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  : ملخص الدراسة 

 األساتذةالدراسة الحالية بعنوان الذكاء االجتماعي وعالقته بمهارات االتصال التنظيمي لدى 

قياس العالقة بين الذكاء االجتماعي و مهارات االتصال  إلى بالجامعة الجزائرية، هدفت اإلداريين

فة ما إذا بالجامعة الجزائرية ، ومعر -ونوابهم األقسامرؤساء -اإلداريين األساتذةالتنظيمي لدى 

 )ستماع،القراءة الكتابة،التفكيرمهارة التحدث،اال(كانت هناك عالقة بين مهارات االتصال التنظيمي 

عينة  الذكاء االجتماعي، وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي أالرتباطي، حيث أجريت الدراسة علىو

الجامعة ،بنسبة يع كليات قسم موزعين على جم )28( من مجموع) رئس قسم ونائبيه 40(تضم 

واستخدمت الباحثة أدوات لجمع البيانات ،البسيطة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية والذين %) 47(

تمثلت في استبيان يتكون من مقياسين مقياس الذكاء االجتماعي ومقياس مهارات االتصال التنظيمي 

 )برسون(ي معامل االرتباط حصائية المتمثلة فولتحليل بيانات الدراسة تم استخدام األساليب اإل

 اإلحصائيةالحزمة )spss(نظام  باستخداماالنحرافات المعيارية، المتوسطات الحسابية،وكل هذا تم 

 األساتذةالخاصة بالدراسات النفسية واالجتماعية ،لتحليل البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة من 

  : ونوابهم بجامعة المسيلة، وأشارت نتائج الدراسة إلى  األقسامرؤساء 

 األساتذةوجود عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي و مهارات االتصال التنظيمي لدى  -

  .ونوابهم بجامعة  المسيلة  األقسامرؤساء 

هم ونواب األقسامرؤساء  األساتذةوجود عالقة بين الذكاء االجتماعي و مهارة التحدث لدى  -

  .بجامعة  المسيلة

ءاالجتماعي ومهارة االستماع لدى االساتذة رؤساء االقسام ونوابهم التوجد عالقة بين الذكا-

  .بجامعة  المسيلة 

وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي ومهارة القراءة  لدى االساتذة رؤساء االقسام  -

  .ونوابهم بجامعة  المسيلة 

االجتماعي و مهارة الكتابة لدى االساتذة رؤساء االقسام ونوابهم  ءذكاالتوجد عالقة بين ال -

  .بجامعة  المسيلة 

التوجد عالقة بين الذكا االجتماعي ومهارة التفكير لدى االساتذة رؤساء االقسام ونوابهم بجامعة  -

  .المسيلة 



 

 

 

 

 Résumé: 

  Cette présente étude qui a pour titre l’intelligence collective et son 

rapport aux habiletés de la communication organisationnelle chez les 

personnels enseignants- travaillant dans l’administration.  

   Cette étude visait le niveau de mesure de variables dont les 

caractéristiques varient selon les données  déterminant la relation existant 

entre l’intelligence collective et les habiletés de la communication 

organisationnelle chez les personnels enseignants-travaillant à 

l’administration « chefs de département et leurs adjoints »chez les 

universités algériennes. Cette étude  fouillait aussi s’il y a un rapport étroit 

entre les habiletés de cette communication organisationnelle ( les habiletés 

d’écoute, de lecture, de réflexion, etc) et l’intelligence collective. Cette étude 

opte pour l’approche descriptive de sorte que l’étude base sur un échantillon 

( de 40 chefs de département et leurs adjoints), parmi 84 départements 

répartis d’un taux atteignant 47%  sur toutes les facultés de l’université de 

M’sila. Le choix de l’échantillon a été fait de » façon  à ce la sélection soit 

aléatoire. 

      Le chercheur employait des outils ayant pour but de cerner toutes les 

données déterminant le choix du questionnaire inclus les instruments des 

mesures du niveau de l’intelligence collective ainsi que celui des habiletésde 

la communication organisationnelle. Et pour procéder à l’analyse des 

données de cette étude, le chercheur employait les méthodes statistiques 

suivantes : le coefficient de corrélation(k.Pearson), les écarts-types, les 



 

 

 

moyennes arithmétiques.  Tout cela dépendait du «  Paquet statistique pour 

les sciences sociales (SPSS). », relatif aux études en psychologie et en 

sociologie , pour l’analyse des données concernant les membres de 

l’échantillon d’étude « enseignants et chefs de département et leurs adjoints 

à l’université de M’sila. Nous pourrions retenir dans cette modeste 

recherche les points cardinaux suivants :                                                                                                    

 L’existence d’une relation de corrélation entre l’intelligence collective et 

les habiletés de la communication organisationnelle chez les 

enseignants-chefs de départements et leurs adjoints- université de 

M’sila. 

 L’existence d’une relation de corrélation entre l’intelligence collective et 

les habiletés d’expression chez les enseignants-chefs de départements et 

leurs adjoints- université de M’sila. 

 Aucune relation de corrélation existe entre l’intelligence collective et les 

habiletés d’écoute chez les enseignants-chefs de départements et leurs 

adjoints- université de M’sila. 

 L’existence d’une relation de corrélation entre l’intelligence collective et 

les habiletés de lecture chez les enseignants-chefs de départements et 

leurs adjoints- université de M’sila. 

 Aucune relation de corrélation existe entre l’intelligence collective et les 

habiletés de lecture chez les enseignants-chefs de départements et leurs 

adjoints- université de M’sila. 

 -Aucune relation de corrélation existe entre l’intelligence collective et les 

habiletés de réflexion chez les enseignants-chefs de départements et 

leurs adjoints- université de M’sila
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ميادين التعليم العالي  إصالحبذلت الجزائر كغيرها من الدول جهودا كبيرة منذ االستقالل في 

، من أجل التغيير والتطوير في هذا الميدان  واألكاديميةوعلى كل المستويات التنظيمية منها 

الحالية وخاصة في األلفية  القول أن انطالقة الجزائر التربوية والتعليمية حيث يمكن الحساس

 وإيجاد الحلول المناسبة لمشكالتهاالرتقاء به  من خاللها أحدثت نقلة نوعية متميزة، حاولت األخيرة

هي تنفيذ  األخيرةوظيفة هذه  أنالجامعية وبما  اإلدارةوخاصة ما تعلق منها بمشكل االتصال في 

التي اليمكن  التنفيذيةالوسائل  أهممن  ألنهالسياسة العامة ، فإن االهتمام باالتصال أمر ضروري 

باهتمام كبير  تحضيعملية االتصال  أخذتلذلك من دونه ،و أهدافهاتحقيق  إلىالوصول  إدارة ألي

سبل ووسائل كفيلة لمواجهة  تلك المشكلة داخل  إليجادمن قبل الجامعات الجزائرية محاولة منها 

وسائل االتصال التكنولوجية الحديثة وتعميمها على جميع مؤسسات  إدخالالجامعية فقد تم  اإلدارة

المنظمة النابض الذي من خالله يتم التنسيق بين مختلف  التعليم العالي،الن االتصال بمثابة قلب

مستوى في  أدنىغاية  إلىم اقساالا من رئاسة الجامعة  مرورا بالعليا انطالق اإلداريةالمستويات 

  .الجامعية اإلدارةسلم 

وحدات تنظيمية تقوم بدور عظيم وهو نشر المعرفة  اتفي الجامع األكاديمية األقساموتعتبر 

الدور  ا،فإن لرئسه األخرى اإلداريةمثل همزة الوصل بين باقي المستويات ت أنهاوإنتاجها وبما 

 ألعضاءللقسم ،وله دور كبير في تشكيل الروح المعنوية  األكاديمي،وهو القائد  اإلدارةفي  الريادي

بدأت الكليات والجامعات  األهميةماعية التي تربط بينهم ونظرا لهذه القسم والعالقات المهنية واالجت

المركز الذي يشغله رئس القسم في الكلية ،وبالتالي  إلىمن أي وقت مضى  أكثراآلن تنظر بجدية 

ومسؤولياته،وهذا ما شهدناه طوال العقد الماضي من السنين، وتشير دراسة  أدوارهكبرت وتوسعت 

وشملت ستا وسبعين مؤسسة ) 1997(ماكماهون .كتاب هيلين غايلز وم ج  أوردهامؤخرا  أجريت

عما كانت عليه في العقد السابق من السنين  بالمائة 79 تبلغ األقسامرؤساء  مسؤولياتزيادة في  إلى

جودت  وأضاف،1والمحاسبة والمساءلة واإلدارة واإلنتاجيةوتضمنت التأكيد على الوظائف القيادية 

في التعليم الجامعي ،حيث  األهميةموقعا محوريا بالغ  األكاديميويحتل رئس القسم " سعادة بقوله

  ."األقساممن القرارات الجامعية يتم اتخاذها داخل )  % 80(  حوالي  أنيقدر 

                                                             

  .55،ص2006السعودية ، ،مكتبة العبيكان،1ط ،،ترجمة وليد شحادة ،قيادة التغيير في الجامعات لوكاس.آن ف 1
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 وأكثرهـا  األمـور  أصعبيعتبر من  األكاديميدور رئس القسم " أنويرى محمد منير مرسي    

جانـب عملـه    إلىمتعددة  إداريةرئس القسم يقوم بادوار  أنالتعليم  الجامعي العالي ذلك تحديا في 

 األعمـال بالقسم لدرجة تطغـى علـى    اإلدارية األعمالعباء أ،وتزداد ضغوط و واإلشرافيالمهني 

 أنذلـك   إلـى ساسية ،يضـاف  أبصفة  إداريدوره على انه  إلىوتجعل رئس القسم ينظر ،المهنية 

عضاء القسم السـيما  أرئس القسم عادة له خبرة كبيرة بالتعليم والتدريس الجامعي ويستطيع مساعدة 

داريا وكونه قائدا للقسم فهو مـن المنظـور   إن يميز رئس القسم بين كونه أمنهم ، ويجب  المبتدئين

ـ ما من المنأ، واإلجرائية الروتينيةمور ألل على تصريف اوألا اهتمامهيتركز  األول ن إظور الثاني ف

،وفـي  1"التقدم والنمو إلىفي رؤية مهنية مشتركة تدفعهم  وإشراكهم اآلخرينلهام إدوره يتركز على 

وليات لرئيس القسم، ثالثة منها ترتبط ؤقوائم بتسع مس"  Lucas 1994لوكاس "هذا الصدد فقد اقترح 

والتفاعل بين أعضـاء  ،رسم السياسة العامة للقسم وتوفير مناخ لتدعيم االتصال : بإدارة القسم وهى

حث األساتذة على تعزيز اإلنتاجية  :القسم، وإدارة الصراع، وخمسة منها ترتبط بأساتذة القسم تشمل

وتتعلق . وتقديم مزيد من الخدمات لهؤالء األعضاء علميالالعلمية وتحسين التدريس، وتنمية البحث 

  .النفسيالتاسعة بمهام القيادة وتتطلب إدارة الوقت والضبط 

س قسم جامعي يلف رئأجريت حديثا سئل مايقرب من أ دراسة إلىمحمد منير مرسي  أشارو 

تحسين :تية آلالنقاط اجاباتهم تتركز حول إكثر أوكانت .نه يجعل قسمه قسما جيدا متميزا أعما يعتقد 

زيادة البحوث  ،القسم أهدافالتزام مشترك بتحقيق  إيجاد ،القسم  ألعضاءنوعية التدريس 

  .2والمطبوعات

هم مكونات الهيكل التنظيمي والمنظومة التعليمية في التعليم أويعد مركز رئس القسم من      

 ،وال يتحقق ذلك اال األحسن إلىهميته ويتم التطوير والسير به أخالله يكتسب رئيسه  فمنالعالي ،

بناء على القدرات،والمؤهالت ومن بينها القدرة على توظيف مهارات  يشغلهلمن  األمثلباالختيار 

، والن رئيس القسم ال  وأنماطهاالتصال التنظيمي الجيد في كل مستوياته وفي مختلف اتجاهاته 

                                                             

،عالم الكتب،القاهرة 1في التعليم الجامعي المعاصر وأساليب تدريسه،ط االتجاهات الحديثة،محمد منير مرسي  1

 .211،212ص.2002
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 فراد الجامعة ،والتي تعد نظاما اجتماعيا يتكون من مجموعة أفرادأن يستطيع أن يعيش منعزال ع

يتمكن من التفاعل معهم يتطلب منه امتالك كي تتباين  خلفياتهم، وثقافاتهم وقيمهم وأعرافهم،  ول

حدى إالقدرة على تكوين عالقات اجتماعية ناجحة وهو ما يحققه الذكاء االجتماعي الذي يشكل 

من  أخرى أنواعوجود  إلىول من نوه والذي يعد أثرندايك في تصنيف  اإلنسانيء زوايا ثالثية الذكا

الذكاء تختلف عن الذكاء العام ،وهي الذكاء الموضوعي ،والذكاء الشخصي ،والذكاء االجتماعي 

قام  ،"حوث المتعلقة بالذكاء االجتماعيفي تاريخ الب األولىتعد  1936دراسة سنة  أجرىحيث 

العامل  أنبتحليل ثالثة اختبارات فرعية من اختبار جورج واشنطن للذكاء االجتماعي ،حيث استنتج 

ي يفسر معظم التباين في اختبار الذكاء االجتماعي ووجود عامل طائفي يبين اختبارات الذكاء ظاللف

  .1االجتماعي

الغربية والعربية  بهدف قياسه  واألبحاثوقد نال هذا النوع من الذكاء قدرا كافيا من الدراسات 

كجزء مهم في تكوين  ألهميتهنظرا  األخرى األنواعوتحديد مفهوم خاص به مستقال عن باقي 

وتكوين عالقات اجتماعية ناجحة  اآلخرينلكونه يرتبط بقدرته على التعامل مع وشخصية الفرد 

عي وتنوعت مفاهيمه وتعددت نشطت حركة البحث في الذكاء االجتما األخيرةوخالل العقود الثالث "

الذي  األمر لهذا النوع من الذكاءالحركة  العديد من المفاهيم النظرية  هذه أفرزتطرق قياسه ،وقد 

نتج عنه عدم االستقرار حول مفهوم واحد تهتدي به الدراسات والبحوث فيما بعد حيث ظهر المفهوم 

  .أخرىمرتبطا بمفاهيم نفسية 

مهارات  إلى باإلضافةامتالك رئيس القسم للذكاء االجتماعي  أهميةمن خالل ماسبق تتبين  و

من خالل البحث الحالي في موضوع  إليهاالتصال التنظيمي  وهو ما حاولت الباحثة التطرق 

 بالجامعة الجزائرية  اإلداريين األساتذةالذكاء االجتماعي وعالقته بمهارات االتصال التنظيمي لدى "

كعينة بحثية لدراستها بجامعة   - األقسامرؤساء  - إلداريينا  األساتذةت وقد خص

الدراسة ستة فصول موزعة على جانبين جانب نظري وجانب ميداني ،يتكون تضمنت و,،المسيلة

  :الجانب النظري من أربعة فصول 
                                                             

الذكاء االجتماعي والوجداني والقرن الحادي :ابراهيم محمد المغازي 1
  .102،ص2003،مكتبةااليمان،مصر،1العشرين،ط



 .مقدمة

  

  د 

 

الذي احتوى على أسئلة البحث وإشكاليته ،وفروض ) التعريف بالبحث:( الفصل األول

السابقة البحث،وأهمية البحث، وأهداف البحث،و تحديد أهم مصطلحات البحث وأهم الدراسات 

  .المتعلقة بالموضوع 

كاء تعريف الذكاء االجتماعي ،وتطور مفهوم الذ(تناولت فيه :الفصل الثاني الذكاء االجتماعي

االجتماعي مكوناته أبعاد الذكاء االجتماعي،ومظاهر الذكاء االجتماعي،و المظاهر العامة للذكاء 

االجتماعي ،والمظاهر الخاصة للذكاء االجتماعي ،والنظريات المفسرة للذكاء االجتماعي،وقياس 

  .الذكاء االجتماعي

ال التنظيمي من حيث   وتم التعرف على االتص )مهارات االتصال التنظيمي(:الفصل الثالث

مفهوم االتصال التنظيمي ،أهداف االتصال التنظيمي، أهمية االتصال التنظيمي،أنماط االتصال 

التنظيمي،نظريات االتصال التنظيمي،معيقات االتصال التنظيمي ،شروط فعالية االتصال 

حدث ،مهارة مهارة القراءة،مهارة الكتابة،مهارة الت:( التنظيمي،مهارات االتصال التنظيمي

  .)االستماع،مهارة التفكير

التاريخي للجامعة،ومفهوم  األصل، إلى أوالتم التطرق فيه ) الجامعة الجزائرية: ( الفصل الرابع

الجامعة ،وعناصر الجامعة ،وظائف الجامعة،ثم تطرقت للجامعة الجزائرية، مفهوم الجامعة 

للجامعة الجزائرية، األستاذ الجامعي الجزائرية، تطور الجامعة الجزائرية،الهيكل التنظيمي 

  ،أما الجانب الميداني فتكون من فصلين . اإلداري،تعريف األستاذ الجامعي ،ادوار  األستاذ الجامعي

 إلىويتعلق باإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية والذي تم التطرق فيه : الفصل الخامس

المجال البشري، المجال ( ومجاالت الدراسة، والمنهج المستخدم، إجراءات الدراسة االستطالعية،

واألدوات   )كيفية اختيارها ،حجم العينة( ومجتمع الدراسة ، عينة الدراسة،)المكاني،المجال الزماني

 )المصادر الميدانية المصادر النظرية،( البيانات ومصادر جمع المعلومات التي استخدمت في جمع

  . األساليب اإلحصائية

تضمن عرض وتحليل النتائج ، في ضوء الفرضيات باإلضافة  إلى تلخيص  :الفصل السادس 

في هذا  ، واعتمدت الباحثةالنتائج المتوصل إليها ، واالقتراحات والتوصيات،وملخص الدراسة



 .مقدمة
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الذكاء االجتماعي : البحث على مجموعة من المصادر والمراجع منها ما تعلق بالذكاء االجتماعي

حامد عبد السالم لاالجتماعي  علم النفسومحمد غازي الدسوقي،ل التربوية األنشطةلمشرفي 

مدحت ل اآلخرينمهارات االتصال الفعال مع : تعلق باالتصال التنظيمي ومهاراتهما  منهاوزهران،

شريف الحموي، ومنها لمهارات االتصال وحسين جلول،لمهارات االتصال مع اآلخرين وأبو النصر

إشكالية المشاركة وعبد المجيد عبد التواب شيحة،لاألنماط المثالية في التربية : ما تناول  الجامعة 

االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي و ،فضيل دليو وآخرونلالديمقراطية في الجامعة الجزائرية 

  سيمحمد منير مرل المعاصر وأساليب تدريسه
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   :تحدید اإلشكالیة -1

مزيج  فهوالذكاء االجتماعي دورا هاما في حياة اإلنسان،فعلى أساسه يبني أماله ومستقبله ، يؤدي

وال شك أن امتالك الفرد داخل  ،من الفهم لآلخرين ومجموعة من المهارات الالزمة للتفاعل معهم 

 التصرفات واألنشطةك,التأثير على أداء وسلوك المنظمة ككلنظمة للذكاء االجتماعي يمكنه من الم

  .وقيامه بأداء مهامه  عن العمل وانفعاالته التي يقوم بها من انتظامه ورضاه

 االتصال هو الن،ومهارات االتصال باآلخرين باط واضحا بين الذكاء االجتماعي ويظهر االرت

بصورة تحقق  بها نقل المعلومات والمعاني واألفكار من شخص إلى آخر أو آخرين العملية التي يتم

فمن خصائص ،مة أو في أي جماعة من الناس ذات نشاط اجتماعيظاألهداف المنشودة في المن

  .الذكي اجتماعیا القدرة على التواصل مع اآلخرین والتأثیر فیھم ، بشتى الوسائل واختالفھا 
ديناميكيا الثقافي ،ونظاما  لإلشعاعمؤسسة تعليمية ومركز " معة باعتبارهاوإذا نظرنا إلى الجا

العناصر،تنطبق عليه مواصفات المجتمع البشري،حيث يؤثر مجتمع الجامعة في الظروف  متفاعل

أدركنا أن االتصال الجيد عامل هام من عوامل نجاح اإلدارة  1"المحيطة ويتأثر بها في نفس الوقت

وال يمكن أن يستغني عنه إذ هو العملية الهادفة " قلب العملية اإلدارية"الجامعية وتحقيق أهدافها ألنّه 

  .إلى نقل وتبادل المعلومات التي على أساسها يتوحد القرار وتتخذ القرارات

غر ، فعلى الرغم من كونها أص أهميةذي ظيمات الجامعية موقع في التنوتمثل األقسام االكاديمية 

الواقع ، فإنها في باعتبار أن الجامعات تتألف من كليات ومعاهد وأقسام وحدة في تلك التنظيمات و

  .األكاديميةفها إال من خالل أقسامها ال تستطيع أن تؤدى رسالتها أو تحقق أهدا

يتولى  لكبير الذي يؤديه فهو قائد، وإداريم،نظرا للدور اكما تظهر جليا أهمية اختيار رئيس القس

 واألنشطة والمتـابع توجيه اآلخرين نحو تحقيق أهداف القسم، وهو المشرف المباشر على الفعاليات 

ل عـن إدارة  وهـو المسـئو  بصفة عامة للطالب أو الباحثين أو أعضاء هيئة التدريس واإلداريين، 

  .شئون القسم

عملهم دون رؤية واضحة لمجال اإلدارة، ودون  نؤساء األقسام ،يبدأووالمالحظ أن بعض ر 

سبق إعداد أو خبرة إدارية، بحكم أنهم يأتون إلى هذا المنصب من صفوف الباحثين وأعضاء هيئة 

                                                             

 .10،ص1956،دار النهضة،بيروت،دط  الشائعات علم النفس:محمد السيدأبو نيل 1
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مهاراتهم في البحث والتدريس تفوقهم االكاديمي و التدريس، فاختيارهم ، يعتمد في الغالب على 

لذكاء االجتماعي فاءتهم في  مجال تسيير االدارة وضرورة تمتعهم باخبرتهم وك دون مراعاة 

مهارات التحدث، مهارات الكتابة، مهارة (مثلة في والمتفي الجامعة  لمهارات االتصال همامتالكو

  .) ، مهارة التفكير االستماعمهارة  ، القراءة

 بين رئس القسم معلومات والمعاني واألفكار العملية التي يتم بها نقل ال االتصال هو أنوبما 

عامل هام من عوامل  فإن جودته ،  الجامعةبصورة تحقق األهداف المنشودة في  خريناآلواالفراد 

وعلى هذا األساس تظهر أهمية  "اإلداريةقلب العملية " ألنّه أهدافهاوتحقيق الجامعية  اإلدارةنجاح 

 والذكاء االجتماعي  أهمية،ومن خالل ماسبق تظهر  اإلنساني،عملية االتصال في تحقيق التعامل 

وقد تم اختيارهم كعينة  الجامعية، األقساملدى رؤساء الجامعة الجزائرية مهارات االتصال في 

يتم التطوير  أساسهيحتلون موقعا هاما ومحوريا  في الجامعة الذي على  أنهمللبحث الحالي بسبب 

العليا المتمثلة في رئاسة  اإلدارةنقطة الوصل بين  باعتبارهالحساسة  القراراتومن خالله تتخذ 

على ارض  المالحظات،ووقوفا عند بعض اإلداريالجامعة والكلية والمستويات الدنيا في الهرم 

 التواصليةومهارات االتصال ،وظهور بعض المعيقات  أساليبالواقع ،مثل القصور في استخدام 

 المدرسين مما دفع بالباحثة لتناول هذا الموضوع  األساتذةبينها وبين  أوة والطلب اإلدارةبين  سواء

بين الذكاء االجتماعي ومهارات االتصال التنظيمي بالجامعة  عند العالقةمن اجل  محاولة الوقوف 

  :عن التساؤالت التاليةت الدراسة الحالية لتجيب ءجا،لهذا الجزائرية 

  سئلة البحثأ - 2

  : العامالتساؤل  -1- 2

 اإلداريين األساتذةهل توجد عالقة بين الذكاء االجتماعي ومهارات االتصال التنظيمي لدى 

  بالجامعة الجزائرية ؟

  :الجزئيةالت من التساؤ مجموعة التساؤل الرئيسي  عن يتفرع :التساؤالت الفرعية -2- 2

  البحث؟بين الذكاء االجتماعي و مهارة التحدث  لدى عينة هل  توجد عالقة 

  لدى عينة البحث؟ االستماعهل توجد عالقة  بين الذكاء االجتماعي و مهارة 

 هل  توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي و مهارة القراءة  لدى عينة البحث؟  

 هل توجد عالقة بين الذكاء االجتماعي و مهارة الكتابة  لدى عينة البحث؟  

 ي و مهارة التفكير لدى عينة البحث؟هل  توجد عالقة بين الذكاء االجتماع 
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  :فروض البحث - 3

  : الفرضية العامة 1.3

 اإلداريين األساتذةعي ومهارات االتصال التنظيمي لدى توجد عالقة بين الذكاء االجتما 

  . بالجامعة الجزائرية

  :الفرضيات الجزئية.    2.3

 بالجامعة  اإلداريين األساتذةلدى  و مهارة التحدث لذكاء االجتماعيعالقة بين ا توجد

 . الجزائرية

  بالجامعة  اإلداريين األساتذةلدى  االستماعبين الذكاء االجتماعي و مهارة  اتوجد عالقة

 . الجزائرية

  بالجامعة  اإلداريين األساتذةتوجد عالقة بين الذكاء االجتماعي و مهارة القراءة  لدى

 . الجزائرية

 بالجامعة  اإلداريين األساتذةرة الكتابة لدى ي ومهاتوجد عالقة بين الذكاء االجتماع

 . الجزائرية

  بالجامعة  اإلداريين األساتذةتوجد عالقة بين الذكاء االجتماعي و مهارة التفكير لدى

 . الجزائرية

بموضوع هذا من ذاتية ترجع الهتمام الباحثة  األسبابتتنوع : أسباب اختيار الموضوع - 4

  :فيما يليوعية تتمثل موض أسباب إلىوالبحث 

 فاغلب ةفي حدود علم الباحث االجتماعي ءالذكا مجال قلة البحوث والدراسات المحلية في،

وتكييفها مع ظروف العربية حيث يتم ترجمتها وتنقيحها  ابيئتن إلىوتصل  أجنبيةالبحوث والدراسات 

  .البئية العربية 

  خاصة الذكاء االجتماعي اإلدارينقص البحوث في الجانب االجتماعي وعالقته بالجانب ،. 

  القسم  ألعضاءدور مهارات االتصال على السير الحسن للمهام والواجبات  إبرازمحاولة

  .الجامعي

  ألهميتهلفت االنتباه لضرورة مراعاة هذا النوع من الذكاء في العالقات االجتماعية نظرا 

   .االجتماعية
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 هم في المعامالت الشخصية والعالقات االهتمام بموضوع الذكاء االجتماعي كمجال م

 .االجتماعية

 البرامج التدريبية، المشاركة في لديهم، عن طريق ه توعية بأهمية االتصال، وتنمية مهاراتال

بقدرات القراءة والكتابة   اإلدارة أعضاءحيث إن فاعلية االتصال تتوقف على مدى تمتع كل 

ات االتصال وتدريب األفراد من شأنه أن يعمل على فتنمية مهارستماع ،والتحدث ،والتفكير ، واال

 . ،مثل التشويش،وتأخر وصول الرسالة الحد من آثار معوقات االتصال

  على حساب البقية  أحداهااالتصال بشكل متوازن ،دون التركيز على  أساليبالتنويع في

لي تالفي الصراعات ة ويحد من معوقات االتصال وبالتا،الن ذلك يتيح التنوع في التغذية الراجع

 .التنظيمية

  :البحثهمية أ - 5

التي تعد الوحدة التنظيمية  الجامعية تعلق باألقسام من كونه ي النظرية أهميته البحث ستمدي 

 –األستاذ اإلداري  وموقع المؤسساتهذه  أهدافلمؤسسات التعليم العالي والساعية لتحقيق  األساسية

 الجامعة،و أهدافومن ثمة  أهدافهالذي يمثل مفتاح انطالق ونجاح القسم نحو تحقيق  –رئس القسم 

 أهميةلماله من لمهارات االتصال التنظيمي  األقسام الجامعيةلمعرفة الواقع الفعلي لممارسة رؤساء 

 مبدأفي ظل  األعضاءيتعلق بفن التعامل بين لذكاء االجتماعي اموضوع  أنكما ، في الجامعة

  .اإلنسانيةقات العال

مكتباتنا بالمادة العلمية التي تعتبر قليلة في هذا النوع من  إثراءفتتمثل في  التطبيقية األهميةما أ

انه تكاد تخلو منه  إال أهميتهرغم على تتعلق بالذكاء االجتماعي وهو موضوع ،والتي الدراسات

فتح المجال أمام باحثين آخرين لدراسة الذكاء االجتماعي ومكتبات وهذا في حدود علم الباحثة،ال

  .األخرىوعالقته ببعض المتغيرات 

 دور مهارات االتصال في التخفيف من حدة المشكالت التي تعاني منها اغلب  إبراز

 .المنظمات الجزائرية

 أعضاءالذكاء االجتماعي في تحسين العالقة واالنسجام بين  ضرورة التأكيد على دور 

 .اجل المساهمة في التنمية الشاملةمن المنظمة 

  االتصال وقنواته مع  أسلوبقد تساهم نتائج الدراسة الحالية منظمات المجتمع في تحسين

  .العاملين بها لإلفرادتنمية الذكاء االجتماعي 
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  :البحثأهداف  - 6

الذكاء  نظرا لما يشهده موضوعاينطوي البحث الحالي على أهداف علمية وأخرى عملية و

من قبل الدول المتطورة كمجالين مهمين في تحسين العالقات واالتصال التنظيمي،االجتماعي 

االجتماعية وتفعيل التواصل والتفاعل االجتماعي في المنظمات جاءت الدراسة الحالية للوقوف على 

 العلمي  دفواقع استخدام الكوادر الجامعية لمهارات االتصال ومن بينهم رؤساء األقسام،فكان اله

 التحدث ستماعاال ةمهار( الذكاء االجتماعي ومهارات االتصال التنظيميمن البحث الحالي دراسة 

 :وتسعى لتحقيق مايلي) التفكيرالقراءة الكتابة ة 

لدى ومهارات االتصال التنظيمي  عالقة بين الذكاء االجتماعيكانت هناك  إذا معرفة ما - 1

 .ونوابهم بجامعة المسيلة األقسامرؤساء 

رؤساء لدى ستماع عالقة بين الذكاء االجتماعي و مهارة االكانت هناك  إذا ما معرفة - 2

 ونوابهم بجامعة المسيلة األقسام

رؤساء  عالقة بين الذكاء االجتماعي و مهارة التحدث  لدىكانت هناك  إذا ما معرفة - 3

 .ونوابهم بجامعة المسيلة األقسام

 األقسامرؤساء  عالقة بين الذكاء االجتماعي و مهارة القراءة  لدىكانت هناك  إذا ما معرفة - 4

 .ونوابهم بجامعة المسيلة

رؤساء االقسام  عالقة بين الذكاء االجتماعي ومهارة الكتابة لدىكانت هناك  إذا ما معرفة. - 5

 .ونوابهم بجامعة المسيلة

 األقسامرؤساء  لدى التفكيرمهارة  بين الذكاء االجتماعي و عالقةكانت هناك  إذا ما معرفة - 6

 .ونوابهم بجامعة المسيلة

تساهم في تحقيق  واقتراحاتتوصيات  إلىالوصول  إلىالهدف العملي فيتمثل في السعي  أما - 7

المنشودة والجامعة كمؤسسة  األهدافالتفاعل االجتماعي والتواصل بهدف تحقيق اكبر قدر من 

وتوظيف مهارات  إتقان ى أعضائهاجتماعية تتكون من كم بشري هائل متباين الخصائص ينبغي عل

 .بذكاء التواصل التنظيمي 

  :أهم مصطلحات البحثتحديد  - 7

 : أهمهاومن  التحديد والضبط إلىالتي تحتاج  األساسية لمفاهيمايضم البحث العديد من 

  .، الجامعة الجزائرية األساتذة اإلداريوناالجتماعي، مهارات االتصال التنظيمي،الذكاء 
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  : الذكاء االجتماعي .  1.7

القدرة على فهم الرجال، والنساء، واألوالد ، والبنات، والتحكم فيهم :"عرفه ثورندايك باعتباره

 1"وإدارتهم والتصرف بفطنة في العالقات اإلنسانية

وفھم الناس والتفاعل معھم على إدراك العالقات االجتماعیة ،قدرة الفرد "بأنھ : ویعرفھ زھران 

ونجاح الفرد في حیاتھ إلى التوافق االجتماعي ،مما یؤدي  ،سن التصرف في المواقف االجتماعیةوح

من الذكاء  ذلك النوع " .جتماعي بأنھالتم تعریف الذكاء ا 1977لم النفس وفي موسوعة ع2االجتماعیة

الذكاء حتى أن " االجتماعیةممارساتھ للعالقات  وفي معاملتھ مع اآلخرین، في الفردیظھره ذي ـال

العالي ھو مرادف لمفھوم  البراعة اللباقة فھو القدرة على التكیف وسط البیئة االجتماعیة   االجتماعي

   3 والتصدي بصورة فعالة للعالقات االجتماعیة الجدیدة

  :التنظيمي مهارات االتصال . 2.7

 حيث عرفها جود  :تعریف المھارة)GOOD ( الشيء الذي يتعلمه "في قاموس للتربية بأنها

الفرد ويقوم بأدائه بسهولة ودقة سواء أكان هذا األداء جسميا أو عقليا وأنها تعني البراعة في 

  .   4"التنسيق بين حركات اليد واألصابع والعين 

 ھو عملیة نقل األوآمر والتوجیھات والمعلومات والتقاریر واألفكار واآلراء:التنظیمي االتصال 

راحات وما شابھھما من مستوى إداري الى آخر ،ومن مسؤول داخل الھیكل التنظیمي إلى تواالق

 5.آخر

  3.7 .مؤسسة تربوية في قمة النظام التعليمي تجمع بين مختلف  :الجامعة الجزائریة

التي يحتاجها المجتمع  اإلطارات سي في نشر المعرفة وتكوين مختلفالتخصصات لها دور أسا

                                                             

نجاح الالذكاء االجتماعي لمشرفي األنشطة التربوية قدرة فائقة في :محمد غازي الدسوقي 1
 .83،ص2008،دار المكتب الجامعي الحديث،مصر ،يالمهن

 .225،ص 1984،مصر، ،عالم الكتب6،علم النفس االجتماعي،طحامد عبد السالم زهران 2
  .71ص مرجع سابق،:محمد غازي الدسوقي 3
 30، ص2004دار الفكر العربي ،عمان،1طالمهارات اللغوية، :رشدي احمد طعمه 4
 2010،،الجزائراالتصاالت االدارية داخل المنظمات المعاصرة ،ديوان المطبوعات الجامعية :بوحنية قوي 5

 .15ص
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، وأهدافها التي تتوافق وأهداف المجتمع الها بنائها وميزانيته. للتطور والتنمية في كل الميادين

 .وسياساته وما يحدث من مستجدات وتطورات

للقسم،حيث  واإلداريغوجي هو المسؤول عن السير البيدا:رئس القسم :داريإلستاذ األا.  4.7

   .التابعة للكلية  األخرى األقسامتنسيق نشاط قسمه مع بقية يقوم ب

 ويقوم بالمهام اآلتية المكلف بالتدريس والتعليم في التدرج:-1- مساعد رئيس القسم:  

  متابعة عمليات التسجيل وإعادة تسجيل الطلبة في التدرج -

  السهر على السير الحسن للتعليم -

  السير الحسن لالمتحانات واختبارات مراقبة المعارفالسهر على  -

 ويقوم بالمهام اآلتية المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي: -2-مساعد رئيس القسم:  

  السهر على سير التعليم في ما بعد التدرج -

  ضمان متابعة أنشطة البحث -

  ضمان متابعة سير اللجنة العلمية للقيم -

  :لمصطلحات البحث اإلجرائيالتعریف   -8

بعد اإلجابة  يونهو مجموع الدرجات التي يتحصل عليها األساتذة اإلدار: الذكاء االجتماعي. 1.8

  .على فقرات مقياس الذكاء االجتماعي المستخدم في الدراسة

 يونهي مجموع الدرجات التي يتحصل عليها األساتذة اإلدار: التنظیمي مھارات االتصال . 2.8

   .بعد اإلجابة على فقرات مقياس مهارات االتصال التنظيمي المستخدم في الدراسة

 وأكاديميةفرد معين في الجامعة يحمل مؤهالت علمية  هو:-  رئس القسم-  اإلداري األستاذ. 3.8

في التنظيم الجامعي الجزائري تتمثل مهامه في  - ه ماجستير ،دكترا –وشهادات دراسات عليا 

  .كرئاسة القسم اإلدارية،التأطير، البحث العلمي ،تولي المناصب اإلشرافالتدريس ،

باحث  أي إن خطوة مراجعة الدراسات السابقة اليكاد يستغني عنها:الدراسات السابقة -9

امتدادا لبعضها البعض لذلك  وفي هذا الخصوص تم  إاللدراسات السابقة ا الن العلم تراكمي وما

من اجل التعرف على طبيعة الجامعة  أجريتالتي  والبحوثلدراسات من ا العديداالطالع على 

ا يتعلق فيم وأيضاعلى المستوى العالمي والعربي والمحلي ، األقسامورؤساء  األكاديمية واألقسام،

 وإجراءاتها أهدافهاوالدراسات وإن اختلفت في  األبحاثالذكاء االجتماعي هذه  باالتصال التنظيمي و
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يخص الموضوع ،وكل دراسة اتفقت فيما  أنها إالمناهجها ، توتنوع اإلحصائية وأساليبهاوعيناتها 

يلي عرض لبعض  من الدراسات التي تم اختيارها تمس جانب معين من الدراسة الحالية ،وفي ما

  .الدراسات السابقة

   :الدراسات السابقة الخاصة بالذكاء االجتماعي. 1.9

  :الدراسات العربية

بعنوان الذكاء االجتماعي  وعالقته بالتفكير الناقد وبعض المتغيرات لدى طلبة  األولىالدراسة 

 إلى الدراسة وقد هدفت،غزة  اإلسالميةالجامعة  2009الجامعة للباحث خليل محمد خليل عسقول،

 وقد ، الجامعة طلبة لدى المتغيرات ببعض وعالقته الناقد والتفكير االجتماعي الذكاء بين العالقة بحث

 طلبة لدى الناقد بالتفكير االجتماعي الذكاء عالقة ما:التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تبلورت

  المحتوى تحليل على يقوم الذي التحليلي الوصفي المنهج الباحث اتبع وقد المتغيرات؟ وبعض الجامعة

 اختيارهم تم وطالبة طالب ( 381 )من الدراسة عينة وتكونت  لكتبا تحليل في مألوف أسلوب وهو

 الذكاء مقياس األول المقياس ، مقياسين من الدراسة أدوات وتكونت ، العشوائية المنتظمة بالطريقة

 اختبار مستخدماً لبياناته اإلحصائية بالمعالجة الباحث قام وقد ، الناقد التفكير ومقياس االجتماعي

 واألوزان الحسابية المتوسطات ، كرونباخ ألفا اختبار بيرسون، ارتباط معامل ، للثبات النصفية التجزئة

  .وغيرها النسبية

 :يلي ما الدراسة نتائج وأوضحت 

 طلبة عند الناقد التفكير من المتوسط فوق ومستوى االجتماعي للذكاء متدني مستوى يوجد -

 .الجامعة

 . الناقد والتفكير االجتماعي الذكاء بين إحصائياً دالة عالقة وجدت -

 عند ،)إناث ، ذكور ( النوع الختالف تُعزى الجامعة لطلبة االجتماعي الذكاء في فروق توجد -

 .  0.05 داللة مستوى

 مستوى عند  )إناث ، ذكور (النوع الختالف تُعزى الجامعة لطلبة الناقد التفكير في فروق توجد -

 .اإلناث ولصالح 0.05 داللة

 التخصص .الختالف تُعزى الجامعة لطلبة الناقد والتفكير االجتماعي الذكاء في فروق توجد ال -

 .0.05 داللة مستوى عند )آداب علوم،(
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 .األزهر،( اإلسالمية للجامعة تُعزى الناقد والتفكير االجتماعي الذكاء في فروق توجد ال -

 .0.05 داللة مستوى عند )صىقاأل

  :التشابه أوجه 

الوصفي المتبع   والمنهجفي قياس الذكاء االجتماعي ، الدراسة الحاليةاتفقت الدراسة  السابقة مع  

  .المستخدمة في تحليل البيانات،وميدان الدراسة المتمثل في الجامعة  اإلحصائية واألساليب

  :االختالف أوجه

الدراسة السابقة ركزت  إما،الجامعيين  األساتذةمن حيث العينة المتمثلة في عنها تختلف  أنها إال

  .المتغير التابع  وأيضا، طلبة الجامعةعلى 

دراسة محمد غازي الدسوقي بعنوان الذكاء االجتماعي لمشرفي األنشطة : الدراسة الثانية 

،القاهرة،هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين  2008) قدرة فائقة في النجاح المهني(التربوية 

للمشرفين على )وغيرها ...السن ،الوظيفة،(الذكاء االجتماعي وبعض المتغيرات الديموجرافية 

  :األنشطة االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي ،وقد جاءت فرضياته على الشكل التالي 

ال توجد فروق دالة في الذكاء االجتماعي وإبعاده بين الذكور واإلناث من المشرفين على  -

  .األنشطة االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي

روق دالة في الذكاء االجتماعي وأبعاده بين األخصائيين االجتماعيين والمدرسين ال توجد ف -

  .من المشرفين على األنشطة االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي

سنة 30اقل من (ال توجد فروق دالة في الذكاء االجتماعي وأبعاده بين الفئات العمرية  -

شرفين على األنشطة االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي للم) سنة 40سنة ،أكثر من  40-31،من

  .والثانوي

ال توجد فروق دالة في الذكاء االجتماعي وأبعاده بين المشرفين على نشاط اجتماعي واحد   -

  .والمشرفين على أكثر من نشاط بمرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي

ن الريفيين والحضريين  من المشرفين ال توجد فروق دالة في الذكاء االجتماعي وأبعاده بي -

  .على األنشطة االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي

لم يستكمل بعضهم االختبارات األربعة   24مفحوصا استبعد منهم  406تكونت  عينة الدراسة 

