السري يف األردن، وتكونت عينة الدراسة من 

خالل توزيع استبانتني كأدوات للدراسة  ومديرة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من
لدى املديرين واملديرات جاء  االنفعايلعلى العينة، وقد توصلت الدراسة ل ى أن مستوى الذكاء 

بدرجة متوسطة، وكذلك كان مستوى الفاعلية لدى القائد متوسطا، وأشارت الدراسة ل ى وجود 
عزى املتغري اجلنس واملؤهل ومستوى ت االنفعايلفروق ذات داللة لحصائية يف مستوى الذكاء 

املدرسة واخلربة، وذلك لصاحل الذكور من محلة املاجستري يف املدارس األساسية، كما أشارت 
ودرجة فاعلية القائد حيث بلغ معامل  االنفعايلالدراسة ل ى وجود ارتباط قوي بني مستوى الذكاء 

 االنفعايلت االرتباط بني مكونات الذكاء كما تبني أن معامال  2.08ارتباط بريسون بني درجتيهما 
وأبعاد فاعلية القائد كانت دالة احصائيا، وقد أوصت الدراسة بضرورة لعداد برامج تدريبية لتنمية 

 ة للمدير حىت يتمن من لدارة ذاته ويتحكم يف انفعاالته.االنفعاليالقدرات 
تعزيز سلوكيات القيادة : بعنوان " دور الذكاء العاطفي في 0212دراسة الغالبي وعلى  -ل 

 التحويلية من خالل التأثير الوسيط للحكمة":

هدفت الدراسة ل ى الكشف عن تأثري امتالك القيادات اجلامعية ملكونات الذكاء العاطفي  
 122يف ممارسة منط القيادة التحويلية يف لطار احلكمة، واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من 

، ومت االستعانة (11)يف جامعات وسط وجنوب العراق البالغ عددها  ضم القيادات العليامفردة ت
صممت هلذا الغرض، كما اعتمدت الدراسة على فرضية رئيسية مفادها )يوجد  استبانهباستمارة 

أثر مباشر وغري مباشر ذو داللة معنوية لحصائية للذكاء العاطفي يف القيادات التحويلية(، 
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نتائج أمهها أن الذكاء العاطفي من املعايري املهمة اليت ينبغي وتوصلت الدراسة ل ى عدد من ال
األخذ هبا عند اختيار القيادات اجلامعية، كما وضعت جمموعة من التوصيات أبرزها تشجيع القادة 

 اجلامعيني على القيام باختبارات ذاتية للتعرف على مستوى ذكائهم العاطفي.
أبعاد الذكاء العاطفي لدى القيادات  : بعنوان درجة ممارسة0216دراسة الشمري،  -م 

 :التربوية في المدارس األهلية بالرياض

هدفت الدراسة ل ى التعرف على درجة ممارسة أبعاد الذكاء العاطفي لدى القيادات الرتبوية  
يف املدارس األهلية بالرياض، واكتشاف ما لذا كانت هناك فروق دالة لحصائيا يف درجة ممارسة 

لعاطفي لدى القيادات الرتبوية، ميكن أن تعزى ل ى كل من متغريات املرحلة الدراسية أبعاد الذكاء ا
قائدا من  83وسنوات اخلدمة، وقد اعتمدت الدراسة على عينة من القادة الرتبويني بلغ عددها 

، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، كما استخدمت مقياس جوملان ألبعاد الذكاء 538أصل 
الدراسة، وأسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج أمهها أن درجة الذكاء العاطفي  العاطفي كأداة

لدى القادة، جاءت بدرجة منخفضة على األداة ككل وأن هناك فروقا دالة لحصائيا تعزى ملتغري 
 املرحلة الدراسية لصاحل املرحلتني االبتدائية واملتوسطة مقارنة بنظراهتم يف املرحلة الثانوية وأنه ال
يوجد فروق دالة لحصائيا تعزى لسنوات اخلدمة، وقد أوصت الدراسة بأمهية قياس الذكاء العاطفي 
لتحديد االحتياجات التدريبية للقادة الرتبويني وتكشف الدورات التدريبية ملا له من أمهية يف جناح 

 القادة.
 عالقة القيادة بالثقافة التنظيمية: دراسات حول.0.7.1

 :0221ق دراسة معن الشنا -أ 

ل ى التعرف على األمناط القيادية اليت ميارسها مديرو ومديرات الثانوية املهنية هذه الدراسة هدفت 
احلكومية يف األردن يف بعدي العمل والعالقات اإلنسانية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات 

دم أداة وصف معلما ومعلمة واستخ (655)وعالقتها برضاهم الوظيفي وتكونت عينة الدراسة من 
ملديري ومديرات املدارس واستبانه وصف مستوى الرضا الوظيفي  (LBDQ)سلوك القائد 

والوسط  )ت(Tللمعلمني واملعلمات واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية التالية: اختبار 
احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل ارتباط بريسون، وكانت أهم نتائج الدراسة: أن مديري 

مع اهتمام  (العمل والعالقات اإلنسانية)ت املدارس الثانوية يهتمون ببعدي النمط القيادي ومديرا
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أكرب يف جمال العمل، وليس ملتغريات اخلربة واملؤهل العلمي أية فروق ذات داللة لحصائية، وتوجد 
 عالقة ذات داللة لحصائية بني النمط القيادي ورضا املعلمني.

 : 0222دراسة الدهمشي -ب 

هذه الدراسة ل ى التعرف على األمناط القيادية لدى مديري املدارس يف املنطقة هدفت 
الشمالية باململكة العربية السعودية وعالقتها باختاذ القرار من وجهة نظر املعلمني، وأثر املتغريات 
ا، املستقلة مثل )املؤهل العلمي، اخلربة العلمية، أو مرحلة الدراسة( على فاعلية صنع القرار فيه

مدير وعدد  (145)وكان جمتمع الدراسة هو مجيع مديري املدارس يف املنطقة الشمالية وعددهم 
جلمع البيانات وكانت  )Herseyet Blovehar(معلما واعتمد الباحث على مقياس 1268املعلمني 

 أبرز النتائج اليت توصلت لليها الدراسة هي:
د له، وأنه ال توجد عالقة ذات داللة سيادة النمط املشارك، ومنط االقتناع كنمط مسان

لحصائية تعزى للمؤهل العلمي، واملرحلة الدراسية ووجود عالقة ذات داللة لحصائية بني 
 املتوسطات احلسابية تعزى ل ى اخلربة العملية.

وأوصت الدراسة بتعميم ونشر الثقافة الدميقراطية يف املدارس، وعقد دورات تدريبية ملديري  
على لشاعة اجلو الرتبوي الدميقراطي، وتشجيع املديرين على لشراك املعلمني يف  املدارس تركز

 مناقشة القرارات املدرسية.
بعنوان القيادة التحويلية والثقافة التنظيمية من منظور  ,MASOOD  .S.A)0226(دراسة -ج 

 :القوة الموقفية

لثقافة التنظيمية من الكشف عن العالقة بني القيادة التحويلية وا ل ىهدفت هذه الدراسة 
خالل فحص أبعاد العالقة بني خمتلف األمناط القيادية وتأثرياهتا املتبادلة على الثقافة التنظيمية 

 هبدف استنباط النمط القيادي الفاعل يف تغيري وتطوير الثقافة التنظيمية.
استخدم الباحث املنهج الوصفي عن طريق مدخل املسح االجتماعي الذي اعتمد على 

 ستبانة كأداة للدراسة، وخلصت الدراسة ل ى عدة نتائج أمهها: اال
يسهم منط القيادة التحويلية يف تطوير الثقافة التنظيمية مما ينعكس لجيابا على مستوى أداء  -

 العاملني.
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يوجد تأثري متبادل بني القيادة والثقافة التنظيمية، حيث يؤثر النمط القيادي املتبع يف الثقافة  -
 التنظيمية.

يسهم النمط القيادي الذي يعتمد على املشاركة يف تغيري الثقافة التنظيمية وجعلها أكثر مرونة  -
 وقدرة على االستجابة للتغريات احمليطة.

بعنوان "العالقة :,Rita Niemann & Tina Kotze)0226(دراسة ريتا نايمان وتينا كوتزي -د 
 التعليم" بين ممارسة القيادة والثقافة التنظيمية، منظور إلدارة

هدفت الدراسة ل ى التعرف ل ى العالقة بني ممارسة القيادة وثقافة املدرسة ومن مث رفع   
التوصيات حول املهارات اليت جي   أن يتحلى هبا املدراء إلنشاء ثقافة مدرسية تؤدي ل ى التعليم 

لدى مدراء املدارس  والتعلم، والكشف عما لذا كان االرتباط بني القيادة والثقافة املدرسية موجودا
استبيان لتحليله وفقا ( 160)الثانوية باإلضافة ل ى مدراء املدارس االبتدائية، ومت استعادة 

اإلهلام، الرؤية املشرتكة، ومتكني اآلخرين من العمل،  ،للممارسات القيادية املختلفة )حتدي العملية
امن(، وقد استخدم هلذا الغرض ورسم الطريق للمرؤوسني، وثقافة املدارس، ح  االختالط والتض

 (32) استبيانني موجودين لقياس ممارسة القيادة احلالية والثقافة التنظيمية يف عينة مكونة من
 مدرسة، وقد توصلت الدراسة ل ى عدد من النتائج من أمهها:

 وجود عالقة بني ممارسات املدراء والثقافة التنظيمية القائمة يف املدارس. -

 درسية قدرا كبريا من تصورات املوظفني ملدرستهم وااللتزام يف العمل.تشكل الثقافة امل -

 اإلدارة تنمي الثقافة التنظيمية، وتشكل رصيدا حقيقيا للمدرسة لذا مت تعيني مدير مناس . -

 وخلصت الدراسة ل ى أهم التوصيات:
الواردة يف  جي  أن خيضع املدير لعملية تقيم القيادة لتحديد ما لذا كان ميارس أصول القيادة -

قائمة املمارسات القيادية ، ومنها على سبيل املثال: وضع رؤية مشرتكة وأهداف متبادلة وااللتزام 
 هبا.

 تنمية التعاون بتعزيز األهداف التعاونية وبناء الثقة. -

 املشاركة يف الرؤية والشرح لآلخرين كيف ميكن حتقيق املصاحل عن طريق االلتزام واحلماس. -

 من أن يصبحوا أكفاء فيما يعملون وتقويتهم عن طريق تبادل املعلومات متكني املوظفني -
 واقتسام الصالحية.
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: بعنوان "دور القيادة اإلدارية الوسطى في تطوير الثقافة 0226دراسة جغلولي يوسف  -ه 
 التنظيمية"

كانت لشكالية الباحث تتمحور حول دور القيادة اإلدارية الوسطى يف تطوير الثقافة حيث  
 ظيمية، وانطلق الباحث من الفرضيات التالية:التن
هناك عالقة بني طبيعة املناخ التنظيمي الناتج عن منط القيادة اإلدارية وتطوير الثقافة التنظيمية  -

 داخل املنظمة الصناعية.

هناك عالقة بني نظام احلوافز املشكل عن منط القيادة اإلدارية وتطوير الثقافة التنظيمية داخل  -
 لصناعية.املنظمة ا

هناك عالقة بني منط االتصاالت الناتج عن سلوك القيادة اإلدارية للمنظمة الصناعية وتطوير  -
 الثقافة التنظيمية.

واعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على حتديد خصائص الظاهرة 
مث حماولة الوصول ل ى أسباهبا وأبعادها يف لطار معني ويقوم بتحليلها استنادا للبيانات اجملمعة حوهلا 

والعوامل اليت تتحكم فيه وقام الباحث باختيار عينة الدراسة باملؤسسة العمومية االقتصادية 
عامل وباملعاينة الطبقية  1220اجلزائرية "تيندال" بوالية املسيلة حيث تكون جمتمع البحث من 

 ائج التالية:وتوصلت الدراسة ل ى النت فردا. 089العشوائية مشلت العينة 
أصابت القيادة اإلدارية يف اعتبارها القائد الناجح هو الذي يتماشى مع التغريات اجلديدة  -

 للمنظمة، لكنها أخفقت يف لدارة التغيري.

 عدم تعزيز القيادة اإلدارية لنظام اتصايل يعزز جناح التغيري الثقايف داخل املنظمة. -

دافعية خللق قدرة ذاتية للعمل وفق قاعدة االنضباط أخفقت القيادة اإلدارية يف حتديد مفهوم ال -
 الداخلي.

حاولت القيادة اإلدارية تشخيص املشكلة األساسية للمنظمة الصناعية اجلزائرية اليت تتمثل يف  -
 عدم وجود ثقافة مشرتكة بني كل الفئات املهنية املشكلة للمنظمة.

قات من خالل لدارة الثقافة ضعف املؤهل القيادي الفذ لتحقيق الضبط االجتماعي للعال -
 التنظيمية.
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تعمل القيادة اإلدارية على تعزيز ثقافة مناخية تشكل بيئة اجتماعية روتينية وجافة تفتقد  -
 للعالقات اإلنسانية التفاعلية.

: بعنوان "القيادة اإلستراتيجية ودورها في تطوير 0221دراسة صالح بن سعد المربع  -و 
األمنية"، دراسة ميدانية مقارنة مع المديرية العامة للجوازات  الثقافة التنظيمية في األجهزة

 :والمديرية العامة للدفاع المدني

تنحصر مشكلة الدراسة يف التعرف على دور القيادة اإلسرتاتيجية يف تطوير الثقافة التنظيمية 
راز التأثريات يف األجهزة األمنية بوجه عام واملديرية العامة للجوازات بوجه خاص، حاول الباحث لب

السلبية للثقافة التنظيمية اجلامدة اليت ال تدعم التطوير واالبتكار، ويرتت  على ترسيخها اخنفاض 
 مستويات ومعدالت األداء.

 حاول الباحث من خالل هذه األطروحة لبراز ما يلي: 
إلسرتاتيجية أمناط القيادة السائدة، نوع الثقافة التنظيمية السائدة وعالقتها بأمناط القيادة ا

وما لذا كانت هناك فروق ذات داللة لحصائية يف رؤية أفراد الدراسة لدور القيادة اإلسرتاتيجية يف 
 تطوير الثقافة التنظيمية.

ومت استخدام املنهج الوصفي التحليلي عن طريق مدخل الدراسات الوثائقية ومدخل املسح 
ضابط من  234وتشكل جمتمع الدراسة من  االجتماعي باستخدام اإلستبانة كأداة جلمع البيانات

 املديرية العامة للجوازات وخلصت نتائج الدراسة ل ى ما يلي:
 ممارسة منط الثقافة اإلسرتاتيجية بدرجة متوسطة. -

 وجود ارتباط طردي متوسط بني القيادة اإلسرتاتيجية وبني منط الثقافة احملافظة. -

 ركة وبني كل من الثقافة املرنة والثقافة املبدعة.ارتباط طردي بني القيادة اإلسرتاتيجية املشا -

 مسامهة القيادة اإلسرتاتيجية املشاركة يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة. -

وجود معوقات تنظيمية مهمة حتد من فاعلية دور القيادات اإلسرتاتيجية يف تطوير الثقافة  -
 التنظيمية بدرجة عالية.
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 الثقافة التنظيمية:ب االنفعاليء الذكاعالقة حول دراسات .3.7.1
 عالقة الذكاء العاطفي وأنواع الثقافة التنظيمية::(0226)دراسة تولماس ورينو  -أ 

هدفت ل ى دراسة الرتابط بني كفاءات الذكاء العاطفي وأنواع الثقافة التنظيمية املأخوذة من 
وبينت النتائج أن  ،(1083)لطار القيم التنافسية الذي وضع مفهومه من قبل كويين وروهربو 

املشاركني ذوي مستوى الذكاء العاطفي العايل أعطوا تقديرات أعلى للثقافة التنظيمية من املشاركني 
 ذوي الذكاء العاطفي املنخفض.

وأن الذكاء العاطفي عادة ما يرتبط ارتباطا لجيابيا بالعالقات اإلنسانية والنظام املفتوح وأنواع 
نظيمية وبالتايل تشكيل الفرضية القائلة بأن من خالل زيادة الذكاء اهلدف العقالين للثقافة الت

 العاطفي للموظفني ميكن تطوير الثقافة التنظيمية.
 نوان عالقة الذكاء العاطفي بالثقافة التنظيمية:عب:(0210)دراسة دانيفرد ونوروزي  -ب 

نظمات يف مقاطعة  هدفت ل ى دراسة العالقة بني الذكاء العاطفي والثقافة التنظيمية خلدمة امل
كرمانشاه يف ماليزيا وأشارت النتائج اليت مت احلصول عليها ل ى أن الذكاء العاطفي له تأثريات 
مباشرة على الثقافة التنظيمية، كما تظهر هذه الدراسة عالقة مباشرة بني عوامل الذكاء العاطفي 

افة التنظيمية كأقوى قيمة، وبالتايل والثقافة التنظيمية، حيث تظهر العالقة بني التحفيز الذايت والثق
 ميكن للذكاء العاطفي أن ميهد الطريق لتطوير الثقافة التنظيمية.

بعنوان العالقة بين : (Indra devi subramanian & show lee yen, 2013)دراسة  -ج 
 : الذكاء العاطفي للقادة والثقافة التنظيمية

للقادة والثقافة التنظيمية لذ مت استخدام حبثت هذه الدراسة العالقة بني الذكاء العاطفي  
موظفا من  199طريقة املسح وكانت أداة البحث عبارة عن استبيان منظم، شارك يف االستطالع 

.خلصت الدراسة ل ى أن األذكياء عاطفيا هلم تأثري لجيايب  شركات تكنولوجيا املعلومات يف ماليزيا
التحدي الوظيفي، التواصل، الثقة واالبتكار، ) اخلمسة للثقافة التنظيمية األبعادعلى مجيع 

 .(التماسك االجتماعي
تشري النتائج ل ى أن القادة ذوي الذكاء العاطفي العايل يسامهون يف تصورات لجيابية للثقافة 
التنظيمية بني املوظفني واملعىن الضمين هلذه النتيجة هو أن ممارسني املوارد البشرية جي  أن يفكروا 

زيز الذكاء العاطفي للقادة من خالل سياسات التوظيف، واالختيار املناس  باإلضافة جبدية يف تع
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ل ى برامج التدري  اليت تتضمن عناصر الذكاء العاطفي، ل ى جان  أن للذكاء العاطفي للقادة 
 تأثري كبري على نتائج سلوك املرؤوسني مثل تصورهم للممارسات اليومية للمنظمة.

 بالقيادة والثقافة التنظيمية:قات الذكاء العاطفي عال حولدراسات .3.7.1
بعنوان العالقة بين الذكاء  :((Jocelyn lee and Rashad yazdanifard, 2013دراسة  -

 العاطفي، القيادة التحويلية والثقافة التنظيمية.
ا يف هذه الدراسة مت وصف ودراسة العالقة بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية وتأثريمه
على الثقافة التنظيمية، الطريقة املستخدمة إلجراء هذا البحث هي املنهج الوصفي التحليلي 
 ولسرتاتيجية البحث هي مراجعة األدبيات باستخدام البيانات الثانوية جبمع مؤلفات هذا البحث.
وأبرز هذا البحث أن كلما مت اعتبار الذكاء العاطفي عامال مهما فإنه يتم نقل فعالية 

 نظمة ل ى مستوى أعلى، نظرا ألن القادة هم الشخصية الرئيسية يف املنظمات.امل
ونظرا ألن القيادة التحويلية ينظر لليها على أهنا سلوك قيادي فعال ولجيايب يف تشجيع 
وحتضري املتابعني حنو السعي املشرتك لتحقيق أهداف املنظمة، فإن القادة التحويليني ذوي الذكاء 

ميزة لضافية للمنظمات لتمهيد الطريق لتطوير الثقافة التنظيمية اليت تؤكد على  العاطفي سيكونون
 أمهية الذكاء العاطفي.

 تعقيب على الدراسات السابقة:-1-1-
من خالل الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة واليت أمكن االطالع عليها، 

 العتي  دراسة، كما يف تغريات امل وجدنا أن معظم هذه الدراسات تناولت العالقات الثنائية بني
اليت هدفت ل ى تقدمي تصور مقرتح لتوظيف الذكاء العاطفي يف الرفع من فعالية القيادة (2212)

اليت هدفت ل ى التعرف على مستوى كل من الذكاء العاطفي و  ( 2211) العفان الرتبوية، ودراسة
اليت هدفت ل ى ( 2216)سة العمران مستوى السلوك القيادي لدى اإلداريني الرتبويني، ودرا

ودراسة  و عالقته بفاعلية القائد لدى مديري املدارس، االنفعايلالتعرف على مستوى الذكاء 
اليت هدفت ل ى التعرف على درجة ممارسة ابعاد الذكاء العاطفي لدى القيادات ( 2214) الشمرى

 االنفعايلبني الذكاء  ود عالقةالرتبوية يف املدارس، حيث اتفقت أغل  هذه الدراسات على وج
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تعزى ملتغري اجلنس،  االنفعايلجود فروق ذات داللة لحصائية يف مستوى الذكاء و والقيادة،  وعلى 
 واملؤهل العلمي، واخلربة، واملرحلة الدراسية.

بالثقافة التنظيمية كما يف دراسة  االنفعايلأما الدراسات اليت  تناولت عالقة الذكاء  
الثقافة  أنواعاليت هدفت ل ى دراسة الرتابط بني كفاءات الذكاء العاطفي و  (2224)نو توملاس و ري

اليت هدفت ل ى دراسة العالقة بني الذكاء العاطفي ( 2212) التنظيمية،  ودراسة دانيفرد و نوروزى
اليت هدفت  subramanian et show lee (2213)و الثقافة التنظيمية خلدمة املنظمات ، ودراسة

، و العالقة بني الذكاء  العاطفي للقادة و الثقافة التنظيمية لشركات تكنولوجيا املعلومات دراسةىلل
زاج و املعلى أن الذكاء العاطفي عادة ما يرتبط ارتباطا لجيابيا بالعالقات اإلنسانية  اتفقت أغلبيتها

 لثقافة التنظيمية.اد على أبعا االنفعايلوعلى وجود تأثري لجيايب للذكاء  ،ؤسسةالتنظيمي داخل امل
 Syedأما الدراسات اليت  تناولت عالقة القيادة بالثقافة التنظيمية كما يف دراسة

AtharMasood (2216) اليت هدفت ل ى الكشف عن العالقة بني القيادة التحويلية و الثقافة ،
ف على العالقة اليت هدفت ل ى التعر (2226Kotze andRita tina)وتز وريتاكالتنظيمية، ودراسة تينا 

بني ممارسة القيادة و ثقافة املدرسة للوصول ل ى املهارات اليت جي  ان يتحلى هبا املدراء إلنشاء 
( و اليت هدفت ل ى التعرف على دور 2228، ودراسة صاحل بن سعد الربع )ثقافة مدرسية قوية

و اتفقت أغلبها على وجود  ، األمنية األجهزةيف تطوير الثقافة التنظيمية يف  اإلسرتاتيجيةالقيادة 
 تأثري متبادل بني القيادة والثقافة التنظيمية، حيث يؤثر النمط القيادي املتبع يف الثقافة التنظيمية،

 جود ارتباط بني القيادة و منط الثقافة احملافظة.و وعلى 
يف يف حني جند قلة من الدراسات اليت تناولت دراسة العالقة بني املتغريات الثالثة،  كما 

اليت حاولت لبراز عالقة املتغريات الثالثة  ((Jocelyn lee and Rashad yazdanifard,2013دراسة 
القيادة، والثقافة التنظيمية( باستخدام أسلوب حتليل االحندار املتعدد يف حتليل  ،االنفعايل)الذكاء 

 بيانات الدراسة.
بيان كأداة لقياس ومن زاوية أخرى جند أن معظم هذه الدراسات استخدمت االست

، فيما تنوعت عينة يف حتليل البيانات متغريات الدراسة، وتشاهبت باستخدامها للمنهج الوصفي
الدراسة من دراسة ل ى أخرى، حيث جند بعض العينات تستهدف الطالب كما يف دراسة  املومىن 
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، و (2224)ىن ، يف حني جند أخرى تستهدف املديرين و املعلمني كما يف دراسة  البوري(2212)
تستهدف املديرين فقط   أخرى وجند،(2225) و دراسة الدمهشى (2221)دراسة معن الشناق 

و دراسات ( 2214) .و دراسة الشمري2212و دراسة العتيىب  2216كما يف دراسة العمران 
قاد يف دراسة هنا خالد الر  ايف اجلامعة كم االكادميينيأخرى مت لختيار عينة الدراسة من املوظفني 

 أو املؤسسات االقتصادية كدراسة جغلويل يوسف( 2215)دراسة الغاليب و علي و  (2224)

 .Indra devi subramanian (2213)و دراسة  (2224)

أما فيما خيص النتائج فنجد هناك تباين بني نتائج هذه الدراسات حس  أهداف وطبيعة  
ارتفاع مستوى (2224)البوريين، رحبية دخيل كل دراسة. حيث أظهرت نتائج كل من دراسة 

فروق ذات داللة لحصائية يف الذكاء العاطفي لصاحل اإلناث ووجدت ، الذكاء العاطفي للمديرين
وجود عالقة ارتباطية دالة  (2211). يف حني أظهرت نتائج دراسة  العفنانبالنسبة ملتغري اجلنس

لحصائيا بني مستوى الذكاء العاطفي بأبعاده املختلفة ودرجة السلوك القيادي، وأن أكثر أبعاد 
بؤ بالسلوك القيادي، هو بعد التواصل االجتماعي يليه بعد التعاطف الذكاء العاطفي قدرة على التن

وأخريا بعد لدارة االنفعاالت و م تكشف الدراسة عن أية فروق يف الذكاء العاطفي تعزى ملتغري 
 اجلنس واملؤهل العلمي والتخصص.
 ل ى أن مستوى الذكاء اإلنفعا ى لدى املديرين جاء (2216)كما توصلت دراسة العمران 

بدرجة متوسطة و كذلك كان مستوى الفاعلية لدى القائد متوسطا كما أشارت الدراسة ل ى وجود 
بريسون  ارتباطو درجة فاعلية القائد حيث بلغ معامل  االنفعايلقوي بني مستوى الذكاء  ارتباط

و اشارت الدراسة ل ى وجود فروق ذات داللة لحصائية يف مستوى الذكاء  2.08بني درجتيهما 
بينما  لصاحل الذكور من محلة املاجستري, ذلكتعزى ملتغري اجلنس و املؤهل و اخلربة و  نفعايلاال

درجة الذكاء العاطفي لدى القادة و أن هناك فروقا  ضل ى اخنفا(2214)توصلت دراسة الشمري 
مبرحلة و املتوسط مقارنة  االبتدائيدالة لحصائيا تعزى ملتغري املرحلة الدراسية لصاحل املرحلتني 

 الثانوي و أنه ال يوجد فروق دالة لحصائيا تعزى لسنوات اخلدمة. 
أما الدراسات اليت خصت عالقة القيادة بالثقافة التنظيمية أكدت  نتائجها من خالل 

على وجود عالقة بني ممارسات املدراء و الثقافة  (2224)دراسة كل من ريتا ناميان و تينا كوتزي 
ملدارس و أن الثقافة املدرسية تشكل قدرا كبريا من تصورات املوظفني التنظيمية القائمة يف ا

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='الهنداسي،%20ناصر%20بن%20عبد%20الله%20بن%20محمد';search();
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على عدم  (2224)يف العمل ،يف حني أظهرت نتائج دراسة جغلويل يوسف  االلتزامملدرستهم و 
وجود ثقافة مشرتكة بني كل الفئات املهنية املشكلة للمنظمة و ضعف املؤهل القيادي الفذ لتحقيق 

قات من خالل لدارة الثقافة التنظيمية، يف حني توصلت دراسة صاحل بن الضبط اإلجتماعي للعال
على أن هناك لرتباط طردي متوسط بني القيادة اإلسرتاتيجية و بني منط  (2228)ع يسعد املر 

 ،الثقافة و أن القيادة اإلسرتاتيجية تساهم يف تطوير الثقافة التنظيمية السائدة
على أن مديري املدارس  (2221)عن الشناق و من جان  اخر أظهرت كل من دراسة م

العالقات اإلنسانية( مع لهتمام االهتمام بالعمل و االهتمام ب) القيادة الثانوية يهتمون ببعدي 
أكرب يف جمال العمل و ليست ملتغريات) اخلربة و املؤهل العلمي أية فروق ذات داللة لحصائية بني 

 .النمط القيادي و رضا املعلمني
دراسة توملاس كبالثقافة التنظيمية   االنفعايلعالقة الذكاء  تناولتلدراسات اليت ا جأما نتائ

و دراسة دانيفرد و نوروزي subramanian and show lee (2013) و دراسة  (2224)و رينو 
على وجود تأثريات مباشرة للذكاء العاطفي على الثقافة التنظيمية كما و اليت أكدت (2212)

قادة ذوي الذكاء العاطفي العايل يسامهون يف تصورات لجيابية للثقافة التنظيمية ل ى أن ال أشارت
تأثري كبري على نتائج سلوك املرؤوسني مثل له بني املوظفني ل ى جان  أن الذكاء العاطفي للقادة 

 .تصورهم للممارسات اليومية للمنظمة
ن  النظرى، وبلورة موضوع استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف لثراء اجلا

 ، وتصميم منوذج الدراسة، و حتديد أداة القياس. االدراسة وصياغة فرضياهت
ومتيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف أهنا عملت على اختبار العالقات بني 

الل تصميم القيادة،، والثقافة التنظيمية( بطريقة متزامنة، من خ ،االنفعايلاملتغريات الثالثة )الذكاء 
منوذج حياكي التفاعالت بني املتغريات الثالثة للدراسة، وباستخدام تقنية النمذجة باملعادلة البنائية 

 يف معاجلة وحتليل بيانات عينة الدراسة. 
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 .نموذج وفرضيات الدراسة:9.1
 نموذج الدراسة: .1.9.1

واملعدلة  ، والوسيطية التابعة،لن عملية بناء النموذج تعتمد على حتديد املتغريات املستقلة، و  
 على النحو التايل:              
 والقيادة. االنفعايلاملتغري املستقل: يتمثل يف الذكاء 

 املتغري التابع: يتمثل يف القيادة، والثقافة التنظيمية.
 املتغري الوسيط : يتمثل يف القيادة

 للمدير. عليمياملتغريات املعدلة: األقدمية يف منص  مدير واملستوى الت
 ثنائية من جان  آخر فإن األدب النظري والدراسات السابقة أكدت على وجود عالقات 

والذكاء  ،مع الثقافة التنظيمية القيادة مع القيادة، و االنفعايلبني متغريات الدراسة )الذكاء 
ثية بني عالقات ثال، يف حني أكدت دراسات أخرى على وجود مع الثقافة التنظيمية ( االنفعايل

 هذه املتغريات.
 :)1(وبناء على هذه الدراسات مت تصميم منوذج الدراسة املوضح يف الشكل رقم

 النموذج النظري.(: 21)الشكل رقم -
 

 

 
 
 
 
  

 ميثل األثر املباشر

 الذكاء االنفعايل القيادة

 الثقافة التنظيمية 

 املتغريات الشخصية

H5 

H3 

H1 

H2 
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 :الدراسة فرضيات.0.9.1

 مت وضع الفرضياتعلى مشكلة البحث وأهدافها، ويف ضوء تساؤالت الدراسة،  ابناء
 اآلتية:  الرئيسية

لدى مديري املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر  القيادة على االنفعايللذكاء أثري لت يوجد (1
 .في خمتلف أطوار التعليماملدرسين

من وجهة الرتبوية على الثقافة التنظيمية لدى مديري املؤسسات  االنفعايلتأثري للذكاء  يوجد (2
 .في خمتلف أطوار التعليمنظر املدرسين

من وجهة نظر الرتبوية ؤسسات فة التنظيمية لدى مديري املعلى الثقا لقيادةلتأثري  يوجد (3
 .يف خمتلف أطوار التعليم املدرسني

والثقافة التنظيمية لدى مديري  االنفعايليوجد تأثري للقيادة كمتغري وسيط للعالقة بني الذكاء  (6
 .يف خمتلف أطوار التعليم املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر املدرسني

كمتغريات معدلة واملستوى التعليمي( ،املهنية ات الشخصية )األقدميةللمتغري تأثري  يوجد (5
يف  من وجهة نظر املدرسنيالرتبوية لدى مديري املؤسسات  القيادةو  االنفعايللعالقة بني الذكاء ل

 .خمتلف أطوار التعليم

 ومنها تتفرع الفرضيتني الفرعيتني: -
لدى مديري  القيادةو  االنفعايلقة بني الذكاء كمتغري معدل للعال  املهنية يوجد تأثري لألقدمية.1.5

 .يف خمتلف أطوار التعليم من وجهة نظر املدرسنيالرتبوية املؤسسات 

لدى  القيادةو  االنفعايليوجد تأثري للمستوى التعليمي كمتغري معدل للعالقة بني الذكاء .2.5
 .ليميف خمتلف أطوار التع من وجهة نظر املدرسنيالرتبوية مديري املؤسسات 
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 خالصة الفصل: -
الدراسة وتساؤالهتا ،  لشكاليةالعام للدراسة حيث مت فيه عرض  اإلطارتناول الفصل األول        

الدراسة، حدود الدراسة، املفاهيم  أهدافمت أيضا التطرق لدوافع الدراسة، أمهية الدراسة، 
ة حس  العالقات بني متغريات الدراسات السابق ل ىكما تطرقنا ملصطلحات الدراسة،   اإلجرائية

  .الدراسة منوذجم تصميصياغة الفرضيات و الدراسة، واليت مت االعتماد عليها يف 
 



 

 

الثانيالفصل   

االنفعاليالذكاء   

 متهيد -
 االنفعايلمراحل التطور التارخيي للذكاء . 1.2
 االنفعايلمفهوم الذكاء . 2.2
 االنفعايلمعايري الذكاء . 3.2
 االنفعايلء أبعاد الذكا. 6.2
 االنفعايل قياس الذكاء.5.2
 االنفعايلالذكاء  يةنظر .4.2
 االنفعايلالذكاء  افيزيولوجي.9.2
 االنفعايلالنماذج املفسرة للذكاء . 8.2
 االنفعايلأمهية الذكاء . 0.2

 خصائص مرتفعي الذكاء. 12.2
 القيادةو  االنفعايل الذكاء. 11.2
 االنفعايلا بالذكاء تاريخ نظرية املنظمة و ارتباطه. 12.2
 للفريق داخل املنظمة االنفعايلالذكاء . 13.2
 للفريق االنفعايلقدرات الذكاء 16.2
 و الثقافة التنظيمية االنفعايل الذكاء15.2
 يف فاعلية و جناح الثقافة التنظيمية االنفعايلتأثري الذكاء 14.2
 لخالصة الفص -
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 تمهيد:
نقطة  ويعترب االنفعايل العقل والوجدان يعزى للذكاء التطور الذي حدث يف فهم العالقة بني لن

 حتول يف التخفيف من الصراع الطويل حول املفاهيم العقلية للذكاء.
وبأنه ليس عمليات منفصلة عن  اإلنسانيف حياة  اتعرتف بأمهيته لالنفعاالتلن النظرة احلديثة 
مع بعضها البعض، ووفقا لذلك  بل هي عمليات متداخلة ومتفاعلة اإلنسانعمليات التفكري لدى 

يقوم النظام املعريف باالستدالل اجملرد  واالنفعال لذاملعرفة  يتتكامل منظوم هو االنفعايلفإن الذكاء 
وبذلك يشكل الوجدان مصدرا فريدا  القدرة املعرفية، االنفعايلحول االنفعاالت، بينما يعزز النظام 
 ومشاريعهم وأفعاهلم أفكارهماملعلومات تشكل  ة وتلكاحمليطللمعلومات لدى األفراد حول بيئتهم 

 (.Mayer , 2001)املتعاقبة 

ا أن االنفعاالت ترتبط بعمليات التفكري املنطقي، أكثر من أهن Mayerمايرى ير حيث 
تعمل يف  االنفعاالت والذكاء، بىن بأنوملان جويؤكد  (Salovey. P et Mayer J D, 1990 : 433)تشتتها

 :Holly. S. C. Cit)19  (.م وليس بينهما أي تعارضانسجام وتناغ
لننا نكون أكثر ذكاء عندما نفهم بشكل صحيح  “ Kingكينغ  ويف هذا الصدد يقول

 : 1002فسر بشكل دقيق انفعاالت اآلخرين، وتستعمل هذه املعرفة يف ترقية تفكرينا "نانفعاالتنا، و 

186).(Salovey. P et Mayer J. D 
قة القائمة بني الذكاء بصورة عامة، واالنفعال، البد من تعريف هذين ولكي ندرك العال

 املفهومني:
 فالذكاء عرف تعاريف متباينة، عرب خمتلف املراحل التارخيية، ولعل أشهرها تعريف

الذي يرى بأنه" قدرة الشخص العامة للتصرف عن قصد، والتفكري بعقالنية (Wechsler, 1949)وكسلر
وبصفة عامة يشري الذكاء ل ى (Salovey. P et Mayer J. D. 1990 : 186) بيئته " والتعامل بفعالية مع

 قدرة الشخص على التكيف وحل املشكالت.
بأنه" حالة داخلية، تتصف جبوان  معرفية خاصة، ولحساسات (2222)حممود  هكما يعرف

 .ود أفعال فيزيولوجية، وسلوك تعبريي معنيدور 
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نفعاالت تعترب واحدة من أصل ثالثة أو أربع أقسام أساسية أن االMayer), 222(1ماير ويذكر
 :للعقل وتتمثل هذه األقسام فيما يلي

 مرتبطة بعضويتنا وتعترب من حمددات السلوك. الدوافع-1
ستجاباتنا للتغريات، أثناء التفاعل بني الفرد وبيئته، فعندما نغض  االيت تتدخل يف  االنفعاالت-2

 وعندما خناف تظهر استجابة خلطر ما.تظهر استجابة عدم الرضى 
 اليت نتعلم من خالهلا من بيئتنا من حيث تتيح لنا حل املشكالت اليت نواجهها. المعرفة-3

 الوعي أو الشعور:-6
ويتضمن عمليات التفاعل بني الدوافع واالنفعاالت من جهة وبني االنفعاالت واملعرفة من جهة 

الت مثال عندما ال تليب حاجاتنا، فإن ذلك يقود ل ى أخرى، حيث تتفاعل الدوافع مع االنفعا
الغض  كما تتفاعل االنفعاالت واملعرفة فمثال عندما يكون مزاجنا جيدا فإن ذلك يقودنا ل ى التفكري 

  Mayer J. D et all ) .(398-397: 2222 .بصورة لجيابية

 :االنفعاليمراحل التطور التاريخي للذكاء .1.0
تاريخ الذكاء الشعوري وتطوره وفق فرتات زمنية معينة ومن أبرزهم  درج بعض الباحثنييو 
 Bar-on).ومراحل تطوره االنفعايلفرتات زمنية لتاريخ الذكاء  25الذي وضع (Mayer2001)ماير

R,2005 : 213). 
 :(1040-1002)المرحلة األولى 

 جدانلك املهتمة بالو متيزت هذه الفرتة بانفصال الدراسات السيكولوجية املهتمة بالذكاء على ت
والعواطف. فاالجتاه السائد يف علم النفس يؤكد على انفصال اجلوان  الوجدانية عن العمليات 

 العقلية.
 وأبرز مسات هذه الفرتة تتمثل فيما يلي:

 ظهور مفهوم الذكاء االجتماعي(Thorndike) 1022عام. 
 عاطفة من قبلظهور مفهوم الذكاء غري الفكري والذي يعتمد على اإلحساس وال(Wechsler) عام

1062. 
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 .حتول لجيايب حنو دور املشاعر يف حياة الفرد( Mayer J. D, 2001 : 05) 

 (:1080– 1092)المرحلة الثانية 

. أصبحا املفهومني مشرتكني ويؤثر أحدهم يف اآلخر ضمن حقل جديد الفرتةيف هذه 
(Gardner. H, 2001 : 143) 

اليت تنص (Gardner ,2001) و ما يعرف بنظرية الذكاء املتعدد لــومن أبرز تطورات هذه الفرتة، ه
على وجود سبعة أنواع منفصلة للذكاء وهي: الذكاء الرياضي، الذكاء املنطقي، الذكاء اللغوي 
اللفظي، الذكاء املوسيقي، الذكاء املكاين، الذكاء اجلسدي احلركي، الذكاء الشخصي الذي ينقسم 

 (Gardner , 2001 : 13-26)ل ى:

 الذكاء الذي يشري ل ى قدرة الفرد على معرفة نفسه ومشاعره ودوافعه. -أ
 رد على فهم اآلخرين.فذكاء العالقات مع األشخاص اآلخرين والذي يشري ل ى قدرة ال -ب

 .1088عام  (Bar-on)ل ى جان  ظهور مصطلح معامل الشعور من قبل
 (:1003 – 1002)المرحلة الثالثة 

 ببلورة مصطلح الذكاء الشعوري(Jon mayer et Peter Salovey)سهم كل منيف هذه الفرتة أ

(EI) .سعيا حنو تطوير نظرية مستقلة من خالل وضع املقياس العلمي اخلاص به(Bar-on R, 2005 : 

02-03) 
 (:1009– 1006المرحلة الرابعة )

عد النجاح الذي أصبح مفهوم الذكاء الشعوري يف هذه الفرتة أكثر رواجا وانتشارا، وذلك ب
لذ بني ( Harvard)والذي درس علم النفس والدماغ يف جامعة 1005عام ( Goleman) حققه كتاب

يف املؤسسات املختلفة من املدرسة والعمل والعائلة  االنفعايلالتأثري املهم للذكاء ( Goleman)وملان ج
 (.23: 2225،العطري )واجملتمع.

 : (لغاية اآلن -1008)المرحلة الخامسة 

، فضال االنفعايلمتثلت هذه الفرتة بظهور الكثري من الكت  والبحوث حول موضوع الذكاء 
واليت أسهمت كثرا يف  االنفعايلعن تقدمي العديد من املقاييس اجلديدة واليت صممت لقياس الذكاء 

 (35-33 : 2221،اجلبا ى )رواج احلقل وانتشاره.
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 :االنفعاليمفهوم الذكاء .0.0
كموضوع للدراسة من خالل علم النفس األكادميي ومن هنا توافد    االنفعايلكاء بدأ حقل الذ 

كثري من املهتمني سواء أطباء نفسانيني ومتعلمني أو خمتصني باملوارد البشرية أو غريهم وقد أدى هذا 
ل ى التنوع مبجاالت املهتمني وكثرة األطروحات الفكرية والبحوث األكادميية اليت تناولت موضوع 

 ل ى تنوع التعاريف اليت ذكرت بصدده: االنفعايلذكاء ال
بأن القابلية لفهم ولدراك الذات والتعبري عنها ولدراك وفهم اآلخرين والتعامل  1088(Bar-on)يرى  -

مع املشاعر القوية ومراقبة االندفاعات والتكيف حلل املشكالت الشخصية أو ذات الطبيعة 
 .(Mayer J. D et Salovey. P, 1997: 10)االجتماعية.
القدرة على اإلدراك الدقيق لالنفعاالت وتقييمها والتعبري "بأنه Salovey. P)و (MayerJ.Dيف حني يعرفه

ة وتنظيم االنفعاليعنها والقدرة على تعميمها لتسهيل التفكري، والقدرة على فهم االنفعال واملعرفة 
 (Goleman D,1998: 317) . "والذهين االنفعايلاالنفعال لرتقية النمو 
ليعرفه بكلمات أكثر سالسة بأنه القدرة على مواجهة  (Goleman, 1998)وملانج ومن مث جاء

حاالت اإلحباط والفشل بعزمية عالية والسيطرة على االندفاعات وتأجيل الرضا وتنظيم األمزجة مبا 
القابلية إلدراك يساهم يف جتن  األسى والقلق كي ال يؤثر يف عملية التفكري كما يعرفه أيضا" 

مشاعرنا ومشاعر اآلخرين لغرض حتفيز أنفسنا ولدارة مشاعرنا بشكل جيد اجتاه أنفسنا واجتاه 
 (Bar-on R,1997: 02-03) ".عالقاتنا 

حيث عرفا الذكاء  Goleman وملانجمع ما ذه  لليه « Boyatzis. R »,  « Sala.F »ويتفق 
ة عن االنفعالياملتمثلة يف التعرف وفهم واستعمال املعرفة أنه" نوع من القدرات والكفاءات  االنفعايل

 أنفسنا وعن اآلخرين حبيث يؤدي ذلك ل ى أداء فعال وعال ".
هو" القدرة على اإلدراك، الفهم واالستعمال  االنفعايلأن الذكاء ,Cooper »« Sawafويرى

 Boyatzis, R)ات والتأثري.احلقيقي للعواطف واالنفعاالت كمصدر للطاقة اإلنسانية، ومصدر للمعلوم

etSalla. F,2003: 05) 
بأنه" القدرة  االنفعايلأما الدكتور عبد اهلادي السيد عبده وفاروق السيد عثمان فيعرفان الذكاء 

لالنفعاالت واملشاعر الذاتية وفهمها وصياغتها بوضوح وتنظيمها وفق  اجليدعلى االنتباه واإلدراك 
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 ةاآلخرين ومشاعرهم للدخول معهم يف عالقات انفعالية اجتماعي مراقبة ولدراك دقيق النفعاالت
واملهين وتعلم املزيد من املهارات اإلجيابية للحياة  االنفعايللجيابية تساعد الفرد على الرقي العقلي و 

 . (254: 2222، السيد عبده)".
صد يف حني يرى أبو حط  أن الذكاء العاطفي هو" قدرة الشخص على قراءة رغبات ومقا

اآلخرين حىت ولو  م تكن واضحة ويظهر هذا الذكاء يف سلوك رجال الدين والقادة السياسيني 
أمحد  )واملعلمني واملعاجلني واآلباء واألمهات، وال يعتمد هذا النوع من الذكاء على اللغة.

 .(91: 2222،رثمد
من تعاريف ملفهوم ا سبق ميكن اخلروج مبجموعة من النقاط األساسية املشرتكة بني ما ورد ومم
 :االنفعايلالذكاء 

  والذي يتمثل  (الوعي)يتضمن جانبني، اجلان  األول ميكن أن نسميه جبان   االنفعايلالذكاء
بوعي ولدراك املشاعر الذاتية ومشاعر اآلخرين واجلان  اآلخر جان  )الفعل( والذي يتمثل بإدارة 

 املشاعر الذاتية والتأثري على مشاعر اآلخرين.

 على متكني الفرد من ختطي الصعوبات ومواجهة التحديات وحل  االنفعايلالذكاء  يعمل
 (.2225:22،الفرعان)املشكالت وحتقيق النجاح يف جماالت عديدة.

  على قدرتني، األو ى قدرة شعورية ترتسخ باملعامالت الشعورية بني الفرد  االنفعايليتضمن الذكاء
 تية تتمثل بالتفاعل املشرتك بني األفراد.وذاته وبينه وبني اآلخرين وقدرة عالقا

  ال يعين اإلفراط باستخدام املشاعر على حساب اجلوان  اإلدراكية بل يعين كيف  االنفعايلالذكاء
يستغل الفرد ويستثمر مشاعره باجتاه ذاته واجتاه عالقته باآلخرين، فال يوجد تفكري بدون مشاعر وال 

 مشاعر بدون تفكري.

 تاج حلصيلة تفاعل مستويني املستوى األول ذايتالذكاء الشعوري نintrapersonnel))  واملستوى
بدون وجود املستوى الثاين وال  االنفعايلالثاين شخصي، فال املستوى األول حيدد مستوى الذكاء 

 املستوى الثاين حيدده بدون املستوى األول.
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 :االنفعاليمعايير الذكاء .3.2
وعدم وجود تعريف دقيق وموحد له،  االنفعايلما زال يكتنف مفهوم الذكاء  لن الغموض الذي

كاء على مفهوم الذكاء معايري اليت تسمح بإطالق صفة الذ للهم ديف حتدي نيف الباحثختاليرجع ال
 .االنفعايل

ل ى ذكاء البد أن تتوفر فيه املعايري  االنفعايلوآخرون أنه لكي يرتقي الذكاء ماير  يرىحيث 
 .(Mayer J. D et all, 1999: 272)تية:اآل
 البد أن يعكس األداء العقلي أكثر من كونه الطريقة املفضلة للتصرف. -ا
 ينبغي أن تظهر أدوات قياسه ارتباطا مع أشكال الذكاء األخرى. -ب
 لن مقاييسه جي  أن تتنوع تبعا الختالف العمر والتجربة. -ج

 االنفعايلأنه لكي يرتقي مفهوم الذكاء يرون(Goleman – Sala – Boyatzis)بينما آخرون أمثال
 (Boyatzis. R etSalla. Fabio,2003 : 03):ان تتوفر فيه املعايري التالية ل ى ذكاء ينبغي

 .(له أساس عصيب)أن يكون مرتبطا بوظيفة اهلرمونات العصبية  -
 أن يكون متميزا كنوع من أنواع املسارات العصبية وجهاز الغدد. -
 يكون مرتبطا بأهداف احلياة واملهنة. أن -
أن يكون خمتلفا بشكل كامل عند البىن األخرى للشخصية حبيث يضيف هذا املفهوم قيمة يف فهم  -

 الشخصية والسلوك اإلنساين.
 :االنفعاليأبعاد الذكاء .4.0

 مخسة أبعاد أساسية: االنفعايليتضمن الذكاء 
باه واإلدراك اجليد لالنفعاالت واملشاعر الذاتية، وحسن القدرة على االنت: الوجدانيةالمعرفة  -ا

 التمييز بينهما، والوعي بالعالقة بني األفكار واملشاعر الذاتية واألحداث اخلارجية.
وتشري ل ى القدرة على التحكم يف االنفعاالت السلبية وكس  الوقت إدارة االنفعاالت:  -ب

 ، وممارسة مهارات احلياة االجتماعية بفاعلية.للتحكم فيها وحتويلها ل ى انفعاالت لجيابية
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القدرة على تنظيم االنفعاالت واملشاعر وتوجيهها ل ى حتقيق اإلجناز تنظيم االنفعاالت:  -ج
والتفوق، واستعمال املشاعر واالنفعاالت يف صنع أفضل القرارات، وفهم كيف يتفاعل اآلخرين 

 مرحلة ل ى أخرى.بانفعاالت خمتلفة، وكيف تتحول االنفعاالت من 
ويشري ل ى القدرة على لدراك انفعاالت اآلخرين والتوحد معهم انفعاليا وفهم مشاعرهم  التعاطف: -د

 وانفعاالهتم والتناغم معهم.
التأثري اإلجيايب القوي يف اآلخرين عن طريق لدراك انفعاالهتم ومشاعرهم، التواصل االجتماعي:  -ه

فاروق السيد ورزق  )ساندهم والتصرف معهم بطريقة الئقة.نبعهم و ومعرفة مىت نقود اآلخرين ومىت نت
 . (39-34: 2222، حممد 

 قياس الذكاء:.2.0
يتجلى يف مظهر  االنفعايلأن االعتبار األول الذي يؤخذ يف قياس الذكاء (Mayer,1998)ىير 

حاليا  ةحاقاييس املتاحلياة العقلية اليت يقيسها وهنا تطرح مسألة صدق احملتوى، والواقع أن مضمون امل
متباينة تباينا جوهريا نتيجة لالختالف يف معىن هذا املفهوم وتأويله ومن النماذج املعروفة حاليا 

 .االنفعايلواملقبولة علميا واملستخدمة لقياس الذكاء 
 :مقاييس أداء المهمة -أ

كون له قدر كبري على أنه جمموعة من املهارات والقدرات عادة ما ي االنفعايلن قياس الذكاء ا
من النجاح، أما يف حالة النظر لليه على أنه أداء لبعض املهام فغالبا ما يكون صدقه منخفض فمثال 
اإلجابة بنعم على سؤال: هل تعتقد أنك تتمتع بذكاء انفعايل مرتفع؟ ال يعين أن الفرد لديه قدر كبري 

 الذكاء  املعتقد الفردي حول ةلباحث معرفجملرد لجابته بنعم لال لذا كان هدف ا االنفعايلمن الذكاء 
 وهناك العديد من املقاييس اليت تندرج حتت تلك الفئة. االنفعايل

  « Lane et QwuilaWalk et Zitli »مقياس مستويات الوعي من لعداد -
 « Averill et murley »مقياس االبداع العاطفي من لعداد -

 « Mayer et Geher »مقياس األفكار والعواطف من لعداد -
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، جمدى فرغلى ).1008كاريوسو   –سالوفاي  -ريمتعدد األبعاد ما االنفعايلمقياس الذكاء  -
2220 :32). 

