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، والصالة والسالم على رسول اهلل القائل: )من ال ، والصالة والسالم على رسول اهلل القائل: )من ال الذي به تتم الصاحلات الذي به تتم الصاحلات احلمد هلل احلمد هلل 

  يشكر الناس ال يشكر اهلل(يشكر الناس ال يشكر اهلل(

بداية أشكر اهلل عز وجل أن وفقين وأعانين على إمتام هذا العمل، ثم أتوجه بداية أشكر اهلل عز وجل أن وفقين وأعانين على إمتام هذا العمل، ثم أتوجه 

بتسجيل أعمق آيات الشكر والعرفان باجلميل لألستاذ الدكتور اهلامشي لوكية بتسجيل أعمق آيات الشكر والعرفان باجلميل لألستاذ الدكتور اهلامشي لوكية 

املشرف على الرسالة الذي منحين الكثري من علمه ووقته وجهده فكان له املشرف على الرسالة الذي منحين الكثري من علمه ووقته وجهده فكان له 

  ه خري اجلزاء ه خري اجلزاء أكرب األثر يف إجناز هذه الرسالة.وأسأل اهلل أن جيازيأكرب األثر يف إجناز هذه الرسالة.وأسأل اهلل أن جيازي

السادة األساتذة األفاضل على قبول السادة األساتذة األفاضل على قبول   كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىلكما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل

  تشرفهم ملناقشة هذا العمل املتواضع ، فجزاكم اهلل خري اجلزاءتشرفهم ملناقشة هذا العمل املتواضع ، فجزاكم اهلل خري اجلزاء

  زمالئي أساتذة قسم علم النفس جبامعة املسيلةزمالئي أساتذة قسم علم النفس جبامعة املسيلةكما أتوجه بالشكر إىل كما أتوجه بالشكر إىل 

من قريب أو بعيد يف اجناز هذا العمل ومالحظاهتم من قريب أو بعيد يف اجناز هذا العمل ومالحظاهتم   كل من ساهمكل من ساهم  أشكرأشكروو  

  القيمة اليت استفدنا مبها.القيمة اليت استفدنا مبها.

 

والصالة والسالم على رسول اهلل القائل: )من ال يشكر الناس ال والصالة والسالم على رسول اهلل القائل: )من ال يشكر الناس ال   الصاحلات،الصاحلات،تتم تتم   فضلهفضلهبب  احلمد هلل الذاحلمد هلل الذ

  ..أبي هريرة رضي اهللأبي هريرة رضي اهلل ههرواروا  اهلل(اهلل(يشكر يشكر 

بداية أشكر اهلل عز وجل أن وفقين وأعانين على إمتام هذا العمل، ثم أتوجه بتسجيل أعمق آيات الشكر بداية أشكر اهلل عز وجل أن وفقين وأعانين على إمتام هذا العمل، ثم أتوجه بتسجيل أعمق آيات الشكر 

الذي منحين الكثري من الذي منحين الكثري من   األطروحةاألطروحةوالعرفان باجلميل لألستاذ الدكتور تاوريريت نورالدين املشرف على والعرفان باجلميل لألستاذ الدكتور تاوريريت نورالدين املشرف على 

  اجلزاء.اجلزاء.اهلل أن جيازيه خري اهلل أن جيازيه خري   نسألنسألوو. . العملالعملا ا علمه ووقته وجهده فكان له أكرب األثر يف إجناز هذعلمه ووقته وجهده فكان له أكرب األثر يف إجناز هذ

قبقوب عيسى، بلوم حممد، قبقوب عيسى، بلوم حممد،   العايل،  العايل،  عبد عبد   الدين، دبلةالدين، دبلةجابر نصر جابر نصر   ،،ساتذتي الكرامساتذتي الكرامتوجه بالشكر إىل اتوجه بالشكر إىل اكما أكما أ

  --بسكرةبسكرةحممد خيضر حممد خيضر   جبامعةجبامعة  زهريزهريعبد الوايف عبد الوايف بوسنة بوسنة 

ي حممد ي حممد ددداوداوضر ،  ضر ،  خلخل  حممد، قويدريحممد، قويدريبوفاتح بوفاتح   ،،احلسنياحلسنيبوداود بوداود   ،،الزمالءالزمالءكما أتوجه بالشكر إىل األساتذة كما أتوجه بالشكر إىل األساتذة 

  --جامعة عمار ثليجي األغواطجامعة عمار ثليجي األغواط

جامعة جامعة روبي حممد، حريزي بومجعة روبي حممد، حريزي بومجعة   زين الدين،زين الدين،  صاحل، ضيافصاحل، ضيافمحود محود   األساتذة، طهاألساتذة، طهكما أتوجه بالشكر إىل كما أتوجه بالشكر إىل 

  املسيلةاملسيلة  حممد بوضيافحممد بوضياف

  إياهإياهالباحثني على الدعم املعنوي الذي منحوني الباحثني على الدعم املعنوي الذي منحوني الطلبة الطلبة كما يسعدني أن أتوجه بالشكر اخلالص إىل زمالئي كما يسعدني أن أتوجه بالشكر اخلالص إىل زمالئي       

  العمل.العمل.يف إمتام هذه يف إمتام هذه 

  أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد يف اجناز هذا العمل.أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد يف اجناز هذا العمل.كما كما 

    ..اجلزاءاجلزاء  خريخري  اجلميعاجلميعاهلل اهلل ى ى فجزفجز

  

  الباحثالباحث                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 وعرفانشكر 
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 :الدراسةملخص 

مديري المؤسسات لدى  ات القياديةوعالقته بالكفاء الجتماعي: الذكاء اعنوان الدراسة
 التربوية.
االجتماعي والكفاءات هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء  :الدراسة أهداف
 مديري المؤسسات التربوية.لدى  القيادية
 في هذه الدراسة. التحليلياستخدم الباحث المنهج الوصفي  :الدراسة منهج

 مقياس(. 2008) ةلمحمد أبو هاشم نسخ يالذكاء االجتماع سمقيا :أدوات الدراسة
 الكفاءات القيادية من إعداد الباحث.

 ةبالمؤسسات التربوي نمديرًا ومديرة يعملو  (859)تّألفت عينة الدراسة من  :الدراسة عينة
 .(2016/ 2015) بوالية المسيلة خالل العام الدراسي

 أظهرت الدراسة النتائج التالية: :الدراسة نتائج
، ما عدا المؤسسات التربوية هو مستوى متوسط أن مستوى الذكاء االجتماعي لدى مديري .1

 .بعد الذات االجتماعية والتي كان المستوى عال

هي كفاءة التفكير الكفاءة القيادية األكثر توافرًا لدى مديري المؤسسات التربوية  .2
ثم كفاءة القيادة إلى التغيير، ثم كفاءة قيادة الموظفين وتطوير قدراتهم على  االستراتيجي

 .الترتيب

التعليمية والمرحلة  وسنوات الخبرة الجنس بين المشترك للتفاعل دالة تأثيرات وجود عدم .3
 .أبعاده الفرعيةبعد من  على أي لمديري المؤسسات التربوية أو االجتماعي الذكاء على

والمرحلة التعليمية  وسنوات الخبرةالجنس  بين المشترك للتفاعل دالة تأثيرات وجودعدم .4
  .المؤسسات التربوية ات القيادية لمديريالكفاء على

المؤسسات  لمديريالكفاءات القيادية و  عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي وجود .5
 على النحو التالي: التربوية

بين الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي والدرجة الكلية للكفاءات القيادية عند مستوى  -
 (.0.01)الداللة 

بين الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي والكفاءة التفكير االستراتيجي، ثم كفاءة تمكين  -
  (.0.01) هم، ثم كفاءة القيادة إلى التغيير عند مستوى الداللةالموظفين وتطوير قدرات
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المعلومات  معالجة)بين الدرجة الكلية للكفاءات القيادية وأبعاد الذكاء االجتماعي  -
التعاطف االجتماعية، الوعي االجتماعي الذات االجتماعية، المهارات االجتماعية، 
 (.0.01مستوى الداللة )( عند مشكالت االجتماعيةال حلاالجتماعي، 

يمكن التنبؤ الكفاءات القيادية للمدير من خالل الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي وبعض  .6
 :أبعاده على النحو التالي

الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي أكثر تنبؤًا بكفاءة التفكير االستراتيجي، ثم بعد  -
وأخيرًا بعد معالجة  المهارات االجتماعية، ثم بعد حل المشكالت االجتماعية

وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من  المعلومات االجتماعية األقل أثرًا،
(0.01.) 

الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي أكثر تنبؤًا بكفاءة تمكين الموظفين وتحسين قدراتهم،  -
األقل وقد تالها بعد المهارات االجتماعية وأخيرًا بعد معالجة المعلومات االجتماعية 

 (.0.01أثرًا وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من )

الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي أكثر تنبؤًا بكفاءة القيادة إلى التغيير، ثم بع  -
المشكالت االجتماعية، وأخيرًا بعد الذات االجتماعية األقل تنبؤًا وهي ذات داللة 

 (.0.01إحصائية عند مستوى أقل من )

  .(المؤسسات التربوية يريمد-القيادية الكفاءات-االجتماعي  الذكاء-) مفتاحية:الكلمات ال

:AbsractThe  

Title of the study : Social Intelligence and its Relation with Leadership 

Competencies of Educational Institutions Headmasters . 

Aims of the study: This study aims to identify the relationship between social 

intelligence and leadership competences of educational institutions 

headmasters . 

Method of the study : The research has used the descriptive coorelational 

approach in conducting this study. 

Tools of the study: Scale of social intelligence by Mohamed Abou Hachem 

(2008) . Scale of leadership competency . 

Sample of the study: The sample of this study is composed of 859 headmasters 

( males and females ) who are working in educational institutions in M’sila city  

during the academic year 2015/2016.  

Result of the study: The study has revealed the following results :  



 ه
 

1- The  level of social intelligence of educational institutions headmasters  is 

average level.  

2- The most available leading competency of  headmasters  of educational 

institutions is the competency  of strategic thinking , then leadership competency 

to change, then the competency of leading the employees and developing their 

abilities respectively . 

3- The absence of effects that show related functions between gender , years of 

experience , and educational level on social intelligence  of  headmasters  of 

educational institutions or on any of its sub-dimensions . 

4- The absence of effects that show related functions between gender and years 

of experience on leadership competencies of headmasters of educational 

institutions . 

5- There is a correlative relationship between social intelligence and leadership 

competency of headmasters of educational institutions as followed: 

- Between the overall degree of the social intelligence and that of the 

leadership competency in the level of signification 0.01 

- Between the overall degree of social intelligence and strategic thinking 

competency, improving and developing employees skills competency, 

then leadership competency to change in the level of signification 0.01.  

- Between the overall degree of leadership competency and the dimensions 

of the social intelligence (analysis of social information, social skills, 

social awareness, social self, social passion, and solving social problems) 

in the level of signification 0.01.  

We can predict the leadership competency of the headmaster through the overall 

degree of social intelligence and some of its dimensions as follows: 

- More predictable overall degree of social intelligence of strategic thinking 

competency, then social skills dimension, then solving social problems 

dimension and last analysis of social information dimension with the least 

impact , and it is with statistical significance at less than (0.01)level of 

significance . 

- More predictable  overall degree of social intelligence of improving and 

developing employees skills competency, and it is followed by social 

competencies dimension, and finally analyzing social information 

dimension the least impactful and it has a statistical significance at less 

than (0.01). 

- The more predictable overall degree of social intelligence of leadership 

competency to change; then social problems dimension, and finally the 

least predictable social self dimension and it has a statistical significance 

at less than (0.01).  