 2002وبعضهم عدم الجدية في اإلجابة ،استخدم الباحث مقياس الذكاء االجتماعي إعداد محمد غازي

  .لحساب صدق وثبات المقياس  spss،كما استخدم الباحث برنامج 
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  :وتوصلت الدراسة في ضوء الفرضيات إلى 

الفرضية األولى توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين لصالح اإلناث في االختبار األول  -

 .الذي يقيس بعد اإلدراك االجتماعي 

الجتماعيين والمدرسين والمشرفين على ال توجد فروق دالة إحصائيا بين األخصائيين ا -

األنشطة االجتماعية والمدرسين المشرفين  على األنشطة االجتماعية في اختبارات الذكاء االجتماعي 

 .األربعة 

رفض جزء من الفرض القائل بأنه ال توجد فروق دالة في الذكاء االجتماعي وأبعاده بين  -

للمشرفين على األنشطة ) سنة 40،أكثر من  سنة 40- 31سنة ،من30اقل من (الفئات العمرية 

االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي،حيث وجدت بعض الفروق الدالة إحصائيا في الذكاء 

االجتماعي الكلي والذكاء االجتماعي السلوكي وبعد الكفاءة االجتماعية لصالح الفئة العمرية األقل 

 .سننا

 توجد فروق دالة في الذكاء االجتماعي وأبعاده بين ال بأنهيمكن قبول الفرض القائل  -

المشرفين على نشاط اجتماعي واحد  والمشرفين على أكثر من نشاط بمرحلتي التعليم اإلعدادي 

  .والثانوي

يمكن قبول الفرض القائل ال توجد فروق دالة في الذكاء االجتماعي وأبعاده بين الريفيين  -

 .شطة االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي والثانويوالحضريين  من المشرفين على األن

من خالل نتائج الدراسة السابقة استنتج الباحث أن الذكاء االجتماعي احد القدرات الهامة التي 

ينبغي توافرها في العاملين بالحقل التربوي بصفة عامة والمدرسين واألخصائيين االجتماعيين 

الضروري اختيار هؤالء بدرجة كبيرة من االهتمام واالنتقاء  والنفسيين بصفة خاصة،وعليه فانه من

  .مع المتابعة المستمرة لهم من خالل التدريب والتقويم المستمر

وقد اتفقت من حيث قياس الذكاء االجتماعي ،واستخدام المنهج الوصفي : التشابه أوجه

  .االرتباطي

ية من حيث العينة ،وميدان الدراسة السابقة عن الدراسة الحال الدراسةاختلفت :االختالف أوجه

لحساب الفروق متغيرات  اإلحصائيةوغيرها،والطرق  والوظيفةوالمتغير التابع المتمثل في السن 

  . الدراسة 
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بعنوان مكونات الذكاء االجتماعي والوجداني والنموذج العالئقي بينهما لدى :الدراسة الثالثة

المملكة ) 2008( الدكتور السيد محمد أبو هاشم طالب الجامعة المصريين والسعوديين للباحث 

والعالقات التعرف على مكونات الذكاء االجتماعي والوجداني  إلى العربية السعودية،هدف البحث

واختيرت العينة بطريقة عشوائية بسيطة  من لدى طالب الجامعة المصريين والسعوديين ،  بينها

طالباً وطالبة )  700( تكونت من الرياض ،حيث طالب وطالبات كليتي الزقازيق والملك سعود ب

وبلغ ) طالبة 190طالباً،  177( طالباً وطالبة مصريين منهم) 367(وفقاً للجنسية إلى موزعين

طالباً وطالبة سعوديين ) 388(و).1.12( معياريعاماً بانحراف )  85،18( أعمارهم  متوسط

وطبق )2.02(معياري عاماً بانحراف) 21.10(وبلغ متوسط أعمارهم)طالبة188،طالبا200ً(.منهم

وتحليل  من إعداد الباحث ، وباستخدام الوجداني، ومقياس الذكاء  االجتماعيعليهم مقياس الذكاء 

 المسار والتحليلمعامل ارتباط بيرسون ، وتحليل  Path Analysisالتباين متعدد المتغيرات ، 

  .التابعة) MANOVA(االستكشافى ،  يوالتحليل العامل) EA(التوكيدى ،  يالعامل

  :  يأظهرت النتائج ما يل

 ومكونات الذكاء  االجتماعيلذكاء وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين مكونات ا -

  .لدى طالب الجامعة المصريين والسعوديين  الوجداني

 نيالوجدا والذكاء  االجتماعيكونات الذكاء وجود مسارات دالة إحصائياً للعالقات بين م -

  .لدى طالب الجامعة المصريين والسعوديين 

ومكونات ،االجتماعيمكونات الذكاء : على كل من ) إناث  –ذكور (عدم وجود تأثير للنوع  -

  .لدى طالب الجامعة المصريين والسعوديين  الوجدانيالذكاء 

 على بعض مكونات الذكاء)  سعودي – مصري( وجود تأثير دال إحصائياً للجنسية  -

  .لدى طالب الجامعة  الوجداني، ومكونات الذكاء  ياالجتماع

والجنسية  )إناث  –ذكور (بين النوع  الثنائيعدم وجود تأثير دال إحصائياً للتفاعل  -

لدى طالب  الوجداني ، ومكونات الذكاء االجتماعيعلى بعض مكونات الذكاء ) سعودي –مصري(

  الجامعة 

طالب ى  على عامل عام لد الوجداني، ومكونات الذكاء  االجتماعيتشبع مكونات الذكاء  -

  .الجامعة المصريين 
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على عاملين لدى طالب  الوجدانيعن مكونات الذكاء  االجتماعيتمايز مكونات الذكاء  -

 .الجامعة السعوديين

  :التشابه أوجه

وقد اتفقت من حيث ميدان الدراسة المتمثل في الجامعة و قياس الذكاء االجتماعي وعالقته 

للكشف عن العالقة  اإلحصائية،واستخدام المنهج الوصفي االرتباطي واستخدام الطرق آخربمتغير 

  .بين المتغيرات

  :االختالف أوجه-

المتمثلة في طلبة الجامعة  السابقة عن الدراسة الحالية من حيث العينة  الدراسةاختلفت  

المصريين ،والسعوديين،وفي مكونات الذكاء االجتماعي والوجداني والنموذج العالئقي 

تحليل التباين  باستخدامذكر، – أنثىلحساب الفروق بين العينتين ،والنوع  اإلحصائيةبينهما،والطرق 

 يالمسار والتحليل العاملمعامل ارتباط بيرسون ، وتحليل  Path Analysisمتعدد المتغيرات ، 

  .التابع) MANOVA(،  ياالستكشاف يوالتحليل العامل) EA(،  يالتوكيد

فلسطين،حيث درس الذكاء االجتماعي ) 2007(دراسة موسى صبحي القدرة :الدراسة الرابعة

لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقته بالتدين وبعض المتغيرات، على عينة عشوائية طبقية، قوامها 

طالب وطالبة من طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة، تشمل كليات الجامعة التسع، وجميع ) 528(

المستويات من المستوى األول إلى المستوى الخامس، واستخدم الباحث مقياس الذكاء االجتماعي 

لجمع البيانات، واستخدم الباحث األسلوب اإلحصائي المكون من النسب  نومقياس التدين كأداتي

المئوية والتكرارات، اختبار ألفا كرومباخ، واختبار مان وتني، وتوصلت نتائج الدراسة إلى النتائج 

  :التالية

ال توجد فروق بين متوسطي درجات طلبة الكليات العلمية واألدبية في مقياس الذكاء  -

توجد فروق بين متوسطي درجات الطالب والطالبات في مقياس الذكاء االجتماعي ال  .االجتماعي

  1.)0.05(عند مستوى داللة 

                                                             

االجتماعي لدى طلبة الجامعة االسالميةوعالقته بالتدين وبعض المتغيرات ،رسالة موسى صبحي القدرة،الذكاء  1
  .149، ص 2007،الجامعة االسالمية عزة،،غير منشورةماجستير علم النفس



 .التعریف بالبحث                                                              :          الفصل األول

  

19 

 

من حيث ميدان الدراسة المتمثل في الجامعة و قياس الذكاء  الدراسيتيناتفقت : التشابه أوجه  

الباحث ،واستخدام المنهج الوصفي االرتباطي ،واستخدم أخرىاالجتماعي وعالقته بمتغيرات 

األسلوب اإلحصائي المكون من النسب المئوية والتكرارات، اختبار ألفا كرومباخ، واختبار مان 

 .وتني،للكشف عن العالقة بين المتغيرات

اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية من حيث العينة  المتمثلة في طلبة : االختالف أوجه 

لحساب الفروق بين  اإلحصائيةاء االجتماعي ،والطرق الجامعة ،وفي المتغيرات التابعة للذك

الباحث األسلوب اإلحصائي المكون من النسب  استخدام،وأدبيمستويات الطلبة والتخصص علمي ،

  .المئوية والتكرارات، اختبار ألفا كرومباخ، واختبار مان وتني

ات حول الذكاء حيث أجرى ثالث دراس): Silvera&et al,2001(دراسة : الدراسات األجنبية

أما الدراسة الثانية . االجتماعي، هدفت الدراسة األولى إلى صياغة تعريف محدد للذكاء االجتماعي

بند لقياس الذكاء االجتماعي، وطبق على عينة ) 103(فاستخدمت بيانات الدراسة األولى في صياغة 

بند تتشبع على ثالثة ) 21(طالب  وباستخدام التحليل العاملي تم الحصول  على )202(مكونة من 

وتحقق هذه الصورة القصيرة درجة مرتفعة من الصدق والثبات، وفي الدراسة الثالثة تم  عوامل

طالب، ) 108(طالبا وطالبة، منهم ) 290(تطبيق الصورة القصيرة للمقياس على عينة مكونة من 

في مكونات الذكاء  طالبة، وأظهرت النتائج عدو وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث) 182(و

  . االجتماعي

باستخدام مدخل تكرار الفعل في األقوال واألفعال الدالة ): Willmann&et al, 1997(دراسة 

) 39(والصينيينفردا، ) 29(على الذكاء االجتماعي قام بالمقارنة بين األلمان المقيمين في الصين

د فروق نوعية ترجع إلى الجنسية عاما، وأظهرت النتائج وجو) 37-20(فردا امتدت أعمارهم من 

حيث أكد الصينيون على أهمية األدوار المتوقع من الفرد القيام بها في سبيل سعادة اآلخرين وأهمية 

الضبط للسلوك االجتماعي، وفي حين أن عبارات االندماج االجتماعي والضبط االجتماعي والعمل 
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ن، باإلضافة إلى وجود فروق بين على سعادة اآلخرين حظيت على تقدير منخفض لدى األلما

                      1الذكور واإلناث في جميع مكونات الذكاء االجتماعي لصالح الذكور

دراسة سلفر ركزت على تحديد  أن، األجنبيتيننستنتج من خالل عرض للدراستين السابقتين  

مفهوم الذكاء االجتماعي ،ودراسة ثانية  صياغة بنود لتصميم مقياس لقياس الذكاء االجتماعي،وفي 

ذكور (دراسة ثالثة قام الباحث بتطبيق الصورة القصيرة للمقياس من اجل المقارنة بين الجنسين 

 األلمانفقد قارن بين )1997من وآل وول( دراسة أمافيما يخص مكونات الذكاء االجتماعي،) إناث

مقارنة بين الذكور  إلى باإلضافةالسلوك الدالة عن الذكاء االجتماعي ، أنماطفي  والصينيين

  .واإلناث

ونتائجها  اإلحصائيةوعيناتها،وأساليبها  ئاتهايوعموما فقد تباينت الدراسات السابقة من حيث ب

مثل دراسة  ىراألخجتماعي وبعض المتغيرات فبعضها تؤكد على وجود عالقة بين الذكاء اال

 مستوى ود الفروق بين متغيرات دراسته فيــفي  وجـين)  2007( درة ـموسى صبحي الق

،عدم وجود فروق في الذكاء االجتماعي )2008(،دراسة محمد غازي الدسوقي الذكاء االجتماعي

جود عالقة بين مكونات و) 2008( م ـد أبو هاشـة السيد محمـبين متغيرات دراسته ،،دراس

على وجود  أكدتحيث )2009(خليل محمد خليل عسقول والوجداني ،دراسة الذكاء االجتماعي

  .و بالتفكير الناقد وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة اعيـاء االجتمـالذكعالقة بين 

  :الدراسات السابقة الخاصة باالتصال التنظيمي. 2.9

فعالية االتصال التنظيمي في المؤسسة العمومية الجزائرية للباحث بعنوان  :االولىالدراسة  

دارت الدراسة حول  2008العربي بن داود دراسة ميدانية بمركب الرافعات والمجارف،قسنطينة 

موضوع فعالية االتصال التنظيمي داخل المؤسسة العمومية ،حيث دار اإلشكال حول مدى اهتمام 

حقيق شروط الفعالية االتصالية ،وكذلك الكشف عن أنماط االتصال المؤسسة العمومية الصناعية بت

  :وخصائصه والوسائل والقنوات المتبعة في العملية االتصالية وكانت فرضيات البحث كما يلي

 االتصالية الفعالية بشروط الدراسة محل الصناعية العمومية المؤسسة تهتم.  

                                                             

لدي طالب الجامعة المصريين  السيد محمد أبو هاشم،مكونات الذكاء االجتماعي والوجداني والنموذج العالقي بينها 1
  .174،175ص.، ص 2008،العدد 18اسة مقارنة ،مجلة كلية التربية ،جامعة بنها،المجلد والسعوديين در
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 وتوجيهات واقتراحات بآراء علم على رةاإلدا كانت فعاال،كلما الصاعد االتصال كان كلما 

  .العمال

 للعمال واألوامر والتعليمات القرارات نقل على تعمل النازل االتصال فعالية.  

 التنظيمي المناخ تدعيم إلى يؤدي الفعال األفقي االتصال.  

  عامال مقسمين إلى فئات مهنية متنوعة تم  999عامل من أصل  100تكونت العينة من

عشوائيا لكل طبقة أي العينة العشوائية الطبقية ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي اختيارها 

التحليلي،ولجمع البيانات  نوع الباحث في اختيار أدواته فقد استخدم المالحظة،المقابلة،االستمارة 

 .،الوثائق والسجالت

 

  :وتوصلت الدراسة إلى 

 ، وذلك بعدم إتاحة الفرصة للعمال للتعبير إن اإلدارة ال تبدي أي اهتمام لالتصال الصاعد

 .عن آرائهم واقتراحاتهم أو رفع شكاويهم

  يشكو من ضعف نسبي ،وتبدو قنواته اقل  -النازل –إن االتصال من اإلدارة إلى العمال

 .انفتاحا وال تسمح بتدفق المعلومات واألوامر خاصة بالنسبة للمستويات القاعدية

  المؤسسة بأنه ايجابي إلى حد كبير في قيام العالقات يوصف االتصال األفقي في هذه

  .اإلنسانية وتقوية روح التعاون والعمل الجماعي

  :التشابه أوجه

استخدام المنهج  قياس االتصال التنظيمي و تتشابه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في

  .االستبيان في جمع المعلوماتاستخدام والوصفي ،

  :االختالف  أوجه

التنظيمي داخل فعالية االتصال الدراسة السابقة ركزت على دراسة  أنتختلفان في  إنهما إال

جمع البيانات بتنويعها  أدواتاختلفت عنها في  وأيضا وأشكاله بأنماطهالصناعية المؤسسة العمومية 

 أما،ليليالمالحظة،المقابلة،االستمارة ،الوثائق والسجالت، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التح إلى

الدراسة الحالية فإنها تركز على قياس عالقة الذكاء االجتماعي بمهارات االتصال التنظيمي 

  . المنهج الوصفي االرتباطي باستخدام
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  :العربية اتالدراس

بعنوان مهارات اتصال المدير بمعلميه من وجهة نظر المعلم وعالقتها بكفاءة : االولى   الدراسة

التعرف على مدى ممارسة  إلىهدفت الدراسة ، 2010للباحثة هند كابور ،دمشق  المعلم الذاتية،

مهارات االتصال بين المدير والمعلم من وجهة نظر المعلم،واثر ذلك على تكوين مفهوم الكفاءة 

معلما ومعلمة ،تم اختيارهم عشوائيا من سبع مدارس 115الذاتية لدى المعلم،بلغ حجم العينة 

مهارات االتصال بين المدير والمعلم ومستوى الكفاءة –في دراستها  استبيانينعلى ،اعتمدت الباحثة 

محاور ،تناولت  أربعةوزعت على تبندا  160الذاتية للمعلم تكون مقياس مهارات االتصال  من  

  .مهارة القراءة-مهارة الكتابة-مهارة االستماع–مهارة المحادثة :على الترتيب  اآلتيةالمهارات 

بين مهارات االتصال بين المدير والمعلم  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  إلىالدراسة وتوصلت 

  .ومستوى الكفاءة الذاتية للمعلم

وهو قياس مهارات  إال األولتتشابه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في المتغير :الشبه  أوجه

)  التعليمية البيئية( البيئةمن حيث  هماضلم تبتعد الدراستين عن بع وأيضااالتصال لدى المدير ، 

  .اإلدارة أيضا

الدراسة السابقة المعلمين   العينة فياختلفت الدراستين من حيث العينة فقد كانت :االختالف أوجه

الجامعيين  األساتذةالدراسة الحالية تمثلت في عينة  أماالمدرسة االبتدائية ، :والمدراء، المكان 

تختلف في العالقة بالمتغير الثاني حيث ركزت الدراسة  وأيضا،الجامعة الجزائرية،  اإلداريين

 األساتذةالدراسة الحالية فتركز على الذكاء االجتماعي لدى  أماة الذاتية للمعلم ،ءالسابقة على الكفا

  .العينة  أفرادوعالقتها بمهارات االتصال التنظيمي لدى  اإلداريينالجامعيين 

بعنوان دور مشرفي التربية العلمية في تحقيق مهارات االتصال التربوي للطلبة  : الثانيةالدراسة 

المعلمين في كليتي تربية جامعة الزرقاء الخاصة وآل لبيت،للباحث محمد سلمان فياض الخزاعلة 

دور  إلى معرفةحيث هدفت .جامعة الزرقاء الخاصة-قسم معلم الصف–كلية العلوم التربوية 

تربية العلمية في تحقيق مهارات االتصال التربوي للطلبة المعلمين ،وقد تكون مجتمع مشرفي ال

الدراسة من جميع الطلبة المعلمين المسجلين في برنامج التربية العلمية للفصل الدراسي الثاني من 

طالبا وطالبة وتم تطوير استبانه تكونت من )412(بلغ حجم العينة  2009-2008العام الجامعي 

االتصال :(فقرة موزعة على المجاالت اآلتية )45(تكون من :األول معلومات عامة ،والثاني:ين قسم

الحسابية االنحرافات  وتم استخدام المتوسطات)التعاوني والمحادثة واالستماع والكتابة والتوجيه
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الحقيقي  والتجزئة النصفية لمعالجة البيانات وأظهرت النتائج أن الدور)ت ت(واختبارات المعيارية 

لمشرفي برامج التربية العلمية في تحقيق مهارات االتصال التربوي من و جهة نظر الطلبة المعلمين 

بالمجاالت قيد الدراسة ككل كان متوسطا ،وتبين أن هناك اختالفا في وجهة نظر الطلبة المعلمين 

الجنس لصالح الذكور فيما يتعلق بدور المشرفين في تحقيق مهارات االتصال التربوي تبعا لمتغير 

  .في كلتا الجامعتين ،وتبعا لمتغير الجامعات لصالح جامعة الزرقاء الخاصة بشكل عام

قياس مهارات  موضوعتتشابه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في  :الشبه  أوجه

هما من ضلم تبتعد الدراستين عن بع وأيضا،  عينة البحثلدى  ،الكتابةالمحادثة ،االستماع (االتصال

  .استخدام االستبانة لجمع المعلوماتب اإلدارة أيضا الجامعة ) التعليمية البيئية( البيئةحيث 

شرفي م راسة السابقةالد العينة فياختلفت الدراستين من حيث العينة فقد كانت :االختالف أوجه

تختلف في  وأيضا، اإلداريينالجامعيين  األساتذةالدراسة الحالية تمثلت في عينة  أما،التربية العلمية

دور مشرفي التربية العلمية في تحقيق العالقة بالمتغير الثاني حيث ركزت الدراسة السابقة على 

بمهارات  وعالقتهالدراسة الحالية فتركز على الذكاء االجتماعي  أما،مهارات االتصال التربوي

  .العينة  أفراداالتصال التنظيمي لدى 

الصراع كما يدركها منسوبو  إدارة بأسلوبانها االتصال التنظيمي وعالقته عنو: الدراسة الثالثة

 2009الباحثة فاطمة بنت عليان السفياني  إعداد التربية والتعليم للبنات بمحافظة جدة، إدارة

التربية والتعليم  إدارة السائد فيالتعرف على مستوى االتصال التنظيمي  إلىهدفت الدراسة ،جدة،

التربية والتعليم  إدارةالصراع  كما يدركها منسوبو  إدارة بأسلوبللبنات بمحافظة جدة وعالقته 

  .للبنات بمحافظة جدة

تكون : األولوتكونت  عينة الدراسة من قسمين  .استخدمت الباحثة  المنهج الوصفي المسحي 

موظفا  500ون من كت:القسم الثاني  أما، قياديا وقيادية يمثلون كامل مجتمع  الدراسة 86من 

  .وموظفة يمثلون عينة الدراسة

ولتحليل .الصراع  إدارة أساليبلقياس االتصال التنظيمي وكذا مقياس  استبانهقامت الباحثة ببناء 

بيانات الدراسة استخدمت الباحثة  التكرارات ،النسب المئوية،المتوسط الحسابي ،االنحراف 

نتائج  أظهرتوقد . األحاديوتحليل التباين )معامل بيرسون (ت تحليل االرتباطالمعياري ،اختبارا

جدة  بمحافظةالتربية والتعليم للبنات  إدارةاالتصال التنظيمي السائد في  أبعادمستوى  أنالدراسة 

من وجهة نظر القياديين والقياديات  جاءت بدرجات مرتفعة  وفق المحك الذي وضعته 
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 أنماطممارسة وكان بدرجة كبيرة جدا، وبعد  األكثربعد مهارات االتصال جاء  وأيضاالباحثة،

  .ممارسة وكان بدرجة كبيرة  األكثراالتصال 

 أسلوبالتنافس بدرجة منخفضة  أسلوبالتجنب بدرجة متوسطة، أسلوب(الصراع  إدارة وأسلوب

 وأسلوبالتنافس  وأسلوبالتجنب  أسلوبوان .التعاون بدرجة كبيرة  جدا من وجهة نظر القيادة،

  .فاتظفين والموظالتعاون بدرجات متوسطة ،من وجهة نظر المو

التنافس  أسلوباالتصال التنظيمي وبين  أبعادهناك عالقة ارتباط سالبة بين  أنالنتائج  وأظهرت

 أبعادالعالقة بين  أماالصراع وعليه تكون العالقة بينهما عكسية ، إدارة أساليب التجنب من وأسلوب

التعاون فكانت عالقة ارتباطية موجبة وعليه فالعالقة بينهما عالقة  وأسلوبال التنظيمي االتص

  .فاتظفين والموظطردية من وجهة نظر القياديين والقياديات ،وكذلك من وجهة نظر المو

التركيز على دراسة االتصال التنظيمي ،استخدام المنهج الوصفي ،استخدام :التشابه  أوجه

  .جمع المعلومات  استبانهفي قياس العالقة االرتباطية ،استخدام  ئيةاإلحصا األساليب

على   ركزتالدراسة السابقة  أنتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في :االختالف أوجه

 أسلوبالتجنب، أسلوبالتنافس، أسلوب(الصراع إدارة بأساليبعالقة مستوى االتصال التنظيمي 

  .للبنات بمحافظة جدة) القياديين والموظفين(التربية والتعليم ، إدارةت منسوبو العينة كان أماالتعاون،

الدراسة الحالية فركز على دراسة  الذكاء االجتماعي وعالقته بمهارات االتصال التنظيمي  أما

  .بالجامعة الجزائرية اإلداريين األساتذةمن حيث العينة تمثلت في 

  :الدراسات األجنبية

  ).flemingKscott s )1997دراسة  :الدراسة األولى 

التحولية ودعم  العالقة بين مهارات االتصال لدى المديرين والقيادة: عنوان الدراسة ومكانها

 .أدوار المعلمين،جامعة أورليانز الجديدة

م دراسة العالقة بين مهارات االتصال بين المديرين والمعلمين،وأثر ذلك على دع: هدف الدراسة

 من وعضواً، لدى جمعية المدارس التطورية، )  36( الدراسة من ة نونت عيتكو أدوار المعلمين

 :أهم نتائج الدراسة

 االستماع، تقديم المعلومات، وأسلوب عرضها(بالنسبة لمهارات االتصال الثالث األساسية  -

 مؤشرات للقيادة فإنها لعبت دوراً أساسياً فعاالً في عملية االتصال، واعتبرت) واإليضاح

 إلى دور المعلم حيث إن مهارة توضيح األمور عبر عمليات الحوار والمفاوضات الجيدة
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 .مفيدة جداً عبر عملية االتصال، وفي صالح دعم دور المعلم تكون

  إن عملية تقديم المعلومات بشكل مفهوم تساهم في دعم االنفتاح نحو اآلخرين -

 تطبيق سلوكيات االتصال الجيد، وإن عملية االتصالإن القيادة تشكل إطاراً عملياً ل

  .1الفعال تساهم في تفعيل دور القيادة التربوية 

 ).Charles Ngozi Imo)1988 :الدراسة الثانية

التعليمية، جامعة تكساس  فائدة التواصل ضمن الموقع اإلداري وفاعليته: عنوان الدراسة ومكانها

   الجنوبية

خالل االعتماد  العالقة بين الرضا عن االتصال والفاعلية التنظيمية منتحديد : هدف الدراسة

وجهة نظر المعلمين، ومدى  على ثالثة مؤشرات للنظام الفعال، والتي تمثل فاعليته المدرسية من

،كما تتناول تحديد الترابط بين الرضا عن  والء المعلمين للمدير، ومدى رضا المعلمين عن الوظيفة

معلماً واستخدم الباحث االستبانة )  206( البحث  ينةبلغت ع.شرات الثالثة للتنظيماالتصال والمؤ

أن عمر المعلم وسنوات خدمته في المدرسة من العوامل : أهم نتائج الدراسة من كأداة للبحث، وكان

 وفاعلية مدى الوالء للناظر، والتأكيد على وجود عالقة بين الرضا عن االتصاالت تحدد التي

اإلداريين  بين م، وأن المعلمين يرون المدرسة فعالة من خالل االتصال ثنائي االتجاه،التنظي

       2.والمعلمين، ولم يكن هناك أثر للجنس بالنسبة لمشاعر الرضا عن العمل

مهارات االتصال ،ومخاطر :بعنوان ):Massey،2001(دراسة ماسي  :الدراسة الثالثة

  .التنظيمي في التعليم العالي األزمات،وتطوير اإلدارة ،واالتصال

هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر مهارات االتصال التنظيمي وإدارة األزمات على تطوير 

  :اإلدارة في مؤسسات التعليم العالي ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

 داخل إن االتصال التنظيمي الجيد يساعد في حالة األزمة على تمكين أصحاب القرار في ال

 .والخارج من تطبيق الحلول بشكل أسرع

                                                             

هند كابور،مهارات اتصال المدير بمعلميه من وجهة نظر المعلم وعالقتها بكفاءة المعلم الذاتية ،بحث منشور في  1
 .298،ص2010، ملحق26مجلة جامعة دمشق،مجلد 

  298،صنفسمرجع الهند كابور، 2
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  إن التواصل بشكل استراتيجي مع أصحاب القرار تعمل على تزويدهم بالبيانات والمعلومات

 .الضرورية لتقديم االستجابات الفعالة

  وجود اثر لمتغير المؤهل العلمي والخبرة والتدريب على تحقيق االتصال بشكل أكثر فاعلية

 .دارية الحديثةوتطبيق النماذج اإل

  وجود عالقة ارتباطية موجبة بين االتصال التنظيمي وبين إدارة األزمات لدى القادة

 .التربويين في التعليم العالي

  ).MILLer،2000(دراسة ميلر :  الدراسة الرابعة

أهمية مهارات االتصال ،هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إدراك موظفي ومديري نظم :بعنوان 

االتصاالت الكتابية :ألهمية مهارات االتصال ،وقد بحثت المتغيرات التالية المعلومات 

الشفهية،والمهارات الشخصية ،ورضا المستخدم،واألداء،وتحليل العوامل الحقيقية التي استخدمت 

لتطوير النظام ،كما هدفت الدراسة إلى توضيح االختالفات في إدراك موظفي ومديري ومستخدمي 

همية مهارات االتصال التي يحتاجونها ،واثر هذه االختالفات في رضا المستخدم نظم المعلومات أل

  .وإنتاج وخدمة المعلومات ،وفي تقييم مديري نظم المعلومات للعاملين

  :كاآلتيوكانت أهم النتائج 

إن موظفي نظم المعلومات يفتقرون إلى مهارات االتصال التي يحتاجونها لكي يتفاعلوا  -

 .المستخدمين والمديرين خالل عملية تطور النظامبنجاح مع 

إن مهارات االتصال أكثر أهمية من تطور المهارات التقنية بالنسبة للعاملين في مؤسسة  -

  .نظم المعلومات
إن هناك اختالفات كبيرة بين موظفي نظم المعلومات والمستخدمين في االتصاالت الشفهية  - 

 .توى رضا المستخدمين كان منخفضاوالكتابية وفي مهارات االتصال ،وان مس
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إن هناك اختالفا ت كبيرة بين الموظفين والمديرين في االتصاالت الشفهية والكتابية و   - 

  1.ممهارات االتصال ، والتي كانت كبيرة لدى المديرين ،أما تقييم األداء فكان منخفضا لديه

تصب في قالبا واحدا  كانت اغلبهافقد على موضوع مهم  األجنبيةاتفقت الدراسات السابقة        

لدى المديرين وعالقتها على مهارات االتصال  ركزت ،فمنها ما وأهميتهوهو االتصال ومهاراته  اال

 إدارةي في ثر االتصال التنظيمأ تدرسا م منهاوودعم ادوار المعلمين، لقيادة التحويليةبمتغير ا

من طرف موظفي ومديري نظم  وإدراكهامهارات االتصال  وأهميةومخاطرها، األزمات

  .وفاعليته التعليمية  اإلداريةهمية مهارات االتصال ضمن المواقع وأالمعلومات،

االتصال التنظيمي حضي باهتمام المختصين والباحثين  أنيتضح في حوصلة للدراسات  السابقة 

تمس جل مؤسسات ومنظمات  أصبحتفهو ضرورة عالمية  واألقطارعلى جميع المستويات 

  .يكون مجرد ضرورة اجتماعية للتعامل  أنالمجتمع المختلفة ،تعدت فكرة 

  :س القسم الجامعي يالدراسات السابقة الخاصة برئ. 3.9

 عنوان الدراسة  أداء ،مصر،2005،جمال احمد السيسيدراسة  جمال علي الدهشان و

وعالقتها برضا أعضاء هيئة التدريس عن عملهم ، رؤساء األقسام األكاديمية لمسؤولياتهم المهنية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس، حول درجة أداء رؤساء األقسام 

لوظائفهم ومسئولياتهم المهنية، وعالقة ذلك بدرجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن عملهم،  

بانه مؤلفة من ثالثة أجزاء لجمع البيانات اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي استخدم الباحث است

تألف المجتمع األصلي الذي استمدت منه عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية 

عضواً، اعتمدت الدراسة على ) 1450(م، والذي بلغ عددهم 2004/2005للعام  الدراسي 

أن :  أهمهانتائج  إلىتوصلت الدراسة  ومعامالت االرتباط،. t. testالمتوسطات الحسابية واختبار

حددها  أعضاء هيئة التدريس يعتقدون أن معظم المسئوليات المهنية لرؤساء األقسام،حسب ما

الباحث مهمة بدرجة كبيرة سواء المسئوليات العلمية والتعليمية أو المسئوليات اإلدارية، أو 

مجال خدمة المجتمع غير  فياألقسام المسئوليات السياسية واالجتماعية، وأن مسئوليات رؤساء 

                                                             

بنت عليان السفياني،االتصال التنظيمي وعالقته بأسلوب ادارة الصراع كما يدركها منسوبو ادارة لتربية  فاطمة 1
قرى في االدارة التربوية والتخطيط،جامعة ام ال -غير منشورة-والتعليم للبنات بمحافظة جدة،رسالة ماجستير

 .108،109،ص ص 2009،المملكة العربية السعودية ،
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أن رؤساء األقسام يؤدون مسئولياتهم اإلدارية  أيضامهمة من وجه نظر أفراد العينة،وبينت 

ومسئولياتهم االجتماعية والسياسية، من وجهة نظر أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس وأنهم 

 ال خدمة المجتمعمج فيأداء مسئولياتهم  يفأداء مسئولياتهم العلمية والتعليمية، وكذلك  فييقصرون 

موجبة ذات داللة إحصائية بين أداء رؤساء األقسام لمسئولياتهم المهنية ودرجة رضا  وجود عالقة،

  .أعضاء هيئة التدريس عن عملهم

  :الشبه  أوجه

استخدمت  الدراستين المنهج الوصفي االرتباطي، تم جمع البيانات عن طريق استخدام  

،مجال الدراسة الجامعة ، تم استخدام معامالت  األكاديمية األقسام، تمثلت العينة في رؤساء االستبانة

  .االرتباط لقياس العالقة بين متغيري الدراسة 

 :وجه االختالف

 أفراد أداءقياس العالقة بين  إلىحيث هدفت الدراسة السابقة  األهدافاختلفت الدراستين  في   

التدريس ،بينما الدراسة الحالية تقيس عالقة الذكاء  هيئة أعضاءورضا  لمسؤولياتهمالعينة 

  .االجتماعي بمهارات االتصال التنظيمي لدى عينة الدراسة

غزة بعنوان  اإلسالمية،الجامعة  2007مروان وليد سليمان المصري  إعدادمن :الدراسة الثانية 

 إدارةالفلسطينية في ضوء مبادئ بالجامعات  األكاديمية األقساملرؤساء  اإلداري األداءتطوير 

 األكاديمية األقساملرؤساء  اإلداري األداءالتعرف على مستوى  إلىالجودة الشاملة ،هدفت الدراسة 

بالجامعات الفلسطينية في ضوء مبادئ الجودة الشاملة من وجهة نظر المحاضرين وتحديد معوقات 

من وجهة  اإلداريعملهم  أداء أثناءالشاملة  الجودة إدارةلمبادئ  األكاديمية األقسامتطبيق رؤساء 

بانتين ،طبقها على عينة الدراسة تاس ءنظرهم ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقام ببنا

محاضرا ،وفئة  200فردا ،موزعين على فئتين فئة المحاضرين 878تكون مجتمع الدراسة من 

مستقلة هي  متغيراتاسة على  ثالث ،اشتملت الدر أكاديميارئسا  108ب األقسامرؤساء 

ومعوقات تطبيق  اإلداري األداءوى ت،ومتغيرين تابعين هما مس األكاديميةالجامعة،الكلية،الرتبة 

  .اإلداريعملهم  أداءالجودة الشاملة اثنا  إدارةلمبادئ  األكاديمية األقسامرؤساء 

بالجامعات الفلسطينية  األكاديمية األقساملرؤساء  اإلداري األداءمستوى  أن إلىتوصلت الدراسة 

النتائج وجود درجة متوسطة من  أظهرتالجودة الشاملة كان عاليا ،كما  إدارةفي ضوء مبادئ 

عملهم  أداءالجودة الشاملة اثنا  إدارةعند تطبيقهم لمبادئ  األقسامالمعوقات التي يواجهها رؤساء 
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عينة  إفرادالجامعة في تقديرات  ألثر ائيةإحصالنتائج وجود فروق ذات داللة  أظهرت،كما اإلداري

تعزى لمتغير الجامعة لصالح  األكاديمية األقساملرؤساء  اإلداري األداءالمحاضرين حول مستوى 

 أفرادفي تقديرات  اديميةكاألالكلية ،والرتبة  ألثر،ولم تظهر النتائج فروقا دالة  اإلسالميةالجامعة 

  .اإلداريعملهم  أداء أثناءالجودة الشاملة  إدارةيقهم لمبادئ حول معوقات تطب األقسامعينة رؤساء 

المنهج   واستخدمت األكاديمية األقسامتمثلت العينة في كال الدراستين في رؤساء : الشبه أوجه

  . اإلدارةئة الجامعية مجال يالوصفي في الب

الدراسة الحالية استخدمت الدراسة السابقة المنهج الوصفي التحليلي ،بينما : االختالف أوجه

  .استخدمت المنهج الوصفي االرتباطي 

والقيادي لرئس القسم  اإلداريجودت احمد سعاة ،بعنوان تطوير الدور  إعدادمن :الدراسة الثالثة

مؤتمر جامعة النجاح  إلىملخص مقدم   2003 في جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين األكاديمي

خبرة الباحث  وءوفي ض 8/6/2003تاريخ وتطور،الذي عقد في رحاب جامعة النجاح الوطنية ،في

جامعية لمدة اثني عشرة عاما ،قام بطرح مجموعة من المقترحات  أكاديمية أقسامسا لعدة يرئ

ته النظرية تلك وتتمثل في مقالالجامعي  األكاديميوالقيادية لرئس القسم  اإلداريةالتطورية للمهام 

  المقترحات في 

 ضرورة االلتزام بالمبادئ العلمية والمهنية والخلقية الجامعية قوال وعمال. 

 على مصالح القسم والكلية التابع لها المحافظة. 

  في العمل مع زمالئه مبدأ الشورىاعتماد.  

  التعامل مع المشكالت المختلفة بمهارة عالية. 