 مقاييس التقرير الذاتي: -ب

 وهي تنقسم ل ى قسمني:
 منها: 1002مقاييس قامت على أفكار مابروسالوفاي  -

 مقياس« Telt-Wang et Thomas » أبعاد. 12من خالل  سبند تقا 164حيتوي 

 مقياس تورنتوTorontoومقياس Shutte1008. 
ويهدف هذا ( Bar-on, 1998)بارون منها مقاييس االنفعايلمقاييس بنيت على أسس أخرى للذكاء  -

( بعدا ويتسم 15القياس ل ى تقدمي مسات الشخصية اليت ترتبط بالنجاح احليايت ويتكون من )
والدفء االجتماعي و م  االنفعايلرتبط لجيابيا باالستقرار باالتساق الداخلي وثبات لعادة التطبيق وي

يكن هناك ارتباط بني املقياس أو أحد أبعاده بالذكاء حيث كان االرتباط بينه وبني مقياس وكسلر 
 للذكاء منخفض جدا وكذلك ارتباط سليب باالكتئاب.
 .منها لعربيةيف البيئة ا االنفعايلل ى جان  بعض املقاييس اليت أعدت لقياس الذكاء 

فاروق السيد عثمان، حممد عبد السميع رزق قام بإعداد املقياس وذلك من خالل االطالع على  -
 –بدائل هي: حيدث غالبا  25بندا واإلجابة عليه تتضمن  (58) املقاييس األجنبية وهو يتكون من

 حيدث نادرا. –حيدث قليال  -حيدث أحيانا –حيدث كثريا 
 :نفعالياالالذكاء  ةنظري .6.0

 :Daniel Goleman ولمانجنظرية دانيال  -أ
هو األساس الذي يبىن عليه أي نوع آخر من الذكاءات وهو  االنفعايلوملان  أن الذكاء جيشري 

القدرة الفعلية اليت حيتاجها الفرد أكثر من غريها للنجاح والسعادة يف احلياة، وأن املهارات الوجدانية 
يبدأ مبالحظته  االنفعايلوملان للذكاء جومدخل  ةريبات الوجدانية املتلقاقابلة للتعلم من خالل التد

الوعي باملزاج العام واألفكار جتاه هذا املزاج واملالحظة احملايدة للحالة الداخلية اليت تنطوي على معرفة 
 مىت نستجي  للمشاعر الداخلية، ولذا  م ندرك مشاعرنا  م نستطيع لدراك مشاعر اآلخرين، وأشار
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لإلشارة ل ى الصعوبات اليت يواجهها  (األكسينيميا)ل ى استخدام االختصاصيني ملصطلح  (جوملان)
الفرد من خالل تعرفه ووصف مشاعره الداخلية وكلما كان الفرد أكثر وعيا بذاته كان قادرا على 

لذكاء أن ا (جوملان)الوعي حىت باملستويات املنخفضة من األحاسيس واليت يسميها باحلدس ويرى 
وملان( اجلوان  العقلية ج)الوعي بالذات(،  وتناول ) االنفعايلالشخصي يشبه أحد أبعاد الذكاء 
باعتباره  (احلويف)كقدرة عقلية، وينظر للجهاز الطريف   االنفعايلالعصبية اليت متثل األساس للذكاء 

حيث يؤدي دورا رئيسيا  ةاالنفعاليالدماغ الوجداين على أنه خمزن مجيع حاالت اإلنسان الوجدانية و 
يف نظريته على األسس  ايف التعرف على انفعاالت اآلخرين وتقييمها وختزين الذكريات، واعتمد كثري 
 العصبية والبيولوجية، خاصة عمل اللوزة وتأثريها على املهارات الوجدانية كافة.

 :االنفعاليفيزيولوجية الذكاء .7.0

ة يف جسم اإلنسان أو ما يسمى باجلهاز االنفعاليالوظائف باعتباره املسؤول عن  االنفعايل)املخ 
 )الطريف أو احلويف ( ووظيفته األساسية هي معاجلة وتنظيم االنفعاالت والذاكرة وهو يتكون يباللم

 بدوره من:
تشارك بشكل أساسي بإدارة مدخالت وخمرجات ساحة  Amygdale)اللوزة( النتؤة اللوزية:  -أ

ءا على آليات ومراجع تقسيم وتنظيم معينة بعضها موروث بيولوجيا والباقي مت الشعور ويقوم بذلك بنا
اكتسابه نتيجة احلياة أي موروث اجتماعيا فاحلضانة والرعاية والرتبية لفرتة طويلة واللغة والعالقات 

 االجتماعية الواسعة جعل ما يتم اكتسابه اجتماعيا أكثر من املوروث بيولوجيا.
از احلركي واجلهاز العصيب الذايت الذي ينظم الوظائف احليوية )كاجلهاز وهي تتصل بني اجله

التنفسي والدورة الدموية( كما تتصل مبعظم مناطق املخ ووظيفتها األساسية تتمثل يف معاجلة تصنيف 
وتفسري املعلومات احلسية يف ضوء احلاجات احليوية والوجدانية واملسامهة يف لصدار االستجابات 

 املناسبة.
هو هيكل على شكل فرس البحر يقع داخل الدماغ يتصل باللوزة   قرن آمون )الحصين(: -ب

كجزء من النظام احلويف. ويلع  أدوار مهمة يف دمج املعلومات من الذاكرة قصري املدى مع الذاكرة 
كرة من طويلة األمد، ويف الذاكرة املكانية ومنه ميكن القول أن اللوزة وقرن آمون يشكالن معا قوة الذا 

 الناحيتني الذاتية واملوضوعية.
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كلمة لغريقية تعين اخلزانة وهو اجلزء األكرب من الدماغ احلويف )الطريف( له   :Thalamusالمهاد  -ج
شكل بيضوي يقع فوق الوطاء جبان  وسط نصف كريت املخ يعمل كمحطة توصيل بني كثري من 

 ي يعلم املخ ما حيدث خارج حدود اجلسم.املعلومات اليت تدخل قشرة املخ وخترج منها. وهو الذ
كما يتصل املهاد بالنتؤة اللوزية لذ تنتقل اإلشارات عرب األحاسيس املختلفة ل ى املهاد وهناك 
طريقني منفصلني تنتقل فيهما هذه املعلومات من املهاد ل ى النتؤة اللوزية ومن املهاد ل ى القشرة 

املعلومات من املهاد ل ى اجلهاز احلويف )النتؤة( أقصر  اجلديدة. وقد وجد أن الطريق اليت تسلكها
وأسرع من تلك اليت تسلكها ل ى القشرة اجلديدة )اللحاء( ما ينتج للنتؤة الفرصة لالستجابة بصورة 

 أسرع وقبل تدخل القشرة اجلديدة )اللحاء(.
جلهاز يشكل حلقة وصل بني اجلهاز العصيب الذايت وا Hypothalamusحتت املهاد أن ما ك

ة النخامية وهو حيتل اجلزء األكرب من الدماغ احلويف حيث يقع أسفل املهاد داإلفرازي من خالل الغ
ق ساق الدماغ كما يوجد يف أدمغة مجيع الثديات والبشر وهو يراق  أجهزة اجلسم املنظمة و وف

 (.109: 1008، األعسر، كفاىف) لوظائفه حيث يعلم املخ بكل ما جيري داخل اجلسم.
 :Cortex Cerebralقشرة المخ  -د

وهي الطبقة اخلارجية الرمادية الرقيقة للمخ وحتتوي على أجسام اخلاليا العصبية وألياف قصرية 
 ة ل ى ثالث أجزاء وظيفية هي:خيوتقسم القشرة امل

 مراكز جسمية 

 مراكز حركية 

 .مراكز منظمة: وهي مراكز التفكري والتحليل 

العواطف يف العقد األخري، االكتشاف الذي توصل لليه جوزيف ومن أكثر االكتشافات قوة حول 
  amygdaleو املتمثل يف النتؤة اللوزية" Joseph le Douxلودو"

 البيبتيدات: -ه

 42هي عبارة عن جزيئات كيميائية اليت متثل سلسلة من األمحاض اآلمنية حيث" يوجد منها 
تركيبة هلا وظيفة معينة يف املخ واجلسم حيث نوعا تؤثر يف االنفعاالت وهي تركيبات متنوعة وكل 
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ة واحلاالت االنفعاليتنتقل خالل الشبكات العصبية يف الدورة الدموية وتؤثر تأثريا بالغا يف سلوكاتنا 
 .(102-101 : 1008، األعسرد، كفاىف)الوجدانية "

عريف السائد لقد أحدث حبث" لودو " حول شعور اخلوف عند احليوانات انقالبا يف االعتقاد امل
حول املسارات اليت تسلكها االنفعاالت، وقد أجرى جتربة على اجلرذان دمر خالهلا القشرة السمعية 
هلا، مث عرض اجلرذان لصوت مصحوب بصدمة كهربائية. وبسرعة تعلمت اجلرذان أن ختاف من 

ملباشر من الصوت على الرغم من أن هذا الصوت  م يسجل يف قشرهتا اجلديدة لكنه أخذ املسار ا
ات األعلى . باختصار تعلمت اجلرذان استجابة ر األذن ل ى املهاد ل ى" األميجداال "متفاديا كل املم

شعور اخلوف  نسقانفعالية دون أي تدخل من القشرة اجلديد. فقد أدرك" األميجداال " وتذكر، و 
 عند اجلرذان مستقال عن أي جزء آخر من أجزاء املخ.

تذه  معظم مث من الشبكية ل ى املهاد، حيث ترتجم ل ى لغة املخ.  تذه  لشارة بصرية أوال
 مناسبة. استجابةلتصدر ملعىن االرسالة ل ى القشرة البصرية، حيث حتلل وتقيم 

فإذا كانت هذه االستجابة انفعالية تذه   اإلشارة ل ى األميجداال لتنشيط املراكز العاطفية. 
يذه  مباشرة من املهاد ل ى األميجداال يف نقلة سريعة تتيح من اإلشارة األصلية  صغرياولكن جزءا  

استجابة أسرع )ولن كانت أقل دقة( وهكذا ميكن لألميجداال لثارة استجابة انفعالية قبل أن تفهم 
 متاما املراكز القشرية ماذا حيدث.

بتجنيد وأظهر به كيف منح املخ " األميجداال " مركزا متميزا كحارس عاطفي قادر على القيام 
القادمة من العني أو األذن، تسري أوال يف املخ  ةوظائف الدماغ. فقد بني حبثه أن اإلشارات احلسي

مث يتجه عرب اتصال منفرد ل ى " األميجداال " وخترج لشارة ثانية من  (Thalamus)متجهة ل ى املهاد
 املهاد لتستقر يف القشرة اجلديدة، أي العقل املفكر.

ـــ " األميجداال " بأن يكون هو البادئ باالستجابة، قبل استجابة القشرة يسمح ل عهذا التفر 
اجلديدة اليت تفكر يف املعلومات اليت تصلها عرب مستويات عدة لدوائر املخ العصبية، قبل أن تدركها 

 متاما لتبدأ استجابتها هلا.
ية، ألنه أول من وال شك أن ما توصل لليه" لودو " يعترب ثورة يف جمال فهم احلياة العاطف

عكف على دراسة املسارات العصبية للمشاعر اليت تتجن  املرور على القشرة اجلديدة. هذه املشاعر 
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اليت تسلك الطريق املباشر عرب "األميجداال " تتضمن أكثر مشاعرنا بدائبه وقوة، وتفسر الدائرة 
 اخلاصة هبا قدرته على شل تفكرينا.
األعصاب أن العني وأعضاء احلواس األخرى تنقل اإلشارات ل ى كانت النظرة التقليدية يف علم 

املهاد ومن هنا تتجه ل ى مناطق تفسري األحاسيس بالقشرة اجلديدة. لكن" لودو " اكتشف حزمة 
صغرية من األعصاب تتجه مباشرة من املهاد ل ى" " األميجداال "، باإلضافة ل ى تلك األعصاب 

ية األكرب ل ى القشرة اجلديدة ويشبه هذا املسار األصغر واألقصر، ممرا املتجهة عرب مسار اخلاليا العصب
خلفيا عصبيا يسمح لــ" األميجداال " باستقبال بعض مدخالت األحاسيس مباشرة والبدء يف 

 .(39-34 :2222،ليلى اجلبا ى )االستجابة قبل أن تسجلها القشرة اجلديدة كاملة.
الذي   Hippocampماء اجلهاز العصيب أن قرن آمون كما تشري أحباث" لودو " وغريه من عل

، أصبح أكثر اخنراطا يف Système limbiqueكان يعترب منذ أمد طويل، البنية األساسية للجهاز احلويف
ة. كما أن املدخالت االنفعاليتسجيل وفهم النماذج املدركة حسيا، أكثر من اخنراطه يف ردود األفعال 

ا السياق من خالل الذكريات السابقة اليت متكننا من فهم الداللة األساسية لقرن آمون توفر لن
العاطفية ملا حيدث أمامنا... وهو الذي يتعرف على املدلوالت املختلفة، مثل تعرفه على دب يف 
حديقة احليوان، مقابل دب آخر موجود يف فناء منزلك اخللفي فإذا كانت مهمة" قرن آمون " تذكر 

األميجداال " ختزن الداللة العاطفية اليت تصح  هذه الوقائع، كما فسرها"  الوقائع الصماء، فإن "
لودو " قائال: يتصف قرن آمون بالدقة يف التعرف على وجه ما، مثل وجه ابنة عمك، لكن " 
األميجداال " تضيف ل ى هذا التحديد الدقيق حقيقة مشاعرك حنوها، وهي أنك ال حت  ابنة عمك 

 .(62 :2222،ا ىليلى اجلب)هذه مثال".
 :االنفعاليالنماذج المفسرة للذكاء .1.0

لن الذكاء هو جمموعة القدرات اإلدراكية املعرفية اليت تسمح لنا باكتساب املعرفة والتعلم وحل 
 Mayer etاالنفعال والذكاء، ويعرفه نيهو دمج مكون االنفعايلاملشكالت. أما الذكاء 

Saloveyاالت والعمل على استخدامها كمساعدات عشاعر واالنفبأهنالقدرة على لدراك معىن امل
عكس انفعاالت تة لاالنفعاليللتفكري وفهم االنفعاالت يف عالقات الفرد مع اآلخرين. وامتالك املعرفة 

 (.2223، خرنوب). ةاالنفعاليمنظمة تشري ل ى منو اجلوان  العقلية و 
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ل ى الدور الكبري الذي يلعبه النظام  هذا استخدم لينبه االنفعايلأي أن منوذج القدرة للذكاء 
 يف النظام املعريف للقدرات البشرية. االنفعايل

ة االنفعاليبأنه جمموعة من املهارات والكفاءات  االنفعايلأما القسم اآلخر فيعرف الذكاء 
تعريف واالجتماعية اليت يتمتع هبا الفرد، الالزمة للنجاح املهين يف احلياة حيث يندرج يف هذا التفسري 

اآلخرين، والتمييز  ه و انفعاالتبأنه قدرة الفرد على مراقبة انفعاالت االنفعايلللذكاء  1005وملان ج
 : Salovey, Woolery, 2001)ة كدليل الفرد يف التفكري والسلوك.االنفعاليبينهما، واستخدام املعلومات 

279) 

 (:Golemanولمان )جنموذج  -ا
س الذي يبىن عليه أي نوع آخر من الذكاءات وهو القدرة العقلية هو األسا االنفعايللن الذكاء 

ة قابلة للتعلم من االنفعالياليت حيتاجها الفرد أكثر من غريها للنجاح والسعادة يف احلياة وأن املهارات 
 خالل التدريبات.
ذا املزاج يبدأ مبالحظته الوعي باملزاج العام واألفكار جتاه ه االنفعايلوملان يف الذكاء جومدخل 

واملالحظة احملايدة للحالة الداخلية اليت تنطوي على معرفة مىت نستجي  للمشاعر الداخلية ولذا  م 
 (.86– 83 : 2222، فاروق السيد )ندرك مشاعرنا لن نستطيع لدراك مشاعر اآلخرين.

املتعددة " يف الذكاءات  نربأنه بين على مفهوم" هوارد قارد االنفعايلوملان الذكاء جكما يذكر 
ضمن حمورين رئيسيني  االنفعايلوملان الذكاء جوخاصة الذكاء الشخصي والذكاء االجتماعي وقدم لنا 

حتديد  وعمل ل ى(.2211: اهلنائى، سهام ناصر)ومها الكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية
 الكفاءات واألبعاد كاآليت:

 وهي تتضمن األبعاد التالية: الكفاءة الشخصية:
 الوعي بالذات األول: البعد

 لدراك االنفعاالت البعد الثاني:
 حفز الذات البعد الثالث:

 و تتضمن البعدين الرابع واخلامسالكفاءة االجتماعية: 
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 التعاطفالبعد الرابع:  
 التواصل أو املهارات االجتماعيةالبعد الخامس: 

 :(Bar-on, 2006) وننموذج بار  -ب
كما قدمته   االنفعايلالتكاملي، وهو توسيع ملفهوم الذكاء  وأطلق عليه اسم النموذج املختلط

جمموعة من املهارات غري املعرفية، ويرتبط  االنفعايلمناذج القدرات، حيث اعتمد مفهوم الذكاء 
ة والشخصية واالجتماعية للفرد، ففيه تتكامل حماور فهم الذات واآلخر وبناء االنفعاليباملكونات 

، الكافوري)تكيف مع املتغريات البيئية واالجتماعية احمليطة، ولدارة العواطف.العالقات مع اآلخرين وال
2229 :58.) 

ال خترج  االنفعايلكما أشار ل ى تعريفات الباحثني وتصوراهتم حول مفهوم الذكاء االجتماعي 
 عن كوهنا واحدة أو أكثر من املكونات األساسية اآلتية:

 ملشاعر وفهمها والتعبري عنها.القدرة على التعرف على االنفعاالت وا 

 .القدرة على فهم مشاعر اآلخرين وربطها هبم 

 .القدرة على ضبط االنفعاالت والتحكم يف املشاعر 

 .القدرة عل لدارة التغيري والتكيف مع املشكالت وحلها 

 .القدرة على توليد عاطفة لجيابية ولثارة الدوافع الذاتية 

 :  (Mayer et Salovey, 1997)سالوفاي و نموذج ماير -ج
على أنه جمموعة من القدرات العقلية املرتبطة بتجهيز ومعاجلة  االنفعايللذ ينظران للذكاء 

ة وهو خيتص بادراك االنفعاالت واستخدامها يف تيسري عملية التفكري والفهم االنفعالياملعلومات 
 .(58 : 2224عيسى، جابر ورشوان،  )وتنظيم ولدارة االنفعاالت. االنفعايل

واملهم من وجهة نظر هذا النموذج هو املعلومات املرتبطة هبذه العالقات، وهذه العالقات 
تتصف بأهنا واقعية وقابلة للتذكر والتخيل، حيث تتكون تلك العالقات من جمموعة من الدالالت 

نفعاالت كقدرة يف" القدرة على تذكر معىن اال  االنفعايلذات الطابع الوجداين وبالتايل يتمثل الذكاء 
، املللي )والعالقات بينها واستخدام تلك االنفعاالت كـأساس معريف لالستدالل وحل املشكالت.

2212 : 284 .) 
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 :االنفعاليأهمية الذكاء .9.0
 في القيادة والعالقات: -ا

قياس جديد، مقياس ال يأخذ بعني االعتبار لقد تغريت قواعد العمل، وأصبحت حمكومة مب
 ربة والتدري  فقط، ولمنا يتناول فهم األفراد العاملني لذاهتم ولبعضهم البعض.مستوى الذكاء واخل

(Goleman,1998). 
ترتبط بكل من القيادة واإلدارة،  لذ أن دور  االنفعايلوبسياق متصل فإن القدرات للذكاء 

اطة هلم بكل القائد كما معروف يتجلى بتحفيز والتأثري على اآلخرين يف لجناز واجباهتم واألعمال املن
فاعلية. فالقادة الناجحون الذين يشار هلم باإلهبام يستنفرون بقدرهتم على تأسيس الثقة والوئام داخل 

 املرؤوسني وكذلك القدرة على لدارة الصراع والتأثري على اآلخرين.
ديني، فالقدرات الوجدانية أصبحت  اليوم العامل احلاسم للتمييز بني القادة البارزين وأقراهنم العا

فالقادة البارزين يتمتعون مبستويات عالية من الذكاء الشعوري وهلم تأثري فاعل على اآلخرين وعلى 
 (.22-22: 2225،الفرعان)قيادة الفريق وحتقيق الثقة بالذات.

وملا كانت البيئة املدرسية تتسم بالتعقيد والتغيري أصبحت القدرة على القيادة يف وسط الرتبية 
ثر من أي وقت مضي لتنظيم اجلهود وتوجيه عمل اجلماعة املدرسية من أجل حتقيق أمرا ضروريا أك
 األهداف الرتبوية.

كما أن القدرة على القيادية ملدير املؤسسة الرتبوية مرهونة بامتالكه ل ى جان  القدرات العقلية 
القيادي الرتبوي على ة واالجتماعية اليت تؤهله للقيام بدوره االنفعالياملختلفة جمموعة من املهارات 

 .االنفعايلأكمل وجه، هذه املهارات هي ما ينطوي عليه مفهوم الذكاء 
للفرد يعد العامل الرئيسي يف توجيه مشاعر  االنفعايلكما يالحظ يف العالقات بأن الذكاء 

ن م االنفعايلاآلخرين بشكل لجيايب اجتاهه من خالل لدراك وفهم لدارة مشاعرهم، لذ يستطيع الذكاء 
ذي يتمكن من لدراك مشاعر لأن يقوي أو يضعف من العالقات الشخصية بني األفراد، فالشخص ا

اآلخرين سواء كانت هذه املشاعر سلبية أو لجيابية فإنه يستطيع أن يفتح الباب أما زيادة هذه املشاعر 
 لن كانت لجيابية أو تعليلها لذا كانت العكس.
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تصال ويفعله، ففي كل العالقات جي  أن يعرف الفرد يقوي من نطاق اال االنفعايلفالذكاء 
مىت وكيف ينسى أو يقدم االعتذار ل ى اآلخرين، فتقومي املوقف انفعاليا يساعد يف حتديد اجلوان  

 .(Goleman,1998) السلبية أو اإلجيابية الناجتة منه وكذلك يف حتديد الكلفة واملنافع املرجوة منه.
يف كتابه حول دراسة أجراها  1008عام ( Golemanلقيادة، لذ أشار )يرتبط با االنفعايلوالذكاء 

(Robert Worderعلى ) (122)  داخل  ةله أمهية بالغ االنفعايلشركة أظهر من خالهلا بأن الذكاء
على جمموعة من الدوائر احلكومية يف الواليات  تاملنظمات، وقد عززت هذه النتائج بدراسة أجري

أكثر  االنفعايلدث بأن األداء العايل يرتبط بالذكاء جت أكثر من مليوين فرد و املتحدة األمريكية بلغ
 من القدرات الفنية واإلدراكية.

أيضا بأن القدرات الشعورية هي املعيار املميز بني القادة العاديني والقادة  Golemanوقد أشار
العامل الرئيسي ملهارات  ، باعتبارهاالنفعايلمن جناح القيادة يعود للذكاء  (%02) اجلديني وأن

 (.235– 236: 2221، حجيم)العالقات الشخصية ولألدوار املكملة لفاعلية القيادة.

 أهميته في العمل: -ب

ة هي عامل حيوي يف احلياة اليومية أو االنفعاليلن كل من القدرات الشخصية واالجتماعية و 
 عديل فضال عن جوان  احلياة األخرى و أثناء العمل، فهي تعزز من مستوى الرضا واإلنتاجية يف العم

دور مركزي يف حياتنا ليس فقط ألن معظمنا النه العمل الوضع املثايل لرتويج هذه القدرات  مكان
يتنا وحتقيق ذاتنا وحالنا يتأثر بقوة بواقع العمل فعندما يدرك هو يقضي أغل  أوقاته بالعمل ولكن 

لقدرات فسيبادرون لتطويرها وحتسينها، وبنفس السياق العاملون بأن مفتاح جناح العمل يتمثل هبذه ا
للمرؤوسني  االنفعايلفإن معرفة املسؤولني عن العمل بأن معدل أداء العمل اجليد يعتمد على الذكاء 
 ملرؤوسيهم. االنفعايلسيجعلهم يبذلون اجلهود احلثيثة لتقدمي برامج تكوينه تعمل على حتسني الذكاء 

ي ومهم يف املنظمات، ويتمثل هذا الدور يف مخس مستويات داخل وتلع  املشاعر دور أساس
املنظمة، األول يكون من خالل الشخص والثاين يكون بني األشخاص أما الثالث فيسمى باملستوى 

 التفاعلي واملستوى الرابع خيص الفرق واجملموعات واملستوى اآلخر يكون يف مجيع أرجاء املنظمة.
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ن خالل لدارة ناجعة وفعالة تلعبها املنظمة يف منذجة هذه املشاعر وال يتحقق هذا الدور لال م
وتوجيهها حنو األهداف العامة ولال فسوف تنعكس نتائجها على واقع العامل املنظمي يف هناية 

 املطاف.
 :خصائص مرتفعي الذكاء.12.0
 فاض ال تسيطر عليهم املشاعر السالبة مثل اخلوف واألسف والشعور بالذن  واخلجل، واخن

 اجلهد والطاقة، االعتمادية، اخليبة، خيبة األمل والبأس.

 .قادرون على قراءة وفهم االتصاالت غري اللفظية مع اآلخرين 

 .يسرتشدون مبشاعرهم يف تسيري ولدارة غالبية أمور حياهتم 

 .يوازون بني تأثري قوة املشاعر وقوة املنطق أو الفكر الواقعي يف تنفيذ مهام حياهتم 

 ون ومعتمدون على ذواهتم وهلم أخالقهم ومبادئهم احملكومة ذاتيا.استقاللي 

 .دافعيتهم ال حتركها قوى خارجية من الشهرة والبحث عن الثروة أو لرضاء اآلخرين 

 .لديهم مرونة شعورية كافية 

 .واقعيون يف مسالك حياهتم 

 .ليس لديهم ما يدعو لإلحساس بالفشل الداخلي 

 ت اآلخرين.يهتمون كثريا مبشاعر وانفعاال 

 .يتحدثون بارتياح عن مشاعرهم وانفعاالهتم 

 .حيويتهم ال تشل أو تعاق بسب  اخلوف أو القلق أو االنزعاج 

 .قادرون على حتديد مشاعرهم والتعرف عليها حىت ولن كانت متعددة ومتزامنة 

 :القيادةو  االنفعاليالذكاء .11.0
املاضي، أن القادة الفاعلون هم أولئك دراسات" أوهايو " حول القيادة يف القرن  بينتلقد 

الذين يتمكنون من توليد مشاعر الثقة واالحرتام املتبادل مع األتباع وبناء عالقات وطيدة معهم. 
وأعقبتها العديد من البحوث اليت أكدت أن القدرة على القيادة تتعلق بالقدرة على حل املشاكل 

أما يف الوقت املعاصر فقد أضحى العمل عن طريق  االجتماعية  املعقدة اليت تظهر داخل التنظيم،
الفرق أمر ضروري، فرضه تطور التنظيم، فاملؤهالت النفسية الفردية  م تعد كافية لضمان فعالية 
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املنظمة، وأصبح واضحا أكثر فأكثر، أن االنفعاالت هلا دور يف اجملال املهين، وأن األمر يتطل  
 وعلى فعالية املنظمة ككل. االعرتاف هبا وبتأثريها على اإلنتاج

ون الذين االنفعاليل الباحثون ل ى تصنيف األفراد داخل العمل يف منطني، النمط األول هم ام
حيتاجون ل ى قدر بسيط من التوتر يكون دافعا قويا هلم لبذل اجلهد، عكس النمط الثاين، وهم غري 

 (.181: 1002، ماهر)لعمل.ون الذين حيتاجون ل ى قدر أكرب من التوتر لدفعه لاالنفعالي

وقد بينت الدراسات أن األفراد يستعملون انفعاالهتم لزيادة أدائهم الوظيفي، فالذين ميتلكون 
 يتمكنون من تعديل انفعاالهتم حس  متطلبات العمل االنفعايلمستويات عالية من الذكاء 

(Goleman,1998: 229) . 
مبوضوع االنفعاالت فالرضا الوظيفي الذي  عموما فإن موضوع القيادة يرتبط ارتباطا كبريا
لألتباع ومن جهة أخرى فإن احلاالت  االنفعايليعترب من أهم مؤشرات فعالية القيادة، يتعلق باجلان  

 ة ميكن أن تتطور ل ى شعور ثابت.االنفعالي

وبالتايل فإن النمط القيادي أو التنظيم عموما الذي يشجع تطوير املشاعر واالجتاهات، 
ة له وسائل عمل فعالة تساهم يف تشكيل االجتاهات لدى األفراد، وتساهم باالنفعاالت بالنس تكون

 يف تكوين الوالء التنظيمي لديهم.
وملان األفكار واملعتقدات اليت متيز تفكري األفراد وتغذي اجتاهاهتم، نوعا من التعلم جويعترب 

يف اجتاهات األتباع وترسيخ املعايري املطلوبة ، وأن القادة يلعبون دورا حامسا يف التأثري االنفعايل
للجماعة عن طريق لدارة انفعاالهتم، كما يؤثرون بنفس الطريقة يف دافعيتهم، مثال على ذلك االنتقاء 
الذي هو من بني املهام الرئيسية للقائد، فإن استعماله عشوائيا قد يولد نتائج عكسية فعندما يقتنع 

دام القدرة لديه، يفقد الرغبة يف العمل ويف بذل أي جهد وكذلك عندما الفرد أن فشله راجع ل ى انع
 يفسر أن االنتقاد املوجه لليه بأنه هجوم على شخصه، فسيولد ذلك لديه حالة من الدفاع السلوكي.

 : االنفعالينظرية المنظمة وارتباطها بالذكاء  تاريخ.10.0
األفراد العاملني يف منظماهتم واليت صنفت من ميتلك القادة العديد من األمناط اليت تدير وحتفز 

 قبل الباحثني وعلماء النفس يف القرن األخري.
من مدرسة اإلدارة العلمية "لفريدريك تايلر" ومدرسة التقسيمات اإلدارية "هلنري  وابتداء

جلوان  فايول" واملدرسة البريوقراطية "ملاكس فيرب" واليت حتكم على تصرف العامل بالرشد وتركز على ا
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املادية واالقتصادية وعلى حتقيق اإلنتاجية بشكل جعلت منها تتعامل مع الفرد العامل على أنه أشبه 
حبركة العالقات  1033الرقابة الشاملة وهرمية العمل، مث جاء "ألتون مايو" عام  لتباعباآللة ومن خالل 

 يكرتيك يف شيكاغوا.اإلنسانية واليت ابتدئها من دراسات اهلاوثرون يف مصنع وسرتن ايل
ومن النتائج اليت استخلصها هي ضرورة اعتناء املنظمات بالعاملني واالهتمام بالعالقات 
 .اإلنسانية، ويتمثل دور القائد فيها بزيادة املشاركة والتعاون بني العاملني وكذلك زيادة تطوير كل فرد

(Dickman, M. H., &Stanford-Blair, N 2002: 128). 
جاءت النظرية املوقفية يف اإلدارة واليت تقوم على افرتاض أساس مفاده أن النمط 1042ويف عام 

 دوجالس( xy)القيادي يعتمد على استعداد املرؤوسني يف العمل، فعل سبيل املثال فإن نظرية 

 لإلدارة البريوقراطية التسلطية واليت تقوم على( x) ماكجرجيور عا م النفس االجتماعي، لذ تشري نظريته
واليت  (y) أفكار أن الفرد العامل يتجن  العمل وجي  أن يهدد من خالل املعاملة السلبية، أما نظرية

تشري ل ى اإلدارة باملشاركة فهي تعتمد على األفكار االجيابية واليت تفرض بأن األفراد العاملني يتمتعون 
 .( 02: 2226،الشماع ).بالعمل ويسعون لإلبداع وميتلكون املواه 

واليت تسمى بالغال  ( z) من أفكار ماكجرجيور بتقدمي نظرية(Duchi)طور (1041)عام  ويف
بنظرية اإلدارة البيانية وهذه النظرية تتكون من أفكار تتعلق ببناء الثقة واحلرية يف وسط العاملني وتعترب 

 حتول رئيسي يف الفكر اإلداري. (z) نظرية
القيادة والذي يقوم على ثالث عناصر لنجاح  قدم فيدلر النموذج الظريف يف1049ويف عام 
 القيادة وهي:
 العالقات الشخصية مع العاملني-
 هيكلة الواجبات  -
 قوة املنص  -

لما أن تكون متجهة للمهمة أو العالقات وقد وجد فيدلر بأن  القيادةوفقا ملا ذكره فيدلر فإن 
جدا أو ضعيف للقائد ويتوجهون  القادة يتجهون للمهمة عندما يشعر العاملني لما بتوجه قوي

 للعالقات عندما سيشعر العاملني بتوجه معتدل للقائد.
على هذه األفكار عن طريق ربطها بالذكاء ( Mechelland)اعتمد( 1095)ويف عام 

االجتماعي الذي يتضمن الثقة بالذات ومهارات القيادة واملرونة والدافعية لإلجناز، وقدرات التواصل، 
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ويف  االنفعايلبعد ثالث عقود من قبل آخرين يف حقل الذكاء ( Mechelland)ار وقد طورت أفك
حقل القيادة، ومن مث أصبح ينظر للقادة على أهنم مفكرين نظاميني يتطل  منهم مزايا حمددة من 

 حىت ميكن أن يستجيبوا للتغريات يف عصر املعلومات والتحديات. االنفعايلضمنها الذكاء 
ة البريوقراطية ل ى املنظور يملنظمة خالل عقد العشرين من اإلدارة الرقابوقد تطورت نظرية ا

ية وبناء الثقة والذكاء ئقت االجتماعية والقابليات العالالواسع الذي يقوم على املهارا
 ( .01-02  :2226،الشماع ).الشعوري

ة حول واقع نظرية يعترب اليوم أحد السمات املهمة للحقبة التارخيية املعاصر  االنفعا ىفالذكاء 
لتطور الفكر اإلداري عرب مسامهات وجهود  ااملنظمة واألمناط القيادية املتبعة واليت جاءت امتداد

العلماء واملمارسني والذين أثبتوا من خالل جتارب واقعية ولثباتات علمية جناح هذا املفهوم من العديد 
 ودوره يف الواقع املنظمي وتشكيل ثقافة تنظيمية قوية.

 للفريق داخل المنظمة: االنفعاليالذكاء .13.0
على مستوى اجملموعة وعالقته  االنفعايلهناك حمدودية يف الدراسات اليت تناولت مفهوم الذكاء 

 حدود علم الباحث.يف Sparks; W, 2004: 57))بفاعلية الفريق وأداءه 
على مستوى  نفعايلاالأبرز الذين تناولوا مفهوم الذكاء  (Druskat et Wolff)ويعد كل من 

اجملموعة يف كتاهبم )الذكاء الشعوري يف العمل( حيث وصفوا املعايري الثقافية اليت تتولد عن طريق 
الذكاء الشعوري للمجموعة واليت تقود ل ى حتقيق التعاون واملشاركة بني أعضاء اجملموعة وقد 

أعضاء اجملموعة وحتدد هوية اجملموعة أن التعاون واملشاركة ستزرع الثقة بني (Druskat et Wolff)اعتقد
وتزيد من كفاءهتا وعلى هذا األساس عرفوا الذكاء الشعوري للمجموعة بأنه قابلية اجملموعة على توليد 
جمموعة معايري تعمل على لدارة العملية الشعورية بطريقة تبعث على بناء الثقة بني أعضاء اجملموعة 

هبذه املعايري جمموعة قواعد السلوك املالئم ألعضاء اجملموعة.  وحتدد هويتها وترفع من كفاءهتا ويقصد
(kelly. I. R. etBarssade, 2001 : 86-88) 

أن الذكاء الشعوري للفريق له أمهية كبرية ألننا نقضي معظم أوقاتنا يف وضع  (Sparks)ر ذكوي
ئج سيئة وعلى العكس مجاعي سواء يف العمل أم يف البيت وأن فقدان الذكاء الشعوري سيؤدي ل ى نتا
 فإن اجملموعة الذكية شعوريا لنتاجيتها ستزداد وكذلك أداؤها ورضا أعضائها.



 الذكاء االنفعالي                                                   الفصل الثاني                       

 
50 

فضال عن هذا فإن الذكاء الشعوري للفريق هو ليس استفسار عن لظهار حالة البهجة 
والسعادة ومن مث لمخادها بل هو جل  املشاعر وبكل قوة من خالل االنفتاح واحملاورة حول كيفية 

 املشاعر يف عمل الفريق، وهو يعين أيضا التصرف بطرق عديدة تعمل على بناء العالقات يف تأثري
داخل الفريق وخارجه لذ أن بناء العالقات القوية سيمكن الفريق من مواجهة التحديات والصعوبات 

 (Druskat. V. U etWolff. S. B. 2001:81-90)وجعلهم أكثر متاسك يف املوافق اإلجيابية داخل املنظمة.
بأن الذكاء الشعوري يف الفريق حيتاج ل ى أعضاء يعملون بطريقة  (Folkerts, 1999)وقد أشار 

مناسبة ويؤثر أحدهم يف اآلخر داخل اجملموعة ويضيف بأن تطوير الذكاء الشعوري للفريق سيزيد من 
امهم فضال عن اتصاالت األعضاء ببعضهم البعض ويزيد من فرص لجناز أهدافهم ومن متاسكهم والتز 

 (Folkerts. K., 1999: 06-07).أنه يقلل من الصراعات الذاتية بني األفراد
أما العطوى فريى بأن الذكاء الشعوري للمجموعة هو قابلية اجملموعة على لدراك املشاعر 
 ى ولدارهتا بني أعضاء اجملموعة ومع اجملاميع األخرى عن طريق املعايري اليت تنشأ داخلها وهذا يقود ل

، العطوى)تعزيز العالقات والثقة بني اعضاء اجملموعة واجملاميع األخرى ومن مث كفاءة اجملموعة.
2225 :38.) 

 للفريق: االنفعاليقدرات الذكاء .14.0
ليس من املدهش أن يتطل  الذكاء الشعوري للفريق القابليات نفسها اليت توجد يف الذكاء 

، لدارة الشعور الذايت، ولدراك شعور اآلخرين، ولدارة شعور للفرد: لدراك الشعور الذايت االنفعايل
 اآلخرين.

لن اجملموعات اليت متتلك حاجات وأمزجة مثلما ميتلك الفرد حاجات ومزاج، وكحقيقة فإن 
 لألعضاء يف الفريق تبىن على صلتهم ببعض، وبشكل حلقة متصلة. االنفعايلقابليات الذكاء 

فهو يعين قدرته على لدراك ذاته من خالل البدء بإدراك أمزجة فبالنسبة إلدراك الفريق لذاته 
من جان  آخر فإن أعضاء الفريق املدرك لذاته يكونون على دراية وفهم و األفراد ومشاعرهم ، 

للمشاعر اخلفية لألعضاء والفريق بشكل عام واليت تؤدي ل ى شعور أعضاء الفريق بعضهم 
  (Chermiss C et Goleman, D, 2001: 17)ببعض.
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أما الفريق غري القادر على لدراك مشاعر األعضاء اآلخرين سيواجه سلسلة من ردود الفعل 
السلبية. بالنسبة لإلدارة الذاتية للفريق فتتمثل باملسؤولية اليت يتحملها أعضاء الفريق من خالل متابعة 

ق املناقشات البناءة اليت حتدث يف الفريق وامتالكهم ملهارات االستماع اجليد عن طري اإلخفاقات
املستمرة ومسؤوليتهم يف االستفسار عن لجراءات العمل اليت يقوم هبا الفريق وعملهم على تسهيل 
مدخالت الفريق وسيكون لقائد الفريق دور بارز يف هذه احلالة متمثال برتك بصمات التعامل بني 

حىت يف حالة غيابه عن بيئة  أعضاء الفريق وتشجيعهم على حتمل املسؤولية وعلى الرقابة الذاتية
 العمل.

وفيما يتعلق بإدراك الفريق لآلخرين فيتمثل مبعرفة حاجات الفرق األخرى، والتطورات اليت هم 
 )عليها واالستفادة من هذه املعلومات كدليل يرشد سلوك الفريق وحيفزه ليعود عليه بالفائدة.

(Goleman, D. Boyatzis, R  et MC Kee, A, 2002: 60. 
 الذكاء والثقافة التنظيمية:.12.0

لدى مسرييها، وأن هؤالء جي   االنفعايلوملان أن جناح املنظمة يرتبط مبستوى الذكاء جيعتقد 
عليهم التعرف عن مشاعر األفراد حنو الوسط املهين الذي يعملون فيه، والتدخل عند وقوع مشاكل، 

عليهم فهم االتفاقات االجتماعية غري الرمسية ولدارة انفعاالهتم الذاتية من أجل كس  ثقة العمال، و 
أنه بينما (Bourey et J.D Mayer, 2001)املتواجدة داخل النسيج االجتماعي املهين. ويشري بوري وماير

هو الذي مييز  االنفعايلحيتاج الناس ل ى قدر من نسبة الذكاء لكي يتصرفوا بطريقة جيدة، فإن الذكاء 
وملان الفهم التنظيمي أو الوعي التنظيمي الذي يدل على القدرة على جالقادة البارزين. ويستعمل 

معرفة العالقات اليت تسود جمموعة العمل، ويعتقد أن القدرة على التواصل االجتماعي يف ميدان 
 مبهارات التأثري، حل الصراعات، تشجيع تطور اآلخرين، العمل اجلماعي، والتعاون. ةالعمل له عالق
أن الذكاء يف العالقة مع اآلخرين يتكون من أربع قدرات هي: القدرة (Gardner) رناردجويرى 

على تنظيم اجملموعات، احللول التفاوضية، العالقات الشخصية، التحليل االجتماعي، وأن القدرة 
 :2226، خوالدة )على تنظيم اجملموعات ضرورية للقائد يف تنسيق جهود جمموعة مشرتكة من األفراد.

62 –61). 
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 في فاعلية ونجاح الثقافة التنظيمية: االنفعاليتأثير الذكاء ..16
قويه  ةتنظيمي ثقافةبتشكيل  لو نظرنا بشكل عميق للعوامل اليت تؤثر يف فاعلية وجناح املنظمة

ن الذكاء أويتمثل هذا الدور ب التأثرييلع  دور يف هذا  االنفعايلن الذكاء أسنجد حتما ب فإننا
والذي  اآلخرين،ومشاعر  الذاتيةمشاعره  ةدار لقابليته وكفاءته على  مبثابةللقائد هو  االنفعايل

 هم التزام وزيادةوعلى تطوير قدراهتم  نياملرؤوس أداء ةعلى فاعلي التأثريسينعكس على قابليتهم يف 
وهذا  املنظمة،توجهات و على تعديل سلوكهم وتصرفاهتم مبا يتناس   القدرةوكذلك  املنظمة ألهداف
 همأنفسالقابلية أيضا إلدارة يصبح هلؤالء  لذالعمل  بيئةحتما على العاملني حبكم التفاعل يف  ينعكس
نهم ذاتيا على يوكذلك متك املنظمة، أهدافوحثهم على حتقيق  اآلخرينيبادرون ملساعده فهم 

ومواجهه الصعوبات وتشخيص  اإلجهادوكذلك حتمل  والشخصية، الداخليةالتخلص من الصراعات 
انفعاليا يقيمون ذواهتم ويبنون شبكات عالقاهتم مع اجملموعات  األذكياءالعاملني ف ،شكالتامل

كل   أوساطيف  ومتماسكةتصورات اجيابيه ومعتقدات وقيم مشرتكه  مبا يساهم يف بناء األخرى
 ية.تنظيميه قو  ثقافةبناء  ل ىالعاملني مما يؤدي 

يساهم يف  لذلكل العاملني  املنظمةالقرار داخل دور مهم يف فاعليه اختاذ االنفعا ى لذكاء لو  
 ةمسامه أما ،املشاعر من حوله ةعلى اندفاعاته فضال عن قراء السيطرةتنظيم مشاعر متخذ القرار ويف 

 ةيتمثل يف تفعيل عملي أبرزهالعل  عديدة أوجهنلمسه من  أنفيمكن  القيادةيف  االنفعايلالذكاء 
العمل  طبيعةملدير ملشاعر مرؤوسيه مبا ينعكس بشكل اجيايب على واليت تتمثل باستقراء ا القيادة
 ثقةعالقات  وتأسيس املنظمة أعضاءبشكل كبري بني كل  ومفتوحة شفافةشبكات اتصال  ولنشاء
ومشرتكه  متماسكةتنظيميه  ثقافةخلق  ل ىمما يؤدي  املنظمة أرجاءوعدل يف مجيع  ومساواةواحرتام 

 (Cherniss. C et Goleman.200:61).بني كل العاملني
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 : خالصة الفصل
وحاولنا التطرق من  االنفعايللقد تناولنا من خالل هذا الفصل اجلان  النظري ملوضوع الذكاء 

وتطوره وفق فرتات زمنية معينة ومفاهيمه املتباينة لجرائيا واصطالحا  االنفعايلخالله ل ى تاريخ الذكاء 
ل ى  Intelligence Emotionnelleالسيكولوجي فقد ترجم مصطلح باعتباره مفهوم حديث يف الرتاث 

باإلضافة ل ى الذكاء العاطفي والذكاء الوجداين، كما مت التطرق ل ى معايريه من خالل  االنفعايلالذكاء 
أدوات قياسية وارتباطه بوظيفة اهلرمونات العصبية أي )له أساس فيزيولوجي عصيب( وانه يضيف قيمة 

وأخريا لبراز  االنفعايلة والسلوك اإلنساين ل ى جان  عرض للنماذج املفسرة للذكاء يف فهم الشخصي
 أمهيته يف العمل والقيادة والثقافة التنظيمية.

يضمن النجاح والفعالية واألداء املميز  االنفعايلولقد تيقن الكثري من الباحثني والعلماء أن الذكاء 
تلف جماالت احلياة، وتربز أمهيته من كونه نابعا من فضال عن التوافق النفسي واالجتماعي يف خم

استعداد رئيسي حلقوق مسيطرة تؤثر يف كل القدرات البشرية األخرى لجيابا وسلبا خاصة يف جمال 
القيادة والثقافة التنظيمية، لذ أنه يساعد القائد على اكتساب مصادر متعددة القوة والتأثري يف 

ميكنه من أداء أدواره القيادية بفاعلية وهذا ما تبحث عنه املنظمات  سلوكيات وخمرجات املرؤوسني مبا
اليوم يف ظل البيئة املتغرية واملتقلبة، فاملؤهالت التقنية الفردية  م تعد كافية لضمان فاعلية املنظمة، 
 وأصبح واضحا أكثر أن لالنفعاالت دورا يف اجملال املهين، وأن األمر يتطل  االعرتاف بتأثريها على

 فعالية املنظمة ككل وبالتايل على ثقافتها التنظيمية.
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 تمهيد:
أن غالبية الدراسات تتناول القيادة كعلم وذلك هبدف لجياد القائد  (Bass،1002)يرى باس

الناجح والكفء لال أن بعض املديرين قد يكونوا قادة أكفاء دون حصوهلم على تكوين وبرامج 
عظم الدارسني والباحثني يف جمال القيادة مييلون ل ى املزج بني تدريبية وتعليمية يف القيادة، كما أن م

 العلم والفن يف القيادة.
وميكن القول أن القيادة الفعالة جتمع بني املنطق أو ما يسمى باجلوان  العقلية وأيضا اجلوان  

العقلية ة اليت تعتمد على األحاسيس، والعاطفة، وميكن لذلك أن يستخدم القادة األسالي  االنفعالي
ة للتأثري على املرؤوسني ولكن عليهم أن يوازنوا بني األسلوبني يف ضوء متطلبات كل موقف. االنفعاليو 

فاجلوان  العقلية للقيادة تظهر يف جانبني أساسيني مها: وضع األهداف، وضع القرارات اليت جي  أن 
ما اجلان  املعنوي يف القيادة تناقش مع املرؤوسني يف ضوء العوامل واحملددات التنظيمية السائدة أ

فيعتمد على أن القيادة ليست دائما تقوم على التخطيط واحلسابات وبالتايل جي  الرتكيز على دور 
املعنويات يف القيادة حيث تعتمد على التفاعل بني القائد واملرؤوسني حنو تعظيم انفعاالت وأحاسيس 

عمل، لذا تعترب القيادة أكثر العمليات تأثريا على األفراد لزيادة سعادهتم ومعنوياهتم داخل بيئة ال
لألفراد مما يظهر على أدائهم ورضاهم، وبالتايل ( 20-28:  2212،جاد الرب)التحفيز والروح املعنوية 

 تؤثر على األهداف األساسية ألي منظمة وهي اإلنتاجية بكفاءة وفعالية. 
 مفهوم القيادة:.1.3

اهيم اليت قدمها الباحثني للقيادة، لال أنه ال يوجد حىت اآلن بالرغم من تعدد التعاريف واملف
اتفاق حمدد للقيادة، أو حىت اتفاق عام على كلمة القيادة ومكوناهتا ويركز بعض الباحثني على اعتبار 
أن القيادة هي حمصلة التفاعل بني القائد واملرؤوسني واملوقف، وذلك باعتبار القيادة  

باحثني آخرين يرون أنه ليس هناك اتفاق على أن القيادة تعين العملية  لال أن، Processusكعملية
املعقدة الناجتة عن التفاعل املستمر بني القائد، املرؤوسني و املوقف، ويركزون يف تعريف القيادة على 

 سلوك القائد. –السمات الطبيعية  –جوان  عديدة مثل: الشخصية 
ادة من خالل العالقة الثنائية بني القادة والتابعني فقط كما أن بعض الباحثني يهتم بدراسة القي

ومازال البعض يرى أن املوقف له تأثري على جان  القيادة، وهناك جدل ونقاش مستمر حول لمكانية 
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لرجاع النجاح أو الفشل التنظيمي ل ى القادة فقط حيث يوضح البعض أمهية تأثري املوقف القيادي 
 نظيمية.على كيفية أداء الوظائف الت

 وفيما يلي نسوق جمموعة من التعاريف اليت قدمها الباحثون للقيادة:
العالقة الشخصية املتبادلة واليت جتعل اآلخرين مطيعني ألهنم يريدون ذلك وليس ألهنم مضطرون  -

 .(Curply et Hogan، 1994)لذلك
. (11-12:  2212،جاد الرب)حتريك املرؤوسني ولجياد الصور املالئمة لألهداف املطلوب.  -

 (.Bass،1085) حتقيقها، وحتقيق الرتابط والتكامل يف حتقيق هذه األهداف
 (.Koach et Behling، 1984)العملية املؤثرة يف أي مجاعة منظمة حنو لجناز أهدافها -

 بأهنا النشاط الذي ميارسه املدير ليجعل التابعني يقومون بعمل فعال. Allenكما يرى
بأن القيادة هي القدرة على لحداث تأثري يف األشخاص عن طريق " Counter et Adonil"  يرى -

 االتصال هبم وتوجيههم لتحقيق أحد األهداف.