         Key Words: Social intelligence, leadership competency, headmaster of    

         educational institutions 
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    مقدمة: 
التي ينتقل إليها الطفل بعد رياض  تساعا  إاألكثر  االجتماعيةالبيئة  المدرسة،تعد     

المؤسسة التي تهيئ الظروف وتوفر اإلمكانات لسير العملية  األسرة وهياألطفال أو 
على كاهلها تحقيق المهمات واألهداف التي أوكل إليها المجتمع  التعلمية ويقعالتعليمية 
        .      تحقيقها

المالئم ودور المدرسة يكون ايجابيا في تحقيق تلك األهداف إذا ما توفر لها الوسط     
وحل  متطلباتها،وتوفير مختلف  التربوية واالجتماعية والنفسية، والرعايةفي االهتمام  والمتمثل

 .مخرجاتهامشاكلها وكل ما من شأنه عرقلة مسيرتها التربوية والتأثير السلبي على 
تقاس جودة المخرجات التعليمية إال إذا كان  مخرجاتها والجودة  المدرسة تعنىفجودة  
 ويشمل أداء الفريق اإلداري والمعلمين والمتعلمين أي أداء مواردها البشرية. فعاال،أداؤها 

من االختيار السليم لألفراد الذين  بدءا  فالمدرسة الناجحة تهتم بمواردها البشرية ،     
األفراد الذين تتفق ثقافتهم مع  يتم إنتقاء، كما سلوكية توفر لديهم مهارات عقلية ، وكفاءات ت

ة ثقافة المدرسة ، وتعد اإلدارة المدرسية الجهة المشرفة على مراقبة أداء المعلمين ومتابع
علمية تجهيزات  من  اتتطلبهما ، و  التدريسية نشاط المتعلمين ، وتوفير الجو المالئم للعملية 

السير الحسن  قد تعرقل المناهج الدراسية ، ومواجهة كل القضايا والمشكالت التي لتطبيق
 تلك المؤسسات  والعاملين في ةقادالالمسيرين و  لتعلمية ، مما تفرض علىاللعملية التعليمية 

وهذا يتطلب  جودة التعليم  ينيجاد الحلول السليمة ، وتخطي العقبات من أجل تحسإضرورة  
حاجة  ملحة تفرضها التغيرات فهو  ، أال وهو الذكاء االجتماعيالذكاء نوع خاص من 

، في المجتمع  باإلضافة إلى الظروف  االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها
 عقدة التي تعيشها المنظمات المعاصرة .المتغيرة والم

وألهمية الذكاء االجتماعي في صياغة وتوجيه السلوك اإلنساني في ظل إصالح     
والظروف المتغيرة التي تعيشها المؤسسات التربوية اليوم سواء كانت ية والتعليم منظومة الترب

سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية تحتم على هذه المؤسسات االستجابة للمتغيرات 
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والمردود الجيد على الرأس  بالفائدة، المدرسي والرجوعبأسلوب قيادي يؤثر في تحسين األداء 
يسودها مستوى  اجتماعية،ي التلميذ علميا وعمليا كنتاج لمؤسسة المال البشري الذي يتجسد ف

  القيادية.عال من الذكاء االجتماعي والكفاءات 
باعتبارها تلك العالقات االنسانية تحتل اإلدارة المدرسية مكانه هامة في تحقيق و    

 (182ص. ،1973الدويك،)فاإلدارة حسب ،المشرفة والموّجهة لجهود العاملين في المؤسسة
من العمليات المتكاملة والخطط التي يشرف على ممارستها مدير معد إعدادا  ةمجموع»هي: 
وله مهارات متميزة تتناسب ومتطلبات العمليات الالزمة لبلوغ األهداف المدرسية  ،خاصا

 توجيهية  جوانب بيداغوجية ال دةعدمتوهذا يعني أن العملية اإلدارية عملية مركبة ، المحددة "
، وبهذا فمدير المدرسة من أهم العناصر المساعدة على نجاح المؤسسة  إنسانية ،ماعيةجتإ

الفعالية في التعليم وتنشيط الكفاءات  ممارسةالتربوية وتتمثل هذه األهمية في قدرته على 
، كما يحتل مكانة أساسية في النظام التربوي بصفته المنتظرة البشرية لتحقيق األهداف 

للعملية التعليمية . وعلى اإلدارة المدرسية والمعلمين تهيئة الجو المناسب  المشرف والمنفذ
لذلك الهدف لكي توفر للتلميذ ما يحتاجه ، حتى يزيد ذلك من تحصيله ويحب مدرسته 
ومعلميه وعلى المدرسة أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك عن طريق تفعيل دور هذه 

زرع الثقة وروح المحبة عند التالميذ وكذلك تعويدهم  األنشطة وتحقيق الهدف المنشود منها و
على العمل الجماعي والتعاون وتحمل المسؤولية وحسن التصرف مع اآلخرين وكيفية القيادة 

 األحداث تفاعله مع كيفية على األولى بالدرجة يعتمد المدير في مهنته فنجاح والصبر ،
 العقلية الفرد قدرات ارتباط على  حوثالبالكثير من  وقد دلت  واألشخاص ، وكيفية قيادتهم
 بكفاءاته ومهاراته الشخصية.

موضوع القيادة عموما والقيادة  اإلدارةلقد تناولت الدراسات الحديثة للباحثين في علم 
الدراسات واألبحاث  واستمرت التربوية خصوصا نتيجة لتزايد االهتمام بالعملية القيادية ،

لى يومنا هذا ، فللقيادة دور هام في حياة المجتمعات الحديثة سواء كانت هذه القيادة إحولها 
لى حد إفي مستوياتها العليا أم في مستوياتها الدنيا ، فنشاط المؤسسات االجتماعية يتوقف 
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ن القيادة فن أعتقاد العالمي في إللى اإكبير على شخصية من يتولون قيادتها وقد أدى ذلك 
كفاءة ...وغيرها من الصفات التي توجد في بعض االشخاص ، مهارة ، قدرة ،  وعلم خبرة
و أن االهمية الكبرى ال تكمن في الكم والكيف وما يمتلك القائد أفي سواهم على  دوال توج

دارية ، نسانية إالمدير من خبرات فنية بقدر ما يمتلك من مهارات    وكفاءات سلوكية وا 
مكانية إن نغض الطرف عن أصنع القائد الكفء فإننا ال يمكن ت التيومهما كانت السمات 

تصنع  التيوالصفات  ومهاراته ودوافعهمن بين سمات القائد الكفء و   عداد القائد وتأهيلهإ
 االجتماعيتجعل صاحبها مختلفا عن أتباعه ذكاؤه  التيتلك الصفات  الناجح،القائد 

 واالعتماد على الذات وتحمل المسؤولية واإلسهام في النشاط االجتماعي .
االهتمام الكبير من طرف ب ميدانال في الدراسةالكفاءة القيادية ب موضوع يحظ ولم     
خاصة في الحياة المدرسية إال من الجانب االداري وأهملت الجوانب األخرى المختصين 

الذكاء االجتماعي  عالقةوجه إلى هذا البحث بهدف كشف فكان التكتأثير العوامل النفسية 
 ومن منظورملمة وحتى تكون هذه الدراسة  التربوية المؤسسة يالقيادية لدى مدير  اتالكفاءب

 تم التطرق فيها إلى جانبين جانب نظري وآخر ميداني. بّين
إشكالية البحث من خالل عرض للتصورات والتساؤالت  يضم: ي الجانب النظر / أوال

هذا  ةوذكر ألهمي،  على التساؤالت واإلجابات المفترضةالمطروحـة لدراسـة هذا الموضوع، 
ه  غموض متغيرات لتوضيحلبحث ل وأهم المفاهيم األساسيةتحقيقها،  ادالبحث واألهداف المر 

  ، ثم التعليق عليها النتائج التي توصلت إليهاوبعض الدراسات التي تناولت المتغيرين، وأهم 
النظريات واالتجاهات و التاريخي  هتطور و وأبعاده ومكوناته  م الذكاء االجتماعييهامف إبرازثم، 

الحديثة في  الطرقهم أتناولت  التيأهم المفاهيم األساسية و ، االجتماعي المفسرة للذكاء
إلى من خالل التطرق  ، اتالكفاءمقاربة القيادة بوهي  تسيير المنظمات والمؤسسات اتعملي

من خالل  (المدرسةالتربوية ) المؤسسة في تهاأهميو  هامستوياتو ، هانظرياتو  ماهية القيادة
في تطوير المناهج  تهامساهمومدى بالمجتمع  تهاعالقو  هاظائفو و  هاخصائص التعرف على

والعوامل التي تؤثر   المدير في المدرسة أهمية ومدىأنواع الكفاءة القيادية   وكذا ،الدراسية 
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مهامه و و صفات المدير الكفء الشروط األساسية لنجاحه في مهامه في وظيفته وواجباته ، و 
           تربويفي ظل التشريع المدرسي الجزائري و المهارات التي يجب أن تتوفر فيه كقائد 

   .اختيار مدراء المؤسسات التربوية بالجزائرطرق و 
المكانية البحث  أهم مجاالتو  البحثفي المنهج المتبع  يضم الميداني:الجانب  /ثانيا

 وأهموسائل جمع البيانات و  وعينته، البحثمجتمع خصائص ثم  والموضوعية،الزمانية و 
األساليب اإلحصائيـة المستخدمـة في ومن ثم خصائص السيكومترية ألدوات جمع البيانات ال

البحث ضوء فرضيـات  على هاوتفسير  تهامناقشـو تحليل البيانات عرض و  ثم البيانات، تحليل
 ، وأخيرا  المقاربة النفس اجتماعية للدراسة.وبعض االقتراحـاتالعام  فاالستنتاج
)معظم مدراء مدراء المؤسسات التربوية الذي يواجهه الواقع يالبحث الحال ميقدكما 

معلم ابتدائي ،أستاذ تعليم متوسط أستاذ تعليم  المؤسسات التربوية وافدين من سلك التعليم ،
لنقص الخبرة في المجال االداري والمالي  تسيير وقيادة المؤسسة التربوية نظرا  في  ثانوي(

وكذا صعوبة التكيف مع الوظيفة في ظل االصالحات المتكررة للوزارة الوصية  ،الماديو 
على قائمة بناء عالقات اجتماعية ؤم، و فهم يجدون أنفسهم عاجزين عن التال، الجديدة

إليها لبناء  وني ينتملثقافة البيئة الت مإدراكهتحول دون  والتيمجموعة المهارات المعرفية 
  م، لتحقيق أهدافهاالجتماعيةالتصرف بطريقة مناسبة في المواقف سليمة و  اجتماعيةعالقات 

الحيوية  المفاهيم السيكولوجيةوتحقيق االنتماء الذى يعد من ، مالتعايش مع أفراد مجتمعهو 
 .والتي تحدد طبيعة عالقة الفرد بذاته وبالجماعة في كل مكان وزمان
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 :الدراسةإشكالية  .1.1
لما له من  ،المؤسسة التربويةمدير ب بالغا   إهتماماأظهرت الكثير من النظم التعليمية 

عدادو  االجتماعية، عالقاتالقواعد  إرساء فيدور  اإليجابية والفعالة في  للمشاركةاألفراد  ا 
مدير  تجعل بالمؤسسة، العاملينفراد األ شخصيةالعوامل المؤثرة في  فتتعددالمجتمع تقدم 

العاملين  توجيه وتطوير سلوكب لها،لزيادة الفاعلية التنظيمية  في سعيه يحرصالمؤسسة 
سلوك بما يساعده الالمؤثرة في  ا، وهنا يحتاج المدير إلى فهم تلك العواملليتفق مع أهدافه

يتطلب من  حيث ، ؤسسةسلوك العاملين وأهدافهم مع أهداف الم على أن يحقق التالؤم بين
منها ف، األفراد تتغيرالقدرات العقلية التي تؤثر في سلوك ف ،معرفية وعقلية عاليةالقائد قدرات 

 ما يؤثر على الجانب النفسي، ومنها ما يؤثر على الجانب االجتماعي.
 الذكاءب يعرف ام ،(194.ص، 2002) ثمانعما ذكره  الجانب االجتماعيففي 
متبادلة  جتماعيةإفي عالقات  ستمرارإلوايختص بقدرة الفرد على الدخول  الذيو  االجتماعي

ختالفها المداخلنتيجة لتعدد  األبعادبناء متعدد وهو  اآلخرين.مع  مع المحتوي  وا 
وسلوك اآلخرين في المواقف االجتماعية والتعامل  فكارأو فهم مشاعر ومحاولة  االجتماعي،

                                                                                                                            الصحيح. بالشكلمعهم 
شرية على بالتساهم في قياس القدرة  أبعادا ((Albrecht 2004 البريختكارل  حددلقد و 

 .التعاطف األصالة، الوضوحالحضور  ،الموقف الوعي، :خرين وهيآلالتفاعل الجيد مع ا
والمعرفة  االجتماعي،اإلدراك  ومنهامعرفية أبعاد  ،التالية األبعاد فيالبعض حددها و 

 ،2008،الدسوقي) االجتماعية.والكفاءة  االجتماعيالتوافق ومنها السلوكية  وأبعاد االجتماعية،
                        (215ص.