 المنتسبين  أداءوالمصادر التعليمية المتنوعة بما يرفع من  واألدوات األجهزة رضرورة توفي

 .للقسم 

  بعض  إصدارفي  المسؤوليةالتحلي بالعديد من الصفات الشخصية المهمة مثل تحمل

القرارات والدفاع عنها،والمرونة في العمل ،والعدالة في التعامل ،والموضوعية عند بحث القضايا 

الذات في سبيل الصالح العام  وإنكارر والتحمل عند مواجهة المشكالت ،المختلفة ،والصب واألمور

 .وإعمالهم،وتعزيز الثقة مع الزمالء ،والعمل على تقدير جهودهم 

 األتراح أو كاألفراحاالجتماعية والمناسبات المختلفة لزمالئه  األمورمراعاة  ضرورة . 
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 ية والجامعة والمجتمع المحلي ضرورة المشاركة في اللجان المتنوعة داخل القسم والكل

ولجان المؤتمرات والندوات واالجتماعات ،وضرورة امتالك رئس القسم لمهارات التخطيط والتنظيم 

 . األكاديميةللبرامج 

والعالقة المستخلصة بين هذه المقترحات والدراسة الحالية هي عالقة نظرية الن بعضها يصب 

الشورى مع الزمالء ،والتعامل مع  مبدأعتماد على في موضوعها ،خاصة الذكاء االجتماعي كاال

المشكالت بمهارة ،حيث يقابلها ذلك في مكونات الذكاء االجتماعي مهارة حل المشكالت االجتماعية 

و مراعاة المناسبات االجتماعية للزمالء ومساندتهم والتخفيف من معاناتهم تعد من القدرة على حسن 

المشاركة في المؤتمرات والندوات  إلى باإلضافةالمختلفة ، التصرف في المواقف االجتماعية 

من الفوائد  ةمجموع إلىت اتصالية متنوعة،وهكذا تتوصل الباحثة اواالجتماعات وهذا يحتاج لمهار

القسم الجامعي  إدارةقدمت من طرف خبير في مجال  أنهاالعملية من خالل عرض تلك المقترحات 

،ومميزات وخصائص من وإفرادهد احتياجات القسم الجامعي وهي مدة زمنية كافية للوقوف عن

  .يشغله 

من اهم تعد خطوة مراجعة الدراسات السابقة :مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة 

الخطوات المعينة على تذليل الصعوبات التي يواجهها الباحث في بحثه،لما لها من اسهامات في 

او االثبات والنفي ومن  متغيراته وايضا تستخدم في الحكم والمقارنةتخطيط وتوجيه البحث وضبط 

  : الباحثة من الدراسات السابقة   عليهابين الفوائد التي تحصلت 

ياغة شكالت سابقة ،كتحديد المتغيرات البحثية وسلكيفية معالجة لمرؤية بحثية واضحة  -

  .العينة البحثية  الفروض واختيار طريقة تحديد

  .جمع البيانات واختيار اداة  بناء من التراث النظري فياالستفادة  -

   .التي تخدم البحث تحديد المراجع واالساليب واالدوات االحصائية  -
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 :تمهيد

فإنه مطلوبا منه  ،عائلةوأ أصدقاء أوجماعة عمل  واء كانتسإن ما يحتاجه الفرد داخل جماعته 

يسمى بالذكاء  وهذا ما اآلخرينيتمتع بمزايا فردية تساعده على التعامل وتحسين عالقته مع  إن

ويتمثل في قدرة الفرد على إدراك أمزجة اآلخرين من حيث الذكاء االجتماعي ، أوالبين شخصي 

 1920بدايات االهتمام بهذا الميدان على يد ثورندايك  وكانت،دوافعهم ومشاعرهم والتمييز بينها 

المجرد المتعارف عليه، ومنذ ذلك الحين  أووجود ذكاء يختلف عن الذكاء العام  إلى أشارعندما 

العديد من الباحثين لدراسته والكشف عن  أمامخاصة وفتح المجال  أهميةاكتسب الذكاء االجتماعي 

وهو ما سنتعرض له بالشرح والتفصيل فيما مكوناته ووضع مقاييس خاصة به كميدان مستقل ،

  .سيأتي

   : االجتماعي ءتعريف الذكا - 1

، والبنات، والتحكم فيهم  واألوالدالقدرة على فهم الرجال، والنساء، :"عرفه ثورندايك باعتباره 

  .1"والتصرف بفطنة في العالقات اإلنسانية وإدارتهم

تهم ،لكن بعد راإدبهدف التحكم فيهم و لآلخرينوهذا التعريف يعتبر مقتصرا نوعا ما على الفهم 

  .شمولية واتساعا  أكثرذلك ظهرت التعريفات الالحقة 

ودوافعهم  لآلخرينالحالة النفسية والمزاجية يعني القدرة على اكتشاف وفهم  الذكاء االجتماعي  

ورغباتهم،ومقاصدهم ،ومشاعرهم،والتمييز بينها واالستجابة لها بالطريقة المناسبة ،وهذا الذكاء 

وهو يظهر بوضوح لدى المعلم الناجح   واإليماءاتيضم الحساسية لتعبيرات الوجه والصوت 

 المراجع تحت مسمى الذكاء البينشخصي كما يوجد في بعض،2االجتماعي والسياسي يولألخصائ

 وإدراكوالتمييز بينها  لآلخرينإدراك الحاالت المزاجية  القدرة على" اي اآلخرينالعالقة مع 

والقدرة  واإليماءاتنواياهم ودوافعهم ومشاعرهم ،ويتضمن الحساسية لتعبيرات الوجه والصوت 

  .3 "على التمييز بين المؤشرات المختلفة

                                                             

  .83صمرجع سابق،:محمد غازي الدسوقي 1
  .73،74مدخل الى علم النفس التربوي،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزئر،ص ص :سعيد زيان 2
  .228،ص2006،دار الفكر،االردن،1العاطفي،طالدافعية والذكاء :حسين أبو رياش وآخرون 3
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ويتكون من القدرة على العمل التعاوني والقدرة على  اآلخرينكاء التعامل مع ذ أيضاويسمى 

 اآلخرين ألهدافويتضمن استعمال فهم الشخص  اآلخريناالتصال الشفوي وغير الشفوي مع 

  .1ودوافعهم ورغباتهم لكي يتفاعل معهم بطريقة مرضية كما يفعل السياسي والبائع

يعني القدرة على فهم مشاعر ":ذكاء الشخصي االجتماعي ال أنحماد  أبوكما يرى ناصر الدين 

حساسية الفرد لتعبيرات  أيضاودوافعهم واهتماماتهم ومقاصدهم والتمييز بينها ويضم  اآلخرين

والتجاوب معهم  وإقناعهم اآلخرينعلى التواصل والتفاعل مع  والقدرة واإليماءاتالوجوه والصوت 

المعلمون ،السياسيون ،وعلماء االجتماع ،والقادة : قيادية فمنهم مهاراتيظهرون  وأصحابه

ويعتبر الذكاء البينشخصي  ، ورجال الدين،األعماليون، ورجال والناجحون، والترب واإلداريون

  .2الناس بالعمل بصورة جماعية أمامالمجال  وإتاحةضرورة من ضرورات تفعيل عمل الفريق 

فهم دوافعهم  أو وإدراك، والتمييز بينها ،  لآلخرينالمزاجية الحاالت  إدراكهو القدرة على "و

التمييز  عليوكذلك القدرة واإليماءاتومشاعرهم ويتضمن ذلك الحساسية لتعبيرات الوجه والصوت 

تعتبر هاديات العالقات االجتماعية ، كما يتضمن هذا الذكاء القدرة  التيبين المؤشرات المختلفة 

   . 3"اآلخرينعلى االستجابة المناسبة لهذه الهاديات االجتماعية بصورة عملية بحيث تؤثر في توجيه 

والتعامل مع البيئة بنجاح  اآلخرين وأفكارالقدرة على فهم مشاعر :" بأنهويعرفه الغول 

كية في المواقف االجتماعية وتقدير الشخص لخصائص الموقف تقديرا صحيحا بطريقة ذ واالستجابة

  .4واالستجابة له بطريقة مالئمة بناء على وعيه االجتماعي 

 الذكاء الذيمن ذلك النوع  " .تم تعريف الذكاء االجتماعي بأنه 1977وفي موسوعة علم النفس   

الذكاء االجتماعي  أنحتى " االجتماعيةللعالقات ممارساته  وفي ،اآلخرين معاملته مع في يظهره الفرد

على التكيف وسط البيئة االجتماعية  والتصدي  فهو القدرةالعالي هو مرادف لمفهوم  البراعة اللباقة 

  بصورة فعالة للعالقات االجتماعية الجديدة 

                                                             

،االردن ،مكتبة المجتمع العربي1علم النفس التربوي وتطبيقاته الصفية ،ط:ثائرغباري وخالد أبو شعيرة 1
  .247،ص2009،
 ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،1ط،"الدليل والمرجع الميداني "اختبارات الذكاء :ناصر الدين ابو حماد 2

 .95،96،ص2011،عمان
  .30،ص2003،االسكندرية،،دار الوفاء1الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسي،ط:فضلون سعد الدمرداش 3
  .76، صمرجع سابق:محمد غازي الدسوقي 4
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الفرد بأنه درجة قدرة "عريف الذكاء االجتماعي يوفي موسوعة علم النفس والتحليل النفسي   

يسر على التصرف في المواقف والعالقات االجتماعية،ودرجة فاعليته في هذا التصرف في 

  1"وسهولة

مهارة الفرد في التكيف االجتماعي وبناء عالقات اجتماعية " ويعرف في المعجم التربوي بأنه  

  .2اآلخرينسليمة مع 

ية ، وفهم الناس والتفاعل معهم العالقات االجتماع إدراكقدرة الفرد على "ويعرفه زهران بأنه  

التوافق االجتماعي ، ونجاح الفرد في  إلىوحسن التصرف في المواقف االجتماعية ، مما يؤدي 

  .3حياته االجتماعية

صرف في المواقف االجتماعية ، والتعرف على حالة المتكلم  تالقدرة على ال"بأنه :ويعرفه أيضا 

      والتنبؤ به من  اإلنسانيلوجوه، ،والقدرة على مالحظة السلوك وا األسماءالنفسية ،والقدرة على تذكر 

في  اآلخرينالبسيطة وروح الدعابة والقدرة على فهم النكتة واالشتراك مع  واألدلةالمظاهر  

   4.مرحهم 

ذكاء بين "عرف جاردنر الذكاء االجتماعي تحت مسمى  الذكاءات المتعددة"وفي إطار نموذج 

  :على أنه مفهوم واسع نسبيا يشمل عددا من القدرات أهمها ما يأتي" شخصي االجتماعي

القدرة على استشفاف المشاعر اإلنسانية، والدوافع، والحالة المزاجية والنفسية لآلخرين،القدرة 

على بناء العالقات الناجحة مع اآلخرين، وعلى العمل كعضو فاعل في فريق،القدرة على إبداء 

  5.التعاطف اتجاه اآلخرين

الذكاء االجتماعي،والذكاء اللغوي،والذكاء الجسدي ،حيث يقول :الذكاءات التفاعلية  أنواعمن  

لذي ا ،وما اآلخرينالذكاء في العالقات المتبادلة بين الناس هو القدرة على فهم  أن: "جارندر

اعية فيما يتعلق بذكاء الشخصية االجتم أما"يحركهم ،وكيف يمارسون عملهم،وكيف نتعاون معهم 

                                                             

  .71ص المرجع نفسه،: الدسوقيمحمد غازي  1
 .71ص المرجع نفسه،:الدسوقيمحمد غازي  2
 .225 ص ،مرجع سابق:حامد عبد السالم زهران  3
 .75ص، مرجع سابق:محمد غازي الدسوقي  4
الذكاء االجتماعي وعالقنه بالتفكير الناقد وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة،رسالة  :خليل محمد خليل عسقول 5

  .18، صماجستيرغير منشورة، جامعة النجاح،فلسطين
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على  والمحافظةهي القيادة ،والمقدرة على تنمية العالقات ،:مواصفات أربعوتميزها ،فقد حدد 

 .1،والقدرة على حل الصراعات،والمهارة في التحليل االجتماعي األصدقاء

 اآلخرينمن فهم  تمكنهومن خالل التعريفات السابقة نستنتج مزيج من القدرات يمتلكها الفرد   

الذكاء االجتماعي بالنسبة لجميع  أهميةوهنا تظهر  اآلخريناء عالقات ناجحة مع والنجاح في بن

بحاجة لهذا النوع من الذكاء ولهذا  وأنهمالذين يحتلون مواقع اجتماعية قيادية عموما،  األشخاص

على  أوالجامعات باعتبارهم قادة فرق سواء على مستوى طلبتهم  ألساتذةيمكن تطويره بالنسبة 

  .اإلدارةمستوى 

 فقد اقترحهالذكاء االجتماعي ليس جديدا  أنيرى البعض  :تطور مفهوم الذكاء االجتماعي - 2

  تلكالذكاء العاطفي ،وفي  أوجههو احد :بان الذكاء االجتماعي  1925 ثورندايك في مقال نشره

عي وكان تشاؤما بالنسبة للذكاء االجتما أكثر آخرينلسيكولوجيين  أخرىالفترة ظهرت وجهة نظر 

 أوسواء بإرادتهم  ريدنماوجعلهم يفعلون  اآلخرينالذكاء االجتماعي كما يرونه قدرة على خداع 

   2.همنرغما م

عندما أشار إلى  1920الذكاء على يد ثورندايكبهذا النوع من  كانت بداية االهتماموقبل ذلك 

أو الذكاء العملي، ، يتميز عما هو متعارف عليه من صور الشخصيةوجود مظهر من مظاهر  

الذكاء المجرد، أطلق عليه اسم الذكاء االجتماعي، فقد أكد على هذا المفهوم في تقسيمه الثالثي 

  :للذكاء كما يتلخص فيما يلي

 .كما يبدو في المهارات العلمية اليدوية الميكانيكية:الذكاء الميكانيكي

 .الرموز والمعاني المجردةكما يبدو في القدرة على فهم واستخدام :الذكاء المعنوي

  .3كما يبدو في القدرة على فهم الناس والتفاعل معهم :الذكاء االجتماعي

وبعد ذلك اهتم العلماء بدراسة هذا النوع من الذكاء ، والمكونات التي يقوم عليها ، والمقاييس 

السيكولوجية ماسماه العالقة 1927عام  ،فقد اقترح سبيرمانالتي يمكن االعتماد عليها في قياسه

  .العالقات والمتعلقات  إدراك،بحيث تخضع لقانونية االبتكار في 

                                                             

 .24،ص2008اليازوردي ،االردن،،دار 1الذكاءات المتعددة،ط:طارق عبد الرؤوف عامر وربيع محمد1 
  .72،ص2003الوضع الراهن في بحوث الذكاء،دط،المكتب الجامعي الحديث،االسكندرية،:مدثر سليم احمد 2
 .183ص،1994،دار الفكر العربي ،القاهرة،5الذكاء ،ط:فؤاد البهي السيد 3
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 أنحطب  أبوميدان الذكاء االجتماعي ،ويرى  إلىعامل ينتمي  إلى 1962وتوصل حامد العبد 

  .1965في مجال بحث الذكاء االجتماعي باسم اوسليفان وجليفورد ودي ميل  أهميةالبحوث  أكثر

 إلىفيه  أشارعن نظريته في الذكاء المتعدد "اطر العقل"نشر جارندر كتابه  1983وفي عام 

  .interpersonalالذكاء االجتماعي واسماه 

الذكاء االجتماعي في  أهميةيؤكد فيها  Marlowe 1985وقد توالت البحوث بعد ذلك منها دراسة 

  .خريناآلتقييم احتياجات التدريب في نطاق العمل للتدريب التكنولوجي مع 

 من الذكاء ومن بينها الذكاء أخرىبفحص القدرة العقلية العامة ونماذج  Beckzrقامت  1999وفي عام 

  .االجتماعي 

راعي السلوك الص أنماطالذكاء االجتماعي مهم في كل  أنمن نتائج دراسته  Bjoerkqvist 2000  واستخلص

التقمص  االجتماعي يزيد من قرارات الصراع السليمة مع وجودن الذكاء أضد اجتماعي،و ماكان اجتماعيا او سواء

  .1العاطفي

أهمية خاصة لدي مختلف الباحثين في السلوك ، وإن  وعموما فان للذكاء االجتماعي اآلن 

على فهم الناس ،والتفاعل معهم ،أو  ، سواء من حيث كونه قدرة عامةإليهاختلف منظور كل منهم 

  .نوعية متضمنة في نموذج بناء العقل كما قدمه جيلفورد من حيث هو قدرة معرفية

للذكاء االجتماعي مكونات خاصة به  أن إثباتلقد حاول العلماء :مكونات الذكاء االجتماعي -3

" توصل مارلو للذكاء اللفظي ،والذكاء العام ،فقد  األخرى األنواعمما يثبت استقالليته عن باقي 

Marlowe  "عن مكونينعبارة عي جتمااال الذكاءأن  إلى:     

وهو السلوك الفعلي في المواقف االجتماعية الذي طبيعته المنفعة  :جتماعي االاء األد:ل األو   

  . المتبادلة 

بطريقة  اآلخرينعلى التعامل مع للشخص الخاصة وهي القدرة  :ة االجتماعية اءالكف: الثاني  

  .القدرة على التصرف بشكل فعال اجتماعيا أيمالئمة،

  :للكفاءة االجتماعية ثالثة مكونات هي  أنويوضح مارلو 

 .وهي الشعور بالثقة ، والتمكن من النجاح والتفاعل االجتماعي :الفعالية الذاتية االجتماعية 
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 السلوكية والمعرفية االجتماعية المهارات: وتتكون من عنصرين ، هما المهارات االجتماعية 

افع الذي يوجه السلوك للهدف، ويعكس اهتمام الشخص بالهدف ويتناول الد:  االهتمام االجتماعي

  .خمسة مكونات للذكاء االجتماعي  Orloik  1987  واهتمام الناس به وحدد اورليك 

 ). الحاالت النفسية الداخلية(اآلخرين إدراك -

 .اآلخرينالقدرة العامة على التعامل مع  -

 في الحياة االجتماعية واألدوارمعرفة العادات  -

 .االجتماعية المعقدة والحساسية للمواقفاالستبصار  -

  1استخدام التكتيكات االجتماعية في المعالجة االجتماعية -

 اإلدراكويتضمن  األبعادالذكاء االجتماعي مكون متعدد  أن 1992وقد اعتبر وونج    -

  2االجتماعية والمعرفةاالجتماعي،االستبصار االجتماعي،

مكونات الذكاء االجتماعي فقد قام بتحديد  Marloweوكما حدد مارلو:أبعاد الذكاء االجتماعي  - 4

  .اآلتيك،  أبعاد خمسةوتمثلت في  أيضا أبعاده

  .مجموعة بشريةواهتمامات الشخص في أي مستوى ميول إلى يشير  : االجتماعياالهتمام  -

وتشير الى قدرة الفرد على استخدام مهارات التفاعل االجتماعي الكفء  :المهارات االجتماعية -

  .مع االخرين

  .وتشير الى فهم افكار ومشاعر االخرين ، والتعاطف معهم :مهارة التعاطف  -

  .ويشير الى مستوى قلق الفرد وخبرته في مختلف المواقف االجتماعية:القلق االجتماعي   -

وتشير الى قدرة الشخص على االدراك،او التنبؤ بردود افعال االخرين : المشاعر الوجدانية -

  3.على سلوك ما نحوهم 
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  :مظاهر الذكاء االجتماعي     5 - 

نتعرف على الذكاء االجتماعي من خالل المظاهر التي تدل عليه وذلك من خالل سلوك الفرد 

لذلك  اآلخرينمن خالل معاملته مع  أوالذي يتمتع بالذكاء االجتماعي سواء من خالل تقييمه لنفسه 

للذكاء االجتماعي مظاهر عامة تتمثل في توافق الفرد ونجاحه االجتماعي والتزامه بسلوكيات 

وذلك من خالل فهمهم وتفسير السلوك  األشخاصمظاهر خاصة تتمثل بتعامله مع  وأيضالمجتمع ا

 :الصادر عنهم وفيما يلي توضيح لمظاهر الذكاء االجتماعي العامة والخاصة

  .المظاهر العامة للذكاء االجتماعي -1- 5 

 ومسايرة المجتمع، بأخالقيات وااللتزام اآلخرين، مع السعادة ويتضمن : االجتماعي التوافق -

والتفاعل  االجتماعي، التغير وتقبل االجتماعي، الضبط لقواعد واالمتثال االجتماعية، المعايير

 .الصحة االجتماعية تحقيق إلى يؤدي مما الزوجية، والسعادة الجماعة لخير والعمل ، السليم االجتماعي

 العالقات في الرضا لتحقيق جهد كل وبذل االجتماعي، الكفاح وتتضمن: االجتماعية الكفاءة -

  .الشخصية واالجتماعية الحاجات إلشباع االجتماعية وبيئته الفرد بين مستمر توازن وتحقيق االجتماعية،

ويتجلى في النجاح في االتصال  اآلخرينويتضمن النجاح في معاملة : النجاح االجتماعي -

  .الخ... وإداريااالجتماعي مهنيا 

  .ت االجتماعيةوالمناسبا المواقف في االجتماعية بالمعايير سلوكياً االلتزام وتتضمن :المسايرة -

المعاملة والتعامل السليم  وأصولالسلوك المرغوب اجتماعيا  إتباعويتضمن ذلك : االتيكيت -

 الدين المعاملة"وفنياته ،وفي الحديث الشريف  وأساليبه اآلخرينمع 

  .المظاهر الخاصة للذكاء االجتماعي -2- 5

 وءفي ض"اللباقة"و"حسن التصرف"ويتضمن ذلك : االجتماعية المواقف في التصرف حسن 

والتبعية ومواقف  مختلفة كالقيادةمواقف المعايير االجتماعية في المواقف االجتماعية العامة و

  .والمواقف المحرجة  األقلياتالتفاعل االجتماعي والمعامالت ومواقف المعاشرة الزوجية ومواقف 

 التعرف على حالة  علىالفرد   قدرة ويتضمن ذلك : لآلخرين النفسية حالةال التعرف على -

  .اليأس أوالثورة  أوالغضب  أوكما في حالة الفرح  اآلخرين،

مما يساعد في  باآلخريناهتمام الفرد  ويتضمن ذلك:  والوجوه األسماءالقدرة على تذكر   -

  . وأسمائهمقدرته على تذكر وجوههم 
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 أو المظاهر بعض من به التنبؤ على القدرة ويرتبط ذلك :االنساني السلوك سالمة الحكم على -

 على الشخص وقدرة اإلنسانية التعبيرات فهم" الفراسة أالجتماعية "ويتجلى ذلك في . ،البسيطة  األدلة

 أو ، اإليماءات أو الوجه، تعابير بعض دالالت إدراك خالل من وذلك لآلخرين، النفسية الحالة معرفة

 .التعبيرية المؤشرات ذلك من غير أو الجسم، أوضاع

ويظهر في القدرة على " النكتة" يتضمن ذلك القدرة على فهم :  روح الدعابة والمرح -

  1اآلخرينالمتبادلة  مع  واأللفةفي مرحهم ودعابتهم وظهور عالمات المحبة  اآلخريناالشتراك مع 

  

  :نظريات المفسرة للذكاء االجتماعيال  - 6

تجاهات ومداخل نظرية إهناك  أن،يجد  السابقة واألبحاث واألدبياتالنظرية  لألطرالمتتبع  إن

 كاظممحمود  أشارفي تفسير الذكاء االجتماعي من وجهة نظر خاصة بكل اتجاه وبناء على ذلك 

  :تجاهات إ أربعة إلى2.في دراسته المعنونة بالذكاء االجتماعي وعالقته بجودة اتخاذ القرارتميم 

 االتجاه السلوكي:  

يتمثل هذا االتجاه في نظرية ثورندايك وسكنير ،يؤكد هذا االتجاه بان الذكاء االجتماعي يمثل 

من خالل العالقات االجتماعية والتصرف والتعامل السليم معهم  اآلخرينالفرد على فهم  قدرة

يعيش وسط  وإنمايحاكي فراغ  نجاح الفرد في الحياة ناتج عن انه ال أنبحكمة معهم حيث 

  .تجمعات بشرية يتفاعل معها ويؤثر فيها ويتأثر بها

 يتمثل في نظرية جيلفورد حيث شعر بأن الذكاء االجتماعي يرتبط بالمحتوى  :االتجاه العقلي

السلوكي للقدرات العقلية والذي يتضمن خبرات متعددة تحتوي على معلومات غير لفضية من 

عابير المستخدمة اجتماعيا التي تتسم من خالل العالقات للرموز والت األفراد إدراكخالل 

  .اآلخريناالجتماعية والمشاركة الفعالة مع 

                                                             

  .225،227ص ص ،مرجع سباق:حامد عبد السالم زهران 1
،كلية التربية ،الجامعة الذكاءاالجتماعي وعالقته بجودة اتخاذ القرار:م التميم،وغيد سمير ثابت ظمحمود كا 2

 10.9ص ص ،2010-2009المستنصرية،العراق،
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  كائن  اإلنسان أنيتمثل في نظرية جون ديوي حيث افترض ديوي :االتجاه المعرفي

ولديه القدرة الكافية على تشكيل مصيره  أفضليعمل لنفسه بيئة  أنبيولوجي اجتماعي قادر على 

ف فقط باالهتمامات المتعلقة بالعالم المادي الميكانيكي عرتُ بصورة صحيحة ،وان الخبرة والتجربة ال

اللون وخاصة السلوك االجتماعي  أشكالاالجتماعية فالفعل هو شكل من  األمور إلىالبحت بل تمتد 

 البيئةهو سلوك ونشاط وتفاعل مع  أساسهالفعل في  أي السلوك الذي له هدف واتجاه وان عمل

  .الفرد ذكاء اجتماعي  إلكساباالجتماعية ،وان التربية تعمل  البيولوجية

  على تفاعل الفرد مع  أكدنظرية باندورا حيث يتمثل في :  االجتماعي–االتجاه المعرفي

يصبح لديه سياق اجتماعي يندرج تحت سلوكه  لآلخرينوعالقاته االجتماعية ومدى فهمه  اآلخرين

الجتماعي على حسب تطورها للذكاء ا والمفسرةعرض للنظريات المتعددة  وفيما يلي.1"وتصرفه

  .الزمني 

   : )(R.Thorndike 1920نظرية ثورندايك  -1- 6

، والذكاء لديه متكون من عدد كبير من العناصر أو االجتماعييعد ثورندايك أول من قدم الذكاء  

عقلي عبارة عن عنصر منفصل مستقل إلى حد ما عن بقية العناصر  أداءالعوامل المنفصلة فكل 

 اسمهيؤمن بشيء  اُألخرى غير أنّه قد يشترك مع كثير من العناصر في بعض المظاهر وهو ال

ثة أنواع من الذكاء هي الذكاء المجرد، والذكاء ، وقد توصل ثورندايك إلى وجود ثال2الذكاء العام

 االجتماعيةالميكانيكي، واألخير الذي تمثل في القدرة على التواصل مع اآلخرين وتشكيل العالقات 

  . 3االجتماعيوالذي أطلق عليه الذكاء 

يرى جيلفورد إن بنية العقل أو القدرات العقلية التي  :) (Guilford 1967نظرية جيلفورد  -2- 6

، وبالرجوع إلى ) المحتوى، والعمليات، والنواتج( تتضمنها تتكون من ثالثة أبعاد رئيسة هي 

تصنيف جيلفورد هذا فإن المحتوى السلوكي يقع ضمن بعد المحتويات ، ويتضمن المحتوى السلوكي 

                                                             

 .10.9ص، ص مصدر سابق:م التميم،وغيد سمير ثابت ظمحمود كا 1
       .123ص،1996دار النهظة العربية،القاهرة ،،5،طالذكاء ومقاييسهجابرعبد الحميد جابر، 2
،دار الكتاب الجامعي،االمارات 2مدخل الى علم النفس،ط:عماد عبد الرحيم والهنداوي علي فالح الزغلول 3

 .309،ص2004العربية،
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ستدالل على أفكار ومشاعر األفراد من مظاهر سلوكهم المعلومات الخاصة بسلوك اآلخرين واإل

  1قدرة) 120(قدرة من ) 30(، ويشمل )االجتماعيالذكاء (ويمثل هذا المستوى 

   :1973نظرية أبو حطب   -3- 6

، ثم 1973لقد صاغ أبوحطب نظريته األنموذج الرباعي للعمليات المعرفية في صورتها األولية عام

صنّف الذكاء إلى ثالثة أنواع هي الذكاء المعرفي  ، وقد1988عامظهرت بشكل أكثر تطوراً في 

، منطلقاً من تصوره من أن الذكاء دالة نشاط الشخصية ككل، وفي المرحلة واالجتماعيوالوجداني 

ويتعلق الذكاء (2وشخصي واجتماعيالثانية لتطور نظريته فإنّه صنّف الذكاء إلى ذكاء موضوعي 

وإدراك األشخاص وكل المواد والرموز التي تستخدم  الجتماعيالديه باإلدراك  االجتماعي

بين األشخاص، ويتم التعامل معه بطريقة الفحص  االجتماعية، ويتضح في تعلقه بالعالقات اجتماعيا

  3 )المتبادل أو الفحص بالمشاركة والتي تتضمن المعايشة والتفاعل مع اآلخرين

  :)H.Gardner 1983(نظرية هوارد كاردنر   -4- 6

كاردنر وجهة نظر جديدة بشأن الذكاء، إذ يرى أن الذكاء بنية معقدة تتألف من عدد كبير  اقترح 

من القدرات المنفصلة والمستقل بعضها عن بعضها اآلخر تشكل كل قدرة منها نوعاً خاصاً من 

ديد من الذكاء تختص به منطقة معينة من الدماغ ، ولقد جاءت نظرية كاردنر نتيجة لمالحظاته للع

األفراد الذين يتمتعون بقدرات عقلية خارقة في بعض الجوانب لكنهم اليحصلون على درجات 

  . 4الذكاء اختباراتمرتفعة في 

على مستوى واسع،  اهتماموقد أصبحت نظرية كاردنر في الذكاءات المتعددة موضع         

أطر العقل "دنر في كتابه وتبناها تربويون وتضمنتها دورات تدريب المعلمين، وقد أشار كار

مفهوماً جديداً للذكاء اإلنساني بأن اإلنسان يمتلك عدة أنواع من الذكاء   (Frames of Mind)" البشري

                                                             

الجمعية النفسية للدراسات النفسية ، ،)النموذج وبرنامج البحث( الذكاء الشخصي  :أبو حطب فؤاد عبد اللطيف  1
   .19،ص1991،المؤتمر السابع لعلم النفس في مصر ، مكتبة األنجلوالمصرية ، القاهرة

المدارس الثانوية،رسالة ماجستير،المعهد ،كفايات الذكاء االجتماعي لدى مدراء ناطق عبد الوهاب و القيسي لبنى 2
 .28ص، 2005،  العربي العالي للعلوم التربويةوالنفسية ،جامعة بغداد،

الذكاء االجتماعي وعالقته باسلوب حل المشكالت لدى طلبة الجامعة،مجلة البحوث التربوية :قاسم انتصار كمال 3
  .12ص،  2009، والنفسية ،بغداد

  .314-313ص ص،مرجع سابق:الزغلول عماد عبد الرحيم والهنداوي علي فالح 4
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نوعاً ثامناً أسماه الذكاء الطبيعي، وأكد عند عرضه  1995تصل إلى سبعة أنواع ثم أضاف عام 

إال  انفصالهما، وذكر إنّه رغم االجتماعيء لنظريته على الترابط بين كل من الذكاء الشخصي والذكا

، ويؤكّد أن كل فرد يحمل 1أن العالقات الضيقة داخل معظم الثقافات تجعلهما غالباً ما يرتبطان معاً

الذكاءات الثمانية هذه وتعمل هذه الذكاءات الثمانية معاً بطرق فريدة، ويمكن تطوير الذكاءات فإن 

  .الذكاءات الثمانية بمستوى عاٍل نسبياً من األداء  كل فرد يمتلك السعة على تطوير

   :(R.sternberg 1988)نظرية ستيرنبرغ  -5- 6

توصل ستيرنبرغ إلى نظرية تدعى النظرية الثالثية للذكاء، ويرى أن الذكاء بنية تتألف من ثالثة 

البعد السياقي ، وقد أشار إلى إن " بعد المكونات، والبعد السياقي، وبعد الخبرات" أبعاد وهي 

يتضمن المشكالت المتعددة التي يواجهها األفراد أثناء حياتهم وتفاعالتهم اليومية ويمكن تصنيف هذا 

  . 2البعد إلى ثالثة أنواع من الذكاء وهي الذكاء التحليلي، واإلبداعي، والعملي

يقع ضمن الذكاء العملي ويتمثل في القدرة على فهم  االجتماعيويشير ستيرنبرغ إلى أن الذكاء  

بشكل الئق ولبق مع األفراد من ذوي األمزجة والدوافع المختلفة والقدرة على  واالستجابةاآلخرين 

وتكوين الصداقات فضالً عن القدرة على التعرف على رغبات  االجتماعيةتشكيل العالقات 

  . 3اآلخرين

 .قياس الذكاء االجتماعي - 7

مشكالت قياس الذكاء االجتماعي فقد استبعد صراحة  إلىلقد نبه ثورندايك منذ وقت مبكر     

استخدام االختبارات اللفظية وعبر عن شكوكه في استخدام الصور كمحتوى تتألف منها هذه 

  .االختبارات  تحل من الحياة الواقعية 

 لآلخرين لحاالت العقلية والوجدانيةالقدرة على معرفة ا أنفكان يرى  "Sperman"سيبرمان  أما   

والتي " Hilly"الصور عند هيلي  وإكماليمكن قياسها باختبارات من نوع التفسيرات عند بينيه 

تتضمن التفاعل الشخصي ففي اختبارات التفسيرات نجد مجموعة من الصور تتطلب من 

                                                             

  .11مرجع سابق،صجابر عبد الحميد جابر، 1
الذكاء االنفعالي وعالقته بأساليب المعاملة الوالديةبمرحلة االعدادية،رسالة :ابراهيم محمدوضمياء  الخزرجي 2

  .2526ص ص  ،2008 ماجستير،كلية التربية،جامعة ديالي الدوسقي،
  .314 ص،مرجع سابق:علي فالح  والهنداويعماد عبد الرحيم الزغلول  3
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بعد ذلك وقد سجل  ما يحدث واستنتاج ما حدث من قبل والتنبؤ بما سيحدث إدراكالمفحوصين 

هذه  أنمن دراسة مثل هذه االختبارات والتي استنتج منها  إليهاسيبرمان بعض النتائج التي توصل 

    .1جانب اشتراكها في العامل العام إلىاالختبارات تقيس شيئا مشتركا 

 .1928مقياس جامعة جورج واشنطن للذكاء االجتماعي -1- 7

هو أول )1928موس وهنت وامواك وود ورد (يعد مقياس جامعة جور واشنطن الذي أعده    

  وتضمن سبعة اختبارات فرعية  –في ضوء تصور ثورندايك –مقياس وضع للذكاء االجتماعي 

 .اختبار الحكم في المواقف االجتماعية -

 .اختبار تذكر األسماء الموجودة -

 .اختبار مالحظة السلوك اإلنساني -

 .ار التعرف على الحالة العقلية من خالل الكلماتاختب -

 .اختبار التعرف على الحالة العقلية من خالل تعبيرات الوجه -

 .اختبار المعلومات االجتماعية -

 .اختبار تذوق النكت والفكاهة -

 وأصبححذف االختباران الخامس والسادس، 1927وفي الطبعات  المتتالية لهذا المقياس بعد عام 

  : المقياس مكون من خمسة اختبارات فرعية هي

 .اختبار القدرة على إصدار األحكام في المواقف االجتماعية -

 .اختبار القدرة على التعرف على حالة المتكلم النفسية -

 .اختبار القدرة على مالحظة السلوك اإلنساني -

 .داعبة والمزاحعلى إدراك وتذوق النكت وروح ال ةاختبار القدر -

 . 2لقدرة على تذكر األسماء الموجودةاختبار ا -

  :فقط أجزاء أربعةواعدت منه بعد ذلك صيغة قصيرة تتكون من 

 .التصرف في المواقف االجتماعية  -

                                                             

   .410صمرجع سابق ،:فؤاد عبد اللطيف  ابو حطب 1
  . 120مرجع سابق،ص:الدسوقيمحمد غازي  2
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 .التعرف على الحالة النفسية للمتكلم  -

 .الحكم على السلوك اإلنساني  -

 .روح الدعابة والمرح  -

  :واعدت كذلك صيغة مختصرة تحتوي على جزأين فقط هما 

 التصرف في المواقف االجتماعية  -

 الحكم على السلوك االجتماعي  -

وقد تم تعديل فقرات المقياس للتوافق مع البيئة العربية في صورة اختبارين  وكتيب واحد 

  .وتستغرق اإلجابة عنه حوالي نصف ساعة

يتكون من عشرين عبارة تعبر كل " التصرف في المواقف االجتماعية : " االختبار األول  -

نها عن موقف اجتماعي به مشكلة تتطلب التصرف بشكل معين لحلها أو سؤاال يتطلب إجابة تدل م

هذه  إحدىعلى حسن التصرف ويلي كل موقف أربع استجابات وعلى المفحوص أن يختار 

  .االستجابات التي يعتقد أنها تمثل االستجابة الصحيحة أو الرأي الصحيح 

ويتكون من خمسين عبارة تعبر كل منها )) لوك اإلنسانيالحكم على الس:((االختبار الثاني  -

على السلوك اإلنساني ،ويطلب من المفحوص أن يقرر وجهة نظره ما إذا كانت العبارة صحيحة أم 

  .خاطئة

لكي تتحقق من شعور الناس البد أن تعتمد على العين أكثر من اعتمادك  –) خطأ) (صح( :أمثلة 

  .على األذن

  .لناس يتقبلون النقد الموجه إليهم بصدر رحبمعظم ا -)خطأ) (صح(

يؤخذ بال تردد على انه يجعل الناس  أن أن ما يجعل احد األشخاص سعيدا يمكن -)خطأ) (صح

  .1عموما سعداء

  

  

  

                                                             

 .228مرجع سابق،ص :حامد عبد السالم زهران  1



 .الذكاء االجتماعي                                                                   :   الثانيالفصل 

  

45 

 

  .1925مقياس العوامل األربعة للذكاء االجتماعي لجيلفورد   -2- 7

أن انتعش على يد جيلفورد  لقد ظل البحث في الذكاء االجتماعي متوقفا لسنوات عديدة إلى

والذي تضمن ثالثون قدرة مميزة للذكاء 1955وتالميذه حين قدم نموذجه حول بنية العقل عام 

  )المحتوى السلوكي( االجتماعي 

  .تعرف هذه االختبارات باختبار الذكاء االجتماعي ذات العوامل الست وتقيس المعرفة السلوكية

 يس عامل معرفة الوحدات السلوكيةار المجموعات التعبيرية  ، ويقباخت -

 .اختبار الرسم الكاريكاتوري الناقص، ويقيس عامل معرفة المنظومة السلوكية -

 .اختبار الترجمات االجتماعية ، ويقيس عامل معرفة التحوالت السلوكية -

 .اختبار الرسم الكاريكاتوري التنبؤي، ويقيس عامل معرفة التضمينات السلوكية -

 .ويقيس عالم معرفة المنظومة السلوكيةقصة اختبار الصور النا -

 .ويقيس عامل معرفة التحوالت السلوكيةاختبار تبديل الصور -

سيلفان بمراجعة هذه االختبارات وحذفا منها االختباران من خالل األدبيات قام جيلفوردوو

ذات الخامس والسادس ،وأصبحت هذه االختبارات تسمى فيما بعد باختبارات الذكاء االجتماعي 

   .1العوامل األربع

  1990مقياس الذكاء االجتماعي ألحمد الغول  -3- 7

  :اعد احمد الغول مقياسا للذكاء االجتماعي يتضمن ثالثة اختبارات فرعية هي 1990في عام 

  .اختبار المواقف السلوكية االجتماعية -

 .اختبار المواقف السلوكية اللفظية -

 : اختبار المواقف السلوكية المصورة وينقسم إلى نوعين  -

 .اختبار األفعال السلوكية   -

 . 2واختبار التعبيرات االنفعالية وهما عبارة عن رسوم كاريكاتورية -
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،وونج 1992استخدم وونج :1995مقياس الذكاء االجتماعي لوونج وماكسويل وميرا  -4- 7

في قياس الذكاء  األساليبالمتعدد –التصميم المتعدد السمات  2002غاية  إلى 1995مابين عام وآخرون

من طريقة في قياس نفس السمة  أكثراستخدام  أنالعديد من الباحثين  أوضحاالجتماعي ،حيث 

  1.يعطي ثقة اكبر في النتائج

في ظل موجة االهتمام بقياس الذكاء :2001مقياس جامعة ترومسو للذكاء االجتماعي - 7-5 

مصورة ،خرج علينا ديفيد سيلفيرا  أومن طريقة سواء لفضية  أكثراالجتماعي من خالل استخدام 

وهو عبارة عن  -ويتكون هذا االختبار ..اختبارات التقرير الذاتي في قياس الذكاء االجتماعي 

المعلومات االجتماعية )معالجة ( تجهيز:وهي أبعادعبارة تمثل ثالثة  21من  –اختبار ورقة وقلم 

  .االجتماعي)اإلدراك(الوعي ،المهارات االجتماعية

الثالثة للذكاء االجتماعي في وقت  اإلبعادوهذا االختبار هو في الحقيقة مقياسا فرديا يسمح بقياس 

  .2واحد

اعد محمد غازي مقياسا للذكاء  2002في عام : 2002مقياس الذكاء االجتماعي لمحمد غازي  -6- 7

 :فردية اعتبرها مكونات  للذكاء االجتماعي وهي  أبعاد أربعةاالجتماعي يقيس 

 .االجتماعي والمعرفة االجتماعية،كمكونين معرفيين  اإلدراك -

 .الكفاءة االجتماعية والتوافق االجتماعي ،كمكونين سلوكيين -

النظرية والدراسات السابقة على تسلسلها الزمني  األدبياتبعد عرض المقاييس التي وردت في 

المزيد من االهتمام  إلىا متواصال للبحث في هذا النوع من الذكاء ويبقى بحاجة رهناك تطو أنيبدو 

  .حوله األبحاثوالبحث خاصة في البيئة العربية والمحلية الجزائرية نظرا لنقص 
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  :الفصل  ةالصخ

اء االجتماعي من العوامل الهامة في الشخصية ألنه يرتبط بقدرة الفرد مما سبق يتضح أن الذك

على التعامل مع اآلخرين وعلى تكوين عالقات اجتماعية ناجحة وعندما يتمتع الفرد بالذكاء 

مع اآلخرين من ناحية واستقطابهم  االجتماعي االجتماعي هذا يعني انه يمتلك القدرة على التفاعل

ويتشكل الذكاء االجتماعي من مزيج متوازن من الشعور باحتياجات  من ناحية أخرى، معهم للتعامل

اآلخرين واهتماماتهم الصريحة منها والضمنية ومن اكتساب مجموعة من المهارات التي تمكن من 

، وقد أشار زهران إلى أهمية رعاية الذكاء النجاح في التفاعل معهم في كل مكان وزمان 

ته لدى األطفال والشباب عن طريق تعليمهم التصرف االجتماعي في المواقف االجتماعي وتنمي

االجتماعية المختلفة في صور المعايير السليمة والقيم االجتماعية واألخالقية والدينية  ،واعتبرها من 

  .أهم واجبات األسرة ،والمدرسة ،ووسائل اإلعالم
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   :تمهيد 

نمارسه طوال الوقت منذ الوالدة ،وفي  ألننا أنواعهالحياة بجميع  أساسياتيعتبر التواصل من 

الشارع والمنظمات والمؤسسات االجتماعية ،حيث  إلىالمدرسة  إلى باألسرةجميع الميادين بداية 

ن النابض في قلب المنظمة وبدونه اليمكن لها لشرياالمختصون في االتصال والمنظمات ا يعتبره

 أعضاءاالتصال وتنمية مهاراته لكل  أساليببما كان تطوير   األهمية،لهذا كان من   أهدافهاتحقيق 

التنظيم من نقل المعلومات   أعضاءليتمكن  وأيضال التغلب على المعيقات والتشويش المنظمة من اج

،ومن هنا تتضح  أهدافهالكي تتمكن من تحقيق  األحسن إلىوالمشاعر،والسير بالمؤسسة  واألفكار

 أمامهماستخدام المهارات االتصالية من طرف الرؤساء يفتح  أنما االتصال التنظيمي ،ك أهمية

 أوالمعلومات واستقبالها ويسمح بتدفق ناجح للرسائل االتصالية دون تشويش  إلرسالمجال واسع 

  .ومن ثم ضمان نجاح عملية االتصال، تاخير أوضياع 

  :االتصال مفهوم -1 

وتعني )communes(الالتيني لكلمة  األصلمأخوذة من )communication( اتصالإن كلمة 

  وهي الأوظيفة دقيقة ومحددة ومشترك ولهذا فهي تكون قاعدة مشتركة عامة لالتصال  عام او

 وأخدمة، أوسلعة، أوموضوع ، أوأي الترويج لفكرة  واآلراء، واألفكارالمشاركة في تبادل الحقائق ،

جماعة  أو)فرد(المواقف من شخص  أو األفكار أوعن طريق انتقال المعلومات ...فرد  أوية،ضق

رموز ذات معنى موحد ومفهوم لدى الطرفين  باستخدامجماعات، أو أشخاص إلى،

  .Receiver(1(والمستقبل)sender(المرسل:

نسياب البيانات والمعلومات والحقائق داخل المنظمة هي إ التصاالت التنظيميةالمقصود بإو  

والعاملين فيها ببعضهم البعض  واألقسام اإلداراتتصال يتم فيها ربط إوخارجها من خالل شبكة 

بين مجموعة من الناس  أوفربما تكون بين شخص وآخر  وإشكال أنماطوتتخذ هذه االتصاالت عدة 

 وأوالعاملين بالمنظمة  األعضاءربما تكون هذه االتصاالت مقصورة على  أو أخرىومجموعة 

  .2يط من كل هذاخل أوخارجها  إلىتكون موجهة 

                                                             

   .16،17ص ،ص2009،االتصال في المنظمات العامة ،الطبعة العربية،دار اليازوردي،االردن :بشيرالعالق.1  
   .21،ص2006، ،دار يافا العلمية،االردن2طمهارات االتصال،:شريف الحموي   2
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عدم وجود تعريف شامل لمفهوم  إلىيذهب عدد من الباحثين  :تعريف االتصال التنظيمي2