مستوى أدائه ل ى مستويات أعلى وبناء و  بأهنا االرتفاع ببصرية اإلنسانpeter ,  Druckerويرى  
 (.50 : 2223حافظ فرج، حممد صربي ،) يتعدى حدوده العادية.شخصية حبيث 

ويتضح مما سبق تباين اآلراء حنو وضع تعريف حمدد للقيادة وهلذا يبدو أن أفضل تعريف 
يتضمن املعىن اجلوهري للقيادة هو ذلك التعريف الذي ينظر ل ى القيادة على أهنا" نوع من العالقة بني 

فراد اجلماعة يف شخص وبني بيئته، حيث تكون إلرادته ومشاعره وبصريته قوة التوجيه والسيطرة على أ
 (. 262: 1000، دويدار.)السعي وراء هدف مشرتك وحتقيقه

وبناءا على ما سبق ميكننا القول أن القيادة على مستوى املؤسسات الرتبوية هي ذلك التفاعل 
االجتماعي بني املدير واجلماعة املدرسية )عمال، مدرسني، تالميذ( وما يتضمنه هذا التفاعل من 

صال وتوجيه واختاذ القرارات وحل املشكالت لغرض حتقيق األهداف الرتبوية ومن عمليات تأثري وات
ة بكيفية االنفعاليجان  آخر جي  أن يأخذ ذلك التفاعل بعني االعتبار جان  القدرات العقلية و 

 متوازنة يف عملية القيادة.
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 مكونات القيادة:.0.3
نات األساسية، مبا أن القيادة هي ومن تلك التعريفات السابقة يتضح أهنا تشمل على املكو 

تفاعل اجتماعي فال ميكن ألي منا أن يكون قائدا مبفرده، فعملية القيادة ال تقوم لال لذا وجد من" 
يقود " ومن"يقادون"، و" هدف مشرتك " مطلوب حتقيقه يف لطار" ظروف موقف معني " " ميارس 

ول أن عملية القيادة تتضمن عناصر أساسية، القائد فيه " " تأثريه " على اجلماعة وعليه ميكن الق
تصبح دراسة أي منها مبعزل عن العناصر األخرى أمر مضلال قد يكتنفه اللبس والغموض يف حماولة 

ضرار العتييب )الفهم اجليد للقيادة، وإلثراء فهم القيادة حناول للقاء الضوء على خمتلف عناصرها: 
 (.146: 2229وآخرون،

 :عنصر يف القيادة لذ هو من يقود اجلماعة أو الذي تنقاد له جمموعة من الناس يعترب أهم  القائد
وتتحدد درجة جناح القائد أو فشله يف قيادة اجلماعة مبدى تأثريه عليها وتغيري سلوكها باجتاه حتقيق 

 األهداف.

 :ال ميكن أن تكون قيادة دون أن يكون هناك من يقادون، ومبا أن القيادة ظاهرة  الجماعة
جتماعية ال حتدث لال عند تواجد مجاعة، فإن تلبية حاجات هذه اجلماعة أمر هام للغاية لذ يعتمد ا

 على حسن تقدير القائد هلذه احلاجات.

 :تستهدف عملية التأثري يف اجلماعة حتقيق األهداف املشرتكة واليت يوجه  األهداف المشتركة
 القائد جهود اجلماعة لتحقيقها، يف لطار موقف ما.

 فاملوقف هو الذي يوجد أو يظهر القائد فاألفراد يكونون قادة يف موقف معني  روف الموقف:ظ
بينما هم غري ذلك يف موقف مغاير، فظهور القائد يأيت من خالل اختاذ قرار يف موقف 

 (. 21: 1009كاللدة،)ما.

 :القائد مع اآلخرين  يعترب التأثري حجر األساس يف القيادة وهو ناتج عن السلوك الذي يتبعه التأثير
 .Luc & Separi ) (52 : 1992,والذي من خالله يتم تغيري سلوكهم باالجتاه الذي يرغبه.
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 أهمية القيادة: .3.3
 تربز القيادة من خالل ما يلي:

حتقيق التفاعل االجتماعي وتنمية روح الفريق مما يؤدي ل ى زيادة فعالية العاملني ومن مث زيادة  -ا
 اإلنتاجية.

 تستخدم سلوكيات القائد كحافز لدفع تشجيع العاملني حنو حتقيق أهداف املؤسسة. -ب
تساعد على تنظيم السلوك اجلماعي وتنسيقه وتوجيهه وتسيري العمل بسهولة وضمان عملية  -ج

 االتصال بني كل أعضاء اجلماعة يف املؤسسة.
 تساهم القيادة يف رسم اسرتاتيجيات املنظمة. -د
يادة يف خلق بيئة عمل خالية من الصراعات عن طريق خلق عالقة لجيابية مع مجيع تساهم الق -ه

 العاملني.
 أهنا حلقة الوصل بني العاملني وبني خطط املؤسسة وتوجهاهتا املستقبلية. -و
 (.23 : 2212سيد قنديل،) مواكبة التغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة املؤسسة -ى

 التنظيمي لإلدارة: أهمية القيادة في الجانب.1.3.3

ال يقتصر دور القيادة يف اجلان  التنظيمي على جمرد لصدار األوامر والتأكد من أن النشاطات 
اإلدارية تتم داخل التنظيم يف احلدود املرسومة هلا، ولكن الدور األساسي واهلام للقائد هو لمداد 

املعنوية العالية، مما يغرس يف املرؤوسني بكل ما حيفزهم ويبعث النشاط فيهم وحيافظ على روحهم 
نفوسهم ح  العمل املشرتك وروح التعاون. كما أن دور القائد يف اجلان  التنظيمي يربز من خالل 
قدرته على تنسيق نشاطات املرؤوسني وجهودهم، وتوجيهها من خالل وضع املوظف املناس  يف 

التنسيق بني األعضاء واجلماعات لكي  الوظيفة املناسبة. فقيادة مجيع جوان  التنظيم تتأتى من خالل
 تعمل يف تناغم وتوافق.

 أهمية القيادة في الجانب اإلنساني:.0.3.3

يتضح دور القيادة يف اجلان  اإلنساين من خالل مسؤوليات القائد اإلداري الكثرية يف جمال 
  وم على التفاهم املتبادلالعالقات اإلنسانية املتمثلة يف: لقامة عالقات لنسانية بينه وبني املرؤوسني تق
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واشرتاكهم فيما ميس شؤوهنم واعتماد ما يبدونه من آراء واقرتاحات ذات قيمة وهو ما يسمى اإلدارة 
 .Management Participatifباملشاركة

ولشعار كل عضو بالتقدير واالعرتاف املناس  من جمهود يف نشاط جمموعته وحيفزهم على 
  طاقاهتم يف العمل، مما يتطل  منه الوقوف على حقيقة دوافعهم العمل حبماس ورضا لتقدمي أقصى

 حاجاهتم، شخصياهتم، وقدراهتم وميوهلم ل ى جان  مستوى لدراكهم وختيلهم وتفكريهم.
كما أن الدور اإلنساين للقائد ال يقتصر على دوره كقائد يف عالقاته مبرؤوسيه ولكنه يشمل 

توجيهاهتا، حيث يفرض عليه هذا الدور أن يسلك مع دوره كمرؤوس خيضع لسلطات عليا يلتزم ب
مرؤوسيه سلوكا حيافظ من خالله على التوازن بني ما يأيت لليه من توجيهات من السلطات األعلى 

 (.166: 2224، كنعان)وما يصدره من توجيهات ل ى مرؤوسيه 
 أسس ومبادئ القيادة:.4.3

قائد اإلداري حىت يستطيع أن يقود هناك بعض األسس واملبادئ اليت جي  توافرها يف ال
 مرؤوسيه قيادة سليمة، ودفعهم ل ى اإلنتاج وجعلهم مجاعة متماسكة ومتعاونة و من أمهها ما يلي:

القدرة على تطوير وزيادة روح التعاون وروح الفريق وااللتزام، فارتباط األفراد العاطفي والعقلي يف  -ا
ساهم يف رفع مستوى اإلنتاج لدى املؤسسات وحىت العمل كفريق تعترب من أهم الصفات اليت ت

 نتمكن من حتقيق هذا املبدأ فإن هناك بعض املتطلبات اليت جي  توافرها يف القائد وهي:
 .دراسة ديناميات اجلماعة 

 .لقامة عالقة لنسانية 

 فهم سيكولوجية التفاعل االجتماعي 

جتماعية وبراعة فهم اآلخرين أي والتصرف بذكاء اجتماعي الذي يتمثل يف لدراك العالقات اال
التعاطف وهذا ال يتم لال بفهم الذات وبالتايل التعامل السليم معهم مما يؤدي ل ى التوافق يف بيئة 

 العمل.
القدرة على مساعدة املرؤوسني يف لحداث التغيري يف املؤسسة ورفع مستوى كفاءهتا يف مواجهة  -ب

ئد جي  أن تكون لديه القدرة على تشجيع املوظفني للعمل التحديات واستغالل الفرص املتاحة. فالقا
وتغيري أوضاع املؤسسة عن طريق تنمية االجتاهات اإلبداعية واالبتكارات وتشجيعها، فكلما ساعد 
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القائد اجلماعة على التوصل ل ى حلول ابتكارية ملشكالهتا ارتفعت كفائتها واستطاعت حتقيق 
 (.25-26 : 2212ل،سيد قندي)األهداف بنجاعة وفعالية 

 اشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات: -ج

حيث تؤدي املشاركة يف اختاذ القرارات وحتديد األهداف ل ى شعور أفراد اجلماعة بأن جناح هذا 
القرار والوصول ل ى اهلدف يعنيهم كما يعين القيادة كما يؤدي ل ى تالشي روح العداء بني القائد 

ماعة عن القلق والتوتر النفسي وحتسني التعاون يف اجلماعة فالقائد ومرؤوسيه ومرؤوسيه ويبعد أفراد اجل
 يتعاونون يف االجتاه نفسه طاملا أهنم اشرتكوا معا يف حتديد اهلدف واختاذ القرار.

 القدرة على تحمل اآلراء الناقدة البناءة: -د

ل القائد لتلك اآلراء حيث من أهم مسات القائد قدرته على التعامل مع اآلراء الناقدة فقبو 
والتقييمات الناقدة من مرؤوسيه يساعده على الوصول ل ى جوهر املشكلة وحماولة التغل  عليها 

 وبالتايل على تغيري األوضاع بسرعة كبرية.

 اإليمان بالهدف وبإمكانية تحقيقه:  -ه

كن القائد من لن لميان القائد باهلدف من املبادئ االساسية لنجاحه ألن مثل هذا اإلميان مي
 القدرة على اقناع مرؤوسيه بضرورة حتقيق اهلدف.

 االستقامة وتكامل الشخصية: -و

وهذا يعين توافر االنسجام واالتزان يف سلوك القائد سواء يف شؤونه العامة أو اخلاصة كما جي  
احرتام  أن يكون القائد رقيبا على نفسه لتحقيق التكامل الالزم يف سلوكه وأخالقه واالستقامة و

 املنظمة وسالمة النهج واهلدف والتطلع ل ى املثل العليا.
 : القدرة على إلهام اآلخرين -ى

حيث أن القادة الفاعلني يؤثرون على العاملني بكوهنم محاسيني ولجيابيني ومتفاعلني، لذلك 
  فسهمالبد أن يكونوا أكفاء يف أدائهم ملهماهتم القيادية، فهم يشجعون تابعيهم ويهتمون بأن

 باآلخرين وباملؤسسة والتأثري على اآلخرين يتطل  أن حيوزوا على ثقتهم واحرتامهم.
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 القدرة على حل المشكالت: -ل

 وهذا يتطل  منه فهم املشكلة ومعرفة طبيعتها والقدرة على اختاذ القرارات.
لذين لديهم فاألفراد االتمتع بوعي الذات وضبط النفس والتوجيه الذاتي والمعرفة الذاتية  -ن

تقييم ذايت مرتفع ال يشكون ولو للحظة واحدة يف قدراهتم على القيام بأي عمل مهما كان صعبا،  
 (.28-29 : 2212سيد قنديل،  )كما أن القائد الذي يسري على مشاعره يكس  احرتام اآلخرين.

 أنماط القيادة:.2.3
سية الكتمال الصورة املثلى يشري" البدرى " أن من حتميات العمل القيادي وجود عناصر رئي

للعمل القيادي، وهذا يعين اشرتاك قائد أو أفراد يف حتقيق أهداف متفق عليها، ولذا ما توفرت 
صفات القيادة يف شخص معني فليس بالضرورة أن يكون قائدا باعتبار أن القيادة هي عملية نسبية 

ة تظهر نتيجة لظروف ومواقف وطبيعي وجود أهداف يسعون لتحقيقها ومن هذا املنطلق فالقياد
القيادة اإلدارية والرتبوية تكون يف ثالثة ط على ذلك، فإن أمنا ااجتماعية للوصول ل ى هدف، وبناء
  البدرى( )القيادة األوتوقراطية، الدميقراطية، والقيادة التسيبية)أنواع رئيسية متفق عليها وهي: 

2221 :62-63.) 
تلفة اليت قام هبا علماء اإلدارة والنفس واالجتماع ركزت ويذكر )الطي ( بأن الدراسات املخ

على حتديد أفضل أسلوب أو منط للقيادة ميكن أن يتبعه القائد كي حيقق االهداف املأمولة مبقدرة 
ورونالد ليبيت  (K. Lewin)وفعالية ولعل أهم تلك الدراسات هي اليت قام هبا كل من كورت لوين

(R. Lippitt )ورالف وايت(R. White)، وهي البداية األو ى للدخول يف موضوع أمناط القيادة ومعرفة
األمريكية وقاموا بدراساهتم يف عام (Iwa)خصائصها وقد كان هؤالء علماء نفس يف جامعة ليوا

وكانت هتدف ل ى حماولة الكشف عن نوعية القيادة والعالقات اليت تربطها ومدى عالقتها  (1039)
يت حتيط هبا حيث قاموا يف جتارهبم بتشكيل ثالث جمموعات من التابعني، باألجواء االجتماعية ال

نظمت اجملموعة األو ى على أساس )تسلطي( حبيث يقوم القائد بتوضيح التعليمات وما جي  تنفيذه،  
كما يتو ى تكليف كل شخص مبهمة معينة، كما أنه ذايت يف ثناءه ونقده، أما اجملموعة الثانية فنظمت 

ميقراطي )تشاوري( يتو ى فيها قائد دميقراطي، يشارك األفكار يف صنع القرارات بشكل على أساس د
مجاعي، كما يسمح لألفراد باختيار زمالئهم الذين يرغبون العمل معهم، ومن صفات القائد يف هذه 
ة اجملموعة أنه موضوعي يف مدحه ونقده. أما اجملموعة الثالثة نظمت على أساس تسييب تركت فيه احلري
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املطلقة لألفراد يف اختاذ القرارات، و م يكن للقائد أي دور، كما أنه ال يقدم هلم أي معلومات لال لذا 
 (.131: 1000، الطبي  أمحد  )طل  منه، ويسمح هلم بالتواصل فيما بينهم بشكل كبري.

ود ل ى أن النتائج اليت توصل لليها القائمون على هذه التجربة، هو وج (1088) ويشري مرسى
اختالف بني اجملموعات الثالثة يف اجلو االجتماعي، وكذلك السلوك واإلجنازات. ففي القيادة 
التسلطية كان أعضاء اجملموعة يف خماصمات  وتنافر فيما بينهم واعتمدوا على القائد يف حل أمورهم 

من احلميمية ألن وجود القائد ضرورة لسري العمل، ويف القيادة الدميقراطية يعمل األفراد يف جو 
والتعاون، وكانت العالقات مع القائد تتصف باملرونة، والعمل يسري رغم تغي  القائد، أما القيادة 

وبدرجة متدنية من اإلنتاج نظرا النشغال العاملني باملشاحنات  فةالتسيبية؛ فكان العمل ينجز مصاد
 ايل قلة اإلنتاج.واملخاصمات بدال من االهتمام بالعمل مما أدى ل ى هدر الوقت وبالت

ويقصد بالنمط القيادي" السلوك املتكرر " املعتمد من قبل القائد عند تعامله مع اآلخرين حىت 
 .يستطيع كس  تعاوهنم ولقناعهم بتحقيق األهداف والذي يشكل منطا مييزه عن بقية القادة
ف نتطرق توصلت العديد من الدراسات ل ى تصنيفات متعددة ألمناط القيادة، غري أننا سو 

 ألبرزها وألسلوب كل منها:
 القيادة األوتوقراطية:  -ا

حيث يقوم هذا األسلوب على أن القائد هو الذي يتخذ كل القرارات اهلامة واألعضاء يقبلوهنا 
وأهدافه ويتبعون لجراءاته بصرامة، ونادرا ما يتشاور معهم فهو   وآراءهدون مناقشة ويقبلون أفكاره 

ل على لجنازه وهذا األسلوب يؤدي ل ى تدهور العالقة واألعضاء، لذ ينفذ يعرف ماذا يريد ويعم
يصع  عليهم معرفة اخلطوات التالية أو اخلطة كاملة كما يعطي أوامر  حبيث خطوات العمل خطوة 

 كثرية تعارض رغبات وحاجيات األعضاء، وهذا ما يؤدي ل ى احنالل اجلماعة وهبوط الروح املعنوية.
 مقراطية: القيادة الدي -ب

ويف هذا األسلوب يشجع القائد مرؤوسيه على أداء وظائفهم وهو يقرتح وال يأمر ويعتمد على 
لرضائهم ويشاركهم يف صناعة القرار لذ تتخذ املشاريع نتيجة املناقشة اجلماعية كما يرتك للجماعة 

ابية يف التفاعل وجند حرية توزيع العمل بني األعضاء، وبالتايل يشعر كل منهم بأمهية مسامهته اإلجي
األعضاء األكثر اندفاعا ومحاسا حنو العمل بروح معنوية مرتفعة مما يؤدي ل ى متاسك وتناغم أعضاء 
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 اجلماعة لتحقيق األهداف من جراء االهتمام بالعمل والعالقات اإلنسانية يف آن واحد.
 (.90-98: 2212عطوي،)
 القيادة المتساهلة:  -ج

 وتشمل اخلصائص التالية:
  لعطاء القائد أكرب قدر من احلرية ملرؤوسيه ملمارسة نشاطهم ولصدار القرارات ولتباع اإلجراءات

 اليت يروهنا مالئمة إلجناز العمل.

  اجتاه القائد ل ى تفويض السلطة على أوسع نطاق وميله ل ى لسناد الواجبات بطريقة عامة وغري
ممارسة أعماله وفرصة االعتماد على نفسه وتقييم حمددة ألن ذلك يعطي للمرؤوس املزيد من احلرية يف 

 نتائج عمله.

  لتباع القائد سياسة الباب املفتوح يف االتصاالت، فالقائد الذي يتبع منط القيادة املتساهلة يرى
أن أسلوب احلرية يف اإلدارة لن يكون جمديا لال لذا سهل ملرؤوسيه سبل االتصال به لتوضيح اآلراء 

 (. 253: 2229، نواف  )بس عليهم أمرها.واألفكار اليت يلت

 األنماط القيادية الحديثة: -د
القيادة التبادلية: هي عملية تبادل القائد واملرؤوسني لذ أن القائد يقدم مكافآت للمرؤوسني  -

استجابة لطموحاهتم مقابل لجنازهم العمل املوكل هلم، أي أن القيادة التبادلية تفرض التبادل الفعلي 
 آت فقط حني لجناز العمل مبستوى أداء معني.واملكاف
القيادة التحويلية: وهي تؤكد على التغيري املستمر وهي تعين حتويل املنظمة ونقلها مما هي يف الواقع  -

 (.109: 2212،القيسي ل ى احلالة املثلى.)

 القيادة والمفاهيم المتداخلة معها:.6.3
يادة وبني مفهوم آخر، يرتبط هبا ويتداخل معها  لقد ميز األدب النظري احلديث بني مفهوم الق

كاإلدارة، خاصة بعد زيادة االهتمام بالقيادة مطلع التسعينيات من القرن العشرين، ويتضح بأن 
الفوارق بينهم تكمن يف األسالي  واملمارسات اليت يتبعها القائد واملدير يف حتقيق األهداف املنشودة، 

 ملفاهيم املتداخلة فيما يلي:ويرى الباحث ضرورة توضيح هذه ا
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 القيادة واإلدارة:.1.6.3

هناك فرق بني املدير والقائد من حيث طبيعة عمل كل منهما ومن حيث الشخصية، لذ يهتم 
املدير باجلان  اإلداري التنفيذي، بينما يهتم القائد بالتخطيط والتوجيه والتحفيز ويستمد املدير 

يستمد القائد سلطته ونفوذه من خالل قدرته على التأثري  حني سلطته ونفوذه من مركزه الوظيفي، يف
اإلجيايب ومكانته بني العاملني، ويعىن املدير باحلاضر بينما يعىن القائد باحلاضر واملستقبل معا، 
ويكتفي املدير بأداء العمل أما القائد ال يكتفي بذلك بل يطور العاملني حنو الفاعلية واإلبداع، 

ن شعار التسيري بينما ينطلق القائد من شعار التغيري واملدير جامد يف شخصيته بينما وينطلق املدير م
 (. 92 : 2220، عايش)القائد دينامي نشط.

ومن خالل هذه املقارنة نستنتج أن هناك اختالفا يف األدوار لكل منهما وبالتايل جي  على 
 الوضع وتسيريه بكل جناعة وفاعلية.املدير أن يكون قائدا يف نفس الوقت حىت يتسن له التحكم يف 

 نظريات القيادة:.7.3
لقد شغلت ظاهرة القيادة معظم املهتمني والباحثني وكان طبيعيا أن نصدر بصددها أراء كثرية 
وحبوث عديدة للوقوف عن طبيعتها وأبعادها و املفاهيم واألسس املتعلقة هبا، وفيما يلي أهم 

 (. 262: 1000دويدار،  )حت معاملها.النظريات اليت اهتمت بالقيادة وأوض
تعترب من النظريات األو ى اليت حاولت تفسري ظاهرة القيادة ومن أشد نظرية الرجل العظيم:  .1.7.3
وتقوم هذه النظرية على افرتاض مفاده أن التغريات اليت حدثت يف اجملتمعات اإلنسانية  Galtonدعاهتا 

وقدرات خارقة تشبه يف مفعوهلا قوة السحر وخصائص  لمنا حتققت عن طريق أفراد ولدوا مبواه 
 عبقرية غري عادية جعلت منهم قادة أيا كانت املواقف االجتماعية اليت يواجهوهنا.

الشك يف أن هذه النظرية حتمل يف طياهتا بعض الصدق، لكنها تصطدم ببعض احلاالت اليت 
جناحا يف قيادة مجاعاهتم  م يستطيعوا قيادة  تقلل من أمهيتها حيث جند أن هؤالء العباقرة الذين أظهروا

مجاعات أخرى كما أهنم  عجزوا عن قيادة مجاعتهم يف ظروف مغايرة وبالتايل ميكننا القول بأن 
 سيد قنديل)القيادة ترتكز على عوامل أخرى منها نوعية اجلماعة وظروف املوقف القيادي.

2211 :13.) 
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ة يف تفسريها للقيادة على مفهوم أساسي مؤداه:" أن وتقوم هذه النظرينظرية السمات: .0.7.3
الفعالية يف القيادة تتوقف على مسات وخصائص معينة تتسم هبا شخصية القائد عن غريه، كما أن 
توافر هذه السمات يف شخص ما جيعل منه قائدا فعاال، ويف ضوء هذا املفهوم تركزت جهود أنصار 

ات املشرتكة اليت متيز القادة الناجحني وقد وجدت أن هذه النظرية حول الكشف عن جمموعة السم
القادة يتميزون عادة بأهنم أطول قامة من غريهم وأصح جسما وأحسن مظهرا وأذكى عقال. كما أهنم 
يتميزون بثقة أكرب بالنفس، كما أهنم أقدر على املثابرة واملبادأة وأكثر طموحا وسيطرة وأحسن توافقا 

ية هذه السمات ال ميكن حتديد عددها بدقة، باإلضافة ل ى تباينها بني من غريهم وبالرغم من أمه
القادة أنفسهم فمثال روح الشجاعة واإلقدام اليت جندها عند قائد حريب قد ال يتناس  وجودها يف 

 موقف تربوي لدى مدير املؤسسة الرتبوية.
الصدق  كما أن أسالي  دراسة مسات الشخصية وقياسها ال تتمتع بدرجة كبرية من

 (.16: 2211سيد قنديل، )والثبات.
 النظرية الموقفية: .3.7.3

وتقوم هذه النظرية على أساس أن القائد وليد املوقف، وأن املواقف هي اليت تربز القيادات 
وتكشف عن لمكانياهتم احلقيقية يف القيادة. فالقيادة يف نظرها وليدة املوقف وأن القائد ال يتوقف 

ة اليت يتمتع هبا. بل أن القيادة هي نتيجة مباشرة للتفاعل بني الناس يف على الصفات الشخصي
مواقف معينة ومتتاز هذه النظرية بدميقراطيتها الشديدة فهي ال تقصر القيادة على عدد حمدد من 
الناس، ولمنا جتعلها بني اجلميع، وأن فاعلية القائد تعتمد على قدرته على تشخيص املواقف وحتديد 

املناس  لكل موقف، لال أن التجربة أثبتت أن قائدا ناجحا يف موقف ما قد يفشل يف األسلوب 
موقف آخر باإلضافة ل ى أن الباحثني  م يتفقوا حول عناصر املوقف اليت ميكن على ضوءها حتديد ما 

 (.66: 1000، أمحد لبراهيم)لذا كان املوقف مالئما أم ال. 
 ناميكية املدخل املوقفي أمهها ما يلي:وهناك جمموعة من النماذج سامهت يف دي

 النماذج الموقفية:.4.7.3

يعترب فيدلر من أهم من تولوا البحث يف جمال  (:Fred Fiedler) النموذج الموقفي لفيدلر.1.4.7.3
أحباثه على أساس، وضع منوذج  بىنالنظرية حيث بدأ أحباثه يف هذا اجملال على ظروف املوقف ولقد 
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 مها منط القيادة واملوقف، حيث يرى أن املوقف القيادي يرتكز على ثالث مجع فيه بني جانبني
 عناصر رئيسية تؤثر يف أسلوب القيادة يف أي ظرف من الظروف وهذه العناصر هي:

 .)عالقة القائد باجلماعة )مرؤوسيه 

 .هيكلة املهام أو حتديد الوظيفة 

 (2212، قنديل)مدى قوة منص  القائد أي فوق السلطة.

قد صاغ عدد من املقارنات بني املواقف املختلفة اليت مير  Feidlerبأن فيدلر ( 2225)ر العميانكذ يو 
هبا القائد اإلداري، وذلك ملعرفة النمط القيادي، األفضل وما لذا كان النمط األكثر مالئمة هو منط 

فزة وأكثر مالئمة القائد الذي يهتم بالعمل أم ذلك الذي يهتم ببناء مواقف وظروف بيئية تنظيمية حا
لنمو مرؤوسيه، وحتقيق تفوقهم يف األداء وقد توصل ل ى أن القائد اإلداري الذي يهتم بالعمل وأداء 
واجباته على حنو أكرب قد أثبت جناحه على النمط الثاين ويف ضوء ذلك فإن النمط القيادي يف رأي 

النمط الذي يهتم باملواقف يف ظل "فيدلر" هو الذي يهتم بالعمل وهو أكثر كفاءة وفعالية من ذلك 
يوضح أدناه ( 22احلرجة وكذلك يف ظل املواقف غري الواضحة األبعاد والشكل )الظروف أو املواقف 

 القيادة عند فيدلر.تصور 

 

 

 

 

 

 
نموذج نمط القيادة ومدى مالئمة الموقف عند فيدلر  (:20)الشكل رقم  -
((Fredfiedler,1974. 

 :المسار نحو تحقيق الهدف نموذج تحديد.0.4.7.3
قد قام بدراسة تأثري موقف وبيئة  (Robert House)أن روبرت هاوس  (1009) يذكر ماهر

القيادة على فعالية هذه القيادة وقد أخذت هذه النظرية امسها من أن القائد أثناء تأديته لدوره يف 

 

صفر 
 القيادةمنط

 - + صفر
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يريدون حتقيقها، ويوضح هذا املنظمة يوضح ألتباعه الطرق اليت متكنهم من حتقيق األهداف اليت 
النموذج املسارات أو الوسائل اليت يستطيع مبوجبها العاملون حتقيق الرضا الوظيفي ورفع األداءـ فوظيفة 

 القائد هي حتسيس دافعية املرؤوسني ومساعدهتم يف بلوغ أهداف مرتفعة القيمة.
ل من جهد ورضا أن أثر السلوك التوجيهي يعمل على زيادة ك House(1091)يذكر هاوس 

األفراد خاصة يف املواقف اليت تتصف بغموض الدور، مما يؤدي ل ى اخنفاض مستوى توقع األفراد عن 
لمكانية أداء الوظيفة بفاعلية، وتعمل القيادة التوجيهية على ليضاح الدور الوظيفي لكل فرد مما يزيد 

 من احتمالية التوقع لكل من اجلهد واألداء.
القيادي على التقليل من مستوى غموض الدور مما يؤدي ل ى ارتفاع وهنا يعمل السلوك 

 مستوى رضا األفراد عن كل من العمل والقائد.
واعترب هاوس أن هناك أربعة أمناط للسلوك القيادي ميكن استخدامها من قبل القائد ولكن يف 

 ظروف خمتلفة:
 دون مشاركة يف اختاذ القرارات. : وفيه يتو ى القائد توجيه ولرشاد املرؤوسنيالقيادة الموجهة 

 وفيه يتعامل القائد مع مرؤوسيه كأصدقاء ويهتم مبشاكلهم وحاجاهتم القيادة المساندة :
 ومشاعرهم وشؤوهنم.

 وفيه يقوم القائد مبشاركة مرؤوسيه وأخذ آرائهم ومقرتحاهتم قبل أن يتخذ أي القيادة المشاركة :
 قرار.

 د القائد أهدافا طموحة ل ى مرؤوسيه ويتوقع منهم أن يبذلوا : وفيه حيدالقائد المهتم باإلنجاز
أقصى جهد وان يظهروا أفضل ما لديهم ويظهر هلم ثقته يف مقدرهتم على الوصول ل ى تلك األهداف 
الطموحة ووفقا هلذا املدخل ميكن استخدام هذه األمناط األربعة يف املواقف املختلفة بواسطة القائد 

املوقف تلع  دور املتغريات الوسيطية فهي ال تؤثر على واقعية ورضا  نفسه، كما أن متغريات
املرؤوسني مباشرة ولمنا على العالقة بني متغريات أمناط القيادة ودافعية ورضا املرؤوسني، وتتمثل 

 متغريات املوقف يف:
 خصائص املرؤوسني. -

 وخصائص بيئة العمل. -
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 .رو نظامل ايوضح هذ أدناه(23)رقم لوالشك -

 

  العوامل الموقفية  ل السببيةالعوام
النتائج 
 النهائية

 األسلوب القيادي 
املشارك  -املساند -املوجه -

 موجه حنو اإلجناز

عوامل متعلقة  - 
 باملرؤوسني.

 عوامل متعلقة بالبيئة -

 لجناز وظيفي  
 رضا وظيفي

 (2226) المصدر حسن -
 .ق الهدفنموذج نظرية هاوس في المسار نحو تحقي :(23)رقمالشكل  -

 :Paul Hersey and kenneth Blanchardالنموذج الموقفى لهيرسي وبالنشار. 3.4.7.3
بأن هذا النموذج هو األسلوب األكثر كفاءة يف قيادة املرؤوسني وهو  (2212)يذكر قنديل 

يتوقف على درجة نضج املرؤوسني، والنضج ليس النمو العقلي والعاطفي ولمنا يرتبط باإلجناز وحيمل 
مستوى قدرهتم وخرباهتم العملية، ومدى رغبتهم يف تأدية العمل املطلوب منهم،  ملسؤولية وكذلكا

 طبقا ملستويات األداء املطلوبة أي الرغبة والقدرة يف العمل.
 (:2222)ويؤكد "بالنشار وهريسي" على نقطتني: كما يذكر عيد 

 مع مرور الوقت.لن مستوى النضج للتابعني املشاركني ميكن مضاعفته وزيادته  -أ 

كلما ارتفع مستوى نضج العاملني املشاركني، فإن منط القيادة الفعال سوف يكون أدىن توجها  -ب 
 حنو لجناز العمل ويزداد امليل حنو العالقات اإلنسانية.

ووفقا لنظرية "هريسي وبالنشار" فإن مستويات النضج أربعة حتدد فيها، لذا جي  على القائد 
املهمة أو سلوك العالقة يف مستوى مرتفع أو منخفض، وبذلك يكون  أن يستخدم كل من سلوك

أسلوب القائد فعاال لذا تالءم مع مستوى نضج العاملني يف موقف حمدد، ويتفرع من األبعاد الثالثة 
)سلوك العمل، وسلوك العالقة، والنضج( أربعة أسالي  قيادية يتحرك القائد خالهلا تبعا لنضج 

 (:2212)ي  هي كما يذكرها قنديل مرؤوسيه وهذه األسال
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 حيث يركز القائد على لجناز املهام بدرجة رئيسية وأن يتم لصدار كل األسلوب التوجيهي :
التعليمات والتوجيهات املتعلقة بالعمل وكيفية لجنازه وتعريفهم شؤون املنظمة خاصة بالنسبة للعمال 

 اجلدد.

 ات العاملني ومهاراهتم ولكنهم ال يزالون يف هذه : يف املربع الثاين تزداد قدر األسلوب التدريبي
املرحلة غري قادرين لالضطالع مبسؤوليات كبرية، وعدم حتمل املسؤولية الكاملة على اإلجناز، ولذلك 
تستمر احلاجة ل ى األسلوب القيادي التوجيهي وأسلوهبا التدرييب الذي يساعد على بناء الثقة 

 والدافعية من جان  العاملني.

 يف هذه املرحلة تزداد قدرات األفراد ومهاراهتم داخل املنظمة ويصبحوا لوب التدعيمياألس :
مائلني ل ى أإلجناز وهنا جيد القائد أنه الحاجة ل ى ممارسة أسلوب قيادي يتميز بالتوجيه الشديد 
حيث أن العاملني يفضلون أن يكون هناك اعتبار كبري للعوامل اإلنسانية ومن جان  آخر فعلى 

 لقائد أن يدعم جهودهم الستخدام ما تعلموه من مهارات.ا

 يف املرحلة الرابعة حيث أصبح املرؤوسون أكثر نضجا وأكثر ثقة بأنفسهماألسلوب التفاوضى :  
األمر الذي معه قلت احلاجة ل ى دور القائد بالنسبة هلؤالء املرؤوسني، ملنعهم بتحمل املسؤولية الكاملة 

 املهمة ويوضح الشكل التايل أسالي  القيادة ومستويات نضج املرؤوسني. يف حتديد كيف ومىت تؤدى
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 أسلوب تدعيمي   أسلوب تدرييب

 
(2) 

اهتمام مرتفع باملهام 
 والعالقات اإلنسانية

 

(3) 

اهتمام مرتفع 
 بالعالقات اإلنسانية

 

 مرتفع

 

 
االهتمام بالعالقات 

 اإلنسانية

  
(1) 

باملهام  اهتمام مرتفع
واهتمام منخفض 
 بالعالقات اإلنسانية

(6) 

اهتمام منخفض 
باملهام والعالقات 

 اإلنسانية

 

 

 مرتفع

 
 منخفض

 أسلوب تفويض االهتمام بإجناز املهام أسلوب توجييهي

 .(2212،قنديل):المصدر
 العالقة بين نمط القيادة ونضج المرؤوسين.(: 24)الشكل رقم  -

 نظرية الوظيفية:ال.2.7.3

 تقوم هذه النظرية على اجلمع بني النظريتني السابقتني:
لذ تعترب النظرية الوظيفية أن القيادة تقوم يف جوهرها على التفاعل الوظيفي بني الشخصية 
بكل مقوماهتا وبني الظروف املوقفية والبيئية احمليطة هبا، فهي هتتم بدراسة املواقف اليت تعمل فيها 

اجلماعة اليت تتعامل معها، والتفاعل بني القيادة من ناحية وهذه املواقف واجلماعة من ناحية القيادة و 
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أخرى، وبذلك فإن القيادة يف ضوء النظرية الوظيفية حتدد يف لطار الوظائف واألشخاص الذين 
 يقومون هبا طبقا حلجم ما يقوم به كل منهم من هذه الوظائف.

 يلي:وميكن تلخيص هذه الوظائف فيما 
 .حتقيق أهداف اجلماعة 

  االهتمام بالعمل أو املهام ونعين تركيز القائد على أداء العمل من خالل تقسيم العمل وتنظيمه
 واختاذ القرارات.

 .احملافظة على العضوية 

 .ترشيد سلوكه اخلاص حىت يكون قدوة للعاملني معه 

القيادة يف ضوء النظرية يف لطار هذه النظرية ظهرت العديد من الدراسات لتفسري أمناط 
 الوظيفية من أمهها: 

أجراها قسم حبوث لدارة األعمال بإشراف هبلن أديون  دراسة جامعة والية أوهايو:-أ
(AdewnHaplin ) كبري الباحثني باجلامعة، واليت استهدفت معرفة ما لذا كان املدير جي  أن يكون

املوقف والظروف احمليطة باعتبار أن هذين مها من النوع الذي يهتم بالعمل أم من النوع الذي يهتم ب
البعدان األساسيان للقيادة، واعتمدت هذه الدراسة على حبث ميداين يف شكل قائمة استقصاء، 

مفردة فقط تضم مديرين من جمموعة متنوعة من  152مفردة اختصرت فيما بعد ل ى  1822مشلت 
سيد قنديل، )اك ثالث أمناط للقيادة. مواقع النشاط اإلداري، وأظهرت نتائج الدراسة أن هن

2212 :55.) 

  :النمط المركز على المهام 

حيث خيطط وينسق ويوجه وحيدد األدوار ويضم العالقات وذلك هبدف لجناز األعمال 
 بأعلى كفاءة ممكنة، ومييز هذا النمط مبا يلي:

 همة حمددة.ختصيص العمل وتوزيعه على العاملني حبيث يقوم كل عامل بأداء عمل أو م -
 وضع معايري لألداء الوظيفي -
 لعالم العاملني مبتطلبات الوظيفة -
 زمين ألداء العمل اجلدولوضع  -



 القيادة                            الفصل الثالث:                                                           

 
72 

 تشجيع استخدام لجراءات موحدة للعمل -
وقد أدى هذا األسلوب ل ى ارتفاع معدالت دوران العمل وزيادة شكاوي العاملني واخنفاض 

 رضاهم.
 نسانية:النمط المركز على االعتبارات اإل 

حيث يركز على بناء عالقات طيبة بينه و بني مرؤوسيه ويقدر وحيرتم ويشارك املرؤوسني واتصاالته 
 املفتوحة.

  :نمط يخرج بين النمطين 

سيد قنديل، )أي يركز على املهام ولجناز األعمال مع بناء عالقات طيبة وبني مرؤوسيه 
مع بني مزايا النمطني السابقني أي أن والشك أن هذا األسلوب هو األمثل حيث جي( 15: 2211

األسلوب األكثر فعالية هو الذي يهتم بالبعدين معا أي بعد االهتمام بالعمل وبعد العالقات 
اإلنسانية وتعترب دراسات أوهايو تارخييا هي نقطة البداية الصحيحة اليت حددت وظائف القيادة 

حسن )ورين سابقا يف تقسيم السلوك القيادي.عمليا وتعد أيضا أول من أبرز أمهية البعدين املذك
 (84: 2226، ماهر
ل ى أن  1005" يذكر فرج The university of michigan Studies" دراسات جامعة ميتشيجان -ب

مركز البحوث االجتماعية جبامعة ميتشيجان قام بعدد من األحباث والدراسات حتت لشراف رنسيس 
لذ توصلوا من خالهلا ل ى وجود ( kahnو kats)رز الباحثني مبساعدة أب( Rensis Likert)ليكرت 

منطني رئيسيني للقيادة يؤثران يف أداء املرؤوسني ورضاهم عن أنفسهم وعن العمل ومها مرادفان لبعدي 
 أوهايو ومها:

 القيادة المهتمة باألفراد : 

  هلم ورفاهيتهمحيث يرتكز اهتمام القائد على العالقات اإلنسانية ويعمل عن الرقي بأحوا  
 واالهتمام بأهداف املؤسسة اليت ينتمون لليها.

 القيادة المهتمة بالعمل : 
حيث يرتكز اهتمام القائد على العمل واألمور الفنية يف األداء وتبيني معايري يف متابعة العمال   

 أثناء أدائهم للعمل وهو يعترب العمال كآالت. 
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ميتشيجان املتمثلة يف االهتمام ببعدين نتائج دراسات جامعة  (2226) ويلخص حسن
رئيسيني ومها: االهتمام بالعمل واالهتمام باألفراد، حيث يعترب أن كل ما مجع القائد بني البعدين، دل 

 ذلك على كفاءة وفعالية القائد وتقل أمهيته لذا اهتم بأحد البعدين وأمهل اآلخر. 
 نماذج الوظيفية:.1.2.7.3

ويف ضوء النظرية الوظيفية  (Black et Mouton) "بالك وموتون" ة اإلداريةنموذج الشبك 1.1.2.7.3.
متكن الباحثان من صياغة ما يسمى بالشبكة اإلدارية، وقد حددا فيها العالقات اليت تربط بني منطي 
القيادة، ومها النمط الذي يهتم بالواجبات واآلخر الذي يهتم بالعالقات، ومتكنا من نشر أفكارمها يف 

 (2212، قنديل (ل اإلدارة نظريا وتطبيقيا على نطاق واسع. جما
ل ى أن الباحثان اهتما بأسلوبني لسلوك القائد من خالل توظيفهما  (2226)ويشري الرشيدي 

، حيث استطاع (االهتمام باإلنتاجو  االهتمام باألفراد،)نتائج دراسات أوهايو وميتشيجان ومها 
ى صورة شبكة ذات حمورين، تظهر عليهما األسالي  املختلفة الباحثان توضيح هذين األسلوبني عل
حيث قسما كل بعد من هذه األبعاد ل ى تسع درجات من  (25)للقيادة، كما هو موضح بالشكل 

االهتمام للحصول على واحدة ومثانني منطا قياديا ولكنهما اهتما خبمسة أمناط للقيادة حبس  موقعها 
 لحداثيات ذلك النمط. على الشبكة وذلك عن طريق قراءة

 هي كالتايل: (2212) وهذه األمناط اخلمسة كما يذكرها قنديل
  ال يهتم باإلنتاج أو األفراد والعمل وفقا للوائح  )الضعيفة(: (1-1)نمط اإلدارة السلبية

 واالتصاالت ضيقة فهو جمرد مدير رمسي حبكم موقعه التنظيمي.

  االجتماعي وهو يهتم باألفراد عند احلد األقصى  : أي النمط(1-9)نمط المهتم باألفراد فقط
 من منطلق أن الرضا حيقق اإلنتاجية ولذلك فهو يهتم يف املقام األول ببناء عالقات اجتماعية.

 )االهتمام باإلنتاج عند حده األقصى يرتت  عليه (9-1) نمط اإلدارة بالمهام )السلطوي :
ران العمل فهو يهتم بالواجبات أكثر من اهتمامه اخنفاض معنويات العاملني، وارتفاع الغياب ودو 

 باألفراد.



 القيادة                            الفصل الثالث:                                                           

 
74 

  حتقيق التوازن بكل من اإلنتاج واألفراد أي أنه يوزع اهتمامه (2-2)نمط اإلدارة المتوازنة :
بشكل متوازن بني كل من واجبات العمل ومتطلبات اإلنتاج من جهة وبني األفراد وبناء العالقات من 

 جهة أخرى.

 حيث يهتم القائد بكل من اإلنتاج واألفراد عند احلد األقصى، (9-9)جماعية نمط اإلدارة ال :
وهذا النمط يهتم ببناء روح الفريق والعمل من خالل اجلماعة، وهذه القيادة تعد قيادة متكاملة حيث 

 فيها يتم تشجيع األفراد على التجديد واالبتكار مبشاركتهم يف ختطيط وتنفيذ العمل.

 
 .(50 :2212، ل ديقن)المصدر:  -

 (: نموذج نظرية الشبكة اإلدارية توضح األنماط القيادية.22الشكل رقم ) -
ويف ضوء ما سبق فإن النموذج األمثل للقيادة يتوقف على مدى قدرة املدير على فهم وحتليل 
املواقف واملشكالت اليت تواجهه وحتديد األسلوب األمثل واألكثر مالئمة ملعاجلته يف ضوء الشبكة 

 إلدارية.ا
 Tannenbaum & schmidtنموذج الخط المتصل تننباوم وشميت:.0.1.2.7.3.

يربط هذا النموذج القيادة بني استعمال السلطة من ناحية ومنح املرؤوسني احلرية من ناحية 
أخرى، حيث وضعا جمموعة من البدائل اليت ميكن أن يسري عليها القائد ويركز هذا النموذج على 

 لقائد لسلطاته ممثلة يف األمناط التالية:مدى استخدام ا
 النمط اإلخباري. .1

 النمط اإلقناعي. .2
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 النمط التشاوري. .3

 النمط املقرتح. .6

 النمط املقرتح املشارك أو اجلماعي. .5

 (2212قنديل، )النمط الذي يضع احلدود ويرتك للمرؤوسني اختاذ القرار.  .4

عدين أساسيني وذلك من أن هذه النظرية استطاعت أن حتدد ب (2224)ويذكر احلجايا 
خالل العالقة اليت تربط ما بني القائد واملرؤوسني على أساس سلسة السلوكيات اليت حددها كل من 

 تننباوم ومشيت والبعدان مها:
 حجم السلطة اليت ميتلكها القائد. .1

 حجم احلرية املمنوحة للمرؤوسني. .2

 
 Tannenbaum &schmidtيت .يوضح أنماط القيادة لنموذج تننباوم وشم(: 26)الشكل رقم 

 النظرية التفاعلية: .6.7.3.

تقوم هذه النظرية على فكرة االمتزاج والتفاعل بني املتغريات اليت نادى هبا نظرية السمات 
والنظرية الوظيفية معا، فهي تأخذ يف االعتبار السمات الشخصية والظروف املوقفية والعوامل الوظيفية 

ربى إلدراك القائد لنفسه ولدراك اآلخرين له ولدراك القائد لآلخرين، ويف معا، وتعطي النظرية أمهية ك
ضوء ذلك فإن القيادة هي عملية تفاعل اجتماعي وأنه ال يكفي للنجاح يف القيادة التفاعل بني 
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مسات شخصية القائد أو منط سلوكه ومتطلبات املوقف، ولمنا يلزم أيضا التفاعل بني مسات شخصية 
وكه ومجيع املتغريات احمليطة باملوقف القيادي الكلي والسيما ما يتعلق منها باجملموعة القائد ومنط سل

العاملة. فالقيادة يف نظر علماء النظرية التفاعلية عملية معقدة متكاملة وتتفاعل فيها جمموعة من 
 العوامل:

 اخلصائص الشخصية للمدير؛ 
 اخلصائص الشخصية للمرؤوسني؛ 
 طبيعة العمل؛ 
 ماعة والعوامل التنظيمية؛طبيعة اجل 
 األمناط السلوكية للقائد من حيث عوامل النظام واألسالي  القيادية؛ 
 النتائج و اإلنتاجية؛ 
 .الرضا الوظيفي والدافعية 

أي أن هذه النظرية تتوقف على الشخصية واملواقف والوظائف والتفاعل بينهما مجيعا فالقيادة 
 (.41-42 :2211سيد قنديل، .)ة الغري ولدارة املوقفتتطل  قدرا من الكفاءة التخصصية إلدار 

 صفات القيادة الناجحة:.1.3
 وهي أن يكون القائد:

حبيث يتمكن من حتديد حاجات األفراد املتنوعة ويلبيها، وأنه الشخص  متعاطفا مع جماعته: -أ
 الذي يعتمد عليه العاملون يف أمورهم كافة.

ئد يف نظر األفراد شخصا طموحا ومتزنا ومسؤوال عنهم ويعين أن يكون القا عريفا للجماعة: -ب
 وميثلهم يف خمتلف املواقف.

من حيث متيزه بالعمل وفقا ملبادئ ومعايري اجلماعة، ويكون  معترفا به بين أفراد المجموعة: -ج
 متوافقا معهم يف تفكريهم وقريبا منهم ومقلصا حلدة اخلالف بينهم.