علماء النفس والتربية بوجود بناء مختلف من القدرات يتعامل مع المحتوي  افترضوقد 
وسلوك اآلخرين في المواقف االجتماعية  واألفكاروهو القدرة على فهم المشاعر  االجتماعي

األفراد ذوي بأن  Goleman ( 1998 ,p. 84-86) ولمانيرى جو  ،والتعامل الصحيح معهم
في مواقف  نتباهاإمهارة عالية ، و أقل عدوانية ، و يكونون أكثر  يالذكاء االجتماعي ذو 
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 Team) جتماعي يعززون عمل الفريقإلالذكاء ا يالتعلم ، أما على مستوى العمل فاألفراد ذو 

work)  ، على رؤية تهم بسبب قدر بمساعدة اآلخرين في التعلم ليصبح العمل أكثر فعالية
 .نجاز المهمات التعليميةإأثناء  ويشجعون التعاوناألشياء من وجهة نظر اآلخرين 

من  االجتماعية، الحياة في الفرد ونجاح الذكاء بينفيربط  (Thorndike) ثورندايك أما
 أن ،ويضيف معهم والتفاعل الناس فهم على القدرة في تنمية االجتماعي الذكاء أهميةخالل 
 يحسنون الناس فبعض االجتماعية والمكانة والجنس للسن تبعا يتغير االجتماعي الذكاء
 بدور القيام بعضهم ويستطيع األطفال مع التعامل يستطيعون ال بينما شدينار ال مع التعامل
 ،سعد، عبد اهلل، راشد فؤاد،منصور، ) "واالنصياع الخضوع آخرون يفضل بينما القيادة

 .(280 .ص ،2004 ،وسليمان

المهارات  اكتسابفي مساعدة األفراد على  ا  كبير  را  يلعب دو  فالذكاء االجتماعي 
ويتضمن  االجتماعية،التي بدورها تمكنهم من القدرة على التعامل مع المواقف  االجتماعية

 االجتماعية الطارئةبشكل مالئم لكل المواقف  االستجابةالنوع من الكفاءة القدرة على  هذا
 .والعملح في المدرسة والبيت عامل رئيس للنجا

 الشخصي الذكاء من متمايزين عاملين دوجو  (190-168،ص.2003) الكيال وذكر 
االجتماعي  الشخصي بالذكاء خاص والثاني، الموضوعي الشخصي بالذكاء خاص األول
 المعلومات. لتجهيز المتوسط والمستوى االجتماعي الذكاء بين عالقةال أهمية على وأكد

أي مؤسسة يرتبط بمستوى الذكاء االجتماعي للقائمين عليها فالذكاء إن نجاح 
على  االجتماعي هو مفتاح األداء الجيد في المؤسسة، حيث يأخذ القيادي الناجح قراراته بناءا  

 .خرين في المؤسسةآلسلوكه على ا تأثيروالوعي بكيفية  القرارات،تفاعل مزيج من 
إلى أن األفراد ذوي  Cooper et Swaf (1997,p.120) وسوافكوبر  كال  من شارأو 

 ونجاح مهني أكثرقيادية فعالة  يمتلكون مهارات االجتماعيالقدرات المرتفعة من الذكاء 
االجتماعي فكرة الذكاء االجتماعي، وهي مقارنة بنظرائهم ذوي القدرات المنخفضة من الذكاء 

تقوم على إحداث توازن بين مصلحة العمل ومصلحة العاملين من خالل قيام المدير  الذي



 دراسةالتعريف بال األول:الفصل 

9 

 

وفى نفس الوقت معادلة قدراته  اإلدارية،إلى قدراته  االجتماعيةمن القيادة  ة كبيرةبإضفاء قدر 
ال يتأتى إال بإرساء تنشئة اجتماعية تأخذ بعين  وهذا العقالنيةاإلدارة القيادية بمزيد من 

 .عداد قادة المستقبلإاالعتبار كيفية 
اإلدارية، تتطلب منه حلول منطقية للمشكالت  إيجادعلى  المدرسة مقدرة مدير إن

 الذيالحلول بالشكل  تلكعلى إقناع اآلخرين وتنفيذ  مقدرتهبينما  ،واجتماعيا    ذهنيا   اذكاء
كفاءات قيادية منه  بالعمل يتطلالتجانس والتعاون بين أعضاء فريق  يحقق المزيد من

 . فكالهما يكمل اآلخر عالية،
ادية لدى مديري المدارس التي ـتوافر الكفايات القي على أهمية (1994الحقيل) يؤكدو 

ضرورة ربط  المدرسة، معتتبع البرنامج الدولي والبرامج الحكومية وعالقتها بمستوى انتاجية 
 .الكبرىرؤية قضايا المدى الطويل والقضايا و بأهداف العمل  اإلستراتيجي، التفكيركفاءة 

البحث تحفيز وتشجيع الموظفين وفرق  لعمل علىاو  وخالقة،خيارات مبتكرة  طرح إن
وتوفير الدعم واإلرشاد  األعمال مختلف عن طريق منحهم الصالحيات الالزمة لتسيير

يجاد بيئة عمل مشجعة على تحقيق أعلى مستويات األداء الفردي والتطوير  والجماعي وا 
 .لدى مديري تلك المدارس قيادية كفاياتيؤكد ضرورة توافر 

القيادية لدى مديري اإلشراف  الكفاياتضرورة  ان علىفيؤكد (2008) يبالحضي أما
للقادة والمدريين له دور  القيادية اتمستوى الكفاء نوأ ،والتعليمالتربوي في إدارات التربية 

 والدراسة التعليمية، غير توالمنشآالتربوية،  المؤسسات في العاملين أو فشل نجاح فيكبير 

في العالقة بين الذكاء االجتماعي والكفاءات القيادية لدى مديري  بالتحقق ستقوم الحالية
 :التالية التساؤالت في البحثتتحدد إشكالية  عليه وبناءا  المؤسسات التربوية 

   ؟ةالمؤسسات التربوي مديريلدى  توى الذكاء االجتماعيما مس -
   المؤسسات التربوية؟ مديريلدي األكثر توافرا  القيادية  الكفاءةما  -
مديري المؤسسات التربوية  لدى أبعادهو عي االجتما الذكاء في إحصائيأ دالةتوجد فروق  هل -

 ؟والتفاعل بينها والمرحلة التعليمية المهنيةالخبرة و  سالجن تمتغيرا لتأثير تعزى
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متغيـرات  لتـأثيرتعـزى  المـديرين لـدى القياديـة ءاتالكفـا فـي ا  إحصـائي دالـةتوجـد فـروق  هـل -
 ؟والتفاعل بينها والمرحلة التعليمية المهنية الخبرةو  الجنس

مــديري الكفــاءات القياديــة لــدى و الــذكاء االجتمــاعي وأبعــاده ارتباطيــة بــين عالقــة هــل توجــد  -
 ؟المؤسسات التربوية

 هل يمكن التنبؤ بالكفاءات القيادية للمدير من خالل الذكاء االجتماعي وأبعاده الفرعية؟ -
 :الدراسةفرضيات  .2.1

  منخفض. ةمستوى الذكاء االجتماعي لدى مديري المؤسسات التربوي الفرضية األولى: -
كفاءة  :لتربوية هيمديري المؤسسات االكفاءة القيادية األكثر توافرا  لدى  الفرضية الثانية: -

ثم كفاءة تمكين الموظفين وتطوير  ،كفاءة القيادة الى التغيير التفكير االستراتيجي ثم
 .قدراتهم

 المديرين لدى أبعادهو  االجتماعي الذكاء في إحصائيا   دالةفروق  وجدت الفرضية الثالثة: -
 .المهنية والمرحلة التعليمية والتفاعل بينها الخبرةالجنس، متغيرات  رلتأثي تعزى

 تعزى المديرين لدى ءات القياديةالكفافي  إحصائيا   دالةفروق  وجدت الفرضية الرابعة: -
 .المهنية والمرحلة التعليمية والتفاعل بينها الخبرةالجنس،  متغيرات رلتأثي

والكفاءات  هأبعادو بين الذكاء االجتماعي  عالقة ارتباطيه وجدت الفرضية الخامسة: -
 دية لدى مديري المؤسسات التربوية.القيا

يمكن التنبؤ بالكفاءات القيادية للمدير من خالل الذكاء االجتماعي  الفرضية السادسة: -
 وأبعاده الفرعية.

 : الدراسةأهداف  .3.1
بالكفاءات القيادية لدى  هالذكاء االجتماعي وعالقت بموضوع أساسا البحث هذا يهتم

المواقف  تتطلبها التي االجتماعية للمهارات إتقانهم ميري المؤسسات التربوية، ومدى
 ممارسة درجة في تؤثر التي أبعاد الذكاء االجتماعي على التعرف و ،االجتماعية المختلفة
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كفاءة التفكير االستراتيجي، وكفاءة تمكين الموظفين  مثل ،القيادية الكفايات لمختلفالمدير 
 :إلى البحث هذا يهدف كماالتغيير لى إوتطوير قدراتهم وكفاءة القيادة 

ديــــة لــــدى مــــديري والكفــــاءات القيا هأبعــــادو عالقــــة بــــين الــــذكاء االجتمــــاعي ال التعــــرف عــــن -
 المؤسسات التربوية.

 .مديري المؤسسات التربوية لدى توافر ا األكثر القيادية اتالكفاءالتعرف على  -
   .ةلدى مديري المؤسسات التربوي مستوى الذكاء االجتماعيالتعرف على  -
 متغيـرات لتـأثير تعـزى المـديرين لـدى أبعـادهو  االجتمـاعي الـذكاء فـروق فـيال الكشـف عـن -

 .امالمهنية والمرحلة التعليمية والتفاعل بينه الخبرةو  الجنس
 الجـنس متغيـرات لتـأثير تعـزى المـديرين لـدى القياديـةءات الكفـافـروق فـي ال الكشـف عـن -

 .والمرحلة التعليمية والتفاعل بينهاالمهنية  الخبرة
 التنبؤ بالكفاءات القيادية للمدير من خالل الذكاء االجتماعي وأبعاده الفرعية. -

  :الدراسةأهمية  .4.1
 من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في تحقيق ما يأتي:

لدى  بالكفاءات القيادية، وعالقته االجتماعيمستوى الذكاء بأهمية  من الباحثإيمان ا  -
بداع والتميز اإلداري في جودة اإل على ةمباشر  هماتأثير  مديري المؤسسات التربوية و

ول عن قدرة الفرد على إدارة انفعاالته ؤ المس هو االجتماعيالذكاء  وأن المدارس
المؤسسات التربوية، وعلى  عود بالنفع علىوعواطفه، وعالقته باآلخرين، وهذا ي ومشاعره،

، وتقليل الهذر في الجهد والوقت في معالجة البشرية تحسين أدائها، وتطوير مدخالتها
 اإلداري في الميدان التربوي من قبل اإلدارات التربوية. الصراع

دارةتنمية اتجاه جديد بدأ ينمو في اآلونة األخيرة في مجال بحوث  -  السلوك التنظيمي وا 
المنبئة  النفسية االجتماعيةوالكشف عن أهم المكونات  الموارد البشرية من خالل التعرف

من أسس  يستدعي أن تطور القيادات التربوية في إدارة التربية والتعليم القائد مما بكفاءة
 عند  االجتماعيبالحسبان جانب الذكاء  تعين مديري المدارس، بحيث يؤخذ وأاختيار 
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 .ختياراالعملية 
إعداد برامج تدريبية تهتم ببناء وتنمية الذكاء االنفعالي لدى مديري تساهم هذه الدراسة في  -

 الخدمة. طريق برامج التدريب أثناءالمدارس ومديراتها عن 
 مدى على والتعرف العمل، أماكن في االجتماعي بالذكاء االهتمام أنهذه الدراسة تبين  -

بوزارة  لاللتحاق المتقدمين المترشحين أفضل ختيارإ في يساعد رينيدالم كفاءة على تأثيره
 .الكفءالمدير  وسمات خصال فيهم تتوافر والذين المدير مهنة في للعمل التربية

 ديرالم بكفاءة المنبئة النفسية االجتماعية المكونات أهم عن والكشف التعرف خالل من -
مديري المؤسسات  لدى االجتماعي الذكاء وتنمية ببناء تهتم تدريبية برامج إعداد يمكن

  .مستمر بشكل رينيدللم تقدم والتي الخدمة، أثناء التدريب برامج طريق عن التربوية
 الدراسات تؤكد والتي للفرد النفسية الجوانب من خفي جانب عن تكشف قد الدراسة هذه -

 للتعامل إليه درينالم انتباه لفت ثم ومن ،المهنيو القيادي  النجاح في أثرها على النفسية
 .الصحيح بالشكل معه

 : للدراسةمفاهيم أساسية  .5.1
 اإلجتماعي:الذكاء أوال/ 

 اختلف العلماء والباحثين في إعطاء تعريف موحد للمفهوم الذكاء االجتماعي فنمهم من -
 نهبأ البعض عرفه حين في ،خرينآلا مع واالنسجام التوافق على الفرد بأنه قدرة عرفه
عرفه  فقد،  ودوافعهم االشخاص وأمزجة مشاعر ىلع صحيحة بصورة الحكم على القدرة

عبارة  :"بأنه (2008) أبو هاشم يعرفه، و  شخاصألا ستطالعإأنه البعض االخر على 
"  وغير اللفظيةالتي تختص بقدرة الفرد " اللفظية  المعرفية،عن مجموعة المهارات 

دراكه لثقافة سليمة  اجتماعيةعالقات  لبناء إليهاالتي ينتمي  االجتماعيةالبيئة  وا 
أفراد  والتعايش مع لتحقيق أهدافه االجتماعية،مناسبة في المواقف  والتصرف بطريقة

  ."والعالم بسالم مجتمعه،
   معالجة المعلومات االجتماعية قدرة مدير المؤسسة التربوية على :بأنه إجرائيا ويعرف -
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 العاليةالذات االجتماعية و  االجتماعيالوعي ،والتميز بالمهارات االجتماعية وممارسة 
 التي يحصل الدرجةومنه حل المشكالت االجتماعية و التعاطف االجتماعي والقدرة على 

 .المستخدم في هذه الدراسةمقياس ال على ا المبحوثعليه
 القيادية: اتالكفاءثانيا/ 

من كان  لذلك، اإلدارةالحديثة في علم  ميعتبر مصطلح الكفاءات القيادية من المفاهي
، ذلك الختالف الباحثين في تحديد االصطالح على مفهوم واحد في التحديد الصعوبة

م بمزج المصطلحين في مفهوم امصطلح الكفاءات بمعزل عن مصطلح القيادة، والكثير ق
 وقد عرفتها الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة االمارات العربية المتحدة .واحد