  : ويعرض جولد هابر لمجموعة من التعريفات التي اقتبسها كما يلي....االتصال التنظيمي 

المعلومات واستقبالها في  إرسال بأنهاالتصال التنظيمي Sanborn و  Reddinيعرف  -

  .كبيرة ومعقدة أعمالنطاق منظمة 

 األعمالتدفق المعلومات في منظمة  بأنهاالتصال التنظيمي  kahn و katzويعتبر  -

  .ويقصدان بذلك تبادل المعلومات و نقل المعاني

االتصال التنظيمي وهو نظام متداخل يشمل االتصال الداخلي  أن danceوzelkoويقرر  -

 . 1األعمالويهتم بالمهارات االتصالية بمنظمة  والخارجي

التفاھم  أوآخرضمن المنظمة ، إلىعملیة نقل رسالة من شخص "على انھ أیضا ویعرف -

،وتلقي  واألفكاروالمفاھیم  اآلراء،ومن ھنا فإن ھذا التعریف یتضمن نقل "المتبادل بین شخص وآخر 

محددة تسھم في  أفعال إلىلغرض التوصل ...ردود الفعل عن طریق نظام دقیق للتغذیة العكسیة 

 .2المنظمة أھدافتحقیق 

  .حیث یتضمن ھذا التعریف التوكید على مفھوم االتصال الرسمي ،واالتصال غیر الرسمي 

  :التنظيمياالتصال  أهداف - 3

  :عديدة نذكر منها أهدافتحقيق  إلىالعمل يهدف  بيئةاالتصال في 

  .استخدام الكلمات والحركات وغيرها لتبادل المعلومات  -

ف اآلخر يتفهمها الطر أنوفي وسيلة مناسبة بحيث يمكن ) رسالة ( في صياغة األفكاروضع  -

  .ويتصرف بالشكل المطلوب 

االمتناع عن تنفيذها بشكل معين في وقت  أو أعمالبتعليمات خاصة بتنفيذ  المرؤوسين إعالم -

  .معين 

                                                             

 .18،ص2000،دار الكتاب الجامعي ،االمارات العربية المتحدة،،1االتصال التنظيمي ،ط :محمد ناجي الجوهر 1
  .202،ص 2007،،دار المسيرة،االردن3نظرية المنظمة ،ط:خليل محمد حسن الشماع وخضير كاظم حمود  2
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ومشكالت  وباالقتراحاتبالمشكالت التي ظهرت في التنفيذ  أويتم  أوالرؤساء بما تم  إعالم-

  .1بصفة عامة المرؤوسين

   :أهمية االتصال التنظيمي - 4

لدم ،تحمل لخالياه ااإلنساناالتصال داخل المنظمات مثل شرايين الدم التي تجري في جسم 

   :اآلتيالعمل في  بيئةاالتصال في  أهميةحديد تمكن وي.الغذاء والطاقة ،وتطرد عنه السموم  تمنحهو

  .ومات  المختلفة في العمللحاجة العاملين للمع - 1

  .حاجة العاملين للمشاركة الفعالة في العمل - 2

  .معينة افدأهمزاولة العاملين لعملية االتصال النجاز  - 3

  .اليومية  األعمالمساعدة العاملين في انجاز  - 4

  .المساعدة في حل مشكالت العمل - 5

 .المساعدة في حل مشكالت العاملين - 6

  توجيه العاملين ونصحهم وإرشادهم - 7

 .تحفيز العاملين - 8

  .استقبال الجمهور والعمالء - 9

نه من نقول أ أنالمستهلكين ،وهكذا يمكن  أوالزبائن  أوالعمالء  إلىتقديم السلع والخدمات  -10

سايمون  يقولوكما .نشاطها بدون تبادل للمعلومات  األفرادتمارس مجموعة من  أنالمستحيل 

يصال المعلومات التي تبنى عليها إلفاالتصال ضروري  )بدون اتصال التكون هناك منظمة (

 . 2وغير مناسب القرار ضعيفاغير مناسب كان  أووإذا كان االتصال ضعيفا ، القرارات

خذ االتصال التنظيمي عدة انماط واتجاهات ويستخدم مجموعة يت:االتصال التنظيميأنماط  - 5

 :من الوسائل كما انه يتنوع من الرسمية وغير الرسمية وفيمايلي عرض لما سبق

أنماط أربعةيمكن حصر االتصاالت حسب اتجاهاتها في : االتصال حسب االتجاه  -1- 5  

                                                             

 ،،المجموعة العربية للتدريب والنشر،مصر1،طاآلخرينمهارات االتصال الفعال مع :بو النصرأمدحت  1
 .59،ص2009

  .58،59ص ،صمرجع سابق :النصر أبومدحت  2
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لين وا وانتشارا وتكون صادرة عن المديرين والمسؤشيوع األكثروهي : اتصاالت هابطة. 1.1.5

  .للتنظيم  اإلداريالسلم  الدنيا منالمستويات  أفراد إلىوالمشرفين 

  .والتوجيهات واإلرشادات  األوامرنقل  إلىوتهدف االتصاالت الهابطة خاصة 

  العليا اإلطارات

  المشرفون

  العمال المنفذون

وهي االتصاالت التي تصدر عن العمال والمنفذين  المتواجدين بأدنى :اتصاالت صاعدة. 2.1.5

لهذا فان زيادة حجم المعلومات الصاعدة .في اتجاه المسؤولين واألطر داخل التنظيم  اإلداريالسلم 

  .دليل على سيولة االتصاالت وفعالية قنواتها 

  العليا اإلطارات

  المشرفون

  العمال المنفذون

، اإلداريفي نفس المستوى   أفرادوهي االتصاالت التي تحدث بين  :أفقيةاتصاالت . 3.1.5

ويكون ذلك عادة .بين المنفذين كل على حدة  أوبين المشرفين  أو  اإلطاراتمثلما يحدث بين 

  .واإلنتاجية اإلداريةوالتنسيق بين مختلف المصالح والدوائر  لإلشعار

  

   اإلطارات                      اإلطارات  

  المشرفون                       المشرفون  

  المنفذون                         المنفذون  

 تمثيلها بنجمة وهي التي تكون في صورة متطورة ومعقدة ،ويمكن: اتصاالت نجميه. 4.1.5

 األكثروهي الطريقة .وعمودية ومائلة  أفقيةمتشابكة حيث تكون االتصاالت مختلفة االتجاهات ،

  .1نجاعة وفعالية في مواجهة تعقد التنظيمات الحديثة

                                                             

  .37،ص ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مقدمة في علم النفس التنظيمي:بوفلجة غياث 1
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  :لاالتصال حسب طبيعة وأدوات االتصا. 2.5

اللفظي األلفاظ والكلمات والجمل والعبارات في  ليستخدم االتصا:االتصال اللفظي. 1.2.5

االتصال  يعبر"ي شكل شفوي،أو كتابي الكتروني والتواصل مع اآلخرين، ويتم هذا االتصال ف

الشفهي عن تبادل األفكار والبيانات والمعلومات بين المرسل والمستقبل باستخدام الكلمات المنطوقة 

االتصال المباشر بين طرفي االتصال ،االجتماعات،التليفونات،المناقشات : االتصال  اأمثلة هذ نوم

ن الرسالة ،ويمكن تعديل يسمح هذا النوع من االتصال بالتعرف على ردود أفعال الذين يتلقوو....

قد  -من جهة أخري- القرارات أو التعليمات بصورة فورية لتتالءم مع الموقف بعد المناقشة،إال أنه

مكان  ىالقال المدير أو مجموعة المرؤوسين يتطلب تكلفة وجهدا اكبر،حيث يتطلب األمر انت

  1" د لم قد ينتج عن المناقشاتعلى مواجهة الموقف، واالستعدا ةاللقاء،كما يتطلب من المدير القدر

والبيانات والمعلومات الكلمات  األفكارتعبر االتصاالت الكتابية عن نقل :االتصال الكتابي. 3.2.5

التقارير ،التعليمات،المذكرات ،المنشورات،الرسائل التي تنتقل من :هذا االتصال  أمثلة المكتوبة ومن

  .والتلكسورسائل الفاكس اآللي شبكات الحاسب خالل 

ولعدد كبيرمن  أسرعتسمح بنقل كم هائل من المعلومات وبشكل :االتصال االلكتروني. 4.2.5 

  .األفراد

  : االتصال حسب مدى الرسمية -3- 5

السلطة الرسمية في إطار الهيكل  خطوط هي التي تتم من خالل: االتصاالت الرسمية -3-1- 5

  . 2التنظيمي الذي تحدد فيه االتجاهات وقنوات االتصال

                                                             

   .31مرجع سابق،ص:مدحت ابو النصر  1
 .34مرجع سابق،ص:مدحت ابو النصر  2
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االتصاالت غير الرسمية تتمثل في العملية النهائية التي "  :االتصال غير الرسمي -3-2- 5

تحدث بين العاملين داخل المنظمة وخارجها دون أن يكون ألحد من إدارة المنظمة دخل في 

غير الرسمية من طبيعة اإلنسان باعتباره اجتماعي بطبيعته  تيهها ، وتنبع االتصاالتخطيطها وتوج

إذ تتميز اغلب تصرفاته بعالقاته بالجماعة بحيث تدفعه الرغبة لالنتماء إلى البحث عن جماعة تشبع 

   1".فيه هذه الرغبات ، ويحدث هذا االتصال خارج خطوط الهيكل التنظيمي

   :نظيمينظريات االتصال الت   6

اتجاه  أحاديةيؤكد هذا االتجاه على  : درسة الكالسيكيةون وويفر والمذج شاننمو -1- 6

تغذية  أواالتصال وفي هذا افتراض صريح وضمني لسلبية المستقبل للرسالة ،وتنفي وجود رد فعل 

 واستمرار العمليةراجعة يقوم بها المستقبل للداللة على سالمة الرسالة من طرف المصدر ،

  .2االتصالية في شكل دائري

  :المفتوحة  األنساقرجع الصدى في النظرية االتصالية ومدرسة  -2- 6

وذلك بجعل العملية االتصالية تتم في  feed backنوبرت وينر مفهوم رجع الصدى  أضاف

تطبيق هذا  وإمكانية" وينر"بتحسين نموذج  " بالو التو " شكل دائري وليس خطي ،وقامت مدرسة 

تطبيقه على كل ماهو بسيكولوجي وسيكو  إمكانيةوهذا يعني  اإلنسانيذج على الجانب النمو

 وإنماالفرد اليعيش بمعزل عن هذه التمثالت  أن آخر،وبمعنى )التمثالت والمرجعيات (اجتماعي 

  . 3تشويش على التنظيم إلىالتنظيم،وان أي تشويش على الفرد يؤدي  إلىيحملها معه 

يمكن تمييز نوعين من المحيط بالنسبة للمؤسسة ):كنسق مفتوح(محيط المؤسسة  -3- 6

المحيط  أمامشتركا بالنسبة لكل المؤسسات  األخيرهذا  ،المحيط الخاص، والمحيط العام يعتبر

التي تعتمد عليها المؤسسة  األخرىويعني المؤسسات  ألخرىالخاص فهو يختلف من مؤسسة 

   4ورهاللحصول على الموارد الالزمة لنموها وتط

                                                             

 .48،صمرجع سابق :بوحنية قوي 1
فعالية االتصال التنظيمي في المؤسسة ودوره في اتخاذ القرارات التنظيمية،رسالة ماجستير دراسة مدى :سليم كفان 2

  .38،ص2005- 2004،علم النفس ،جامعة االخوة منتوري قسنطينة،
  .38،صنفسه مرجعال:سليم كفان 3
  .38صالمرجع نفسه،:سليم كفان .  4
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قات االتصال تلك المؤثرات التي تؤثر على السير ييقصد بمع :التنظيميقات االتصال يمع - 7

  :نذكر منها أنواع لمستقبل وهناكا  إلى الحسن لوصول المعلومات

قات النفسية ذات اثر كبير في تحديد مستوى كفاءة يالمع):السيكولوجية(قات النفسية يالمع .1.7

مستقبل الرسالة يمتلك من االستعداد  أنغالبا مايقوم االتصال على افتراض  إذوفعالية االتصال ،

  .تنطوي عليه ما وإدراكيجعله ذا قدرة على استعابها  ما اإلدراكيةالفكري والقابلية 

  :صعوبات نقل المعاني عن طريق الرموز والكلمات .2.7

الرموز والكلمات والعبارات     يتم عن طريق صياغة  االتصال غالبا ما أنمن الجدير بالذكر 

للفرد في ضوء المعاني التي  المتحققيرسم السلوك  وغالبا ما.فالكلمات والرموز ذات معان متعددة 

ومن هنا يتضح بان ، إليهاالكلمات المشار  أوفهمها واستيعابها من خالل الرموز  إلىتوصل 

كلها  وإدراكهافي استقبال المفاهيم  فراداألالكلمات ذات المدلوالت المختلفة والتباين الواضح بين 

  . 1والفاعل الكفءعقبات في تحقيق االتصال  أوقات يتشكل مع

  : قات المتعلقة بالفئات االجتماعيةيالمع .3.7

ترتبط هذه العقبة في االتصال بالحاالت الناشئة عن تكوين االتجاهات الفئوية بين جماعات العمل 

 اإلداريةفي المستويات  األفراد أن أومثال ة المدراء ئيشكلون فئة تتعارض وففالعاملون قد .المختلفة 

الهادفة لتحقيق  فاإلدارة... ادنيبمستوى  اإلشرافية أوالمستويات التنفيذية  إلىالعليا ينظرون 

 2المتباينة للتكوين الشرائحي  األشكالتأخذ  أنوالفاعل البد  الكفءاالتصال 

بين المرسل  المسافة جغرافيايلعب بعد  أنيمكن  : وبعد المسافة داريةاإلتعدد المستويات  .4.7

 إذفي تحقيق نتائج االتصال ،سيما في المنظمات كبيرة الحجم ، اإلخفاقدورا في )المستقبل(والمستلم 

استيعاب مدلوالت الرسائل  إمكانيةقاهرة تحد من  أداةالمسافة الجغرافية البعيدة غالبا ماتشكل  أن

 أنكما ...األخرى اآلليةالوسائل  أوومعانيها الضمنية الصحيحة،لذا غالبا ما يتم استخدام الهاتف 

  .قات االتصاليالدور ذاته في خلق مع اإلداريةلتعدد  المستويات 

                                                             

  .214مرجع سابق،ص :خليل محمد حسن الشماع وخضير كاظم حمود 1
  . 215،ص ،المرجع نفسه:خليل محمد حسن الشماع وخضير كاظم حمود 2
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هو ف إليهلمصدر االتصال دور كبير في استيعاب الرسالة المرسلة  :تقييم مصدر االتصال.  6

 وإنمايسلم الرسالة المعينة ،وال يفسرها فقط في ضوء المعاني والرموز والدالالت التي تحتويها ، 

 بإعدادالمتوقعة من جراء قيامه  واألهدافلمرسل ل...ق خبرته،وثقافته،ودرجة استيعابهعلى وف

في استقبال الرسالة بوضوح  أساسيالذا فان تقييم مصدر االتصال غالبا ماتكون عائقا ...الرسالة 

  .التي تنطوي عليها فعال األساسيةواستيعاب المفاهيم 

  : المستلم بحاالته النفسية تأثير. 7

،فان مايسمعه األمانعدم  أوالخوف  أوحينما يشعر الفرد في ظروف عمله بقدر معين من القلق 

لى درجة عالية من االستقرار وتهديدا قياسا بسماعه لذات الموقف عندما يكون ع إثارةيشكل لديه 

 بإمكانيةاتسمت  إذا إالبنجاح  أهدافهالذلك فان عمليات االتصال التحقق .والتوازن الذهني والفكري 

   .لإلفرادبنظر االعتبار لمتغيرات الحاالت االنفعالية والنفسية  أخذها

ذات اثر كبير في خلق معاناة ) الفعال  و الكفء(قات االتصال يومن هنا يتضح بجالء بان مع

   .1المطلوبة بالشكل الطموح األهدافقدرتها على تحقيق  إضعافكبيرة للمنظمة العاملة من حيث 

  :أهمهاقات التنظيمية يتعترض المنظمة مجموعة من المع:قات التنظيميةيالمع  . 8

مما يترتب على ذلك من ازدواجية في  المسؤولياتتداخل االختصاصات وعدم وضوح  -

 .المنظمةخطوط االتصال داخل 

عدم وجود توصيف دقيق للواجبات والمهام  إلى باإلضافةالتنظيمية  األهدافعدم وضوح  -

 .الوظيفية بالمنظمة

 .الروتينية للعمل وزيادة شعور الفرد بالملل األعباءزيادة حجم   -

االتصال غير الرسمي  إلى اإلداريينلى ذلك من لجوء ب عتعدم وجود هيكل تنظيمي وما يتر -

  .المنظمة أهدافالذي بدور ه قد اليتفق مع 

وتجانس الجماعة فالمركزية تحتم ضرورة رجوع  اإلداريةمركزية التنظيم وعدد المستويات  -  

يقلل  الذي األمر لشخص واحد يمتلك قدرا كافيا من المعلومات رغم بعده من مراكز التنفيذ، اإلفراد

 .من سرعة االتصاالت ويزيد من وجود احتماالت كثيرة لضياع المعلومات وعدم صحتها

                                                             

 .217مرجع سابق،ص ص،:خليل محمد حسن الشماع وخضير كاظم حمود1
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وسائل ،فالمبالغة في تطبيق المبادئ العلمية يضعف  من طبيعة  إلىوالغايات  األهدافتحول  -

 .الموظفينبين  اإلنسانية

 .االتصالية  تتوقف فعالية التنظيم على طبيعة المعلومات التي تنساب داخل القنوات -

الخارجية  ببيئتهاقصور نظام العالقات العامة داخل المنظمة والمكلف بدوره بربط المنظمة  -

  .1الخارجية البيئيةمنظمة حتى تتكيف مع المتغيرات  أليواالتصال الخارجي هام 

تشويه  إلىيؤدي القصور في امتالك مهارات االتصال : ت االتصالاالقصور في مهار.  9

بشكل دقيق،وترتبط هذه المهارات بمجموعة من الركائز  إبالغهاالمعلومات وعدم القدرة على 

  :هي األساسية

  .القدرة على بدء االتصال حين تظهر المشكالت : المبادرة -

  .الروتين إلنهاءالقدرة على المبادرة باالتصال   :السرعة -

القضايا المرفوضة قبال بهدف  وإثارة األشخاصنفس  إلىالقدرة على العودة : المثابرة  -

  .حلول إلىوالتوصل  اإلقناع

ليعبروا عن  اآلخرينوالعطاء مع نمط  لألخذالقدرة على تطويع النمط الشخصي  :المرونة -

  .بحرية أدائهم

  . اآلخرينالقدرة على مواصلة الحديث  رغم مقاطعة : السيطرة -

مستمع جيد ليعبروا  إلىيحتاجون  فاآلخرونالقدرة على الصمت  : اإلصغاءالقدرة على   -

  .عن مشاعرهم وقضايا هم الحساسة

 أو اآلخرينبالطاقة التفاعلية رغم كسل  االحتفاظالقدرة على  :اإلجهادمن  األدنىالحد   -

 .2محاولة الضغط والسيطرة

لتواصل لدى الفرد داخل منظمته ،هي العمل دوما امهارات  أهمولتفادي مثل هذا التقصير في 

العوامل  أكثر أن إلىوتشير الدراسات "على تحسينها والتدريب عليها الستخدامها بمهارة ووضوح 

                                                             

  .66،67ص ص،مرجع سابق :بوحنية قوي 1
 .69،صسابقمرجع  :بوحنية قوي 2
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من ساعات % 70مايقارب  األفراد،حيث ينفق  البيئية،هي االتصاالت األفرادالمؤدية للصراع بين 

   .1...)اءإصغكتابة،قراءة،تحدث،(عملهم في االتصال 

العملية  إلنجاح أساسيةهناك نقطة جوهرية تعد دعامة :التنظيمي شروط فعالية االتصال .8

عالقات  إيجاد أسلوبفي ضرورة تحسين  أساسااالتصالية داخل المنظمات ،وتتمثل هذه الدعامة 

لتحقيق الهدف من  و،2بين العاملين ورؤسائهم وجها لوجه في مختلف مستويات منظمات العمل

  :االتصال  هناك طرق للتغلب على مشكالت االتصال

  :من جانب المرسل .1.8

ذهنيا لقبول  تهيئته إلىالحالة النفسية التي يوجد عليها المستقبل حتى نتوصل  إلىالتنبه  -

  .الرسالة

تنمية مهارات التحدث من حيث االهتمام بمحتوى الحديث ومضمونه واستخدام الصوت  -

فسد  وإالكالمك قليال  أصلح:"واختيار نغمة الصوت وتنويع طبقاته ،ويقول وليام شكسبير  المناسب

  .ينشأ من طريقة حديثك اآلخرينلدى  األولفاالنطباع " كظح

  .واختيار الوقت المناسب لالتصال األفرادمراعاة الفروق الفردية بين  -

  .ن الكلماتم اعليتتكلم بصوت  فاألفعاليكون القول مقرونا بالفعل ، أن -

الفنية التي يجهلها  المصطلحاتالبسيطة التي تحمل المعنى والبعد تماما عن  ظاأللفااستخدام  -

  .اآلخرين،ومحاولة التحدث بلغة  اآلخر

يتعلق بطرق التغلب على المشكالت  هو فيما  مانقدمه أفضل إن:  من جانب الرسالة  .2.8

  قائمة

" THE 5 CS OF COMMUNICAION"  التي تتعلق بتحديد الجوانب الواجب مراعاتها في االتصاالت

  :3وهي اللفظيةوغير  اللفظية

                                                             

 2005/2006بسكرة ،فس ،جامعة محاضرات في مقياس السلوك التنظيمي،قسم علم الن:نور الدين تاوريريت 1
  .81،ص

  .71مرجع سابق ،ص:بوحنية قوي 2
  .19مرجع سابق ،ص :شريف الحموي 1
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تكون واضحة وصريحة ومنطقية  العرض من حيث  تسلسل  أنتتطلب الرسالة :الوضوح -

  .السهلة وغير المعقدة ظواستخدام االلفا األفكار

  .يفأي شمول الرسالة لكافة الجوانب من ناحية الكم والك:التكامل  -

الذي قد يخل بالمعنى   واإلسهاببما يكفي الغرض من الرسالة والبعد عن التطويل :اإليجاز -

  .ويصيب المستقبل بالملل والفتور 

ازدواجية المعنى ،وبالتالي تسمح للتأويل  أوالتي تحتمل الشك  ظاااللفأي البعد عن :التحديد -

  .في تفسيرها 

تخدم المعلومات  بربناففي نجاح عملية االتصاالت ، أهميتهله  أمرالصدق  إن:الصحة والدقة -

 .في الوقت الحاضر ولكن تكلفتها اكبر على المدى الطويل أهدافناالكاذبة 

  .من جانب نقل الرسالة.3.8

 اإلفادةاستخدام الوسائل المناسبة لالتصال وتدريب العاملين على االستخدام الكفء وكيفية  -

  .وفهمها وتداولها البياناتيل منها،كذلك تنمية قدراتهم على تحل

تشويه االتصاالت وتحريفها وذلك بتقليل عدد المستويات واالشخاص الذين لالمعالجة الجدية  -

  .تمر المعلومات من خاللهم وتعزيز المعلومات بصفة مستمرة عن طريق المذكرات

تشجيع االتصال غير الرسمي ليعزز االتصال الرسمي وزيادة فرص التفاهم المشترك  -

 1.األهدافوالتعاون لتحقيق 

  :من جانب استقبال الرسالة .4.8   

الدراسات انه  أثبتتوممارستها في المواقف اليومية المتكررة حيث  اإلنصاتتنمية مهارات  -

  .يمكن تعلمها 

مما يساعد على  وأفكارهمرؤوسيه من حيث خلفياتهم تعرف على ماليحاول المدير  أن -

  .تقريب الفجوات السلوكية واالداركية والعاطفية بينهم

زيادة التدرب لما له من اثر كبير في تنمية االتصال واستقبال المعلومات وسهولة فهمها  -

  .وتداولها 
                                                             

   .19،ص نفسهمرجع ال :شريف الحموي 1
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  :األثر إرجاعمن جانب  .5.8

  .األطرافتشجيع االتصال في االتجاهين في كل المستويات التنظيمية لزيادة التفاهم بين  -

 من تحقيق  التأكدالصادرة عن المستقبل بما يساعد على  واإليماءاتالتلميحات  إلىالتنبه  -

  .المطلوب من االتصال األثر

التي تحقق  األسئلة أويستخدم بعض العبارات  أنبين المرسل والمستقبل ،ويمكن  األدوارتبادل 

  ...؟رأيك؟ماهو  ..اقصد أنا؟ ..من كد أمت أنتهل :االستيعاب للرسالة مثل 

  1.واإلصالح اإلرشادتشجيع النقد من المستقبل طالما كان هدفه  -

داخل  األفرادكان وجود قنوات لالتصال فيما بين  إذا:مهارات االتصال التنظيمي - 9

داخل المنضمة على وجه العموم  األفراديتوافر لدى  أن فالبد األهميةفي غاية  أمرالمنظمة هو 

،ومديري هذه المنظمة على وجه الخصوص ،مهارات االتصال الجيد ،تلك المهارات التي الغنى 

داخل المنظمة تنعدم جدوى قنوات االتصال ويمكن  األفرادفرد ،والتي بدون توافرها في  أليعنها 

  :عرضها بالتفصيل كمايلي

يؤديه عن فهم بسهولة ويسر ودقة ويؤدي بصورة  أنالذي تعلم الفرد  الشيء المهارةيقصد ب 

 األخطاءالقدرة على القيام  بالعمل بأسرع مايمكن ،وبأقل عدد من ":بأنها كما تعرف،عقلية  أوبدنية 

  .  2"دقة وأكثرالقيام بالعمل بسهولة ويسر  أو،

من العمل مع بذل مقدار من الجهد البسيط ،وهي  بإنجاز كبيرالذي يتميز  األداءجوهر  "هيو

  . 3"بدونها أوضدهم بأداة  أوداخل فريق  أوء كانت بشكل منفرد اسو قدرة عالية على االنجاز

الشيء الذي يتعلمه الفرد ويقوم بأدائه بسهولة ودقة سواء أكان "بأنها  )GOOD(جود  وقد عرفها

  .4"البراعة في التنسيق بين حركات اليد واألصابع والعين هذا األداء جسميا أو عقليا وأنها تعني 

المهارة هي  القدرة الفعلية التي تمكن من أداء العمل بدرجة متقنة في وقت قصير وبجهد قليل، و

تعد المهارات أحد مكونات النظام المعرفي، وتعلمها بإتقان كما ،مع ثبات نسبي في درجة اإلتقان 

                                                             

  .40 ،37ص ،صمرجع سابق:شريف الحموي 1
  32،ص2006،، دار يترك للطباعة ،القاهرة 2تنمية مهارات التواصل الشفوي ،ط:راشد محمد عطيةابو صواوين  2
 81،ص2010،،دار كنوز المعرفة،عمان1مهارات االتصال مع االخرين،ط:حسين جلوب 3
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حركية  ءاتاوأدرفة بصورة أفضل ويمكنه من القيام بأدوار اجتماعية يساعد الفرد على تمثل المع

مهارات حركية  ،)حل المعادالت الرياضية :( مهارات عقلية : المهارات على أنواع ،وبدرجة متقنه

 .1)إتقان االتصال مع اآلخرين:( مهارات اجتماعية  ،)رسم خريطة مجسمة :( 

تمثل درجة المقدرة على توفير المعلومات شفهيا :" بأنهاتعرف :تعريف مهارات االتصال

مكتسبة : وتتميز المهارة بأنها ".ة بهدف تحقيق النتائج المرغوبةأالمنش فرادأمختلف  إلىوتحريريا 

ة والتعلم والخبرة في المواقف ءويمكن تدريب الفرد عليها،كما يمكنه تطويرها بنفسه من خالل القرا

  .2المختلفة  وأنواعها بإشكالهاليات اتصال عم إلىالمختلفة التي تحتاج 

  :لالتصال بالنسبة للمصدر على النحو التالي أساسيةضرورة توافر خمس مهارات "برلو"ويرى 

  .الكتابة والتحدث:مهارتان متصلتان بوضع الفكرة في كودوهما - 1

  .القراءة واالستماع :الكود وهما أومهارتان متصلتان بفك الفكرة - 2

هذه  أهمونعرض ،3والتفكير األموروزن :وهي المقدرة على الوزن :لخامسة المهارة ا- 3

  :فيمايأتيالمهارات االتصالية بالشرح والتفصيل 

  

نزلت على  قرآنية آية أولصدر لجميع المسلمين جاء في  أمر أول إن:مهارة القراءة -1- 9

 "1اآلية العلق سورة" ربك الَّذي خَلَقَاقْرْأ بِاسمِ  :قوله تعالى-ليه الصالة والسالمع-سيدنا محمد

االتصاالت المكتوبة سواء كانت  أنواعوعلى كل من المرسل والمستقبل اكتساب مهارة القراءة لكل 

 4.بريدا الكترونيا أوفاكسا  أومذكرة  أوخطابا  أوتقريرا 

اإلنسان بواسطتها ما يغذي القراءة مصدر الثقافة اإلنسانية ، وكنز العلوم ،حيث يرتشف  و     

    .5في التحصيل يةالعقل ويهذب العاطفة كما تعد من وسائل االتصال المهمة لإلنسان وأداة رئيس

                                                             

 ، المفكرة الدعويةتعليم في محافظة عنيزةلمدير التربية وا :بن راشد الرشيد العزيزعبد 1

www.dawahmemo.com 
  .44مرجع سابق،ص:السفيانيفاطمة بنت عليان  2
 .23،ص1994،دار الفكر للنشر والتوزيع،مصر ،1المعجم االعالمي،ط:محمد منير حجاب 3
  .184مرجع سابق،ص:مدحت ابو النصر 4
   .183ص  ،2003 ، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان،1التفاعل الصفي،ط :نبيل عبد الهادي وآخرون 5
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أي عملية ربط الكالم  ،عملية يراد بها الربط بين الرموز المكتوبة و أصولها "فالقراءة  -  

فاللغة المكتوبة تتكون من معنى ورموز تشكل ألفاظا تحمل المعاني وعلى هذا  ،المكتوب بلفظه 

  ."وهذا اللفظ يعبر عن معنى ،األساس فإن المقروء يتكون من معنى ورموز، ولفظ  الرمز 

نشاط   "وهي " عملية لغوية تتطلب فهم اللغة المكتوبة ،  والتفاعل معها"تعرف على أنها  كما

    1ن الكتساب معرفة   أو تحقيق غاية فكري يقوم به اإلنسا

من خالل التعريفات السابقة نجد أن القراءة فعل مفكر مدرك تتضمن تفاعل العقل مع جملة من 

الرموز في كلمات وصورة من خالل إدراك المعاني وتحديد اآلراء بدقة وفهم دقيق لمحتوى الرسالة 

التعرف والنطق، الفهم،النقد والموازنة،حل :هي أبعاد أربعةقوم على ينشاط  نهاأكما المقروءة 

  . المشكالت

القراء تدخل في كل نواحي الحياة الحديثة ،وتسهم بقدر كبير  إن:  أهمية القراءة  - 9-1-1 

وسائل التفاهم واالتصال في الناحيتين المادية  أهممن  أيضا أنهافي تطويرها وكما 

  :اآلتيةالجوانب  بالنسبة للفرد في أهميتهاوالروحية،وتتركز 

الن الوعي بمشاكل المجتمع والعالم يتم عن ...تساعد الفرد على الرقي في السلم االجتماعي  .1

 .طريق القراءة

ا مم يتعرف الفرد من خاللها على التراث االجتماعي لمجتمعه ،وعلى التراث البشري .2

 .،وعلى مسايرة التقدم العالي واإلبداعيساعده على النمو 

على صقل وجدان القارئ ،وتنمية الفكر ،وتكوين االتجاهات والميول وتفجير تساعد الفرد  .3

قت نفسه على و،وتساعد في ال وآرائهمالناس  أفكاروتساعد القراءة على فهم .. اإلبداعيةطاقته 

 .الشخصية وعلى المشاركة في المناقشات وتقييمها بطريقة نقدية آرائنا -تكوين

للغوي ،وتعوده السرعة في القراءة ،والفهم والنقد والتحليل تساعد على اثراء رصيد القارئ ا .4

 .ة وءللمادة المقر

 .اعتزاز القارئ بلغته إلىتهدف  .5

 .تعد وسيلة التصال الفرد بغيره مهما تباعدت المسافات .6

                                                             

 .75،ص2009، ،دار المسيرة ،عمان2المهارات القرائية والكتابية،ط:وآخرونراتب قاسم عاشور 1
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 .تعد وسيلة للترفيه عن النفس .7

 .وسيلة للحصول على المعرفة أهمتعد بالنسبة للفرد . 8

  .1الكتساب المعلومات والمهارات والخبرات المختلفة القراءة وسيلة للفرد. 9

القراءة  أييتقن فن القراءة  أن رئيس القسمعلى : القراءة بالنسبة لرئس القسم أهمية -1-2- 9

الموضوعية المبنية على الفهم السليم للمعنى الحقيقي للمكتوب بتركيز وتحليل ،وتجنب القراءة 

ضياع الوقت ،فعدم الفهم للمكتوب ،كالشكاوى  إلىتؤدي  التي البطيئة أوالسريعة  أوالسطحية 

  .عدم تحقق الهدف من االتصال إلىواالستفسارات،والطلبات،يؤدي 

اختلف علماء اللغة حول أول من كتب بالغة العربية ، علما بأن الكتابة :مهارة الكتابة  -2- 9

فقدت ،وأقوام لم نقف على  تعد من أهم االختراعات اإلنسانية ، وهناك  أمم درست ، وحضارات 

هو الَّذي بعثَ في اُألميين رسوال منْهم يتْلُو علَيهِم آياته  الكتابة لقوله تعالىفون آثارهم ألنهم ال يعر

      .) 2يةاآلالجمعة،سورة  ( ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وِإن كَانُوا من قَبُل لَفي ضالٍل مبِينٍ
أداء منظم و محكم يعبر به الفرد عن أفكاره ومشاعره و  أحاسيسه  "وتعرف الكتابة بأنها     

  2المحبوسة في نفسه  ،و تكون شاهدا و دليال  على وجهة نظره فضال عن سبب حكم  الناس عليه

و هي  ،سطة الرموز البصرية أو اإلشارة انظام لالتصال اإلنساني بو"و تعرف أيضا بأنها 

طريقة مباشرة لتسجيل وإيصال األفكار والمعلومات وهي نتاج للعقل واليد معا في تمثيل مرئي 

  .  3ومسجل  على الورق

 إرسالهاالرسائل ،والمعاني المطلوب  ونقلأ إرسال االتصال على أساليبينطوي هذا النوع من 

    .4غير ذلك أو مالحظات أومستندات  أووثائق  أو ركتابيا سوا بشكل تقاري لآلخرين

   مزايا مهارة الكتابة -  2-1- 9    

  االتصاالت المكتوبة تستجيب بشكل اكبر لمستلزمات  أنسهولة التدوين والتوثيق،حيث - 1

                                                             

  .191مرجع سابق،ص:محمد منير حجاب 1
 .197،ص مرجع سابق:نبيل  عبد الهادي و آخرون  2
،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان  1االتصال والعالقات العامة،ط:عدنان الطوباسيو ربحي مصطفى عليان 3

 .150،ص2005، ،االردن
  .92،صسابق مرجع:بشير العالق 4
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  .وتقنيات التوثيق باعتبارها اتصاالت مرئية وملموسة 

 أييحصل  أنوالمؤسسات دون  األفرادعدد كبير من  إلى إرسالها أووسهولة بثها  إمكانية- 2

  .تشويش فيها أوتغيير 

  .في المستقبل  األخرىالوثائق واالتصاالت التحريرية  إلىالرجوع  إمكانية- 3

تقديم الكثير من التفاصيل والشواهد واألدلة في االتصاالت التحريرية ،عالوة على  إمكانية- 4

  .الجداول وغيرها بشكل متقن للغايةواستخدام الصور والرسوم  إمكانية

  .إرسالهاواستحضار كافة المعلومات المراد .صوغ الرسائل التحريرية بشكل متأن  إمكانية- 5

عنها بوضوح  اإلجابةوقت كاف للمستلم لفهم الرسالة التحريرية ومن ثم تمكنه من  إتاحة- 6

  .أيضاوتأن 

  :معيقات مهارة الكتابة -2-2- 9

  .الفورية أوالتغذية العكسية السريعة  إلىاالفتقار - 1

  .1التفاعل بين مرسل الرسالة ومتسلمها إلىاالفتقار - 2

قبل  أمورمراعاة عدة  على رئيس القسم: لرئس القسم مهارة الكتابة بالنسبة أهمية -2-3- 9

طة تتمثل في اختيار اللغة السهلة البسي األمورماشابه وهذه  أوخطاب  أو إداريةرسالة  أيكتابة 

الكتابة بموضوعية ،وبأسلوب لبق وتجنب التعقيد  أياللغوية والنحوية  األخطاءوالمفهومة وتجنب 

  .والمغاالة في الكلمات 

تعتبر مهارة التحدث من المهارات الهامة في ) االتصال الشفهي( :مهارة  التحدث - 3- 9

القدرة على الحديث متوافرة لدى الغالبية العظمى من  أنوبالرغم من  باآلخريناالتصال الشخصي 

هناك فرق بين القدرة على  أن إالاالجتماعي ، أوالمستوى الثقافي  أوالناس بغض النظر عن السن 

فن الحديث،فالمهارة تتطلب اختيار محتوى الحديث ومضمونه واستخدام نبرة  أوالحديث ومهارة 

دية بين الناس بجانب اختيار الوقت المناسب للحديث ومعرفة الصوت المناسبة ومراعاة الفروق الفر

                      . 2اآلخرينالذي تركه الحديث على  األثر

                                                             

 .49،ص2009،دار اليازوردي ،عمان ،1اساسيات االتصال ،ط:حميد الطائي وبشير العالق 1
  .21،22ص  صمرجع سابق،:شريف الحموي  2
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الشفهي ويقصد به االتصال المباشر وجها لوجه  أومهارة االتصال الشخصي  أيضاوكما تسمى 

  . 1مؤتمراتالمقابالت الشخصية ،االجتماعات ،ال:بين المرسل والمستقبل مثل ذلك

 أطرافبين  واألفكارهو التكلم ونقل المعلومات والمشاعر الشفهي  أواالتصال الشخصي و  

و هو  االستماع المهارة الثانية بعد) التحدث(يعد الكالم ،و2عملية التواصل،لتحقيق هدف معين

ترجمة اللسان عما تعلمه اإلنسان بواسطة االستماع و القراءة والكتابة فضال عن أنه من  العالمات 

  .المميزة لإلنسان 

مهارة نقل المعتقدات و األحاسيس واالتجاهات ، والمعاني واألفكار، " هو) التحدث(فالكالم 

                                                                                    3واألحداث و السالمة  في األداء

فسه ،وما يجول ذلك الكالم المنطوق الذي يعبر به المتحدث عما في ن"  ويعرف أيضا بأنه 

وما يزخر به عقله من رأي  أو فكرة و مايريد أن يزود به غيره من معلومات بخاطره من مشاعر  

  .                            4ير وسالمة في األداءفي طالقة و انسياب وصحة في التعب

يتضح من خالل التعريفين السابقين أن التحدث يتضمن الخبروالفكرة عن طريق الكلمة أو  

  .األفكار ، واألحداث إلى اآلخرين

  :مهارة التحدثمزايا  -3-1- 9

  .االتصال مباشرة  أطرافبين  تبادل الرأي   

  .توفير الوقت والجهد    

  .اللقاء أثناءبين طرفي االتصال  واآلراءتقييم المفاهيم   

  .توفير فرص تدعيم الصداقة والتعاون وإزالة وتخفيض فرص التوتر  

  . 5يحمل تغذية عكسية مباشرة

                                                             

  .81،صمرجع سابق:حسين جلوب 1
  .33صمرجع سابق،:أبو صواوين محمد عطية راشد 2
 .169،، ص سابق عمرج:وآخرون نبيل عبد الهادي 3
واقع استخدام االعالم المدرسي في تنمية مهارات االتصال اللغوي لدى :عدنان بن محمد علي حسين األحمدي  4

  .65،ص2009تالميذ المرحلة االبتدائية بالمدينة النورة،جامعة أم القرى،
  .81،صمرجع سابق :حسين جلوب 5
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تكمن في عدم الدقة وعدم قدرة البعض على االتصال الشفوي  :معيقات مهارة التحدث -3-2- 9

واها بعد صدور ها مباشرة بنسب مختلفة حسب ماهية الرسالة وتفقد الرسائل جزا من محت.الجيد 

اليمكن االعتماد عليه خاصة في المؤسسات كبيرة الحجم  األسلوبهذا  أنوموضوع الرسالة كما 

الذين  األفراد إن"الخبيرة في مجال االتصال "كرايس كرايمر"حيث تقول .1وقتا طويال يستغرق ألنه

مسموعة في عالمهم ،وان مكانة  أصواتالمالئمة ليست لديهم  أوالمناسبة  طاليستطيعون انتقاء االلفا

فرعون  إلى)عليه السالم (اهللا تعالى نبيه موسى  أرسلالفرد ترتبط ارتباطا وثيقا باللغة ،فحين 

وَأخي هارون طالقة اللسان الالزمة للدعوة ليست لديه  في القوة أنوقومه ،كان عليه السالم يدرك 

وي  هقُندصا يءرِد يعم لْهسانًا فََأرنِّي ِلسم حونِ َۖأفْصكَذِّبي ِإنِّي َأخَافُ َأن. سورة (صدق اهللا العظيم

  2)34 آيةالقصص 

 اإلدارياتصال القائد  ناوالنتيجة مما سبق :  التحدث بالنسبة لرئس القسم أهمية -3-3- 9

ويحسن اختيار كلماته بعناية وان  هظألفايتحكم في  أنالعاملين ينبغي  أو المرؤوسينحديثه مع  أثناء

  . إليهيؤثر فيهم،بحسن استماعهم  أنيحدثهم بلباقة واحترام بحيث يستطيع 

إن أداة االستماع األذن أول وسيلة تعمل عند اإلنسان بعد والدته :مهارة االستماع -4- 9

األكثر استخداما مابين وسائل االتصال البشرية فاالستماع هو استقبال الصوت و هو الوسيلة ،

  .3" ...المختلفة و هو المستخدم في الحياة والتعليم 

لمهارة الحديث ومنهما معا يتحدد طرفا عملية االتصال  اآلخروتمثل مهارة االستماع الوجه 

للحصول على ساسية أ والمستمع،ويمثل االستماع وسيلة -المتحدث أول المستقب-المرسل– الرئيسي

،ويتم وفق خطوات 5والتفسير والتقويم المتحدث، الفهم إلى اإلنصات يتضمن،و4المنبهات الخارجية