ه على مساعدة الذين يرأسهم عندما يواجهون املشاكل سواءا حبرص مساعدا ألفراد المجموعة: -د
 بشكل مباشر أو غري مباشر وهم يقدرون ذلك للقائد.
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ويعين أن يتحلى القائد باهلدوء والطمأنينة، عند مواجهة األفراد ذوي متحكما في انفعاالته:  -ه
دال يف األزمات من أجل أن السلوك االستفزازي أو غري املبالني بالنظام، ويتعامل معهم حبنكة واعت

 يقدره األفراد باستمرار.
حبيث يكون مدركا ملتطلبات العمل ومسؤولياته انطالقا من قدرته راغبا في تولي زمام القيادة:  -و

 وحرصه على العمل وخدمة العاملني وطموحه بتحقيق األهداف املنشودة.
قائد باعتباره العامل املؤثر ويستخلص الباحث مما سبق أن هذه الصفات جي  توفرها عند ال

الذي يوجه أفراد مجاعته لتحقيق األهداف املنشودة وذلك من حيث كونه قدوة هلم يف األداء، ورافعا 
لروحهم املعنوية من خالل ما يبثه من مشاعر الود والتآلف والتواصل فيما بينهم، وممثال ومدافعا عنهم 

م على أداء عملهم مبا يتصف به من كفاءة واتزان يف خمتلف املواقف، ويسعى إلمدادهم مبا يعنيه
عاطفي وقوة شخصية متكنه من أن يفرض احرتامه عليهم ومن جان  آخر نستنتج من خالل هذه 

خاصة يف جمال التعاطف، والتحكم يف  االنفعايلالصفات أن هناك عالقة بني القيادة والذكاء 
، عباصرة).االنفعايلعاد ومكونات الذكاء االنفعاالت واالتزان يف املشاعر حبيث يعترب من أب

2224 :35-34.) 
وخاصة الوعي بالذات الذي يعين اإلدراك الدقيق للحالة املزاجية واملشاعر املضطربة اليت 
نعيشها. حيث تعترب هذه املعرفة أساس االستبصار  النفسي الذي يسعى احملللون النفسانيني ل ى 

لوعي بالذات مهم يف حياتنا اليومية حيث يسمح لنا أن وهكذا يتضح أن ا تقويته لدى مرضاهم،
نفكر بصفاء ونستجي  بشكل مالئم وخنتار البدائل املناسبة للتصرف وحسن أخذ القرارات. وهذا 
ما ينطبق على القائد حىت يتميز بالقيادة. ومن جان  آخر جي  على هذا القائد التعرف على 

ملون فيه والتدخل عند وقوع املشاكل ولدارة انفعاالهتم مشاعر األفراد حنو الوسط املهين الذي يع
هو  االنفعايلل ى أن الذكاء  (Mayer) الذاتية من أجل كس  ثقة العاملني ورفع املعنويات ويشري ماير

الذي مييز القادة البارزين يف توليد مشاعر الثقة واالحرتام املتبادل مع األتباع وبناء عالقات وطيدة 
 .(Afield,1995) معهم. 

هو من املتغريات األساسية اليت أخذت يف  االنفعايلوتشري العديد من الدراسات أن الذكاء 
الربوز كأحد الصفات اجلوهرية للقيادة فالقدرة يف التعامل مع العواطف واملشاعر ميكن أن تساهم يف  
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 (،حسن فالح بن احلسني،) حتفيزهم بفاعلية.كيفية التعامل مع احتياجات األفراد وكيفية 
.2222:122    

 خصائص القيادة في السياق التربوي:.9.3
تعمل القيادة يف الوسط الرتبوي على حتقيق رغبات األفراد ولشباع احلاجات اليت تظهر يف 
اجلماعة، وهي اليت جي  أن حتاول االستفادة من البواعث الذاتية املوجودة لدى العاملني معها وهذا 

قبل املدير لكل أفراد جمموعته ليتعرف على مواطن االختالف  يتطل  بال شك دراسة خاصة من
املوجودة بينهم، ويقف على نواحي الرضا والنفور عند كل منهم وأن يعمل كل شخص وما ينسجم 
مع شخصيته وحياول رفع روحهم املعنوية، كما جي  عليها أن تعرتف بإنسانية كل فرد من أفراد 

ن عمل وما يقوم به من نشاط ل ى جان  املساواة بني مجيع أفراد اجلماعة وتقدر كفاءته وما يؤديه م
 (.152: 2224،ميشعان ) مجاعته يف املعاملة وعدم التعايل عليهم. 

 ولكي حيقق قائد املؤسسة الرتبوية النجاح املطلوب منه جي  عليه ما يلي:
 رى فيه اجلماعة أن جيعل أهدافه هي نفسها أهداف اجلماعة لكي ال حيدث االنفصال بينهما وت

 أنه املساعد هلا يف حتقيق أهدافها.

 .أن يكون قادرا على تقدمي العون والتوجيه واإلرشاد مبا يساعد اجلماعة على حتقيق أهدافها 

  أن يكون قادرا على حتقيق الرضا لكل أفراد اجلماعة ولشباع حاجاهتم ورغباهتم يف أثناء العمل
 بورا بل أنه يعمل من أجل الوصول ل ى األهداف.اجلماعي حىت ال يشعر أحد أنه يعمل جم

  أن يكون ملما لملاما بأصول الرتبية وعلم النفس كي يهتدى ل ى أن يقوم الطرف يف مسايرة الطبائع
 البشرية.

أن يكون مثال حيا لألبوة واألخوة وأن يكون بعيدا عن الديكتاتورية مبا حتمل من سلبيات 
 (.2221أمحد لبراهيم، )ائل الدنيئة يف حتقيق املطامع الشخصية.التسلط واالحنطاط حنو اختاذ الوس
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 : الفصل خالصة -
اليت حاولنا تغطية جوانبها املختلفة من خالل مفاهيمها  القيادةتناولنا يف هذا الفصل موضوع 

اليت املتعددة ومكوناهتا وأمهيتها ل ى جان  أسسها ومبادئها كما تطرقنا ل ى أمناط القيادة والنظريات 
عاجلتها ل ى جان  تناولنا لصفات القيادة الناجحة وخصائصها يف املؤسسات الرتبوية خمتتمني ذلك 

 بالثقافة التنظيمية. القيادةبعرض عالقة 
ولقد اتضح من خالل هذا الفصل أن القيادة ال تعين لعطاء األوامر للتحكم والسيطرة على 

على سلوك العاملني وأفكارهم ومواقفهم ودرجة الرضا املرؤوسني بل هي تفاعل إلحداث تأثري اجيايب 
الوظيفي وحتمل املسؤولية وااللتزام والتقيد بالعمل فهي عنصرا مهما وفاعال يف جناح أي مؤسسة وهي 
تتطل  أمناطا قيادية قادرة على استشراف آفاق املستقبل وبالتايل استقرار املؤسسة وحتقيق األهداف 

 املنشودة بكل فعالية.
ون شك ميثل القائد عنصرا هاما، فهو عضو من أعضاء اجلماعة يتبعه اآلخرون ألنه وبد

استطاع أن يفهم العالقات االجتماعية اليت تسود بني أفراد اجلماعة ومن مث يدفعها للنشاط والعمل 
ي حنو حتقيق أهدافها مركزا على منطي املبادأة والعمل والعالقات اإلنسانية يف آن واحد وهذا ما يؤد

ل ى تنمية روح املسؤولية حرية االتصال بني املرؤوسني، وروح التعاون وحتفز وتشجع على األداء اجليد 
ويصبح القائد قدوة للمرؤوسني يف مجيع تصرفاته وممارساته وهذا كله ما يؤدي ل ى ترسيخ ثقافة 

 تنظيمية قوية ومتماسكة تتميز هبا هذه املؤسسة.
لقائد الذي يؤهله يف توظيف كل الطاقات ل االنفعايلبالذكاء كما ترتبط الثقافة التنظيمية 

واملهارات املناسبة يف تشكيل هذه القوة والتماسك يف بيئة املؤسسة الرتبوية لزيادة الفعالية التنظيمية.
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 تمهيد:
ي ينبغي على قادة تعد الثقافة التنظيمية عنصرا أساسيا يف النظام العام للمنظمات والذ

ظمات ها أن يفهموا أبعادها وعناصرها لكوهنا الوسط البيئي الذي تعيش فيه املنائاملنظمات ومدر 
 مع عامليها.أو والذي يؤثر على نوع السلوك الذي تتفاعل به مع غريها

واملنظمات تعطي اهتماما بالغا ببيئة العمل ولثقافة العامل القتناعها الراسخ بأن اإلنسان 
هو الثروة احلقيقية لألمة ومن هنا جاءت عناية املنظمات بالثقافة التنظيمية مبا تتضمنه من قيم 

اهات وعادات وأفكار وسياسات توجه سلوك األفراد يف املنظمات اليت يعملون هبا وأخالقيات واجت
وتؤثر يف فعاليتها وكفاءهتا، وذلك ملا تؤديه الثقافة من دور مهم يف تشكيل عادات الفرد وقيمه 

 (2214:9،بوالشرشأ)واجتاهاته من طرف تعامله مع األشخاص واألشياء من حوله.
وظائف للمنظمات تؤثر خمرجاهتا سلبا أو لجيابا على شعور  وتؤدي ثقافة املؤسسة عدة

العاملني والقادة بالرضا والتضامن والتعاون واالنتماء وتؤثر يف سلوك وأداء األفراد ومتاسك البناء 
كما توفر الثقافة السائدة بأي منظمة لذا كانت قوية طريقة واضحة لفهم االجتماعي للمنظمة.
 طريقة القيام باألشياء.

 مفهوم الثقافة التنظيمية:.1.4
هناك من اعترب أن الثقافة التنظيمية نظام من املعاين املشرتكة والقيم واالفرتاضات األساسية 
اليت يتمسك هبا األعضاء ومتيز املنظمة عن غريها لذ متنحها اهلوية، وهي عبارة عن خصائص 

أهم من و  (.2221:324، عطية )أساسية تظهر من خالل القيم التنظيمية أو قيم املنظمة،
 التعاريف اليت صيغت يف هذا االجتاه هي:

متثل الثقافة التنظيمية املفاهيم واملعاين املسيطرة أو السائدة يف املنظمة والقيم املشرتكة، وتتعلق 
الثقافة التنظيمية بتماسك وانسجام القيم واألساطري والبطوالت والرموز، هذه الرموز والطقوس هي 

عن باقي املنظمات األخرى، وهي جمموعة االفرتاضات واالعتقادات والقيم والقواعد  اليت متيزها
 واملعايري اليت يشرتك هبا أفراد املنظمة، وهي مبثابة البيئة اإلنسانية اليت يؤدي فيها املوظف عمله.
من أما االجتاه الثاين من املفكرين هو الذي ينظر ل ى الثقافة التنظيمية كوهنا ثقافة تستمد 

ثقافة اجملتمع وما املنظمة لال جزء من هذا اجملتمع وبالتايل فثقافتها هي كذلك جزء ال يتجزأ من 
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ثقافة اجملتمع وتعرف يف هذا السياق على أهنا: جمموعة من العوامل اخلاصة اليت تشرح قواعد العمل 
م، املعتقدات وتعترب نتاج فرعي عن الثقافة الوطنية ومن جهة أخرى فهي تتكون من خالل القي

والتاريخ واألحداث واإلشارات، كعوامل متقامسة بني غالبية األفراد داخل املنظمة ومنه فهي متغري 
 (.29 :،2223، بوفلجة ).اإلسرتاتيجيةأساسي يشرح الواقع احلايل ويربر االختيارات 

التنظيمية كما برز اجتاه ثالث أكد هذه املرة على أمهية الثقافة التنظيمية يف حل املشاكل 
وضبط وتوجيه السلوك التنظيمي مركزا على نظام اخلربة واملعرفة املوجودة داخل املنظمة اليت تقوم 
بشرح وتفصيل قواعد ولجراءات العمل وحث العاملني على اتباعها وبالتايل التصرف وفقها، ومنه 

ام يسمح بإيصال فالثقافة التنظيمية هنا هي أسالي  السلوك أو أسالي  حل املشكالت، وهي نظ
وتداول اخلربة الفردية املوجودة، هذا يعين أهنا تصبح طريقة لتحصيل املعارف اجلماعية املرتاكمة 

 وهي جمموعة القيم اليت يعتنقها الفريق ويطورها ويراها مالئمة حلل املشاكل التنظيمية.
ن حل املشاكل وهذا االجتاه اآلخر هو الذي بلور مفهوما للثقافة التنظيمية ليؤكد على أ

 التنظيمية يكون من أجل التكيف والتأقلم مع البيئة اخلارجية وقصد االندماج الداخلي.
 (.1002:18،مرسى)

 :الثقافة التنظيميةأهمية .0.4
لقد أصبحت الثقافة التنظيمية جانبا مقبوال وذا أولوية يف كثري من املنظمات ولدى الكثري 

يف كتاهبما األكثر مبيعا"  Peter et Watermanووترمان رتزمن املدبرين، ويؤكد على ذلك كل من بي
البحث عن التميز " حيث يتناوالن الشركات األكثر جناحا يف الواليات املتحدة األمريكية، 
فيشريان ل ى أنه بال استثناء فإن سيطرة وسيادة ومتاسك وترابط الثقافة يف تلك الشركات أثبت أنه 

 (.56: 2222، الرخيمي )ي ل ى النجاح.عنصر اجلودة األساسي الذي يؤد
رين يعطون األولوية واالهتمام الكايف للثقافة التنظيمية يف منظماهتم يكذلك الكثري من املد

ألهنم يعتربون الثقافة كأصل هام، ففي بعض الدراسات متت اإلشارة ل ى أن املنظمات اليت لديها 
 الحتياجات املتغرية للعمالء والعاملني.، تركز على لرضاء، ولشباع اAdaptiveثقافة متكيفة 

ميكنها أن تتجاوز بأدائها املنظمات اليت ال توجد لديها مثل تلك الثقافة، فاملؤسسات اليت 
لديها ثقافة قوية وصحيحة ميكنها زيادة منوها عن املؤسسات اليت ال توجد لديها ثقافة سليمة 
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لنظر اليهم كأعضاء يف بيئة عمل واحدة ترسخ وقوية، وأن لشباع احلاجات للعاملني يف املنظمة وا
ني ملأداء متميز ألفرادها وتعمل على توفري درجة كبرية من االحرتام املتبادل بني اإلدارة واألفراد العا

كل ذلك سترتت  عليه زيادة قوة متاسك  واعطائهم دورا كبريا يف املشاركة يف اختاذ القرارات،
ا ما متيزت به االدارة يف اليابان اليت استطاعت أن تشكل قوة هائلة وهاذ املنظمة وزيادة الوالء هلا،

 (.132-131 :2223،سىو م)نتيجة للتماسك واالحرتام والثقة املتبادلة. .
وعلى ذلك فاملؤسسة الناجحة حتتاج أكثر من جمرد وجود اسرتاتيجيات فعالة، فهي حتتاج 

 د والء ظاهر هلا.ل ى دعم أفرادها لتحقيق أهدافها وال يكون لال بوجو 
ويعتقد الكثري من الباحثني يف السلوك التنظيمي أن لثقافة املؤسسة تأثري على مستوى أداء 
لجناز اجلماعات واألفراد، وهذا بالتايل حيدد جناح املنظمة بشكل كبري، فلكل منظمة ثقافتها 

لبعيد. وأما لذا كانت اخلاصة، فإذا كانت متتلك ثقافة ضعيفة أو رديئة سيصيبها الفشل يف األمد ا
متتلك ثقافة قوية ستحقق مشاريعها ومشاريع أفرادها بسب  القوة اليت امتلكتها من استجابة 

 (.21-22 :2214، الشرشبو )أفرادها.
ومما سبق ميكن القول ان الثقافة التنظيمية تعترب من املؤثرات الغري حمسوسة داخل الكيان 

وحتليل عناصرها وقيمها داخل اي كيان تنظيمي وخاصة  التنظيمي وهذا ما يؤكد أمهية دراستها
املؤسسات الرتبوية ملعرفة القيم والدرجة الثقافية السائدة داخلها كإحدى اخلطوات األولية للتطوير 

 والتحسني.
 كما ميكن ذكر أمهيتها باختصار كما يلي:

كان من املمكن التعرف   تزود املنظمة والعاملني فيها باإلحساس باهلوية، حيث أنه كلما أهنا -أ
على األفكار والقيم اليت تسود يف املنظمة كلما قوي ارتباط العاملني برسالة املنظمة وزاد شعورهم 

 باالنتماء هلا وأهنم جزء حيوي منها.
أهنا ختلق االلتزام برسالة املنظمة، ذلك أن تفكري الناس عادة ينحصر حول ما يؤثر عليهم  -ب

االنتماء القوي للمنظمة بفعل ثقافتها العامة املسيطرة، وعند ذلك يشعرون شخصيا لال اذا شعروا ب
 أن اهتمامات املنظمة اليت ينتمون لليها اكرب من اهتماماهتم الشخصية.



 الثقافة التنظيمية  الفصل الرابع                                                                 

 
84 

أن الثقافة التنظيمية تدعم وتوضح معايري السلوك باملنظمة خاصة بالنسبة للموظفني  -ج
مما حيدد  أيضا حيث أهنا تقود أفعال وأقوال العاملني،اجلدد كما أهنا ذات أمهية لقدامى املوظفني 

بوضوح ما ينبغي قوله أو فعله يف أي حالة وبذلك يتحقق استقرار السلوك املتوقع من الفرد العامل 
 (.2223، طاالسو  ،الظجم )يف املنظمة.

 أنواع الثقافة التنظيمية: .3.4
 يوجد نوعان من الثقافة التنظيمية ومها:

وتعتمد على عنصر الشدة أي قوة وشدة متسك أعضاء التنظيم بالقيم  لقوية:الثقافة ا -ا
وقوة الثقافة تعتمد على عنصرين أو . واملعتقدات وعنصر اإلمجاع واملشاركة لنفس القيم واملعتقدات

 :مها أساسينيعاملني 
زداد يشري ل ى قوة ومدى متاسك أعضاء املنظمة بالقيم واملعتقدات احليوية وت عنصر الشدة: .1

 ثقافة املنظمة قوة بتزايد شدة ومتسك العاملني بالقيم واملعتقدات احليوية.
أو مدى املشاطرة واملشاركة لنفس القيم واملعتقدات احليوية يف املنظم من قبل  عنصر اإلجماع: .2

األعضاء وتكون الثقافة قوية كلما كان هناك لمجاع أكرب من األعضاء على القيم واملعتقدات 
  املنظمة.احليوية يف

يتلقون تعليمات متناقضة  ة: فهي تسري األفراد بطرق مبهمة وغري واضحالثقافة الضعيفة -ب
وبالتايل الفشل يف اختاذ القرارات املناسبة واملوائمة لقيم واجتاهات األفراد وعليه فالثقافة القوية هي 

 ة املتباينة.القادرة على الوحدة التنظيمية واليت ال تسمح بتعدد الثقافات الفرعي
يعتمد هذا النوع من الثقافة على وجود جمموعة صارمة من اللوائح واإلجراءات  ثقافة الدور: -ج

حبيث جي  اتباعها إلجناز املهام وحتقيق أهداف املنظمة، فكل فرد يقوم بدور حمدد وجي  عليه 
 ستقرار يف املنظمة.التقيد به ومن أبرز السمات املصاحبة لثقافة الدور هي لمكانية التنبؤ واال

آخر وهي تدعم العمل  شيءتعتمد على احلاجة إلجناز املهام وليس ألي ثقافة المهمة:  -د
اجلماعي وروح الفريق وتشجع املرونة والتكيف وتفويض السلطة كمتطلبات لتحقيق أهداف 

 .(130-138 :2216،حاروش )املنظمة.

 



 الثقافة التنظيمية  الفصل الرابع                                                                 

 
85 

 عناصر الثقافة التنظيمية:.4.4
 ة:القيم التنظيمي -ا

وهي عبارة عن اتفاقات مشرتكة بني أعضاء التنظيم االجتماعي الواحد حول ما هو مرغوب 
أو غري مرغوب، مهم أو غري مهم، أما القيم التنظيمية فهي متثل القيم يف بيئة العمل، حبيث تعمل 
الة هذه القيم على توجيه سلوك العاملني ضمن الظروف التنظيمية املختلفة ، ومن هذه القيم العد

 :2211، احلريري )بني العاملني، واالهتمام بإدارة الوقت واحلفاظ على مبدأ العالقات اإلنسانية.

51.) 
 المعتقدات التنظيمية: -ب

فهي عبارة عن أفكار مشرتكة حول طبيعة العمل، واحلياة االجتماعية يف بيئة العمل، وكيفية 
مهية املشاركة يف عملية صنع القرارات. حبيث لجناز العمل واملهام التنظيمي، ومن هذه املعتقدات أ

تؤدي ل ى قرارات أفضل، واملسامهة يف العمل اجلماعي وأثر ذلك يف حتقيق األهداف التنظيمية 
 (.1005:62، املدهون.)
 األعراف التنظيمية: -ج

، وهي عبارة عن معايري يلتزم هبا العاملون يف املنظمة على اعتبار أهنا معايري مفيدة للمنظمة
مثال ذلك التزام املنظمة بعدم تعيني األب واالبن يف نفس املنظمة ويفرتض أن تكون هذه 

 (. 156 :2225، الفاعوري .)األعراف غري مكتوبة وواجبه االتباع
 التوقعات التنظيمية: -د

تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي غري املكتوب والذي يعني جمموعة من 
ها أو يتوقعها الفرد أو املنظمة كل منها من اآلخر خالل فرتة عمل الفرد يف التوقعات حيدد

املنظمة، مثال ذلك توقعات الرؤساء من املرؤوسني واملرؤوسني من الرؤساء والزمالء من الزمالء 
اآلخرين واملتمثلة بالتقدير واالحرتام املتبادل وتوفري بيئة تنظيمية تساعد وتليب حاجات الفرد 

 (.2225:313، العميان ).العامل
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 الوظائف األساسية لثقافة المنظمة:.2.4
تؤدي الثقافة التنظيمية عدة وظائف هامة وأساسية حددها بعض الكتاب على النحو 

 التايل:
 الثقافة التنظيمية الواضحة تنمي الشعور بالذاتية، وحتدد اهلوية اخلاصة بالعاملني. -ا
وهريا يف لجياد االلتزام والوالء بني العاملني، مما يتغل  على تلع  الثقافة التنظيمية دورا ج -ب

 االلتزام الشخصي واملصاحل الذاتية للعاملني.
تساهم الثقافة التنظيمية يف حتقيق عملية االستقرار داخل املنظمة، حبيث تؤكد وجودها كنظام  -ج

 اجتماعي متكامل.
 عطاء معىن واضحا وفاعال لنشاط املنظمة.هي مبثابة لطار مرجعي للعاملني لالستعانة به إل -د

ويعدها آخرون مصدر فخر واعتزاز للعاملني هبا، خاصة لذا كانت تؤكد على قيم معينة مثل 
 (.2222:06، فالح بن حسن .)االبتكار والتميز والريادة

 بناء ثقافة المنظمة واستراتيجيات تكوينها:.6.4
ج عن فعل وتصرف لنساين حيث تتكون بناء ثقافة املنظمة هو حمصلة جهد مجاعي نات

منظومة قيم ومعتقدات مشرتكة تتفاعل مع مكونات املنظمة من أفراد وهياكل ونظم لتنتج أعراف 
وتقاليد ومعتقدات وعادات سلوكية مساعدة يف رسم صورة املنظمة، وحتديد طريقة أداء األعمال 

نظمة على تبين لدارة املنظمة اسرتاتيجيات والعمليات واملهام واألدوار، ويعتمد جناح بناء ثقافة امل
تكوين ثقافة، تساهم يف حتقيق قدرا من التالزم بني التكوين الثقايف للمنظمة ومكوناهتا األخرى، 
وهو ما يقود ل ى عمليات التغيري وحتسني األداء ومن مث لحراز النجاح والتفرق، وتنطلق فكرة بناء 

 Saint-onge et Haines, 2007 :20))ثقافة املنظمة من: 
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 الوعي لعملية تكوين ثقافة المنظمة: -ا

يتم هذا التكوين يف تفاعل املرتكزات اإلدارية  كالفلسفة والقيم والتصرفات والتصور  
واملرتكزات املنظمية كاألدوار واهليكل والتنظيم والتكنولوجيا، هذا التفاعل ينتج املشرتكات يف 

لتصرفات واملشاعر ومن مث تكون ثقافة املنظمة كمحصلة األقوال واملصطلحات املهنية وا
ديد جاجة ا ى التولكنها ليست ثابة او قارة بل تبقى دائما حب (.2220:124، اخلفاجي)هنائية.

 والتغيري ألن البيئة تتغري باستمرار.
 فهم آلية نشوء ثقافة المنظمة: -ب

فة واالفرتاضات اليت يكتشفوهنا أو تنشأ ثقافة املنظمة عندما يتقاسم ويشرتك األعضاء باملعر 
 يطورون طرق للتعامل مع القضايا التالية:

 ،أي التعامل مع املتغريات اخلارجية للبيئة من خالل تطوير رسالة  التكيف الخارجي والبقاء
 وأهداف املنظمة والوسائل وقياس مدى مسامهة األفراد يف لجناز األهداف.

 ملفاهيم واالتصال وحدود اجلماعة والفريق والقوة واملنزلة ونقصد هبا اللغة وا التكيف الداخلي
 املكافآت والعقوبات )تشجيع السلوك املرغوب وعدم تشجيع غري املرغوب(

 هذه القضايا تعترب حتديات للمنظمة حيث تستجي  هلا باقرتاح أشكال خمتلفة لثقافة املنظمة.
 تكوين ثقافة إيجابية للمنظمة: -ج

 قوة التأثري يف السلوك تقود ل ى نتائج ترتجم حالة نشوء ثقافة متماسكة.مرغوبة متتلك  ةثقاف

 (.2220:128، اخلفاجي )
 خصائص الثقافة التنظيمية:.7.4

الثقافة عملية مكتسبة و عملية لنسانية فهي متغرية من زمن لزمن، ومكان ملكان وهلا دور  
ها، كما أهنا عملية قابلة لالنتقال من كبري يف حتديد منط احلياة لألفراد واجلماعات نتيجة اختالف

، حرمي)جيل آلخر وهي عامل رضا نفس لألفراد ألهنا تشبع حاجياهتم وترضي ضمائرهم
 ومنه فالثقافة التنظيمية تتميز مبجموعة من اخلصائص واليت ميكن لمجاهلا فيما يلي:(.1009:666
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 ،أي كل ما يعتقده األفراد وهو  حتمل الثقافة التنظيمية خاصية تكوين البديهيات أو املسلمات
 غري قابل للنقاش وهو ناتج عن تداول جمموعة من القيم واملعتقدات داخل املنظمة.

   أهنا نظام مرك  ناتج عن تفاعل جمموعة من العناصر املتمثلة يف اجلان  املعنوي واجلان
 السلوكي واجلان  املادي.

  مستمرة ومتصلة عرب مراحل تاريخ الثقافة التنظيمية تكتس  من خالل الرتاكم وبصفة
 املنظمة.

  تنتقل الثقافة التنظيمية من جيل ل ى آخر عن طريق التعلم واحملاكاة متنح املنظمة هوية مستقلة
 ومتميزة عن غريها.

  تنشأ الثقافة التنظيمية قصد حتديد وضبط السلوكيات يف املنظمة باإلضافة ل ى وضع لطار
 مرجعي حلل املشاكل التنظيمية.

 .تتميز الثقافة التنظيمية بالتغري والتطور وهو ما يضمن استمرارية املنظمة 

  تكتس  الثقافة التنظيمية خاصية املرونة وقابلية التكيف والقدرة على االستجابة ملتطلبات
 .Delavalee, 2002 : 28 ))البيئة الداخلية واخلارجية.

 نظريات الثقافة التنظيمية:.1.4
 مز:نظرية المؤسس والر  -أ

مفاد هذه النظرية أن أثر ثقافة مؤسسي النظام وملساهتم األو ى  (Pettigrew, 1982)بيتيقرو
ترسم رسالة املنظمة ومالحمها وأهدافها واسرتاتيجياهتا من خالل الرؤية والقيم، واملعتقدات اليت 

العاملية يروهنا يف كيف ستكون املنظمة فيما بعد وهذا ما ميكن ان يالحظ يف كربيات الشركات 
وغريها مبعىن أن للخلفية الثقافية لرموز املؤسسات  وفورد IBMوMc Donalds مثل ماكدونالد 

 أثرا واضحا يف القيم الثقافية اليت يعيشها العاملون فيها.
 نظريات المستويات: -ب

وترى أن أصل الثقافة التعايش عرب األجيال يف اجملتمعات لذا (Fornmbrun, 1983)لفورمربن
اجملتمع " املستوى األول ألي تبلور ثقايف والذي يتضح من خالل الدين، األعراف، التقاليد،  عد"ي

 واللغة والطقوس، الشعائر والقيم وطبيعة التفكري وأمناط احلياة اليت تسود جمتمعا ما.
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أما املستوى الثاين هو مستوى" اجلماعة " الذي يتبلور من خالل تشاركية افراد اجلماعة يف 
 فئات فرعية، وصوال ل ى ثقافة العامل ذاته.لمضمون مفردات هذه الثقافة وقد تتبلور ثقافات 

 نظرية المسارات: -ج
يف أهدافها، وافرتاضاهتا، لذا تركز هذه النظرية على مفهوم اجلماعة، والتغري (Schein, 1987)لشاين 

وتتخذ مسارا مرحليا يسهل عليها استمراريتها ودميومتها وأول هذه املسارات هي السلطة 
االستقاللية، مبعىن من سيقود اجملموعة أو املنظمة. وكلما كان هذا الشخص القائد متسما 

-25: 1008، أكتم)خبصائص الشخصية املتكاملة، أدى ذلك ل ى تشكيل ثقافة خاصة باملنظمة.

39.) 
أما مرحلة مسار التآلف وتبادل األدوار فيأيت من خالل االنتماء للجماعة ويعتمد ذلك 
على مدى االلتزام، أما مرحلة االبتكار فهي تتعلق بالتكيف على الطرق اإلبداعية من خالل 

مدى املرونة االجنازات والتصدي للمشكالت اليت تواجهها مث مرحلة البقاء والنمو وهنا تعتمد على 
والتكيف مع ظروف املنظمة املتغرية، وهذا يعتمد على لحداث تغيري ثقايف يتم غالبا عن طريق 

 القيادة.
 :(Jones, 1985)نظرية المجاالت لجونز -

لذ يعتربها أهنا نتاج عن تفاعل عوامل داخلية وخارجية تتمثل باآليت: البعد التطوري، لذ أن 
وليدة متر هي األخرى مبراحل تتمثل باالستقرار واالستجابة لكل منظمة عندما تنشأ ثقافة 

والتحري واالبتكار ويتمثل أثر ذلك يف البعد الداخلي، باجتاهات املنظمة حنو اإلجناز والشعور 
بتطوير املهنية واالجنازية. أما البعد اخلارجي فيقصد به مدى التكيف والتفاعل مع البيئة اخلارجية 

ملنظمة باملرونة واإلبداع واملخاطرة، وتكون هذه العوامل الثالثة جمموعات مبعىن أن تتسم حركة ا
ضغط على نشوء الثقافة أو والدة ثقافات فرعية جديدة من خالل التجديد أو تبين أهداف 
 جديدة أو من خالل تغيري النسيج الثقايف عند تغري قائد املنظمة أو مؤسسها أو رمز الثقافة فيها.

 التنظيمي: نظرية التفاعل -ه

أكدت هذه النظرية على أن الثقافة التنظيمية ( Ivanceevich, 1997)لفانسيفيجن وآخرون 
تنشأ نتيجة لتفاعل الوظائف اإلدارية )ختطيط، تنظيم وقيادة ورقابة( مع املكونات التنظيمية 
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افة )قواعد، لجراءات وقوانني واهليكل التنظيمي، والعمليات( حيث تنتقل مسات وعناصر الثق
املكونة من خالل اإلدارة العليا )كيف خيططون أو حيفزون أو يراقبون طبيعة األداء ونوع اهليكل 

 التنظيمي والعمليات( وبعبارة أخرى أن اإلدارة العليا هي املوحدة لثقافات املنظمة.
لن مصدر الثقافة هو ما يربط اجملتمع من نسيج اجتماعي ثقايف يتشابك مع كثري من 

وخصوصا ما يتعلق بفلسفة وثقافة العامل وكم حيمل يف عقله منها كحالة اكتساب أو  املتغريات
حالة متوازنة. وبالتايل تنتقل هذه املكونات مع العامل عندما يدخل املنظمة أو املؤسسة املعنية 
ة فيضيف هلا أبعاد ثقافية مؤسسية أخرى تتعزز لتصبح ثقافة تنظيمية، وعندما يتبوأ هذا العامل مرتب
يف سلم اإلدارة العليا تصبح الثقافة اليت حيملها متفاعلة مع ثقافة املنظمة لتتمثل فيما بعد يف 
الثقافة السائدة أو ثقافة القائد ويف كيف يتعامل ويتصرف املدير القائد املؤسس مع البيئة الداخلية 

 (.31: 1008، أكتم ) والبيئة اخلارجية.

 نظرية الثقافة القوية: -و

ه النظرية ل ى أن قوة املؤسسة تعود ل ى قوة ثقافتها الناجتة عن لمجاع وموافقة كل تشري هذ
العاملني على قيمها، ومفاهيمها، وعاداهتا وقواعدها السلوكية، األمر الذي يعين أن هذه القوة 
تنعكس بشكل جيد على األداء، كون البناء املؤسسي بكل عناصره متماسك وقوي ويرتت  على 

 أداء ولجناز جيد من خالل:هذه القوة 
 األهداف املشرتكة جلميع العاملني 

 .(.265: 2222، اللوزي )األهداف املشرتكة يرتت  عليها دوافع وحوافز قوية 

 الفرق بين الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي: .9.4
االشتباك بني مصطلح الثقافة التنظيمية  فكقبل احلديث عن أهم العناصر جي  علينا 

طلح املناخ التنظيمي، حيث خيلط البعض بينها، ويرجع ذلك ل ى وجود تباين يف اآلراء بني ومص
الباحثني حول هذين املصطلحني، حيث يذه  بعض الباحثني ل ى دعم التفريق بينهما، بينما 
ترى األغلبية منهم أن مثة فرقا بني هذين املصطلحني، ومن أولئك الباحث األوريب الشهري ليكفال 

Ekvall  الذي يقرر بأن املناخ التنظيمي بعكس األمناط السلوكية واالجتاهات واملشاعر املتكررة
 والقابلة للمالحظة، واليت تصف احلياة يف املنظمة.
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يف حني أن الثقافة التنظيمية جتسد األسس األكثر عمقا للمنظمة. ويذكر 
تنظيمي بقوله:" كالمها يقعان داخل فرقا طفيفا بني الثقافة التنظيمية واملناخ ال Ashforthأشفورت

، فاملناخ التنظيمي ميثل الشعور الفردي بينما جتسد الثقافة  Spectrumنسف متصل احللقات 
التنظيمية الالشعور اجلمعي، وهذا تفريق ذكي ومتعمق ويتأسس عليه القول بأن الثقافة التنظيمية 

ليد وأعراف وهيكلة املنظمة وباختصار يف لطار معتقدات وتقا Impliciteمتيل ل ى كوهنا ضمنية 
 (.2221، سيف الدين)ميكن القول بأن جودة املناخ التنظيمي مؤشر على جودة الثقافة التنظيمية.

 : والثقافة التنظيميةاالنفعاالت .12.4
 لدراج املعرفةن التسلسل يف إف واملنظمة االنفعايلالعالقات بني الذكاء  لطاريف  ضقبل اخلو 
االنفعاالت يف مكان العمل ليست باملوضوع  املنظمة فدراسةالبدء بتوضيح املشاعر يف حيتم علينا 
فموضوع الشعور  املنظمة،علم  ببطء ل ىيف هذا اجملال دخلت  التطبيقيةالبحوث  لال أناجلديد 

العديد من  ل ىذلك  ىز عيأن وميكن  ،بقليل من االهتمام يف حقل السلوك التنظيمي ظيح
ع يما تتمثل كمشار  األعمال غالبامنظمات  أناليت مفادها  سطورة العقالنيةأمنها  األسباب
، على الشعور ل ى السيطرةبشكل يهدف  لإلدارة العلميةالظهور املتصاعد  بدايةومع  ةعقالني

 لزالتهتلك اليت تقاوم الشعور وتعمل على  بأهنا الناجحة املنظمةعلى  السائدة النظرةحيث كانت 
 ةويكون قادرا على ترمج ،الفرد عندما يفهم شعوره بدقه أنبالرغم من  للعقالنيةا كونه ميثل نقيض

 .عن ذلك لتحسني تفكريه الناجتةاء وميكن له استخدام املعلومات ذكبنفس ال اآلخرينشعور 
ويف هذا  ،كبريه يف الوقت احلايل  أمهيةلالنفعاالت  أصبحهذا املوقف بالتغري حبيث  ءوبد

العمل سواء على مستوى  بيئةداخل  االنفعايلدور الذكاء ( Ashkanasy ,2002)السياق وضح  
 (125-126: 2212،الطائي)املنظمات ككل أوالفرد داخل اجملموعات من العاملني 

 : االنفعاالت على مستوى التفاعالت-أ
 وميةالي ف احلياةالفرد يف التعامل مع املشاعر يف كل مواق ةيرتبط بقابلي االنفعايلالذكاء  لن

 املعرفةهذه  أساسعلى  اآلخرين ولدارهتاومشاعر  الذاتيةكل فرد ملشاعره   لدراكوهو يتمثل يف 

 الشعورية
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أساسية للمشاعر اليت تتحدد بكل من فهي  املنظمةداخل  الشخصيةمستوى التفاعالت  أما
يقصد لذ ( Emotional exchange) االنفعايلوالتبادل ( Emotional Labor) االنفعايلالعمل 
 فعل لدارة االنفعاالت اليت تعود باملنفعة على عمل الفرد وحالته. االنفعايلبالعمل 
حول  املنظمةداخل  األفراداحلاصل بني  االنفعايلفيقصد به االتصال  االنفعايلالتبادل  أما

 أيضا.والذي يؤثر على الصراع املنظمي وعلى خمرجات العمل ، مواقف حياه العمل
 :لى مستوى المجموعات والفرقاالنفعاالت ع -ب

الذين يعملون مع بعضهم البعض بشكل منظم الجناز هدف مشرتك  متثل سلوكات األفراد
 .مجاعي وديناميكي منتظم أساسيقوم على  أعضاء اجملموعةن تفاعل إوهبذا ف

 ةهو الرتكيب ة أبعاد األولاملشاعر يف مستوى اجملموعات والفرق من خالل عد دوتتحد
والذي يتمثل يف اخلصائص  اجملموعةما يسمى مبزاج  أو( Affective Composition)العاطفية 
ما يسمى بالعدوى  ل ىومن خالل انتشارها عن طريق التفاعل تؤدي  ألعضاء اجملموعة ةاالنفعالي
 .(123: 2212،الطائى)اجملموعة  املشاعر داخل  ةمنذج واليت تعمل على توجيه و العاطفية

 :نظيمية للمؤسسات التربويةالثقافة الت.11.4
أن احلقل الرتبوي يفتقد ل ى تعريف واضح للثقافة املدرسية، حيث أن  (Lashway)أشار 

املصطلح قد استخدم نفسه ملفاهيم عدة، فالبعض يراها على أهنا أمناط ملعان تتوارث تارخييا وأن 
كل ضمين من خالل أمناط املعاين هذه يتم التعبري عنها بشكل صريح من خالل الرموز وبش

 والتوقعات املسلم هبا. واألعرافاملعتقدات والقيم 
ومن تعريفاهتا األخرى أهنا:" أمناط عميقة من القيم واملعتقدات واألعراف والعادات اليت 
تشكلت عرب تاريخ املدرسة. وأن هذه العناصر تكون شائعة بشدة ولمجاع بني كل األعضاء 

 .الفاعلني داخل املؤسسة الرتبوية
بأهنا:" هي نظام من املعاين والرموز املأخوذة واملسلم هبا  (:1089،الريكسون)ويعرفها 

بصورة صحيحة أو ضمنية مقصودة أو غري مقصودة متعلمة ومشرتكة بني أفراد مرتبطني 
 اجتماعيا".
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بأهنا معرفة متناقلة اجتماعيا لــ" ما هو " و" ما جي  "، أن  (1005، سكويكر مارا)ويعرفها 
تخذ كرمز وهذه املعرفة تشمل القيم واملعتقدات واألعراف والتوقعات واملعايري يف املدرسة واليت ي

تزود املعلمني بشعور من االستمرارية لما تغريات حتدث من قبل الطالب واألهايل وحركات التغيري 
ية اليت تعيق هذا " وأشار ل ى أن الثقافة ممكن أن تسهل أو تعيق تغيري املعلم، ومن املعايري الثقاف

 (.23-21 :1009جابر، )التغيري: الزمالة، االتصال، اختاذ املعرفة، الوصول للمعرفة

لن تفاعل املؤسسة الرتبوية مع جمتمعها من جهة، وعلى عراقتها وخصوصياهتا وقدرهتا على 
اعل تطوير قيم وأعراف ومعتقدات وتوقعات تنظيمية خاصة هبا وأيا كانت الظروف فإن العضو الف

يف املؤسسة الرتبوية مطلوب منه أن يطور أو على األقل يسهم يف تطوير ثقافة تنظيمية خاصة 
مبؤسسته الرتبوية، وذلك من خالل خلق تاريخ باملؤسسة، وبلورة شعور واحد فيها، وتكرس مفهوم 
مع االنتماء لدى مجيع العاملني واحلرص على لشراك مجيع ذوي العالقة يف عملية صنع القرار، 

العلم أن مدير املؤسسة الرتبوية يقوم بدور أساسي يف هذا اجملال حبكم أنه هو الذي يعترب النموذج 
 واملثل األعلى لكل العاملني اآلخرين.

وبالتايل فالثقافة التنظيمية للمؤسسة الرتبوية املستقرة والسليمة ترتبط غالبا بإجناز ودافعية 
العمال اآلخرين. ولقد أكدت الدراسات من ان التالميذ التالميذ ولنتاجية املعلمني ورضى كل 

 (.2224:59بطاح،  )يكون لديهم حافز للتعلم يف املؤسسات اليت تتسم بثقافة قوية.
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 : الفصل خالصة -
تناولنا يف هذا الفصل موضوع الثقافة التنظيمية الذي حاولنا تغطية جوانبها املختلفة حيث 

ختلفة، أسسها وأنواعها باإلضافة ل ى عناصرها والوظائف األساسية مث تطرقنا ل ى مفاهيمها امل
بنائها ولسرتاتيجية تكوينها كما تطرقنا ل ى خصائصها والنظريات اليت عاجلتها من منظورها ل ى 

يف جناح عمل الفريق داخل املنظمة من جان ، ومسامهته  االنفعايلجان  لبراز أمهية الذكاء 
 ائد أيضا يف بناء ثقافة تنظيمية قوية من جان  آخر.الفعالة يف جناح الق

ولقد اتضح من خالل هذا الفصل أن الثقافة التنظيمية تعد عنصرا أساسيا يف النظام العام 
للمنظمات، لكوهنا الوسيط البيئي الذي تعيش فيه املنظمات والذي يؤثر على نوع السلوك الذي 

فة التنظيمية مبا تتضمنه من قيم وأخالقيات واجتاهات تتفاعل به مع غريها آو مع عامليها، والثقا
وعادات ومعتقدات وأفكار توجه سلوك األفراد يف املنظمات اليت يعملون هبا وتؤثر يف فعالية أدائها  
كما توفر الثقافة السائدة بأي منظمة قوية طريقة واضحة لفهم طريقة القيام باألشياء، كما أهنا 

افة التنظيمية وغرسها يف بيئة العمل من خالل التفاعل اليومي وطبيعة دور مهم يف تكوين هذه الثق
لجراءات العمل والتخطيط والعالقات اإلنسانية اليت توجه املشاعر حنو حتقيق األهداف العامة 

دور يف تفعيل عملية القيادة  االنفعايلبااللتزام والوالء، ومن خالل هذا السياق جند أن للذكاء 
 مية لدى مدير املؤسسة الرتبوية.والثقافة التنظي

 



 

 
 

 :اخلامسالفصل 

 هاإجراءات و الدراسةمنهجية 

 

 
 متهيد -

 سةمنهجية الدرا1.5
 أداة الدراسة وطرق التحقق من صالحياهتا2.5
 اإلحصائيةاألسالي   3.5
 الكشف عن البنية العاملية ملتغريات الدراسة 6.5
 نتائج الدراسة األولية 5.5
 الدراسة األساسية 4.5
 تصميم منوذج الدراسة واختباره 9.5

 خالصة الفصل  -
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 تمهيد:
املتعلقة  األوليةجانبني يشمل اجلان  األول لجراءات الدراسة على هذا الفصل  حيتوي

وكذا اختبار البنية بتحديد جمتمع الدراسة، وتصميم أدوات الدراسة وطرق التحقق من صالحياهتا، 
 من خالهلااليت مت  ،عرض منهجية الدراسة األساسيةي  الثاين أما اجلان .العاملية ملفاهيم الدراسة

عرض اخلطوات واإلجراءات املتبعة يف معاجلة البيانات وكذا األسالي  اإلحصائية املعتمدة ملعاجلة 
البيانات، من أجل التأكد من مطابقة النموذج النظري املقرتح للبيانات اليت مت احلصول عليها من 

 .األدبيات املنهجية تفتضيها مل اوفقعينة الدراسة 
 منهج الدراسة: 1.2

أوجبت علينا القيام بزيارات ميدانية على مستوى بعض  األوليةالدراسة  وخطواتلن لجراءات 
املدرسني عتقدات اليت تتعلق مب التصوراتاجل الوقوف على بعض من أطوارها املؤسسات مبختلف 
ظروف العمل ل ى جان  العالقات وأسلوب لة يف املظاهر املتمثمن خالل حول مفاهيم الدراسة 

الثالثة أطوارها باملدير يف القيادة ومواقف األساتذة حول الثقافة التنظيمية لدى مديري املؤسسات 
 .االبتدائي واملتوسط والثانوي

 الدراسة:  جيةمنه.1.1.2
لبيانات بكيفية مفصلة على املنهج الوصفي لتحليل املوضوع ومجع ا األولية الدراسةيف مت االعتماد 

على  تقنية النمذجة باملعادلة البنائية، وذلك من خالل استخدام وضوعيةمنتائج ودقيقة للوصول ل ى 
األكثر مالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة من خالل اقرتاح منوذج متكامل لعالقة الذكاء  ااعتباره
مع التكوينات الفرضية  البيانات أكد من تطابقلت، واا على الثقافة التنظيميةوأثرمه القيادةب االنفعايل
 الباحث يف بناء النموذج املفرتض للدراسة احلالية. اعتمدهااليت 

 : األوليةمجتمع الدراسة .0.1.2
ات الرتبوية ملختلف أطوار سمن مجيع املدرسني واملديرين العاملني باملؤس الدراسةتكون جمتمع 

 لحصائياتحس  ،(فردا2949) البالغ عددهم ملدينة تيارت التعليم االبتدائي، املتوسط والثانوي
كما يوضح   2218-2219للسنة الدراسية  مصلحة الدراسة واالمتحانات ملديرية الرتبية لوالية تيارت

 .(21)اجلدول رقم
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 .لألطوار الثالثة األولية مجتمع الدراسةتوزيع :(21) رقم الجدول -

 أطوار التعليم
 المدرسون المدراء

 %النسبة  التكـرارات %النسبة  اراتالتكـر 

 30.0 1126 43.4 86 التعليم االبتدائي 

 36.6 051 23.5 31 التعليم املتوسط

 25.9 912 12.0 19 التعليم الثانوي 

 122 2949 122 132 اجملموع 

 :األوليةعينة الدراسة .3.1.2
مدرسا  282بلغ عدد أفرادها مت اختيار عينة طبقية عشوائية  سةالدرا جمتمعلعدم جتانس  ظران

استمارة  282مت توزيع  .%12.42مديرا بنسبة متثل  16من اجملتمع األصلي و %12.11بنسبة متثل 
استبيان  292مت استالم ، 2218-2219على عينة الدراسة خالل الفصل األول من السنة الدراسية 

ستغالل كما يوضح اجلدول الل ةاستبيانات غري قابل ثالثةومت استبعاد من بني االستبيانات املوزعة 
 (.22)أدناه رقم
 لألطوار الثالثة. األوليةتوزيع عينة الدراسة ( 20) رقم الجدول -

 أطوار التعليم
 المدرسون المدراء

 %النسبة التكـرارات %النسبة التكـرارات
 40.07 129 59.16 28 التعليم االبتدائي 

 34.09 01 28.59 26 م املتوسطالتعلي

 25.84 40 14.28 22 التعليم الثانوي 

 122 267 122 16 اجملموع 

.  
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 :األوليةخصائص عينة الدراسة 4.1.2
مت الرتكيز يف هذه الدراسة على املتغريات الشخصية لعينة املدراء، واملتمثلة يف األقدمية يف 

الدراسات العليا ثل املستوى اجلامعي بالليسانس و يمي. حبيث ميمنص  مدير، واملستوى التعل
 باملاجستري، واملاسرت، والدكتوراه.

 . المستوى التعليميحسب األقدمية و  المدراءتوزيع عينة :(23) الجدول رقم -

 المتغيرات
 أطوار التعليم

 الفئات

 التعليم الثانوي التعليم المتوسط التعليم االبتدائي

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %بةالنس التكرار

األقدمية 

 المهنية

  / 25 1 / / سنوات5أقل من

 52 1 25 1 12.5 1 سنوات 12الى  5من 

 / / 25 1 39.5 3 سنة 15الى  11من 

 52 1 25 1 52 6 سنة 15أكثر من

المستوى 

 التعليمي

 122 22 122 6 122 8 المجموع

 / / 25 1 25 22 ثانوي

 122 22 52 2 52 26 يجامع

 / / 25 1 25 22 دراسات عليا

 122 22 122 26 122 08 المجموع

أكثر )نالحظ أن نسبة املدراء ذوي األقدمية يف منص  مدير ( 23)اجلدول رقم خاللمن  
، بينما جند النس  متساوية بني الفئات األربعة يف %89.5بالتعليم االبتدائي بلغت(سنة 11من 

فئة و (سنوات 12و5)فئة  بينتوسط ، وبالنسبة للتعليم الثانوي نالحظ تساوي يف النسبة التعليم امل
 .%52، حيث بلغت هذه النسبة يف منص  مديرقدمية األك  (سنة 15أكثر من )
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من املدراء ذوي املستوى الثانوي،  %25أما بالنسبة ملتغري املستوى التعليمي فنجد أن نسبة 
من ذوي املستوى اجلامعي يف الطور االبتدائي.  %52سات العليا، ونسبة ذوي الدرا ونفس النسبة من
ذوي الدراسات العليا، ونسبة  من املدراء ذوي املستوى الثانوي، ونفس النسبة من %25وجند نسبة 

من املدراء ذوي %122نسبة جند اجلامعي يف الطور املتوسط، و  من املدراء ذوي املستوى52%
 ور الثانوي.اجلامعي يف الط املستوى

 الدراسة وطرق التحقق من صالحياتها: أداة.0.2
 :االطالع على المقاييس1.0.2

 االنفعايللتحديد املقاييس اليت سوف تستخدم لقياس متغريات الدراسة واملتمثلة يف الذكاء 
 والقيادة والثقافة التنظيمية، قام الباحث باالعتماد على جمموعة من املقاييس اليت مت استخدامها

 ومن بني املقاييس اليت مت االطالع عليها واالستفادة منها:مسبقا يف البحوث والدراسات السابقة، 
وتأكدا من خصائصه ( 2221)عثمان ورزق  هالذي ترمج :  Golemanمقياس جولمان  -أ

قنينه على البيئة السعودية بعد عرضه على توقامت ب( 2226البلوى )السيكومرتية، والذي استخدمته 
 وجاءت فيه قيم الصدق والثبات مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسةموعة من املتخصصني يف اجملال، جم

، النمري 2228، مغريب 2229، احلاسر 2224دهلوى )كل من استخدامه من طرف  .ل ى جان  
 .(2211،، القاسم2220

 leadership behavior description)القائدسلوك  دراسة واعتماد مقياس وصف مت: القيادة مقياس-ب

questionnaire) حممد حسن رمسي باستخدام  حيث قام األستاذ الدكتورووينر، الذي صممه هالبني
مخسة عشر منها لقياس 15فقرة،  32العربية حيث يتكون املقياس من  املقياس األصلي مرتمجا ل ى اللغة

خرى فهي لقياس ما أمساه يف وضع لطار العمل واخلمس عشرة فقرة األ املبادأةالبني ما أمساه ه
وثبت هذا املقياس صدقه اخلارجي مع النظريات القائمة على وصف  اإلنسانيةالعالقات االهتمام ب
كما استخدمه رمسي يف األردن  (1006، واألشعر 1082يبالطوال)حيث استخدمه  ديالسلوك القيا

دام هذا املقياس يف  بسب  استخ2226وهلذا اعتمد الباحث على املقياس الذي ترمجه رمسي 2226
الدراسات خاصة يف املؤسسات الرتبوية حيث يستلزم على املدير ضرورة االهتمام ببعد  كثري من
 اإلنسانيةالعالقات ن أجل احملافظة على املخرجات اجليدة للمؤسسة وكذلك االهتمام ببعد العمل م
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ول هبم ل ى األهداف املنشودة، واد والتآلف مع املدرسني لرفع املعنويات والوصتعن طريق مد جسور ال
مديرو املؤسسات الرتبوية يف خمتلف  سهميار  ذيال يالقياد السلوكيد معرفة نر ومن خالل هذه األداة 

وبعد واالهتمام بالعمل،  املبادأة)التعليم من وجهة نظر املدرسني من خالل بعدين أساسيني مها أطوار 
 .(اإلنسانيةالعالقات ب االهتمام

أبعاد ثالثة  (  Macshane et Glinou, 2000)ماكشني وجلينو  اقرتح قافة التنظيمية:مقياس الث-ج
ا ى هذه االبعاد  (2223)وأضاف ملحعتقدات والقيم، املو يف الفرضيات  متثلتللثقافة التنظيمية 
أربع أبعاد للثقافة التنظيمية الباحث وقع على اختيار ، أما التنظيميةوالتوقعات  الثالث األعراف
املدهون )على أعمال، معتمدا يف ذلك (التوقعات واألعراف ،املعتقدات ،القيم)متمثلة يف 
 .(2225،العيان)و ،(1005واجلزراوي،

 :الدراسة بيانات.0.0.2
 يف: متثلت البياناتمن  نوعنياستخدم الباحث 

ة، باستخدام وهي البيانات اليت جيمعها الباحث ألول مرة عن متغريات الدراسأ.البيانات األولية: 
 خمتلف األدوات، حيث مت يف هذه الدراسة استخدام االستبيان كأداة جلمع هذا النوع من البيانات. 