الكفاءات الخاصة باألدوار والمناصب الواقعة ضمن فئة وظائف قيادية  تلك :"هابأن (2014)
الموظفين تماشى مع التفكير االستراتيجي والتوجهات اإلستراتيجية وتطوير ت حيثعليا 

  ."وتحسين قدراتهم والقيادة إلى التغيير
ممارسة كفاءة التفكير هي قدرة مدير المؤسسة التربوية على  : :بأنهاعرف إجرائيا تو  -

االستراتيجي وتمكين الموظفين على تطوير قدراتهم والقيادة الى التغيير ويمكن قياسها في 
 االستبيان على ا المبحوثعليه التي يحصل الدرجة هذه الدراسة من خالل على

 المستخدم في هذه الدراسة.
 الدراسات السابقة:   .6.1

والكفاءات القيادية مع  االجتماعيالذكاء  متغيرات البحث وهما تساار دالتناولت 
تيح للباحث من أنه لم تتوفر دراسات مطابقة للدراسة الحالية ضمن ما أمتغيرات مختلفة ذلك 

ذلك سيتم عرض مجموعة من الدراسات مع تخليص ألهم  إلى واستنادا   ،وتربويتراث نفسي 
حاطة نظرية كافية تمكن من السير إجل تحقيق أوهذا من  اليها، التي توصلتالنتائج 

وستعرض الدراسات المرتبطة بمتغيرات الدراسة  مضبوط،طار بناء علمي إبالبحث في 
  يلي:الحالية كما 
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   الدراسات التي تناولت الذكاء االجتماعي وعالقته ببعض المتغيرات األخرى:أوال / 
االجتماعي( وعالقته -الذاتي(الذكاء الشخصي »  :بعنوان (2011)لىعدراسة خيرية -

بالمهارات االجتماعية والميول المهنية لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بقسميها العلمي 
هدفت الدراسة إلى كشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء  «واألدبي بمدينة مكة المكرمة 

ومعرفة  ،لمهنية االجتماعي( وكل من المهارات االجتماعية والميول ا -) الذاتي الشخصي
الفروق في هذه المتغيرات نتيجة اختالف التخصص الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية 

االجتماعي(  والمهارات  -وكمنت أهمية الدراسة في دراسة اثر الذكاء الشخصي ) الذاتي
وية االجتماعية والميول المهنية على سلوك الفرد الشخصي والعملي لدى طالبات المرحلة الثان

       ( سنة 20و 17( طالبة والتي تتراوح اعمارهن بين )650الدراسة من )عينة وتكونت 
( تعريب 1996) s. Ratnonاستخدمت مقياس الذكاءات المتعددة من إعداد راتنون شررو 

 (Athanosso)مريم الليحياني واستخدمت كذلك مقياس الميول المهنية من إعداد اثانوسو 
( ،ومقياس المهارات االجتماعية من إعداد رونالد 2004)تعريب عفاف ساعاتي 

 وأظهرت الدراسة النتائج التالية:،  تعريب السمادوني (Rigo. R)ريجو
 الذاتي)الشخصي وجود عالقة ارتباطيه سالبة ذات داللة إحصائية بين الذكاء  -

 واالجتماعي( والمهارات االجتماعية.
سالبة ذات داللة إحصائية بين الذكاء الشخصي االجتماعي وكل  االرتباطيةوجود عالقة  -

 من الميل المكتب والميل الخلوي.
وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الذكاء الشخصي االجتماعي والميل إلى التواصل مع  -

 الناس.
عدم وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين درجات الذكاء الشخصي االجتماعي  -

 العملي والميل اإلبداعي والميل التجاري. العلمي والميلميل وكل من ال
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة من تخصصين دراسيين مختلفين  -

 .( والمهارات االجتماعيةاالجتماعي-)الذاتيعلمي( في الذكاء الشخصي –)أدبي
 ومهارات الذكاء االجتماعي عادات العقل »  :بعنوان (2011)عريان سميرة عطية دراسة-
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هدفت الدراسة إلى تحديد  « المطلوبة لمعلم الفلسفة واالجتماع في القرن الحادي والعشرين
، وتحديد المهارات الفرعية الالزمة لتحقيق كل منها عادات ومهارات الذكاء االجتماعي أهم

الدراسة في توجيه وتحديد درجة أهمية المهارات الفرعية التي تحقق كل منها وكمنت أهمية 
أنظار القائمين على تدريب معلم الفلسفة لالهتمام بتضمين هذه العادات وتلك المهارات في 

وتوصلت ،  فردا   (75أثناء الخدمة  وتكونت عينة الدراسة من ) برنامج تدريب المعلم في
 ا:الدراسة إلى النتائج التالية في مهارات الذكاء االجتماعي وهي مرتبة بحسب أهميته

 .(%98.4) أهميتهااالبتسامة على الوجه باستمرار ودرجة  -
 .(%97.51)أهمية إدارة األزمات بحكمة وبدرجة  -
 .(%96)االجتماعية حسن التصرف في المواقف  -
 .(%94.13سالمة الحكم على السلوك اإلنساني بدرجة أهمية ) -
 .(%93.06)بدرجة التعرف إلى الحالة النفسية لآلخرين والتصرف في ضوئها  -
 .(%91.73النجاح االجتماعي ونال درجة أهمية ) بواألخيرة فكانت من نصي -
اعي والمسئولية ـالذكاء االجتم»  بعنوان( 2010دراسة فاطمة عبد العزيز المنابري )-

االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة 
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى نوع العالقة بين كل من الذكاء االجتماعي  « المكرمة

والمسئولية االجتماعية والتخصص الدراسي لدى طالبات اإلعداد التربوي في كلية أم جامعة 
القرى بمكة المكرمة والكشف عن الفروق بين درجات طالبات التخصصات العلمية واألدبية 

ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من إفي الذكاء االجتماعي وقد 
( طالبة من طالبات اإلعداد التربوي وقد استخدمت الباحثة كل من مقياس الذكاء 926)

( 1994االجتماعي وهو من إعداد الباحثة ومقياس المسئولية االجتماعية من إعداد الحارثي)
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  ومن جراء بعض التعديالت على العباراتوذلك بعد إ

 :يما يل
 االجتماعيةوجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين كل من الذكاء االجتماعي والمسئولية  -
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 عدم وجود عالقة ارتباطيه بين الذكاء االجتماعي والتخصص الدراسي. -
الجتماعي وفقا عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات العينة على مقياس الذكاء ا -

 لمتغير التخصص.
الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكير » بعنوان (2009دراسة خليل محمد خليل عسقول )-

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين الذكاء  « الناقد وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
وقد اتبع الباحث  ،االجتماعي والتفكير الناقد وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة 

وتم اختيارهم  ،( طالب وطالبة 381المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسية من )
بالطريقة العشوائية  طبقت الدراسة في الفصل الثاني من الموسم الدراسي 

(على الجامعات في محافظة غزة وهي )اإلسالمية األزهر، األقصى( وطبقت 2007/2008)
على طلبة التخصصات العلمية واألدبية وقد استخدم الباحث مقياس الذكاء االجتماعي 

وتوصلت   لفاروق عبد السالم ومحمود سليمانس التفكير الناقد ( ومقيا1993ألحمد الغول )
 الدراسة إلى النتائج التالية:

وجود مستوى متدني من الذكاء االجتماعي ومستوى فوق المتوسط من التفكير الناقد عند  -
 الجامعة.طلبة 

 وجود عالقة دالة إحصائيا بين الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد. -
 ي الذكاء االجتماعي لطلبة الجامعة تعزى إلى اختالف الجنس.عدم وجود فروق ف -
الختالف التخصص  لطلبة تعزىعدم وجود فروق في الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد  -

 .علمي( )أدبي،
إلى متغير الجامعة  لطلبة تعزىعدم وجود فروق في الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد  -

 ، األقصى(.إسالمية األزهر)
 العالقة»التعرف  إلى الدراسة هدفتDeepti Hooda (2009 )هودا  ديبتي دراسة-

 العينة أفراد عدد بلغ إذ «اإليجابية النفسية والصحة االجتماعي الذكاء بين الموجودة
 الصحة تقييم وجرى إناث (130) و(  (170من ذكور مكونة شخص (300) المدروسة
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 الذكاء كان و الحياة، عن الرضا للسعادة، أكسفورد قائمة خالل من اإليجابية النفسية
 البيئة من واالعتراف والثقة التعاون روح الصبر بعد يضم مقياس خالل من االجتماعي
 وجود :التالية النتائج الدراسة وأظهرت ،الذاكرة وأخيرا الدعابة روح ، اللباقة ،االجتماعية 

            والسعادة، الحياة عن الرضا اإليجابية النفسية الصحة عنصرا بين إيجابية عالقة
 .الدعابة اللباقة وروح ، الحساسية ، الثقة ، التعاون روح ) االجتماعي الذكاء وعوامل (
المشاركة السياسية وعالقتها بالحاجات النفسية  »:بعنوان (2008دراسة محمد سعدات )-

هدفت  «والذكاء االجتماعي لدى المرأة المشاركة سياسيا في ضوء نظرية محددات الذات
الدراسة إلى التحقق من طبيعة العالقة بين المشاركة السياسية وكل من الحاجات النفسية 

هناك داللة إحصائية للتفاعل  والذكاء االجتماعي ،كما هدفت إلى التعرف إلى ما إذا كان
وتكونت عينة الدراسة  ،بين الحاجات النفسية والذكاء االجتماعي على المشاركة السياسية 

( امرأة من نساء محافظات غزة المشاركات سياسيا ، واستخدم الباحث مقياس 251من )
 Dessie et المشاركة السياسية من إعداده ومقياس الحاجات النفسية من إعداد ديسي وريات

reat (2000 تعريب محمد عليان ومقياس الذكاء االجتماعي لسيلفيرا وآخرو ) ن(Silveira 

et al 2001) وتوصلت الدراسة  ع الباحث المنهج الوصفي التحليليتعريب محمد عليان واتب
 إلى النتائج التالية:

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذكاء االجتماعي لمجموعتي  -
وبين ذوات الدخل  سياسيا،وغير المتزوجات لصالح المتزوجات المشاركات  المتزوجات

 األقل من جانب ذوات الدخل المرتفع من جانب آخر لصالح مرتفعات الدخل.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات منخفضي ومرتفعي الذكاء االجتماعي  -

 مرتفعات الذكاء االجتماعي والمشاركات في المشاركة السياسية ن وكانت النتائج لصالح 
 سياسيا.

 جة إلى الكفاءة.اوجود داللة إحصائية للتفاعل بين الذكاء االجتماعي والح -
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 وقياسه علىاالجتماعي تحديده  الذكاء» بعنوان( 2008)محمد غازي  دسوقيالدراسة -
حجم حيث بلغ « عينة من مشرفي األنشطة االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي الثانوي

األخصائيين  ( من اإلناث من المدرسين172( ذكور)210منهم ) (،382عينة الدراسة )
نتائج  ومن أهم الشرقية الثانوي بمحافظة الدقهليةو االجتماعيين لمرحلتي التعليم اإلعدادي 

  الدراسة:
وأخرى اشتقاق مفهوم الذكاء االجتماعي من الثقافة المصرية حيث تضمن أبعاد معرفية  -

" بينما األبعاد  والمعرفة االجتماعية المعرفية " اإلدراك االجتماعي سلوكية ومن األبعاد
قياس تلك  أنه باإلمكانو  والتوافق االجتماعيالسلوكية تتضمن الكفاءة االجتماعية 

   .األبعاد
 المشرفين على األنشطة  واإلناث منق دالة في الذكاء االجتماعي بين الذكور وجود فرو  -

 اإلناث.كانت لصالح  والثانوي حيثاالجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي 
فكانت لصالح الفئة  مختلفة،من مراحل عمرية  الذكاء االجتماعيدالة في  وجود فروق -

 االجتماعية.سنا من المشرفين على األنشطة األقل 
 والمدرسين منعدم وجود فروق دالة في الذكاء االجتماعي بين األخصائية االجتماعية  -

 والثانوي.المشرفين على األنشطة االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي 
المشرفين على  والحضريين منعدم وجود فروق دالة في الذكاء االجتماعي بين الريفيين  -

 والثانوي.األنشطة االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي 
الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة  »بعنوان ( 2007موسى صبحي )ة ر القددراسة -

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الذكاء  « اإلسالمية وعالقته بالتدين وبعض المتغيرات
االجتماعي وعالقته بالتدين لدى طلبة الجامعة اإلسالمية ومعرفة العالقة بين مستوى الذكاء 

األدبية والمستويات و االجتماعي وكل من متغيرات الدراسة متمثلة بكل من الكليات العلمية 
تركيز على مفهوم الذكاء والكشف عن مستوى التدين وال يالدراسية والمعدل التراكم

له من الدراسة بالقدر الكافي وقد استخدم الباحث في الدراسة الحالية ااالجتماعي لما لم ين
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وتكونت عينة الدراسة من طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة  ،المنهج الوصفي التحليلي 
طالبا  (528( والبالغ عددهم )2005/2006والمسجلين بالفصل الثاني من العام الدراسي )