استجابة -لفظية وغير لفظية(االستماع، التفسير،االستيعاب التذكر، التقييم ،االستجابة : عديدة

  ).للمشاعر

  
                                                             

 .102،ص2010،دار الراية،االردن،1االدارية،طتنمية مهارات االتصال والقيادة :اشم حمدي رضاه 1
  .52،ص2009، ،دار أسامة،االردن1االتصاالت االدارية،ط:شعبان فرج 2
 .158 ،157 ص ص ، مرجع سابق:عبد الهادي و آخروننبيل  3
  .92،صمرجع سابق:حسين جلوب 4
  .33،صنفسه عمرجال :حسين جلوب 5
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  :لالستماع األساسيةالقواعد  -4-1- 9

  :للمرسل وهي إصغائهعند  إتباعهايجب  أساسيةهناك قواعد 

  .تركيز االنتباه على  حديث المرسل والتفرغ تماما له -

  .عدم مقاطعة المرسل  -

  ).قراءة وتفسير وفهم كلماته(المرسل  كلماتتعمق في  -

  ).حركات جسم ،تعبيرات وجه(التعبيرات غير اللفظية التي تصدر من المرسل  إلىتنبه  -

  .المرسل ركز على الهدف الرئيسي لحديث  -

  ).موضوعيتقييم حديثه بشكل (على حديث المرسل  األحكام إطالقتجنب سرعة  -

  .1الفعال اإلصغاءتصدر منك استجابة واضحة لرسالة المرسل فبدون ذلك لن تيم  أنيجب  -

  :اآلتيةاالستماع بالعوائق  يتأثر: معيقات مهارة االستماع -4-2- 9

 واألفكارانشغال الذهن،وانزعاج المستمع من بعض المصطلحات - مثل : عوائق تتعلق بالمستمع

  .التي يقدمها المتحدث 

  .الهجوم على المتحدث مما يفقدهم التركيز أوالدفاع عن الذات  إلىميل بعض المستمعين  -

  .وانشغاالته وعدم امتالكه الوقت الكافي لالستماع  أعبائهانشغال المستمع ،وكثرة  -

  .والمصطلحاتمع لبعض الكلمات والجمل صعوبة فهم المست -

  :مثل:عوائق تتعلق بالمتحدث

  .سرعة كالمه ،واستخدامه مصطلحات تفوق مستوى المستمع -

ضعف مهارته في  أوالرسالة بسبب ضعف اللغة  إيصالعدم قدرة المتحدث على  -

  .الحديث،وضعف قدرته على جذب االنتباه

  .اختالف لهجة المتحدث عن لهجة المستمع -

 .معلومات ذات قيمة مما يجعله يكرر كالما ممال إلىافتقار المتحدث  -

  

  
                                                             

 .111،116،صمرجع سابق :حميد الطائي وبشير العالق 1
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  :مثل:عوائق تتعلق بالمكان

  .،واالزدحام واإلنارةالضجيج،وضعف التهوية  -

  .للجلوس ،بحيث يصعب على الجالسين في الخلف رؤية المتحدث تنظيم سيئ -

وقت االجتماع وطول مدته،وعدم وضوح الرسالة في ذهن :مثل  أخرىوهناك عوائق  -

  .1المتحدث والتعب الجسمي للمستمع والمتحدث

  :بالنسبة لرئس القسم مهارة االستماع أهمية -4-3- 9  

مقومات االتصال الفعال إذ يستطيع من خالل  أهممن  لالخرين رئس القسم  يعتبر استماع

 إلى إضافةالفرصة للتعبير الكامل ،لديه  كون تقوله،و اآلخرون يريد عرف على ماتي أنستماع اال

ن م إليهتنقل  قد تبنى على معلومات ألنهايضمن فعالية القرارات التي يتخذها  لآلخرين هإصغاء أن

ومهارة االستماع ضرورية  من صفات القائد الناجح ، اإلنصات، إن حسن خالل الحديث الشفوي

  . الجامعةعملية االتصال داخل المرجوة من  افهداأللتحقيق 

 أوعندما يتعرض لموقف ما، اإلنسانيعد التفكير نشاطا ذهنيا يقوم به  :مهارة التفكير -5- 9

  . 2الحلول المناسبة ،وقد يستخدم التفكير لتحقيق هدف معين إلىمشكلة ما ،حيث يحاول الوصول 

اليقصد بالتفكير في عملية الحقة لعملية االتصال ، أومالزمة  أومهارة التفكير هي سابقة  إن

المقصود به استعمال الفكر بسرعة في المواقف  وإنمااالتصال االستغراق في تفكير عميق 

مشكلة  أوفكرة  الفرد عرضيتعجل  أاللذلك يجب ،والعالقات المحيطة بالعمل خالل عملية االتصال

كانت اتصاالته عرضة لبعض  وإالير فيها ويحللها يتم التفك أنحتى مرؤوسيه قبل  أوعلى رئسيه 

  .3الفهم إساءةمشكالت 

أ اليتجز االخارجية وقد يعتبر جزء واألشياء الوقائع أو لألحداثتمثل داخلي  بأنهيعرف التفكير  

  . 4من النمط السلوكي االنساني الذي يحدد التوافق مع البئة الخارجية

                                                             

 .169،170ص صمرجع سابق ،:ذوقان عبيدات و سهيلة ابو سميد 1
 19،ص2009، دار وائل للنشر،عمان،1استراتيجيات تعلم مهارات التفكير،ط:نبيل عبد الهادي ووليد عيد 2
  .101ص، مرجع سابق:بشير العالقوحميد الطائي  3
  .19مرجع سابق،ص:نبيل عبد الهادي ووليد عيد 4
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 اإلدراكفيها صور ومعان وخبرات ذهنية مختلفة تتم عبر  زرعملية تتآويعرف ايضا بإنه  

  . 1الحسي

التفكير بمعناه المختصر عملية  إن:" )1952-1859(جون ديوي" األمريكيوكما كتب المربي 

  ".معنى للتجربة والخبرة في مختلف مجريات الحياة اليومية  إلعطاء األفرادذهنية يقوم بها 

التي تجري  أولة من العمليات النفسية التي نجريها في داخلنا ،التفكير بالمعنى الواسع يعني جمو

التفكير بمعناه المألوف مهارة نظرية ،تعمل على النظر والتأمل واتخاذ  إنثم ...من تلقاء نفسها،

  . 2.القرارات من خالل جملة من المعطيات والقرائن والدالئل

ويتجاوز  واإلدراكي يختلف عن اإلحساس نشاط ذهني أو عقل انه"عام معناه الفي التفكير يتمثل  

هو كل تدفق أو مجرى من األفكار، تحركه وبمعناه الضيق المحدد ،معاً إلى األفكار المجردة  االثنين

أو تستثيره مشكلة ،أو مسألة تتطلب الحل، كما أنه يقود إلى دراسة المعطيات وتقليبها وتفحصها، 

   3"التي تتحكم بها واآلليات التي تعمل بموجبهابقصد التحقق من صحتها، ومعرفة القوانين 

ثيقاً بالكالم، وتستهدف التفكير عملية نفسية ، ذات طبيعة اجتماعية تتصل اتصاالً و"كما ان 

والكشف عما هو جوهري في األشياء والظواهر، أي هو االنعكاس غير المباشر والمعمم  التنقيب

  . 4"وتركيبهللواقع من خالل تحليله 

التفكير عملية كلية تقوم عن طريقها بمعالجة عقلية للمـدخالت الحسـيه ، والمعلومـات             

المترجمة لتكوين ألفكار أو استداللها أو الحكم عليها ، وهي عملية غير مفهومة تماما ، وتتضـمن  

واع وقد صنف التفكير إلى ثالثة أن ،اإلدراك والخبرة السابقة والمعالجة الواعية واالحتضان والحدس

 :كالتالي

والذي يرد لإلنسان دون قصد واضح مثل أحالم اليقظة لدى اإلنسان : التفكير التلقائي -

 .صغيراً كان أو كبيراً

 .وهو نوع من النشاط الذهني في حل المشكالت:  التفكير االستداللي -

                                                             

،دار الكتاب الجامعي،االمارات العربية 1مهارات التفكير ومواجهة الحياة،ط:المعطي سويدعبد  1
  .29،ص2003المتحدة،

  .27،ص2003المرجع نفسه،:عبد المعطي سويد 2
  .349مرجع سابق،ص:غباري وابو شعيرة 3
 .350المرجع نفسه،ص:غباريوأبو شعيرة  4
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 وهو نوع من التفكير الذي يقفز من رصيد معلوم إلى إنتاج:  بتكاريالالتفكير اإلبداعي ا -

  . 1فكري فيه الجدة واألصالة 

  .2يقولون أو اآلخرونمن انتقاء مايكتبه  أكثرهو : التفكير الناقد -

يتميز التفكير اإلنساني بصورة عامة : اإلنسانيالخصائص العامة للتفكير - 9-5-1 

  :بالخصائص التالية

بل هي  فاللغة واسطة التعبير عن التفكير:التفكير واللغة يؤلفان وحدة معقدة ال تنفصم -

فمهما يكن الموضوع الذي يفكر فيه اإلنسان  ،الواقع المباشر له وهي تضفي عليه طابعاً تعميمياً

وقد  ،ومهما تكن المسألة التي يعمل لحلها فانه يفكر دوماً بوساطة اللغة أي انه يفكر بشكل معمم

 إشاراتمتميزة من أشار بافلوف إلى العالقة بين اللغة والتفكير حين عرف الكلمة بأنها إشارة 

إنها تعد تجريدا (الكالمية قائال اإلشاراتعن  الواقع ومؤشر خاص يحمل طابعاً تعميمياً، كما كتب

   ).للواقع وتسمح بالتعميم

أي أن التفكير يتخذ من المشكالت موضوعاً له؛ ولهذا يختصر  :يتسم التفكير باإلشكالية -

العالقات وكيفية انتظامها في حالة مشخصة أو في أية ظاهرة تؤلف موضوع المعرفة أو يبدأ 

التقصي عادة باالستجابة إلى اإلشارة الكالمية، ويعد السؤال الذي تبدأ به عملية التفكير هو تلك 

األشكال التي تبرهن على وحدة التفكير  أكثرلة التفكير، والسؤال هو اإلشارة ففي السؤال تصاغ مسأ

السؤال المطروح  إجابةوالبحث عن  ،واللغة، وما التفكير سوى مسألة محددة صيغت في قالب سؤال

 3.يكسب عملية التفكير طابعاً منظماً وهادفاً

ز الناحية الكيفية العملية يقوم به اإلنسان وهذا ما يمي:  يعد التفكير محوراً لكل نشاط عقلي  -

  في الثانية من عمره الذهنية حتى عند طفل

                                                             

 .41، 40مرجع سابق،  ص ص  :عسقولمحمد خليل  1
امعي ،االمارات العربية ،دار الكتاب الج1ترجمة منير الحوراني ،تعليم مهارات التفكير ،ط :جون النغريهم  2

  .14 .13دار الشرق ،بغداد ص المتحدة،
  .353مرجع سابق ،ص:غباري وأبو شعيرة  3
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التي جمعها اإلنسان وعلى أساس ما يحمله من :  تقوم عملية التفكير على أساس الخبرة -

تصورات ومفاهيم وقدرات وطرائق في النشاط العقلي مما يشير إلى العالقة الوثيقة بين الذاكرة 

   .أخرىمن جهة  التفكير والمعارفقة بين والتفكير من جهة والى العال

فقد يتحقق في مستوى األفعال العملية أو في مستوى استخدام  :للتفكير مستويات عديدة -

التصورات أو الكلمات أي على شكل مخطط داخلي ويشتمل التفكير على عدد من العمليات التي 

ل، التصنيف، المقارنة، التجريد، التركيب، التحلي(تتصدى لمعالجة المعلومات بطرائق متنوعة مثل 

ولكي يتمكن اإلنسان بوساطتها من حل المسائل المختلفة التي يواجهها نظرية كانت ) الخ... التعميم

  1.أم عملية، عليه أن يوظف المنظومة الكاملة لهذه العمليات تبعاً لشروط ولدرجة استيعابه لها

ير ليس عملية مستقلة وإنما هو عنصر أي أن التفك :التفكير ال ينفصل عن طبيعة الشخصية -

 .وال وجود له خارج هذا اإلطار. هام من مكونات الشخصية يعمل في إطار منظومتها الديناميكية

 :الخصائص الفردية المميزة للتفكير -5-2- 9

إن المالحظة اليومية لسلوك الناس من حولنا وخاصة في التعليم تشير إلى مدى اختالفهم في 

خصائص تفكيرهم فبعضهم يتميز بسرعة التفكير وأصالته ومرونته وعمقه وبعضهم اآلخر يتميز 

والقوالب التي حفظها وبالتالي يعجز عن إدراك  األطرببطء التفكير وعدم القدرة على تجاوز 

إذن هناك . نها ترتبط فيما بينها بعالقات مشتركةأت الجوهرية في ظواهر متشابهة مع العالقا

 :خصائص كثيرة للتفكير تتعلق بالفروق الفردية بين الناس سنكتفي بذكر أهمها

ما تتجلى في القدرة على رؤية المشكلة  أكثرإن األصالة في التفكير تتجلى :األصالة -

والقدرة على إيجاد حل مالئم وجديد ومبتكر لها اعتماداً على وتحديدها وطرحها على شكل مسألة 

قواه، وقد أشار جيلفورد إلى أن أصالة التفكير تعني إنتاج ما هو غير مألوف، ما هو بعيد المدى، 

  .ما هو ذكي وحاذق من االستجابات

                                                             

 .353مرجع سابق ،ص:غباري وأبو شعيرة   1
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و تغيير في المعنى أ: مرونة التفكير تعني القدرة على إجراء تغيير من نوع ما:المرونة -

العمل أو تغيير في اتجاه التفكير بحيث يؤدي  إستراتيجيةالتفسير أو االستعمال أو فهم المسألة أو 

وقد ميز جيلفورد نوعين . هذا التغيير إلى العثور على الحل المالئم لشروط المسألة موضوع التفكير

 ونة التكيفية، والمرFlexifility spenleneous المرونة التلقائية: من المرونة في التفكير

Adaptire blexifility.. 

تبدو السرعة في التفكير الزمة عندما يكون من الضروري اتخاذ قرارات ):الطالقة(السرعة  -

هامة خالل وقت قصير جداً أثناء الحروب والكوارث، والمفاجآت المختلفة والمواقف المشكلة التي 

ي التفكير بعوامل عديدة وبالعوامل االنفعالية وتتأثر السرعة ف ،تتطلب حلوالً عاجلة وبسرعة خاطفة 

بشكل خاص لكن تأثير االنفعاالت والتوتر والقلق متفاوت للغاية، فقد تؤدي إلى نتائج سلبية تعيق 

 .وتزيد من مردوده جه وقد تنشطهئجريان التفكير وتكون سبباً في بطئه وضعف نتا

هي القدرة على تمييز ما هو  -ه الفردية بغض النظر عن خصائص -إن العالمة المميزة ألي تفكير 

فالتفكير ال يقف عند تقرير وجود هذه الظاهرة أو تلك مهما . جوهري والتوصل إلى تعميمات جديدة

 .1كانت براقة وممتعة وجديدة ومفاجئة

  :الدافعية والتفكير -

الشخصية فإذا ينطلق التفكير بوجه عام مثله مثل أي نشاط آخر لإلنسان من حاجات ودوافع     

إن علم النفس يدرس الحاجات والدوافع باعتبارها .. لم توجد حاجة ودافع للتفكير، ال يمكن أن نفكر

القوى التي تدفع اإلنسان إلى االنخراط في نشاط عقلي ويدرس الشروط التي يجب توافرها لتبرز 

يقة بين النشاط العقلي الخ والعالقة الوث... الحاجة إلى التحليل والتركيب والتجريد والتعميم

والحاجات والدوافع تظهر بوضوح في حقيقة أن التفكير هو دائماً تفكير الشخصية ودوافع التفكير 

  :التي يتصدى لها علم النفس تنتمي إلى نوعين من الدوافع

في هذه الحالة تكون الدوافع والرغبات واالهتمامات هي  :دوافع معرفية خاصة بالتفكير 

  .حب االستطالع لدى األطفال: وى المحركة والمحفزة على القيام بالنشاط العقلي مثلالمثيرات والق
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تكون دوافع التفكير خارجية عندما تبدأ عملية التفكير تحت : دوافع معرفية خارجة عن التفكير

  1.تأثير عوامل خارجية وليس تحت تأثير اهتمامات معرفية بحت

  :األساسيةمهارات التفكير -5-3- 9

لبنات "منفصلة يمكن اعتبارها  إدراكيةمهارات التفكير هي نسبيا عبارة عن عمليات  إن  

الفرد أن يتعلمها قبل االنتقال إلى المستوى األعلى من  وهى مهارات يجب على التفكير،"بناء

  :ما يلي وتتضمنمهارات التفكير 

 -مهارة التحليل - م مهارة التنظي -مهارة التذكر - مهارة جمع المعلومات  - مهارة التركيز 

  . 2مهارة التقييم - . مهارة التكامل -مهارة االستنباط 

  :  التفكير ةالفرق بين التفكير ومهار -5-4- 9

التفكير عملية كلية تقوم عن طريقها بمعالجة عقلية للمدخالت الحسيه ، والمعلومات المترجمة 

غير مفهومة تماما ، وتتضمن اإلدراك لتكوين ألفكار أو استداللها أو الحكم عليها ، وهي عملية 

التفكير فهي عمليات محددة  ةأما مهار، لجة الواعية واالحتضان والحدسوالخبرة السابقة والمعا

المعلومات ، كمهارات تحديد المشكلة وإيجاد االفتراضات  نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة

  .3دعاء غير المذكورة في النص ، أو تقويم قوة الدليل أو اال

   :مهارة التفكير لرئس القسم أهمية -5-5- 9

،  إنسانعملية طبيعية يقوم بها أي ه أنمؤكد قائم فعال على الرغم من  أمرتعلم مهارة التفكير  إن

مهارة التفكير مالزمة ألي عملية اتصال  نألتعلمها وتطويرها،  إلىفهو بحاجة ومع ذلك 

 إلىليستطيع بذلك الوصول  مرؤوسيهاتصاله مع  أثناءيمارسها  أن إال الرئيس علىماو،وضرورية 

   .مرضية للجميع نتيجةوتحقيق  والتأثير واإلقناعاتخاذ القرار السليم 

  

  

  
                                                             

  .355مرجع سابق،ص:وابو شعيرةغباري  1
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  :خالصة الفصل 

تجاهات مختلفة في ا اتصالتتكون المنظمة من وحدات تنظيمية مختلفة تربط بينها خطوط  

االتصال بأنواعه  والمدير الناجح هو الذي يجيد مهارات،ط تختلف باختالف الهيكل التنظيميوبأنما

ة مختلفة كما انه يجيد استخدامها عبر داريإعلى مستويات المستوى أو المتعددة سواء على نفس

مختلف القنوات االتصالية المتكاملة وان يجيد اإليجاز والدقة والوضوح لرسائله والمتابعة الجيدة 

سريعة تقيه مشاكل التشويش،الذي بدوره يؤثر على اداء االفراد لمسارها يوفر له تغذية مرتدة 

العاملين بالمنظمة سلبا ويقف امام تحقيقها لالهداف المرجوة ،فأهمية االتصال التنظيمي كنشاط 

اداري يفيد في نقل المفاهيم واالراء واالفكار كما انه ظروري جدا في توجيه سلوك االفراد 

خالل االتصال الجيد  تتوطد العالقات الوثيقة وتتوحد القرارات  والجماعات داخل المنظمة ومن

حول تحقيق االهداف والخطط المرسومة التي تهدف في االخير الى تحقيق االهداف العامة 

  والخاصةوخدمةالمجتمع
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  تمهيد

المعرفة وتكوين  إلنتاج األساسيتحتل الجامعة مكانة هامة في اهتمام الدول ،كونها المصدر  :

تستثمر في رأس المال البشري الذي يعتبر حجر الزاوية في  ألنهاالثروة البشرية ، وإنتاجوتطوير 

االجتماعية أحد ينكر أن تحقيق التنمية في الميادين  الهرم التنمية والتقدم الحضاري ،ولهذا السبب 

أفراد المجتمع للتعليم المستمر، وإيمانهم بأهميته في الحياة وقد  والثقافية واالقتصادية مرهون بقابلية

منذ والتعليمية وإصالح التعليم العالي  سياستها التربويةبإصالح وتغيير أولت الجزائر أهمية بالغة 

فماتشهده  ،لنظام الكالسيكي القديموالتخلي عن ا  LMDالنظام الجديد إدخال، فقد تم االستقالل

ع الجامعة الجزائرية من انخفاض في مستوى الكفاءة والنوعية وارتفاع حجم الكم على حساب النو

مؤسسات التعليم العالي واالنطالقة تكون على   إصالحمن الملح  أصبحكما يراه المختصون ،

يتم نشر المعرفة  أساسهايم الجامعي وعلى في التنظ األساسيةالوحدة  ألنها األكاديمية األقساممستوى 

االهتمام بمركز  أيضابما كان  يةماألهومن  إلفرادهوتنمية المجتمع عن طريق التعليم والتدريب 

ومن اجل  األعضاءلصالح جميع  واإلبداعالن من يشغله يتأمل منه الكثير من االنجاز  القسمرئاسة 

 .لما سبق ذكره رقسنتطالمرجوة وفي هذا الفصل  األهدافتحقيق 

  : األصل التاريخي لبعض المفاهيم الجامعية - 1

التجمع  أووتعني االتحاد  Universitarمن كلمة  مأخوذة Universitiyاصطالح جامعة  إن 

  .نفوذا في مجال السياسة في المدينة من اجل ممارسة السلطة األسر أقوىم ويجمع ضالذي ي

  . 1والطالب من مختلف البالد والشعوب األساتذةلتدل على تجمع " الجامعة"وهكذا استخدمت كلمة

ترجمة دقيقة للكلمة االنجليزية المرادفة لها ألنها من مدلولها "جامعة"وتعتبر الكلمة العربية 

  .2"التجمع"و" التجميع" العربي أيضا يعني

تحديد  أويرى علماء التنظيم التربوي انه اليوجد تعريف قائم بذاته  :مفهوم الجامعة  - 2

المعبرة نسبيا عن مفهوم  اتشخصي وعالمي لمفهوم الجامعة ،ومنه يمكن عرض بعض التعريف

  .الجامعة
                                                             

 .9،صمرجع سابق:محمد منير مرسي 1
 .10نفسه،ص المرجع:محمد منير مرسي  2
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في  التعليميتقع على قمة السلم  التييقصد بها المؤسسة التربوية العلمية المنظمة  لجامعةا"

تخدم خطط التنمية  التيالعلمية  باألبحاثقيامها  إلى باإلضافةمهنيا  الفرد بإعدادالمجتمع وتقوم 

  . 1"الباحثين لخدمة النسبة العامة عن طريق الخدمة العامة وإعدادالشاملة 

الجامعة مؤسسة تعليمية يلتحق بها الطالب بعد إكمال دراساتهم بالمدرسة الثانوية والجامعة "

وتطلق أسماء أخرى على الجامعة وبعض المؤسسات .لتعليم العاليأعلى مؤسسة معروفة في ا

وهذه األسماء تسبب .الكلية، المعهد، األكاديمية،مجمع الكليات التقنية،المدرسة العليا:التابعة لها مثل

  .  2"اختالطا في الفهم،ألنها تحمل معاني مختلفة من بلد آلخر

الذي يدور حوله النشاط الثقافي في  والمحورللخبرة  األساسيهناك من يعتبرها المصدر    

  .والعلوم والفنون اآلداب

 وتهيئةالمعارف وتطور التقنيات  إثراءتعمل على " إنتاجية"وهناك من يعتبرها مؤسسة   

  .والتقنية اإلداريةفي مختلف المجاالت العلمية، اإلنسانيمستفيدة من التراكم العلمي ...الكفاءات

 ديناميكيا متفاعلالثقافي ،ونظاما  لإلشعاعمؤسسة تعليمية ومركز " أيضا كما تعتبر الجامعة   

العناصر،تنطبق عليه مواصفات المجتمع البشري،حيث يؤثر مجتمع الجامعة في الظروف المحيطة 

  ".ويتأثر بها في نفس الوقت

 أومؤسسة  أنها"فإنه يعرف الجامعة على )Ramon Macia Manso"(ماسييا مانسو.ر"أما  

يجمعهم نظام ونسق خاص،تستعمل وسائل وتنسق بين مهام مختلفة للوصول  أشخاصموعة مج

  .3معرفة عليا إلىبطريقة ما 

 إلنتاجالجامعة هي المؤسسة االجتماعية العلمية المؤهلة بحكم بنائها التنظيمي وكوادرها الفنية    

  . 4ونشر المعرفة وتنمية القوى البشرية المؤهلة لخدمة المجتمع

                                                             

 .10ص  ،1983 القاهرة،العربيالوطن  في العالين التعليم ع المسؤوليناء روز مؤتمر 1
اليازوردي ،دار1يم الجامعي من منظورإداري،طالتعل:هاشم فوزي العبادي ويوسف حجيم الطائي 2

  . 2011،10العلمية،االردن،
 ،ص2001،شكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية،منشورات جامعة قسنطينة إ:فضيل دليو واخرون 3

 .78،79:ص 
ط،دار الجامعة الجديدة، نظيمي لألقسام لعلمية الجامعية،دالبناء الت:إسماعيلن يعلي عبد ربه حس 4

 .12،ص2007،االسكندرية
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مكان "أومن المعلمين والمتعلمين ، يتألفالجامعة مجتمع  فيرى أن )Newman)1959 ماأ  

  .1لتدريس المعرفة الشاملة 

إذا نظر المرء للجامعة على أنها بيئة سياسية بمجموعات ذات " الى الجامعة بقوله ويشير غرين

  .2"مصالح مختلفة وقوى منتشرة

الجامعة عبارة عن مؤسسة  اجتماعية  أنومن خالل التعريفات الخاصة بالجامعة نستطيع القول 

في مكان واحد تعمل وفق نظام منسق ) معلمين ،متعلمين،عمال،( األشخاصتتألف من مجموعة من 

  .عونشر المعرفة العليا لتنمية المجتم إنتاجها،ومن بينها  أهداف،تستخدم وسائل معينة بهدف تحقيق 

  :زوايا البناء التنظيمي وهي  أهمتتكون الجامعة من عدة عناصر تمثل : عناصر الجامعة - 3

 بالدرجة  المسؤولينالمدرسين والبيداغوجيين  األساتذةتتمثل في :هيئة التدريس أعضاء

ها المختصين في ،التدريس والتوجيه ددعن نقل وتلقين المعرفة وتناط بهم عدة وظائف ح األولى

 إلىتضاف  مسؤولياتهناك  أنعليها ،كما  واإلشرافالبحوث العلمية  وإجراءللطالب ،العلمي 

القسم  أوالكلية  أوالجامعة  إدارةالمشاركة في  أهمهامن  الوظيفيةحياته  أثناءالتدريس  هيئةعضو 

 3.العلمي

 إلىفي العملية التعليمية ينتسب  األساسيةالطالب هو احد العناصر :الجماعة الطالبية 

 .الجامعة بفضل كفاءته العلمية التي مكنته من االنتقال من مرحلة التعليم الثانوي

 هو الخريطة التي تصف تنظيمها في لحظة استقرار،تتكون من :الهيكل اإلداري والتنظيمي

السلطة والعالقات  وخطوط المسؤولياتوتحديد  واألدوارهيكلة رسمية ،مرتبطة بتوزيع الوظائف 

لة غير رسمية مبنية على مجموع العالقات الشخصية بين األفراد داخل المؤسسة التنظيمية، وهيك

 .الجامعية

                                                             

 .131،ص2008،،دار الثقافة،االردن 1ة،طاالنماط المثالية في التربي:التواب شيحة المجيد عبد عبد 1
،مكتبة 1ترجمة هاني الصالح،مهارات التواصل لرؤساء االقسام الجامعية،ط:ماري لوهيغيرسون  2

 .359العبيكان،الرياض،ص
  . 79مرجع سابق، ص:فضيل دليو واخرون 3
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ل فيما بينها بتكامل تكون بدون تلك العناصر التي تتفاع أنالجامعة اليمكنها  أنومنه نستنج 

   .المشتركة  دافلتحقيق األه

حاول كثير من المفكرين بيان ماهية الجامعة  ووظائفها ،ومسؤوليات     :وظائف الجامعة - 4

سمات تعين على  أويكونوا عليه من خصائص  أنالتدريس وواجباتهم ،وما ينبغي  هيئة أعضاء

تضطلع بأمرين مختلفين وإن كانا مرتبطين  أنإن على الجامعة "التعلم والتعليم ،حيث يقول فبلن 

وقد اوجب فلكسنرعلى الجامعة العناية بالبحث ،حيث ،1ةبالتدريس للطل،والبحث العلمي:هما 

 هيئة أعضاءواوجب على ".وتدريب الباحثين..تعنى الجامعة الحديثة بتقديم المعرفة أنينبغي :"يقول

على االضطالع بأداء هذه  التدريس المحافظة على المعرفة والبحث عن الحقيقة ،وتدريب الطلبة

 –الطلبة على تحصيل القوة العقلية  إعانة:"للجامعة هي األساسيةشنز فالوظيفة عند هت أما،الوظائف

  ".قوة الفهم والحكم

بالمحافظة على الحقيقة ،وخلق المعرفة "معنيةالجامعة  أنفيرى  )kerr )1966كالرك كر أما 

  ".اإلنسان إلىالجديدة ،وترقية الخدمة ،بالقدر الذي تستطيع الحقيقة والمعرفة أن تؤدياه 

 البحث العلمي:كال منهما يكمل اآلخر هما"شقين"يتضمن العمل الجامعي ) :1985(ويقول جوهر

   2.التدريسو

التدريس تعد هذه العملية إحدى الوظائف الرئيسة والمهمة التي تؤديها الجامعة  أو :التعليم - 1- 4

جتمع وتطويره وتوثيق في تنمية القوى البشرية المؤهلة والمدربة لالستفادة منها في النهوض بالم

  .العالقة 

يعتبر القيام بالبحوث في الجامعات سببا رئيسيا ومهما في رفع المستوى  :البحث العلمي - 2- 4

التعليمي وحتى تكون هذه البحوث ناجحة يجب أن تركز على المشكالت المختلفة التي تواجه 

  .3في المجتمعالمجتمع ومتطلباته وهذا جانب التعزيز في تعميق الصلة وتوثيقها 

                                                             

 .131،صمرجع سابق:عبد المجيد عبد التواب شيحة 1
 .131،132نفسه ،صلمرجع ا:عبد المجيد عبد التواب شيحة 2
التعليم العالي ومتطلبات /نحو توثيق العالقة بين الجامعة والمجتمع،المؤتمر السادس :أميرة محمدعلي احمد حسن 3

 7التنمية،جامعة البحرين،كلية التربية،ص
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هي اكبر فأما عن الجامعة "ومنه يقول احد الباحثين في هذا المجال  :تنمية المجتمع  -3- 4

مؤسسة تربوية تعليمية تنموية في أي مجتمع ،أنها القاطرة التي تقود مجتمعنا نحو التقدم ،أنها بحق 

وإذا لم تكن الجامعة جامعة .مؤسسة كبيرة ،تقوم بوظيفة هامة جدا ،وهي إنتاج العلم وإنتاج المعرفة 

  1إلنتاج العلم،وجامعة إلنتاج المعرفة ،فلن تكون أبدا جامعة

هناك حاالت يتناوب فيها  أنمن المعلوم :الدور التعليمي والبحثي في الجامعات  -4- 4

خاصة في الكليات الناشئة  ويستمر ذلك ليتجاوز ذلك الدور  اإلداريفي الجامعة الدور  المدرسون

الصرفة  اإلداريةالوحدات  إلىالوحدات العلمية  أو األقسامصي من هذا الجانب كرئاسة التخص

  .2ذلك إلىوالتدريب والتعليم المستمر وما  اإلدارةكشؤون 

  : ومن خالل ما سبق نستنتج أن كل جامعة تلتزم  بالوظائف األساسية الثالثة

  .القادرين كافة،فالوظيفة األولى هي التدريسوتوفير التخصصات المختلفة للطلبة  التعليم: التعليم 

الجامعة هي مختبر كبير يهتم بالبحوث والدراسات الالزمة لمواجهة مشكالت :البحث العلمي 

  .المجتمع وتطويره وتحديثه

الجامعة هي مؤسسة اجتماعية تعمل على اإلسهام في تقديم برامج تنمية :الخدمة االجتماعية

  .ديم برامج التدريب الالزمة لمختلف قطاعات التنمية المجتمع وتعليم الكبار وتق

الجامعة  والتي تتمثل في التدريس،البحث العلمي،وتنمية  وظائف أهمومنه تلخص الباحثة 

البرامج التنموية والتدريبية في جل قطاعات المجتمع التنموية،فعلى  إعدادالمجتمع عن طريق 

على هذا الدور السامي لتحقيق تلك  الحفاظعات القائمين على مؤسسات التعليم العالي والجام

وهكذا نرى بأن الجامعة التي تهتم بالتدريس فقط ،هي "الوظائف،وفي هذا الصدد يقول المؤلفان

حيث تقاس كفاءة الجامعة بمدى قدرتها على اإلسهام في ،جامعة ناقصة األهلية وال تقوم بواجباتها 

    .3تطوير المجتمع واإلسهام في البحث العلمي

                                                             

،دار الفكر المعلوماتالجامعة وقضايا المجتمع العربي في عصر :المؤتمر السنوي العاشر 1
 .16،ص2002العربي،القاهرة،ص،

 .64،ص2007،دار لمناهج للنشر والتوزيع،عمان ،1الحياة الجامعية ط:مهدي حسين التميمي  2
 .14،ص2012، دار الفكر،عمان،1مهارات الحياة الجامعية،ط:وفان عبيدات وسهيلةابو سميدذ 3
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تعتبر الجامعة الجزائرية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع : الجامعة الجزائرية - 5

 2004 أوت 23المؤرخ في  03/579 حسب المرسوم رقمخصية المعنوية واالستقالل المالي ،بالش

 ، 1النموذجي في الجامعة األساسيالمتضمن القانون 

   :الهيكل اإلداري و التنظيمي للجامعة الجزائرية.  1.5     

إن اكبر خطر يهدد المؤسسة الجامعية يتمثل في اتجاهها نحو التسيير البيروقراطي النمطي الذي 

يجعل اإلدارة غاية في حد ذاتها بحيث يقتصر العمل الجماعي على إتمام إجراءات ورقية يستغرق 

وقد أولت بعض إجراءات عيار لمدى نجاحهم في أداء مهامهم،ويكون مجهد رجاله ويستنفذ طاقاتهم 

اإلدارية الجهد التعليمي )) األعمال((إصالح التعليم العالي عندنا في هذا االتجاه السلبي فالتهمت 

  2.والتربوي

إن من أهم عوامل نجاح مؤسساتنا الجامعية ،هو تكوين اإلطار اإلداري المتخصص وبناء   

من اإلنهاك البيروقراطي للجهاز  parkinsonفقد حذر باركنسون ....يمي المرنالهيكل التنظ

يهدد بتحويل الجامعة إلى مركز خدمات أولية،أشبه بإدارة للبريد أو بآلة تدور حول ((مي الذي التعلي

  )).نفسها

وفي الدولة الحديثة تسعى، الجامعة لدعم جهازها التنظيمي ،بإداريين يتميزون بالخصائص 

  :التالية

اإللمام بشؤون التسيير ومعرفة طبيعة العمل في المعاهد والكليات ،والخبرة الفنية،في كل ما  -

يتعلق بالجوانب المالية والتنظيمية و القدرة على معالجة المشكالت المادية التي تعترض األساتذة 

  .والطالب

  .للمبادرةضرورة تجديد الجهاز اإلداري وتدعيمه وتدريبه وإعطائه مجاال  -

                                                             

العلمي ،الجمهورية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث :القانون االساسي النموذجي للجامعة 1
 .12،ص2004،
المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون :محمد العربي ولد خليفة 2

 .187،الجزائر،ص
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أن يعمل اإلداريون الخاصون بالتعليم العالي ،وفق نظام يصلهم مباشرة باألجهزة األخرى  -  

وتصل إلى مستوى )األقسام(المشتركة في العملية التعليمية،وهذه الصلة تبدأ بالوحدات التعليمية

  ).1رئاسة الجامعة والمعهد(مراكز اإلشراف والتنظيم

  :الجامعة الجزائرية واإلصالح التعليمي في طورتالمراحل .  2.5           

الجامعات في الوطن العربي حيث تأسست  أقدممن " الغربي"تعتبر الجامعة الجزائرية بمفهومها 

طالب  أول،حيث لم يتخرج منها أساساالمستوطنين  أبناءكجامعة فرنسية من اجل خدمة .1877عام 

  .  2لقد كانت تتبع نظام الكلياتو.من كلية الحقوق 1920عام  إالجامعي جزائري 

  :كليات  أربعحيث كانت تحتوي على 

  . اإلنسانيةوالعلوم  اآلدابكلية  -

  . اإلداريةكلية الحقوق والعلوم  -

  .الفيزيائيةكلية العلوم  -

  .كلية الطب والصيدلة -

  :وتتمثل هذه المراحل في مايأتيوقد مرت بعدة مراحل تطورت خاللها 

حيث  1962مع بداية االستقالل سنة  األولالجامعي  اإلصالحبدأ :األولىالمرحلة  -1- 2- 5

 والصادراتالمؤسسات التعليمية  وإفراغ وموظفيهترك المستعمر فراغا كبيرا بسبب سحب مثقفيه 

في التعليم الذي  اإلطاراتسيين وواجهت  الدولة الجزائرية الجديدة بعدد قليل من يالرن الموظفينمن 

  .كان ضعيفا جدا من حيث الكم والكيف

 اإلمكانياتتميزت هذه المرحلة بالمحدودية في : 1971 إلى 1962:المرحلة الثانية  -2- 2- 5

 وانخفاض مستوى هؤالء بسبب الظروف التي مرت بها الجزائر تحت االستعمار ،ما واإلطارات

  .ة الكميةتفاقم مشاكل التعليم خاصة من الناحي إلىدى أ

                                                             

 .188،189،صمرجع سابق:محمد العربيي ولد خليفة 1
  .197،صمرجع سابق:فضيل دليوواخرون 2
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شهد التعليم  العالي في هذه  1984الى غاية1971تمتد من سنة :المرحلة الثالثة  -3- 2- 5

المرحلة تطورا مقبوال خصوصا من الناحية الكمية حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين سنة 

حد ما عن التوجه  إلىونظرا للتوجه السياسي الجديد والمختلف ... 51500 -  1978/1979

  :الوطنية حيال التعليم العالي في النقاط التالية األهدافالثمانينات ،حددت  السياسي قبل

  .للجامعة في النهوض بالتنمية  األولوية إعطاء -

  .نيوالمكونجزأرة المناهج  -

  .ديمقراطية التعليم وتعريبه -

  .خيار التوجه العلمي والتكنولوجي -

  .المشبعة بالشخصية الوطنية اإلطاراتتكوين -

وحسب المشروع التمهيدي للمجلس :1990الى غاية سنة 1984:المرحلة الرابعة  -4- 2- 5

  :للتربية ،تميزت هذه المرحلة بعدة انجازات هامة في مجال التربية والتعليم األعلى

ظهور الخريطة الجامعية في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة ،وظروف اجتماعية متدهورة   -

المتوافدين على  الطلبةكير في كيفية التحكم والعمل على تأطير وتوزيع التف إلىدفع بالسلطات  ما

  .الجامعة بطريقة عقالنية على الجامعات في الوطن

المراكز الجامعية المختلفة ،وفتح مراكز  إنشاءالتعليم العالي من خالل  تعزيز ديمقراطية  -

  1.الفنية والمالية والكفاءة البشرية قابلت صعوبات كبيرة تمثلت في النواحي  أنها إالجامعية جديدة 

فالجامعات في .ديمقراطية التعليم الجامعي في الجزائر مبدأ فعال في الجزائر منذ االستقالل  -

  .2أكثر الشرق،والغرب،والوسط،تستقبل كل الطالب بشروط تقنية ال

،واعتمدت  اإلطاراتجاءت هذه الجامعة لتكملة النقص لدى :ظهور جامعة التكوين المتواصل  -

  .األخرىفي تأطيرها وتسييرها على الجامعات الوطنية 

  

                                                             

،ديوان المطبوعات الجامعية )1980- 1962(التنمية االجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائر،:زايدمصطفى  1
   .336الجزائرية،الجزائر،ص

  .336،صمرجع سابق :مصطفى زايد 2



 .الجامعة الجزائریة                                                              : الفصل الرابع

  

84  

 

  

ميزت هذه المرحلة الظروف : 1997الى غاية1990من سنة: المرحلة الخامسة  -2-5- 5

الصعبة بسبب اختالفات سياسية وتناقضات اديولوجية وتخريب اقتصادي وعدم االستقرار 

ول يخدم المسؤ وأصبح إدارتهافساد  إلى وأدى،كل ذلك اثر على الجامعة  األمناالجتماعي وانعدام 

  .نفسه قبل رعيته مازاد في عدم االستقرار وتدهور المستوى التعليمي في جميع المستويات

تميزت هذه المرحلة باالستقرار : 2000الى غاية1997من سنة :المرحلة السادسة  -2-6- 5

،عودة  الكثير من  األجوروى المعيشي للمواطن والزيادة في والتحسن االقتصادي، المست األمني

وخلق مخابر ووحدات بحث داخل الجامعات وتدعيمها ...التعليم وإصالحمن الخارج، اإلطارات

تحسين مستوى التعليم الجامعي وانخراطه ومساهمته  إلى اإلصالحاتماديا ومعنويا ،وتهدف هذه 

   .1في التنمية الوطنية

على نظام الدراسة  إصالحاتتميزت هذه المرحلة بإدخال : 2000من ابتداءالمرحلة 7- 5-2

وقد تطور ) اهدكتورليسانس،ماستر ،(د .م.نظام تعليمي جديد وهو نظام ل واستحداثالجامعية ،

النظام المعمول به في اغلب جامعات الجزائر  أصبححتى   2005-2004ابتداء من السنة الجامعية 

  . 2سيكي بعد تالشي النظام الكال

  :مشاكل الجامعة الجزائرية -3- 5

 أنها إالوتطوير ميدان التعليم العالي  إصالحالرقم من جهود الجزائر المبذولة مذ االستقالل في ب

  :مايليفي حسب المختصينالتي يمكن تحديدهاومهمة المشكالت التزال تواجه مجموعة من ال

مخيفا للجامعة الجزائرية منذ الثمانينات،  تشكل مشكلة التحجيم تحديا: مشكلة التحجيم. 1.3.5