اليت استخدمت ألغراض غري أغراض الدراسة، واليت مت  البياناتهي تلك الثانوية:  البيانات.ب
اليت مت احلصول عليها من ت املعلوماهذه الدراسة يف احلصول عليها من مصادرها األولية: واملتمثلة يف 

 ديرية الرتبية لوالية تيارت. مبمصلحة املوظفني 
 :الدراسة داةأ  3.0.2

 :مما يليكون امل تتمثل أداة الدراسة يف االستبيان
وتتم االستجابة أبعاد،عبارة موزعة على مخسة  58ويتكون من  :االنفعاليالذكاء  مجال-أ -

 .(دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا)هلذه الفقرات حس  سلم ليكرت اخلماسي 
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 .االنفعاليتوزيع الفقرات على األبعاد الذكاء (24) رقم الجدول -

 مجموع الفقرات أرقام الفقرات االنفعاليأبعاد الذكاء 

 12 51-60-16-12-8-9-5-23--1 ةاالنفعالياملعرفة

 15 54-53-52-31-28-24-18-19-14-13-12-11-0-4-6 لدارة االنفعاالت

 13 58-32-32-20-29-25-26-23-22-21-22-10-15 تنظيم االنفعاالت

 11 59-55--6654-61-62-38-39-35-36-33 التعاطف

 20 52-68-69-64--6345-62-30-34 التواصل االجتماعي

 21 المجموع

 

ستجاب هلا بتحديد واليت ي، بعدينعبارة موزعة على  32ويتكون من  :القيادة مجال-ب -
 .(أبدا،نادرادائما، غالبا، أحيانا، )سة املدير للسلوك الوارد حس  سلم ليكرت مدى ممار 

 .القيادةأبعاد توزيع الفقرات على : (22)الجدول رقم -

 مجموع الفقرات أرقام الفقرات األبعاد

 15 32-28-29-26-22-10-18-16-13-12-8-9-6-3-2 أو االهتمام بالعمل أةاملباد

 15 20-24-25-23-22-21-19-14-15-11-12-0-4-5-1 العالقات اإلنسانية

 32 المجموع

أربعةأبعاد، وتتم االستجابة عبارة موزعة على  65ويتكون من الثقافة التنظيمية:  مجال-جـ -
 .(دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا)هلذه الفقرات حس  سلم ليكرت اخلماسي 

 
 

 



 منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                      الفصل الخامس:

 
102 

 . فة التنظيميةبعاد الثقاأتوزيع الفقرات على : (26) رقم الجدول -

مجموع  أرقام الفقرات األبعاد
 الفقرات

 15 13 - 32 - 22 - 21 - 07- 40- 39- 10- 09 - 31-41-12-08- 30 -11 القيم التنظيمية

 12 14- 43 – 42 – 34 – 33 – 24 – 23 – 15 – 6 – 5 املعتقدات التنظيمية

 12 44 – 36 – 35 – 26 – 25 – 20 – 17 – 16 – 3 – 4 التوقعات التنظيمية

 12 45 – 38 – 37 – 29 – 28 – 27 – 19 – 18 – 2 – 1 األعراف التنظيمية

 42 المجموع

 

 التحقق من صالحية األداة:.4.0.2

بعد تصميم أداة الدراسة يف صورهتا األولية مت عرضها على جمموعة من احملكمني من أعضاء 
جان  أساتذة يف القياس النفسي وعلم النفس هيئة التدريس جبامعة ابن خلدون بوالية تيارت ل ى 

 ومتت العملية مبراعاة الشروط التالية: ،(21):رقملحق)أنظر املالرتبوي 
 حتديد األبعاد املكونة بالنسبة لكل املقاييس الثالث. -

 حتديد املفاهيم اإلجرائية لكل مصطلح من مصطلحات الدراسة. -

 الدراسة. وأهدافوأخريا توضيح أمهية  -

أكد من مدى مناسبة الفقرات ووضوحها ومدى متثيلها لألبعاد وتقومي مستوى وذلك للت
الصياغة اللغوية ولضافة أية اقرتاحات أو تعديالت يروهنا مناسبة ل ى جان  احلكم على مدى 

 األولية. تهستبيان يف صور يوضح اال( 22)رقمملحق  .صالحية بدائل اإلجابة
ما خيص صالحية بدائل اإلجابة اليت جاءت حس  في %122نتائج التحكيم عن نسبة  وأسفرت

ال -نادراحيدث -أحياناحيدث -غالباحيدث -دائماحيدث )مقياس ليكرت اخلماسي حتت تعليمات 
 .(أبداحيدث 
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الذي لبعد ا ةمالئمصالحية الفقرات من حيث صياغتها و  احملكمني على معظملتفق كما 
 تعديالت خصت صياغة البعض اآلخر.وقد مت اقرتاح حذف بعض الفقرات و  لقياسه،وضعت 

وفقرة واحدة ملقياس  االنفعايلفقرات ملقياس الذكاء  ستةبالنسبة للفقرات احملذوفة متثلت يف 
الفقرات  يبني( 29)رقمثالث فقرات.واجلدول  فحذفت منه أما مقياس الثقافة التنظيمية القيادة
 .احملذوفة 

 .عاد لكل المقاييس الثالثةالفقرات المحذوفة حسب األب:(27)رقم الجدول  -
 اجملموع الفقرات احملذوفة رقم األبعاد املقياس

 
 
 الذكاء
 االنفعايل

 1 10رقم  لدارة االنفعاالت

 1 01 رقم تنظيم االنفعاالت

 22– 34 رقم التعاطف
 

0 

 0 41 - 39رقم  االجتماعي التواصل

 التنظيمية الثقافة
 04 – 40رقم  املعتقدات

 
0 

 1 09 رقم األعراف

 1 7رقم  املبادأة القيادة

 12 اجملموع

ملقياس الذكاء  (54-52-24) فيما خيص التعديالت يف صياغة الفقرات فشملت الفقرات رقم
بدون  القيادةوأبقى على مقياس  (24و 21)رقم ومقياس الثقافة التنظيمية مشل فقرتني  االنفعايل

 ت اليت اقرتح السادة احملكمني لعادة صياغتها.واجلدول أدناه يوضح الفقرا تعديل للفقرات.
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 .والثقافة التنظيمية االنفعاليالمعدلة من مقياس الذكاء  الفقرات :(21)رقم الجدول  -

 المقياس
رقم 
 الفقرة

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل

 االنفعاليالذكاء 

24 
يستطيع أن يفعل ما حيتاجه عاطفيا 

 بإرادته
التحكم وحتويل مشاعره  له القدرة يف

 السلبية ل ى مواقف لجيابية

52 
تساعده مشاعره يف اختاذ قرارات هامة 

 يف حياته
تساعده مشاعره يف اختاذ قرارات صائبة 

 يف كل احلاالت

54 
يواجه صراعات احلياة ومشاعر القلق 

 واإلحباط
يواجه الصراعات ومشاعر القلق 

 واإلحباط

 الثقافة التنظيمية
24 

د التعاون اجلماعي يف املؤسسة بني يسو 
 املدير )ة( واالستشارة

يسود التعاون اجلماعي والعفوي بني 
 املدير واملدرسني والعمال

21 
ينظم املدير احتفاالت تكرميية لتوزيع 

 اجلوائز والشهادات
حيرص املدير دوما على االحتفاالت 
 التكرميية للمدرسني والتالميذ

اخلمسة كما يوضحها اجلدول أعاله وذلك عمال بتوجيهات السادة  مت تعديل صياغة الفقرات -
 احملكمني.

يف مخسة  االنفعايلوقد انتظمت فقرات املقاييس يف صورهتا النهائية بالنسبة ملقياس الذكاء  -
ة، لدارة االنفعاالت، تنظيم اإلنفعاالت، التواصل االجتماعي، التعاطف( االنفعاليأبعاد )املعرفة 

قرة، وتكون مقياس الثقافة التنظيمية من أربعة أبعاد)القيم التنظيمية، املعتقدات ف 52بإمجايل 
فقرة، بينما تكون  62التنظيمية، التوقعات التنظيمية، األعراف التنظيمية( بإمجايل عدد فقرات يقدر بـ

 عدد يف صورته النهائية من بعدين مؤسسني)املبادأة، العالقات اإلنسانية( بإمجايل القيادةمقياس 
 يوضح املقاييس يف صورهتا النهائية:(20) فقرة. واجلدول رقم 20ـبفقرات يقدر 

 

 

 

 



 منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                      الفصل الخامس:

 
105 

 .المقاييس في صورها النهائية:(29)رقم  الجدول -
 المجموع أرقام الفقرات األبعاد المقياس

 االنفعاليالذكاء 

 12 51-60-16-12-8-9-5-23--1 ةاالنفعاليالمعرفة 

 16 54-53-52-31-28-24-18-19-14-13-11-0-4-6 إدارة االنفعاالت

 12 58-32-32-20-29-25-26-23-22-22-10-15 تنظيم االنفعاالت

 09 59--6654-61-62-38-39-35-33 التعاطف

 07 -45 52-69-64-63-62-34 التواصل االجتماعي

 20 المجموع

 الثقافة التنظيمية

 31 – 32 – 22 – 21 – 13 – 11 – 12 – 0 – 9 – 61 القيم التنظيمية

- 32 – 30 – 62 
13 

 20 63-62 – 36 – 33-  26 – 23 – 15– 4 –5 المعتقدات التنظيمية

 12 66 – 34 – 35 – 24 – 25 – 22 – 19 – 14– 6 – 3 التوقعات التنظيمية

 12 65 – 38 – 39 –20-28–29 – 10 – 18– 2 –1 األعراف التنظيمية

 40 المجموع

 القيادة
 26 – 22 - 10– 18 - 16 – 13 – 12 – 8 – 6 - 3– 2 المبادأة

29 - 28 – 32 
16 

 – 21 – 19 – 14 – 15 – 11 – 12 – 0 – 4 – 5 – 1 العالقات اإلنسانية

22– 23 – 25 – 24 - 20 
15 

 09 المجموع

 103 المجموع

 األساليب اإلحصائية: 3.2

اءات الوصفية كالنس  املئوية، لتحليل بيانات الدراسة مت االعتماد على جمموعة من اإلحص
مسرينوف لفحص الفرضيات  –واملدى، واملتوسطات. وجمموعة من االختبارات كإختبار كوجملوروف 

لفحص كفاية حجم العينة إلجراء   KMOعينة الدراسة، واختبار بيانات املتعلقة بطبيعة توزيع 
عانة بربنامج احلزمة اإلحصائية التحليل العاملي، واختبار بارتلت لفحص مصفوفة الوحدة، باالست

SPSS V23 . 
بطريقة  للتأكد من صحة بنية هذه املفاهيم استخدم الباحث التحليل العاملي االستكشايفو
بطريقة التحليل العاملي التوكيدي الباحث  استخدم صدقها وثباهتا ،والختبار (PAF)األساسية احملاور 

 .Amos V23وس نامج أمرب باالستعانة ب(MLاألرجحية العظمى )
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استخدم الباحث تقنية النمذجة باملعادلة  .الختبار صحة العالقات بني متغريات النموذجو
 . Amos V23البنائية باالستعانة برنامج أموس 

 البنية العاملية لمتغيرات الدراسة:الكشف عن  4.2
االستكشايف رغم بناء املقاييس على أساس نظري موثوق به، استخدم الباحث التحليل العاملي 

خشية من وجود عوامل ال تتسق مع األبعاد احلقيقية يف املقياس األصلي الذي مت استخدامه يف 
االستقصاء، نتيجة لعينة املفحوصني وطريقة استجاباهتم لفقرات االختبار، ونوعية الفقرات، والطريقة 

اليت مت التحقق منها سابقا  املتبعة يف تطبيق االختبار، فقد أثبتت الدراسات أن الكثري من املقاييس
واعتبارها أهنا مقاييس جيدة بعد مراجعتها  من قبل باحثني  آخرين وتطبيقها على عينات أخرى ويف 

 Levine, Hullett,Turner.)تبني أهنا غري ذلك وجمتمعات خمتلفةأوقات زمنية متفاوتة، وظروف خمتلفة، 

&Lapinski, 2006 ) 

ب اإلحصائي على استبعاد الفقرات اليت حتصل على تشبعات باإلضافة ل ى قدرة هذا األسلو 
 أقل من التشبعات اليت يقررها الباحث أو تكون حمملة على أكثر من عامل من العوامل املستخرجة.

 :االنفعاليمتغير الذكاء 1.4.2
 التأكد من شروط التحليل العاملي: 1.1.4.2

مسرينوف،  –لباحث اختبار كوجملوروف عينة الدراسة استخدم ابيانات ملعرفة طبيعة توزيع 
. 2.25دالة عند مستوى  غريوهي 2.121باحتمالية 2.190حيث بلغت قيمة لحصائي االختبار 
من خالل معاينة نتائج التحليل اإلحصائي ، و طبيعيالتوزيع وهذا دليل على متتع بيانات العينة بال

من أي معامل ارتباط يتجاوز  االنفعايلء للذكاخلو مصفوفة االرتباط  ، الحظ الباحثلبيانات العينة
قد أما خبصوص االزدواج اخلطي ف أو يساوي الصفر أو وجود ارتباط تام.2.32أو يقل عن  2.02

 2.22221،  وهي أكرب من القيمة احملددة (Determinant = 0.00001562)بلغت قيمة حمدد املصفوفة 
 KMOوبالنظر ل ى نتائج قياس .االنفعايلالذكاء وهذا يعين عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت بني عوامل 

مبا يعرب عن كفاية حلجم العينة إلجراء التحليل  2.52وهي أكرب من 2.805ت قيمته بلغ الذي
وهو أقل من مستوى الداللة   2.222العاملي. أما فيما خيص اختبار بارتلت فهو دال عند مستوى 
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على نتائج هذه  اوبناءثل مصفوفة الوحدة. أن هذه املصفوفة ال متبدليل  ووه 2.25املعتمد 
 افرتاضات التحليل العاملي وصالحية هذه البيانات للتحليل.كد من تأمت الاالختبارات 

 استخالص العوامل:0.1.4.2
 ،فيما يتعلق بالقيم املبدئية للجذور الكامنةمن استقراء نتائج التحليل العاملي االستكشايف 

حيث فسرت هذه  اجلذر الكامن هلا الواحد الصحيح وفق حمك كايزر جند مخسة عوامل جتاوزت قيمة
 %42التباين الكلي للمصفوفة العاملية، وهذه النسبة جتاوزت  من %44.14العوامل جمتمعة نسبة 

.  حيث بلغت قيمة اجلذر (Hair et all ,2006 :107)واليت تعترب جيدة يف البحوث االجتماعية وفقا 
من التباين الكلي يف حني بلغت قيمة اجلذر الكامن %23.91وتفسر  0.57الكامن للعامل األول 

وبلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل الثالث  ،من التباين الكلي%18.03وتفسر  9.21للعامل الثاين 
 وتفسر 3.43وبلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل الرابع  ،من التباين الكلي%12.03وتفسر  6.01

من  %5.60وتفسر  2.24وبلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل اخلامس  ،من التباين الكلي8.56%
 ( :12)رقم وهذا ما يؤكده اجلدول ،اين الكليالتب

توزيع الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر للعوامل المستخلصة  :(12)رقم الجدول  -
 .بعد التدوير

المفسرنسبة التباين التراكمي  نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العامل  
1 9.57 %23.91 %23.91 

2 7.21 %18.03 %41.94 

3 4.01 %10.03 %51.98 

4 3.43 %8.56 %60.54 

5 2.24 %5.60 %66.14 

 :مصفوفة العوامل المستخلصة بعد التدوير  3.1.4.2
بعد لعادة توزيع التباين  ،تشبعات العبارات على العوامل اخلمسة (11)رقميعرض اجلدول 

 .عامل بالتدوير املتعامد بطريقة الفارمياكس الذي يفسره كل
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على العوامل المستخلصة بعد  االنفعاليقيم تشبع فقرات مقياس الذكاء  :(11)رقم  الجدول
 .التدوير

 العوامل
 5العامل 4العامل 3العامل 2العامل 8العامل الفقرات

     828. 4ف
     823. 6ف
     817. 9ف
     811. 88ف
     789. 83ف
     785. 81ف
     784. 86ف
     761. 26ف
     758. 21ف

     737. 31ف

     730. 55ف
     709. 56ف

     675. 53ف

    868.  85ف

    863.  22ف

    862.  25ف

    852.  22ف

    836.  24ف

    804.  25ف

    787.  89ف

    747.  29ف

    743.  35ف

    710.  32ف
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عبارة من  52عبارة بدال من  62أن  (11)رقم يف اجلدولالواردة العاملي  يتضح من نتائج التحليل
 عبارةيقل12حيث مت حذف  ،أمكن حتميلها على مخسة عوامل  االنفعايلفقرات مقياس الذكاء 

اعتمادا على أدبيات البحث و بناء على مصفوفة العوامل اليت مت احلصول عليها (.2.52)تشبعها عن
امل ميكن تسمية العوامل و على الع تتشبعإلطالع على حمتوى العبارات اليت ا بعد التدوير ومن خالل

 اخلمسة املستخرجة كالتايل:
،  13ف ،11ف ،0ف ،4ف  ،6يتضمن العامل األول الفقرات اليت تشبعت عليه وهي )ف

( والذي نسميه عامل ادارة االنفعاالت، و 54ف ،53ف ،52ف  ،31ف ،28ف ،24ف ،18ف ،14ف
 ،25ف ،26، ف22ف ،22ف ،10ف ،15مل الثاين الفقرات اليت تشبعت عليه وهي )فيتضمن العا

ويتضمن العامل الثالث  ،( والذي نسميه عامل تنظيم االنفعاالت58ف 32ف ،،32ف ،20ف ،29ف

    650.  51ف

   869.   8ف

   792.   5ف
   790.   1ف

   785.   85ف

   776.   84ف

   742.   49ف

   665.   51ف

  838.    32ف

  686.    31ف

  674.    45ف

  666.    54ف

  508.    52ف

 876.     43ف

 799.     45ف

 673.     42ف

 636.     36ف
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املعرفة ( والذي نسميه 51ف،60ف،16ف ،12ف ،8ف ،5ف ،1الفقرات اليت تشبعت عليه وهي)ف
 ،56ف ،62ف ،38ف ،39لرابع الفقرات اليت تشبعت عليه وهي)فو يتضمن العامل ا ،ةاالنفعالي
ويتضمن العامل اخلامس الفقرات اليت تشبعت عليه وهي  ،لتعاطف (  والذي نسميه عامال59ف
 .التواصل االجتماعي( والذي نسميه 69ف ،65ف ،63ف ،34)ف

 :االنفعاليالتأكد من البنية العاملية لمفهوم الذكاء  4.1.4.2
 نموذج العاملي:ال توصيف-أ

على أدبيات املوضوع من حبوث اعتمادا  االنفعايلالذكاء بعد وضع تصور نظري لنموذج 
العوامل اخلمسة اليت . توصل الباحث ل ى تصميم منوذج عاملي من الرتبة األو ى يظم ودراسات سابقة

ت، تنظيم االنفعاالت، : لدارة االنفعاالواملتمثلة يف احلصول عليها من التحليل العاملي االستكشايفمت 
 ، التواصل االجتماعي. التعاطفة، االنفعالياملعرفة 

 
 .االنفعالي(: النموذج الخماسي  لمتغير الذكاء 29الشكل رقم ) -
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 تحديد النموذج:-ب
 p=820:   عدد التغايرات يف مصفوفة التغاير

 q=90: عدد املعا م املراد تقديرها يف النموذج

عدد املعا م املراد عدد التغايرات يف مصفوفة التغاير أكرب من ن وق التحديد ألة فالنموذج يف هذه احلال
 .تقديرها يف النموذج 

 تقدير معالم النموذج:-ج
 .(28)كما يوضح الشكل رقملتقدير معا م النموذج. (ML)ة العظمى ياستخدمت طريقة األرجح

 
 .بعد التعديل االنفعاليلذكاء لمتغير االنموذج الخماسي   :(21)رقم الشكل  -
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ن تشبعات املؤشرات لكل نالحظ بأ (28)رقممن خالل نتائج التحليل اليت يظهرها الشكل 
 .2.52جتاوزت القيمة  االنفعايلبعد من أبعاد الذكاء 

 اختبار النموذج:-د
اعتمدنا على درجات القطع لبعض مؤشرات جودة املطابقة حس  مايشري لليه اجلدول رقم 

 . (Hu & Bentler, 1999)كل من، واليت حيددها  (12)
 طع لمؤشرات جودة المطابقة.(: درجات الق10الجدول رقم ) -

 المؤشر سيء مقبول ممتاز
3 >x>0 5 >x> 3 x > 5 CMIN/DF 

x >0.95 0.90 < x < 0.95 x <0.90 CFI 

x <0.08 0.10 > x >0.08 x >0.10 SRMR 

x <0.06 0.08 > x >0.06 x >0.08 RMSEA 

حقق من حسن مطابقة النموذج استخدم الباحث العديد من مؤشرات من أجل الت
املطابقة املتعارف عليها يف األدب النظري، ومن خالل مقارنة قيمها بقيم درجة القطع،  م حنصل 
على مؤشرات مطابقة جيدة، فاضطر الباحث ل ى القيام بتعديالت على النموذج يف حدود 

ية على احلصول على مؤشرات مطابقة تقع ضمن اجملال فرت هذه العملأساإلطار النظري، حيث 
 :(13)املسموح كما يظهره اجلدول رقم 

(: مؤشرات جودة المطابقة للنموذج العاملي الخماسي للذكاء 13الجدول رقم ) -
 .االنفعالي

 العتبة القيمة المؤشر
 1.922 (DF/CMIN)/دح 2نسبة كا

P = 0.000 
 3واقل من  1اكرب من 

ط البواقي املعياري مؤشر جذر متوس
(SRMR) 

SRMR =0.06 0.08 > 

 < RMSEA=0.05 0.06 (RMSEA)جذر متوسط خطأ التقري 

 TLI=0.93 <2.02 (TLI) مؤشر املطابقة املعياري

 CFI=0.93 <2.02 (CFI)مؤشر املطابقة املقارن 
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 باحتمالية (2.25)وهي دالة لحصائيا عند مستوى  0341229.بلغت قيمة مربع كاي 
p=0.000 مما يدل على قبول  3أقل من  1وهي اكرب من  1  702.، وبلغت قيمة مربع كاي املعياري

النموذج املفرتض، ويف املقابل جند أن أغل  مؤشرات املطابقة وقعت ضمن املدى املثايل لكل مؤشر، 
 (SRMR)حيث جند أكثر مؤشرات املطابقة فعالية وأداء هو مؤشر جذر متوسط البواقي املعياري 

فقد بلغت قيمته يف  (RMSEA) ، أما اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب2.24والذي بلغت قيمته 
، ومؤشر 2.03الذي بلغت قيمته  (TLI)، باإلضافة ل ى مؤشر املطابقة املعياري2.25هذا النموذج 
 .2.03الذي بلغت قيمته ( CFI)املطابقة املقارن

 ج:البنية العاملية للنموذ  ثبات-2.1.4.2

وجاءت النتائج حس   MaxR (H)وأقصى قيمة للثبات (CR)قام الباحث حبساب الثبات املرك  
 .(16)رقم اجلدول 

 .االنفعاليمعامالت الثبات ألبعاد الذكاء  :(14) رقم الجدول -
MaxR (H) CR األبعاد 

 االنفعاالت إدارة 0.950 0.952

 ةاالنفعاليالمعرفة  0.916 0.926

 اطفالتع 0.834 0.864

 تنظيم االنفعاالت 0.951 0.959

 التواصل االجتماعي 0.843 0.870

 قريبة من (CR)يتضح بأن قيم الثبات املرك  (16)رقم من خالل املقارنات لنتائج اجلدول 
وهدا دليل  االنفعايلبعد من أبعاد الذكاء  لكل 2.92 و جتاوزت القيمة MaxR (H)الثبات األقصى 

 تبالثبا جذ لنمو ا عوامل متتععلى 
 صدق البنية العاملية للنموذج: -6.1.4.2

مت التأكد من صدق البناء عن طريق دالالت الصدق العاملي من خالل مؤشرات الصدق 
 نتائج التحليل العاملي التوكيدي. االعتماد علىحيث مت  ،التقاريب و الصدق التمايزي
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 الصدق التقاربي:-أ
 االنفعايللكل عامل من عوامل الذكاء  (AVE)خرج قام الباحث بقياس متوسط التباين املست

 :(15)رقموجاءت النتائج حس  ما يظهره اجلدول 
 .االنفعاليالثبات المركب ومتوسط التباين المستخرج ألبعاد الذكاء  :(12)رقم  الجدول -

CR AVE األبعاد 
 االنفعاالت إدارة 0.594 0.950

 ةاالنفعاليالمعرفة  0.612 0.916

 التعاطف 0.505 0.834

 تنظيم االنفعاالت 0.641 0.951

 التواصل االجتماعي 0.577 0.843

تأكدنا من متتع عوامل ( 15)رقم من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول 
لكل بعد جتاوز القيمة   (AVE)النموذج بالصدق التقاريب ألن قيم متوسط التباين املستخرج 

 (Hair & all, 2006).(CR)ثبات املرك وهو أصغر من ال،2.52
 الصدق التمايزي: -أ

( MSV)مربع التباينبني العوامل أقصى و  (AVE)متوسط التباين املستخرج قام الباحث بقياس 

 وجاءت النتائج حس  اجلدول التايل:

 .االنفعاليلنموذج الذكاء  التمايزيمؤشرات الصدق  :(16)رقم  الجدول -
MSV AVE األبعاد 

 االنفعاالت إدارة 0.594 0.017

 ةاالنفعاليالمعرفة  0.612 0.113

 التعاطف 0.505 0.051

 تنظيم االنفعاالت 0.641 0.113

 التواصل االجتماعي 0.577 0.051
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جاءت قيم كل من مربع  (14)رقم من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول
، وهذا (AVE)أصغر من قيم متوسط التباين املستخرج  بني العوامل(MSV)التباين األقصى املشرتك

 .(Hair&all, 2006)مؤشر دال على متتع النموذج بالصدق التمايزي.

 .المستخرج للعوامللمتوسط التباين  مصفوفة الجذر التربيعي :(17) الجدول رقم -
التواصل 
 االجتماعي

تنظيم 
 االنفعاالت

 التعاطف
المعرفة 
 ةاالنفعالي

 إدارة
 تاالنفعاال

 األبعاد

 
 

  
 االنفعاالت إدارة 0.771

 
 

 
 ةاالنفعاليالمعرفة  0.107 0.782

 
 التعاطف 0.046 0.018 0.711 

 
 تنظيم االنفعاالت 0.131 0.337 0.025 0.801

 التواصل االجتماعي 0.015 0.067 0.226 0.019 0.760

 ،(AVE)املستخرجالتباين ملتوسط  اجلذر الرتبيعي (19)رقم متثل القيم القطرية يف اجلدول 
ونالحظ من خالل هذه النتائج أن القيم القطرية أكرب من باقي القيم يف املصفوفة وهذا مؤشر آخر 

 (.(Barklay & all,1995حس  ما ذكره  كل من يؤكد الصدق التمايزي

 متغير القيادة: 0.4.2
 شروط إجراء التحليل العاملي:1.0.4.2

مسرينوف،  –نة الدراسة استخدم الباحث اختبار كوجملوروف عيبيانات ملعرفة طبيعة توزيع 
. 2.25دالة عند مستوى غري وهي  2.241باحتمالية  2.256حيث بلغت قيمة لحصائي االختبار 
، ومن خالل معاينة نتائج التحليل اإلحصائي طبيعيالتوزيع وهذا دليل على متتع بيانات العينة بال
أو  2.02من أي معامل ارتباط يتجاوز  للقيادةمصفوفة االرتباط لبيانات العينة، الحظ الباحث خلو 

أو يساوي الصفر أو وجود ارتباط تام. أما خبصوص االزدواج اخلطي فقد بلغت قيمة 2.32يقل عن 
وهذا يعين  2.22221وهي أكرب من القيمة احملددة   (،Determinant = 0.00001285)حمدد املصفوفة

بلعت قيمته والذي KMOوبالنظر ل ى نتائج قياس . القيادةبني عوامل  ذايتعدم وجود مشكلة ارتباط 
مبا يعرب عن كفاية حلجم العينة إلجراء التحليل العاملي. أما فيما خيص  2.52وهي أكرب من  2.012
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وهذا دليل  2.25وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد   2.222اختبار بارتلت فهو دال عند مستوى 
وبناءا على نتائج هذه االختبارات مت التأكد من وفة ال متثل مصفوفة الوحدة. على أن هذه املصف

 افرتاضات التحليل العاملي وصالحية هذه البيانات للتحليل.
 استخالص العوامل:0.0.4.2

من استقراء نتائج التحليل العاملي االستكشايف فيما يتعلق بالقيم املبدئية للجذور الكامنة، 
حيث فسرت هذه  ،ا الواحد الصحيح وفق حمك كايزرمقيمة اجلذر الكامن هلجتاوزت  عاملنيجند 

.  %52من التباين الكلي للمصفوفة العاملية، وهذه النسبة جتاوزت %51.00العوامل جمتمعة نسبة 

من التباين الكلي يف حني  %29 .69 تفس و  4 87.حيث بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل األول 
وهذا ما يؤكده  ،من التباين الكلي % 24.51وتفسر 6.13امن للعامل الثاين بلغت قيمة اجلذر الك

  ( :18)اجلدول

توزيع الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر للعوامل المستخلصة  :(11) الجدول رقم -
 .بعد التدوير

 مصفوفة العوامل المستخلصة بعد التدوير:.0.4.2
بعد لعادة توزيع التباين الذي  ،العاملنيتشبعات العبارات على  (10)رقم يعرض اجلدول 

 .يفسره كل عامل بالتدوير املتعامد بطريقة الفارمياكس
 

 

 

 

 الجذر الكامن العامل
نسبة التباين 

 المفسر
نسبة التباين التراكمي 

 المفسر
1 6.87 % 27.47 % 27.47 

2 6.13 % 24.51 % 51.99 
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على العوامل المستخلصة بعد  القيادةقيم تشبع فقرات مقياس  :(19)رقم الجدول -
 .التدوير

 العوامل       
 .العامل 1العامل الفقرات

  814. 6ف
  802. 26ف
  793. 22ف
  791. 82ف
  767. 85ف
  765. 88ف
  758. 85ف
  740. 23ف
  704. 21ف
  692. 29ف
  670. 9ف
  621. 8ف
  616. 25ف
  610. 5ف
  608. 86ف
 870.  4ف
 867.  82ف
 861.  84ف
 858.  1ف
 828.  83ف
 817.  81ف
 792.  24ف
 780.  2ف
 752.  25ف
 710.  35ف
 662.  21ف
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عبارة  20عبارة بدال من  24أن  (10)رقم يف اجلدول الواردةيتضح من نتائج التحليل العاملي 
تشبعها يقل  اتعبار  3حيث مت حذف  ،نياملعأمكن حتميلها على  القيادةمن فقرات مقياس 

بناء على مصفوفة العوامل اليت مت احلصول عليها بعد و  . اعتمادا على أدبيات البحث(2.52)عن
 نياملميكن تسمية الع، العاملنيعلى  تتشبعإلطالع على حمتوى العبارات اليت التدوير ومن خالل ا

 كالتايل:  املستخرجني
 ،11ف ،12ف ،0ف،4ف،5ف،1العامل األول الفقرات اليت تشبعت عليه وهي )ف يتضمن

العالقات ( والذي نسميه عامل 20ف ،24ف ،25ف ،23ف ،22ف ،21ف ،19ف ،14ف ،15ف
، 13ف ،12ف ،8ف ،6ف ،2فيتضمن العامل الثاين الفقرات اليت تشبعت عليه وهي )و ،اإلنسانية

 .املبادأة( والذي نسميه عامل 32ف ،28ف ،26ف ،22ف ،18ف  ،16ف
 :القيادة لمتغيرالتأكد من البنية العاملية 4.0.4.2

 النموذج العاملي: توصيف-أ
باالعتماد على أدبيات املوضوع من حبوث ودراسات القيادة  بعد وضع تصور نظري لنموذج

يظم العاملني اليت مت احلصول عليها سابقة. توصل الباحث ل ى تصميم منوذج عاملي من الرتبة األو ى 
 . العالقات اإلنسانيةملبادأة وعامل : عامل اواملتمثلة يف ،من التحليل العاملي االستكشايف



 منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                      الفصل الخامس:

 
119 

 
 (: النموذج الثنائي العوامل لمتغير القيادة.29الشكل رقم ) -

 تحديد النموذج:-ب
 p=351:   عدد التغايرات يف مصفوفة التغاير

 q=53: عدد املعا م املراد تقديرها يف النموذج

عدد املعا م املراد التغاير أكرب من  عدد التغايرات يف مصفوفةة فوق التحديد آلن النموذج يف هذه احلال
 .تقديرها يف النموذج 

 تقدير معالم النموذج:-ج
 .(12)لتقدير معا م النموذج.كما يوضح الشكل رقم (ML)استخدمت طريقة األرجحة العظمى
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 .بعد التعديل (: النموذج الثنائي العوامل لمتغير القيادة12الشكل رقم ) -

ن تشبعات املؤشرات لكل أنالحظ ب (12)رقم ظهرها الشكل من خالل نتائج التحليل اليت ي
 .2.52جتاوزت القيمة  القيادةمن بعدي 

 اختبار النموذج:-د
من أجل التحقق من حسن مطابقة النموذج استخدم الباحث العديد من مؤشرات املطابقة 

صل على املتعارف عليها يف األدب النظري، ومن خالل مقارنة قيمها بقيم درجة القطع،  م حن
مؤشرات مطابقة جيدة، فاضطر الباحث ل ى القيام بتعديالت على النموذج يف حدود اإلطار 
النظري، حيث أصفرت هذه العملية على احلصول على مؤشرات مطابقة تقع ضمن اجملال املسموح  

 :(22)كما يظهره اجلدول رقم 
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 نائي للقيادة. : مؤشرات جودة المطابقة للنموذج العاملي الث(02)الجدول رقم  -
 العتبة القيمة المؤشر

 1.468 (DF/CMIN)/دح      0نسبة كا

P = 0.000 
 3واقل من  1اكرب من 

 < SRMR =0.040 0.08 (SRMR)مؤشر جذر متوسط البواقي المعياري 

 < RMSEA=0.049 0.06 (RMSEAجذر متوسط خطأ التقريب )

 >TLI=0.96 0.95 (TLI) مؤشر المطابقة المعياري

 >CFI=0.96 0.95 (CFI)ؤشر المطابقة المقارن م

 pباحتمالية  (2.25)وهي دالة لحصائيا عند مستوى 658.169بلغت قيمة مربع كاي 

مما يدل على قبول النموذج  2وهي أقل من 6481. ، وبلغت قيمة مربع كاي املعياري 0.000=
دى املثايل لكل مؤشر، حيث املفرتض، ويف املقابل جند أن أغل  مؤشرات املطابقة وقعت ضمن امل

والذي  (SRMR)جند أكثر مؤشرات املطابقة فعالية وأداء هو مؤشر جذر متوسط البواقي املعياري 
، فقد بلغت قيمته يف  (RMSEA)، أما اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب 2.262بلغت قيمته 
، ومؤشر 2.04الذي بلغت قيمته  (TLI)، باإلضافة ل ى مؤشر املطابقة املعياري 2.260هذا النموذج 
 .2.04الذي بلغت قيمته  (CFI)املطابقة املقارن 

 البنية العاملية للنموذج: ثبات-2.0.4.2

وجاءت النتائج حس   MaxR (H)وأقصى قيمة للثبات  (CR)الثبات املرك   الباحث حبساب قام
 اجلدول التايل.

 .القيادةمعامالت الثبات ألبعاد  :(01) الجدول رقم -

MaxR (H) CR األبعاد 

 العالقات اإلنسانية 0.941 2.921

 المبادأة 0.949 2.920
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قريبة من ( CR)يتضح بأن قيم الثبات املرك  (21)رقم من خالل املقارنات لنتائج اجلدول  
ع متتا دليل على ذوه القيادةلكل بعد من بعدي  2.92ةقيمالجتاوزت  وMaxR (H)الثبات األقصى 
 تالثباعوامل النمودج ب

 صدق البنية العاملية للنموذج:6.0.4.2  
مت التأكد من صدق البناء عن طريق دالالت الصدق العاملي من خالل مؤشرات الصدق 

 ،23اإلصدار  Amosحيث مت توصيف النموذج باستخدام برنامج  ،التقاريب و الصدق التمايزي
 (ML)بطريقة األرجحية العظمىوللتحقق من مالئمة البيانات للنموذج مت تقدير البارامرتات 

باستخدام مؤشرات املطابقة األكثر استخداما يف جمال النمذجة واليت أثبتت الدراسات التقوميية 
 جدارهتا. 

 الصدق التقاربي:-أ
وجاءت النتائج  القيادةلكل من عاملي  (AVE) قام الباحث بقياس متوسط التباين املستخرج

 :(22)رقم حس  ما يظهره اجلدول 
 .القيادةالثبات المركب ومتوسط التباين المستخرج لبعدي :(00)رقم جدولال -

CR AVE األبعاد 

 اإلنسانيةالعالقات  0.520 0.941

 المبادأة 0.632 0.949

تأكدنا من متتع عاملي  (22)رقممن خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول 
، 2.52للبعدين جتاوز القيمة   (AVE)لتباين املستخرج النموذج بالصدق التقاريب ألن قيم متوسط ا

 .(CR)وهو أصغر من الثبات املرك 
 الصدق التمايزي: -ب

 بني العوامل ،وأقصى مربع التباين(AVE) قام الباحث بقياس متوسط التباين املستخرج

(MSV ) (23)رقم وجاءت النتائج حس  اجلدول: 
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 .القيادةلنموذج  التمايزيمؤشرات الصدق  :(03)رقم  الجدول -

MSV AVE األبعاد 

 اإلنسانيةالعالقات  0.520 0.021

 المبادأة 0.633 0.021

جاءت قيم كل من  (23)رقم  من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول
، وهذا (AVE)أصغر من قيم متوسط التباين املستخرج  (MSV) مربع التباين بني العاملنيأقصى 

 على متتع النموذج بالصدق التمايزي. مؤشر دال

 .المستخرج للعاملينلمتوسط التباين  مصفوفة الجذر التربيعي :(04)رقم  الجدول -

 األبعاد اإلنسانيةالعالقات  المبادأة

 
 اإلنسانيةالعالقات  0.721

 المبادأة 0.145 0.792

 ،(AVE)املستخرجتباين ملتوسط ال اجلذر الرتبيعي (26)رقم متثل القيم القطرية يف اجلدول 
ونالحظ من خالل هذه النتائج أن القيم القطرية أكرب من باقي القيم يف املصفوفة وهذا مؤشر آخر 

 .(Barclay&All, 1995) . "باركالي"حس  ما ذكره  كل من  يؤكد الصدق التمايزي
 متغير الثقافة التنظيمية:3.4.2

 شروط إجراء التحليل العاملي:1.3.4.2
مسرينوف،  –عينة الدراسة استخدم الباحث اختبار كوجملوروف بيانات يعة توزيع ملعرفة طب

. 2.25دالة عند مستوى غري وهي 2.209باحتمالية  2.252حيث بلغت قيمة لحصائي االختبار 
، ومن خالل معاينة نتائج التحليل اإلحصائي طبيعيالتوزيع وهذا دليل على متتع بيانات العينة بال

من أي معامل ارتباط يتجاوز  للثقافة التنظيمية، الحظ الباحث خلو مصفوفة االرتباط لبيانات العينة
أو يساوي الصفر أو وجود ارتباط تام. أما خبصوص االزدواج اخلطي فقد  2.32أو يقل عن 2.02
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 2.22221(،  وهي أكرب من القيمة احملددة Determinant = 0.00001944بلغت قيمة حمدد املصفوفة )
وبالنظر ل ى نتائج قياس . االنفعايلين عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت بني عوامل الذكاء وهذا يع

KMO مبا يعرب عن كفاية حلجم العينة إلجراء  2.52وهي أكرب من  2.028بلعت قيمته والذي
وهو أقل من مستوى   2.222التحليل العاملي. أما فيما خيص اختبار بارتلت فهو دال عند مستوى 

وبناءا على نتائج  وهذا دليل على أن هذه املصفوفة ال متثل مصفوفة الوحدة. 2.25ملعتمد الداللة ا
 هذه االختبارات مت التأكد من افرتاضات التحليل العاملي وصالحية هذه البيانات للتحليل.

 استخالص العوامل:0.3.4.2

ئية للجذور الكامنة، من استقراء نتائج التحليل العاملي االستكشايف فيما يتعلق بالقيم املبد
حيث فسرت هذه  ،عوامل جتاوزت قيمة اجلذر الكامن هلا الواحد الصحيح وفق حمك كايزر أربعةجند 

  .% 42من التباين الكلي للمصفوفة العاملية، وهذه النسبة جتاوزت %65.54العوامل جمتمعة نسبة 
التباين الكلي يف حني من  %24.52 وتفسر12.89حيث بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل األول 

وبلغت قيمة اجلذر  ،من التباين الكلي%10.02وتفسر  8.19بلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل الثاين 
وبلغت قيمة اجلذر الكامن للعامل  ،من التباين الكلي%11.85وتفسر  6.84الكامن للعامل الثالث 

 .(25) رقم ولوهذا ما يؤكده اجلد ،من التباين الكلي%9.29وتفسر  2.08الرابع 
توزيع الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر للعوامل المستخلصة  :(02) رقم الجدول -

 .بعد التدوير

 نسبة التباين التراكمي المفسر نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العامل
1 10.87 % 26.50 %26.50 

2 8.17 %19.92 %46.42 

3 4.86 %11.85 %58.27 

4 2.98 %7.27 %65.54 
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  مصفوفة العوامل المستخلصة بعد التدوير:3.3.4.2  
بعد لعادة توزيع التباين  ،( تشبعات العبارات على العوامل األربعة24) رقم يعرض اجلدول

 الذي يفسره كل عامل بالتدوير املتعامد بطريقة الفارمياكس. 
العوامل على  الثقافة التنظيميةقيم تشبع فقرات مقياس  :(06) الجدول رقم -

 .المستخلصة بعد التدوير
 العوامل
 الفقرات

 4العامل 3العامل .العامل 1العامل

    829. 85ف

    826. 21ف

    823. 88ف

    812. 31ف

    810. 9ف

    786. 2ف
    783. 39ف

    777. 32ف

    757. 45ف

    738. 83ف

    701. 35ف

    666. 48ف

    656. 22ف

   862.  3ف

   859.  4ف

   850.  25ف

   835.  82ف
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   831.  25ف

   799.  26ف

   751.  86ف

   733.  35ف

   702.  36ف

   658.  44ف

  861.   31ف

  816.   21ف

  800.   32ف

  772.   2ف

  705.   81ف

  672.   45ف

  643.   8ف

  631.   89ف

  505.   22ف

 853.    34ف

 836.    5ف

 813.    43ف

 787.    85ف

 713.    23ف

 599.    6ف

 586.    33ف

من فقرة  62عبارة بدال  30( أن 24)رقم  يف اجلدول الواردةيتضح من نتائج التحليل العاملي 
يقل ثالثة عبارات حيث مت حذف عوامل،  أربعةأمكن حتميلها على  الثقافة التنظيميةفقرات مقياس 
اعتمادا على أدبيات البحث و بناء على مصفوفة العوامل اليت مت احلصول عليها  (.2.52تشبعها عن)
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ميكن تسمية  ،املو على الع تتشبعإلطالع على حمتوى العبارات اليت بعد التدوير ومن خالل ا
 العوامل املستخرجة كالتايل:

 ،21ف،13ف،11ف ،12ف ،0ف،9)فيتضمن العامل األول الفقرات اليت تشبعت عليه وهي 
يتضمن العامل  ،القيم التنظيميةوالذي نسميه عامل ،(61، ف62ف، 30ف،32ف،31ف،32ف ،22ف

والذي نسميه ، (63ف ،36، ف33ف ،23ف ،15ف،4ف،5فالثاين الفقرات اليت تشبعت عليه وهي )
 ،6ف  ،3فويتضمن العامل الثالث الفقرات اليت تشبعت عليه وهي) ،املعتقدات التنظيميةعامل 
و  ،التوقعات التنظيمية والذي نسميه عامل، (66، ف34ف، 35ف، 24ف، 25ف ،22ف، 19ف،14ف

، 39، ف28ف ،29ف ،10ف،18ف ،2ف،1فيتضمن العامل الرابع الفقرات اليت تشبعت عليه وهي)
 .األعراف التنظيميةنسميه عامل  ( والذي65، ف38ف

 التأكد من البنية العاملية لمتغير الثقافة التنظيمية:  4.3.4.2
 النموذج: صيفتو -ا

ملفهوم الثقافة التنظيمية باالعتماد على أدبيات املوضوع  بعد وضع تصور نظري للبنية العاملية
يظم العوامل من حبوث ودراسات سابقة. توصل الباحث ل ى تصميم منوذج عاملي من الرتبة األو ى 

يف : القيم التنظيمية،  واملتمثلة األربعة اليت مت احلصول عليها من التحليل العاملي االستكشايف،
 0مت حذف  و بعد القيام بالتحليالت األولية للنموذج،التوقعات، األعراف التنظيمية، املعتقدات. 

و املتمثلة يف الفقرات  2.52من  أقل (ل ىAVEفقرات تسببت يف تدين قيم متوسط التباين املستخرج )
 و حس  االبعاد فهي كالتايل:(39ف -35ف -32ف -25ف -31ف -10ف -19 ف – 4 ف – 30ف :) التالية

 ( 30ف -32ف -31بعد القيم : ) ف

 ( 4بعد املعتقدات : ) ف 

 ( 35ف -25ف -19بعد التوقعات : ) ف

 ( 39ف -10بعد األعراف : ) ف

 ليصبح العدد الكلي للفقرات ثالثون فقرة .
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 (: النموذج الرباعي العوامل  للثقافة التنظيمية.11رقم ) الشكل -

 النموذج:تحديد -ب
 p = 465:   عدد التغايرات يف مصفوفة التغاير

 q = 67: عدد املعا م املراد تقديرها يف النموذج

عدد املعا م املراد عدد التغايرات يف مصفوفة التغاير أكرب من ة فوق التحديد آلن النموذج يف هذه احلال
 .تقديرها يف النموذج 

 تقدير معالم النموذج:-ج
كما يوضح الشكل رقم   لتقدير معا م النموذج. (ML)رجحة العظمى استخدمت طريقة األ

 ( النموذج العاملي للثقافة التنظيمية.12)
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 .بعد التعديل النموذج الرباعي العوامل  للثقافة التنظيمية :(10) رقم الشكل -

ن تشبعات املؤشرات لكل أ( نالحظ ب12) رقم من خالل نتائج التحليل اليت يظهرها الشكل
وهذا دليل على أن بيانات العينة اخلاصة  ،2.52ن أبعاد الثقافة التنظيمية جتاوزت القيمة بعد م

 مبقياس الثقافة التنظيمية صاحلة إلجراء التحليالت اإلحصائية.

 اختبار النموذج: -د
من أجل التحقق من حسن مطابقة النموذج استخدم الباحث العديد من مؤشرات املطابقة 

صل على األدب النظري، ومن خالل مقارنة قيمها بقيم درجة القطع، م حناملتعارف عليها يف 
جيدة، فاضطر الباحث ل ى القيام بتعديالت على النموذج يف حدود اإلطار مؤشرات مطابقة 

تقع ضمن اجملال املسموح  مطابقة ؤشرات النظري، حيث أصفرت هذه العملية على احلصول على م
 :(29)كما يظهره اجلدول رقم 
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 (: مؤشرات جودة المطابقة للنموذج العاملي الرباعي للثقافة التنظيمية07دول رقم )الج -
 بعد التعديل

 العتبة القيمة المؤشر

 1.996 (DF/CMIN)/دح       0نسبة كا

P = 0.000 
 3واقل من  8اكبر من 

 < SRMR =0.06 0.08 (SRMRمؤشر جذر متوسط البواقي المعياري )

 < RMSEA=0.05 0.06 (RMSEA)جذر متوسط خطأ التقريب 

 > TLI=0.966 0.90 (TLIمؤشر المطابقة المعياري )

 CFI=0.950 <2.02 (CFIمؤشر المطابقة المقارن )

 p=0.000( باحتمالية 2.25وهي دالة لحصائيا عند مستوى ) 482.041بلغت قيمة مربع كاي
لى قبول النموذج املفرتض، ويف مما يدل ع 3وهي أقل من  61.99، وبلغت قيمة مربع كاي املعياري 

املقابل جند أن أغل  مؤشرات املطابقة وقعت ضمن املدى املثايل لكل مؤشر، حيث جند أكثر 
( والذي بلغت قيمته SRMRمؤشرات املطابقة فعالية وأداء هو مؤشر جذر متوسط البواقي املعياري )

قد بلغت قيمته يف هذا النموذج ( ، فRMSEA، أما اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب )2.258
، ومؤشر املطابقة املقارن 2.06( الذي بلغت قيمته TLI، باإلضافة ل ى مؤشر املطابقة املعياري )2.25
(CFI الذي بلغت قيمته )2.05. 