( طالبة موزعين على تسع كليات منها العلمية والبالغ 367( طالبا و)161وطالبة منهم )
( حيث بلغ أعمار أفراد العينة ما 311( طالبا واألدبية والبالغ عددهم )217عددهم )

وقد  ةوهم من جميع محافظات غزة الخمس ( عاما  21.2( سنة بمتوسط قدره )18/24بين)
 قياس التدين ( أما م1993حمد الغول )أس الذكاء االجتماعي من إعداد استخدم الباحث مقيا

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: الباحث،فهو من إعداد 
 وجود مستوى مرتفع من الذكاء االجتماعي والتدين لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة. -
الطلبة على مقياس الذكاء وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات  -

 االجتماعي ودرجاتهم على مقياس التدين.
عدم وجود فروق بين متوسطي درجات الطالب والطالبات في مقياس الذكاء االجتماعي  -

 والتدين.
الذكاء  كليات العلمية واألدبية في مقياسعدم وجود فروق بين متوسطي درجات طلبة ال -

 االجتماعي والتدين.
عدم وجود فروق بين متوسطي درجات طلبة المستوى األول والمستوى الرابع في مقياس  -

 االجتماعي.الذكاء 
وجود فروق بين متوسطي درجات طلبة المستوى األول والمستوى الرابع في مقياس  -

 التدين.
عدم وجود فروق بين متوسطي درجات الطلبة على الذكاء االجتماعي تعزى إلى المعدل  -

 التراكمي.
ر برنامج لتنمية الذكاء االجتماعي يأثت»  بعنوان( 2007) صابر ساميةالدندراوي دراسة -

هدفت  «لدى األطفال المعاقين سمعيا على توكيد الذات والتوافق االجتماعي مع اآلخرين
الدراسة إلى إعداد برنامج لتنمية مهارات الذكاء االجتماعي للطفل المعاق سمعيا لمساعدة 
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الطفل المعاق على التواصل االجتماعي مع أقرانه العاديين من المجتمع المحيط به، 
ر البرنامج على توكيد الذات والتوافق االجتماعين كما بينت أهمية البحث يثتأوللتعرف على 

اتبعت الباحثة   جوانب الذكاء االجتماعي التي يحتاجها األطفال المعاقين سمعيا في تحديد
المنهج الوصفي التحليلي لتحديد أبعاد وجوانب الذكاء االجتماعي ، كما استخدمت المنهج 
التجريبي لبيان اثر البرنامج المقترح على توكيد الذات والتوافق االجتماعي لدى األطفال 

اقتصرت عينة الدراسة على األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في مدينة المعاقين سمعيا  و 
( طفل وطفلة من مدرسة األمل للصم وضعاف السمع بمدينة 18سماعلية وشملت العينة )إلا
( سنة وتم اختيارهم 8/12إناث تتراوح أعمارهم ما بين ) (6ذكر و 12سماعلية منهم )إلا

وافق االجتماعي من قياس توكيد الذات ومقياس التبطريقة عشوائية ، كما استخدمت الباحثة م
 إلى:وتوصلت الدراسة ،  إعداد الباحثة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح التجريبية في  -
 .التوافق االجتماعي

النفسية للذكاء الموضوعي والذكاء  البنية» بعنوان (2003الكيال ) أحمد مختار دراسة-
االجتماعي والذكاء الشخصي وعالقته بمستويات تجهيز المعلومات في ضوء الجنس 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: «والتخصص األكاديمي
وجود عاملين متمايزين للذكاء الشخصي األول خاص بالذكاء الشخصي الموضوعي  -

 االجتماعي ولم يظهر عامل عام للذكاء.والثاني خاص بالذكاء الشخصي 
اختالف البنية النفسية لألنواع الثالثة من الذكاء جزئيا لدى الذكور عنه لدى اإلناث وال  -

 بإخالف التخصص الدراسي.تختلف 
 المعلوماتعدم وجود عالقة ارتباطيه دالة بين الثالث أنواع من الذكاء ومستوى تجهيز  -

 السطحي.
موجبة ودالة بين الذكاء االجتماعي والمستوى المتوسط لتجهيز وجود عالقة ارتباطيه  -

 المعلومات وسالبة مع الذكاء الشخصي لدى التخصصات األدبية.
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 وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الذكاء الموضوعي ومستوى التجهيز العميق للمعلومات. -
ثر سوء معاملة أمعرفة »الدراسة على  ركزت (2002دراسة فوقية محمد الراضي )-

همال وقد ضمت عينة  «واالنفعالي واالجتماعي لألطفالالوالدين على الذكاء المعرفي  وا 
اختيارهم بطريقة عشوائية  واالعدادية وتمرسة االبتدائية دمن تالميذ الم ( تلميذا  600الدراسة )

واختبار  احمد زكي صالح " " إعدادواستخدم الباحث في هذه الدراسة اختبار الذكاء المصور
 سوء المعاملة الوالدية لألطفال ومقياسواختبار الذكاء االجتماعي  لألطفالالذكاء االنفعالي 

  التالية:واالهمال من اعداد الباحثة وتوصلت الدراسة الى النتائج 
بين متوسط درجات االطفال االكثر تعرضا لسوء حصائية إفروق ذات داللة  دوجو  -

همالمعاملة   واإلهمالالوالدين ومتوسط درجات االطفال االقل تعرضا لسوء المعاملة  وا 
 االنفعاليالضبط االجتماعي  االنفعالية،"الحساسية  في عوامل الذكاء االجتماعي

الكلية " وذلك في صالح االطفال االقل تعرضا لسوء  االجتماعية والدرجةالحساسية 
همالالمعاملة   الوالدين. وا 

همالبين متوسطات االطفال االقل تعرضا لسوء المعاملة وجود فروق دالة احصائية  -  وا 
عوامل  واالهمال فياالطفال االقل تعرضا لسوء المعاملة  ومتوسطات درجةالوالدين 

  التالية: المجموعاتالذكاء االنفعالي لصالح 
وجود معامالت ارتباط سالبة ودالة احصائيا بين درجات االطفال على مقياس سوء  -

همال" والنفسية المعاملة " الجسدية  درجاتهم على اختبارات الذكاء المعرفي واالنفعالي  وا 
  .واالجتماعي

االجتماعي لمعلمة  الذكاء» بعنوان( 2001عبد الفتاح )فوقية أحمد السيد دراسة -
 «للطفل والذكاء االجتماعي وبعض المهاراتالروضة وعالقته بكل من كفاءة أدائها 

الخاصة ( طفل من مرحلة رياض األطفال من مدرستي )النيل 200مستخدما عينتين هما )
( معلمة تعمل في نفس المدرستين 30الخاصة( بحي العمرانية محافظة الجيزة و ) العمرانية
 ال شعبة الطفولة يرت منها عينة األطفال وهن من خريجات كليات رياض األطفالتي اخت
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 النتائج التالية:إلى  وتوصل الباحث بكليات التربية
( للذكاء 0.0.1موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ارتباطيهوجود عالقة  -

عن طريق تقديرات  ومحاورة الفرعيةأداء المعلمة  وتقوم كفاءةاالجتماعي لمعلمة الروضة 
 .المالحظات على بطاقة تقويم كفاءة أداء المعلمة

( بين درجات 0.0.1موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ارتباطيهوجود عالقة    -
الروضة الذكاء االجتماعي المصور لطفل  األول والثاني لمقياساالختبارين الفرعيين 

  الروضة.االختبارات الفرعية الثالثة لمقياس الذكاء االجتماعي لمعلمة  ودرجات
( بين درجات 0.0.1موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ارتباطيهعالقة  وجود -

 وبطاقة مالحظة واختباراته الثالثة،األداء على مقياس الذكاء االجتماعي لمعلمة الروضة 
 .الروضةبعض المهارات االجتماعية لطفل 

بعنوان "الذكاء الوجداني والتوافق المهني  (2001)السيد إبراهيم دراسة السمادوني -
والتي هدفت إلى التعرف على نسبة الذكاء الوجداني للمعلم، ودرجة توافقه المهني  ".للمعلم
 من جنس المعلم، وخبرتهال   لعالقة بين الذكاء الوجداني وكوكذلك ا المرحلة الثانوية في

وتخصصه  العالقة بين التوافق المهني للمعلم وجنس المعلم، وخبرتهو وتخصصه األكاديمي، 
ا ومعلمة ممن يدرسون360تكونت عينة الدراسة من ) ،األكاديمي المرحلة الثانوية  في ( معلم 

ومقياس التوافق  الباحث بمحافظة الغربية واستخدم فيها مقياس الذكاء الوجداني من إعداد
 :الدراسة وفيما يلي أبرز نتائج الباحث،علم من إعداد المهني للم

 المعلمين. لصالحفروق دالة إحصائي ا بين المعلمين والمعلمات في الذكاء الوجداني  وجود -
 فروق بين المعلمين في الذكاء الوجداني تبع ا للتخصص األكاديمي.  وجود -
 الخبرةتباين في الذكاء الوجداني وقدراته الفرعية لدى المعلمين وفق ا لسنوات  وجود -

 بالتدريس.
األكاديمي أثر  للتخصص فروق بين المعلمين والمعلمات في التوافق المهني عدم وجود -

 دال على التوافق المهني للمعلم. 
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 لتدريسفروق بين المعلمين في التوافق المهني تبع ا لسنوات الخبرة با وجود -
والكفاءة يوي لمقاييس الكفاية البن التحليل»بعنوان  (1998) عبده ناديا دراسة أبو دنيا-

الفرقة  وطالبة من( طالبا 429على عينة من )حيث أجريت الدراسة  «االجتماعي والذكاء
التعليم الرابعة بكلية التربية جامعة حلوان شعبة اللغة العربية والجغرافيا والتاريخ الطبيعي و 

 إلى: ج النتائ وتوصلت الصناعي التجاري والتعليم
 واحدا . تمثل عامال   الذكاء االجتماعيو والكفاءة أن عامل الكفاية  -
األخالقية لإلناث عند  وأبعاد القيمهناك عالقة موجبة بين أبعاد الذكاء االجتماعي  -

 (.0.0.1)مستوى 
 االجتماعي والقيمالذكاء  مستوى» بعنوان (1997وسفيان نبيل )الداهري صالح دراسة -

 «واالجتماعيطلبة علم النفس في جامعة تعز وعالقتها بالتوافق النفسي  االجتماعية لدى
( من طلبة 327حيث اجريت الدراسة على عينة عشوائية من طلبة علم النفس قوامها )

من المجتمع االصلي ولغرض تحقيق  (%39.49)المستوى الثاني والثالث والرابع بنسبة 
االولى تقيس الذكاء االجتماعي  الثالثة،عداد اداتين وتقنين إهداف البحث عمد الباحث الى أ

 نتائجوكانت والثانية تقيس التوافق النفسي واالجتماعي والثالثة تقيس القيم االجتماعية 
  :كما يلي الدراسة

وتوافق االجتماعي والقيم االجتماعية  بالذكاءتمتع طلبة علم النفس في جامعة تعز  -
 عالية.واالجتماعي بدرجة  النفسي

والنفسي وجود عالقة ذات داللة احصائية بين االذكاء االجتماعي والتوافق االجتماعي  -
 واالجتماعي. والتوافق النفسيعالقة ذات داللة بين القيم االجتماعية  عدم وجود بينما

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في الذكاء االجتماعي تبعا لمتغير الجنس بينما  -
 الرابع.فروق تبعا لمستوى الدراسي لصالح المستوى  وجود

عدم وجود فروق في التوافق النفسي والتوافق االجتماعي تبعا لمتغير المرحلة الدراسية  -
 الذكور.لمتغير الجنس لصالح  تبعاود فروق ولكن وج
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 فبينما تظهر  الدراسية،عدم وجود تفاعل في متغير القيم االجتماعية بين الجنس والمرحلة  -
على من الذكور في المرحلة الثانية والرابعة بينما يظهر الذكور أاالناث قيما اجتماعية 

 الثالثة.على من االناث في المرحلة أاجتماعية قيما 
عدم وجود فروق في داللة احصائية في التوافق االجتماعي تبعا لمتغير الذكاء  -

االجتماعي والقيم االجتماعية معا لصالح ذوي الذكاء االجتماعي العالي والقيم 
 الوسطى.االجتماعية 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في التوافق النفسي تبعا لمتغير الذكاء االجتماعي  -
  معا.عية والقيم االجتما

عن طبيعة العالقة بين الذكاء االجتماعي  الكشف» بعنوان Ford (1997) فورددراسة -
قام الباحث باستخدام مقياس الذكاء االجتماعي  إذا «انطوائي انبساطي،ونمط الشخصية "

( طالبا وطالبة من 455لقياس االنبساط واالنطواء طبقا على عينة من الطلبة بلغت ) وأخر
 النتائج: وأظهرت الثانوية،المرحلة 

ن االفراد الذين حصلوا على درجات عالية في الذكاء االجتماعي كانوا من االفراد إ -
 االنطوائيين.وذوي الدرجات الدنيا في الذكاء االجتماعي كانوا من االفراد االنبساطيين 