ويعكس لنا هذا التدفق األرقام المسجلة في كل دخول جامعي، حيث يصل العدد إلى مليون طالب 

ث العلمي ويرتبط هذا المشكل حسب مختلف المصادر بمجموعة ححسب وزارة التعليم العالي والب

  :من العوامل نوجزها فيما يلي

                                                             

ب،الكتاب السنوي االول رمقاالت في الجودة التعليمية بحث في المفاهيم والمعايير والتجا :العربي فرحاتي واخرون 1
 .245،249، ص2011،مخبرتطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي والثانوي،جامعة الحاج لخضر باتنة،

 .22-21،ص ص 2008مجلة دورية إخبارية تصدرها جامعة جيجل، 2
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  .االلتحاق بالتعليم العاليمبدأ تساوي فرص  -

  .النمو الديمغرافي الذي تشهده الجزائر وتوسع عددا لملتحقين باألطوار االبتدائية الثانوية -

زيادة حاجات المجتمع لليد العاملة المؤهلة لمسايرة المستجدات االقتصادية ومتطلبات سوق   -

  .العمل

والعتبارات اقتصادية واجتماعية  الطلب المتزايد علي التعليم العالي نتيجة الوعي الثقافي -

  .تربط بتحسين الدخل والمستوي المهني في إطار الحراك االجتماعي ومواجهة شبح البطالة

  .ومركزية التوجيه والتقويم. العوامل المرتبطة بسياسات القبول والتقويم -

  لهياكلوإهمال النوعية بسبب نقص الموارد التمويلية والمؤطرين وا. مجانية التعليم العالي -

                       .اإلعادة والتسرب والتحويل مشكالت -

كل هذه العوامل أدت إلى تفاقم هذه المشكلة التي انجرت عنها مشكالت أخرى أعاقت تطور     

  :التعليم العالي وارتبطت

زيادة الحاجة للتمويل لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الطلبة من حيث المقاعد البيداغوجية 

  1.هياكل، ميزانية التسيير البحث العلمي، التأطيروال

زيادة بطالة الخرجين التي أصبحت ظاهرة معروفة في المجتمع الجزائري نتيجة ضعف 

  .نقص الفعالية والحافز عند الطلبة واألساتذة .الشهادات وقلة المناصب المفتوحة

  .إهمال البحث العلمي

  .أحسن لقدراتهم وتحسين تكوينهمهجرة األدمغة بحثا عن وضع أفضل، واستثمار 

وتعد من المشكالت المطروحة بقوة لدى كثير من الدول :مشكلة صعوبات التمويل.  2.3.5

العربية والغربية، فقطاع حساس كقطاع التعليم العالي يحتاج إلى ميزانية كبيرة وتسيير عقالني 

إال انه في الجزائر رغم ماتخصصه من .التمويل الحكومي ىوتوزيع عادل خاصة وأنه يعتمد عل

                                                             

،مجلة العلوم االجتماعية ،العدد ومشكالت الجامعة الجزائرية LMDإصالح التعليم العالي الراهن « :زرقان ليلى 1
  .5ص.،جامعة فرحات عباس،سطيف2012،ديسمبر16
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ميزانيتها للتعليم العالي إال أن هذه الزيادة يضعف تأثيرها بسبب زيادة عدد الطلبة وارتفاع التكاليف 

مختلف المصادر علي أن هذا المشكل    وتجمع ،وتضخم األسعار ومتطلبات جودة التعليم العالي

  :يعود إلى

  .العقالني واستعمال الموارد المادية والبشرية المتوفرة بفعاليةمشكلة التسيير ال -

تنامي الحاجة للموارد المحلية لتمويل التعليم العالي بسبب المنافسة من مختف القطاعات  -

  .بمعنى زيادة الحاجة للموارد المالية الحكومية من القطاعات األخرى

لوطنية والعالمية للبحث عن مصادر نقص تفتح الجامعة علي المجتمع والبيئة االقتصادية ا -

 جديدة للتمويل

  .بعد البحوث العلمية عن المجتمع وعدم ارتباطها بمشكالت التنمية -

  .مجانية التعليم وغياب سياسة تدعم مشاركة الطالب في نفقات التعليم -

  1 .تناقص الدعم الحكومي لقطاع التعليم العاليوتزايد عدد الطلبة أدي لصعوبات مالية -

فاإليداعات    تهديدا كبيرا للتعليم العالي وتطوره أضحىومما الشك فيه أن مشكل التمويل     

ب المتزايد، وهو ما خلق عدة إختالالت وتحديات لفي وجه هذا الط  المالية ال تسمح بالوقوف

 .فت التكوين والبحث العلميعأض

المالحظ اليوم في الجزائر ورغم ما عرفه التعليم العالي من تطور منذ : التأطيرمشكلة . 3.3.5

   االستقالل إلى يومنا هذا إال انه يتجلي النقص الكبير في عدد المؤطرين خاصة في المراتب العليا

طالب    429مقارنة بعدد الطلبة وبالمعدالت العالمية، إذ نجد مثال أن عدد الطلبة وصل إلى حوالي 

طالب لكل أستاذ .253بينما يصل المعدل العالمي  . 2000-  1999   تعليم عالي سنةلكل أستاذ 

  : ويرتبط هذا المشكل بعدة عوامل ومؤشرات نوجزها فيما يلي.2 تعليم عالي

التوسع الكبير في التعليم العالي، مما نتج عنه أعداد هائلة من الملتحقين بالتعليم العالي ال تتناسب 

  .وعدد المؤطرين

                                                             

   .5ص،مرجع سابق،زرقان ليلى 1
   .137، ص2000-1999، الجزائر، 29وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحولية االحصائية رقم  أنظر2
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التأهيل العلمي والبيداغوجي لطلبة الدراسات العليا، وعدم وجود برامج تدريبية نقص  -

  .لألستاذ الجامعي

  .سوء الظروف المادية والمعنوية لألستاذ الجامعي مع غياب الحوافز -

  .سياسات توظيف غير واضحة -

  .معايير غير واضحة ومعقدة في الترقية -

  .اإلنفاق وعدم استقاللية الباحثين تراجع اإلمكانات البحثية بفعل سياسات الحد من -

  1ف الدافع إلجراء البحوث لعدم وجود مستفيدين عض -

  .في رجوع األساتذة المكونين بالخارج مع هجرة الكفاءات العاليةالتأخر  -

  .ضعف التكوين في الدراسات العليا -

للتعليم العالي من يعتبر تزايد عدد الطلبة والصعوبات المالية :مشكلة الهياكل والتجهيز. 4.3.5

 ةالعوامل الرئيسية لنقص ضبط الهياكل والتجهيز، فقد أصبحت ظاهرة االكتظاظ هي السمة المالزم

لكل الجامعات الجزائرية رغم الزيادة المالحظة في الكثير من الجامعات، ورغم ذلك فهي ال تفي 

إضافة لهذا ،راتيجيات الجادةالمتزايدة سنويا والتي ترجع النعدام التخطيط واإلست اتبحاجات الطلب

نجد نقصا في التجهيزات والوسائل الحديثة التي تعد اليوم األداة الرئيسية الكتساب المعارف واللحاق 

وفي إطار اإلرادة الساعية لتحسين المردود الجامعي ،بالركب، وربط ما هو نظري بما هو تطبيقي

ضمن هيكلة جديدة للتعليم العالي والذي تLMD والنهوض بهذا القطاع جاء اإلصالح الجديد

ويمكن  وطرق التقويم والتوجيه واالنتقال وتسيير مختلف الهيآت البيداغوجية ومحتويات البرامج

  :تحديد مالمحه في

  .مع االستجابة للطلب علي التعليم العالي.ضمان تكوين نوعي وفعال -

تفكير في ميكانيزمات تحقيق تالؤم وتفاعل مع المحيط االقتصادي واالجتماعي عن طريق ال -

  .مرنة لالتصال
                                                             

  .5.6مرجع سابق،ص ص:زرقانليلى  1
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  .تطوير التخصصات لتتكيف مع تطور وتنوع الحرف والمهن -

  .تعزيز القيم الثقافية لرسالة الجامعة كونها أداة لمواكبة التطور -

  .االنفتاح علي التطور العالمي علميا وتكنولوجيا -

 .البحوث خلق تبادل في إطار التعاون الدولي بين الجامعات ومراكز -

ترسيخ أسس تسيير ترتكز علي التشاور والمشاركة وتعتمد هيكلة هذا النظام على مراحل 

  1 :تكوينية تتوج بشهادة جامعية كما يلي

      .سنوات تتوج بشهادة ليسانس 3+شهادة الباكالوريا :مرحلة أولى -

  .سنوات تتوج بشهادة الماجستير 5+شهادة الباكالوريا:مرحلة ثانية    -  

  .2سنوات تتوج بشهادة الدكتوراه 8+شهادة الباكالوريا:ثالثةمرحلة     -  

ماهي عليه اليوم  إلىوصلت  أن إلى وظروفلقد مرت الجامعة الجزائرية بعدة مراحل 

بعض المشاكل المصاحبة  أن الإوتغيرا ومواكبة لسيرورة العالم المتقدم  تزداد تطورا أنهاوالمالحظ 

 واألصعب األهمن مشكلة التأطير تبقى اظ إالأتطورها كتزايد عدد الطلبة واالكتض أماملذلك تقف 

من  ىسدعتنظرا للسلبيات العائدة على حساب الكيفية التي يتخرج بها الطالب الجامعي ،وهذا ماي

  .هذه المشكلة بذل المزيد من المجهودات لحل إلىالقائمين على ميدان التعليم العالي 

الجامعي كل من يقدم المعرفة مهما كان نوعها وشكلها  باألستاذيقصد : امعيالج األستاذ  - 6

للطلبة الجامعيين،ومهما كان المستوى والشهادة المحصل )موجهة أعمالتطبيقية، أعمالمحاضرات ،(

 أومؤقتا  أوسواء كان مرسما ) هراوليسانس،مهندس دولة،دراسات عليا،ماجستير،ماستر،دكت(عليها 

  .3مشاركا بالقسم الذي يدرس به

                                                             

  .7.6زرقان،مرجع سابق،ص صليلى   1
  
  .8.7ص،ص المرجع نفسهزرقان،ليلى  2
االستاذ الجامعي واالعالم االكاديمي االلكتروني بين الواقع واالفاق،عدد  :بوفولة بوخميس ومزوز بركو 3

الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي ،مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية،جامعة ورقلة ،خاص
 .140،ص
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الجامعي فهو  باألستاذدوار منوطة أهناك عدة  :الجامعي  باألستاذ دوار المرتبطةألا -1- 6

مهمته السامية المتمثلة في خدمة وترقية  إلى باإلضافةفي ومؤلفا وناقال للمعرفة  باحثا ومرشدا

  :تحديدا كمايلي أدوارهالمجتمع علميا،وثقافيا ،وتتمثل 

 إعداد،..التدريس المناسبة وتنفيذها أساليبار يتأليف المادة العلمية ،اخت :تدريسال -

  .الخ...المحاضرات،تدريس طالب الدراسات العليا إعداداالمتحانات،

  .الخ...االمبريقية، واألبحاثالنظرية  واألبحاثالفردية  باألبحاثالقيام :البحث -

 كايمياأل اإلرشاد:العليا أو األولىرعاية وتوجيه الطالب سواء في المرحلة الجامعية  -

الطالبية ،توجيه الطالب  األسرعلى  اإلشرافولطالب الدراسات العليا، األولىلطالب الجامعة 

  .الخ...للتخصصات التي تناسب سوق العمل 

المراجع والكتب العلمية   تأليف:مالقومي العا أونشر المعرفة وتعزيز ثقافة المجتمع المحلي  -

  1. المتخصصة،الترجمة،كتابة المقاالت في الصحف والمجالت العامة

 وهذا الدور):والمؤسسات لألفرادتقدم (الجامعات  إطارخدمات للمهن التخصصية خارج  -

التعليمية  ،،الهندسية ،الطبية التعليمية(خدمات للمهن كأكاديميالتدريس  هيئةعضو  تأديةيعني 

  :كل حسب تخصصه وتتمثل هذه الخدمات في)الخ....

  :داخل القسم وخارجه األكاديميينمع الزمالء  إنسانيةتنمية عالقات 

في حل المشكالت التي قد تحدث  واإلسهام،األكاديميينتدعيم الترابط االجتماعي بين الزمالء 

 .بينهم

  .الشخصيةتقديم النصيحة لكل من يطلبها من الزمالء بشان بعض المشكالت 

المشاركة في  الدور فييتمثل هذا : على مستوى القسم والكلية والجامعة إداريدور  -

اجتماعات القسم ،وتمثيل القسم في اجتماعات الكلية، وتمثيل الكلية في اجتماعات على مستوى 

 .الجامعة 

 .ومعيدين جدد أعضاءتعيين  أو األكاديميالمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالعمل 

                                                             

،ص 2009،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة،1الجامعي ،طرؤى جديدة لتطوير التعليم :يوسف سيد محمود  1
  .189،194ص
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الميزانية  وإعدادوالمراجع  واألجهزةمن المواد  القسمقوائم بمستلزمات  إعدادالمشاركة في 

 .الخاصة بذلك 

الجامعة ،ودعوة الزمالء من  أولعقد مؤتمرات على مستوى الكلية  واإلعدادالمشاركة في التنظيم 

   .1القسم والكليةالمشاركة في تقييم خطط عمل و خارج الجامعة للمشاركة فيه

في الجامعة والتي تتطلب جهودا مضاعفة من طرفه وتكوينا  األستاذدوار أل الباحثة استعراض تم

حال و هذه الجهود تتمثل خاصة في تنمية  أحسنالدور على  أداءوتدريبا متواصال ليتمكن من 

حاجته  إلى باإلضافة، اآلخرينالمحورية بينه وبين  هوا لنقطةمهارات التواصل لديه ،الن االتصال 

حل المشكالت االجتماعية،من  وإتقانبعض المهارات االجتماعية ،كالقدرة على التفاعل  إتقان إلى

  .اجل تحقيق النتائج المتوقعة التي تعود على المجتمع بالفائدة 

  :الجامعيالقسم   - 7

األقسام الجامعية في فراغ، بل هي أقسام دينامكية يتحتم عليها االستجابة للضغوط  التوجد 

  الخارجية والظروف ،والقسم هو جزء من البناء التنظيمي الجامعي وقاعدته التي يقوم عليها 

نه همزة الوصل بين الطلبة والمدرسين ،وتلعب دور المنسق بين باقي األقسام األكاديمية أكما 

  .نه ،والوسيط بين اإلدارة العليا وباقي المستوياتالمستقلة ع

  :الجامعي القسمتعريف 

هو جزء من البناء التنظيمي الجامعي وقاعدته التي و يرد في بعض المراجع بالقسم االكاديمي

 األقساميقوم عليها ،كما انه همزة الوصل بين الطلبة والمدرسين ،تلعب دور المنسق بين باقي 

  .العليا وباقي المستويات اإلدارةالمستقلة عنه ،والوسيط بين  األكاديمية

هو المكان الذي تلتقي فيه عجلة المركبة بالطريق  :القسملوكا س ان . ف.لقد ورد في كتاب آن و

-ماهو خير األعلى إلىانه المكان الذي يتولد فيه التغيير وتترجم فيه مبادرات التغيير القادمة من و

  .2لفروع العلم والمعرفة -وواقعي
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للقسم ويمارس السلطة السليمة  واإلداريل عن السير البيداغوجي وهو المسؤ:رئيس القسم - 8  

القسم وهو المفسر الوحيد  باسممتحدثا يعد على المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليته ،و

القسم من جهة ،والناقل  باسمالناطق الرسمي ،أي انه  والطالب لألساتذةللظروف الخارجية بالنسبة 

  . أخرىمن جهة  واألساتذةالنشغاالت المدرسين 
   

كقائد  -  س القسميرئ - س المؤسسة التعليميةيرئ إن "من جهة اخرى تري رافدة عمر الحريري

يتفوق على المجموعة التي يقودها من حيث الذكاء والقدرة العلمية واالستقالل في  أنيجب  إداري

تتباين ثقافاتهم ،وخلفياتهم  أفراديتعامل مع  ألنهوذلك ،والنشاط االجتماعي  المسؤوليةتولي 

ووضع الفروق الفردية بعين  األفرادوميولهم،ومهاراتهم،مما يتطلب منه القدرة على التعامل مع 

تصال االعتبار وهذا يساعده بالطبع على تطوير وتحسين العملية التعليمية التعلمية من خالل اال

االتصالية المتنوعة  األساليبواستخدام  لمرؤوسيهالواضح الفعال ،وتحقيق االحتياجات الشخصية 

التدريس لتوفير  هيئةوالتعاون ، وذلك لدفع  واإلنسانيةالقائم على االحترام  لفريقياوتشجيع العمل 

  .1 "المتاحة واإلمكاناتكل الظروف 

   :األقسامبعض خصائص رؤساء  -1- 8
  

تحديد مجموعة من الخصائص والسمات المميزة لرؤساء  وآستن حاول الباحثان هوال ندلقد 

فقد وضع هوالند تعريفا شامال لكل نمط ،فالنمط الواقعي يتصف باالجتماعية األقسام الجامعية ،

الصراحة،االهتمامات النفعية،المهارات الفنية،ميكانيكية أو زراعية،على حين يتصف النمط 

  .بالمثالية ،اللباقة،االهتمام بالعالقات االنسانية والكفايات التعليمية االجتماعي 

كما ،األكاديميةطبقا لمختلف البيانات ،صنفا مجموعة الخصائص بالنسبة لألقسام األكاديمية وقد

  :2التالي يظهر في الجدول

  

                                                             

 .123،ص2010،دار الثقافة،عمان،1القيادة وادارة الجودة في التعليم العالى،ط:رافدة عمر الحريري 1
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 األقساميمثل بعض خصائص رؤساء ) 01(رقم  جدول

 وعالقتها بالوصف األقسام دلهوال نالوصف طبقا  التوجه

 واقعي

Realistic 

 إلىغير اجتماعي عدواني يميل 

 األمورالتفكير المادي ، ينأى عن 

 التجريدية ،قوي البنية ذكر

المعاهد الزراعية ،التربية، 

 البدنية ،الصناعة،التجارة،الهندسة

 إلىاهتمام بالوظيفة ،اجتماعي،يميل  تفحصي

  أعمال

عمارة ،علوم 

 بيولوجية،جغرافيا،صيدلة ،رياضيات 
Intellectual  إلىالتنفيذ يحتاج  إلىمنه  أكثرالعقل 

 .من يفهمه

،فلسفة ،علوم 

طبيعية،انثروبولوجي ،الهندسة 
 تربية فكرية ،التمريض،الفلسفة، ،يتجنب  ةالمسؤوليودود يتحمل  اجتماعي

Social المشكالت ،يعتمد على  إثارة

 .اآلخرين

العلوم االجتماعية ، والخدمة 

 .االجتماعية
 ، أعمال إدارةتعليم تجاري ، الحسابية، األنشطةتفضيل  إلىيميل  تقليدي

Conventio

nal 

 .محاسبة ،اقتصاد،مكتبات .،يتوحد مع السلطة واللفظية

 إدارةفنادق ، إدارة ،اللفظيةعدوانية ال، اللفظيةالمهارة  إقدامي

 مستشفيات،تاريخ،عالقات دولية،
Enterprisin

g 

علوم سياسية،عالقات  .القدرة على المساومة

 .صناعية،إدارة عامة
اجتماعي،يتجنب المشكالت المعقدة  فني

  إلىالتي تحتاج  أو

 ةتربية موسيقي،ةتربية فني

Artistic  مجهود ومهارات بدنية، يبدي حاجة

 .التعبير عن ذاته إلى

،فنون بادآ،لغات،صحافة،

 .تطبيقية
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  :األقساملرؤساء  واإلدارية األكاديمية األدوار -2- 8

ا رئس القسم هالتي يقوم ب والمسؤوليات،العمليات، األنشطةمجموعة  إلى االدوار االكاديميةتشير

مثل يرئيس القسم ،والتي يقوم بها  األدوارغير مباشر والتي تتطلب تنوعا في  أوبشكل مباشر 

  والتوجهات يفترض معها توافر  األدوارفي  من تعدد تتضمنهبما  واإلدارية األكاديميةالقيادة 

وتختلف طرق شغل هذه الوظيفة فتارة .هذا الدور ألداء المؤهلةمجموعة من السمات والمهارات 

  :األنشطةومن بين تلك  ،بالتعيين من طرف العميد أو...باالنتخابات  وأخرىبالتعيين 

وما يستجد من قضايا نتيجة  واإلدارية األكاديمية األموررئاسة القسم حيث يناط به تناول  -

 . نشطةألااليومية لمختلف  الممارسات

  . األعضاءالعلمية ،شئون  األنشطةتحديد سياسة القسم ،تخطيط  -

 إلىويقتضي تعدد المسئوليات ضرورة تفويض السلطة  لمخلفةعقد المؤتمرات وتشكيل اللجان ا -

  . األعضاءاللجان شريطة توافر الثقة بين  أو األعضاءبعض 

من وقت %  90 -60اقتصاد من  إلىدي ؤالرغبة في قبول نتائج عملية التفويض وهو ماي -

  :حيث تعمل تلك اللجان في عدة اتجاهات فيها...نشاط معين،  أداءرئس القسم في 

  . 1،اللجان الفنية،لجان تنسيقاإلداريوضع وتطوير سياسة القسم ،الجانب  -  

يدفع القسم في اتجاهات مدروسة بدقة  أنرئس القسم ،حين يكون قائدا للفريق ،يستطيع  إنو   

  .2جميعا األساتذةوبها يلتزم 

الصحة  أنموقع في البناء التنظيمي الجامعي ،حيث يرى البعض  أهمرئس القسم يشغل  أنكما 

لذلك فإن دور رئس  ألدوارهم األقسامرؤساء  أداءللجامعة تعتمد على نوعية  واألكاديميةالتنظيمية 

غايتها ،كما يناط به مسئوليات ومهام متعددة  إلىفي وصول الجامعة  وأساسيالقسم دور فعال 

  .  3القسم أهداففة الجهود لتحقيق في تنسيق كا معظمهاتتركز 
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دراسة  :هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بتحديد مهام ومسئوليات رئس القسم منها و

  :هي أساسيةثالثة جوانب  إلىمسئوليات رئس القسم تنقسم  أنبيومي ضحاوي 

  .القسم  أعضاءوالمسئوليات على  األدوارمثل توزيع : الجوانب القيادية

  .مثل رسم الخطط الدراسية : األكاديميةالجوانب 

   1مثل عقد االجتماعات الدورية بالقسم: اإلداريةالجوانب 

  :هي األقسامالتي يقوم بها رؤساء  األدواربعض )w.A.stull(بينما وضع ستل 

  .التدريس  هيئة أعضاءتوزيع النصاب التدريسي على 

  . إليهامشكالتهم فيما يتعلق بالقسم والكلية التي ينتمون  إلىيستمعون 

  .القسم الذي يرأسونه  باسمالجامعية  اإلدارةالتعامل مع 

  .يوصون بالزيادة في المرتبات والترقيات 

  .القسم  إلىالتدريس الجدد لالنضمام  هيئة أعضاءيرشدون 

  . 2أقسامهمويقوموا بإعداد التقارير الرسمية عن 

الل استعراض تصنيفات مختلفة لمهام رئس مجلس القسم ،يمكن توزيعها على ثالث ومن خ   

  : أساسيةمجاالت 

،التأكد من  والمسؤوليات األدواروتشمل رسم الخطط الدراسية للقسم ،توزيع :الشئون الفنية 

  .سير العملية التعلمية 

التدريس،اللجان  هيئة أعضاء،عقد االجتماعات ،متابعة القراراتوتشمل اتخاذ :اإلداريةالشئون 

  .الخارجية

  .3صرفها وأبواب وتشمل تحديد ميزانية القسم،:الشئون المالية

تؤديها من دونه   إنرئس القسم وهي التي اليمكن للجامعة  إلىالمهام الموكلة  إلىتتوصل الباحثة 

عن وضع الخطط  لوالمسئووالدراسات على ثالث مجاالت هامة ،فهو  األبحاثوكما اتفقت 
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القسم،وتحديد ميزانية القسم  وأعضاءبالنسبة للمدرسين  والمسؤولياتالدراسية للطلبة ،توزيع المهام 

  .المرتبات والترقيات  وما يخص

  : القسم المشكالت التي تواجه رئيس أهم -3- 8

حيث يقول  القسم المشكالت التي تواجه رئيس أهم اشار علي عبد ربه حسن اسماعيل الى

 مامأالتدريس  هيئةيمثلون  أنهممزدوجة ،وذلك  بمسؤولية األقساميضطلع رؤساء "

،ودور على هذا النحو بما يحمله من تنازع في المسؤولية  الهيئة أمام  اإلداريين،ويمثلون اإلداريين

يكون قادرا  أنوفي ظروف معينة ينبغي على الرئيس ...يشكل مصدرا هاما للتوتر عند الكثيرين 

الالزمة لما فيه خير الكلية والتي قد التكون بحكم الضرورة على قدر مساو  األفكارعلى طرح 

  . 1"التدريس هيئة أعضاءلصالح  أولصالح القسم 

التدريس ،يؤثر هذا الصراع على كفاءة وفعالية القسم  هيئة أعضاءبين  :الصراع التنظيمي -

  .في البناء التنظيمي  الموارد والقصورونقص  األهدافنس وينشأ هذا الصراع من خالل عدم تجا

التدريس ورئيس القسم،وهو رد الفعل الذي يبديه الفرد  هيئة أعضاءبين  :التوتر التنظيمي  -  

،ضغط  العبء الوظيفي،على التكيف معها ، ومن بين هذه العوامل  يقدرالنتيجة تعرضه لمثيرات 

  .ذلك ومشابهالوقت ،صراع الدور ،

 أوالمعامل  أوالمختبرات المجهزة  أووتتمثل في عدم توافر المكتبات : اإلمكاناتنقص  -  

    .تدار بالمستوى الالئق توافر هذه المستلزمات لكنها ال أوالحديثة ، األجهزة

التقدم العلمي والتطور التكنولوجي  وما يسايربما يتالءم ومتطلبات العصر  :التغيير التنظيمي-

فنية ،مادية ،متعلقة بالميزانية  ،وظيفية، إنسانية :التغيير التنظيمي هي در عمليةومصاالحديث ،

  .2متعلقة بالوقت

السهلة بسبب مايقابله من صراع  بالمهمةوظيفة رئس القسم ليست  أنوتستنتج  الباحثة مما سبق 

  األدوارالتدريس العبء الوظيفي وضغط الوقت ،وصراع  هيئة اءضأعقسمه  وتوترات  اءضأعبين 

عملية  إتمامالحديثة ،كما تقابله عوامل تقف دون  واألجهزةكالمختبرات ، اإلمكانياتونقص في 
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من يتميز بخصائص القيادة  إاليقوم بها  أنالتغيير ،كل هذه المهمات الصعبة والحساسة اليمكن 

نه تكون ا أووخبرات سابقة ،سواء كان ذلك بصفة شخصية  اإلدارةويمتلك العديد من مهارات 

  . وتدرب عليها

والتي عدد من المبادئ  إلى كاتبال أشارقد فقادة فاعلين ومؤثرين  األقساميكون رؤساء  ولكي   

 175من  أكثروعمداء كليات في  األقسامعبر حوارات مع رؤساء  أجراهااستنبطها من دراسة 

  1 :وهي على التوالي جامعة

  .متناوبين قيادة عملية التغيير بنجاح أودائمين  كانوا سواء، األقسامرؤساء  يستطيع -

مجرد  أو أوتوقراطياهو قائد لفريق عمل وليس رجال  الفاعل ذو التأثير والنفوذ الرئيس -

  .زميل أعلى مقاما

  .اف المشتركة يجري تطويرهادهاأل -

  .الفريق يشعرون بالمتعة والحافز أعضاءجميع  -

  .اءاألديتم تقييم  أساسهالتفوق هو المعيار الذي على  -

  .خلق مناخ الثقة -

  .في المناقشات األساسحل المشكالت وليس مبدأ الكسب،هو  -

  .حيثما يكون ذلك مالئما القرار بالمشاركةصنع  أسلوباستخدام  -

  .لوظيفته القيادية،مهارات التسهيل والتسيير إضافةلدى رئس القسم ، -

  .النزاعات بشكل فعال ومجد إدارة -

  .راقبهالفريق وحده هو الذي يرصد عمله وي -

   .2يطور الوعي الذاتي لديه الرئيس -

  

  

  
                                                             

  .47ص، سابق مرجع:حسين اسماعيل علي عبد ربه 1
  .58،59صص :مرجع سابق ف لوكاس،.ان 2
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   خالصة الفصل  

في المجتمع  التعليميقمة السلم  أعلىمؤسسة تربوية علمية منظمة  تقع وهكذا فإن الجامعة  

تخدم خطط التنمية الشاملة  التيالعلمية  باألبحاثقيامها  إلى باإلضافةمهنيا  الفرد بإعدادوتقوم 

ر يالمعارف وتطو إثراءتعمل على " إنتاجية"مؤسسة  أنهاالمجتمع،أي الباحثين لخدمة  وإعداد

 في مختلف المجاالت العلمية اإلنسانيمستفيدة من التراكم العلمي ...الكفاءات وتهيئةالتقنيات 

تعد اليوم من الموضوعات الهامة والحيوية  والتطوير فإن مسألة اإلصالح وأيضا، والتقنية اإلداريةو

عات الحساسة للنمو االقتصادي، فهو أكثر افي مختلف القطاعات ، والتعليم العالي كغيره من القط

 اإلداريبتطوير طاقمها من مجرد فضاء للتعليم ، ولهذا فالجامعة الجزائرية مطالبة وفي كل مرحلة 

لمن يشغلون المهام  األمثلبالنسبة لها وذلك باالنتقاء  فيما يخص االتصال باعتباره شريان الحياة

 إلىمتعددة  إداريةن رئس القسم يقوم بادوار أ اعتبارعلى  األقساموبالخصوص رؤساء  اإلدارية

القسم والعالقات  ألعضاءوله دور كبير في تشكيل الروح المعنوية ، واإلشرافيجانب عمله المهني 

  .المهنية واالجتماعية التي تربط بينهم 

  



 

 

  

  .الميدانية اإلجراءات المنهجية للدراسة:لفصل الخامسا

  يدتمه 

  .إجراءات الدراسة االستطالعية

  .المنهج المستخدم -1

  .مجاالت الدراسة -2

 .البشريالمجال  - 2-1

 .المجال المكاني   - 2-2

  ألزمانيالمجال  - 2-3

  . مجتمع الدراسة -3

  .الدراسة عينة -4

  .يفية اختيار العينةك  - 4-1

  :حجم العينة  - 4-2

  .مصادر جمع المعلومات  -5

 .المصادر النظرية - 5-1

   المصادر الميدانية - 5-2

 .األساليب اإلحصائية -6

    .الفصل خالصة
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  :يدتمه

إلشكال الذي طرحه سابقا، من خالل ل إجابةإيجاد  هومن خالل دراسته كل باحث  إن رغبة

له  ىوضعها أو نفيها، وذلك بإخضاعها للفحص الميداني ولكي يتسنإثبات صحة الفرضيات التي 

ع بحثه، وموض تالئمالتي ) ، البشريلزمانياالمكاني، (ذلك ينبغي عليه تحديد مجاالت الدراسة 

تحديد عينة الدراسة الممثلة للمجتمع األصلي المدروس، وككل دراسة ميدانية البد من اعتماد منهج 

عتمد عليها سيالتي  اإلحصائية واألساليبلمناسبة لجمع البيانات الميدانية معين وتحديد األدوات ا

يتم التطرق إلى جميع هذه النقاط حتى تكون سهذا الفصل  إنوعليه فالباحث في تحليل البيانات 

  .النتائج علمية وسليمة، يمكن اعتبارها سندا علميا صحيحا

فهي  العلميالدراسة االستطالعية من أهم مراحل البحث  تعد:إجراءات الدراسة االستطالعية

وميدان تطبيقها كما   األساسية الباحث تصوراته األولية حول دراسته اعليهالقاعدة التي يبني 

ات تطبيق أداة البحث ضمانا خطو أثناءتصادفه  أنالتي يمكن  على تجنب بعض العراقيل هتساعد

بوالية المسيلة ، الجامعة مكان الدراسة ، إلى  الباحثة فكانت بداية هذه الدراسة بتوجه ،للسير الحسن

مهارات االتصال بلذكاء االجتماعي عالقة امن قبول موضوع البحث والمتمثل في  اءابتدوذلك 

لتحقق من ميدان الدراسة ومكان ل، وذلك  بالجامعة الجزائرية اإلداريين األساتذة لدىالتنظيمي 

وعلى ضوء هذه المعلومات تم  القياس،يكومترية ألداة التأكد من الخصائص السلو لعينةااجد تو

رئس القسم (إداريين  عشرة أستاذةوتمت على عينة مكونة من  دراساتهااختيار عينة البحث المراد 

مختلف أقسام كليات جامعة المسيلة،تم توزيع االستبيان المتكون أخذت بطريقة عشوائية من )ونائبيه

الثاني يمثل مقياس مهارات االتصال المحور و ،قياس الذكاء االجتماعيممن محورين االول يمثل 

التنظيمي على افراد العينة وانتظار فترة زمنية العطاء الوقت الكافي لالستجابة ،بعد ذلك تم 

البيانات وتحويلها الى قيم قابلة للمعالجة االحصائية وذلك بهدف معرفة  وتفريغاسترجاع االستبيان 

الخصائص السيكومترية لالداة ،وقد تمثلت اساليب المعالجة االحصائية في برنامج الحزمة 

والجدول الموالي يبين عينة الدراسة ،الخاصة بالعلوم النفسية واالجتماعية)spss(االحصائية

  .ذي اخذت منه والنسبة المئويةاالستطالعية والمجتمع ال
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  يوضح عينة الدراسة االستطالعية: )02( جدول رقم
النسبة المئوية للعينة   العينة االستطالعية أفرادعدد   مجتمع الدراسة أفرادعدد  

84  10  10.90%  
  :المنهج المستخدم -1

ال يمكن ألي باحث في علم من العلوم  أن يتوصل إلى استنتاجات واستدالالت صادقة قابلة 

ما لم يعتمد على منهج محدد يمكنه من وصف وشرح وتحليل وتفسير األبعاد المختلفة  ،للتعميم 

 الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة مشكلة ما قصد اكتشاف"للمشكلة التي يتناولها، فالمنهج هو 

وهو الطريقة التي  ،الحقيقة، واإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات التي يثيرها موضوع الدراسة

يدرس بها الواقع أو الظاهرة أو توصف بها المشكلة وصفا دقيقا، كما يعبر عن الظاهرة  تعبيرا 

عطيها بينما التعبير الكمي ي لظاهرة ويوضح خصائصهالكيفيا وكميا، بحيث يصف التعبير الكيفي 

   1."وصفا قيميا أي مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها  مع الظواهر المختلفة األخرى

التنظيمي  مهارات االتصال بلدراسة موضوع الذكاء االجتماعي وعالقته استخدمت الباحثة و قد 

محمد "يعرفه يتناسب وموضوع الدراسة و الذي  االرتباطي المنهج الوصفي،في الجامعة الجزائرية 

المنهج الذي يهدف إلى وصف موقف معين أو مجال اهتمام معين بصدق ودقة، "طلعت عيسى أنه 

يستخدمه الباحث في محاوالته في تحديد العوامل األكثر أهمية بوضع فرضيات وإخضاعها للبحث 

ت بين الكشف عن العالقا إلىتباطية تهدف روالدراسات اال 2. العلمي الدقيق للتحقق من صدقها

ومن خاللها تحدد نوع نهما ،ويكون التعبير عنهما كميا ، لمعرفة مدى االرتباط بي أكثر أومتغيرين 

   .واالتجاه اإلشارةاالرتباط حسب 

     :مجاالت الدراسة -2

مسيلة التي تقع شمال  التم إجراء الدراسة بجامعة المسيلة، بمدينة  :المجال المكاني -2-1 

بإنشاء المعهد الوطني للهندسة  1985والتي انطلق التعليم فيها سنة  65الطريق الوطني رقم 

  .الميكانيكية
                                                             

مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية : عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات 1
   . 129، ص 1995الجزائر، 

 .67، ص 1971 مكتبة القاهرة الحديثة،،االسكندرية1،طتصميم و تنفيذ البحوث االجتماعية:محمد طلعت عيسى، 2
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وفي المعهد الوطني للهندسة المدنية ،ومعهد تسيير التقنيات الحضرية  إنشاءتم  1989وفي عام 

 إلىالمركز الجامعي بالمسيلة وترقيته  إنشاءتم 2001،وفي سنةمركزا جامعيا أصبحت 1992عام 

كلية العلوم االقتصادية والعلوم  -كلية الحقوق – االجتماعيةوالعلوم  اآلدابكليات،كلية  بأربع جامعة

التقنيات الحضارية  معهد تسيير إلى باإلضافةكلية العلوم وعلوم الهندسة  -التجارية وعلوم التسيير

المعدل  2001سبتمبر 18المؤرخ في /01/227رقم  رارالق بموجب معهدا وطنيا   أصبحالذي 

،وبعد هذا كله تم فتح القطب  29/08/2004بتاريخ  04/264والمتمم بالمرسوم التنفيذي  رقم 

  . 2008/2009الجامعي وذلك في الموسم الجامعي 

ة جامعب) ونوابهم األقسامرؤساء ( لألساتذةي يتمثل في العدد الكل :البشرىالمجال   - 2-2  

موزعين على جميع كليات الجامعة بما فيهم القطب الجامعي  أستاذا) 84(والبالغ عددهم  المسيلة،

  ). طريق البرج( بالمسيلة

إلى الميدان، ومن المعروف أن ة يتمثل في المدة التي نزلت فيها الباحث: لزمانياالمجال  2-3 

 أفريلاالستطالعية خالل شهر  ةدراسالهذه العملية تتوقف على نوعية البحث وأهدافه، وكانت بداية 

تطبيق الطرق اإلحصائية من أجل  بعدها متتم توزيع االستبيان واسترجاعه،  حيث، 2013سنة 

 -3 .القياس ألداةيكومترية اتحويل المعلومات إلى نتائج قابلة للقياس والتحقق من الخصائص الس

الذين يشكلون موضوع مشكلة  األشخاص أو األشياء أو اإلفرادجميع  هوالمجتمع :مجتمع الدراسة

يعمم عليها  أن إلىوهو جميع العناصر ذات العالقة بمشكلة الدراسة التي يسعى الباحث ،البحث 

ونوابهم   -األقسامرؤساء  - إلداريين  األساتذةتكون مجتمع الدراسة من جميع  وقد،1نتائج الدراسة

موزعين  ،أستاذا)84(والبالغ عددهم 2014/2015الدراسي  كليات جامعة المسيلة للعام أقسامفي 

  .اقسم )28(بمجموع اتالكلي أقسامعلى 

  

                                                             

 دار المسيرة للنشر والتوزيع،،1ط نفس،واخرون،مدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم المحمد خليل عباس  1
  .217ص.،عمان2007،
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   .يبين مجتمع الدراسة) 03(جدول رقم 
ا

  لرقم

مجتم  األقسام  الكليات
الدرا

1 

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

 التسيير

 3 قسم العلوم االقتصادية
 3 العلوم التجاريةقسم 

 3 قسم علوم التسيير

  واإلعالم اآلليكلية الرياضيات  2

 3 قسم الرياضيات
 3 اآللي اإلعالمقسم 

 stic 3قسم 
 mi 3قسم 

 كلية التكنولوجيا 3

 3 قسم االيكترونيك
 3 قسم جيو اليكترونيك
 3 قسم جيو ميكانيك
 3 قسم جيني سيفيل

 3 هيدروليكقسم 

  واللغات اآلدابكلية  4

 3 العربي واألدبقسم اللغة 
 3واللغة  األدبقسم 
 3واللغة  األدبقسم 

 واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم  5

 3 قسم علم االجتماع
 3 قسم علم النفس

 3 اإلعالمقسم علوم 
 3 قسم التاريخ

 3 الفلسفةقسم 
 3الجذع المشترك للعلوم 

 3 قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية 6
 3 قسم العلوم السياسية

 كلية العلوم 7

 3 قسم الفيزياء
 3 قسم الكيمياء

 3 قسم علوم الطبيعة والحياة
 3 قسم العلوم الزراعية

 3قسم الكيمياء الحيوية 
 84 المجموع
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الباحث اختباراته مصدر البيانات  ايجري عليه تيعينة الدراسة ال تعد :عينة الدراسة  -4

تمثيل  أفضلوهي مجموعة جزئية من مجتمع البحث،وممثلة لعناصر المجتمع المطلوب جمعها،

،ومن 1بحيث يمكن تعميم نتائج تلك العينة على المجتمع بأكمله وعمل استدالالت حول معالم المجتمع

 وال يكونتمثيل  أحسن األصليخطوات البحث هي اختيار الباحث لعينة تكون ممثلة للمجتمع  أهم

تم اختيار ذلك وبعد االطالع الميداني لميدان الدراسة  إطارباالنتقاء الجيد والسليم لها ،وفي  الإذلك 

 ة الحاليةوالدارسمن البحث  النوعأنسب طريقة لهذا  البسيطة ألنها بالطريقة العشوائية عينة البحث

  .بصورة متكافئة المجتمعأنها تعطي فرصة الظهور لجميع عناصر  النها

  :حجم العينة - 4-1

  . 100× الحجم الكلي لمجتمع البحث / للدراسة العينة المختارة =  حجم العينة 

: ومنه 
ସ
଼ସ

  :والجدول التالي يبين حجم العينة وكيفية اختيارها  ،% 47.62=  100× 

  .عينة البحث حجميمثل ) 04(جدول رقم 

  النسبة المؤوية   العدد المأخوذ   العدد الكلي 

84  40  47.62%  

ان مصادر جمع المعلومات خطوة هامة لدى أي باحث حيث تفيد :مصادر جمع المعلومات - 5

بحثه كما انها تتنوع الى مصادر نظرية ومصادر في ارشاده الى مصادر المعلومات التي تخدم 

  : تطبيقية وقد اعتمدت الباحثة في بحثها على مجموعة منها تمثلت في

 أثناء  يار والتعمق في البحثحسن االخت إلىالجانب النظري يحتاج  إن:المصادر النظرية 5-1

 األدبييختار من التراث  أنبموضوع الدراسة والباحث الجاد يجب عليه جمع المعلومات المتعلقة 

المنهجية التي قد تعترض طريقه ومثل ذلك كيفية  ألخطاءاويذلل  عليه عناء وتكرار  بحثهمايخدم 

جمع  وقد تم  اإلشكاليةطرح  أوالمناسبة لجمع المعلومات ، األدواتاختيار العينة ،واختيار 

 :من المصادر التاليةالمعلومات  للبحث الحالي 

                                                             

  . 218محمد خليل عباس واخرون، مرجع سابق ،ص1
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 من المكتبات الجامعية  الكتب. 