 :للنموذجثبات البنية العاملية 2.3.4.2      

وجاءت النتائج حس   MaxR (H)( وأقصى قيمة للثبات CRالثبات املرك  ) الباحث حبساب قام
 .(28رقم )اجلدول 
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 .معامالت الثبات ألبعاد الثقافة التنظيمية :(01) الجدول رقم -
MaxR(H) CR األبعاد 

 القيم التنظيمية 0.951 0.953

0.932 0.919 
األعراف 
 التنظيمية

 التوقعات 0.948 0.956

 المعتقدات 0.898 0.928

( قريبة من الثبات CR( يتضح بأن قيم الثبات املرك )28) رقممن خالل املقارنات لنتائج اجلدول 
ع  تمتا دليل على ذو هبعد من أبعاد الثقافة التنظيمية.لكل2.92و جتاوزت القيمة MaxR (H) األقصى 

 تعوامل النمودج بالثبا
 .  صدق البنية العاملية للنموذج:              6.3.4.5

ت الصدق العاملي من خالل مؤشرات الصدق مت التأكد من صدق البناء عن طريق دالال
 ،23اإلصدار  Amosحيث مت توصيف النموذج باستخدام برنامج  ،التقاريب و الصدق التمايزي

( MLوللتحقق من مالئمة البيانات للنموذج مت تقدير البارامرتات بطريقة األرجحية العظمى)
ة واليت أثبتت الدراسات التقوميية باستخدام مؤشرات املطابقة األكثر استخداما يف جمال النمذج

 جدارهتا. 
 الصدق التقاربي:-أ

( لكل عامل من عوامل الثقافة التنظيمية AVEقام الباحث بقياس متوسط التباين املستخرج )
 (:20)رقم وجاءت النتائج حس  ما يظهره اجلدول 
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ثقافة الثبات المركب ومتوسط التباين المستخرج ألبعاد ال :(09)رقم  الجدول -
 .التنظيمية

CR AVE األبعاد 
 القيم التنظيمية 0.597 0.951

 األعراف التنظيمية 0.562 0.919

 التوقعات 0.647 0.948

 المعتقدات 0.564 0.898

(  تأكدنا من متتع عوامل 20)رقم من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول 
، 2.52( لكل بعد جتاوز القيمة  AVEسط التباين املستخرج )النموذج بالصدق التقاريب ألن قيم متو 

 (.CRوهو أصغر من الثبات املرك )
 الصدق التمايزي: -ب

( MSVبني العوامل )،وأقصى مربع التباين(AVEقام الباحث بقياس متوسط التباين املستخرج )
 :(32رقم )وجاءت النتائج حس  اجلدول 

 .لنموذج الثقافة التنظيمية زيالتمايمؤشرات الصدق  :(32)الجدول رقم -
MSV AVE األبعاد 

 القيم التنظيمية 0.597 0.019

0.181 0.562 

األعراف 
 التنظيمية

 التوقعات 0.647 0.181

 المعتقدات 0.564 0.128

أقصى جاءت قيم كل من (32)رقم من خالل املقارنات اليت متت اعتمادا على نتائج اجلدول
(، وهذا مؤشر دال AVE( أصغر من قيم متوسط التباين املستخرج )MSVبني العوامل )مربع التباين 

 على متتع النموذج بالصدق التمايزي.
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 .مصفوفة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج للعوامل :(31)رقم  الجدول -

 التوقعات المعتقدات
األعراف 
 التنظيمية

القيم 
 التنظيمية

 األبعاد

 
  

 القيم التنظيمية 0.773

 
 

 األعراف التنظيمية 0.138 0.750

 التوقعات 0.139 0.426 0.804 

 المعتقدات 0.044 0.358 0.132 0.751

  (AVE)املستخرجملتوسط التباين  ( اجلذر الرتبيعي31)رقم متثل القيم القطرية يف اجلدول 
ذا مؤشر آخر ونالحظ من خالل هذه النتائج أن القيم القطرية أكرب من باقي القيم يف املصفوفة وه

 .( Barclay&All,1995)حس  ما ذكره كل من يؤكد الصدق التمايزي
 :األوليةنتائج الدراسة 2.2

واملتمثلة يف التأكد من البنية العاملية ملفاهيم الدراسة، حيث  األوليةققت أهداف الدراسة حت
متعدد العوامل يظم  هو مفهوم املؤسسات الرتبوية راءلدى مد االنفعايلتوصلت ل ى أن مفهوم الذكاء 

، التواصل التعاطفة، االنفعاليمخسة عوامل هي:لدارة االنفعاالت، تنظيم االنفعاالت، املعرفة 
هو مفهوم متعدد العوامل يظم عاملني  ؤسسات الرتبويةامل راءلدى مد القيادةاالجتماعي. ومفهوم 

املؤسسات  راءلتنظيمية لدى مد. و مفهوم الثقافة ااإلنسانيةالعالقات عامل املبادأة وعامل  مها:
القيم التنظيمية، التوقعات، األعراف  عوامل هي: أربعةهو مفهوم متعدد العوامل يظم  الرتبوية

 .التنظيمية، املعتقدات
، االنفعايل: الذكاء يف واملتمثلة ،أظهرت نتائج الدراسة متتع البنية العاملية ملفاهيم الدراسة

واملتمثلة يف  مؤشرات  ،العامليعن طريق دالالت الصدق  البنائيالصدق الثقافة التنظيمية ب و القيادة
 الصدق التقاريب والصدق التمايزي.

فقد مت التحقق منها عن طريق  متغريات الدراسة ألبعادأما فيما خيص ثبات البنية العاملية 
، القيادة، نفعايلاال)الذكاء الثالثة أبعاد املتغرياتجلميع 2.92 حيث جتاوزت قيمته ،الثبات املرك 
 .  الثقافة التنظيمية(
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جاءت مؤشرات جودة املطابقة  ،تعلق جبودة مطابقة النماذج الثالثة لبيانات العينةأما فيما ي
. ومن هنا ميكن اعتبار النماذج اإلطار النظريعلى النماذج يف حدود  أجريناهابعد التعديالت اليت 

وهي ذات خصائص بنيوية مقبولة طبقا ملؤشرات  ،املطابقة بنائيا طبقا ملؤشرات جودة ةالثالثة مقبول
الصدق والثبات اليت متيزها. وعلى هذا األساس تعترب األداة اليت مت تصميمها صاحلة لقياس مفاهيم 

 الدراسة. 
 الدراسة األساسية: 6.2 

 : األساسية الدراسة جمنه1.6.2
وأثرمها على الثقافة  القيادةب عايلاالنفمبا أن الدراسة تستهدف التعرف على عالقة الذكاء 

التنظيمية لدى املديرين يف خمتلف أطوار التعليم )الثانوي، املتوسط واالبتدائي( من وجهة نظر 
، فقد اعتمد الباحث يف هلذه العالقة ةمعدل اتكمتغري املستوى التعليمي   و األقدميةاملدرسني واعتماد 

املنهج الوصفي مبا يوفره من لطار عام للبحوث اليت اجلزء التطبيقي من هذه الدراسة على  لعداد
 .(2225،)العسافتصف الظاهرة وتوضح عالقاهتا وتفسر األسباب الكامنة ورائها.

 مجتمع الدراسة األساسية:0.6.2
ميثل جمتمع الدراسة كل املدرسني واملديرين يف خمتلف أطوار التعليم الثانوي واملتوسط 

مدرسا  11544جملتمع الدراسة  اإلمجايلالرتبية لوالية تيارت ولقد بلغ العدد  واالبتدائي التابعني ملديرية
 .(32) رقم مديرا كما يوضحه اجلدول 920و 
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 .لألطوار الثالثةتوزيع مجتمع الدراسة األساسية  :(30) رقم الجدول

 أطوار التعليم
 المدرسون المدراء

 %النسبة  التكـرارات %النسبة  التكـرارات

 43.1 2267 70.6 212 التعليم االبتدائي 

 34.2 3993 19.2 131 التعليم المتوسط

 01.7 0226 7.9 26 التعليم الثانوي 

 122 11266 122 729 المجموع 

 عينة الدراسة األساسية:3.6.2

احلديثة واملتقدمة للتحليل  اإلحصائيةاألسالي  نظرا لعدم جتانس جمتمع الدراسة واستخدام 
األطوار  ملختلفثلة مماملدرسني  عينة على أن تكون وحرصا من الباحثاملتعددة املتغريات،  ئياإلحصا

مدير مؤسسة  64مدرس و  052مكونة من التعليمية )الثانوي، املتوسط واالبتدائي( مت اختيار عينة 
 .العشوائية الطبقيةبالطريقة تربوية 

 .طوار الثالثةلألتوزيع عينة الدراسة األساسية :(33) الجدول رقم -

 أطوار التعليم
 المدرسون المدراء

 %النسبة  التكـرارات %النسبة  التكـرارات

 43.58 414 62.0 32 التعليم االبتدائي 

 34.53 301 01.7 12 التعليم المتوسط

 21.89 021 13.2 26 التعليم الثانوي 

 122 922 122 46 المجموع 
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باملؤسسات  عينة الدراسةعلى استمارة  052توزيع مت  ومن جان  آخر جتدر اإلشارة ل ى أنه
اليت مت اختيارها من جمموع مؤسسات مديرية الرتبية لوالية تيارت، وهذا خالل الفصل الثاين  الرتبوية

 خاللو  من بني االستبيانات املوزعة، استبيان 032ومت استالم ، 2218-2219من السنة الدراسية 
يف هذه  هااستبيان مت االعتماد علي016استبيان ليصبح العدد  14عملية االستغالل ألغي منها 

 ( يوضح توزيع االستمارات على املؤسسات ملختلف أطوار التعليم بوالية تيارت.26الدراسة امللحق )
 : خصائص عينة الدراسة األساسية4.6.2

نص  يف م املهنية األقدميةواملتمثلة يف  الشخصيةاملتغريات (36)رقم يوضحه اجلدول 
 الذي حيمله. واملستوى التعليمي،مدير
ألطوار ل المستوى التعليميحسب األقدمية و  المديرينعينة توزيع  :(34)رقم الجدول  -

 .الثالثة

 المتغيرات
 أطوار التعليم

 الفئات
 التعليم الثانوي التعليم المتوسط التعليم االبتدائي

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 األقدمية
 المهنية

 14.44 1 22 2 32 20 سنوات5أقل من 

 14.44 1 22 2 14.44 25 سنوات 12 ا ى 5 من

 33.33 2 62 6 34.44 11 سنة 15 ا ى 11 من

 33.33 2 22 2 14.44 5 سنة 15أكثر من 

المؤهل 
 الجامعي

 122 26 122 12 122 32 اجملموع

 / / 32 3 10.00 12 ثانوي

 44.44 6 42 4 53.33 15 جامعي

 33.33 2 12 1 14.44 25 دراسات عليا

 122 6 122 12 122 32 المجموع
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والثانوي واملتوسط االبتدائي الثالثة طوار األاملديرين مبختلف  أن من خالل اجلدول نالحظ
( حبيث جندها يف التعليم سنة 15ل ى  11منيف الفئة ) املهنية اكرب نسبة يف األقدمية ونيسجل
 .بالفئات األخرى مقارنة33والثانوي %62واملتوسط %39بنسبةالبتدائي ا

هي الفئة ذات النسبة  احلاملني للمستوى اجلامعيأما بالنسبة للمؤهل العلمي فنجد أن نسبة 
يف %49والتعليم املتوسط، يف % 42و االبتدائي، يف التعليم %53األكرب حيث بلغت هذه النسبة 

 .التعليم الثانوي
 :ج الدراسةنموذ 7.2

 العالقاتالذي يتضمن للدراسة مت اقرتاح النموذج الفرضي على فرضيات الدراسة  ابناء
وعلى الثقافة  القيادةعلى  االنفعايلالذكاء  تأثريو املتمثلة  يف  ،(21)رقماملوضحة يف الشكل 

ريات الشخصية ودور املتغ ،الثقافة التنظيمية من جهة أخرىعلى  القيادة وتأثري، من جهة التنظيمية
.صمم  القيادةو  االنفعايلالذكاء ة بني قواملستوى التعليمي( كمتغريات معدلة للعالاملهنية )األقدمية 
واليت أكدت على وجود عالقات بني هذه  باالعتماد على البحوث والدراسات السابقةالنموذج 
تغريات بصورة لمجالية يف هذه املعالقات البحوث و الدراسات  م  تتناول  تلكلال أن  ،املتغريات

نظرا لعدم توفر مناذج سابقة تدرس هذه العالقات و  منوذج واحد كما سيتم تناوله يف هذه الدراسة.
 .املقرتح للدراسةنموذج التصميم على األدب النظري يف  مت االعتمادحس  علم الباحث، 

 النمذجة:االفتراضات التي تتطلبها تقنية .1.7.2
 علينا التأكد من بعض االفرتاضات. ،النموذج قبل البدء يف اختبار

 Stats Tools Package. املفقودة باستخدام برجمية اكسل مت معاجلة القيمالقيم المفقودة:  أ.
 43حيث مت التخلص من  ،مت كشف ومعاجلة القيم املتطرفة والتخلص منها القيم المتطرفة:  ب.

 , Hair( القيمة احلرجة لكاي تربيع.)DistanceMahalanobisمالحظة جتاوز بعدها عن مركز الكتلة )

2006  .) 
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 :( Multivariate Normality)التوزيع الطبيعي المتعدد المتغيرات جـ.
ل ى أن طريقة األرجحية العظمى تتطل  التوزيع الطبيعي املتعدد ( Kline, 2005)أشار كالين 

 حتليل زيع الطبيعي املتعدد املتغريات. متبع التو تت املتغريات الثالثة وللتأكد من أن أبعاد  ،املتغريات
 .Amosبعاد عن طريق برنامج هذه األبيانات 

 .قيم التفلطح وااللتواء لمتغيرات الدراسة :(32)الجدول رقم

 (CR)د.ح  التفلطح (CR)د.ح االلتواء القصوى الدنيا األبعاد
 3.24 0.62 4.89 0.47 55 11 المبادأة

 5.21 1.26 8.7 0.84 45 9 اإلنسانية العالقات.

 0.38 1.07 5.18 0.5 50 10 التنظيمية .األعراف

 0.25- 0.05- 8.64 0.83 65 13 التنظيمية القيم.

 2.16 1.42 2.04 0.2 45 9 المعتقدات

 0.81 0.16 2.74- 0.26- 56 7 التوقعات

 0.74- 2.14- 2.25- 0.22- 35 7 التعاطف

 1.83- 0.35- 4.92 0.47 20 4 االجتماعي التواصل.

 1.07 0.21 4.68- 0.45- 88 11 االنفعاالت تنظيم.

 0.38- 2.07- 5.18 0.5 65 13 االنفعاالت .إدارة

 0.81 2.16 2.74- 0.26- 20 4 ةاالنفعالي المعرفة.

Mardia's Kurtosis 1.945 2.850 

 *دح : الدرجة الحرجة

لطح وااللتواء تسمح نالحظ بأن مجيع قيم مؤشرات التف (35)رقم  من خالل اجلدول
قيمة كل مؤشر من مؤشرات ألن  ،لتحليل بيانات الدراسة  (ML)ة العظمىيباستخدام طريقة األرجح

-)قيمة كل مؤشر من مؤشرات التفلطح حمصورة يف اجملال  و ،(1، + 1-)حمصورة يف اجملال االلتواء 

 .(Cohen، West،& Aiken، 2002)،بالنسبة جلميع األبعاد (3، + 3
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فقد بلغت ( mardia's Kurtosis)للتفلطح املعمم ملارديا(CR)بالنسبة للدرجة احلرجة أما
وعليه ميكن اعتبار  ،وهي غري دالة(,8510Muthén & Kaplan) 1.04وهي أقل من1.945قيمتها

 التوزيع الطبيعي املتعدد املتغريات. ذاتبيانات العينة 

 :بين متغيرات النموذج التغايرتحليل د.
( co-varianceمراعاة عدم وجود تغاير معياري ) على (Hair & all ،2226)خرونأكد هر وآ

ولال وج  دمج هذه املتغريات يف متغري واحد. لذلك يفضل اخنفاض قيم التغاير بني 2.82يزيد عن
 (.120: 2213، املتغريات املؤثرة فيما بينها للداللة على استقاللية كل متغري.)عباس الربق وآخرون

 : التغاير بين متغيرات النموذج.(36)قمالجدول ر  -

التقدير  المتغيرات
 المعياري

التقدير غير 
 المعياري

SE CR P 

 5.558 11.938 1.603 19.141 5.625 القيادة مع  االنفعاليالذكاء 

مع الثقافة التنظيمية االنفعاليالذكاء   5.535 19.427 1.430 13.589 5.558 

 5.558 13.921 3.255 45.314 5.232 القيادة مع الثقافة التنظيمية

 

 االحنراف املعياريSE احلرجة ةالقيمCRمستوى الداللة متثل
 1.04القيمة  ( جتاوزتCR( بأن القيم احلرجة )34نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم )

. على استقاللية كل متغري عن بقية متغريات النموذج، وهذا دليل  2.221وهي دالة عند مستوى 
 خر يف النموذج. هذه املتغريات منفصلة وال ميثل أحدها اآلعلىأن ميكننا احلكم وهبذا 

 توصيف النموذج:.0.7.2
بعد وضع تصور نظري لنموذج الدراسة باالعتماد على أدبيات املوضوع من حبوث ودراسات 

 سابقة. توصل الباحث ل ى تصميم منوذج متكامل يظم املتغريات التالية:
 االنفعايللذكاء املتغري املستقل: ا
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 املتغري الوسيط: القيادة 
 املتغري التابع: الثقافة التنظيمية

 
 (: نموذج الدراسة.13الشكل رقم ) -

 :الدراسة تحديد نموذج.3.7.2
 p=66:   عدد التغايرات يف مصفوفة التغاير

 q=25: عدد املعا م املراد تقديرها يف النموذج

عدد املعا م املراد عدد التغايرات يف مصفوفة التغاير أكرب من  النموذج يف هذه احلالة فوق التحديد ألن
 تقديرها يف النموذج 

 :الدراسة نموذج. اختبار 4.7.2
( استخدم الباحث تقنية النمذجة 13الختبار عالقات النموذج املوضح يف الشكل رقم)

 .(Maximum Likelihoodباملعادلة البنائية بطريقة األرجحية العظمى)
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 النموذج البنائي المتكامل. (:14رقم ) الشكل -

من أجل التحقق من حسن مطابقة النموذج استخدم الباحث العديد من مؤشرات املطابقة، 
، ما عدا تقع ضمن اجملال املسموح ومت مقارنة قيمها بقيم درجة القطع فوجدنا أن معظم املؤشرات

 . 5وهي قيمة أكرب من  4.863قيمة كاي املعياري اليت بلغت 
 البنائي المتكامل. مؤشرات جودة المطابقة للنموذج(: 37الجدول رقم ) -

 العتبة القيمة المؤشر
 4.863 (DF/CMIN)/دح       .نسبة كا

P = 0.000 
 5من  أقل

 < SRMR =0.035 0.08 (SRMRمؤشر جذر متوسط البواقي المعياري )

 < RMSEA=0.08 0.06 (RMSEAجذر متوسط خطأ التقريب )

 GFI=0.945 < 2.02 (GFI)ة المطابقة مؤشر جود

 > TLI=0.930 0.90 (TLIمؤشر المطابقة المعياري )

 > CFI=0.948 0.95 (CFIمؤشر المطابقة المقارن )
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  p=0.000( باحتمالية 2.25وهي دالة لحصائيا عند مستوى )282 549.بلغت قيمة مربع كاي 
النموذج املفرتض، ويف  رفضمما يدل على  5من  أكربوهي  4.863وبلغت قيمة مربع كاي املعياري 

املقابل جند أن أغل  مؤشرات املطابقة وقعت ضمن املدى املثايل لكل مؤشر، حيث جند أكثر 
( والذي بلغت قيمته SRMRمؤشرات املطابقة فعالية وأداء هو مؤشر جذر متوسط البواقي املعياري )

( ، فقد بلغت قيمته يف هذا النموذج RMSEA، أما اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب )2.235
( TLIاملطابقة املعياري )، 2.05الذي بلغت قيمته (GFI) جودة املطابقة، باإلضافة ل ى مؤشر 2.28

 .2.05( الذي بلغت قيمته CFI، ومؤشر املطابقة املقارن )2.03الذي بلغت قيمته 
 تعديل النموذج:. 2.7.2   

بقة جيدة، خاصة فيما خيص كاي املعياري الذي جاءت مطانظرا لعدم حصول النموذج على 
ويف حدود األدب النظري من  ، وبناء على مؤشرات التعديل اليت يقرتحها الربنامج 5قيمته أكرب من 

 ، قام الباحث بتعديل النموذج.حبوث ودراسات سابقة

 

 .بعد التعديل النموذج البنائي المتكامل (:12رقم ) الشكل -
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مؤشرات  نفساستخدم الباحث بعد التعديل من حسن مطابقة النموذج من أجل التحقق 
( فالحظنا هناك حتسن يف 39السابقة )جدول  مؤشرات املطابقةمقارنة قيمها بقيم  تاملطابقة، ومت

 (:38كما يظهره اجلدول رقم ) قيم هذه املؤشرات
 .د التعديلالبنائي المتكامل بع للنموذج (: مؤشرات جودة المطابقة31الجدول رقم ) -

 العتبة القيمة المؤشر

 2.018 (DF/CMIN)/دح       0نسبة كا

P = 0.000 
 3اقل من 

 < SRMR =0.022 0.08 (SRMRمؤشر جذر متوسط البواقي المعياري )

 < RMSEA=0.05 0.06 (RMSEAجذر متوسط خطأ التقريب )

 GFI=0.98 < 205 (GFI)مؤشر جودة المطابقة 

 TLI=0.97 > 205 (TLIري )مؤشر المطابقة المعيا

 > CFI=0.98 0.95 (CFIمؤشر المطابقة المقارن )

 p=0.000( باحتمالية 2.25وهي دالة لحصائيا عند مستوى )104.907بلغت قيمة مربع كاي 
حتسن كبري يف جودة املطابقة مما يدل على  3وهي أقل من   2.018، وبلغت قيمة مربع كاي املعياري

مؤشر بلغت قيمة ، حيث أغل  مؤشرات املطابقة يف تقديرات الحظ حتسننلنموذج املفرتض، و ل
، أما اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب 2.222( SRMRجذر متوسط البواقي املعياري )

(RMSEA فقد بلغت قيمته ، )وبلغت قيمة مؤشر جودة املطابقة، 2.25 (GFI)2.08 ، باإلضافة ل ى
( الذي بلغت CFI، ومؤشر املطابقة املقارن )2.09الذي بلغت قيمته ( TLIمؤشر املطابقة املعياري )

 .2.08قيمته 
 

 

 

 



 منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                      الفصل الخامس:

 
144 

 خالصة الفصل:
البحوث يف التحكم باملنهجية املتبعة، من خالل الضبط الدقيق لكل  مصداقيةتربز 

اإلجراءات واخلطوات املنهجية، وكذا االختيار السليم لألسالي  اإلحصائية اليت يتم اعتمادها يف 
 أو بالدراسة األساسية. األوليةاجلة وحتليل البيانات سواء تعلق األمر بالدراسة مع

، اليت مت من األوليةكانت البداية بالدراسة   ، اإلجراءات املنهجية سالمةحرصا منا على 
التأكد من صالحية أداة الدراسة من خالل عرض األداة يف صورهتا األولية على عدد من  خالهلا

وي اخلرية  واالختصاص، وقد تفضلوا مشكورين بإدالء مالحظاهتم ومقرتحاهتم حول احملكمني من ذ
قام  ،الدراسة ملتغريات على نتائج التحليل العاملي ااألداة، وعلى ضوء هذه االقرتاحات واعتماد

  البنية العامليةأما لجراءات صدق  ،الباحث بإجراء التعديالت واإلضافات اليت أوصى هبا احملكمون
تت متتع مناذج القياس بصدق البنية العاملية، أما بالنسبة للتأكد من ثبات البنية العاملية لنماذج أثب

( والذي جتاوزت قيمته CRمن خالل لجياد قيمة معامل الثبات املرك ) فقد مت التأكد منه  القياس
التحليل العاملي صوص أما خب .بالنسبة جلميع أبعاد متغريات الدراسة (2.92)القيمة املعيارية احملددة 

  )القيم التنظيمية، املعتقداتالتوكيدي، أكدت نتائج الدراسة ل ى وجود بنية عاملية ذات أربع عوامل
كون البنية العاملية ملتغري الذكاء تيف حني ت ،الثقافة التنظيميةبالنسبة ملتغري  األعراف، والتوقعات(

 ارة اإلنفعاالت، تنظيم اإلنفعاالت، التعاطفة، لداالنفعالي)املعرفة من مخسة عوامل االنفعايل
)املبادأة  فقد تكونت بنيته العاملية من عاملني القيادةأما بالنسبة ملتغري  ،(االجتماعيوالتواصل 
 .بالعمل، والعالقات اإلنسانية( واالهتمام

تع أما بالنسبة للمطابقة اإلحصائية للنماذج مع بيانات عينة الدراسة، فأكدت النتائج  مت
 ،NC=1.7 ،SRMR=0.06)النماذج مبؤشرات جودة مطابقة مقبولة حيث كانت مؤشرات املطابقة

RMSEA=0.05 ، TLI=0.93، CFI=0.93) وهي تدل على مطابقة  االنفعايلبالنسبة لنموذج الذكاء
 ،NC=1.8)مقبولة، ايضا بالنسبة لنموذج الثقافة التنظيمية كانت مؤشرات مطابقته كالتايل

SRMR=0.06، RMSEA=0.05 ، TLI=0.94، CFI=0.95)  وكانت مقبولةوهي تشري ملطابقة ،
 ،NC=1.6، SRMR=0.04)تشري ل ى مطابقة مقبولة حيث بلغت  القيادةمؤشرات مطابقة منوذج 

RMSEA=0.05 ، TLI=0.96، CFI=0.96,)الصدق التقاريبالبنائي ويف ضوء دالالت الصدق(  



 منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                      الفصل الخامس:

 
145 

  االنفعايلمنوذج الذكاء ومؤشرات املطابقة لنماذج الدراسة) ,املرك  والثبات والصدق التالزمي(
 (, اعتمدت هذه النماذج القياسية يف الدراسة.القيادةومنوذج الثقافة التنظيمية، ومنوذج 

يف التحليل واملصفوفة  املعتمدةويف ضوء افرتاض التطابق بني مصفوفة التغاير للمتغريات 
د من مؤشرات املطابقة الدالة على وجود هذه املطابقة واليت على املفرتضة من قبل النموذج، نتج العدي

 ضوئها مت قبول النموذج املفرتض للدراسة.



 

 
 

 :السادسالفصل 

 ومناقشة نتائج الدراسةعرض 

 متهيد -
 عرض وحتليل نتائج الدراسة. .1.4

 النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة.1.1.4
 دراسةالمنوذج النتائج املتعلقة باختبار .2.1.4

 نتائج الدراسة حتليلمناقشة و .2.4
 الدراسة تاإلجابة على تساؤال حتليلمناقشة و .1.2.4
 عالقات النموذج حتليلمناقشة و .2.2.4
 نتيجة اختبار املتغريات املعدلة حتليلمناقشة و .3.2.4

 النتائج يف ضوء تفاعل املتغريات حتليلو مناقشة .3.4
 الدراسة تفسري نتائج.6.4

  خالصة الفصل -
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 تمهيد:
وفق األهداف اليت مت  ،لنتائج اليت توصلت لليها الدراسةل لعرض اصتطرقنا يف هذا الف
ومن  ،ومناقشة تلك النتائج يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ،عرضها يف الفصل األول

 وينقسم هذا الفصل ل ى ،مث اخلروج مبجموعة من التوصيات واملقرتحات يف ضوء تلك النتائج
بعد املعاجلات اإلحصائية للبيانات يف ضوء  وحتليل نتائج الدراسة بعرضاألول يتعلق  ،حمورين
 فيتعلق مبناقشة وتفسري نتائج الدراسة.أما القسم الثاين  ،طار النظري والدراسات السابقةاإل

 عرض وتحليل نتائج الدراسة: .1.6
 النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة:.1.1.6

لدى مديري المؤسسات  االنفعالي"ما مستوى الذكاء  ل األول:المتعلقة بالتساؤ  النتائج.أ
 التعليمية لألطوار الثالثة من وجهة نظر األساتذة؟"

كل بعد ودرجات   ،االنفعايلالذكاء  لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتقسيم درجات
منخفض( لتكون مؤشرًا على ل ى ثالثة مستويات )مرتفع، متوسط،  االنفعايلمن أبعاد الذكاء 

يف ذلك على  ا، معتمداالنفعايللذكاء من أبعاد اكل بعد ، وعلى مستوى  االنفعايلالذكاء مستوى 
 لدى االنفعايل الذكاء مستوى لتحديد فراد العينة.ألى تقدير ، وأقل وأقصاملدى، واملتوسط احلسايب

 استخدام مت معلميهم نظر وجهة نم تيارت لوالية الثالثة لألطوار الرتبوية املؤسسات مديري
 :التالية املعادلة

 (املستويات عدد(/)   للبديل العليا القيمة  – للبديل الدنيا  القيمة=    )  الفئة طول
 1.33=  3(/1-5)= الفئة طول    

 .املستويات لتحديد جماالت ثالث على احلصول ميكن وبذلك
 [      2.33  - 1= ] املنخفض املستوى جمال 

 [  3.44  -  2.36= ]   املتوسط املستوى الجم

     [ 5 -  3.49= ]   املرتفع  املستوى جمال
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 الرتبوية املؤسسات مديري لدى  التنظيمية الثقافة مستوى لتحديد نفسها املعادلة تطبيق مت
 معلميهم نظر وجهة من تيارت لوالية الثالثة لألطوار

 .هأبعادو  االنفعاليالذكاء مستوى عينة الدراسة ل تقديرات:(39) الجدول رقم -

 المستوى

 المجاالت

 مرتفع متوسط منخفض

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 45.7 122 42.7 114 11.6 31 التعاطف

 34.1 91 41.2 110 24.7 66 التواصل االجتماعي

 75.3 201 22.8 61 1.9 5 تنظيم االنفعاالت

 3.0 8 12.0 32 85.0 227 إدارة االنفعاالت

ةاالنفعاليالمعرفة   121 45.3 85 31.8 61 22.8 

 21.3 57 55.4 148 23.2 62 المقياس ككل

 

تنظيم  يمرتفع بالنسبة لبعد االنفعايلأبعاد الذكاء ملستوى عينة الدراسة تقديرات  تجاء
اعي، ومنخفض لتواصل االجتمسبة لبعد ااالنفعاالت والتعاطف على الرتتي ، ومتوسط بالن

جاءت تقديرات أغلبية أفراد ة على الرتتي ، و االنفعاليلدارة االنفعاالت واملعرفة لبعدي بالنسبة 
 متوسط.لدى مديري املؤسسات   االنفعايلالعينة بان مستوى الذكاء 

: "ما مستوى الثقافة التنظيمية لدى مديري المؤسسات الثاني تساؤلالنتائج المتعلقة بال.ب
 لألطوار الثالثة من وجهة نظر األساتذة؟" التعليمية

كل الثقافة التنظيمية، ودرجات  ل قام الباحث بتقسيم درجات تساؤ لإلجابة عن هذا ال
ل ى ثالثة مستويات )مرتفع، متوسط، منخفض( لتكون مؤشراً على من أبعاد الثقافة التنظيمية بعد 

يف ذلك على  الثقافة التنظيمية، معتمدامن أبعاد كل بعد الثقافة التنظيمية، وعلى مستوى  مستوى 
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اجلدول  يبينهحس  ما ى تقدير لتقديرات أفراد العينةصاملدى، واملتوسط احلسايب، وأقل وأق
 .(62رقم)

 .وأبعادها الثقافة التنظيميةعينة الدراسة لمستوى  تقديرات:(42) رقم الجدول -

 المستوى
 المجاالت

 مرتفع متوسط منخفض

تكرارال %النسبة التكرار  %النسبة التكرار %النسبة 

 1.9 5 9.7 26 88.4 236 القيم التنظيمية

 49.8 133 38.6 103 11.6 31 المعتقدات

 24.3 65 31.1 83 44.6 119 األعراف التنظيمية

 45.7 122 31.1 83 23.2 62 التوقعات

 31.5 84 52.4 140 16.1 43 المقياس ككل

 

لدى مديري املؤسسات أبعاد الثقافة التنظيمية ى ستو تقديرات عينة الدراسة مل تجاء
مرتفع بالنسبة لبعد املعتقدات وبعد التوقعات على الرتتي ، ومنخفض بالنسبة لبعد القيم الرتبوية، 

وجاءت تقديرات أغلبية أفراد العينة بان مستوى التنظيمية وبعد األعراف التنظيمية على الرتتي ، 
 املؤسسات متوسط.لدى مديري الثقافة التنظيمية  

ما نمط القيادة السائدة لدى مديري المؤسسات ": الثالث تساؤلالنتائج المتعلقة بال. ج
 "التعليمية لألطوار الثالثة من وجهة نظر األساتذة؟

( بتحديد مخسة أمناط للقيادة أوضحها على شكل Black & Moutonقام بالك وموتون )
وجعل لكل من هذين العالقات اإلنسانية.، و هتمام بالعملأو اال املبادأةهلا بعدان : لداريةشبكة 
( وقد ركز الباحث على النقاط الواقعة يف زوايا الشبكة، 0)ل ى( 2ميتد من ) لحداثاالبعدين 
 .النقطة الواقعة يف الوسط باإلضافةل ى
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القيادة ل ى ثالثة مستويات )مرتفع، متوسط،  بعديقام الباحث بتقسيم درجات 
يف  ا، معتمد تونو مؤشرًا على األمناط القيادية حس  الشبكة اإلدارية لبالك وم منخفض( لتكون

، وعلى هذا النحو ذلك على املدى، واملتوسط احلسايب، وأقل وأقضى تقدير لتقديرات أفراد العينة
 حددت  األمناط القيادية التالية:

  النمطA :ت  عليه اخنفاض االهتمام بالعمل عند حده األقصى يرت  (9-1)النمط السلطوي
 معنويات العاملني، وارتفاع الغياب ودوران العمل فهو يهتم بالواجبات أكثر من اهتمامه باألفراد.

  النمطB :وهو يهتم باألفراد عند احلد األقصى من منطلق أن الرضا  (1-9) النمط االجتماعي
 حيقق األهداف، ولذلك فهو يهتم يف املقام األول ببناء عالقات اجتماعية.

  النمطC :حتقيق التوازن بكل من العمل واألفراد أي أنه يوزع اهتمامه  (2-2)النمط املتوازن
بشكل متوازن بني كل من واجبات ومتطلبات العمل من جهة وبني األفراد وبناء العالقات من 

 جهة أخرى.

  النمطD :قصى، حيث يهتم القائد بكل من العمل واألفراد عند احلد األ (9-9)النمط املثايل
وهذا النمط يهتم ببناء روح الفريق والعمل من خالل اجلماعة، وهذه القيادة تعد قيادة متكاملة 

 حيث فيها يتم تشجيع األفراد على التجديد واالبتكار مبشاركتهم يف ختطيط وتنفيذ العمل.

  النمطE :دير واالتصاالت ضيقة فهو جمرد م،يهتم بالعمل وال باألفراد  ال(1-1)النمط السليب
 رمسي حبكم موقعه التنظيمي.

أنماط القيادة لدى مديري المؤسسات التربوية من وجهة نظر :(41)رقم الجدول -
 .المدرسين

 % النسبة  التكرار أنماط القيادة
 A 123 07. %46النمط

 B 29 %10.86النمط 

 C 67 %25.09النمط 

 D 10 %03.75النمط 

 E 38 %14.23النمط 

 100% 267 المجموع



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة                                                                    الفصل السادس:

 
151 

القيادة  منطيتبعون من املدراء  %64.29من خالل نتائج اجلدول نالحظ بأن نسبة  
A(النمط المتسلط)، القيادة منطيتبعون من املدراء   %25.20وC(النمط المتوازن)23.16، و 

يتبعون من املدراء  %8612.، يف حني جند (النمط السلبي)Eالقيادة منط يتبعون من املدراء %
 .(النمط المثالي)Dيتبعون منط القيادة  %23.95، و (نمط االجتماعيال)Bالقيادة منط 

"ما أنماط القيادة السائدة لدى مديري المؤسسات . النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: د
 التعليمية في كل مرحلة تعليمية من وجهة نظر األساتذة؟"

ادة حس  مستويات  لإلجابة على هذا السؤال، مت اعتماد التصنيف السابق ألمناط القي
 (:62كما يوضح ذلك اجلدول رقم)  كل بعد من بعدي القيادة.

 .أنماط القيادة حسب المرحلة التعليمية:(40) رقم جدولال -
                          

 النمط
 المرحلة 

A B C D E 

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
 االبتدائي 

51 47.22 11 10.19 25 23.15 4 3.70 17 15.74 

 المتوسط
50 54.95 5 5.49 24 26.37 3 3.30 9 9.89 

 الثانوي
22 32.35 13 19.12 18 26.47 3 4.41 12 17.65 

 الكلي
123 46.07 29 10.86 67 25.09 10 3.75 38 14.23 

مرحلة التعليم ى املدراء يف النمط السائد لدأن ( 62رقم ) نالحظ من خالل اجلدول 
، مث النمط (المتوازنالنمط)C، يليه النمط (النمط السلطوي)Aهو النمطواملتوسط االبتدائي 

E(النمط السلبي) مث النمط ،B(النمطاالجتماعي) مث النمط ،D(النمط المثالي) أما بالنسبة .
، يليه النمط  (المتسلط النمط)Aملرحلة التعليم الثانوي فنالحظ أن النمط السائد هو النمط 

C(النمط المتوازن)  مث النمط ،B(النمط االجتماعي) مث النمط ،E(النمط السلبي) مث النمط ،
D(النمط المثالي). 
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 النتائج المتعلقة باختبار نموذج الدراسة:.0.1.6
 : النتائج المتعلقة باختبار التأثيرات المباشرة لنموذج الدراسة.1.0.1.6

 :التالية الدراسةفرضيات ر التأثريات املباشرة التأكد من صحة يسمح لنا اختبا
لدى مديري المؤسسات التربوية  القيادةعلى  االنفعاليلذكاء لتأثير مباشر يوجد . 1ف

 لألطوار الثالثة من وجهة نظر المدرسين.
لدى مديري المؤسسات الثقافة التنظيمية على  االنفعاليلذكاء لتأثير مباشر يوجد . 0ف
 .لألطوار الثالثة من وجهة نظر المدرسين تربويةال

 مديري المؤسسات التربوية التنظيمية لدىعلى الثقافة للقيادةتأثير مباشر يوجد . 3ف
 .لألطوار الثالثة من وجهة نظر المدرسين

 .تقدير معامالت المسار للتأثير المباشر :(43)رقم  جدولال -
 لداللةا لتقديرا المباشرة التأثيرات

 0 .220 0.690 القيــــادة←االنفعالياء الذك

 2.222 .6210 الثقافة التنظيمية  ←االنفعاليالذكاء 

 2.222 0.326 الثقافة التنظيمية  ←ادةــــالقي

بأن التأثريات الثالثة املتمثلة يف التأثري املباشر جند  ،(63)رقم اعتمادا على نتائج اجلدول
التأثري و  التنظيمية،على الثقافة  االنفعايلأثري املباشر للذكاء الت، و القيادةعلى  االنفعايلللذكاء 
 = pهلا لحصائيا، حيث بلغت الداللة اإلحصائية ةدالكلها على الثقافة التنظيمية   للقيادةاملباشر 

 .2.25وهي أقل من  0.000

 اختبار التأثيرات غير المباشرة لنموذج الدراسة:ب النتائج المتعلقة. 0.0.1.6
 :التاليةغري املباشرة التأكد من صحة الفرضية  اتا اختبار التأثري يسمح لن

  القيادةعلى الثقافة التنظيمية في وجود  االنفعاليلذكاء لمباشر غير تأثير يوجد " -
 ."لدى مديري المؤسسات من وجهة نظر المدرسينكمتغير وسيط 
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 .تقدير معامالت المسار للتأثير غير المباشر  :(44) الجدول رقم -

 الداللة التقدير غير المباشرة تأثيراتال

 0.222 0.011 الثقافة التنظيمية←القيادة←االنفعاليالذكاء 

 الثقافة التنظيميةعلى  االنفعايللذكاء لجند التأثري غري املباشر  (66)رقم من خالل اجلدول
بل وعليه نق ،2.25وهي أقل من p = 0.000دال لحصائيا ، حيث بلغت الداللة  اإلحصائية 
 . والثقافة التنظيمية االنفعايلالذكاء بني  للقيادةبالفرضية البديلة اليت تقر بوجود عالقة الوساطة 

 حدود الثقة للتأثير غير المباشر: . أ
 .حدود الثقة للتأثير غير المباشر:(42) الجدول رقم -

 القصوى التقدير الدنيا التأثيرات غير المباشرة

 287. 211. 146. قافة التنظيميةالث  ←القيادة← االنفعاليالذكاء 

لتاثري الذكاء  نالحظ وقوع قيمة التأثري غري املباشر(65)رقممن خالل معاينة اجلدول 
عدم وجود (. ونالحظ  0.146 ،0.287 : %95) ضمن جمال الثقة ،على الثقافة التنظيمية االنفعايل

 .(Hair & all, 2016 : 243.)دةالقياضمن هذا اجملال مما يؤكد وساطة متغري (0)القيمة املعدومة
 :المتغيرات المعدلةباختبار تأثير النتائج المتعلقة .3.0.1.6

والمستوى التعليمي( الدور المعدل  ،المهنية الشخصية )األقدميةات المتغيرهل تلعب  -
لدى مديري المؤسسات من وجهة نظر المدرسين في  القيادةو  االنفعاليللعالقة بين الذكاء 

 ار التعليم؟مختلف أطو 
 :لمعد رالمهنية كمتغي قدميةاأل

 التالية: الفرعية الفرضيةيسمح لنا هذا االختبار التأكد من صحة 
لدى مديري  القيادةو  االنفعاليعلى العالقة بين الذكاء  المهنية "يوجد تأثير لألقدمية -

 .المؤسسات من وجهة نظر المدرسين في مختلف أطوار التعليم"
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 حيث معامالت المسار: مقارنة النماذج من 
يتم ترميز معامالت حيث  ،اجملموعات متعددنقوم بالتحليل الختبار هذه الفرضية 

منوذجني األول حر  بإحداثمسارات منوذج كل فئة من فئات متغري األقدمية. مث نقوم 
(unconstrained ) ال يتم فيه تقييد معامالت املسارات، بينما النموذج الثاين مقيد(constrained )

( بالنسبة لنموذج الفئة A2( بالنسبة لنموذج الفئة األو ى و)A1املساواة بني معامل املسار )يتم فيه 
الذي ميثل عالقة و ، الرابعة( بالنسبة لنموذج الفئة A4و) ،لثة( بالنسبة لنموذج الفئة الثاA3و)، الثانية
  .القيادةب االنفعايلالذكاء 

 األربعة.لنماذج عامالت المسار لمالمقارنة بين  :(46) الجدول رقم -
المهنية المقارنات لفئات متغير األقدمية  Ax،ZAy 

2و1الفئتنيبني   2.797 

3و1الفئتنيبني   1.934 

6و1الفئتنيبني   2.636 

3و2الفئتنيبني   1.407 

6و2الفئتنيبني   2.126 

6و3الفئتنيبني   1.436 

كل القيم نالحظ بان   ،األربعةللنماذج  املسارالناجتة عن مقارنة معامالت zمن خالل قيم 
وهذا . 2.25وهي غري دالة عند مستوى  1.04أصغر من القيمة احلرجةللمقارنات الستة  zاملطلقة

  املهنية يرجع ل ى وجود األقدميةالستة املقارنات يف األربعة النماذج بني فرق دليل على عدم وجود 
 . القيادو  االنفعايلالذكاء  بني للعالقةكمتغري معدل 

 :مقارنة النماذج من حيث مؤشرات المطابقة 
كمتغري املهنية  يف وجود األقدمية  ،تتطل  مقارنة النماذج من حيث مؤشرات املطابقة

 معدل تطبيق نفس اإلجراءات السابقة.
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 األربعة.بين مؤشرات جودة المطابقة للنماذج المقارنة  :(47)رقم الجدول  -
 DF CMIN P المقارنات

NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho2 

0و1بين المجموعة  1 .603 .437 .000 .000 .000 .000 

3و1بين المجموعة  1 3.532 .060 .001 .001 .000 .001 

4و1بين المجموعة  1 .389 .533 .000 .000 -.001 -.001 

3و0بين المجموعة  1 2.207 .137 .000 .000 .000 .000 

4و0بين المجموعة  1 .016 .901 .000 .000 -.001 -.001 

4و3بين المجموعة  1 2.080 .149 .000 .000 .000 .000 

( ل ى أن فرض القيود اإلضافية على النماذج من خالل 69) رقم تشري نتائج اجلدول
بني اجملموعات  م حتقق تغيريات  القيادةعلى  االنفعايلمعامل املسار لتأثري الذكاء افرتاض تساوي 

وهي أقل  ،األربعةاجملموعات اذج لنم( TLI، RFI، IFI،NFI )مؤشرات جودة املطابقة  بارزة يف
لكاي تغريات بارزة بالنسبة أي كما  م نالحظ   بالنسبة للمقارنات الستة بني النماذج،2.21من 

بني املقارنات الستة للمجموعات األربعة حيث جاءت هذه  (DF/CMIN)تربيع املعياري 
نقر بعدم وجود اختالف لذلك ،2.25أكرب من  املقارنات وهية بالنسبة جلميع دال غريات ري التغي

 بني النماذج األربعة يف مؤشرات جودة املطابقة.
( ميكن القول بأن متغري األقدمية 69)رقم  ( و اجلدول64)رقم ومن خالل نتائج اجلدول 

 ادةو القي االنفعال الذكاءال يلع  الدور املعدل للعالقة بني املهنية 
 المستوى التعليمي كمتغير معدل: .ب

 التالية:الفرعية  الفرضيةيسمح لنا هذا االختبار التأكد من صحة 
لدى  القيادةو  االنفعالي"يوجد تأثير للمستوى التعليمي على العالقة بين الذكاء  -

 .مديري المؤسسات من وجهة نظر المدرسين في مختلف أطوار التعليم"
حيث يتم ترميز معامالت  ،اجملموعات متعددوم بالتحليل الختبار هذه الفرضية نق

. مث نقوم بإحداث منوذجني األول حر املستوى التعليميمسارات منوذج كل فئة من فئات متغري 
(unconstrained)  ال يتم فيه تقييد معامالت املسارات، بينما النموذج الثاين مقيد(constrained) 
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( بالنسبة لنموذج الفئة A2( بالنسبة لنموذج الفئة األو ى و)A1سار )يتم فيه املساواة بني معامل امل
( بالنسبة لنموذج الفئة الرابعة، والذي ميثل عالقة A4( بالنسبة لنموذج الفئة الثالثة، و)A3و)ة، الثاني
  بالقيادة االنفعايلالذكاء 

 مقارنة النماذج من حيث معامالت المسار:.
 .معامالت المسار للنماذج الثالثة المقارنة بين:(41)رقم  الجدول -

 ZAx،Ay المقارنات بين المجموعات

.و1بين المجموعة  1.767 

3و1بين المجموعة  1.856 

3و.بين المجموعة  2.737 

نالحظ بان كل القيم  ،الثالثةالناجتة عن مقارنة معامالت املسار للنماذج  zمن خالل قيم 
. 2.25وهي غري دالة عند مستوى  1.04يمة احلرجةأصغر من الق الثالثةللمقارنات  zاملطلقة 

املستوى يرجع ل ى وجود  الثالثةيف املقارنات  الثالثةوهذا دليل على عدم وجود فرق بني النماذج 
 . القيادةو  االنفعايلكمتغري معدل للعالقة بني الذكاء  التعليمي

 :مقارنة النماذج من حيث مؤشرات المطابقة 
وى التعليمي كمتغري املستيف وجود  ،ن حيث مؤشرات املطابقةتتطل  مقارنة النماذج م

 تطبيق نفس اإلجراءات السابقة.بمعدل 
 .الثالثةللنماذج مؤشرات جودة المطابقة المقارنة بين  :(49) رقم الجدول -

 DF CMIN P المقارنات
NFI 

Delta-1 

IFI 

Delta-2 

RFI 

rho-1 

TLI 

rho2 

0و1بين المجموعة  3 3.519 .182 .001 .001 -.001 -.001 

3و1بين المجموعة  3 11.378 .840 .002 .002 .002 .002 

3و0بين المجموعة  3 9.530 .840 .002 .002 .001 .001 

( ل ى أن فرض القيود اإلضافية على النماذج من خالل افرتاض 60)رقمتشري نتائج اجلدول  
 م حتقق تغيريات بارزة يف ني اجملموعات ب القيادةعلى  االنفعايلتساوي معامل املسار لتأثري الذكاء 

بالنسبة  2.21وهي أقل من  ،للنماذج الثالثةTLI، RFI،(NFI ,IFI(مؤشرات جودة املطابقة
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لكاي تربيع  ات بارزة بالنسبةري كما  م نالحظ تغي  بني النماذج،  الثالثةللمقارنات 
 غري اتري ءت هذه التغيحيث جا الثالثةاملقارنات للمجموعات هذه بني  (DF/CMIN)املعياري

 الثالثةنقر بعدم وجود اختالف بني النماذج لذلك ،2.25أكرب من املقارناتوهيدالة بالنسبة جلميع 
 يف مؤشرات جودة املطابقة.

ميكن القول بأن متغري املستوى التعليمي  (60)و اجلدول (68)من خالل نتائج اجلدول 
 .القيادةو  نفعايلاالالذكاء ال يلع  الدور املعدل للعالقة بني 

 :نتائج الدراسة تحليلمناقشة و .0.6 
 االجابة على تساؤالت الدراسة: تحليلمناقشة و .1.0.6

الدراسة وعرض النتائج وحتليلها سنحاول تفسري اإلحصائي لبيانات  التحليلبعد لجراء 
 ومناقشة هذه النتائج يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.

لدى مديري المؤسسات  االنفعالي" ما مستوى الذكاء األول:ل لإلجابة على التساؤ 
 . "؟المدرسيننظر  المختلفة من وجهة بمراحلها التربوية

 نتيجة التساؤل األول: تحليلمناقشة و  أ.