 االجتماعيوالذكاء الذاتية  الكفاءة»بعنوان ( 1993) معبد المنعأحمد  لغولادراسة -
نجاز طالبهم وغير التربويينالعوامل الوجدانية لدى المعلمين التربويين  وعالقتهما ببعض  وا 

ببعض العوامل  والذكاء االجتماعيدراسة العالقة بين الكفاءة الذاتية  بهدف« األكاديمي
نجاز طالبهم وغير التربويينالوجدانية لدى المعلمين التربويين   تطبيقوتم  األكاديمي، وا 

مستوى  وينتمون إلى( معلما حديثي التخرج 260أدوات البحث على عينة تتكون من )
  وأسفرت النتائج: واقتصادي متوسطاجتماعي 

ومفهوم  الدافعية وكل االتجاهاتدالة بين الكفاءة الذاتية للمعلمين  ارتباطيهوجود عالقة  -
 .الذات

        الدافعيةاالتجاهات  وكل من بين الذكاء االجتماعي للمعلمين ارتباطيه وجود عالقة  -
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 .ومفهوم الذات
ثر أمعرفة عالقة الذكاء العام و  »  بعنوان  Foley.et al  (1971)خرونآدراسة فولي و -

واستخدم الباحث اختبار للذكاء  « كل من الجنس والمرحلة الدراسية في الذكاء االجتماعي
( طالبا وطالبة 300العام  واختبارات جيلفورد للذكاء االجتماعي على عينة تألفت من )

 :النتائج  وأظهرت ،( 12-9-6للمراحل الدراسية )
على من أ( 12ذا كانت درجة طلبة الصف )إ بالعمر،ن الذكاء االجتماعي يزداد بالتقدم أ -

ناث درجات إلكما حصلت ا (،6على من درجات الصف )أ( وهم 9درجات الطلبة )
  .الذكورعلى من أ

   االجتماعي.الذكاء العام والذكاء  عالقة بينوجود  -
 :األخرى وعالقتها ببعض المتغيرات الكفاءات القيادية التي تناولتالدراسات   .2.5

القيادية الضرورية  الكفايات»بعنوان  (2008إبراهيم بن عبد الرحمن )الحضيبي دراسة  -
الدراسة إلى تحديد الكفايات  هدفت« والتعليملدى مديري اإلشراف التربوي في إدارات التربية 

 والتعرف على القيادية الضرورية لدى مديري اإلشراف التربوي في المملكة العربية السعودية
 ومديري اإلشرافلها في وجهة نظر مشرفي اإلدارة المدرسية  ودرجة ممارستهم درجة أهميتها

كما استخدم االستبانة كأداة لجمع المعلومات  الوصفي،الباحث المنهج  وقد إستخدمأنفسهم 
  يلي:ما  هانتائج همأ وكان من فرد ا،( 309مجتمع الدراسة البالغ )من أفراد 

( 88بناء قائمة للكفايات القيادية الضرورية لدى مديري اإلشراف التربوي بلغ عددها ) -
  .كفاية

أن جميع أفراد مجتمع الدراسة يرون أهمية توفر الكفايات القيادية الضرورية لدى مديري  -
 (.اإلشراف التربوي بدرجة )مهمة جدا  

يرى أفراد مجتمع الدراسة أن مديري اإلشراف التربوي يمارسون الكفايات القيادية بدرجة  -
  .)عالية(

 ث األهمية و الممارسة .حتل مجال العالقات اإلنسانية المرتبة األولى من حيإ -
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فارق بين أفراد مجتمع الدراسة في تحديد درجة الممارسة لصالح مديري اإلشراف  وجود  -
  .التربوي

درجة الممارسة تبعا الدراسة في تحديد درجة األهمية و فارق بين أفراد مجتمع  وجود -
 .العمل الحاليلمتغير سنوات الخبرة في 

تكارية لمديري المدارس اإلدارة االب» ( بعنوان 2007)موفق موسى الزيادات دراسة -
هدفت للتعرف على مدى ممارسة  «الثانوية في األردن وعالقتها ببعض صفاتهم الشخصية 

مديري المدارس الثانوية في األردن لإلدارة االبتكارية ومعرفة بعض الصفات الشخصية 
المصاحبة لهؤالء المديرين بجوانبها المختلفة كالقدرات العقلية والنضج العاطفي وتحمل 

األولى درجة  جل تحقيق ذلك طور الباحث اداتين تقيسأومن  ،المسؤولية والتحديث والتطوير
بينما  ،الممارسة لإلدارة االبتكارية لدى مديري المدارس الثانوية العامة والخاصة في األردن 

على عينة من  ينداتألوتم تطبيق ا ،تقيس الثانية الصفات الشخصية للمدير االبتكاري 
قية وعددها المدارس الثانوية العامة والخاصة في األردن اختيرت بطريقة العينة العشوائية الطب

نوية غطت أقاليم ( مدرسة ثا612) ا( مدرسة ممثلة لمجتمعها األصلي البالغ عدده181)
 :جنوب( وبينت نتائج الدراسة ، وسط ،) شمالالمملكة الثالثة

 .عاليةن مديري المدارس الثانوية في األردن يمارسون اإلدارة االبتكارية بدرجة أ -
 متالك مديري المدارس الثانوية في األردن إذات داللة إحصائية بين درجة  فروقوجود   -

للصفات الشخصية المصاحبة للسلوك االبتكاري لصالح مديري المدارس الخاصة بالنسبة 
 االبتكارية.لدرجة ممارسة اإلدارة 

ادية لدى ـتوافر الكفايات القي درجة»بعنوان  (2007)مجيدة فليح عبيد الحقيل دراسة-
مديري المدارس التي تتبع البرنامج الدولي والبرامج الحكومية وعالقتها بمستوى انتاجية 

وهدفت الدراسة للتعرف على درجة توافر الكفايات القيادية لدى مديري مدارس  «المدرسة
عمان وعالقتها بمستوى إنتاجية المدرسة -البرنامجين الدولي والحكومي في محافظة العاصمة

( فقرة 85قامت الباحثة بتصميم وتطوير استبانة مكونة من )محاور حيث ت في عدة تركز 
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تناولت المحاور التي تم تحديدها لمناقشة موضوع الدراسة. وتمثلت عينة الدراسة النهائية بـ 
 (2942)%( من مجتمع الدراسة والبالغ 19.4) ما نسبتهمثلت  ومعلمة والتي( معلما  571)

وقصدية م اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية للمدارس الحكومية وت ومعلمة،معلما  
 :لى نتائج منهاإوتوصلت الدراسة (، للمدارس الخاصة )الدولية

وجود أثر ذو داللة احصائية لمتغيرات القيادة واالدارة على انتاجية المدرسة وجاءت  -
عمان( -)محافظة العاصمة الكفايات القيادية لدى مديري المدارس الثانوية في األردن

  .وى مرتفعبمست
( لالختالف في درجة توافر 0.05وجود فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى ) -

القيادية لدى مديري المدارس التي تعتمد البرنامج الدولي عنها في المدارس الكفايات 
  الحكومية.

المدارس المتوسطة يؤدي في تسيير تباع األسلوب الديمقراطي إكان  إذاالتعرف على ما  -
 في ضوء الخبرة. الكفايات القيادية لدى مديري المدارس التي تعتمد البرنامج الدوليلى إ

دراسة  "السلوك القيادي أبعاد الذكاء العاطفي على "بعنوان (2005)دراسة رجاء برعي -
التوجيه التربوي بمحافظة  تطبيقية على عينة من المشرفات التربويات واإلداريات بمكتب

لعينة الدراسة، وأثر الذكاء  هدفت إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي جدة، والتي
 العاطفي وأثره على السلوك القيادي. القيادي، والعالقة بين نسبة الذكاء على السلوكالعاطفي 

 Cooper) صوافوقد استخدمت الباحثة استبانة خارطة الذكاء العاطفي من إعداد كوبر وال

and Sawaf) على إحدى وعشرون معيار ا، تم تقسيمها إلى خمسة أقسام رئيسة  تحتوي وهي
 نتائج الدراسة على النحو التالي: وكانت وتقسيمه إلى قسمين. بتعريبه الباحثة وقد قامت

 أحداث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في السلوك القيادي لعينة الدراسة الناتج من -
 الحياة.

 الذاتي عدم وجود تأثير لعناصر الذكاء العاطفي على أحداث الحياة، اإلدراك العاطفي -
  المستقبل التعبيرات العاطفية، اإلدراك العاطفي لآلخرين، أعراض الصحة العامة، الحنو،
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 المتوقع، البديهة، مدى الثقة، قوة الشخصية، الكمال.
 والبيداغوجي بالمدارسالتسيير اإلداري  واقع»بعنوان  (2005صحراوي ) دراسة عبد اهلل-

 «المؤسسةالمتوسطة بالجزائر وعالقته ببعض محددات السلوك القيادي في ضوء مشروع 
المدارس الديموقراطي في تسيير  أتباع األسلوبإلى التعرف إذا ما كان هدفت هذه الدراسة 

متحان إنتائج المتمدرسين في  كما تعبر عنها اإلنتاجية،زيادة كفاءتها يؤدي إلى  المتوسطة
 لى:إالدراسة  األساسي وتوصلتشهادة التعليم 

هتمام إالتركيز المالحظ على بعد المبادأة واالهتمام باإلنتاج والعمل من دون إعطاء  -
مماثل للعالقات اإلنسانية الواجب مراعاتها في إدارة شؤون الموظفين بالمؤسسات 

 التربوية.
 األساتذة بضعف المدرين في أدائهم لمهامهم القيادية وذلك بسبب كون المدرين ال  إعتقاد -
 العملية.وال يفسحون لهم مجال المشاركة الجادة في هذه  القرارات، اتخاذيشركونهم في  -
 «القيادي التطوير »بعنوانTurnbull & Edwards (2005 ) رانبول و ادوارد تدراسة -

 من البريطانية نيو جامعة على المؤسسي أثر التطوير على التعرف الدراسة إلى وهدفت
داريا   أكاديميا   (120) الدراسة عينة الجذري وشملت الثقافي التغيير ناحية  العاملين من وا 

 دراسة بغرض أشهر ستة لمدة قيادي برنامج تطوير في إدراجهم ثم البريطانية نيو بجامعة
 البحث منهج الدراسة ستخدمتا  ، و  والمرؤوسين للقادة والعاطفية النفسية ، والجوانب الذات

 القيادية والضغوط في القيادة تؤثر التي التعليمية الضغوط الدراسة تناولت كما االستقرائي
ما  الدراسة وأظهرت الالزمة، المعلومات لجمع النفسية الضغوط مقياس الدراسة ستخدمتا  و 

 يلي:
ختالفهمافي  ويتشابكان يتقاطعان القيادية أو التعليمية سواء الضغوط من النوعين كال -  وا 

أو  ،اإلدارة وبين الكليات عمداء بين اإلختالف :مثل عدة ربصو  اإلختالف هذا ويظهر
 تماما . إدارة وجود عدم في الرغبة وبين متغيرة، إدارة وجود في الرغبة بين
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 الحاجة ونشوء العليا اإلدارة لدى المتطورة القيادية المهارات دعم على التركيز وجوب -
دماجهم األكاديميين القادة من عدد أكبر لوجود  جو خلق وضرورة التغيير عملية في وا 
 ومن األفراد من المشاركة في الرغبة تنبع أن وضرورة كل الكليات في المشاركة من عام

  .العليا القيادة
مديري المدارس الثانوية في منطقة  إدراك مستوى» بعنوان( 2004رقية المعايطة ) دراسة-

هدفت  «لعملهم ألهميتهاأبو ظبي التعليمية لمفاهيم إدارية معاصرة مختارة ودرجة تقديرهم 
مديري مدار الثانوية في منطقة أبو ظبي التعليمية لمفاهيم إدارية  إدراكالى تعرف مستوى 

وتكون  ،ذلكإلدارية والجنس في الخبرة ا وأثرلعملهم  ألهميتهامعاصرة مختارة ودرجة تقديرهم 
مجتمع الدراسة من مديري المدارس الثانوية في منطقة أبو ظبي التعليمية والبالغ عددهم 

الدراسة تم تطوير أداة  هدف مديرة ولتحقيق( 12ا و )( مدير  13منهم ) ومديرة، ( مديرا  25)
العالقة العامة والتخطيط االستراتيجي والتفكير اإلداري الناقد  منهاقياس شملت مفاهيم عدة 

دارة الجودة الشاملة واالنفتاح والفاعلية واقتصاد المعرفة والتغيير وتطوير اإلداري  وقد  ،وا 
  :بينت نتائج الدراسة

دراك للمفاهيم في حين جاءت نتائج مرتفعة بالنسبة لتقديرهم إلنخفاضا في مستوى اإ -
  ألهميتها

اإلداري  والتفكيرالتغيير  االستراتيجي،فيما يتعلق ببعض المفاهيم كالتخطيط  وخصوصا   -
 . الناقد

اإلدارية  وتقديرهم للمفاهيمدراكهم إفروق ذات داللة إحصائية بين المديرين في  عدم وجود -
 اإلدارية.يعزي لمتغيري الجنس والخبرة 