  الكتب االليكترونية. 

 الرسائل الجامعية. 

 الجامعية المطبوعات. 

 المقاالت والمجالت. 

   االنترنتمواقع. 

 مداخالت وملخصات رسائل وبحوث. 

البحث حسب اختالف البحوث ،فهناك االختبارات  أدواتتختلف  :المصادر الميدانية 5-2

األداة التي تم اعتمادها في جمع ة العلمية ،وظ،واالستمارات ،المقابالت ،والمالحواالستبيانات،

 االستبانةهي ، وأسئلتهوفرضياته  أهدافهوفي ضوء   الحالي المعلومات المناسبة لموضوع البحث

 كإمكانيةنظرا لما تتميز به من مزايا عديدة  جمع البيانات استخداما أدوات أكثرالتي تعتبر من بين 

  .أخرىمزايا  إلى باإلضافةوالجهد، وتوفير الوقت،اإلفرادكبير من تطبيقها على عدد 

  :القياس المستخدمة في الدراسةأداة  -6

النظري والدراسات   األدببعد اطالع  الباحثة على : التنظيمي ياس مهارات االتصالقم - 6-1

االتصال التنظيمي وبعد استمرار طويل في البحث عن مقياس جاهز  بموضوعالسابقة التي تتصل 

لكتب الى ومعتمد من طرف مختصين في مجال االتصال التنظيمي لم يتسن للباحثة ذلك،ومنه لجأت 

شريف :ومن بينها كتاب مهارات االتصال  على قياس مهارات االتصال ، بعضهاوالذي يحتوي 

 اآلخرينمهارات االتصال مع  النصر وكتاب أبو،مدحت  اآلخرينالحموي،ومهارات االتصال مع 

 & Sternbergالتفكير في ضوء نظرية ستيرنبرغ لستيرنبرج وواجنر  أساليب،حسين جلول، قائمة 

Wagner  )1991( امعة وتقيس ثالثة عشر أسلوباً من أساليب التفكير ، وتتكون لدى طالب الج

مفردة بمعدل خمس مفردات لكل أسلوب من أساليب التفكير ، وهى من نوع  )65(القائمة من 

التقرير الذاتي يسأل األفراد عن طرق تفكيرهم التي يستخدمونها في أداء األشياء داخل المدرسة أو 

هاشم  أبود السيد محمد  إعداد ،ضوء مقياس سباعي االستجابة الجامعة أو المنزل أو العمل في

  .سعود الملكقسم علم النفس، جامعة  –مشارك ، كلية التربية  أستاذ،
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مقياس متكامل يجمع كل المهارات االتصالية المراد قياسها  وإخراجتم جمع ماتوفر من مقاييس 

المختصين في علم النفس عن طريق  األساتذةلدى المفحوصين وقد اخذ بعين االعتبار استشارة 

المقدمة من  واإلرشاداتوالعمل بالنصائح  األداةرسمية  في جميع خطوات بناء  المقابالت الغير

 :وفق الخطوات التالية استبانهتم بناء . طرفهم 

  .التي شملتها الدراسة الرئيسيةت تحديد المجاال -

  .تحديد الفقرات التي تقع تحت كل بعد -

المختصين  األساتذةبها  أوصىالتعديالت التي  إجراءالستبانة في صورتها النهائية بعد ا إعداد -

  .في علم النفس

درجات،  2درجات ،نادرا  3درجات ،غالبا4دائما  (بدائل  أربعتحتوي االستبانة على 

يتم التصحيح  السلبيةالعبارات  أما، االيجابيةهذا التقدير للدرجات يخص العبارات )درجة واحدة1ابدا

في الخانة )X(يختار الفقرة التي تنطبق عليه بوضع عالمة أنعكس ذلك االتجاه ،وعلى المفحوص 

المخصصة لذلك،والجدول التالي يوضح محاور مهارات االتصال التنظيمي وكيفية توزيع الفقرات 

  . والفقرات األبعادعلى 

  .صف مقياس مهارات االتصالو: )05(جدول رقم 
  عدد الفقرات  السلبية  تسلسل الفقرات  األبعاد

  10  10، 9، 8، 6  10-1  االستماع مهارة
  07  11،17  17-11  مهارة  التحدث
  09  26، 18  26-18  مهارة الكتابة
  10  34، 33، 32، 30  36-27  مهارة القراءة
  12  45، 40  48-37  مهارة التفكير

  48  14    المجموع
  . مقياس الذكاء االجتماعي  - 6-2

في مجال الذكاء االجتماعي بهدف الحصول على على الدراسات والبحوث المكثف  االطالعبعد 

وقع االختيار ج موثوق فيها ،لموضوع الدراسة بهدف الحصول على نتائ مالئمة أكثرتكون  أداة

بند، قام ببناء  81هاشم يتكون من  أبوالدكتور السيد محمد  إعدادمن على مقياس مستخدم سابقا 

والعربية ،وتم عرض المقياس في  األجنبيةبند اعتمادا على الدراسات السابقة  90كون من مقياس مت

محكمين في كليتي التربية جامعتي  10على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم  األوليةصورته 

بنود منها وذلك لتشابه  9الزقازيق مصر،والملك سعود المملكة العربية السعودية ،وقد تم حذف 
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% 100و% 90وقد وبلغت نسبة اتفاق المحكمين على المقياس بين  أخرىمع مفردات مضمونها 

(  محاور هي  5ويتكون من خمسة مكونات تشكل .بند 81المقياس في صورته النهائية  وأصبح

المعلومات االجتماعية ،المهارات االجتماعية ،الوعي االجتماعي ،فعالية الذات االجتماعية  معالجة

ال (وقد اختير مقياس االختيار بين خمس بدائل ) ماعي ،حل المشكالت االجتماعية ،التعاطف االجت

 اإليجابياالتجاه  فيوجميع المفردات ) ، غير متأكد ، أوافق ، أوافق بشدة  ألوافقأوافق بشدة ، 

 وتشير الدرجة المرتفعة إلى ذكاء.  السلبياالتجاه  في)  1،5،7،11،15( ماعدا المفردات أرقام  

دراستها قامت بتعديل وتقليص المحاور لتصبح  أهدافالباحثة وتماشيا مع  أن إالمرتفع ، ماعياجت

عدد  وليصبح) المهارات االجتماعية ،الوعي االجتماعي ،حل المشكالت االجتماعية(ثالثة وهي

في الخانة الموضحة في العمود ليتم  )x( إشارةبندا حيث يختار المفحوص بوضع ) 39(البنود

حساب الدرجة الكلية له على المقياس بجمع جميع درجاته على البدائل الخمس حيث تدل الدرجة 

توزيع  التاليويوضح الجدول ،المرتفعة على مستوى ذكاء اجتماعي مرتفع والعكس صحيح

  . ياالجتماع مقياس الذكاء فيالمفردات 

 :الذكاء االجتماعيوصف مقياس ): 06( جدول رقم
عدد  السلبية تسلسل الفقرات األبعاد

المهارات 

 االجتماعية

36-33-30-27-24-21 

.18-15-10-7-4-1 
15-7-1 12 

  22-25- 28-31-34-37 الوعي االجتماعي

19-16-13-11 -8 -5 -2 
11-5 13 

مهارة حل 

 المشكالت

39-38-35-32 -29-26  

23-20-17-14 -12-9-6-

3

 
14 

 39 5 39 المجموع

للتأكد من صدق وثبات األداة تم توزيعها على  :ألداة الدراسةالخصائص السيكومترية  -7

يقصد أفراد العينة االستطالعية ثم قامت الباحثة بتفريغ البيانات قصد حساب الصدق والثبات، و

زادت الثقة في بصدق االختبار أن يقيس ما وضع لقياسه،أي انه كلما ارتفع معامل الصدق كلما 

يقصد بثبات االختبار الحصول على نفس النتائج إذا ما أعيد استخدام نفس األداة في  كماالمقياس ،

  .نفس الظروف 
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  :استخدمت الباحثة لحساب الثبات طريقتين هما:الذكاء االجتماعي  ثبات مقياس. 1.7

ألول األسئلة افقرات االستبانة إلى جزأين ،يمثل الجزء  جزئت: طريقة التجزئة النصفية. 

بين درجات  برسون معامل االرتباط قامت الباحثة بعدها بحساب الفردية والثاني األسئلة الزوجية

معادلة االرتباط سبيرمان برواون قامت بتصحيح م ثاألسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية 

   .ر حيث ر معامل االرتباط +1/ر2= معامل التبات : حسب المعادلة التالية 

  معامل ثبات مقياس الذكاء االجتماعي  بطريقة التجزئة النصفية) 07( جدول رقم 
  مستوى الداللة  معامل الثبات  معامل االرتباط   المقياس

  0.01  0.76  0.61  الذكاء االجتماعي

  .أن هناك معامل ثبات كبير لفقرات المقياس) 07(بين الجدول رقم ي

استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ كطريقة ثانية لقياس ثبات :  طريقة ألفا كرونباخ.2.1.7

أن معامالت االرتباط مرتفعة لفقرات المقياس ) 08(الذكاء االجتماعي ويظهر الجدول رقم  مقياس

وهو يدل على ثبات عالي يطمئن الباحث و يزيد من مصداقية النتائج المتوصل  0.78حيث بلغت 

  .إليها

  معامل ثبات مقياس الذكاء االجتماعي بطريقة ألفا كرونباخ)  08(جدول رقم 
  طريقة ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المقياس

  0.78  39  الذكاء االجتماعي

قامت الباحثة  ):صدق البناء(االحتماعي  صدق االتساق الداخلي لفقرات مقياس الذكاءحساب 

   .بحساب االتساق الداخلي لفقرات المقياس لمعرفة مدى ارتباط المحاور بالدرجة الكلية

  

  .صدق االتساق الداخلي لمقياس الذكاء االجتماعي) :09(جدول رقم 

  الكليحل الوعي المهارة   

  1  0.93  0.80  0.89معامل االرتباط 
    0.00  0.05  0.00  درجة الحرية

  10  10  10  10  حجم العينة
  

  . 0.01و  0.05أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة ) 09(يظهر الجدول رقم 

  استخدمت الباحثة لحساب الثبات طريقتين :ثبات مقياس مهارات االتصال التنظيمي حساب .2.7
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تمت تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأين ،يمثل الجزء األول : النصفيةطريقة التجزئة :هما

بين درجات األسئلة الفردية ) R(األسئلة الفردية والثاني األسئلة الزوجية ثم حساب معامل االرتباط 

: ودرجات األسئلة الزوجية تم تصحيح معادلة االرتباط سبيرمان برواون حسب المعادلة التالية 

  .ر حيث ر معامل االرتباط+1/ر2 =معامل الثبات 

  يبين معامل ثبات مقياس مهارات االتصال التنظيمي بطريقة التجزئة النصفية)   10(جدول رقم 
  مستوى الداللة  معامل الثبات  معامل االرتباط   المقياس

  0.05  0.775  0.633  مهارات االتصال التنظيمي
  .كبير لفقرات المقياسأن هناك معامل ثبات ) 10(بين الجدول رقم       

استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ كطريقة ثانية لقياس ثبات  : طريقة ألفا كرونباخ.3.2.7 

أن معامالت االرتباط مرتفعة لفقرات المقياس مما يدل على ) 11(المقياس ويظهر لجدول رقم 

  .صالحية تطبيقه على العينة األساسية

  بمعامل ألفا كرونباخ التنظيمي مقياس مهارات االتصاليبين قيم ثبات )  11(جدول رقم 
  قيمة ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المقياس

  0.745  48  مهارات االتصال التنظيمي
 0.775يظهر من خالل النتائج السابقة أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية التي بلغت  

،أن مقياس مهارات االتصال التنظيمي  0.745،ومعامل ألفا الذي يساوي 0.05عند مستوى داللة

يتسم بصدق وثبات عاليين يعتمد عليه في تحقيق أهداف الدراسة وهو قياس مهارات االتصال لدى 

   .ينة الدراسةع

قامت  ):صدق البناء(صدق االتساق الداخلي لفقرات مقياس مهارات االتصال التنظيمي حساب

  .الباحثة بحساب االتساق الداخلي لفقرات المقياس لمعرفة مدى ارتباط المحاور بالدرجة الكلية 

 يبين صدق االتساق الداخلي لفقرات مقياس مهارات االتصال التنظيمي)12(جدول رقم 
مهارة    

 االستماع

مهارة 

 التحدث

مهارة 

 الكتابة

مهارة 

 القراءة

مهارة 

 التفكير

 الكلي

 1 0.64 0.89 0.71 0.62 0.68معامل االرتباط 
    0.43 0.00 0.00 0.05 0.03 درجة الحرية

 10 10 10 10 10 10 حجم العينة
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وهذا  0.01و  0.05مستوى الداللة أن معامالت االرتباط دالة عند ) 12(يظهر الجدول رقم  

  .يعني أن المقياس صادق بدرجة عالية يمكن تطبيقه على العينة لقياس مهارات االتصال التنظيمي 

  : األساليب اإلحصائية  -8

االعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات، وذلك  تم

تتمثل ولدى عينة البحث،  التنظيمي مهارات االتصالوالذكاء االجتماعي بغرض معرفة العالقة بين 

  :التالية األساليبفي 

القياس والثبات بالتجزئة  ألداتيللتحقق من صدق االتساق الداخلي  معامل االرتباط بيرسون -

  .النصفية

التجزئة معامل التصحيح سبيرمان براون لتصحيح معامل االرتباط عند حساب الثبات بطريقة  -

 ).ومقياس الذكاء االجتماعيالتنظيمي  مقياس مهارات االتصال (النصفية لكال المقياسين 

  .المستخدمة في البحوث النفسية والتربوية اإلحصائيةالرزمة ) SPSS(وتم ذلك باستخدام 

التالية من اجل التحقق من  اإلحصائية األساليبفقد استخدمت الباحثة  األساسيةفي الدراسة  أما

  :الفرضيات البحثية ،والكشف عن العالقة بين المتغيرات

  .معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين متغيرات الدراسة  -

 .المتوسطات الحسابية -

  .االنحراف المعياري  -
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  :الفصل  خالصة

السابق بهدف  الفصل من خالل االستطالعية بعد عرض مجمل اإلجراءات المعتمدة في الدراسة 

تين في خدماألداتين المستتحقيق اهداف البحث والتي تمثلت في اعداد اداة الدراسة المتمثلة في 

 التأكد من صدق وثبات،التنظيمي الدراسة وهما مقياس الذكاء االجتماعي ومقياس مهارات االتصال 

، كما تم عرض االستطالعية ها على أفراد العينةتطبيق وذلك بحساب الصدق والثبات بعد االداة

صحة الفرضيات أو نفيها وهذا ما سنحاول التحقق منه في الفصل األساليب اإلحصائية التي تثبت 

  .الموالي
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  تمهيد

المستخدمة  اإلحصائية واألساليبالدراسة االستطالعية ونتائجها  إلجراءاتبعد عرض الباحثة 

تحليل نتائج الدراسة الميدانية وذلك من خالل رصد استجابات أفراد الدراسة  تتناول  في هذا الفصل

على المقاييس المستخدمة رصدا علميا يساعد على استخالص النتائج وتفسيرها في ضوء الخلفية 

   . ساؤالتالتعن  واإلجابة،وذلك بعد التحقق من الفرضيات النظرية والدراسات السابقة 

.يمثل اإلحصاء الوصفي لنتائج الدراسة) : 13(جدول رقم   

 اكبر قيمة اقل قيمة العينة  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 التباين المعياري

 6.81 2.61 27.60 34.00 22.00 40 مهارة االستماع
 13.58 3.69 23.90 32.00 16.00 40 مهارة التحدث
 7.28 2.70 24.55 30.00 19.00 40 مهارة القراءة
 13.81 3.72 29.30372 36.00 21.00 40 مهارة الكتابة
 11.50 3.40 35.80339 43.00 30.00 40 مهارة التفكير

مهارات االتصال 
 التنظيمــي

40 119.00 162.00 141.15 10.09 101.7222 
المهارات 
 االجتماعية

40 37.00 55.00 45.50 4.88 23.80 
الوعي 

 االجتماعي
40 37.00 56.00 43.93 3.94 15.56 

 46.23 6.80 53.34 67.00 38.00 40 حل المشكالت
 190.30 13.79 142.75 17800 116.0000 40 الذكاء االجتماعي

وفيما يلي عرض للنتائج المترتبة على اختبار كل فرضية من فرضيات  :عرض نتائج الفرضيات

  .الدراسة بحسب ترتيبها 

  :الفرضية العامة عرض نتائج

توجد عالقة ارتباطيه بين الذكاء االجتماعي و مهارات االتصال انه  تنص الفرضية العامة على

وللتحقق من هذه الفرضية تم استخدام معامل ، بالجامعة الجزائرية اإلداريين األساتذةلدى التنظيمي 

والنتائج  ، التنظيمي ات االتصالمهاروالذكاء االجتماعي  ارتباط بيرسون الختبار طبيعة العالقة بين

  :الخاصة بذلك موضحة في الجدول التالي
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ودرجات  التنظيمي يبين قيمة معامل ارتباط بيرسون بين درجات مهارات االتصال) :14( جدول رقم 

  .الذكاء االجتماعي

  مهارات االتصال التنظيمي  

الذكاء 

  االجتماعي

  مستوى الداللة  الداللة  المجموع Rقيمة 

0.48** 40  0.002  0.05  

  0.01دال عند مستوى الداللة  **                        0.05   لةدال عند مستوى الدال *          

وجود عالقة ارتباطيه بين الذكاء االجتماعي و مهارات  )14( رقم يتضح من الجدول السابق  

وهي قيمة دالة  38عند درجة حرية ) 0.48(، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  التنظيمياالتصال 

موجبة وتعني انه كلما زاد الذكاء  طرديه، وهي عالقة )0.01(إحصائيا عند مستوى داللة 

  .التنظيمي االجتماعي زادت مهارات االتصال

تحققت والتي تنص على وجود عالقة  عامةوبناء على ما تقدم يمكن القول أن الفرضية ال    

لدى عينة الدراسة،  التنظيمي اء االجتماعي و درجات مهارات االتصالارتباطيه بين درجات الذك

لمهارات اتصالية دليل على تمتعه بذكاء اجتماعي وهذا   األستاذامتالك  أنوهذا يدل على 

من وجهة نظر الباحة أن عينة البحث ترعرعت في  األسبابالدراسة،  وترجع  إليهماتوصلت 

جانب  إلىالقيم الدينية التي تهتم بتنمية المهارات االجتماعية ،مجتمع تسوده ثقافة دينية مشبعة ب

، اآلخرالتي تحث على التفاعل االجتماعي ،وحسن المعاملة،  واحترام  اإلسالميةعلى القيم  الحفاظ

توفر مهارات التواصل المتنوعة الن الجامعة  إلىوالتواصل االجتماعي ،وهذا يحاج وبإلحاح 

كمنظمة تمثل مجتمع مصغر عن المجتمع الكبير، باإلضافة إلى المستوى العلمي العالي الذي يتميز 

الجامعي كيف ال وهو يعتلي تلك المرتبة المرموقة في المجتمع والذي يكون قد مر  األستاذبه 

 إلىالمستوى العملي،ونظرا  أوعلى المستوى العلمي  ءسوابمراحل تعليمية وتكوينية منها وتدريبية 

والتدريس  والذي يتطلب منه امتالك  اإلدارةوهي وظيفة  رئاسة القسم و  إليهالمهمة الموكلة 

 إلى باإلضافةمجموعة من المهارات االجتماعية كحسن المعاملة والتضامن وحل المشكالت ،

المستوى المعرفي فقط بل على المستوى االجتماعي  المهارات االتصالية المتنوعة، وذلك ليس على

منصبه يمثل نقطة  أنجانب  إلىيؤثر فيهم ويتأثر بهم ،هذا  أشخاصيتعامل مع مجموعة  ألنه
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محورية بين مختلف الفئات والمستويات في الهيكل التنظيمي للجامعة، وتتفق نتائج الفرضية العامة 

قدرة فائقة (كاء االجتماعي لمشرفي األنشطة التربوية مع دراسة  محمد غازي الدسوقي بعنوان الذ

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الذكاء االجتماعي وبعض المتغيرات )في النجاح المهني

للمشرفين على األنشطة االجتماعية بمرحلتي التعليم )وغيرها ...السن ،الوظيفة،(الديموجرافية 

لدراسة السابقة استنتج الباحث أن الذكاء االجتماعي احد اإلعدادي والثانوي ،ومن خالل نتائج ا

القدرات الهامة التي ينبغي توافرها في العاملين بالحقل التربوي بصفة عامة والمدرسين 

واألخصائيين االجتماعيين والنفسيين بصفة خاصة،وعليه فانه من الضروري اختيار هؤالء بدرجة 

عة المستمرة لهم من خالل التدريب والتقويم المستمر،ونتوصل كبيرة من االهتمام واالنتقاء مع المتاب

والتواصل معهم بشتى الوسائل قد يزيد في تنمية الذكاء  اآلخرينالتعامل مع  أن إلى األخيرفي 

  . االجتماعي فالعالقة بين هاذين المتغيرين هي عالقة تكامل 

  :األولى الجزئية عرض نتائج الفرضية

بين الذكاء االجتماعي و مهارة التحدث    ارتباطيهتوجد عالقة  انه على األولىتنص الفرضية    

لتحديد  بيرسون باستخدام اختبار ) ر(وللتحقق من هذه الفرضية تم حساب قيمة  لدى عينة البحث

  :و النتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول التالي   والذكاء االجتماعي التحدث رةمها العالقة بين

  .العالقة بين مهارة التحدث والذكاء االجتماعيداللة ل) ر(قيمة يمثل ) :15(جدول رقم 

  مهارة التحدث    

الذكاء 

  االجتماعي

  مستوى الداللة  الداللة  المجموع Rقيمة 
*0.345  40  0.029  0.05  

  0.01دال عند مستوى الداللة  **                        0.05   لةدال عند مستوى الدال *          

العالقة بين الذكاء االجتماعي ومهارة التحدث موجبة  أن) 15(رقم يتضح من الجدول السابق 

،ومنه يمكن قبول الفرض الذي  0.35)ر(فقد بلغت قيمة  0.05عند مستوى داللة  إحصائيادالة 

وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي و مهارة التحدث لدى عينة البحث ،و حسب رأي  مفاده

 أساليب أهممن  ألنهاالجامعي امتالكه لمهارة التحدث  ، األستاذالباحثة انه ليس غريبا على 
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 بطلبته فهو يستخدم التحدث في األمراالتصال التي يستخدمها في موقعه كقائد لجماعة سواء تعلق 

في متابعة الطالب وفي االشراف على االعمال االكاديمية ، والمباشرة ، المناقشةفي والمحاضرة ،

فهي الوسيلة السهلة  األوقات أكثردوره كإداري فإنه يتحتم عليه استخدام مهارته الكالمية في  أما،

يستخدمها في كونه  إلى أيضااالستفسار عنها وربما يعود السبب  أوالمعلومات  إليصالوالسريعة 

االتصال الرسمي كاالجتماعات ،والمقابالت،والدورات ،كما انه متمرس في مجال التعامل مع 

رئس  أنحل المشكالت ،وفي اعتقاد الباحثة  أسلوب،يعي معنى التفاعل االجتماعي ،يتقن  اآلخرين

والقدرة تماعي االج يتفوق على المجموعة التي يقودها من حيث الذكاء  أنيجب  إداريكقائد القسم 

تتباين  أفراديتعامل مع  ألنهوذلك ، والنشاط االجتماعي المسؤوليةالعلمية واالستقالل في تولي 

 األفراد،وميولهم،ومهاراتهم،مما يتطلب منه القدرة على التعامل مع االجتماعيةثقافاتهم ،وخلفياتهم 

من  اإلداريالعمل ووضع الفروق الفردية بعين االعتبار وهذا يساعده بالطبع على تطوير وتحسين 

لتحدث معهم في جميع وا لمرؤوسيهخالل االتصال الواضح الفعال ،وتحقيق االحتياجات الشخصية 

المتكلم  أمامانشغاالتهم  ومقابلتهم وجها لوجه فالكالم المباشر يذلل الكثير من المشاكل كما انه يفتح 

ضياع ،كما انه  أوالرسالة من دون تحريف  إيصالحرية التعبير عن مايريد قوله ويسهل عليه 

فحصت )    (byrne lemay2006يوفر التغذية الراجعة السريعة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

كذلك نوعية و اإلداريةالدراسة رضا العاملين عن نوعية المعلومات المدركة في الشركة ووحداتها 

) المبحوثين ( وسائل االتصال المختلفة ،وكشفت نتائج الدراسة من خاللالملحة المنقولة عبر اإلخبار

وسائل االتصال الغنية مثل االتصال وجها  إن،598الموظفين بوظيفة كاملة والذين كان عددهم 

ونتيجة لما ... مسئولينالوسائل رضا بالنسبة للعاملين في نقل المعلومات المدركة من ال أكثرلوجه 

بالذكاء  لها عالقةمهارة التحدث  أنالفرضية قد تحققت ويمكن القول  أنسبق نستطيع القول 

  .االجتماعي لدى عينة البحث
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  : الثانية الجزئيةالفرضيةعرض نتائج 

 ستماعبين الذكاء االجتماعي و مهارة اال ارتباطيهتوجد عالقة  تنص الفرضية الثانية على انه 

بيرسون بين درجات مقياس ) ر(،وللتأكد من صدق الفرضية من عدمها تم حساب .لدى عينة البحث

 :في الجدول التالي المبينةالذكاء االجتماعي ودرجات مهارة االستماع ،فتحصلنا على النتائج 

  .لداللة العالقة بين مهارة االستماع والذكاء االجتماعي)ر(قيمة :يمثل  )16(جدول رقم 

  الستماعمهارة ا  

الذكاء 

  االجتماعي

  مستوى الداللة  الداللة  المجموع Rقيمة 

0.257 40  0.109  0.05  

  0.01دال عند مستوى الداللة  **                        0.05   لةدال عند مستوى الدال *          

االجتماعي ومهارة االستماع لدى عينة  ءانعدام العالقة بين الذكا)  16(الجدول رقم  أرقاميتضح من 

وهي قيمة غير دالة  0.109،عند مستوى داللة  0.26حيث بلغت ) ر(البحث ، وهذا ماتبينه قيمة 

، ومنه ترفض الفرضية التي مفادها وجود عالقة بين مهارة االستماع 0.05و0.01عند  إحصائيا

وازدحامها  إليهطبيعة المهام الموكلة   نأ إلىالسبب يرجع  أنوالذكاء االجتماعي،وتعتقد الباحثة 

 باإلضافة،،وكثرة أعبائه وانشغاالته وعدم امتالكه الوقت الكافي لالستماع  وتنوعها ،وضيق الوقت

اتصالي سريع وفعال ،وعدم  التركيز  أسلوبس القسم اختيار يدوره في التدريس ،يحتم على رئ إلى

من وسائل  أخرىاستعمال بدائل  إلىاالستماع كوسيلة لالتصال ،فقد يحتاج  أسلوبعلى استخدام  

فعالية  أكثر ألنهاالمراسالت الكتابية، أو، اإلعالنيةلوحات الحائط  أواالتصال اليكترونية كالهاتف ،

 باإلضافةتوفر هذه المهارة ، إلىجعة تحتاج اواختصارا للوقت والجهد مما يحد من توفر تغذية ر

فإن مجتمعنا اليزال بعيدا جدا عن فهم المعنى  األخرى األسبابم المهام وتنوعها،ومن الزدحا

 وأيضامهاراته في الحياة اليومية واالجتماعية ، استخدام وأهميةالحقيقي لالستماع الجيد و التواصل 

ضياع الهدف من  إلىوالمدرسة على هذه المهارات يؤدي  األسرةعدم التدريب والتوجيه في 

-حين تحدث في كتابه محمد منير حجابمع رأي  وافق،وهذا مايتأخرىصال وظهور مشاكل االت

 األهميةورغم هذه ":عن مهارة االستماع  - والتربويين والدعاة  مهارات االتصال لالعالميين
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في الوقت .لالستماع ،فمازال تعلم هذه المهارة يواجه بإهمال على نطاق واسع في البرامج المدرسية

هذا على الرغم من ثم في مرحلة تالية تأتي القراءة . األكبري فيه تعليم الكتابة باالهتمام ظالذي ح

 هذهكافة أهملتولهذا فقد ان الهدف االساسي لجميع مدارسنا على السواء هو تعليم الكتابة والقراءة ،

والمهتمين وانسحب هذا االتجاه على علماء التربية .المدارس تعليم مهارتي االستماع والحديث

وحينما .بشؤون التعليم،فقد انصرفت جهودهم الى تنمية مناهج بحث لطرق تعليم القراءة والكتابة 

 ماا..والثانية  األولىحظيت القراءة والكتابة بالمرتبتين ..رتب هؤالء العلماء مهارات االتصال 

وعندما تحدث برلو الترتيب،ين الثالثة والرابعة على فقد احتلتا المرتبت كماهرتينالحديث واالستماع 

الكالم  أنعلى الرغم من –عن مهارات االتصال عند المصدر عكس نفس هذا الترتيب تقريبا 

  .أرسطوحضي ببعض الشرعية على يد 

االهتمام الضعيف  أن 1982في دراسة لهما سنة " ويكلي"و"وولفن"كشف  أخرىوفي دراسة 

عجز هؤالء عن االتصال الفعال  إلى أدىالشباب للبرامج المدرسية بتنمية مهارة االستماع لدى 

تدرك  بدأت، المنشآتولهذا فإن كثير من هذه .. المنشآتبعد ذلك للعمل في كثير من  التحقواعندما 

وذلك للتخفيف من عوائق االتصال  موظفيهاة لتنمية مهارة االستماع لدى يتنظيم دورات تدريب أهمية

المتعددة في مجال االتصال فإن  واألبحاثوحسب الدراسات لتي تحدث نتيجة لنقص هذه المهارة،ا

تدريب وتنمية  إلىمهارة تحتاج  وأنهالنجاح عملية االتصال  األساسيةمهارة االستماع من المهارات 

ترتبط برغبة الفرد في التعبير عن  أنهاكما  السيئةوإرادة وجهد كبير للتخلص من عادات االستماع 

بالنسبة لدراسة مهارة  أما" وفي هذا الصدد يقول الباحث،لآلخرينر فرصة التعبي وإعطاءنفسه 

اغلب في المجتمع العربي فما زالت بعيدة عن اهتمامات  األخرىاالستماع والمهارات االتصالية 

  . 1"دراسة واحدة باللغة العربية لدراسة هذه المهارة  الولم تخصص و..الباحثين العرب 

،حـاول   األقسـام االستماع بالنسـبة لرؤسـاء    مهارة أهميةح توض  أخرىجاء في دراسة  قدو 

من وجهة نظـر عمـداء    قساماأل ء،تحديد الدور الواقعي والمتوقع من رؤسا 2001نوربرت مارتن

                                                             

  .25- 24،صمرجع سابق،محمد منير حجاب  1
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 الفعلـي طلب الباحث من كل عميد من أفراد العينة أن يحدد المستوى  أالباما وقد فيكليات التربية 

أعـدت   التـي كليته والمستوى المأمول لهذا األداء،وقد تضمنت االستمارة  فيألداء رؤساء األقسام 

لهـا   المثـالي وظيفة لرئيس القسم، وقام أفراد العينة بترتيب هذه الوظائف حسـب األداء   12لذلك 

عدة نتائج من أهمها أن أقل مهـام رؤسـاء    الىوقد توصلت الدراسة . الفعليوترتيبها حسب األداء 

مجـال   فـي دوره كموصل ومتصل بين أعضاء هيئة التـدريس واإلدارة، ودوره   هياألقسام أداء 

 .اإليجابيومحفز ألعضاء القسم نحو العمل  كدافعالقسم، ودوره  فيالعالقات اإلنسانية 

أنه ينصت باهتمام : أما أكثر أدوار رؤساء األقسام أهمية من وجهة نظر عمداء الكليات فكانت

  .1ولديه أفكار جديدة إبداعيالثقة، ويوصل بفاعلية، أمين وجدير ب

 ارتباطيهتوجد عالقة تنص الفرضية الثالثة على انه  : الثالثة الجزئيةعرض نتائج الفرضية  

وللتحقق من  صحة هذا الفرض ونوع بين الذكاء االجتماعي و مهارة القراءة  لدى عينة البحث 

  :،والنتائج مبينة على الجدول التاليالعالقة استخدمت الباحثة معامل االرتباط بيرسون 

  .والذكاء االجتماعي القراءةلداللة العالقة بين مهارة )ر(قيمة :يمثل  )17(جدول رقم 

  مهارة القراءة    

الذكاء 

  االجتماعي

  مستوى الداللة  الداللة  المجموع Rقيمة 

0.436** 40  0.005  0.05  

  0.01عند مستوى الداللة  لةداال **                        0.05   لةدال عند مستوى الدال *          

وتحليلها تبين وجود عالقة ارتباطية بين درجات مقياس  )17(رقم بعد قراءة بيانات  الجدول 

عند مستوى  0.44والتي بلغت )ر(الذكاء االجتماعي ودرجات مهارة القراءة ،وهذا ماتؤكده قيمة 

                                                             

لمركز تطوير التعليم )العربي الرابع(جمال علي الدهشان ،وجمال احمد السيسي،المؤتمر السنوي الثاني عشر 1
لمسؤولياتهم المهنية وعالقتها برضا اعضاء هيئة التدريس عن عملهم أداء رؤساء االقسام االكاديمية الجامعي ،

  .7،ص2005جامعة عين شمس ،،
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ومنه يمكن قبول الفرض الذي ،وهي عالقة بدرجة متوسطة ، 00حرية تساوي بدرجة   0.01داللة 

وجود عالقة ارتباطية بين مهارة القراءة والذكاء االجتماعي لدى عينة البحث ،و حسب رأي  مفاده

بالقراءة ،كيف ال  أفرادهامن طبقة واعية مثقفة يهتم  أخذتالعينة  أن إلىترجع  األسباب أنالباحثة  

الذي قضى فترة من مسيرته العلمية في قراءة الكتب وبناء رصيده  العلمي والمعرفي   األستاذ وهو

 المرؤوسينو يتعلق ذلك بالقراءة لغيره من  اآلخرينفالقراء تمثل وسيلة مهمة لديه للتواصل مع 

 ،واللوائح،والنصوص كاإلعالناتلنفسه  أو) االستفسارات ،الطلبات ،الشكاوي ،القرارات(مثل 

بالنسبة لرئس القسم هو تمكنه من  أهميتها وما يعكسعظمى ، أهميةالقانونية ،لذلك تمثل القراءة 

القرارات المناسبة  وإصدارالتركيز والتدقيق في ما يقراه ما يساعده على استخالص النتائج بدقة 

  .قسمرية الواجب توفرها لدى رئس الالمهارات االتصالية الضرو أهملذلك تبقى القراءة من 

   :الرابعةالجزئية عرض نتائج الفرضية 

بين الذكاء االجتماعي ومهارة الكتابة لدى  ارتباطيهتوجد عالقة  تنص الفرضية الرابعة على انه

وللتحقق من  صحة هذا الفرض ونوع العالقة استخدمت الباحثة معامل االرتباط  .عينة البحث

  :بيرسون ،والنتائج مبينة على الجدول التالي

  .لداللة العالقة بين مهارة الكتابة والذكاء االجتماعي)ر(قيمة :يمثل  )18(جدول رقم 

  مهارة الكتابة  

ء 
كا
الذ

عي
ما
جت

اال
  

  مستوى الداللة  الداللة  المجموع Rقيمة 

0.154 40  0.343  0.05  

  0.01دال عند مستوى الداللة  **                        0.05   لةدال عند مستوى الدال *          

االجتماعي ومهارة الكتابة لدى عينة البحث ،  ءانعدام العالقة بين الذكا)  18(يتضح من الجدول 

 ، ايإحصائوهي قيمة غير دالة  0.343،عند مستوى داللة  0.15حيث بلغت ) ر(وهذا ماتبينه قيمة 

ومنه ترفض الفرضية التي مفادها وجود عالقة بين الذكاء االجتماعي ومهارة  0.05و0.01عند

الكتابة ومع توفر وسائل االتصال المتطورة والسريعة  أن إلىالسبب يعود  أنالكتابة ،وتعتقد الباحثة 
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، مما يجعل االعتماد عليها من طرف عينة االلكترونيةمثل الفاكس ،االنترنت ،الهاتف،المواقع 

 إلى باإلضافة،.شبكات الحاسب اآللي ورسائل الفاكس والتلكس فقد يلجأ الى عتمادا كامالالبحث ا

  .االعتماد على موظفي السكرتارية في انجاز المهمات الكتابية 

  :الخامسةة الجزئية عرض نتائج الفرضي

بين الذكاء االجتماعي و مهارة التفكير  ارتباطيهتوجد عالقة تنص الفرضية الخامسة على انه 

  .لدى عينة البحث

بيرسون على متغيري ) ر(من اجل التأكد من صحة الفرض من عدمه طبقت الباحثة معادلة 

  :فكانت النتيجة في الجدول التالي  الدراسة

  .والذكاء االجتماعي التفكيرلداللة العالقة بين مهارة )ر(قيمة :يمثل  )19(جدول رقم 

  مهارة التفكير  

الذكاء 

  االجتماعي

  مستوى الداللة  الداللة  المجموع Rقيمة 

0.266  40  0.097  0.05  

  0.01دال عند مستوى الداللة  **                        0.05   لةدال عند مستوى الدال *          

قيمة معامل االرتباط بين درجات مقياس الذكاء  أن )19(رقم الجدول السابق أرقاميتضح من 

 إحصائياوهي قيمة غير دالة  0.097عند مستوى داللة  0.27االجتماعي ودرجات مهارة التفكير 

توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء  بأنه،ومنه يرفض الفرض القائل  0.05و0.01عند مستوى الداللة

 المهام طبيعة أن إلى يعود السبب أن الباحثة تعتقد و.عينة الدراسة االجتماعي ومهارة التفكير لدى

 القرارات اتخاذ في ايجابيا دورا تلعب قد  السابقة الخبرة أن حيث أمامهم واضحة إليهم الموكلة اإلدارية

 إيجاد على تساعده سابقة وخبرات معلومات لديه تكون فرد كل الن الراهنة، المشكالت إزاء المناسبة

 القرارات قواعد تكون ذلك ،فحين ميدانه في خبيرا يصبح أخرى وبكلمة وواضحة جاهزة حلول

 مشكالت حل في الوقت واختصار الجهد توفير من القسم رئس يشجع كله وهذا واضحة المتخذة
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 طور الصدد هذا ،وفي جاهزة وقواعد تشغيلية إجراءات تتطلب،معقدة وغير ،بسيطة متكررة وتينيةر

 الفرد يصبح كيف خاللها من يوضح أن هدفه ،وكان "تيوري اكت "سماها نظرية 1993 أندرسون

 المشكالت حل في الخبرة اكتساب مراحل من األولى المرحلة سمى ،وقد المشكالت حل في خبيرا

 إلى 1988 وفور ، وجيلسر ، تشاي ويشير ، اإلجرائية المرحلة الثانية والمرحلة... التفسيرية المرحلة

 ،ينفذ معين مجال في المعنى ذات األنماط من واسعا مدى يدرك: التالية بالسمات يتمتع خبيرال أن

 ،يتمتع المشكالت مع التعامل في عميقة مستويات ،يستخدم قليلة وبأخطاء بسرعة تاواإلجراء المهمات

  1. لةالمشك تحليل في طويال وقتا المدى،يمضي قصيرة أو المدى طويلة كانت سواء ممتازة بذاكرة

 مع أو الرؤساء مع ذلك كان سواء اتصال عملية لكل مالزمة التفكير مهارة أن الباحثة تستنتج ومنه

 أن االستماع،التحدث،وكما ،الكتابة، القراءة األخرى االتصال مهارات توافر ذلك ،يستلزم المرؤوسين

 واألسـاليب  الطرق إلى  THINKING STYLES التفكير أساليب تشير حيث  التفكير في أسلوبه شخص لكل

 يـتالءم  بما عنها والتعبير أفكارهم وتنظيم ، معارفهم واكتساب ، قدراتهم توظيف في دافرلال المفضلة

 االجتماعيـة  المواقف مع التعامل عند المتبع التفكير فأسلوب الفرد، تعترض التي والمواقف  المهام مع

 قـد  الفـرد  أن يعنـى  مما العلمية المسائل حل دعن التفكير أسلوب عن يختلف قد الحياتية الجوانب في

  .الزمن مع األساليب هذه تتغير وقد التفكير في أساليب عدة يستخدم

  

  

  

  

                                                             

  . 330،306للنشر،االردن،،ص الشروق ،دار المعرفي النفس الزغلول،علم الرحيم عبد وعماد الزغلول النصير رافع 1
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  :مجموعة من النتائج هي إلىتوصلت الدراسة  :نتائج الدراسة

مهارات االتصال التنظيمي لدى  ولذكاء االجتماعي ،بين ا إحصائياالقة ارتباطية  دالة توجد ع -

عند ) 0.48( تثبته قيمة االرتباط البالغة ونوابهم بجامعة  المسيلة ،وهذا ما األقسامرؤساء  األساتذة

  ).0.01(مستوى داللة 

قد بلغت قيمة االرتباط فتوجد عالقة بين الذكاء االجتماعي ومهارة التحدث لدى عينة البحث  -

  .)0.05 (عند مستوى داللةدالة احصائيا  قيمة وهي) 0.34(

االجتماعي ومهارة االستماع لدى عينة البحث ، وهذا ماتبينه قيمة توجد عالقة بين الذكاء  ال-

مستوى  عند ائيإحصاوهي قيمة غير دالة )0.109(عند مستوى داللة )  0.26 (االرتباط حيث بلغت

  ).0.05(و) 0.01(داللة 

توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي ومهارة القراءة  لدى عينة البحث ،وهذا ماتؤكده  -

  .  ) 0.01(عند مستوى داللة  إحصائيادالة  قيمة وهي )0.44(قيمة ارتباط بيرسون والتي بلغت 

االجتماعي ومهارة الكتابة لدى عينة البحث ، وهذا ماتبينه قيمة  ءالتوجد عالقة بين الذكا -

عند مستوى  ائيإحصا وهي قيمة غير دالة )0.343(،عند مستوى داللة  )0.15(بيرسون حيث بلغت

   ).0.05(و) 0.01(داللة 

االجتماعي ومهارة التفكير لدى عينة البحث ، وهذا ماتبينه قيمة  ءعالقة بين الذكا التوجد-

عند مستوى  ائياحصاوهي قيمة غير دالة  )0.097(،عند مستوى داللة  0.27بيرسون حيث بلغت 

  ).0.05(و) 0.01(داللة 
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    :خاتمة

مهارات معرفة ما إذا كانت هناك عالقة  ارتباطية بين الدراسة بمحاولة  هذهقامت الباحثة في 

 األساتذةلدى  والذكاء االجتماعي)مهارة التحدث،االستماع،القراءة ،الكتابة،التفكير(االتصال التنظيمي 

  :النتائج  التالية إلىبجامعة المسيلة وقد توصلت  اإلداريين

بين الذكاء االجتماعي ، مهارات االتصال التنظيمي لدى  إحصائياتوجد عالقة ارتباطية  دالة  -

عند ) 0.48( قيمة االرتباط البالغة أثبتتها ونوابهم بجامعة  المسيلة ،وهذا م األقسامرؤساء  األساتذة

،كما توجد عالقة بين الذكاء االجتماعي ومهارة التحدث لدى عينة البحث )0.01(مستوى داللة 

و توجد عالقة ) 0.05(عند مستوى داللة  )  0.34(فقد بلغت قيمة االرتباط  إحصائياوهي دالة 

ة ارتباط تؤكده قيم لدى عينة البحث ،وهذا مالذكاء االجتماعي ومهارة القراءة ارتباطية بين ا

  .)0.01(وى الداللة تعند مس )0.44 (بيرسون والتي بلغت

االجتماعي ومهارة االستماع لدى عينة البحث ، وهذا ماتبينه قيمة التوجد عالقة بين الذكاء  -

   ).0.05(و)0.01(عند مستوى الداللةإحصائيا ، وهي قيمة غير دالة ) 0.26 (االرتباط حيث بلغت

االجتماعي ومهارة الكتابة لدى عينة البحث ، وهذا ماتبينه قيمة  ءالتوجد عالقة بين الذكا -

  ).0.05(و)0.01(عند مستوى الداللة ئياإحصا، وهي قيمة غير دالة  )0.15 (بيرسون حيث بلغت

االجتماعي ومهارة التفكير لدى عينة البحث ، وهذا ماتبينه قيمة  ءعالقة بين الذكا التوجد-

  ).0.05(و)0.01(عند مستوى الداللة إحصائيا، وهي قيمة غير دالة  )0.27(بيرسون حيث بلغت 

بناء على نتائج الدراسة  الحالية تقترح الباحثة مجموعة  من التوصيات بهدف  تنمية الذكاء  و

 :الجزائرية بالجامعة اإلداريين األساتذةلدى  االتصال التنظيميوتوظيف مهارات  االجتماعي

  اإلدارةداخل   بأنواعها،ومهارات االتصال  أساليبضرورة االهتمام بتنمية وتطوير 

 .الجامعية
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  المشاركة في الدورات التدريبية لتنمية مهارات االتصال لدى الرؤساء لتفادي المعيقات

 .من التفاعل االيجابياالتصالية الناتجة ،والتي تحد 

  محاولة التحكم في المعيقات االتصالية الشخصية ،والعمل على تطوير مهاراتهم االجتماعية 

  تنمية روح العمل الجماعي واستخدام المهارات االجتماعية في التعامل. 