تقديرات أفراد لتصنيف املدى، وأقل وأقصى تقدير ،و احلسايباملتوسط  ثالباحاستخدم 
جاء حيث .(مرتفعو ، )(متوسطو ، )(منخفضل ى: )بعاده. وأ االنفعايلالذكاء بالعينة املتعلقة 

مرتفع بالنسبة لبعدي تنظيم االنفعاالت  :االنفعايلمستوى تقديرات عينة الدراسة ألبعاد الذكاء 
لتواصل االجتماعي، ومنخفض بالنسبة لبعدي اوالتعاطف على الرتتي ، ومتوسط بالنسبة لبعد 

وجاءت تقديرات أغلبية أفراد العينة بان مستوى على الرتتي ، ة االنفعاليلدارة االنفعاالت واملعرفة 
 لدى مديري املؤسسات متوسط.  االنفعايلالذكاء 

وتعزى هذه النتيجة ل ى طبيعة الرتكيبة االجتماعية ألفراد عينة الدراسة واليت يسودها 
حول  نتيجة دراستنا تعارضت حبيث املشاعر اإلجيابية مع بعضهم البعض كمدرسني ومدراء،

 , Sivanathan & Fekkenسيفانتان وفيكن)مع نتيجة دراسة كل من:   االنفعايلمستوى الذكاء 

توصلت هذه  حيث(، 2212(، والرقاد وأبو ديه )2212(، واملومين )2224والبوريين )( 2002
مع دراسة  دراستنا كما تعارضت نتيجة. االنفعايلالدراسات ل ى درجة مرتفعة للذكاء 
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 ( اليت أسفرت عن جمموعة من النتائج جاءت بدرجة منخفضة على األداة ككل.2214،)الشمري
، (2215،دراسة روزان وسيباروش)(، 2216،بينما اتفقت مع كل من دراسة )العمران

(، واليت توصلت 2212،، ل ى جان  دراسة )عبد الكرمي عبد اللطيف املومين(Geery, 1997)ودراسة
 باستثناء بعد التعاطف الذي وقع يف املستوى املرتفع. األبعادطة يف كل سل ى نتائج متو 

حس  جوملان وماير على أنه يعزز قدرة املسؤول على حل  االنفعايلوتؤكد أدبيات الذكاء 
املشكالت والتعامل معها بفاعلية من خالل القدرة على توظيف العواطف اإلجيابية خللق التوافق و 

 االنفعايلداخل بيئة املنظمة، أما اخنفاض مستوى الذكاء  يةاإلنتاجالتكيف و بالتايل رفع الكفاءة 
واملتمثل يف ضعف التواصل وكذلك عدم القدرة على ضبط االنفعاالت ولدارهتا للتعامل مع 

 .   اإلنتاجيةاحتياجات اآلخرين قد يؤدي ال حمال ل ى سوء التوافق وضعف 

 :نتيجة التساؤل الثاني تحليلمناقشة و  .ب
لدى مديري المؤسسات التربوية  الثقافة التنظيميةلتساؤل " ما مستوى لإلجابة على ا

 ."؟المدرسيننظر  المختلفة من وجهةبمراحلها 
لتصنيف تقديرات أفراد املدى، وأقل وأقصى تقدير استخدم الباحث املتوسط احلسايب، و 

جاء . حيث (تفع، )ومر (، )ومتوسط(منخفضل ى: ). الثقافة التنظيمية وأبعادهابالعينة املتعلقة 
 املعتقدات والتوقعات: مرتفع بالنسبة لبعدي الثقافة التنظيميةمستوى تقديرات عينة الدراسة ألبعاد 
وجاءت على الرتتي ،  القيم التنظيمية واألعراف التنظيميةعلى الرتتي ، ومنخفض بالنسبة لبعدي 
 ديري املؤسسات متوسط.لدى مالثقافة التنظيمية تقديرات أغلبية أفراد العينة بان مستوى 

بالنسبة للمعتقدات والتوقعات التنظيمية اليت جاءت مرتفعة يفسره التقدير واالحرتام الذي 
كان يسود داخل املؤسسة الرتبوية وأن األفكار املشرتكة حول طبيعة العمل فيما خيص عملية صنع 

، أما فيما خيص القيم القرار واملسامهة يف العمل اجلماعي تسود بقوة من وجهة نظر املدرسني
واألعراف فنجد هناك نقص يف االلتزام باملعايري واالهتمام بإدارة الوقت والعدالة واإلنصاف 

مستوى الثقافة التنظيمية للمؤسسة وما يدعم النتيجة  ينعكس سلبا على هذاوالرضى الوظيفي، و 
الثقافة التنظيمية اليت يعتنقها (، بأن 1004،العامة اليت توصلنا لليها هوما أشار لليه )نلسون وكوبل

األفراد يف املنظمات هلا تأثريا قويا مباشرا على سلوكهم وأدائهم ألعماهلم وعالقاهتم برؤسائهم 
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ومرؤوسيهم وزمالئهم واملتعاملون معهم وتعكس هذه القيم واملعتقدات درجة التماسك والتكامل 
اس عندما خيرج السلوك عن احلدود اليت بني أعضاء املنظمة كأهنا نظام رقابة داخلي يدق األجر 

 رمست له.
(، 2224،وتينا كوتزى  ,ولقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كل من )ريتا ناميان

(، واليت 2224،(، بينما اختلفت مع دراسة )جغلويل يوسف2228،ودراسة )صاحل بن سعد املريع
وجود ثقافة مشرتكة بني كل الفئات  جاءت فيها نتيجة مستوى الثقافة التنظيمية منخفضة لعدم

 املهنية املشكلة للمنظمة.

 :الثالثنتيجة التساؤل  تحليلمناقشة و .ج
"ما أنماط القيادة السائدة لدى مديري المؤسسات لألطوار لإلجابة على التساؤل  -
 ؟"المدرسينالثالثة من وجهة نظر التعليمية 

لتصنيف تقديرات أفراد وأقصى تقدير املدى، وأقل استخدم الباحث املتوسط احلسايب، و 
: (السلطوي النمط)Aأمناط للقيادة: النمط مخسة. حيث مت تصنيف العينة املتعلقة بأمناط القيادة

منخفض يف بعد  مستوىمرتفع يف بعد املبادأة، و  مستوىوهي الفئة من املدراء اليت تكون لديها 
هي الفئة من املدراء اليت تكون لديها و : (االجتماعي النمط) B العالقات اإلنسانية. النمط

 النمط) C . النمطمنخفض يف بعد املبادأة مستوىمرتفع يف بعد العالقات اإلنسانية، و  مستوى
يف كل من البعدين املبادأة و  متوسط مستوىوهي الفئة من املدراء اليت تكون لديها : (املتوازن

 مستوىي الفئة من املدراء اليت تكون لديها وه: (النمط املثايل) D . النمطالعالقات اإلنسانية
وهي الفئة من :  (السليب النمط) Eمرتفع يف كل من البعدين املبادأة و العالقات اإلنسانية. النمط

حيث منخفض يف كل من البعدين املبادأة و العالقات اإلنسانية. مستوىكون لديها ياملدراء اليت 
النمط )Cيليه منط القيادة  ،%64.29نسبة ب األو ىيف املرتبة (النمط السلطوي)A جاء النمط
بنسبة يف املرتبة الثالثة (النمط السليب)E، ومنط القيادة %25.20بنسبة  يف املرتبة الثانية (املتوازن

وأخريا ، %12.86يف املرتبة الرابعة بنسبة(االجتماعي النمط)B، يف حني جاء منط القيادة 16.23%
 .%   23.95بنسبة  (املثايل النمط)Dمنط القيادة 
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 : الرابعنتيجة التساؤل  تحليلمناقشة و  .د
"ما أنماط القيادة السائدة لدى مديري المؤسسات لإلجابة على التساؤل  -

 .التعليمية في كل مرحلة تعليمية من وجهة نظر األساتذة؟"
املدرسني   من وجهة نظر ةجاء الرتتي  يف منط القيادة السائدة لدى مدراء املراحل التعليمي

 كاأليت:
 ،%56.05مدراء التعليم املتوسط على املرتبة األو ى بنسبة  وحتصل (النمط السلطوي)Aمنط القيادة

ويف األخري  ،%69.22بنسبة   Aبينما جاء مدراء التعليم االبتدائي يف املرتبة الثانية يف منط القيادة 
 .%32.35بنسبة   Aة مدراء التعليم الثانوي يف الرتبة الثالثة يف منط القياد

على املرتبة األو ى بنسبة  الثانويمدراء التعليم حتصل (: االجتماعي النمط)Bمنط القيادة
بنسبة   Bبينما جاء مدراء التعليم االبتدائي يف املرتبة الثانية يف منط القيادة  ،10.12%

 %5.60بنسبة   Bقيادة يف الرتبة الثالثة يف منط ال املتوسطويف األخري مدراء التعليم  ،12.110%
 ،%24.69على املرتبة األو ى بنسبة  الثانويمدراء التعليم حتصل (: توازنامل النمط) Cمنط القيادة

ويف األخري  ،%24.39بنسبة   Cيف املرتبة الثانية يف منط القيادة  املتوسطبينما جاء مدراء التعليم 
 .%23.15بنسبة   Cلقيادة يف الرتبة الثالثة يف منط ا االبتدائيمدراء التعليم 
على املرتبة األو ى بنسبة  الثانويمدراء التعليم حتصل (: املثايل النمط) D منط القيادة

، % 3.92بنسبة   Dيف املرتبة الثانية يف منط القيادة  االبتدائيبينما جاء مدراء التعليم ،6.61%

 .%3.32بنسبة Dالقيادة يف الرتبة الثالثة يف منط  املتوسطويف األخري مدراء التعليم 
على املرتبة األو ى بنسبة  الثانويمدراء التعليم حتصل (: النمط السليب) E منط القيادة

بنسبة   Eبينما جاء مدراء التعليم االبتدائي يف املرتبة الثانية يف منط القيادة ،19.45%
 .%0.80بنسبة  Eيادة يف الرتبة الثالثة يف منط الق املتوسطويف األخري مدراء التعليم ،15.96%

ل التعليم الثالثة هو حلدى املديرين يف مرا املهيمنمن خالل هذه النتائج جند بأن النمط 
، ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعود ل ى اعتماد املديرين على أمناط (النمط السلطوي)Aالنمط 

نة، واالعتماد على الروتني يف اجملال الرتبوي، واليت تتسم بعدم املرو  عليهاقيادية سائدة ومتعارف 
ولتباع التعليمات، وعدم السماح بالتغيري أو خمالفة األسس واألسالي  اليت حددهتا اهليئة الوصية 
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املهام. مبتعدين يف ذلك عن روح املبادرة واالبتكار اليت يبىن عليها منط القيادة الذي يسعى  إلجناز
هتم وزيادة قدراهتم إلجناز، وحتقيق االلتزامات تطوير املرؤوسني وحتسني أدائهم وتقدير طاقا ل ى

 احلالية واملستقبلية. 
 :عالقات النموذج تحليلمناقشة و .0.0.6

 :(a)نتيجة المسار) القيادةعلى  االنفعاليالذكاء  تأثيرأ.
لدى مديري  القيادةعلى  االنفعاليلإلجابة على التساؤل " هل هناك تأثير للذكاء  -

 ."المدرسين في مختلف أطوار التعليم؟ المؤسسات من وجهة نظر 
اإلحصائي  الربنامجباستخدام  ،توظيف تقنية النمذجة باملعادلة البنائيةاعتمد الباحث على 

Amos هلذه املعاجلات 23يف لصداره. 
على وجود ( Full Structural Model)البنائي املتكامل نتائج الدراسة للنموذج أظهرتو 
ملدرسني يف خمتلف الى القيادة لدى مديري املؤسسات من وجهة نظر ع االنفعايلتأثري للذكاء 

أطوار التعليم، حيث أظهرت نتائج التحليل وجود تأثري مباشر لجيايب دال لحصائيا عند مستوى 
  وحدة واحدةوهذا يعين أن تغيري مقداره  ،2.40على القيادة بلغت قيمته  االنفعايلللذكاء 2.25

وهذه النتيجة تأيد ما قاله ، يف القيادةوحدة (2.40)ث تغيريا مقداره حيد االنفعايليف الذكاء 
يعترب كفاءة ضرورية للقيادة، ولقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة  االنفعايل)جوملان( بأن الذكاء 

(، يف تأكيدها على وجود عالقة ارتباطية دالة لحصائيا بني مستوى الذكاء العاطفي 2211،)العفان
لفة ودرجة السلوك القيادي، ل ى جان  اتفاقها مع كل من دراسة )الغايل بأبعاده املخت

)روزان  ،(2225،)حممد وعبد العال،( 2212،)العتييب،(2214،)الشمري ،( 2212،وعلي
 (.2225 شىاروتيوس

أحد متغريات الفاعلية الذي يقف وراء  االنفعايل( أن الذكاء 2225) ينلذ يشري البوربي
لقادة للمهمات املنوطة هبم، وما يرتت  على ذلك من حتسني ألداء األفراد ارتفاع مستوى أداء ا

 Cooper et Sawaf)العاملني ألدوارهم وانعكاس ذلك لجيابيا على لنتاجيتهم كما أشار كل من 

املستمر أكثر صحة وجناحا ويقيمون عالقات  االنفعايلعلى أن األفراد ذوي الذكاء  (1997,
 هارات قيادية فعالة.شخصية قوية، وميتلكون م
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 :((cنتيجة المسار الثقافة التنظيمية )على  االنفعاليالذكاء  تأثيرب. 
على الثقافة التنظيمية لدى  االنفعاليلإلجابة على التساؤل "هل هناك تأثير للذكاء 

 ؟"مديري المؤسسات من وجهة نظر المدرسين في مختلف أطوار التعليم
للذكاء  2.25ا مباشرا لجيايب دال لحصائيا عند مستوى أظهرت نتائج التحليل وجود تأثري 

يف  وحدة واحدة، وهذا يعين أن تغيريا مقداره 2.45على الثقافة التنظيمية بلغت قيمته  االنفعايل
 . يف الثقافة التنظيميةوحدة(2.45)حيدث تغيريا مقداره  االنفعايلالذكاء 

(، لذ بينت النتائج أن املشاركني 2224،ولقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )توملاس ورينو
ذوي مستوى الذكاء العاطفي العايل أعطوا تقديرات أعلى للثقافة التنظيمية من املشاركني ذوي 

، لذ أشارت من (2212،دانيفرد ونوروزي)الذكاء العاطفي املنخفض واتفاقها أيضا مع دراسة 
لى الثقافة التنظيمية ل ى جان  اتفاقها مع ع اخالل النتائج ل ى أن الذكاء العاطفي له تأثريا مباشر 

، اليت تشري ل ى أن الذكاء العاطفي العايل يساهم  (Subramanian and Shaw lee yen, 2013)دراسة 
كثريا يف بناء التصورات واإلدراكات اإلجيابية بني املوظفني داخل املنظمة، وبالتايل بروز ثقافة 

احلالة املزاجية اإلجيابية اليت تولد احلماس ، وتعزز الثقة تنظيمية قوية تتميز بالرضى الوظيفي و 
 . املتبادلة والتعاون بني املوظفني

 :(bنتيجة المسار )على الثقافة التنظيمية  القيادةتأثير ج. 
عل الثقافة التنظيمية لدى مديري  للقيادةلإلجابة على التساؤل " هل هناك تأثير - 

 ."مختلف أطوار التعليم؟ المؤسسات من وجهة نظر المدرسين في
للقيادة  2.25أظهرت نتائج التحليل وجود تأثريا مباشرا لجيايب دال لحصائيا عند مستوى 

يف القيادة وحدة واحدة ، وهذا يعين أن تغيري مقداره 2.31على الثقافة التنظيمية بلغت قيمته 
 ,Masood.S.Aه دراسة )أكدتما وهذا  ، يف الثقافة التنيظيمةوحدة (2.31)حيدث تغيري مقداره 

(، لذ خلصت ل ى وجود تأثري متبادل بني القيادة والثقافة التنظيمية، وأن منط القيادة يسهم 2006
(، Rita nieman et Tina kotze, 2006يف تطوير الثقافة التنظيمية، كما أيدهتا كل من دراسة )

 . (2228,( ودراسة )صاحل بن سعد املربع2224, ودراسة )جغلويل يوسف
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(، أن جناح أي مؤسسة يعتمد ل ى حد كبري على Goffeé and Jones, 1998لذ يشري )
القيادة اليت تلع  دورا حموريا يف تشكيل الثقافة التنظيمية واليت جتعلها تتميز عن اآلخرين، لذ 

را مهما يتمتع القادة بتجربة كبرية يف تقرير كيفية لدارة منظماهتم، وبالتايل  ميكن توقع أن يلعبوا دو 
 يف التأثري على ثقافة املنظمة.

 :على الثقافة التنظيمية االنفعاليللذكاء  مباشرالغير التأثير . د
الدور الوسيط للعالقة بين الذكاء  القيادة" هل يلعب متغير لإلجابة على التساؤل - 
 لثقافة التنظيمية لدى مديري المؤسسات من وجهة نظر المدرسين في مختلفاو  االنفعالي

 .أطوار التعليم؟" 
حيث  ،على الثقافة التنظيمية االنفعايلللذكاء تأثري غري مباشر أظهرت النتائج وجود 

( عند Bootstrappingومن خالل استخدام طريقة املعاينة املكررة )،2.211قدرت قيمة هذا التأثري 
 2.164)ال الثقة باملائة، تبني بأن قيمة معامل املسار هلذا التأثري تقع ضمن جم05مستوى ثقة 

ري مباشر غميكن القول بأن هناك تأثريا ه وعلي ،وهذا اجملال اليظم القيمة املعدومة( 2.289،
 .القيادةوهذا دليل على وساطة متغري  ،الثقافة التنظيميةعلى  االنفعايللذكاء ل

 نتيجة اختبار المتغيرات المعدلة: تحليلو مناقشة .3.2.6
 المهنية تلعب المتغيرات الشخصية )األقدمية " هللإلجابة على التساؤل - 

لدى مديري  القيادةو  االنفعاليوالمستوى التعليمي( الدور المعدل للعالقة بين الذكاء 
 .المؤسسات من وجهة نظر المدرسين في مختلف أطوار التعليم؟"

ره يف لصدا Amosباستخدام برنامج  ،التحليل متعدد اجملموعاتلجراءات اعتمد الباحث على 
23 

 :القيادةو  االنفعاليكمتغير معدل للعالقة بين الذكاء  المهنية  أ.األقدمية
لذكاء لالتأثري املباشر  الذي ميثل(a)مسار املطلقة للقيم الد اختالف يف و وجلوحظ 

بالنسبة لنموذج 2.51(a)املطلقة للمسارقيمة الحيث بلغت  ،األربعةلنماذج ل القيادةعلى  االنفعايل
 2.96بالنسبة لنموذج الفئة الثالثة، و2.91و  بالنسبة لنموذج الفئة الثانية،2.45و  ،الفئة األو ى

 .بالنسبة لنموذج الفئة الرابعة
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 سنوات(. 5قل من نموذج الفئة األولى)أ :(14)الشكل رقم -

 التأثري املباشر ميثل الذي(a)القيمة املطلقة للمسار أن  (14)من الشكل رقم ظحالي
أقل  املهنية نموذج فئة املدراء ذوي األقدميةلبالنسبة   2.51تساوي  القيادةعلى  االنفعايلللذكاء 
 .سنوات5من 

 
 سنوات(. 12سنوات إلى  2(:نموذج الفئة الثانية )من 17الشكل رقم ) -
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 التأثري املباشر ميثل الذي(a)القيمة املطلقة للمسار أن  (19)من الشكل رقم الحظي
 5من املهنية نموذج فئة املدراء ذوي األقدمية ل بالنسبة2.45تساوي  دةالقياعلى  االنفعايللذكاء ل

 .سنوات 12سنوات ل ى 

 
 سنة(. 15سنوات إلى  11(:نموذج الفئة الثالثة )من 18الشكل رقم ) -

لذي ميثاللتأثري ا (a)أن القيمة املطلقة للمسار  (18)يالحظ من الشكل رقم 
املهنية بالنسبةلنموذج فئة املدراء ذوي األقدمية 2.91ساوي ت القيادةعلى  االنفعايلاملباشرللذكاء 

 سنة.15سنواتإ ى 11من
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 سنة(. 15(:نموذج الفئة الرابعة )أكثر من 10الشكل رقم) -
الذي ميثل التأثري املباشر  (a)القيمة املطلقة للمسار أن  (10)من الشكل رقم يالحظ

أكثر املهنية نموذج فئة املدراء ذوي األقدمية لبالنسبة  2.96تساوي  القيادةعلى  االنفعايللذكاء ل
 سنة. 15من 

، حيث قدرت zوالختبار داللة هذه الفروق استخدم الباحث الدرجة احلرجة الختبار   
وهي قيمة أصغر من درجة القطع  z= 2.909القيمة املطلقة لالختبار بني النموذج األول والثاين 

الختبار بني النموذج األول والثالث  لالقيمة املطلقة ، و  2.25، وهي غري دالة عند مستوى 1.04
z=1.036  والقيمة  2.25، وهي غري دالة عند مستوى 1.04وهي قيمة أصغر من درجة القطع ،

، 1.04وهي قيمة أقل من درجة القطع  z=2.434الختبار بني النموذج األول والرابع  لاملطلقة 
الختبار بني النموذج الثاين والثالث  لطلقة ، والقيمة امل 2.25وهي غري دالة عند مستوى 

z=1.629  والقيمة  2.25، وهي غري دالة عند مستوى 1.04وهي قيمة أصغر من درجة القطع ،
، 1.04وهي قيمة أصغر من درجة القطع  z=2.124املطلقة   لالختبار بني النموذج الثاين والرابع  

الثالث والرابع  و قة لالختبار بني النموذج ، والقيمة املطل 2.25وهي  غري دالة عند مستوى 
z=1.634  اجلدول  .2.25، وهي غري دالة عند مستوى 1.04وهي قيمة أقل من درجة القطع
(64). 
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أما فيما خيص مؤشرات جودة املطابقة تشري نتائج الدراسة ل ى عدم وجود تغيريات بارزة 
أن القيمة املطلقة للتغيريات بلغت  يف مؤشرات جودة املطابقة بني النماذج األربعة، حيث جند

بالنسبة جلميع مؤشرات املطابقة أما فيما خيص مؤشر كاي تربيع  املعياري أين كانت هذه  2.221
اجلدول   2.25حيث جاءت الداللة اإلحصائية للمقارنات الستة أكرب من  ةريات غري داليالتغ
ت األربعة. ومن خالل هذه النتائج ، وهذا دليل على عدم وجود اختالف بني مناذج  الفئا(69)

 والقيادة. االنفعايلميكن القول بأن متغري األقدمية ال يلع  دور املتغري املعدل للعالقة بني الذكاء 
 :القيادةو  االنفعاليبين الذكاء  .المستوى التعليمي كمتغير معدل للعالقةب

ري املباشر للذكاء التأث الذي ميثل(a)لوحظ وجود اختالف يف القيم املطلقة للمسار 
بالنسبة 2.41(a)للنماذج الثالثة، حيث بلغت القيمة املطلقة للمسار  القيادةعلى  االنفعايل

 .بالنسبة لنموذج الفئة الثالثة2.92و  بالنسبة لنموذج الفئة الثانية، 2.49و  لنموذج الفئة األو ى،

 
 (:نموذج الفئة األولى)مستوى ثانوي(.22الشكل رقم) -

لذكاء ل التأثري املباشر الذي ميثل(a)القيمة املطلقة للمسار( أن 22كل رقم)من الش يالحظ
 .املستوى ثانوينموذج فئة املدراء ذوي ل بالنسبة 2.41تساوي  القيادةعلى  االنفعايل
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 (:نموذج الفئة الثانية )مستوى جامعي(.21الشكل رقم) -
لذكاء ل ميثاللتأثري املباشر الذي(a)القيمة املطلقة للمسار ( أن 21من الشكل رقم) يالحظ

 .املستوى اجلامعينموذج فئة املدراء ذوي بالنسبةل2.49تساوي  القيادةعلى  االنفعايل

 
 (:نموذج الفئة الثالثة )مستوى دراسات عليا(.22الشكل رقم) -
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 ءاملباشر للذكا ميثل التأثريالذي (a)( أن القيمة املطلقة للمسار 22يالحظ من الشكل رقم )
 .بالنسبةلنموذج فئة املدراء ذوي مستوى الدراسات العليا2.92تساوي  القيادةعلى  يلاالنفعا

لوحظ وجود  23اإلصدار  Amosوبعد التحليل متعدد اجملموعات باستخدام برنامج 
والقيادة للنماذج الثالثة، حيث بلغت هذه  االنفعايلاختالف يف قيم مسار العالقة بني الذكاء 

 2.92و  بالنسبة لنموذج الفئة الثانية،  2.49و  بالنسبة لنموذج الفئة األو ى، 2.41القيمة املطلقة 
بالنسبة لنموذج الفئة الثالثة. والختبار داللة هذه الفروق استخدم الباحث الدرجة احلرجة الختبار 

z  حيث قدرت القيمة املطلقة الختبار بني النموذج األول والثاين ،z=1.949  وهي قيمة أصغر من
، والقيمة املطلقة لالختبار بني النموذج 2.25، وهي غري دالة عند مستوى 1.04القطع درجة 

، وهي غري دالة عند مستوى 1.04وهي قيمة أصغر من درجة القطع  z=1.854األول والثالث  
وهي قيمة أصغر من درجة  z=372.9، والقيمة املطلقة لالختبار بني النموذج الثاين والثالث  2.25
 (68اجلدول ) .2.25، وهي غري دالة عند مستوى 1.04القطع 

أما فيما خيص مؤشرات جودة املطابقة تشري نتائج الدراسة ل ى عدم وجود تغيريات بارزة 
يف مؤشرات جودة املطابقة بني النماذج الثالثة، حيث جند أن القيمة املطلقة للتغيريات ترتاوح بني 

بقة. أما فيما خيص مؤشر كاي تربيع  املعياري أين  بالنسبة جلميع مؤشرات املطا  2.222و 2.221
  2.25حيث جاءت الداللة اإلحصائية للمقارنات الثالثة أكرب من  ةريات غري داليكانت هذه التغ

(، وهذا دليل على عدم وجود اختالق بني مناذج  الفئات الثالثة. ومن خالل هذه 60اجلدول )
تعليمي ال يلع  دور املتغري املعدل للعالقة بني الذكاء الاملستوى متغري النتائج ميكن القول بأن 

 والقيادة. االنفعايل
 النتائج في ضوء تفاعل المتغيرات: تحليلو  مناقشة.3.6

االجتماعية على أن الظاهرة النفسية  العلوم االجتماعيةيف جمال يتفق العديد من الباحثني 
أي أن هناك تفاعل بني متغريات الظاهرة  ,نتيجة لوجود تفاعالت بني متغرياهتاتتسم بالتعقيد, 

فالقيادة تتأثر بعدة نفسها من جهة, وبني متغرياهتا واملتغريات املوجودة يف حميطها من جهة أخرى, 
تؤكد  منهجية التنظري بالفرضيات عوامل وتؤثر فيها, فالكثري من أدبيات البحث اليت تعتمد على

يادة، ووجود تأثري للقيادة على الثقافة التنظيمية, ووجود على الق االنفعايلعلى وجود تأثري للذكاء 
على الثقافة التنظيمية. وللحصول على الوصف الدقيق والعقالين للتفاعالت  االنفعايلتأثري للذكاء 
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يعتمد على النموذج يف عرضه  جتسيد بناء نظريبني هذه املتغريات الثالثة، كان لزاما علينا 
للعالقات بني املتغريات الثالثة. قدم تفسريا أكثر مشوال وموضوعية ي، و لتفاعالت هذه املتغريات

، والقيادة، والثقافة االنفعايلوعليه مت تصميم منوذج يظم املتغريات الثالثة املتمثلة يف الذكاء 
التنظيمية. وبعد اختبار النموذج وحتليل النتائج توصلت الدراسة ل ى التأكد من مطابقة النموذج 

نات العينة, وا ى حتديد مقدار التغايرات ونس  التباينات بني متغريات الدراسة النظري لبيا
. وتبني من خالل نتائج الدراسة أن مجيع مسارات النموذج بني هذه 2.25ودالالهتا عند مستوى 

املتغريات دالة لحصائيا. وهبذه الطريقة استطاع الباحث كشف األدوار احلقيقية هلذه املتغريات من 
ديد دور كل متغري يف منوذج الدراسة. ويف سياق متصل احللقات، ينظر ل ى الذكاء خالل حت
على أنه يساهم يف امتداد معني للقيادة الفعالة يف كفاءات حمددة، أي توليد املزاج  االنفعايل

 لدى املرؤوسني، ولنشاء هوية هادفة للمؤسسة واحلفاظ عليها.      هاالجيايب واحلفاظ علي
 :الدراسة نتائجتفسير .4.6

طريقة اختيار ل ى  و الثقافة التنظيمية االنفعايلاملتوسط للذكاء  ا املستوىالباحث هذ يرجع
عن  يتقلد هذا املنص أن مدير املؤسسة الرتبوية يف أغل  األحيان مدير املؤسسة، حيث جند 

الطرق املتبعة يف  هذه .ةيالقائمة على قطاع الرتب تنظمها السلطات يف املسابقة اليت جناحه طريق
حيث تبني من . لإلدارة املدرسية احلقيقي الدورمبعرفة املعني االنتقاء ال تسمح للمدير  عملية

 يف املؤسسة الرتبوية القيادةأداء عينة من املديرين أن عددًا كبريًا منهم خيتزل دور خالل مالحظة 
ني، واإلشراف على الدوام، وتوزيع اختاذ قرارات تنظيمية مثل توزيع تدريس املواد على املدرس يف

جدول استعمال الزمن لألقسام، وزيارة بعض املدرسني يف القسم. ويزداد هذا القصور حينما يعتقد 
الكثري من مدراء املدارس بأهنم تبوؤوا موقع اإلدارة لتميزهم من الناحية العقلية، وبالتايل توجيهاهتم 

م األفضل يف املدرسة، وبأن دورهم يتمثل يف تطبيق وتعليماهتم غري قابلة للنقاش من منطلق أهن
 اإلجراءات واألخذ بتعليمات الوزارة ولدارة الرتبية والتعليم بغرض العمل بصورة صحيحة. 

من خالل تقديرات أغلبية لدى مديري املؤسسات الرتبوية  االنفعايللذكاء ا ملستوى بالنسبة
بني  االنفعايلفهذا يشري ل ى تقارب مستوى الذكاء أفراد العينة اليت جاء فيها املستوى متوسط، 

 االبتدائيةاملديرين و رمبا يعود أيضا لطبيعة اجلو الذي يسود بيئة املؤسسة الرتبوية و مرحلتها)من 
و التواصل اإلجتماعي  االنفعاالتلدارة ة و االنفعاليقدرهتم على املعرفة ل ى الثانوية( حيث يسود 
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السيطرة على تصرفاهتم و ليالئهم لبعض اإلنفعاالت و  وانفعاالهتمعرهم لتعبري عن مشاتذبذبا يف ا
 زائدا مما يؤثر على البيئة املدرسية اليت يعيشون فيها. اهتماماالسلبية 

من خالل تقديرات لدى مديري املؤسسات الرتبوية أما بالنسبة ملستوى الثقافة التنظيمية 
فيعزو الباحث ذلك ل ى قدرة البعض من  متوسط، ستوىاملاليت جاء فيها أغلبية أفراد العينة 

املديرين على تنمية قدرات املدرسني مهنيا و لداريا و لدى البعض منهم لحساس بقيمة العالقات 
القدرة على العمل و  اإلنسانية و لديهم القدرة على معاجلة املشكالت و حتقيق العدل و املساواة ىف

مبشاركة املدرسني  اهتمامهميف العمل ل ى جان   خلق جو من التعاون و التفاعل اجلماعي
والعمال يف خمتلف املناسبات اإلحتفالية و تنظيم الرحالت،و أن لديهم قدرة كبرية على مالمسة 

 حاجات املدرسني.
لنمط السلطوي يف كل ل هيمنة وجودومن بني النتائج املتحصل عليها يف جمال القيادة 

و الباحث ذلك ل ى تعود املديرين على أمناط قيادية سائدة تتسم املراحل التعليمية الثالثة و يعز 
ينعكس هذا سلبا على  خمالفة األسالي  اليت حددهتا اهليئة الوصية إلجناز املهام لذ املرونة أوبعدم 

 االلتزامروح املبادرة و زيادة قدرة اإلجناز و 
ج التحليل وجود تأثري مباشر أظهرت نتائ ،على القيادة  االنفعايلتأثري الذكاء  و فيما خيص

الذايت  االنفعالدير الذي يكون قادرا على فهم بأن امل ذلكدال لحصائيا و ميكن تفسري  لجايب
هبم  االهتمامو  اآلخرينستكون له القدرة على فهم حاجات  انفعاالتهوالتعاطف و لدارة و تنظيم 

 و الوالء. تزامااللو التفاعل معهم للوصول ل ى القرار املؤثر فيهم لضمان 
على الثقافة  االنفعايللذكاء نتائج الدراسة وجود تأثري دال لحصائيا ل أظهرتيف حني 

 به يفيساهم  امل للقيادةمسة مهمة  االنفعايلالذكاء  اعتبارهذه النتيجة ل ى  ترجعو  ،التنظيمية
ات املتصورة و توليد املزاج على املمارس انفعاليااألذكياء  قادةاللذ يؤثر  اإلجيابيةالثقافة التنظيمية 

لجيابية تصبح  اجتاهاتبني املدرسني و بالتايل تشكيل قيم و معتقدات و توقعات و  اإلجيايب
 راسخة مع مرور الزمن يف تصوراهتم لتكون ثقافة تنظيمية متماسكة.

جيايب لت نتائج الدراسة على وجود تأثري لدفتأثري القيادة على الثقافة التنظيمية ل أما بالنسبة
مديري املؤسسات الرتبوية بأمهية األعراف الواج  ل ى وعي تام لدى ذلك  يرجعلحصائيا و  دال
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ل ى جان  حرص املديرين  احرتامموضع تقدير و  بأهنم املدرسني هلامو ضرورة ل احرتامهالتباعها و 
 .ملدرسنيواجبات احبقوق و  االهتمامعلى العدل و اإلنصاف و 
لدى مديري املؤسسات الرتبوية من وجهة  االنفعايلالذكاء ات أبعاد و بالرجوع ل ى مستوي

لدى مديري املؤسسات  مستوى مرتفع علىبعد تنظيم االنفعاالت جند حصول نظر املدرسني 
و يعزو الباحث ذلك ل ى تركيزهم يف األعمال املطلوبة منهم و لجناز األعمال بنشاط ، الرتبوية 

حتقيق نتائج لجيابية  فيها دوء و الصرب يف كل احلاالت اليت  م يتموتركيز عايل ،كما يتصفون باهل
 لدى مديري املؤسسات الرتبوية مستوى مرتفععلى هو األخر ، وبعد التعاطف الذي حتصل 

لحساسهم  كذلكو   اآلخرينل ى فعالية املديرين يف التعامل اجليد مع مشاكل  ،ميكن لرجاعه
و هذا ما جيعلهم قادرين على لدراك مشاعر املدرسني من  اآلخرين احتياجاتوفهمهم ملشاعر و 
 تعبريات وجوههم.

الذي لدى مديري املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر املدرسني  االجتماعيو بعد التواصل 
مديري لدى  انفعاليةيدل على تذبذب ما يسود من كفاءات  متوسط، فهو جاء مبستوى

لرغبات  استجاباهتمو  اآلخرينبأهنا موضع ثقة لدى  ،م ألنفسهم املؤسسات الرتبوية يف نظرهت
 .اآلخريناالجتماعية اليت تصدر من  اإلشاراتو  باإلحياءاتو الدراية  اآلخرين

لدى مديري املؤسسات الرتبوية من  االنفعاالتو لدارة  ةاالنفعالياملعرفة ملستوى أما بالنسبة 
الباحث ل ى سوء لدراك املديرين  جاءت منخفضة و يرجع ذلك حس  رأيوجهة نظر املدرسني 

 اختاذملشاعرهم و عدم القدرة على مواجهة مشاعرهم السلبية و القدرة على لدارهتا مما يؤدي ل ى 
 .قرارات غري صائبة يف أغل  األحيان
لدى مديري املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر  الثقافة التنظيميةأما فيم يتعلق مبستوى أبعاد 

ل ى لرجاعه  مرتفع فيمكنبعدي املعتقدات و التوقعات التنظيمية ى كل من جاء مستو املدرسني 
و حرصهم على وعي  ،ضبط العمل اإلداري و حتمل املسؤولية يف لجناز األعمال املوكلة لليهم

املدرسني حبقوقهم وواجباهتم أما بعد التوقعات التنظيمية فيتمثل يف حرص املديرين على العالقات 
 .ة سري العمل و بناء توقعات لجيابية تعود بالنفع على اجلميعاإلنسانية يف قيم
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لدى مديري املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر بعدي القيم و األعراف مستوى أما  
املديرين بالنظام العام للمؤسسة  اهتماميعزو الباحث ذلك ل ى عدم  منخفضة لذجاءت املدرسني 

الباحث  جعداء بروح عالية وبالنسبة لبعد األعراف فري و هتيئة كل الظروف لإلقبال على فعالية األ
 باالحرتاماملتداولة و العالقات املتسمة  األعرافعلى  احملافظةذلك ل ى عدم حرص املديرين على 

 والتقدير و احلرص على سري األعمال على أمت وجه

 اتتغري كمملديري املؤسسات الرتبوية   و األقدمية ملستوى التعليميا يأما خبصوص متغري 
ل ى أن  كن تفسري هذه النتيجةمي ،يف النموذج املفرتض القيادةو  االنفعايلللعالقة بني الذكاء  ةمعدل

يسعون لتطبيق التعليمات و القوانني راحل التعليمية امل اختالفمديري املؤسسات الرتبوية على 
عها ل ى املستوى ، كما ميكن لرجايةاملقرة من الوصية وذلك حرصا منهم على سري األعمال جبد

 .املتقارب ألغلبيية املديرين وعدم لستفادهتم من التكوين يف هذه اجملاالت
 :الفصل خالصة -

مت يف هذا الفصل عرض ومناقشة نتائج الدراسة وفق حتليل وتفسري ما توصلت لليه  
وحول  ،والقيادة والثقافة التنظيمية االنفعالالدراسة من نتائج حول البنية املفامهية للذكاء 

تساؤالت البحث اخلاصة مبستوى مديري املؤسسات الرتبوية ،فيما يتعلق مبتغريات الدراسة 
الثالثة ،وكذا النمط القيادي السائد واملهيمن لديهم من وجهة نظر املدرسني كما توصلت 
ة الدراسة ل ى لبراز نتائج اختبار النموذج البنائي من خالل حتديد العالقة بني املتغريات بالنسب
للتأثريات املباشرة ،والتأثري الغري املباشر بوجود متغري وسيط ،باإلضافة ل ى حتديد عالقة املتغريات 

 االنفعايلالشخصية )األقدمية املهنية واملستوى التعليمي( كمتغريات معدلة للعالقة بني الذكاء 
الدراسات السابقة  ما طرحتهوالقيادة ،مث قام الباحث مبناقشة النتائج املتوصل اليها يف ظل 

 .ية ملا مت التوصل اليه من نتائج واخلروج بتفسريات موضوع
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 :الخاتمة -
الذكاء ) قام الباحث بتصميم منوذج نظري يصف العالقات بني متغريات الدراسة الثالثة

من أجل التعرف على نوع ومستوى هذه العالقات والدور والقيادة والثقافة التنظيمية(،و  االنفعايل
وكذا الدور الذي  ،والثقافة التنظيمية االنفعايلللعالقة بني الذكاء  القيادةالذي يلعبه متغري ط يالوس

واملستوى التعليمي كمتغريات معدلة للعالقة بني الذكاء  املهنية تلعبه املتغريات الشخصية األقدمية
رتاح منوذج نظري مت اق أدبيات البحث من دراسات وحبوث سابقة،على  ابناء. و القيادةو  االنفعايل

 ،القيادةعلى  االنفعايلواملتمثلة  يف التأثري املباشر للذكاء  ،يتضمن العالقات بني هذه املتغريات
والتأثري  ،وسيطكمتغري   القيادةعل الثقافة التنظيمية يف وجود  االنفعايلوالتأثري غري املباشر للذكاء 

كاء ذ البني ة تأثري املتغريات الشخصية على العالقو  ،على الثقافة التنظيمية االنفعايلللذكاء املباشر 
ل )املعدل( وقد كشفت نتائج الدراسة مالئمة النموذج املفرتض للنموذج األمث .و القيادة االنفعايل

 ،وضمن اإلطار النظري للدراسة التحليلبعد تعديل النموذج وفق التعديالت اليت اقرتحها برنامج 
على أمناط القيادة السائدة لدى مديري املؤسسات الرتبوية  ومت من خالل هذه الدراسة التعرف

 االنفعايلالذكاء كشفت نتائج الدراسة أن كما    ملختلف أطوار التعليم من وجهة نظر املدرسني.
تأثري اجيايب غري مباشر على ؤثر وي ،والثقافة التنظيمية القيادةيف كل من تأثري اجيايب مباشر ؤثر ي

. كما توصلت الدراسة ل ى عدم وجود تأثري للمتغريات القيادةطريق الثقافة التنظيمية عن 
 .)االقدمية و املستوى التعليمي(الشخصية 
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 :التوصيات -
  ة للمدير حىت يتمكن من لدارة ذاته االنفعاليضرورة لعداد برامج تدريبية لتنمية القدرات

 واصل معهم.والتحكم يف انفعاالته والقدرة على التعامل مع اآلخرين والت
  من مستوى متوسط ل ى مستوى مرتفع لدى قيادات  االنفعايلحماولة رفع مستوى الذكاء

 املؤسسات الرتبوية لوالية تيارت.

  كمعيار الختيار مديري املؤسسات   االنفعايلالتفكري والعمل على لدخال اختبارات الذكاء
 الرتبوية أو املفاضلة بينهم.

 لكليات املتخصصة لتنظيم دورات تدريبية حول القيادة خاصة ضرورة التعاون مع اجلامعات وا
 النظريات اإلدارية احلديثة املتعلقة باألمناط القيادية.

  لديهم مع ضرورة تقييم واقع  االنفعايلالسعي حلث القادة على احلفاظ وتطوير مقدرات الذكاء
 تداخل املؤسساألفراد لدى مرؤوسيهم لدعمها وتعزيزها يف أوساط ا االنفعايلمقدرات الذكاء 

 .الرتبوية
  التدري  على العمل امليداين من أجل زيادة وعي ومعرفة مديري املؤسسات الرتبوية بالثقافة

 التنظيمية السائدة بشكل عام ولبراز الثقافات التنظيمية اليت تساعد على اإلبداع اإلداري.

 ة يف حلقات النقاش ولبداء ضرورة تشجيع املدرسني يف كل املؤسسات الرتبوية على املشارك
آرائهم يف القيم واملعتقدات واألعراف والتوقعات املعمول هبا داخل املؤسسة لتطويرها مبا يتالءم مع 
بيئة العمل، وبالتايل تعميمها بشكل مستمر من خالل سلوكيات ملموسة تعرب عن ثقافة اإلبداع 

 والتميز.
 ويوصى الباحث بناءا على نتائج الدراسة  -

 دراسات مماثلة على املستوى الوطين هبدف رصد أمهية تفاعل املتغريات الثالثة يف عملية  لجراء
 جناح املؤسسات الرتبوية وقوهتا يف حتقيق أهدافها وجناعتها .

  تسمح لنا الدراسة من جان  آخر اإلطالع على املزاج التنظيمي السائد لدعم التوافق واألداء
 اجليد 

  تسهيل عملية لعادة هيكلة التنظيم اإلداري والتسيريي داخل كما تسمح لنا الدراسة من
 املؤسسة الرتبوية واإلرتقاء بالصحة النفسية يف بيئة العمل .
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 المراجع:
، دار املعارف احلديثة، (. اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة2222أمحد لبراهيم،) أمحد -

 .21القاهرة، ط 
 .كاء الشعوري في فاعلية التعريفأثر مفردات الذ (. 2225العطري،) أمحد -
 ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية.السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات(. 1002أمحد ماهر،) -
، دار الشروق للنشر والتوزيع، قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية(.2224امحد حممد بطاح، ) -

 عمان، األردن.

، ية واإلدارية في المؤسسات التعليميةاألساليب القياد(.2221البدرى طارق عبد احلميد،) -
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

دراسة تطبيقية على  أبعاد الذكاء العاطفي على السلوك القيادي(، 2226الربعي رجاء ) -
عينة من املشرفات الرتبويات واإلداريات مبكة املكرمة، التوجيه الرتبوي مبحافظة جدة، رسالة 

 جامعة أم القرى.ماجستري غري منشورة، 
لدى مديري املدرس األساسية اخلاصة بعمال  الذكاء العاطفي(، 2224البوريين ربيحة، ) -

وعالقته بأدائهم اإلداري، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 
 األردن.

 الخاصة سيةاألسا المدارس مديري لدى العاطفي الذكاء(. "2224)دخيل رحبية البوريين، -
. منشورة غري ماجستري رسالة". معلميهم نظر وجهة اإلداري من بأدائهم وعالقته عمان في

 .األردن عمان، العليا، للدراسات العربية عمان جامعة
وعالقتها بالعدالة  األنماط القيادية لدى القادة التربويين(، 2224احلجايا، سليمان سا م ) -

قسام يف مديريات الرتبية والتعليم يف األردن، رسالة دكتوراه غري التنظيمية من وجهة نظر رؤساء األ
 منشورة، عمان: اجلامعة األردنية.

(.اإلدارة االستراتيجية مفاهيمها، مداخلها، عملياتها 2222احلسني، فالح بن حسن، ) -
 ، دار وائل للنشر، عمان.المعاصرة

، شركة 1، طهوم الذكاءالذكاء الوجداني، إعادة صياغة مف(.2224)اخلضر، عثمان،  -
 اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع، الكويت.
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، مطابع الوطن، الكويت، 242ترمجة ليلى اجلبا ى، سلسلة عا م املعرفة، ع  الذكاء العاطفي -
 .30– 39، ص 2222

، دور الثقافة التنظيمية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة(. 2222الرخيمي، ممدوح جالل،) -
 امعة الملك عبد العزيز، جدة.رسالة ماجستير، ج

يف القطاع  أثر األنماط القيادية على إدارة الجودة الشاملة(، 2226الرشيدي، سا م سعود ) -
 احلكومي يف اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري غري منشورة، عمان، اجلامعة األردنية.

 يف األكاديميين القادة دىل العاطفي الذكاء"(. 2212) عزيزة، وابودية خالد هناء، الرقاد -
 مجلة. التدريسية" اهليئة أعضاء لدى التنظيمية املواطنة بسلوك وعالقته الرمسية األردنية اجلامعات
 .943-939،(2) 22،والنفسية التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة

، دار 1، طالثقافة التنظيمية واألداء في العلوم السلوكية واإلدارية(.2214الشرش كمال، ) -
 األيام، عمان، األردن.

، دار الثقافة التنظيمية واألداء في العلوم السلوكية واإلدارية(.2214الشرش كمال، ) -
 .األيام

مجلة مؤتة ، العالقة بين الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري(. 2221الصرابرة أكتم، ) -
 .33 – 25 (، ص ص26) 18، للبحوث والدراسات

أصوهلا وتطبيقاهتا املعاصرة، اإلسكندرية،  -اإلدارة التعليمية(.1000الطبي  أمحد حممد، ) -
 املكت  اجلامعي احلديث،.

، جد، دار السلوك التنظيمي(.2223الظجم، عبد اهلل عبد الغين والسوط طلق عوض اهلل، ) -
 حافظ للنشر والتوزيع.

دراسة  :أثر مقدرات الذكاء الشعوري في فاعلية الفريق(.2225العطوى، عامر علي، ) -
 حتليلية يف جامعة القادسية، رسالة ماجستري غري منشورة يف لدارة 

 -22(، 14، الكويت، العدد )مجلة الرؤى التربوية(.2224الفرعان، مها، الذكاء العاطفي، ) -

52. 

، 21، ط اإلدارة التربوية مبادئ نظريات اتجاهات حديثة(.2212القيسي هناء حممود، ) -
 يع، عمان.دار املناهج للنشر والتوز 
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، فاعلية برنامج تدريب لتنمية الذكاء الوجداني(.2229الكافوري صبحي عبد الفتاح، ) -
 .02-58، ص (22)12العدد ، جامعة منها، مصر، جملة كلية الرتبية

، دراسة ميدانية، جامعة دمشق،  وعالقته بالتحصيل االنفعاليالذكاء (.2212املللي سهاد، ) -
 .كلية الرتبية

 يف الثانوية المرحلة طلبة لدى االنفعالي الذكاء"(. 2212)  عبدالكرمي للطيفا عبد، املومين -
 .323-202،(1)11،والنفسية الرتبوية العلوم جملة. املتغريات" بعض ضوء

  االنفعاليفاعلية برنامج إرشاد جمعي في تنمية الذماء (.2211)اهلنائى، سهام ناصر،  -
 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نزوى.

 لدى مديري المدارس بسلطنة عمان االنفعاليالذكاء "(. 2228نداسي، ناصر عبداهلل )اهل -
. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة السلطان قابوس، "وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية

 عمان.
 ، اجلزائر: دار الغرب للنشر.22، ط القيم الثقافية والتسيير(.2223بوفلجة غياث، ) -
)ترمجة حممود عبد احلميد  اإلدارة االستراتيجية(.1002دافيد هنجر، ) توماس وهيلن، -

 مرسى(، د ب ن: معهد اإلدارة العامة.
 .املعرفة عا م: الكويت اجلبايل، ليلى ترمجة. العاطفي الذكاء(. 2222)دانيال جوملان، -
، علم اإلدارة من المدرسة التقليدية إلى الهندرة(.2216حاروش، نور الدين حممد، ) -

 عمان، دار األيام للنشر والتوزيع.
، علم 21، ط إدارة المؤسسات التربوية(. 2223حافظ فرج أمحد، حممد صربي حافظ،) -

 الكت ، القاهرة.
، دار الكندي، القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيم(. 2226حسن ماهر حممد صاحل،) -

 األردن.
، األردن، دار فاهيموم-أساسيات ونظريات-القيادة(، 2226حسن، ماهر حممد صاحل ) -

 الكندي.