المهنية الالزمة لمشرفي تقنيات  الكفايات» بعنوان( 2003الرشيد ) صالح بن خالد دراسة-
هدفت إلى التعرف على  «عليهاللتدريب  ومدى الحاجةالتعليم في المملكة العربية السعودية 

مدى امتالك مشرفي تقنيات التعليم في المملكة العربية السعودية لكفايات المجالين النظري 
وقد  الدراسة،في ضوء متغيرات  للتدريب عليها ومدى حاجتهمالتعليم  والتطبيقي لتقنية
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الدراسة من جميع مشرفي تقنيات التعليم في  وتكون مجتمعاستخدم الباحث المنهج الوصفي 
  التالية:إلى النتائج  وتوصلت الدراسة ( مشرفا  149) السعودية والبالغ عددهمالمملكة العربية 

 وجاء معدلحتل محور )كفاية االستخدام( المرتبة األولى في جانب امتالك الكفاية إ -
السادسة امتالك أفراد العينة لكفايات هذا المحور بدرجة )كبيرة( في حين جاء في المرتبة 

 (.جانب )الحاجة للتدريب في واألخيرة
 وجاءجانب امتالك الكفاية  واألخيرة فيحتل محور )كفاية التصميم( المرتبة السادسة إ -

معدل امتالك أفراد العينة لكفايات هذا المحور بدرجة )متوسط( في حين جاء في المرتبة 
     (.األولى في جانب )الحاجة للتدريب

ديرات ـوم مديري لدى المهنية الكفايات ممارسة »بعنوان( 2003) عبيد العنزي،دراسة -
 درجة على التعرف إلى الدراسة هدفت وقد «الشمالية الحدود بمنطقة الثانوية المدارس

 الكشف وكذلك،  بالمنطقة الثانوية المدارس ومديرات مديري لدى المهنية ممارسة الكفايات
 المهنية الكفايات ممارسة حول والمعلمات المعلمين وكذلك والمديرات تصورات المديرين عن
 أخذ وتم ، الوصفي المنهج على الدراسة عتمدتا  و  الثانوية ومديرات المدارس مديري لدى
 الشمالية بالمنطقة والمعلمات المعلمين وكذلك المدارس ومديرات من مديري عشوائية عينة
 ومن البيانات لجمع كأداة االستبيان ستخدمتا  و  ومعلمه ومعلم ةومدير  ا  مدير  (112) قوامها
 :إليها التوصل تم التي النتائج أهم
ال سيما في المراحل التعليمية بمختلف  المدرسة مدير في توافرها الالزم المهنية الكفاية نأ -

 مستوياتها.
 لن العاجلة التغيرات أن للمعلمين يوضح وأن داخل المدرسة للتنظيم أهدافا   يضع أن  -

 التنظيم إطار في المختلفة والوظائف يحدد األعمال وأن طلبهم، على بناء إال تحدث
 .بعدالة األعضاء على المسؤوليات توزيعو  الجدد للمعلمين العون يد بمد المدرسي،

 .المدرسة مدير كفايات أهم المالية والموارد األفراد إدارة تعد -
  الذي والمجتمع المدرسة بين مستمرة عالقات إقامة في وحساس حيوي دور للمدرسة إن -
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 لمعلا البيئة إتاحة خالل من عموما   التربية أهداف لتحقيق هامة كوسيلة تعيش فيه
مكانيات موارد ستثمارال      .المختلفة المجتمع تمؤسسال وا 

 اإلدارية الكفاية تطوير في باألهداف اإلدارة دور» بعنوان( 2003عابدين ) شريفدراسة -
 التي والمبادئ باألهداف اإلدارة فلسفة تحديد إلى الدراسة هدفت وقد «المدرسة والمهنية لمدير

 الحديثة اإلدارية الممارسات من تهابمثيال باألهداف اإلدارة أسلوبومقارنة  إليها تستند
 على الدراسة عتمدتا  و  ،المدرسة مدير أداءوتطوير باألهداف  اإلدارة فعالية وتوضيح
 :أهمها من النتائج من عدد إلى الدراسة هذه وتوصلت الوصفي األسلوب

 يؤمنجامدة  عالقات أو ثابتة بسلطات مرتبط غير ديناميكي نظام هي باألهداف اإلدارة -
  .المتوقعة والنتائج واألهداف والتعاون التخطيط على ويركز االبتكار على الفرد بقدرة

 عن اإلدارية المؤسسات أداء فعالية زيادة إلى يهدف إداري أسلوب باألهداف اإلدارة -
 .المشاركة ومبدأ األهداف تحديد مبدأ هما اثنين مبدأين على التركيزطريق 

 ينمي سوف العام التعليم مراحل من مرحلة بأية مدرسة أي في باألهداف اإلدارة تطبيق -
 :التالية الكفايات المدرسة مدير لدى
 .بها يعمل التي التعليمية للمرحلة التربوية األهداف تحديد كفاية -
 الهيئة  لدى الكامنة الطاقات ستثارةا  و  الجهود وتنسيق البرامج األنشطة تخطيط كفايات -

 .بالمدرسة العاملة واإلدارة التعليمية
 .، والتقويموالمتابعة والمراقبة اإلشراف كفايات -
 .اإلنسانية العالقات كفايات -
القيادات التفكير االستراتيجي لدى  مستوى»بعنوان  (2003) محمد حسين الحر، دراسة-

لى إ ت الدراسةهدف «اتخاذ القرارردن وعالقته بأنماط في وزارة التربية والتعليم في األ اإلدارية
تعريف مستوى التفكير االستراتيجي لدى القيادات اإلدارية في وزارة التربية وتعليم في األردن 

ا من القيادات اإلدارية في ( فرد  365وتكونت عينة الدراسة من ) القرارتخاذ إوعالقته بأنماط 
 ومديري تربية وتعليم  مختصينومدريين  عاميين مديرينوزارة التربية والتعليم في األردن من 
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 ما يلي:نتائج الدراسة  وأظهرت، عشوائيةبطريقة  اختيارهمقسام تم أورؤساء 
ستراتيجي لدى القيادات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم جاء بمستوى إلمستوى التفكير ا -

 أنواعه.منخفض بجميع 
وزارة التربية والتعليم في األردن بتخاذ القرار لدى القيادات اإلدارية إدرجة ممارسة أنماط  -

وبدرجة ممارسة منخفضة  القرار، تخاذالجاءت بدرجة ممارسة عالية على النمط الرسمي 
 التوالي.( على الحدسي، التراكمي، المشارك)النمط على 

ستراتيجي تعزي لمتغير المركز إلذات داللة إحصائية في مستوى التفكير ا فروقوجود  -
 والتعليم.الفروق لصالح فئتي المديرين العامين ومديري التربية  الوظيفي وكانت

ستراتيجي تعزي إلفروق ذات داللة إحصائية في مستوى أنواع التفكير ا عدم وجود -
 العلمي.الخبرة في مجال اإلدارة والمؤهل لمتغيري 

 االستراتيجيةاستراتيجية إعادة التفكير والقيادة »  بعنوان Davies (2003)  دراسة دايفس-
لى كشف عن الكيفية إوهي دراسة تحليلية أجريت في المملكة المتحدة هدفت  «في المدارس 

التي يمكن من خاللها تطوير المدارس من خالل التفكير االستراتيجي والتخطيط الفعال 
ستراتيجي معتمدين على إشكل وتوضيح المحاور التي يمكن من خاللها بناء المدرسة ب

ن التركيز على األهداف قريبة أكما بينت الدراسة ، ستراتيجي متوسط المدى إلالتخطيط ا
ن الخطورة في أبرز التحديات التي تواجه المدارس في المملكة المتحدة و أالمدى يعد من 

ظيمية لتحقيق ن المدرسة توجه عملياتها التنأالتركيز على األهداف قصيرة المدى تتركز في 
 .ليات والنشاطات ــهذه األهداف وتهمل العم

 البعيد.االستراتيجية التي تمكن المدرسة من النجاح على المدى  -
خصائص وفوائد القيادة  »بعنوان  Waldman et al (2001)  وآخروندراسة والدمان -

درجة لى الكشف عن إالتي هدفت «  المدير التنفيذي في ظل ظروف الآلتأكيد البيئي
ستراتيجية لدى المديرين التنفيذيين في البيئات التنظيمية التي تتميز بالتغير إلممارسة القيادة ا

ذا تكونت عينة الدراسة إالبيئي (  الآلتأكيدالسريع في الجوانب التقنية واالقتصادية والثقافية )
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ات فورتن ا تنفيذيا من شرك( مدير  433ا و )( مدير  350ا و)ا تنفيذي  ( موظف  210من )
ن عناصر الشخصية أستخدمت الدراسة مقياس القيادة متعدد العوامل وبينت ا  مريكية و ألا

كما ،  اإلستراتيجيةا أساسيا في القيادة القيادية والتي من بينها أسلوب التفكير تعد عنصر  
دة على القيا كبير تأثيرالسمات الشخصية ذات  بإستخدامن القيادة اإلجرائية والقيادة أبينت 

بداع من خالل السعي وراء األهداف إلبحيث تصبح قيادة موجهة نحو تحقيق ا االستراتيجية
نحراف في األداء في حال وجوده  مما يؤكد على تحقيق مستويات مرتفعة من إلوتصحيح ا

 .األداء 
اإلنتاجية  العوامل المؤثرة في الكفاية بعض»بعنوان  (1981)زيدان حمدان محمد دراسة -

األنماط  إلى التعرف علىهذه الدراسة  هدفت «تحسينهافي العملية التربوية، قياسها وطرق 
موجب ا بالتحصيل  رتباط اإالسلوكية التي تظهر في التفاعل بين المدرس والتالميذ والتي ترتبط 

وكذا بالتحصيل المدرسي،  وكذلك السمات الشخصية التي ترتبط ارتباط ا موجب ا   الدراسي
 الدراسةنتائج  وأظهرت، للتالميذالمدرسي  رتباط ا موجب ا بالتحصيلإكلفة إعداد المدرس  إرتباط

 يلي: ما
 درجات  توزيعفروق جوهرية بين المجموعتين بالنسبة للميل للمجهود العضلي.  عدم وجود -

 المجموعتين متقارب.
 بين المجموعتين أكبر من التباين داخلها. التباين -
 وتوقعات العملن كفايات اإلشراف بي العالقات» بعنوان Bailey (1987) بيليدراسة -
ومدى التربويين بكفايات اإلشراف  وعي المشرفينالدراسة إلى معرفة  هدفت« المكانةنوعية و 

 عـــــــلجم وصمم استبانةاستخدم الباحث المنهج الوصفي  العمل، وقدهذه الكفايات في  تأثير
 .مشرفا (164)المعلومات من مجتمع الدراسة البالغ 

بين سلوك المدير القيادي وبين رضا  العالقة» بعنوان Ecker(1979)أيكر دراسة -
ستخدام مقياس يتكون من بعدين للتعرف على السلوك القيادي للمدير أحدهما إوتم  «المعلمين

  باحتراممدى اهتمام القائد  نواآلخر يبييبين مدى اهتمام القائد بإنشاء بيئة تنظيمية للعمل 
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 بين النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي: معه، ومنالعاملين 
أن السلوك اإلداري للمدير الذي يهتم باحترام العاملين يعطي مؤشرا للتنبؤ برضا العاملين  -

 أكثر من السلوك الذي يهتم بإنشاء تنظيمية للعمل.
العالقة بين السلوك القيادي الذي يهتم بالعاملين ورضاهم أقوى من السلوك القيادي الذي  -

 بإنشاء بيئة تنظيمية للعمل. يهتم 
وهدفت  «الكفايات وأهمية تلكاإلشراف  كفايات» بعنوان Gerald (1973)جيرالد دراسة -

 الكفاياتأهمية تلك  علىوالتعرف الدراسة إلى تحديد أهم الكفايات الالزمة للمشرف التربوي 
االستبانة أداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة البالغ عددهم و ستخدم المنهج الوصفي إ وقد
 إلى:الدراسة  وقد توصلت مشرف ا( 105)
كفايات العالقات  اإلشراف،كفايات تقنيات  هي:أهم الكفايات الالزمة للمشرفين التربويين  -

 تنظيمية.كفايات  إدراكية،كفايات  اإلنسانية،
 ثالثا/ الدراسات التي تناولت الذكاء االجتماعي وعالقته بالكفاءات القيادية:

 بالكفاءة وعالقته االنفعالي الذكاء»بعنوان  (2007دراسة عمر عبد اهلل مصطفى مغربي )-
هدفت الدراسة الى  «المكرمة مكة مدينة في الثانوية المرحلة مّعلمي من عينة لدى المهنية

التعرف على عالقة الذكاء االنفعالي ومكوناته والكفاءة المهنية وابعادها لدى عينة من معلمي 
 المرحلة الثانوية بمكة المكرمة واستخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي على عينة تكونت 

 ( معلما ، وأظهرت نتائج الدراسة: 146من)
  هي المكرمة مكة مدينة في الثانوية المرحلة معلمي لدى توفر ا المهنية الكفاءة أبعاد أكثر -

 المعرفية فالكفايات المهارية، الكفايات ثم االجتماعية، الكفايات يليها الشخصية، الكفايات
 .اإلنتاجية الكفايات وأقلها