   ضرورة التعرف على مكونات ومظاهر الذكاء االجتماعي وتنميته والمشاركة في الدورات

ة تتعلق بتنمية المهارات االجتماعية والتواصل االجتماعي وحل المشكالت التدريبي

تلك  إلىمؤسسة اجتماعية تحتاج  إلىالجامعي ينتمي  األستاذ أن أساساالجتماعية ،على 

  .المهارات

  :االقتراحات

اعترض الباحثة من معيقات في جانب الدراسـات السـابقة    من خالل البحث الميداني وفي ضوء ما

  .المحلية منها والتي تخص موضوع الدراسة عموما والذكاء االجتماعي خصوصا وخاصة

 دراسات وبحوث حول الذكاء االجتماعي والتعريف به كمجال مستقل عن الـذكاء   إجراء

 .العام 

 االجتماعية المنظماتواستخدامه في  دراسات عن مدى توافر مهارات االتصال إجراء. 

  االتصال  ومهارات أساليبنشر ثقافة المشاركة في الدورات التدريبية حول تحسين. 

  واالجتماعية داخل الجامعة اإلنسانيةاالهتمام بالجانب االجتماعي والعالقات. 

 اجراء دراسة مماثلة حيث تعزى الفروق للخبرة والدرجة العلمية. 
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،د ط،دار الجامعة البناء التنظيمي لألقسام لعلمية الجامعية:إسماعيلن يعلي عبد ربه حس -31

 .2007،الجديدة، اإلسكندرية
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،دار المسيرة  3،ط نظرية المنظمة:علي محمد حسن الشماع وخضير كاظم حمود -32

 . 2007للنشر،عمان،

، ديوان العلمي وطرق إعداد البحوثمناهج البحث : عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات -33

  .1995المطبوعات الجامعية الجزائر، 

،مكتبة المجتمع 1،طعلم النفس التربوي وتطبيقاته الصفية:غباري وأبو شعيرة -34

 .2009العربي،االردن ،

 .1994،دار الفكر العربي ،القاهرة،5،ط الذكاء:فؤاد البهي السيد -35

لدنيا  ،دار الوفاء1،طوطرق التدريس  اتجاهات جديدة في المناهج:فايز مراد دندش -36

 .2003الطباعة،اإلسكندرية ،

  .2003،دار الوفاء،1،طالذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسي:فضلون سعد الدمرداش -37

،منشورات جامعة إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية:وآخرونفضيل دليو  -38

 .2001،قسنطينة 

مهارات التواصل لرؤساء األقسام :هاني الصالحيغيرسون ترجمة ـماري لوه -39

 .2006،مكتبة العبيكان،الرياض،1،طالجامعية

 .1956،دار النهضة،بيروت،دط،علم النفس الشائعات:محمد السيد أبو نيل -40

،ديوان المطبوعات  المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية :محمد العربي ولد خليفة -41

 .الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر

،دار الوفاء لدنيا 1،طالسلوك التنظيمي في اإلدارة التربوية:محمد حسن رسمي -42

 .2004،الطباعة،اإلسكندرية

،دار المسيرة مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس:محمد خليل عباس وآخرون -43

  .2007عمان ، ،1طللنشر والتوزيع،

لتربوية قدرة فائقة في نجاح الذكاء االجتماعي لمشرفي األنشطة ا:محمد غازي الدسوقي -44

 .2008،دار المكتب الجامعي الحديث،مصر ،يالمهن

 .1994،دار الفكر للنشر والتوزيع،مصر ،1،طالمعجم اإلعالمي:محمد منير حجاب -45
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التعليم الجامعي المعاصر وأساليب  الحديثة فياالتجاهات :محمد منير مرسي -46

 .2002،عالم الكتب،القاهرة ،1،طتدريسه

العربية  ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات1،ط االتصال التنظيمي :الجوهرمحمد ناجي  -47

 .20المتحدة،،

،دط،المكتب الجامعي الوضع الراهن في بحوث الذكاء:مدثر سليم احمد -48

  .2003الحديث،اإلسكندرية،

،المجموعة العربية للتدريب 1،طمهارات االتصال الفعال مع اآلخرين:النصر أبومدحت  -49

 .2009، والنشر،مصر

،ديوان )1980-1962(،التنمية االجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائر:مصطفى زايد -50

  .المطبوعات الجامعية الجزائرية،الجزائر

 .2007،دار لمناهج للنشر والتوزيع،عمان ،1ط،الحياة الجامعية:مهدي حسين التميمي  -51

الدليل والمرجع الميداني عالم الكتب الحديث " اختبارات الذكاء :ناصر الدين أبو حماد -52

   .للنشر

 ،،دار المسيرة،عمان ،االردن1،طمهارات في اللغة والتفكير:عبد الهادي و آخروننبيل  -53

2003. 

، دار وائل 1،طاستراتيجيات تعلم مهارات التفكير:نبيل عبد الهادي ووليد عيد -54

 .2009للنشر،عمان،

 . 2005/2006،جامعة بسكرة،السلوك التنظيميمحاضرات في :نور الدين تاوريريت  -55

 .2012، دار الفكر،عمان،1،طمهارات الحياة الجامعية:أبو سميد نوفان عبيدات وسهيلة -56

 .2010،دار الراية،األردن،1،طتنمية مهارات االتصال والقيادة اإلدارية:هاشم حمدي رضا -57

،دار 1،طر إداريالتعليم الجامعي من منظو:هاشم فوزي العبادي ويوسف حجيم الطائي -58

  . 2011اليازوردي العلمية،األردن،

،الدار المصرية اللبنانية 1،ط رؤى جديدة لتطوير التعليم الجامعي :يوسف سيد محمود -59

 .2009القاهرة،

 



  

130 

 

  الرسائل الجامعية:ثانيا 

الذكاء االنفعالي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية بمرحلة :محمد وإبراهيمالخزرجي،ضمياء  -1

 .2008 ،رسالة ماجستير،كلية التربية،جامعة ديالي الدوسقي،اإلعدادية

الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكير الناقد وبعض المتغيرات لدى طلبة : خليل عسقول -2

 .2009جامعة غزة،،رسالة ماجستير،الجامعة

القرارات دراسة مدى فعالية االتصال التنظيمي في المؤسسة ودوره في اتخاذ :سليم كفان -3

  .2005-2004،رسالة ماجستير ،علم النفس ،جامعة اإلخوة منتو ري قسنطينة،التنظيمية

واقع استخدام االعالم المدرسي في تنمية مهارات :عدنان بن محمد علي حسين األحمدي -4

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمدينة المنورة،جامعة ام القرى،السعوديةاالتصال اللغوي 

،2009. 

كما يدركها التصال التنظيمي وعالقته بأسلوب إدارة الصراع ا:طمة بنت عليان السفيانيفا -5

منسوبو إدارة لتربية والتعليم للبنات بمحافظة جدة،رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية 

 .2009والتخطيط،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية ،ص

،رسالة الذكاء االجتماعي لدى مدراء المدارس الثانوية كفايات:ناطق عبد الوهاب و القيسي لبنى  -6

 . .ماجستير،المعهد العربي العالي للعلوم التربوية والنفسية ،جامعة بغداد

ر،كلية التربية الذكاءاالجتماعي وعالقته بجودة اتخاذ القرا:محمود كاظم التميم،وغيد سمير ثابت  -7

 .2010-2009،الجامعة المستنصرية،العراق،

تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات : مروان وليد سليمان المصري -8

الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير، في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة،الفلسطينية 

 . 2007غزة،

الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقته بالتدين وبعض :موسى صبحي القدرة  -9

  . 2007،رسالة ماجستير علم النفس،الجامعة اإلسالمية عزة،لمتغيرات ا

مهارات اتصال المدير بمعلميه من وجهة نظر المعلم وعالقتها بكفاءة المعلم :هند كابور -10

 .2010، ملحق26بحث منشور في مجلة جامعة دمشق،مجلد الذاتية ،
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   والدوريات المجالت :الثثا

التعليم /توثيق العالقة بين الجامعة والمجتمع،المؤتمر السادس نحو :أميرة محمد علي احمد حسن -1

 العالي ومتطلبات التنمية،جامعة البحرين،كلية التربية

األستاذ الجامعي واإلعالم األكاديمي االلكتروني بين الواقع  :بوفولة بوخميس ومزوز بركو -2

،مجلة العلوم اإلنسانية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي :واألفاق،عدد خاص

 .واالجتماعية،جامعة ورقلة 

أداء رؤساء األقسام األكاديمية لمسؤولياتهم المهنية :جمال علي الدهشان ،جمال احمد السيسي  -3

عشر  الثاني السنويالمؤتمر هيئة التدريس عن عملهم ،بحث مقدم إلى  ءوعالقتها برضا أعضا

الجامعات العربية في ضوء  أداءتطوير ‘‘ جامعياللمركز تطوير التعليم ) العربي الرابع (

  . 7ص .  2005ديسمبر  –جامعة عين شمس  –معايير الجودة الشاملة ونظم االعتماد

تطوير الدرر اإلداري والقيادي لرئس القسم األكاديمي في جامعة النجاح :جودت احمد سعادة -4

 . 2003الوطنية، مقدم إلى مؤتمر جامعة النجاح تاريخ وتطور ،

لدي طالب  مكونات الذكاء االجتماعي والوجداني والنموذج العالقي بينها:السيد محمد أبو هاشم -5

،العدد 18الجامعة المصريين والسعوديين دراسة مقارنة ،مجلة كلية التربية ،جامعة بنها،المجلد 

2008  

ة،مجلة الذكاء االجتماعي وعالقته بأسلوب حل المشكالت لدى طلبة الجامع:قاسم انتصار كمال -6

 .  2009، البحوث التربوية والنفسية ،بغداد

الجزائرية القانون األساسي النموذجي للجامعة،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،الجمهورية  -7

 2004الديمقراطية الشعبية ،

الجامعة الجزائرية الواقع واألهداف ،سلسلة إصدارات مخبر الموارد :ليلى قطاف، عمار عماري -8

 .2004سنة، 01إشكالية التكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العربي ،العدد البشرية ،

،مجلة العلوم ومشكالت الجامعة الجزائرية LMDإصالح التعليم العالي الراهن  :زرقان ليلى -9

 .،جامعة فرحات عباس،سطيف2012،ديسمبر16االجتماعية ،العدد 
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ربي في عصر العولمة،دار الفكر المؤتمر السنوي العاشر،الجامعة وقضايا المجتمع الع -10

 .العربي،القاهرة

 . 1983 العربيالوطن  في العالين التعليم ع المسؤوليناء روز مؤتمر -11

 2000- 1999، الجزائر، 29وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحولية اإلحصائية رقم  -12

  .المواقع االلكترونية: رابعا

  . www.ar.wikipedia.org ،الموسوعة الحرة  تاريخ جامعة بوضياف ويكيبيديا  -1

 المفكرة الدعوية،مدير التربية والتعليم في محافظة عنيزة ،عبد العزيز بن راشد الرشيد -2

www.dawahmemo.com  
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 قائمة المالحق

 .االستبیان ) 1(ملحق رقم  .1

  .مقیاس الذكاء االجتماعي:)1(الجدول رقم . 1.1

 .التنظیمي مقیاس مھارات االتصال: )2(الجدول رقم . 1.2

  .مقیاس مھارات االتصال التنظیمي بالدرجة الكلیة جدول یمثل ارتباط محاور)02(ملحق رقم  .2

  .  جدول یمثل ارتباط محاور مقیاس الذكاء االجتماعي بالدرجة الكلیة) 03(ملحق رقم  .3
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 : االستبيان) 1(ملحق رقم 

  

 :األستاذ الفاضل

  وبركاتھ اهللا ورحمة علیكم السالم                               

االجتماعي وعالقتھ بمھارات  الذكاء   " بعنوان بدراسة الباحثة تقوم    

دراسة میدانیة على عینة من األساتذة  -االتصال التنظیمي  بالجامعة الجزائریة

 -اإلداریین بجامعة المسیلة

كلیة العلوم  من الماجستیر شھادة على الحصول لمتطلبات استكماال وذلك 

  .والتنظیم بجامعة محمد خیضر بسكرة االجتماعیة  قسم علم النفس العمل 

  :جزأین  من والمكون أیدیكم بین الذي المقیاس تطبیق الدارسة تتطلب    

مھارات  :الثاني الجزء االجتماعي و الذكاء :األول الجزء            

 االتصال التنظیمي

 من الباحثة تأمل الدراسة ، إلكمال مثمر تعاون من فیكم نعھده لما ونظرا  

   (×)إشارة بوضع وذلك االستبانة فقرات جمیع باإلجابة  على التكرم سیادتكم

 ھي المقیاس ھذا في  إجابتكم بأن علما المناسب بكل موضوعیة، المكان في

  .العلمي البحث أغراض في إال تستخدم ولن تامة، سریة محط

 ...تعاونكم لحسن لكم شكري فائق مع                                              
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 مقیاس الذكاء االجتماعي:الجزء األول  -

 الرقم

 الدرجــــــــــــــــــات  

شّدة العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
ق ب

واف
ال أ

 

فق
أوا

ال 
كد 

متأ
ر 

غی
 

فق
أوا

 

شّدة
ق ب

واف
أ

 

           بالشك في الشخصیات التي ال اعرفھا أو التي أقابلھا ألول مرة اشعر  1
           .تدھشني ردود فعل اآلخرین على ما افعلھ 2

3 
 .أفكر في إیجاد طرق ووسائل فعالة لحل المشكلة التي تواجھني

          
           .أجد نفسي في المواقف االجتماعیة المختلفة 4
           .بإیذاء اآلخرین بدون إدراك ذلكأقوم  5
           .عندما تواجھني مشكلة أقارن كل الخیارات المطروحة الختیار أفضلھا 6
           .اقضي وقتا عصیبا في االنسجام مع اآلخرین 7
           .یغضب مني اآلخرون عندما أقول ما أفكر فیھ تجاھھم 8
           .التي تواجھني تحدیدا دقیقااستطیع تحدید المشكلة  9

           .لدي القدرة على لقاء األشخاص للمرة األولى والدخول معھم في حوارات 10
           .أجد صعوبة في فھم خیارات اآلخرین لمساعدتي 11
           .عندما تواجھني مشكلة أضع خطة عمل والتزم بھا 12
           .باألشیاء التي یقومون بھایدھشني اآلخرون  13
           .أتعامل مع المشكالت بأسرع ما یمكن 14
           .تواجھني صعوبات في إیجاد موضوعات للمحادثة مع اآلخرین 15
           .لدي القدرة على معرفة أسباب غضب اآلخرین مني 16
           .ما یواجھني من مشكالتاستخدم مھاراتي المعرفیة واالجتماعیة في حل  17
           .أتقبل مناقشة اآلخرین ألخطائي واعترف بھا 18
           .اشعر بانفعاالت اآلخرین تجاه أفعالي 19
           .أقوم بتحلیل المشكلة التي تواجھني إلى عناصر حتى اتخذ قراري 20
           .مایمكنني قیادة فریق والعمل الجماعي في مشروع  21
           .استطیع تغییر وجھة نظر اآلخرین نحو موضوع ما 22
           .تتولد لدي أفكار تساعدني في وضع حلول لما یواجھني من مشكالت  23
           .أحب سماع رأي اآلخرین مھما كان مخالفا لرأیي 24
           .استطیع تحدید األوقات التي یتغیر فیھا مزاجي 25
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           .استخدم ما یطرأ على الموقف المشكل من تغیرات  لصالحي 26
           .یمكنني تفسیر المواقف واألحداث بصورة یقبلھا اآلخرون 27
           .أناقش زمالئي في انفعاالتي  28

29 
امتلك القدرة على االستدالل واالستنباط لبناء أحكامي وتوقعاتي حول 

           المشكلة
           .یلجأ زمالئي للمشورة واخذ رأیي عندما تواجھھم مشكالت 30
           .استطیع االستجابة لرغبات وانفعاالت اآلخرین 31
           .أقوم ببناء عالقات بین عناصر المشكلة للتغلب علیھا 32
           .نظريیمكنني مناقشة أفكاري مع أفراد أسرتي وإقناعھم بوجھة  33
           .انتبھ لكل أفعالي أثناء مناقشاتي وحواراتي مع اآلخرین 34
           .أقارن نتائج المشكلة مع ما كنت أتوقع حدوثھ 35
           .ابذل قصار جھدي لمساعدة اآلخرین 36
           .لدي القدرة على التعبیر عن انفعاالتي بشكل مناسب 37
           .الوقت الكافي للتعامل مع المشكلة  أعطي 38
           .عندما أواجھ مشكلة ما استحضر إلى ذھني المشكالت السابقة المشابھة لھا 39

  

  مقیاس مھارات االتصال:الجزء الثاني 

 الرقم

 الدرجــــات العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

ئما  
دا

لبا 
غا

را 
ناد

 

بدا
أ

 

         أعطي للمرؤوسین اإلحساس باالھتمام بحدیثھم  1

2 
 الحركیة و الصوتیة  اإلشاراتاشعر المتحدث بأنني متابع لحدیثھ من خالل  

        

3 
استخلص كثیرا من األمور من خالل الحركات الجسمانیة ونبرات الصوت  

         لدى المتحدث 
         أناقشھاترك المتحدث حتى ینتھي من حدیثھ ثم         4

5 
التي طرحت في الحدیث ، استوضح  األفكار إحدىفي حالة عدم فھمي      

         ھذه الفكرة من المتحدث
         اآلخرینحدیثي مع  أثناءأرد على الھاتف       6

         دونھ أنصت إلى ما یھمني من الكالم  فقط،واعرض عن         7
         أقاطع المتحدث كثیرا عند حدیثھ معي      8
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         أوحي للمتحدث بأنني معھ في حین لست كذلك  9

         .ینتھوا من حدیثھم  أنأمیل إلى مقاطعة اآلخرین قبل  10
         لدي میول نحو احتكار المناقشة   11
         أتحدث بسرعة كبیرة 12
         )انظر ماذا اعني( استخدم جمال لیس لھا معنى مثل  13
         )آآآ أوأھمھم في الكالم:( استخدم لزمات معینة في حدیثي مثل 14
         أحدثھأتجنب النظر مباشرة للشخص الذي  15
         عن طریق سؤالھم بمرونة أنفسھمفي التعبیر عن  اآلخرینافشل في تشجیع  16
         أمیل فقط للتحدث عما یھمني  17
         اختار الكتابة كأفضل وسیلة لتحقیق الغرض من االتصال   18

         .اجمع البیانات الخاصة واحللھا ألحدد أكثرھا أھمیة لغرض االتصال   19
         .اختار وأتبع الشكل المناسب  للكتابة     20
         .أضع موجز یحدد النقاط الرئیسیة وترتیبھا في تسلسل منطقي   21
         .اتبع  التعبیر الواضح الدقیق في الكتابة   22
         أعطي لنفسي فترة زمنیة كافیة قبل البدء في كتابة موضوع  23

24 
في بعد االنتھاء من كتابة التقاریر فإنني أجمل كافة األفكار الواردة فیھ 

         .ملخص مستقل في نھایة التقریر

25 
أنا، أنت، ( أثناء كتابة تقریر ما أراعي استخدام الضمائر الشخصیة 

          ...)نحن

26 
بعد االنتھاء من كتابة موضوع ما فإنني أراجع ما قمت بكتابتھ مراجعة 

         .سریعة واحدة دون الرجوع إلیھا مرة أخرى
         أوال اقرأهفي أي موضوع  األساسیةاستخرج العناصر  27
         دقیقة قراءة أولاھتم بتفاصیل كل نقطة من  28
         اقرأهاكتشف بنفسي جوانب النقص في موضوع  29
         أتذكر ببطء ما قرأتھ باألمس 30

         استفید من كل ما أقرأه في حیاتي العلمیة والعملیة 31
         أحاول بصعوبة تلخیص ما قرأت في عبارات موجزة 32
         أعید قراءة كل سطر مرتین أو ثالث مرات لكي أفھم مابین السطور 33
         كثیرا ما تستوقفني في القراءة كلمات  واصطالحات غیر مألوفة لدي 34
         احتاج دائما لمعرفة اسم من كتب الموضوع الذي أقرأه 35
         القراءة إعادةأتمكن من الفھم أكثر عند  36

37 
 إلىفي ضوء كل ما یتطرق  أتناولھافاني  أفكاريكتابة  أوعند مناقشة 

         ذھني
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38 
 أخرىأفضل أن أتحدى الطرق التقلیدیة لحل المشكالت وابحث عن طرق 

         لحلھا أفضلجدیدة 

39 
مع  اآلراءمشاركة وتبادل  أفضلعمل ما فاني  أوعند البدء في مشروع 

         اآلخرین
         في اللقاءات الجماعیة أعلن عن آراء تثیر غضب اآلخرین 40

41 
قائمة باألشیاء التي  إعداد إلى أمیلعمل ما فاني  أوعند البدء في مشروع 
         سأؤدیھا وفقا ألھمیتھا

         ابدأ في غیره أنقبل  أؤدیھألبد أن انتھي من المشروع الذي  42

43 
الخاصة دون االعتماد على  أفكاريأفضل المواقف التي تتیح لي استخدام 

          اآلخرین
         ومع كل من یعمل معي اآلخرینأفضل المواقف التي تتیح لي التفاعل مع  44
         التركیز على الھدف الرئیسي فقط إلى أمیلعند محاولتي التخاذ قرار فاني  45

46 
واستراتیجیاتي الخاصة  أفكاريعندما تواجھني مشكلة ما ،فإنني استخدم  

         في حلھا
         أمتلك القدرة على تطویر أفكاري في أكثر من مجال 47
         أفعل ما أعتقد انھ صحیح بدال من محاولة كسب تأیید اآلخرین أنمن المھم  48

  .جدول یمثل ارتباط محاور مقیاس مھارات االتصال التنظیمي بالدرجة الكلیة)02(ملحق رقم 

  بالدرجة الكلیة جدول یمثل ارتباط محاور مقیاس مھارات االتصال التنظیمي
Corrélations  

مھارة  الكلي  
 االستماع

مھارة 
 التحدث

ھارة م الكتابةھارة م
 القراءة

 تفكیرمھارة ال

VAR00001 

0,502 0,701 0,139 0,291 0,228 0,324 
0,139 0,024 0,702 0,414 0,526 0,361 
10 10 10 10 10 10 

VAR00002 

0,056 0,344 0,536 -0,59 0,021 -0,096 
0,879 0,331 0,11 0,072 0,953 0,792 
10 10 10 10 10 10 

VAR00003 

0,281 0,624 -0,08 -0,063 -0,008 0,56 
0,432 0,054 0,826 0,863 0,982 0,092 
10 10 10 10 10 10 

VAR00004 

-0,051 0,687 -0,183 -0,11 -0,301 -0,027 
0,888 0,028 0,613 0,763 0,398 0,94 
10 10 10 10 10 10 
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VAR00005 

-0,696 -0,172 -0,666 -0,233 -0,559 -0,452 
0,025 0,635 0,035 0,516 0,093 0,19 
10 10 10 10 10 10 

VAR00006 

-0,148 0,352 -0,25 -0,212 -0,362 0,181 
0,684 0,319 0,487 0,556 0,305 0,618 
10 10 10 10 10 10 

VAR00007 

0,029 0,727 0,426 -0,525 -0,377 0,073 
0,936 0,017 0,219 0,119 0,282 0,841 
10 10 10 10 10 10 

VAR00008 

0,331 0,2 0,658 0,106 0,333 -0,318 
0,351 0,58 0,039 0,77 0,347 0,37 
10 10 10 10 10 10 

VAR00009 

0,465 0,29 0,316 0,316 0,64 -0,2 
0,175 0,417 0,374 0,373 0,046 0,579 
10 10 10 10 10 10 

VAR00010 

0,571 0,273 0,701 0,287 0,567 -0,131 
0,085 0,445 0,024 0,421 0,088 0,719 
10 10 10 10 10 10 

VAR00011 

0,393 0,23 0,726 -0,161 0,448 -0,095 
0,262 0,524 0,017 0,656 0,194 0,794 
10 10 10 10 10 10 

VAR00012 

0,363 0,296 0,67 -0,273 0,238 0,194 
0,303 0,407 0,034 0,445 0,507 0,592 
10 10 10 10 10 10 

VAR00013 

0,593 0,317 0,396 0,122 0,611 0,334 
0,071 0,372 0,258 0,738 0,061 0,346 
10 10 10 10 10 10 

VAR00014 

0,265 0,345 0,334 -0,401 0,118 0,475 
0,459 0,329 0,346 0,251 0,746 0,165 
10 10 10 10 10 10 

VAR00015 

0,577 0,127 0,685 0,071 0,532 0,283 
0,081 0,727 0,029 0,845 0,114 0,428 
10 10 10 10 10 10 

VAR00016 
-0,023 -0,063 0,529 -0,395 -0,178 0,043 
0,95 0,863 0,116 0,259 0,623 0,905 
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10 10 10 10 10 10 

VAR00017 

0,318 0,114 0,556 0,073 0,143 0,091 
0,371 0,754 0,095 0,841 0,694 0,803 
10 10 10 10 10 10 

VAR00018 

-0,198 -0,466 -0,101 -0,266 -0,166 0,318 
0,583 0,175 0,781 0,458 0,646 0,37 
10 10 10 10 10 10 

VAR00019 

0,254 0 -0,008 0,698 0,316 -0,277 
0,48 1 0,982 0,025 0,374 0,439 
10 10 10 10 10 10 

VAR00020 

0,514 0,031 0,095 0,652 0,392 0,375 
0,128 0,931 0,793 0,041 0,262 0,286 
10 10 10 10 10 10 

VAR00021 

0,673 -0,361 0,07 0,777 0,814 0,56 
0,033 0,305 0,848 0,008 0,004 0,092 
10 10 10 10 10 10 

VAR00022 

0,509 -0,025 0,146 0,551 0,494 0,319 
0,133 0,945 0,686 0,099 0,147 0,369 
10 10 10 10 10 10 

VAR00023 

0,378 -0,296 -0,148 0,81 0,6 0,03 
0,282 0,406 0,684 0,005 0,067 0,934 
10 10 10 10 10 10 

VAR00024 

0,477 0,147 -0,076 0,609 0,477 0,277 
0,164 0,686 0,834 0,062 0,164 0,438 
10 10 10 10 10 10 

VAR00025 

0,227 0,254 -0,299 0,487 0,222 0,071 
0,528 0,479 0,401 0,154 0,537 0,846 
10 10 10 10 10 10 

VAR00026 

-0,612 -0,188 -0,306 -0,375 -0,424 -0,577 
0,06 0,602 0,39 0,286 0,222 0,081 
10 10 10 10 10 10 

VAR00027 

0,795 -0,031 0,334 0,702 0,863 0,425 
0,006 0,931 0,346 0,024 0,001 0,221 
10 10 10 10 10 10 

VAR00028 0,884 0 0,346 0,796 0,945 0,472 
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0,001  1 0,327 0,006 0 0,168 
10  10 10 10 10 10 

VAR00029 

0,329 0,086 0,314 -0,165 0,247 0,507 
0,354 0,814 0,378 0,649 0,491 0,135 
10 10 10 10 10 10 

VAR00030 

0,479 0,063 0,376 0,385 0,619 -0,081 
0,161 0,862 0,284 0,271 0,056 0,824 
10 10 10 10 10 10 

VAR00031 

0,248 0,033 -0,13 0,095 0,074 0,718 
0,489 0,928 0,72 0,795 0,839 0,019 
10 10 10 10 10 10 

VAR00032 

0,453 0,458 0,352 0,396 0,377 -0,159 
0,189 0,183 0,318 0,257 0,282 0,661 
10 10 10 10 10 10 

VAR00033 

0,328 -0,397 0,512 0,217 0,579 -0,123 
0,355 0,256 0,13 0,548 0,079 0,735 
10 10 10 10 10 10 

VAR00034 

0,374 -0,105 -0,152 0,774 0,671 -0,184 
0,287 0,772 0,675 0,009 0,034 0,61 
10 10 10 10 10 10 

VAR00035 

0,483 0,334 0,278 0,193 0,457 0,217 
0,157 0,345 0,436 0,594 0,184 0,547 
10 10 10 10 10 10 

VAR00036 

-0,043 -0,38 0,008 -0,267 -0,082 0,529 
0,907 0,279 0,983 0,455 0,821 0,116 
10 10 10 10 10 10 

 

VAR00037 

-0,206 0,43 -0,309 -0,15 -0,41 -0,006 
0,568 0,215 0,385 0,679 0,239 0,986 
10 10 10 10 10 10 

VAR00038 

0,493 -0,033 0,67 -0,063 0,485 0,351 
0,147 0,928 0,034 0,863 0,155 0,32 
10 10 10 10 10 10 

VAR00039 

0,374 0,117 0,299 -0,157 0,17 0,734 
0,287 0,748 0,402 0,665 0,64 0,016 
10 10 10 10 10 10 
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VAR00040 

0,419 0,586 0,428 0,15 0,362 -0,181 
0,228 0,075 0,217 0,679 0,305 0,618 
10 10 10 10 10 10 

VAR00041 

0,692 -0,067 0,299 0,627 0,686 0,459 
0,027 0,854 0,402 0,052 0,028 0,182 
10 10 10 10 10 10 

VAR00042 

0,241 -0,21 -0,181 0,404 0,14 0,548 
0,503 0,56 0,616 0,247 0,699 0,101 
10 10 10 10 10 10 

VAR00043 

0,051 -0,258 -0,536 0,316 0,086 0,507 
0,888 0,472 0,11 0,374 0,813 0,135 
10 10 10 10 10 10 

VAR00044 

0,248 -0,23 0,22 -0,221 0,238 0,665 
0,489 0,523 0,541 0,54 0,507 0,036 
10 10 10 10 10 10 

VAR00045 

-0,096 -0,15 0,284 -0,029 -0,098 -0,331 
0,793 0,679 0,427 0,937 0,788 0,351 
10 10 10 10 10 10 

VAR00046 

-0,073 -0,321 -0,657 0,382 0,069 0,242 
0,841 0,365 0,039 0,276 0,85 0,501 
10 10 10 10 10 10 

VAR00047 

0,205 0 -0,248 0,165 0,075 0,657 
0,57 1 0,489 0,649 0,836 0,039 
10 10 10 10 10 10 

VAR00048 

0,23 0,189 0,303 -0,353 -0,074 0,717 
0,522 0,602 0,394 0,317 0,839 0,02 
10 10 10 10 10 10 

  الذكاء االجتماعي بالدرجة الكلیة جدول یمثل ارتباط محاور مقیاس) 03(ملحق رقم 

.  جدول یمثل ارتباط محاور مقیاس الذكاء االجتماعي بالدرجة الكلیة
Corrélation   

ت االمھار  الكلي   
 الجتماعیة

 الوعي
 االجتماعي

 حل
 المشكالت
 االجتماعیة 

VAR00001 Corrélation de 
Pearson 0,273 0,568 0,099 0,099 
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Sig. 
(bilatérale) 0,446 0,087 0,785 0,785 

N  10 10 10 10 

VAR00002 

Corrélation de 
Pearson 0,547 0,513 0,06 0,724 

Sig. 
(bilatérale) 0,102 0,129 0,869 0,018 

N 10 10 10 10 

VAR00003 

Corrélation de 
Pearson 0,712 0,749 0,647 0,544 

Sig. 
(bilatérale) 0,021 0,013 0,043 0,104 

N 10 10 10 10 

VAR00004 

Corrélation de 
Pearson 0,265 0,408 0,426 0 

Sig. 
(bilatérale) 0,459 0,242 0,219 1 

N 10 10 10 10 

VAR00005 

Corrélation de 
Pearson -0,557 -0,572 -0,588 -0,387 

Sig. 
(bilatérale) 0,094 0,084 0,074 0,27 

N 10 10 10 10 

VAR00006 

Corrélation de 
Pearson 0,503 0,459 0,421 0,455 

Sig. 
(bilatérale) 0,138 0,182 0,225 0,186 

N 10 10 10 10 

VAR00007 

Corrélation de 
Pearson 0,73 0,593 0,843 0,574 

Sig. 
(bilatérale) 0,017 0,071 0,002 0,083 

N 10 10 10 10 

VAR00008 

Corrélation de 
Pearson 0,503 0,459 0,421 0,455 

Sig. 
(bilatérale) 0,138 0,182 0,225 0,186 

N 10 10 10 10 
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VAR00009 

Corrélation de 
Pearson 0,504 0,338 0,588 0,442 

Sig. 
(bilatérale) 0,138 0,34 0,074 0,201 

N 10 10 10 10 

VAR00010 

Corrélation de 
Pearson 0,854 0,914 0,579 0,759 

Sig. 
(bilatérale) 0,002 0 0,079 0,011 

N 10 10 10 10 

VAR00011 

Corrélation de 
Pearson 0,448 0,647 0,193 0,347 

Sig. 
(bilatérale) 0,194 0,043 0,594 0,326 

N 10 10 10 10 

VAR00012 

Corrélation de 
Pearson 0,507 0,539 0,413 0,413 

Sig. 
(bilatérale) 0,134 0,108 0,236 0,235 

N 10 10 10 10 

VAR00013 

Corrélation de 
Pearson -0,336 -0,539 -0,31 -0,124 

Sig. 
(bilatérale) 0,342 0,108 0,384 0,733 

N 10 10 10 10 

VAR00014 

Corrélation de 
Pearson -0,158 -0,049 0 -0,289 

Sig. 
(bilatérale) 0,663 0,893 1 0,418 

N 10 10 10 10 

VAR00015 

Corrélation de 
Pearson -0,017 -0,145 0,028 0,051 

Sig. 
(bilatérale) 0,964 0,689 0,938 0,888 

N 10 10 10 10 

VAR00016 

Corrélation de 
Pearson 0,487 0,601 0,552 0,243 

Sig. 
(bilatérale) 0,154 0,066 0,098 0,499 
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N 10 10 10 10 

VAR00017 

Corrélation de 
Pearson -0,279 -0,385 -0,101 -0,241 

Sig. 
(bilatérale) 0,434 0,272 0,782 0,502 

N 10 10 10 10 

VAR00018 

Corrélation de 
Pearson 0,578 0,449 0,284 0,699 

Sig. 
(bilatérale) 0,08 0,193 0,427 0,024 

N 10 10 10 10 

VAR00019 

Corrélation de 
Pearson 0,022 0 0,302 -0,136 

Sig. 
(bilatérale) 0,952 1 0,397 0,708 

N 10 10 10 10 

VAR00020 

Corrélation de 
Pearson 0,207 -0,025 0,736 0 

Sig. 
(bilatérale) 0,567 0,945 0,015 1 

N 10 10 10 10 

VAR00021 

Corrélation de 
Pearson -0,052 0,027 0,263 -0,285 

Sig. 
(bilatérale) 0,886 0,941 0,462 0,426 

N 10 10 10 10 

VAR00022 

Corrélation de 
Pearson 0,907 0,782 0,839 0,806 

Sig. 
(bilatérale) 0 0,008 0,002 0,005 

N 10 10 10 10 

VAR00023 

Corrélation de 
Pearson 0,098 0,071 0,251 0 

Sig. 
(bilatérale) 0,788 0,845 0,484 1 

N 10 10 10 10 

VAR00024 Corrélation de 
Pearson 0,491 0,472 0,562 0,337 
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Sig. 
(bilatérale)  0,149 0,168 0,091 0,34 

N 10 10 10 10 

VAR00025 

Corrélation de 
Pearson 0,515 0,511 0,316 0,506 

Sig. 
(bilatérale) 0,128 0,132 0,374 0,136 

N  10 10 10 10 

VAR00026 

Corrélation de 
Pearson 0,346 0,242 -0,037 0,562 

Sig. 
(bilatérale) 0,327 0,5 0,918 0,091 

N 10 10 10 10 

VAR00027 

Corrélation de 
Pearson 0,605 0,496 0,216 0,762 

Sig. 
(bilatérale) 0,064 0,145 0,549 0,01 

N 10 10 10 10 

VAR00028 

Corrélation de 
Pearson 0,421 0,507 0,506 0,202 

Sig. 
(bilatérale) 0,226 0,135 0,136 0,575 

N 10 10 10 10 

VAR00029 

Corrélation de 
Pearson 0,756 0,538 0,515 0,861 

Sig. 
(bilatérale) 0,011 0,109 0,128 0,001 

N 10 10 10 10 

VAR00030 

Corrélation de 
Pearson 0,585 0,559 0,101 0,745 

Sig. 
(bilatérale) 0,076 0,093 0,782 0,013 

N 10 10 10 10 

VAR00031 

Corrélation de 
Pearson 0,618 0,392 0,619 0,62 

Sig. 
(bilatérale) 0,057 0,262 0,056 0,056 

N 10 10 10 10 
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VAR00032 

Corrélation de 
Pearson 0,287 0,513 -0,075 0,272 

Sig. 
(bilatérale) 0,422 0,129 0,836 0,448 

N 10 10 10 10 

VAR00033 

Corrélation de 
Pearson 0,487 0,251 0,316 0,632 

Sig. 
(bilatérale) 0,154 0,485 0,374 0,05 

N 10 10 10 10 

VAR00034 

Corrélation de 
Pearson  0,28 0,294 0,559 0,031 

Sig. 
(bilatérale) 0,434 0,41 0,093 0,933 

N 10 10 10 10 

VAR00035 

Corrélation de 
Pearson 0,828 0,65 0,751 0,789 

Sig. 
(bilatérale) 0,003 0,042 0,012 0,007 

N 10 10 10 10 

VAR00036 

Corrélation de 
Pearson -0,026 0,019 0,337 -0,27 

Sig. 
(bilatérale) 0,942 0,958 0,341 0,451 

N 10 10 10 10 

VAR00037 

Corrélation de 
Pearson 0,755 0,903 0,421 0,658 

Sig. 
(bilatérale) 0,012 0 0,225 0,039 

N 10 10 10 10 

VAR00038 

Corrélation de 
Pearson 0,113 -0,172 0,253 0,202 

Sig. 
(bilatérale) 0,755 0,635 0,481 0,575 

N 10 10 10 10 

VAR00039 

Corrélation de 
Pearson 0,039 0,057 0,135 -0,04 

Sig. 
(bilatérale) 0,914 0,875 0,71 0,912 
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N 10 10 10 10 

 الكلي

Corrélation de 
Pearson 1 0,896 0,801 0,939 

Sig. 
(bilatérale)   0 0,005 0 

N 10 10 10 10 

 االجتماعیةالمھارات 

Corrélation de 
Pearson 0,896 1 0,59 0,778 

Sig. 
(bilatérale) 0   0,073 0,008 

N 10 10 10 10 

 االجتماعي الوعي

Corrélation de 
Pearson 0,801 0,59 1 0,628 

Sig. 
(bilatérale) 0,005 0,073   0,052 

N 10 10 10 10 

 المشكالت حل
 االجتماعیة

Corrélation de 
Pearson 0,939 0,778 0,628 1 

Sig. 
(bilatérale) 0 0,008 0,052   

N 10 10 10 10 
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