، دار زهران سلوك األفراد في المنظمات، عمان(.1009حسني حرمي، السلوك التنظيمي، ) -
 للنشر والتوزيع.
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 دار:  اإلسكندرية. 1للقيادةالتربوية،طاالنفعاليالذكاء(. 2224) طه وحسني، سالمة حسني، -
 .والنشر للطباعة الوفاء

المعرفية والسمات الشخصية الفارقة بين ذوي  بعض األساليب(. 2228خرنوب فتون،) -
 ، رسالة ماجستري المرتفع والمنخفض االنفعاليالذكاء 

، (. إدارة التغيير في المؤسسات التربوية، دار الثقافة والتوزيع2211رافدة عمر احلريري، ) -
 .1عمان، األردن، ط

 .1العريب، عمان، ط، مكتبة اجملتمع المدير المدرسي الناجح(. 2224ربيع هاد ميشعان،) -
يف تنمية الذكاء  االنفعايلمدى فعالية برنامج التنوير (.2228)رزق حممد عبد السميع،  -

 .131-42( 2) 15، مجلة جامعة أم القرى التربوية واالجتماعية واإلنسانية،االنفعالني
ة إدارة اإلبداع التنظيمي، منشورات المنظمة العربي(.2225فعت عبد احلليم الفاعوري، )ر  -

 .للتنمية اإلدارية، القاهرة
 ، دار املنتخ  العريب للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت.. انفعاالت النفس(2215)زينايت،  -

، وعلم النفس التربوي، عالم الكتب الحديث االنفعاليالذكاء (.1008)سعاد جرب سعيد، -
 .1أربيد، األردن، ط

لدى مديري  ة الضغوط المهنيةوعالقته بإدار  االنفعاليالذكاء ( 2212سعادة رشيد) -
 195-155،ص38جامعة قسنطينة، اجلزائر، العدد ، مجلة العلوم اإلنسانية، التعليمية املؤسسات

 .الوضع الراهن في بحوث الذكاء(.2222سليم أمحد مدتر، ) -
، الدار الدولية 1ط الشخصية )الدافعية واالنفعاالت(،(.2222حممود عمر، ) ،سيد الطوب -

 لثقافية، مصر.لالستثمارات ا
 ، مراجع لدارة األعمال.لقيادة االستراتيجية(.ا2212سيد حممد جاد الرب، ) -
دار قباء للطباعة و النشر ، الذكاء الوجداني(. 1008صفاء األعسرد، عالء الدين كفاىف،) -

 غري منشورة، جامعة القاهرة. ،القاهرة
، دار البازوري العلمية للنشر العملية اإلدارية مبادئ وأصول(. 2229ضرار العتييب وآخرون،) -

 والتوزيع، عمان.
 ، دار زهران، عمان.االتجاهات الحديثة للقيادة اإلدارية(.1009ظاهر كاللدة، ) -
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، دار املسرية 1، طإدارة المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها التربوية(. 2220عايش أمحد مجيل،) -
 للنشر والتوزيع، عمان.

 ، دار مكتبة(.القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية1624عباصرة علي أمحد عبد الرمحن، ) -
 احلامد، عمان.

 لدى ةاالنفعالي المتغيرات ببعض وعالقته االنفعالي الذكاء(."2228)سليمان  عبد العظيم -
 .432-589،(1)14، (اإلنسانية الدراسات سلسلة)اإلسالمية  اجلامعة جملة ،"اجلامعة طلبة

 ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية.النفس االجتماعي (.علم1000عبد الفتاح دويدار، ) -
 .القياس واالختبارات النفسية(.2222عبد اهلادي السيد عبده، فاروق السيد عثمان، ) -
مفهومة وقياسه،  االنفعايل(. الذكاء 2221عثمان،  فاروق السيد ورزق، حممد عبدالسميع ) -

 .60 -32(، 41)15، مجلة علم النفس
 .العريب الفكر دار: القاهرة. النفسية الضغوط وإدارة القلق(.2222)عثمان،فاروق  -
، دار الثقافة 4، طاإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي(، 2212عطوى، جودت عزت) -

 للنشر والتوزيع، عمان،.
 ، دار الفكر، عمان.1، طالقيادة اإلدارية وإدارة االبتكار(.2212عالء حممد سيد قنديل، ) -
 دار الفكر، عمان.، 0، طالقيادة اإلدارية وإدارة االبتكار(.2211نديل، )عالء حممد سيد ق -
جملة  الذكاء الوجداني وتأثيره على التوافق والرضا،(.2224عيسى، جابر حممد ورشوان، ) -

 .160 -132(، 26)20دراسات تربوية  واجتماعية. 
هرة، دار غري  ، القاالسلوك القيادي وفاعلية اإلدارة(، 1002فرج، طريف شوقي حممد ) -

 للطباعة والنشر والتوزيع.

، دار الفكر، 1، ط القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار (،2212قنديل، عالء حممد السيد ) -
 عمان.

(.مراجعة حممد يونس، سلسلة 2224ليلى اجلبا ى، ) ترمجة ،الذكاء العاطفيوملان دانيال، ج -
 .(، الكويت240عا م املعرفة، رقم )

، العدد الرابع، مركز القطان للبحث جملة رؤى تربوية، الثقافة المدرسية(. 2225) ،ليانا جابر -
 .32– 15والتطوير الرتبوي، رام اهلل، فلسطني، ص ص 
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 ، عمان، دار الشروق.سلوك المنظمة(.2221ماجدة بن عطية، ) -
، مركز تطوير التعليم مدخل إلى االتصال االنساني(.1005حممد سيف الدين الرتكستاين، ) -
 .امعي جلامعة امللك عبد العزيزاجل
 .، دار النهضة العربية، القاهرةالذكاء الوجداني(.2220حممد، جمدى فرغلى، ) -
، دار وائل السلوك التنظيمي في منظمات األعمال(.2225حممود سلمان العميان، ) -

 .23للطباعة والنشر، عمان، األردن، ط 
 .21دار الشروق، عمان، ط ، الذكاء العاطفي(.2226حممود عبد اهلل خوالدة، ) -
 ، القاهرة، عا م الكت .اإلدارة التعليمية  أصولها وتطبيقاتها(.1088مرسى حممد منري، ) -
 .22، دار وائل للنشر، ط التطوير التنظيمي(. 2223موسى اللوزى،) -
، جامعة األردن، ط التنظيم وإجراءات العمل، دار وائل للنشر(.2222موسى اللوزي، ) -

21. 
تحليل السلوك التنظيمي  (.1005) ،املدهون، ابراهيم حممد اجلزراوي موسى توفيق -

، املركز العريب للخدمات الطالبية، عمان، األردن، وإداريا للعاملين والجمهور -سيكولوجيا
 .21ط
 : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.(. ثقافة المنظمة، عمان2220نعمه عباس اخلفاجي، ) -
، 21، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، ط القيادة اإلدارية(.2224نواف سا م كنعان، ) -

 األردن.
 .21مدخل متكامل، ط  الذكاء الشعوري في المنظمات(.2224يوسف حجيم، ) -
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 قائمة األساتذة المحكمين(: 21الملحق )
 المؤسسة التخصص األستاذ الرقم

 جامعة مستغامن علم النفس العمل والتنظيم طاجني علي 1
 جامعة وهران علم النفس الرتبوي اهلامل منصور 2
 مستغامن جامعة القياس النفسي وحتليل املعطيات بلكرد حممد 3
 جامعة مستغامن القياس النفسي وحتليل املعطيات عثماين عابد 6
 جامعة تيارت تنمية و تسيري املوارد البشرية سليمان حممد ملني 5
 جامعة تيارت علم النفس الرتبوي سعد احلاج 4
 جامعة تيارت العمل و التنظيم حممودعلي بوزيد  9
 ديري السوقرثانوية قا مدير ثانوية الصايف عيسى 8
 مديرية الرتبية لوالية تيارت مفتش اإلدارة للرتبية والتكوين بلهواري حممد 0

 

في صورته األولية االنفعاليمقياس الذكاء  (:20الملحق )  

بعد إدارة االنفعاالتأوال :   

 النمط السلوكي الرقم
مناسب 
 نعم/ال

ينتمي 
 م/النع

إعادة 
 الصياغة

 السبب

ء مساعد يف كل مواقفه مشاعره السلبية جز  58
 الشخصية

    

مشاعره الصادقة تساعدنه على النجاح يف   52
     كل املواقف

     يستطيع التحكم يف التفكري السليب 53

يستطيع السيطرة على نفسي بعد اي امر  54
     مزعج

     يستطيع التحكم يف مشاعري و تصرفايت 55
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     هو هادئ حتت أي ضغوط يتعرض هلا 56
     يستطيع نسيان مشاعره السلبية بسهولة 52

يستطيع التحول من مشاعره السلبية ا ى  51
     اإلجيابية بسهولة

هو قادر على التحكم يف مشاعره عند  59
     مواجهة أي خماطر

     يستطيع ان يفعل ما حيتاجه عاطفيا بإراد ته 85

هو قادر على استدعاء اإلنفعاالت اإلجيابية  88
     )كاملرح و الفكاهة ( بيسر

يفقد اإلحساس بالزمن عند تنفيذ املهام اليت  82
     تتصف بالتحدي

تساعده مشاعره يف اختاذ قرارات هامة يف  83
 حياته

    

     يظل لديه األمل و التفاؤل امام عثراته 84

يواجهة صراعات احلياة و مشاعر القلق و  85
     اإلحباط

لتعاطفثانيا : بعد ا  

 النمط السلوكي الرقم
مناسب 
 نعم/ال

ينتمي 
 نعم/ال

إعادة 
 الصياغة

 السبب

     هو حساس إلحتياجات اآلخرين 58
     اهو فعال يف اإلستماع ملشاكل اآلخرين 52
     جييد فهم مشاعر اآلخرين 53

هو قادر على قراءة مشاعر الناس من  54
     تعبريات و جوههم

     ياجات العاطفية لآلخرينهو حساس لإلحت 55
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     هو متناغم مع احاسيس اآلخرين 56
     يستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة 52

ة االنفعاليلديه قدرة على اإلحساس بالناحية  51
     لآلخرين

يشعر باإلنفعاالت و املشاعر اليت ال يظطر  59
 اآلخرون لإلفصاح عنها

    

جيعله مدركا لحساسه مبشاعر األخرين  85
     حلاالهتم

يستطيع الشعور بنبض اجلماعة و املشاعر  88
     اليت يفصحون عنها

 ثالثا : بعد تنظيم االنفعاالت

 النمط السلوكي الرقم
مناسب 
 نعم/ال

ينتمي 
 نعم/ال

إعادة 
 الصياغة

 السبب

     يستطيع ان يكافئ نفسه بعد اي حدث مزعج 58
     ق نتائج سريعةهو صبور حىت عندما ال حيق 52
     عندما يقوم بعمل ممل فاننه يستمتع بالعمل 53

حياول ان يكون مبتكرا مع حتديات صعوبة  54
     املشاكل

     يتصف باهلدوء عند اجناز الي عمل يقوم به 55
     يستطيع اجناز األعمال املهمة بكل قوته 56
     يستطيع اجناز املهام بنشاط و تركيز عال 52
     يف وجود الضغوط ال يشعر بالتع  51
     يستطيع حتقيق النجاح حىت حتت الضغوط 59
     ينهمك يف اجناز اعماله رغم التحدي 85
     يركز انتباهه يف األعمال املطلوبة 88
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     يرتك عواطفه جانبا عندما يقوم بإجناز مهامه 82

يستطيع احتواء مشاعر اإلجهاد اليت تعوق  83
 أدائه ألعماله

    

ةاالنفعاليرابعا: المعرفة   

 النمط السلوكي الرقم
مناسب 
 نعم/ال

ينتمي 
 نعم/ال

إعادة 
 الصياغة

 السبب

يستخدم بكل وعي انفعاالته اإلجيابية والسلبية  58
     يف قيادة مواقفه بإحكام

     لدراكه ملشاعره السلبية جتنبه اإلندفاعية 52

ره السلبية عند اختاذ يستطيع مواجهة مشاع 53
     القرارات

مشاعره السلبية ال تعيق يف تعامله مع االخرين  54
     بكل موضوعية ولحرتام

     يستطيع ادراك مشاعره الصادقة 55
     يستطيع التعبري عن مشاعره بسهولة 56
     يعترب نفسه مسؤوال عن مشاعره 52
     امال يعطي لإلنفعاالت السلبية أي اهتم 51
     يدرك ان كان لدي مشاعر رقيقة 59
     يتميز باملزاج اإلجيايب 85

 خامسا : بعد التواصل االجتماعي

 النمط السلوكي الرقم
مناسب 
 نعم/ال

ينتمي 
 نعم/ال

إعادة 
 الصياغة

 السبب

     يتقبل مضايقة الناس له بأسئلتهم 58
    هو على دراية باإلشارات اإلجتماعية اليت  52
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 ر من اآلخرينتصد

يستطيع التحدث و التواصل مع الغرباء بكل  53
 سهولة

    

     لديه قدرة على التأثري ىف اآلخرين 54
     يعترب نفسه موضع ثقة من اآلخرين 55

يستطيع اإلستجابة لرغبات و انفعاالت  56
 اآلخرين

    

ميتلك تأثريا قويا على اآلخرين يف حتديد  52
     اهدافهم

     يراه الناس انه فعال ا جتاه احاسيس اآلخرين 51
     عندما يغض  ال يظهر عليه اثار الغض  59

 مقياس الثقافة التنظيمية في صورته األولية

 أوال : بعد القيم التنظيمية

 النمط السلوكي الرقم
مناسب 
 نعم/ال

ينتمي 
 نعم/ال

إعادة 
 الصياغة

 السبب

حرتام التوقيت بني يراعي املدير'ة' بصرامة ا 58
     احلصص التدريسية و زمن االسرتاحة

     يهتم املدير'ة' بالنمو املهين و اإلداري لألساتذة 52

يتكفل املدير'ة' مبعاجلة املشكالت اليت تواجه  53
 األساتذة

    

يعتمد املدير'ة' على معايري موضوعية يف تقييمه  54
     لكل العمليات الرتبوية و االدارية

يسود جو من التفاهم و التماسك بني لدارة  55
     املؤسسة و األساتذة
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حتل النازعات بطرق ودية و منصفة بني كل  56
     الفاعلني يف املؤسسة

حيرص املدير'ة' على حتقيق مبدأ العدل و  52
     املساواة بني األساتذة

حيرص املدير'ة' على التقيد بالقانون الداخلي و  51
     ع املدرسي الساري املفعولالتشري

يعمل املدير 'ة' على على احلد من الضغوط   59
     اليت تواجه األساتذة يف الوسط املدرسي

يتعامل املدير 'ة' بإنصاف يف عملية التقييم  85
     اسناد األعمال ، واستعمال الزمنو 

يعري املدير'ة' اهتماما كبريا للوقت يف مجيع  88
     جمة و املخططة.االعمال املرب 

يف حيرص املدير'ة' على حتقيق األهداف بدقة و  82
 الوقت احملدد هلا

    

حيفز املدير'ة' األساتذة بروح املبادرة و االهتمام  83
     باحلياة املدرسية

حيرص املدير'ة' دوما على املراقبة و املتابعة  84
     املنتظمة جلميع االعمال االدارية و التعليمية

     يشجع املدير'ة' االساتذة بإبداء ارائهم 85

 ثانيا : بعد المعتقدات التنظيمية

 النمط السلوكي الرقم
مناسب 
 نعم/ال

ينتمي 
 نعم/ال

إعادة 
 الصياغة

 السبب

هناك تعاون دائم بني املدير'ة' و أولياء التالميذ  58
 يف حل املشاكالت الرتبوية و السلوكية البنائنا  

    

    ود التعاون اجلماعي يف املؤسسة بني املدير'ة' يس 52
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 و االستشارة 

يشعر األساتذة باالنتماء الفعلي ملهنة الرتبية و  53
 التعليم

    

يوجد استعداد و قناعات لدى االساتذة ألمهية  54
 املشاركة يف عملية اختاذ القرارات 

    

يفوض املدير'ة' بعض صالحياته و سلطانه  55
 من هيئة التدريس و اإلدارةألعضاء 

    

يعتمد املدير'ة' على األنظمة و اللوائح يف  56
 تسهيل اجناز األعمال

    

يشجع املدير'ة' املشاركة اجلماعية يف حل  52
 املشكالت داخل املؤسسة

    

يبدي املدير اهتمام كبري يف ادارة الفريق الرتبوي  51
 هااجتاه نظام سري املؤسسة و حتقيق اهداف

    

يلتزم كل الفاعلني ىف املؤسسة باداء املهام و  59
 الواجبات دون اشراف

    

هناك اعتقاد أن املدير'ة' يعتمد على معايري  85
 علمية و موضوعية يف كل مواقف التسيري

    

 ثالثا : بعد التوقعات التنظيمية

 النمط السلوكي الرقم
مناسب 
 نعم/ال

ينتمي 
 نعم/ال

إعادة 
 الصياغة

 السبب

58 
يتوقع من املدير'ة' اتاحة الفرص الكافية و 
الظروف الالزمة لتحقيق جودة األداء من طرف 

 االساتذة

    

يتوقع من املدير'ة' اإلهتمام و احلرص على كيفية  52
 تنفيذ الربامج التعليمية و نتائج التحصل للتالميذ
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يتوقع من املدير'ة' حتسني عالقات العمل داخل  53
 ياة املدرسيةاحل

    

يتوقع املدير'ة' من األساتذة احلرص الكامل على  54
 معاجلة جوان  الضعف و القصور لدى التالميذ

    

     يتوقع من املدير'ة' تثمني اجلهود املميزة لألساتذة 55

حيرص األستاذة دوما على حتقيق اإلجنازات اليت  56
 يتوقعها املدير'ة'

    

'ة' فعالية يف األداء من طرف يتوقع املدير  52
 األساتذة

    

يتوقع من املدير'ة' توفري األمن الوظيفي داخل  51
 املؤسسة التعليمية 

    

يتوقع من املدير'ة' توفري بيئة تنظيمية تساعد يف  59
 دعم اإلحتياجات النفسية لألساتذة

    

يتوقع من املدير'ة' حتسني عالقات العمل داخل  85
 تعليمية املؤسسة ال

    

 رابعأ : بعد األعراف التنظيمية

 النمط السلوكي الرقم
مناسب 
 نعم/ال

ينتمي 
 نعم/ال

إعادة 
 الصياغة

 السبب

ينظم املدير'ة' احتفاالت تكرميية لتوزيع اجلوائز و  58
 الشهادات 

    

يقوم االساتذة بتنظيم رحالت ترفيهية مجاعيا يف ايام  52
 العطل

    

'ة' دوما على اختاذ القرارات بطريقة حيرص املدير 53
 دميقراطية داخل املؤسسة 

    

    يأخذ املدير'ة' القرارات بطريقة دميقراطية داخل  54
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 املؤسسة

يسهل املدير'ة' لألساتذة اجلدد التوافق و التكيف مع  55
 بيئة العمل 

    

     يهتم املدير'ة' دوما باملناسبات الدينية و الوطنية 56
     يقوم املدير'ة' دوما باختاذ القرارات مجاعيا 52

يهتم املدير'ة' عادة مبشاركة األساتذة يف أحزاهنم و  51
 أفراحهم

    

ينظم املدير 'ة' بشكل دوري مناقشة القضايا املطروحة  59
 على مستوى املؤسسة 

    

ينظم املدير'ة' احتفاالت تكرميية لألساتذة والعمال  85
 التقاعداحملالني على 

    

القيادة  سلوكمقياس   
بعد المبادأة و االهتمام بالعمل:أوال:   

 النمط السلوكي الرقم
مناسب 
 نعم/ال

ينتمي 
 نعم/ال

إعادة 
 الصياغة

 السبب

     واضح األراء و اإلجتاهات يف العمل 58
     يضع اجلديد من أفكاره موضع التجري  يف العمل 52
     يدير العمل حبزم شديد 53
     ينتقد األداء الضعيف 54
     يتحدث بأسلوب قابل للنقاش 55
     خيص األفراد  بأداء  مهام معينة 56
     يعمل ميخطط سابق 52
     حيافظ على مستويات حمددة من أداء العمل 51
     يؤكد على وضوح دوره أمام األفراد و أدائهم هلذا الدور 59
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     يف الوقت احملدد إلجنازهيؤكد على أداء العمل  85
     حيث األفراد على لستخدام معايري حمددة ألداء  العمل 88
     يأمر األفراد بإتباع التعليمات و القوانني الداخلية 82

يطلع األفراد على أدوارهم الوظيفية و ما هو متوقع  83
 منهم القيام به.

    

      أداء العمليتيقن من قيام كل فرد ببذل اقصى جهد يف 84
     يؤكد على تنافس خمتلف األنشطة اليت يقوم هبا األفراد 85

 ثانيا : بعد االهتمام بالعالقات اإلنسانية :

 النمط السلوكي الرقم
مناسب 
 نعم/ال

ينتمي 
 نعم/ال

اعادة 
 الصياغة

مناسب 
 نعم/ال

 السبب

      يقدم خدمات شخصية لألفراد 86

خال البهجة يف قلوب يبدي لفتات طيبة إلد 82
 االفراد حىت تزداد روابط الزمالة بينه و بينهم.

     

      يسهل فهمه 81
      يوفر الوقت لإلنصات لألخرين 89

مرن يف تعامله مع األفراد و يكون معهم  25
 عالقات لجتماعية

     

      يغتنم الفرص للصاحل العام لألفراد 28
      من تصرفات يقوم بتربير ما يبدر منه 22

يدير شؤون العمل و يستشري األفراد يف  23
 ذلك

     

      يتقبل األفراد اجلديدة و يشجعها 24
      يعامل نفسه و اجلميع على قدم املساواة 25

متلؤه الرغبة يف لحداث تغيري يف أسالي   26
 العمل
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      طي  القل  بادي املودة ميكن اللجوء لليه 22

يدخل الطمأنينة يف قلوب من يتحدث  21
 معهم

     

      يضع مقرتحات لألفراد موضع التنفيذ 29

حريص على موافقه األفراد على االهم من  35
 أمور العمل قبل الشروع يف تنفيذها.

     

 (: المقاييس في صورتها النهائية23الملحق ) -
 
 

 

 

 ة اهلل تعا ى وبركاته.زميلي األستاذ)ة( الفاضل)ة(, السالم عليكم ورمح
بالقيادة وأثرمها على الثقافة  االنفعايليف لطار الدراسة امليدانية ملوضوع )عالقـة الذكاء 

 التنظيميـة( دراسة ميدانية لدى مديري املؤسسات الرتبوية ملختلف أطوراها
 من وجهة نظر املدرسني بوالية تيارت.

تكم الدقيقة تساهم يف احلصول على يسعدين أن الفت انتباه سيادتكم ل ى أن, لجابا
 نتائج موثوقة يعتمد عليها يف تقدمي االقرتاحات املناسبة اليت ختدم منظومتنا الرتبوية.

 )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(. :استجابات االستبيانتقديرات 
 أمام تقدير العبارة املناسبة لرأيكم.  الرجاء من سيادتكم التكرم بوضع 

 م.وشكرًا على تعاونك. تكرم بقراءة كل عبارة بعنايةرجاء ال
 الجزء األول: البيانات الشخصية:

 ثانوي       متوسط       ابتدائي      الطور:
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 مقياس الثقافة التنظيمية: -

 الفقرات رقم
يحدث 

 دائما
يحدث 

 غالبا
يحدث 
 أحيانا

يحدث 
 نادرا

ال يحدث 
 أبدا

8 5 
"  وأولياء هناك تعاون دائم بني "املديرة

التالميذ يف حل املشكالت الرتبوية 
 والسلوكية للتالميذ

     

2 36 
يتوقع من املدير "ة" توفر بيئة تنظيمية 
تساعد يف دعم االحتياجات النفسية 

 للمدرسني
     

3 4 
يتوقع من املدير "ة" لتاحة الفرص الكافية 
والظروف الالزمة لتحقيق جودة نتائج 

 التحصيل للتالميذ
     

حيرص املدير "ة" على حتقيق مبدأ العدل  85 4
      واملساواة بني األساتذة

يشجع املدير "ة" املشاركة اجلماعية يف حل  33 5
      املشكالت داخل املؤسسة

6 3 
يتوقع من املدير"ة" االهتمام واحلرص على  
كيفية تنفيذ الربامج التعليمية ونتائج 

 التحصيل للتالميذ
     

يتوقع من املدير "ة" تثمني اجلهود املميزة  25 2
      لألساتذة

ينظم املدير "ة" احتفاالت تكرميية لتوزيع  8 1
      اجلوائز والشهادات التقديرية للتالميذ

يهتم املدير "ة" دوما باملناسبات الدينية  29 9
 والوطنية

     



 المالحق

 
197 

يراعي املدير "ة" بصرامة احرتام التوقيت بني  88 85
      ص التدريسية وزمن االسرتاحةاحلص

يعري املدير "ة" اهتماما كبريا للوقت يف مجيع  28 88
      األعمال املربجمة واملخططة

يوجد استعداد وقناعات لدى األساتذة  85 82
      ألمهية املشاركة يف عملية اختاذ القرارات

يتوقع من املدير "ة" حتسني عالقات العمل  44 83
      سة التعليميةداخل املؤس

حيرص املدير "ة" دوما على املراقبة واملتابعة  83 84
      املنتظمة جلميع األعمال اإلدارية والتعليمية

85 34 
يبدي املدير "ة" اهتمام كبري يف لدارة الفريق 
الرتبوي اجتاه نظام سري املؤسسة وحتقيق 

 أهدافها
     

داف بدقة حيرص املدير "ة" على حتقيق األه 22 86
      ويف الوقت احملدد هلا

      يشجع املدير ة" األساتذة بإبداء آرائهم 48 82

يعمل املدير "ة" على احلد من الضغوط  45 81
      اليت تواجه األساتذة يف الوسط املدرسي

يفوض املدير "ة" بعض صالحياته وسلطاته  23 89
      ألعضاء من هيئة التدريس واإلدارة

يلتزم كل الفاعلني يف املؤسسة بأداء املهام  43 25
      والواجبات دون لشراف

يتوقع االساتذة من املدير "ة" حتسني  86 28
      عالقات العمل داخل احلياة املدرسية

     ينظم املدير "ة" بشكل دوري مناقشة  31 22
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 القضايا املطروحة على مستوى املؤسسة

اجلة املشكالت اليت يتكفل املدير "ة" مبع 35 23
 تواجه األساتذة

     

يتوقع املدير "ة" فعالية يف األداء من طرف  26 24
      األساتذة

حتل النزاعات بطرق ودية ومنصفة بني كل  59 25
 الفاعلني يف املؤسسة

     

يقوم األساتذة بتنظيم رحالت ترفيهية  2 26
      مجاعيا يف أيام العطل

ر "ة" بإنصاف يف عملية التقييم يتعامل املدي 52 22
      ولسناد األعمال واستعمال الزمن

حيرص املدير "ة" دوما على اختاذ القرارات  81 21
 بطريقة دميقراطية داخل املؤسسة

     

يسهل املدير "ة" لألساتذة اجلدد التوافق  22 29
      والتكيف مع بيئة العمل

ية لألساتذة ينظم املدير "ة" احتفاالت تكرمي 45 35
      احملالني على التقاعد

 مقياس القيادة:

 الفقرات رقم
يحدث 

 دائما
يحدث 

 غالبا
يحدث 
 أحيانا

يحدث 
 نادرا

ال يحدث 
 أبدا

حيث األفراد على استخدام معايري حمددة ألداء  88 24
      العمل

      يعامل نفسه واجلميع على قدم املساواة 25 26
      جتاهات يف العملواضح اآلراء واال 58 2
      يوفر الوقت لإلنصات لآلخرين 89 5
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      حيافظ على مستويات حمددة من أداء العمل 51 21
      طي  القل  بادي املودة ميكن اللجوء لليه 22 23

يطلع األفراد على أدوارهم الوظيفية وما هو  83 4
      متوقع منهم القيام به

األفراد على األهم من حريص على موافقة  35 29
      أمور العمل قبل الشروع يف تنفيذها

يؤكد على تناسق خمتلف األنشطة اليت يقوم هبا  85 35
      األفراد

      يضع مقرتحات لألفراد موضع التنفيذ 29 25

يأمر األفراد باتباع التعليمات والقواعد  82 81
      التنظيمية

      ويشجعها يتقبل األفكار اجلديدة 24 22
      ينتقد األداء الضعيف 54 51
      يقدم خدمات شخصية لألفراد 86 58
      يؤكد على أداء العمل يف الوقت احملدد إلجنازه 59 84

يبدي لفتات طيبة إلدخال البهجة يف قلوب  82 59
      االفراد حىت تزداد روابط الزمالة بينه و بينهم

ع األفراد ويكون معهم مرن يف تعامله م 25 85
      عالقات اجتماعية

      يتحدث بأسلوب قابل للنقاش 55 82
      يسهل فهمه 81 56
      يعمل بتخطيط سابق 52 83
      يقوم بتربير ما يبدر منه من تصرفات 22 28

يؤكد على وضوح دوره أمام األفراد ولدراكهم  85 25
      هلذا الدور
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      العمل ويستشري األفراد يف ذلك يدير شؤون 23 85
      متلؤه الرغبة يف لحداث تغيري يف أسالي  العمل 26 86
      يدخل الطمأنينة يف قلوب من يتحدث معهم 21 82
      يغتنم الفرص للصاحل العام لألفراد 28 88

 :االنفعاليالذكاء  -

يحدث  الفقرات رقم
 دائما

يحدث 
 غالبا

يحدث 
 أحيانا

يحدث 
 ادران

ال يحدث 
 أبدا

      يستطيع التحكم يف التفكري السليب 9 8
      يستطيع السيطرة على نفسه بعد أي أمر مزعج 88 2

تساعده مشاعره يف اختاذ قرارات صائبة يف كل  55 3
      احلاالت

      يظل لديه األمل والتفاؤل أمام عثراته 53 4
      قوم بهيتصف باهلدوء عند لجناز اي عمل ي 22 5

هو قادر على التحكم يف مشاعره عند مواجهة أي  81 6
      خماطر

      يف وجود الضغوط ال يشعر بالتع  25 2
      هو حساس لالحتياجات العاطفية لآلخرين 31 1
      يستطيع حتقيق النجاح حىت حتت الضغوط 24 9
      ينهمك يف لجناز أعماله رغم التحدي 22 85
      ينهمك يف لجناز أعماله رغم التحدي 29 88
      يدرك أن كان لديه مشاعر رقيقة 49 82
      يتميز باملزاج اإلجيايب 58 83

مشاعره السلبية ال تعيق من مواقفه الشخصية  4 84
      الصائبة

     مشاعره الصادقة تساعده على النجاح يف كل  6 85
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 املواقف
      اسيس اآلخرينهو متناغم مع أح 45 86
      يركز انتباهه يف األعمال املطلوبة 35 82
      يرتك عواطفه جانبا عندما يقوم بإجناز مهامه 32 81
      يستطيع التعري عن مشاعره بسهولة 1 89
      يعترب نفسه مسؤوال عن مشاعره 85 25
      ال يعطي لالنفعاالت السلبية أي اهتمام 84 28
      و هادئ حتت أي ضغوط يتعرض هلاه 83 22

يشعر باالنفعاالت واملشاعر اليت يضطر اآلخرون  54 23
      لإلفصاح عنها

يستطيع احتواء مشاعر اإلجهاد اليت تعوق أدائه  51 24
      ألعماله

يستخدم بكل وعي انفعاالته اإلجيابية والسلبية يف  8 25
      قيادة مواقفه بأحكام

      ل مضايقة الناس له بأسئلتهميتقب 36 26
      له قدرة على التأثري يف اآلخرين 43 22
      يستطيع نسيان مشاعره السلبية بسهولة 86 21

يستطيع الشعور بنبض اجلماعة واملشاعر اليت  52 29
 يفصحون عنها

     

      يستطيع أن يكافئ نفسه بعد أي حدث مزعج 85 35
      ضع ثقة من اآلخرينيعترب نفسه مو  45 38
      ميتلك تأثريا قويا على اآلخرين يف حتديد أهدفهم 42 32
      هو صبور حىت عندما ال حيقق نتائج سريعة 89 33

هوقادر على استدعاء االنفعاالت اإلجيابية )كاملرح  21 34
      والفكاهة( بيسر
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يفقد اإلحساس بالزمن عند تنفيذ املهام اليت  38 35
      تصف بالتحديت

      عندما يقوم بعمل ممل فإنه يستمتع بالعمل 25 36

مشاعره السلبية ال تعيق يف تعامله مع اآلخرين  5 32
      بكل موضوعية واحرتام

هو قادر على قرائة مشاعر الناس من تعبريات  32 31
 وجوههم

     

      يستطيع أن يفعل ما حيتاجه عاطفيا بإرادته 26 39
      يواجهه مشاعر القلق و اإلحباط مبرونة 56 45

 :( 24الملحق)

 توزيع االستمارات على مؤسسات األطوار الثالثة:

 املؤسسة الدائرة طور التعليم
االستمارات 
 املوزعة

االستمارات 
 النسبة الصاحلة

ائي
بتد
اال

 
 تيارت

 100 82 82 قوادرية يوسف

 100 86 86 شحرور حممد

 100 85 85 واضح حممد

 93.25 85 86 االمري خالد

 91.44 63 64 44 املج

 السوقر

 94.82 86 82 تيجيين حممد

 100 83 83 قداش قماري

 100 82 82 بومحيلة لعجال

 93.75 85 86 خرويب موالي

 96.55 56 55 44 املج

 100 86 86 حطاب أمحد فرندة
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 100 85 85 54أول نوفمرب 

 100 83 83 ن مسعودرابح ب

 100 44 44 43 املج

 مهدية
 100 84 84 حممد بن حسني امزيان

 92.31 82 83 االخوة بوسكني

 92.31 82 83 حممد سنوسي

 95 35 44 43 املج

 قصر شاللة
 100 86 86 حيياتن حلسن

 92.31 82 83 حسيبة بن بوعلي

 93.33 84 85 العقيد عثمان

 95.45 .4 44 43 املج

 ختمارت
 93.33 84 85 بودير مصطفى

 91.67 88 82 بن زين عبد املالك

 100 85 85 قريشي علي

 94.59 35 33 43 املج

 مدريسة
 100 85 85 خملويف حممد وحلاج

 92.31 82 83 بوعالم بوزيان

 96.43 3. 5. .4 املج

 الرحوية
 93.33 84 85 حممد الصديق بن حيىي

 91.67 88 82 واد لزفبن ع

 92.59 5. 3. .4 املج

 واد ليلي
 100 88 88 حلوز فغول الطريش

 100 1 1 ابوبكر الصديق

 100 11 11 .4 املج

 100 82 82 طال  امحد بن عمارة عني بوشقيف
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 100 88 88 عبد احلميد بن باديس

 100 3. 3. .4 املج

زمالة االمري عبد 
 القادر

 100 85 85 راالمري خلض

 100 82 82 اوالد بن صاحل

 90 3. 34 .4 املج

 96.35 311 414 34 مج الكلي

سط
ملتو
ا

 

سيدي عبد 
 96.88 31 32 هادف بن ميينة الرمحن

 94.29 33 35 كبوش عابد عني الذه 

 96.97 32 33 األلفي أمحد فرندة

 100 32 32 عبد الرمحن بزاز مهدية

 97.44 31 39 جخمتاري احلا  تيارت

 96.97 32 33 محداين مليكة تيارت

 97.06 33 34 بن عامر يعقوب قصر شاللة

سيدي علي 
 96.88 31 32 شيخ عبد القادر مالل

 92.86 26 21 54خبوش اجلوهر القاعدة  رشايقة

 93.33 21 35 جياليل أمحد ختمارت

 96.34 316 3.5 14 المج

وي
لثان
ا

 

سيدي علي 
 93.33 21 35 ج بن علةاحلا  مالل

 97.37 32 31 أمحد خطاب مدروسة

 100 32 32 علي بن أيب طال  مشرع الصفا

 97.50 39 45 قاديري خالد السوقر

 96.67 29 31 سعد دحل  الرشايقة
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سيدي عبد 
 90.63 29 32 مقدم النعيمي الرمحن

 16.14 111 45. 46 المج
 16.31 114 154 46 المجموع الكلي

 

 (:توزيع عينة الدراسة األولية45الملحق)
Statistics 

 التعليم.مرحلة
N 

Valid 267 
Missing 0 

 
Frequency Table 
 

 التعليم.مرحلة
 Frequenc

y 
Percent Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 

ابتدائ
 ي

107 40.0 40.0 40.0 

متوس
 ط

91 34.2 34.2 74.2 

 100.0 25.8 25.8 69 ثانوي

Total 267 100.0 100.0  
Statistics 

 املؤسسة
N 

Valid 14 
Missing 0 

Frequency Table 
 المؤسسة
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 Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

ابتدائ
 ي

8 57 .8  57 .8  57 .8  

متوس
 ط

4 28 .6  28 .6  84.6 

14 2 ثانوي .3  14 .3  100.0 

Total 14 100.0 100.0  
Case Processing Summary 
 Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 

 * العلمي.املستوى

 التعليم.مرحلة
14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 

 %100.0 14 %0.0 0 %100.0 14 التعليم.مرحلة * االقدمية

العلمي المستوى  Crosstabulation التعليم.مرحلة * .
Count 
 Total التعليم.مرحلة 

 ثانوي متوسط ابتدائي

 العلمي.املستوى

الثالثةثانو 
 ي

2 1 0 3 

 8 2 2 4 جامعي

دراساتعل
 يا

2 1 0 3 

Total 8 4 2 14 

 Crosstabulation التعليم.مرحلة * االقدمية
Count 
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 Total التعليم.مرحلة 

 ثانوي متوسط ابتدائي

 االقدمية

 5 أقلمن

تسنوا  
0 1 0 1 

 10 ا ى 5 من

 سنوات
1 1 1 3 

 15 ا ى 11 من

 سنة
3 1 0 4 

 6 1 1 4 سنة 15 اكثرمن

Total 8 4 2 14 

 توزيع عينة الدراسة األساسية: -
Statistics 

 التعليم.مرحلة
N 

Valid 914 
Missing 0 

 

 التعليم.مرحلة
 Frequenc

y 
Percent Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 

ابتدائ
 ي

399 43.7 43.7 43.7 

متوس
 ط

316 34.6 34.6 78.2 

 100.0 21.8 21.8 199 ثانوي

Total 914 100.0 100.0  
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Statistics 

 التعليم.مرحلة
 

N 
Valid 46 
Missing 0 

 

 التعليم.مرحلة
 Frequenc

y 
Percent Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 

ابتدائ
 ي

30 65.2 65.2 65.2 

متوس
 ط

10 21.7 21.7 87.0 

 100.0 13.0 13.0 6 ثانوي

Total 46 100.0 100.0  
 
Case Processing Summary 
 Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 

 * العلمي.املستوى
 التعليم.مرحلة

46 100.0% 0 0.0% 46 100.0% 

 * االقدمية
.مرحلة يمالتعل  

46 100.0% 0 0.0% 46 100.0% 

 Crosstabulation التعليم.مرحلة * العلمي.المستوى
Count 
 Total التعليم.مرحلة 
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 ثانوي متوسط ابتدائي

.املستوى
 العلمي

 الثالثة
 ثانوي

9 3 0 12 

 26 4 6 16 باكالوريا

 8 2 1 5 جامعي
Total 30 10 6 46 

 
 

 Crosstabulation التعليم.مرحلة * االقدمية
Count 
 Total التعليم.مرحلة 

 ثانوي متوسط ابتدائي

 االقدمية

 5 أقلمن

 سنوات
10 2 1 13 

 10 ا ى 5 من

 سنوات
4 2 1 7 

 15 ا ى 11 من

 سنة
11 4 2 17 

 9 2 2 5 سنة 15 اكثرمن

Total 30 10 6 46 

 
 (: التحليل العاملي46الملحق)

 االنفعاليء التحليل العاملي لمفهوم الذكا -أ 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
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الذكاء 
 االنفعايل

.179 267 .128 .062 267 .092 

a. Lilliefors Significance Correction 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.895 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-
Square 

8005.77
7 

df 780 
Sig. .000 

Rotated Factor Matrixa 
 Factor 

1 2 3 4 5 

85ف  -.048- .218 .665 .048 -.048- 

49ف  .052 .245 .790 .014 -.003- 

5ف  .122 .250 .785 -.077- -.012- 

1ف  .151 .307 .742 -.061- -.018- 

8ف  .044 .080 .869 .005 -.050- 

85ف  .012 .743 .336 -.025- -.106- 

89ف  .023 .787 .277 .001 -.005- 

84ف  -.054- -.065- .792 .067 -.059- 

25ف  .056 .852 .177 .018 -.031- 

22ف  .052 .863 .047 -.013- -.033- 

24ف  .091 .862 .109 -.083- .034 

25ف  .093 .836 .087 -.041- -.004- 

22ف  .092 .868 .037 .021 .003 

29ف  .027 .747 .173 .075 -.017- 

35ف  .047 .804 .030 .003 .059 
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3ف 2 .018 .650 -.033- .007 .097 

5ف 1 .033 .016 .776 .007 .004 

51ف  .085 .710 .051 -.045- -.013- 

4ف  .784 .054 .117 .048 -.019- 

6ف  .737 .068 -.032- -.041- -.005- 

9ف  .789 .058 .006 .046 -.012- 

88ف  .761 .098 -.036- -.040- .026 

83ف  .823 .033 .043 .001 .026 

86ف  .811 -.017- .035 .032 .081 

81ف  .817 -.017- .005 .039 .018 

26ف  .828 .006 -.018- -.112- -.024- 

21ف  .758 .037 .023 .071 -.019- 

3ف 1 .730 .119 .001 -.070- .007 

55ف  .785 .027 .028 .058 -.033- 

5ف 3 .675 .087 .093 -.125- -.029- 

56ف  .709 .062 .063 -.132- .071 

5ف 4 .064 -.028- .010 .097 .799 

5ف 2 .026 .037 .041 .666 .000 

44ف  -.019- -.010- -.028- .093 .876 

32ف  -.031- -.025- .032 .838 .063 

52ف  -.051- -.048- -.052- .508 .052 

45ف  -.004- .005 -.019- .219 .673 

31ف  -.012- .020 .016 .686 .139 

36ف  .014 .048 -.096- .018 .636 

42ف  -.047- -.016- .008 .674 .127 
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Total Variance Explained 
Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 9.565 23.911 23.911 9.215 23.038 23.038 7.835 19.588 19.588 
2 7.213 18.032 41.943 6.855 17.138 40.176 7.300 18.251 37.839 
3 4.013 10.033 51.977 3.670 9.176 49.352 4.546 11.366 49.204 
4 3.425 8.563 60.540 2.982 7.455 56.807 2.499 6.248 55.452 
5 2.239 5.598 66.137 1.816 4.540 61.347 2.358 5.895 61.347 
6 .918 2.295 68.433       
7 .802 2.006 70.438       
8 .780 1.951 72.389       
9 .754 1.886 74.275       
10 .678 1.695 75.970       
11 .638 1.596 77.566       
12 .616 1.539 79.105       
13 .577 1.443 80.548       
14 .557 1.394 81.941       
15 .550 1.375 83.317       
16 .499 1.248 84.565       
17 .484 1.211 85.776       
18 .447 1.119 86.894       
19 .424 1.061 87.955       
20 .396 .991 88.946       
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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 :القيادةمفهوم لالتحليل العاملي  -ب 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 043. 267 989. 061. 267 054. القيادة
a. Lilliefors Significance Correction 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.912 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 3483.943 
df 300 
Sig. .000 

Rotated Factor Matrixa 
 Factor 

1 2 

8ف  .648 .033 

2ف  .683 .109 

3ف  .599 .139 

4ف  .602 -.010- 

5ف  .551 -.011- 

6ف  .777 .031 

2ف  .734 -.065- 

1ف  .722 .002 

9ف  .651 .040 

85ف  .700 .088 

88ف  .742 -.074- 

82ف  .703 -.018- 

82ف  .046 .703 

81ف  .101 .776 
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25ف  .039 .693 

2ف 1 .007 .748 

22ف  -.020- .682 

23ف  -.010- .713 

25ف  .075 .788 

26ف  -.037- .742 

22ف  .022 .673 

35ف  -.072- .589 
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Total Variance Explained 
Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 6.868 27.474 27.474 6.346 25.384 25.384 6.222 24.887 24.887 
2 6.128 24.511 51.985 5.646 22.585 47.969 5.771 23.082 47.969 
3 .980 3.921 55.906       
4 .977 3.906 59.812       
5 .849 3.396 63.209       
6 .800 3.200 66.408       
7 .750 3.001 69.409       
8 .687 2.747 72.156       
9 .666 2.665 74.820       
10 .632 2.528 77.348       
11 .562 2.248 79.596       
12 .518 2.073 81.669       
13 .507 2.028 83.697       
14 .491 1.962 85.659       
15 .458 1.832 87.490       
16 .427 1.706 89.197       
17 .413 1.650 90.847       
18 .379 1.517 92.364       
19 .339 1.357 93.721       
20 .328 1.313 95.034       
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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 لمفهوم الثقافة التنظيمية:التحليل العاملي  -ج 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

.الثقافة
 التنظيمية

.050 267 .097 .993 267 .293 

a. Lilliefors Significance Correction 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .908 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 9098.428 
df 820 
Sig. .000 

Factor Matrixa 
 Factor 

1 2 3 4 

8ف  .671 -.474- .159 .037 

2ف  .552 -.399- -.060- -.093- 

3ف  .529 -.476- -.047- .004 

4ف  .579 -.498- -.008- .019 

5ف  .574 -.542- -.029- .050 

6ف  .625 -.515- .058 .068 

2ف  .611 -.501- .000 .064 

9ف  .606 -.505- .198 .115 

85ف  .596 -.559- .124 .068 

88ف  .605 -.559- .062 .004 

83ف  .600 -.442- .012 .048 

85ف  .568 -.375- .049 -.052- 
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86ف  .338 .425 .187 -.354- 

82ف  .471 .447 .261 -.406- 

81ف  .529 .358 .213 -.355- 

89ف  .555 .228 .068 -.208- 

25ف  .526 .384 .225 -.489- 

2ف 1 .577 .382 .185 -.457- 

22ف  .417 .425 .444 -.486- 

23ف  .496 .509 .071 -.252- 

25ف  .348 .379 .521 -.255- 
26ف  .145 .364 .567 .482 

22ف  .214 .358 .316 .342 

21ف  .211 .409 .616 .413 

29ف  .237 .348 .545 .293 

35ف  .139 .290 .461 .259 

3ف 1 .125 .381 .522 .447 

3ف 2 .194 .342 .619 .385 

33ف  .602 -.490- .086 .013 

34ف  .602 -.510- .114 .062 

35ف  .634 -.487- .137 .086 

44ف  .360 .327 -.401- .190 

45ف  .492 .372 -.307- .229 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. 4 factors extracted. 5 iterations required. 
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Total Variance Explained 
Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 10.865 26.499 26.499 10.499 25.606 25.606 9.134 22.279 22.279 
2 8.167 19.919 46.418 7.800 19.026 44.632 6.801 16.588 38.867 
3 4.860 11.854 58.273 4.513 11.007 55.639 5.175 12.622 51.490 
4 2.980 7.269 65.541 2.621 6.392 62.030 4.322 10.541 62.030 
5 .995 2.427 67.969       
6 .935 2.281 70.250       
7 .872 2.127 72.377       
8 .801 1.953 74.330       
9 .716 1.746 76.076       
10 .645 1.573 77.650       
11 .630 1.536 79.186       
12 .579 1.411 80.597       
13 .542 1.321 81.918       
14 .517 1.260 83.179       
15 .465 1.135 84.313       
16 .447 1.090 85.404       
17 .437 1.067 86.470       
18 .411 1.002 87.473       
19 .398 .970 88.442       
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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 مؤشرات المطابقة لنموذج الدراسة (:43الملحق)
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Unconstrained 30 104.907 36 .000 2.914 
Saturated model 66 .000 0 

  
Independence model 11 4648.199 55 .000 84.513 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Unconstrained 0.057 .980 .963 .534 
Saturated model .000 1.000 

  
Independence model 0.259 .327 .193 .273 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Unconstrained .977 .966 .985 .977 .985 
Saturated model 1.000 

 
1.000 

 
1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Unconstrained .046 .036 .056 .727 
Independence model .304 .296 .311 .000 

 (:التأثري املباشر وغري املباشر51امللحق)
Standardized Direct Effects (نموذج الدراسة - Unconstrained) 

عايلاالنفالذكاء.   الثقافة.التنظيمية القيادة 
 000. 000. 690. القيادة

 000. 306. 651. الثقافة.التنظيمية

 000. 652. 000. املبادأة

 000. 805. 000. العالقات.االنسانية

 628. 000. 000. االعراف.التنظيمية

 785. 000. 000. القيم.التنظيمية

 828. 000. 000. املعتقدات
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عايلاالنفالذكاء.   الثقافة.التنظيمية القيادة 
 783. 000. 000. التوقعات

 000. 000. 738. التعاطف

 000. 000. 625. التواصل.االجتماعي

 000. 000. 675. تنظيم.االنفعاالت

 000. 000. 658. ادارة.االنفعاالت

 000. 000. 647. ةاالنفعالياملعرفة.

 

Standardized Indirect Effects (نموذج الدراسة - Unconstrained) 

االنفعايلالذكاء.  دةالقيا   الثقافة.التنظيمية 
 000. 000. 000. القيادة

 000. 000. 211. الثقافة.التنظيمية

 000. 000. 450. املبادأة

 000. 000. 556. العالقات.االنسانية

 000. 192. 542. االعراف.التنظيمية

 000. 240. 677. القيم.التنظيمية

 000. 253. 713. املعتقدات

 000. 240. 675. التوقعات

 000. 000. 000. التعاطف

 000. 000. 000. التواصل.االجتماعي

 000. 000. 000. تنظيم.االنفعاالت

 000. 000. 000. ادارة.االنفعاالت

ةاالنفعالياملعرفة.  .000 .000 .000 

    



 المالحق

 
221 

Standardized Indirect Effects - Lower Bounds (BC) (نموذج الدراسة - 
Unconstrained) 

النفعايلاالذكاء.   الثقافة.التنظيمية القيادة 
 000. 000. 000. القيادة

 000. 000. 146. الثقافة.التنظيمية

 000. 000. 391. املبادأة

 000. 000. 499. العالقات.االنسانية

 000. 126. 493. االعراف.التنظيمية

 000. 159. 633. القيم.التنظيمية

 000. 167. 674. املعتقدات

 000. 161. 624. التوقعات

 000. 000. 000. التعاطف

 000. 000. 000. التواصل.االجتماعي

 000. 000. 000. تنظيم.االنفعاالت

 000. 000. 000. ادارة.االنفعاالت

 000. 000. 000. ةاالنفعالياملعرفة.

Standardized Indirect Effects - Upper Bounds (BC) (نموذج الدراسة - 
Unconstrained) 

االنفعايلالذكاء.   الثقافة.التنظيمية القيادة 
 000. 000. 000. .القيادة

 000. 000. 287. الثقافة.التنظيمية

 000. 000. 509. املبادأة

 000. 000. 608. العالقات.االنسانية

 000. 257. 589. االعراف.التنظيمية

 000. 319. 720. القيم.التنظيمية
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االنفعايلالذكاء.   الثقافة.التنظيمية القيادة 
 000. 333. 751. املعتقدات

 000. 316. 719. التوقعات

 000. 000. 000. التعاطف

 000. 000. 000. التواصل.االجتماعي

 000. 000. 000. تنظيم.االنفعاالت

 000. 000. 000. ادارة.االنفعاالت

ةاالنفعالياملعرفة.  .000 .000 .000 

Standardized Indirect Effects - Two Tailed Significance (PC) ( اسةنموذج الدر   - 
Unconstrained) 

االنفعايلالذكاء.   الثقافة.التنظيمية القيادة 
 ... ... ... أمناط.القيادة

 ... ... 001. الثقافة.التنظيمية

 ... ... 001. املبادأة

 ... ... 001. العالقات.االنسانية

 ... 001. 001. االعراف.التنظيمية

 ... 001. 001. القيم.التنظيمية

 ... 001. 001. املعتقدات

 ... 001. 001. التوقعات

 ... ... ... التعاطف

 ... ... ... التواصل.االجتماعي

 ... ... ... تنظيم.االنفعاالت

 ... ... ... ادارة.االنفعاالت

ةاالنفعالياملعرفة.  ... ... ... 

 