 وأبعادها للمعلم المهنية والكفاءة ومكوناته، االنفعالي الذكاء بين ارتباطيه عالقة وجود -
 مستوى عند المهنية، للكفاءة الكلية والدرجة االنفعالي، للذكاء الكلية الدرجة بين على

  المعرفيةالمهنية،  الكفاءة وأبعاد االنفعالي، للذكاء الكلية الدرجة بينو (0.01)



 دراسةالتعريف بال األول:الفصل 

35 

 

 الكلية الدرجةوبين  (0.01) مستوى عند االجتماعية اإلنتاجية،الشخصية، المهارية 
 متنظي االنفعاالت، إدارة االنفعاالت، معرفة االنفعالي الذكاء ومكونات المهنية، للكفاءة

 .(0.01 (مستوى االجتماعي عند التواصل التعاطف، االنفعاالت،
لم تكن كل مكونات الذكاء االنفعالي ذات داللة إحصائية في التنبؤ بالكفاءة المهنية  -

 وأبعادها.للمعلم 
تأثيرات دالة للتفاعل المشترك بين التخصص وسنوات الخبرة على الذكاء االنفعالي  وجود -

 أي من مكوناته الفرعية.أو 
تأثيرات دالة إحصائي ا للتخصص األكاديمي على التعاطف كأحد مكونات الذكاء  وجود -

 االنفعالي.
 تأثيرات دالة إحصائي ا لسنوات الخبرة على أي من الذكاء االنفعالي أو مكوناته عدم وجود  -

 الفرعية.
دالة للتفاعل المشترك بين التخصص وسنوات الخبرة على الكفاءة  تأثيراتعدم وجود  -

 المهنية للمعلم أو أي من أبعادها.
ة كأحد أبعاد تأثيرات دالة إحصائي ا للتخصص األكاديمي على الكفاءة اإلنتاجيوجود  -

 المهنية للمعلم.الكفاءة 
 دالة إحصائي ا لسنوات الخبرة في الكفاءة المهنية للمعلم )درجة كلية(. تأثيراتوجود  -
 تأثيرات دالة إحصائي ا لسنوات الخبرة في الكفاءة المهارية للمعلم. وجود -
تم التوصل إلى نموذج بنائي يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء االنفعالي  -

 في الكفاءة المهنية للمعلم.وتأثيرها 
تم التوصل إلى نموذج بنائي يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء االنفعالي  -

 وأبعاد الكفاءة المهنية للمعلم.
بعنوان "الذكاء الوجداني وعالقته ( 2005)محمد صالح الدين وعبد العال تحية دراسة -

 القيادي للمعلم". والتي هدفت إلى معرفة العالقة بين الذكاء الوجداني للمعلم وسلوكه بالسلوك



 دراسةالتعريف بال األول:الفصل 

36 

 

 ومعلمة من ( معلم ا150القيادي مع التالميذ داخل قاعات الدرس. تكونت عينة الدراسة من )
في المرحلة اإلعدادية من مدينة بنها وبعض القرى المجاورة، واستخدم تخصصات مختلفة 

فيها مقياس الذكاء الوجداني من إعداد الباحثان، ومقياس السلوك القيادي للمعلم وهو من 
ا  نتائج الدراسة: وفيما يلي ،إعداد الباحثان أيض 

 ديمقراطيالفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات السلوك القيادي  وجود -
 .الديمقراطي في المجموع الكلي لصالح السلوك القيادي والتسلطي

 الديمقراطيفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات السلوك القيادي  وجود -
 .الديمقراطي والفوضوي في المجموع الكلي لصالح السلوك القيادي

 التسلطيفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات السلوك القيادي  وجود -
 في المجموع الكلي لصالح السلوك القيادي الفوضوي.والفوضوي 

الذكاء االنفعالي وعالقته بفاعلية  مستوى»بعنوان  (2003)محمد سالم العمرات دراسة -
الدراسة إلى تعرف مستوى هدفت هذه « األردنالقائد لدى مديري المدارس ومديراتها في 

وتربية وادي السير في  البتراالقائد لدى مديري مدارس تربية  الذكاء االنفعالي وعالقته بفاعلية
هدف الدراسة استخدم الباحث استبانتين األولى لقياس مستوى الذكاء  ولتحقيق األردن

 صدقهما وثباتهما، وتكونتوالثانية لقياس درجة فاعلية القائد، وقد تم التحقق من  االنفعالي
 ى:إلومديرة، وقد أشارت النتائج  را  مدي (102)من عينة الدراسة 

االنفعالي لدى مديري المدارس قد جاء بدرجة متوسطة، وكذلك درجة  إن مستوى الذكاء -
 .القائد جاءت بدرجة متوسطة فاعلية

 في مستوى الذكاء االنفعالي  0.05 الداللة إحصائية عند مستوى وجود فروق ذات داللة -
الذكور  والخبرة ولصالح ومستوى المدرسةتعزى لتفاعل متغيرات الجنس والمؤهل العلمي 

 حملة الماجستير في المدارس األساسية في مجال التأثير المثالي، من 
 للمتغير المؤهتعزى  0.05 لةوعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال -

 .العلمي في درجة تقدير فاعلية القائد
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 .ارتباطيه بين مستوى الذكاء االنفعالي ودرجة فاعلية القائد وجود عالقة -
 االجتماعي الذكاء إسهام مدى» عنوانب Koba et all (2002) وآخرون كوبا دراسة-

 تكونت وقد« القيادة خبرات عن الذاتي التقدير خبرات في التباين تفسير في والوجداني
 الذكاء مقياس الباحث استخدم بحث جامعيين، وطالبة طالب (133) من الدراسة عينة

 لى:إحيث توصلت الدراسة  القيادة، ومقياس الوجداني
 الوجداني والذكاء االجتماعي الذكاء بين إحصائيا دالة موجبة ارتباطية عالقة وجود -

 .القيادة وخبرات
 .القيادة في التباين من (29%) بنسبة االجتماعي الذكاء إسهام -

  على الدراسات السابقة: التعقيب .7.1
كل أهمية في مجملها على تؤكد  التيو من خالل الدراسات السابقة التي تم عرضها       
في تسيير تلك ري المؤسسات التربوية يالذكاء االجتماعي والكفاءات القيادية لمدمن 

 مايلي:المؤسسات ومنها نستخلص 
فهناك دراسة تناولت وجود دراسات تناولت البحث في متغيرات الدراسة كل على حده  -

( مصر 2002دسوقي ) ، كدراسةوعالقته ببعض المتغيرات األخرىالذكاء االجتماعي 
وقياسه على عينة من مشرفي األنشطة  الذكاء االجتماعي تحديده التي ركزت على

ركزت  فقد (Ford1997 )دراسة فورد أما الثانوياالجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي 
ودراسة   انطوائي إبساطياالجتماعي ونمط الشخصية على الكشف طبيعة عالقة الذكاء 

عادات العقل ومهارات الذكاء ل ا  كبير  اهتماما( والتي أعطت 2011سميرة عطية عريان )
االجتماعي المطلوبة لمعلم الفلسفة واالجتماع في القرن الحادي والعشرين ودراسة فاطمة 

( التي اهتمت بالذكاء االجتماعي والمسئولية االجتماعية 2010عبد العزيز المنابري )
ي( االجتماع-الذاتي(( الذكاء الشخصي 2010والتحصيل الدراسي دراسة خيرية على )

 وعالقته بالمهارات االجتماعية والميول المهنية.
  والتي( 2007مجيدة فليح عبيد الحقيل) كدراسة دراسات تناولت الكفاءات القياديةال ماأ -
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درجة توافر الكفايات القيادية لدى مديري المدارس التي تتبع البرنامج الدولي ب هتمت إ
( 2007الحضيبي ) دراسةباإلضافة المدرسة والبرامج الحكومية وعالقتها بمستوى انتاجية 

الكفايات القيادية الضرورية لدى مديري اإلشراف التربوي في إدارات التربية  والتي ركزت على
 مديري لدى المهنية الكفايات ممارسة بينت أثر التي (2003ي )نز ودراسة الع و التعليم 

 تصورات المديرين عن الكشف وكذلك   الشمالية الحدود بمنطقة الثانوية ومديرات المدارس
ومديرات  مديري لدى المهنية الكفايات ممارسة حول والمعلمات المعلمين وكذلك والمديرات
 .الثانوية المدارس

 هتمام إالتي أعطت ( 1998دراسة أبو دنيا )كالعالقة بينهما  تناولتالتي دراسات أما ال -
محمد سالم دراسة  ،االجتماعيوالكفاءة والذكاء لتحليل البنيوي لمقاييس الكفاية كبير ل

الذكاء االنفعالي وعالقته بفاعلية القائد لدى  مستوىوالتي تناولت ( 2003)العمرات 
 .األردنمديري المدارس ومديراتها في 

لى إغلب الدراسات أالمنهج الوصفي القائم على التحليل في  إستخدمتمعظم الدراسات  -
تراوحت بين مقاييس معدة سلفا ومقاييس  البياناتستخدام أدوات مختلفة في جمع إجانب 

  والمتغيرات المدروسة.هداف بحوثهم أوهذا بحسب  أنفسهمصممت من طرف الباحثين 
  الدراسة.النتائج على ضوء قوة العالقة بين متغيرات  تفسيرحاولت معظم الدراسات  -
 ستخدم عينة منإ هامن البعضالجامعات و معظم الدراسات تناولت عينات من طالب  -

حجم العينة من دراسة الى  في واختلفت التربية،ومشرفي  والثانويات،المدارس مديري 
  .أخرى

الدراسي المستوى  الدراسي،التخصص  )الجنس،غلب الدراسات ركزت على متغيرات أ -
 المهنية(. الخبرة

كالجنس رتبط ببعض المتغيرات يالذكاء االجتماعي متغير ن أبينت نتائج الدراسات  -
 .الكفاءات القيادية به متغير طمما يرتبوالخبرة المهنية والمرحلة التعليمية أكثر 

 ليها باختالف البيئة التي تمت فيها الدراسة.إالنتائج المتوصل  ختلفتإ  -
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 :الدراسة لموضوع السابقة الدراسات أهمية .1.8
  .الباحث لدراسة مناسبا نظريا إطارا شكلت يةملع خلفية تكوين -
االستراتيجي، التفكير  أبعادها، خالل من دراسة الكفاءات القيادية في الشمولية النظرة -

 .االجتماعي ءوعالقتها بالذكا القيادة الى التغيير قدراتهم،األساتذة وتطوير  تمكين
وموجب مجموعة  قوى ارتباط معامل وجود السابقة الدراسات بعض نتائج أهم من -

 ·القياديةالكفاءات 
 يستدعى مما االجتماعي،وبين أهمية الذكاء  والمشرفين،لدى مدراء المؤسسات التربوية  -

 .المؤسسة التربوية فعالية على تأثيرها مدى وتوضيح البشري بالمورد االهتمام
 والسياسات واالستراتيجيات األهداف وضوح خالل من التربوية ةخصائص المؤسس معرفة -

هيئة التدريس بمختلف  معالمؤسسات الرسمي من طرف مدري هذه  والتنسيق المتبعة
 ميدانيا. المؤسسة وتحقيق أهدافها القرارات، وتنظيم صنع فيرتبهم 

خالل  من في المؤسسات التربوية الذكاء االجتماعي وكذا الكفاءات القيادية قياس إمكانية -
 .المدراء اتجاهات

  من الحالية الدراسة فيالميداني  الجانب عن نظرة تكوين في السابقة الدراسات أفادت -
 .إليها المتوصل للنتائج الكيفي والتحليل البيانات جمع ووسائل الدراسة مجال اختيار حيث -



 الجانب النظري

 
 الذكاء االجتماعي نيالثال ـــالفص  

 

 

 تمهيد

 .مفهوم الذكاء االجتماعي. 1.2

 .التطور التاريخي للذكاء االجتماعي.2.2

 .أبعاد الذكاء االجتماعي.3.2

 .مكونات الذكاء االجتماعي.4.2

 .مظاهر الذكاء االجتماعي.5.2

 للذكاء االجتماعي. .االتجاهات المفسرة6.2

 .قياس الذكاء االجتماعي.7.2

 الذكاء االجتماعي. ت.مؤشرا8.2

 . .ميادين الذكاء االجتماعي9.2

 خالصة الفصل.

 
 

    



 الذكاء االجتماعي الثاني:الفصل 

41 

 

  تمهيد:
كثر المفاهيم السيكولوجية التي يدور حولها نقاش أمن االجتماعي يعد مفهوم الذكاء 

ولين عن اتخاذ القرارات في مختلف المجاالت سواء التربوية ؤ المسو  والتربيةبين علماء النفس 
ظرًا يتسم بتعدد تعريفاته وتنوعها ن ياالجتماع الذكاءو النفسية أو االجتماعية منها ، فمفهوم أ

ختالف وجهات نظر علماء إلى إمما أدى  ،لعدم وضوح المقصود منه على وجه التحديد
لى عدم االتفاق على مقياس موحد للذكاء إالنفس حول تعريفه علميا ، بل وصل األمر 

إال أن هذا لم يمنع علماء النفس والمستفيدين منه من االستمرار في محاولتهم  االجتماعي 
  .ألفراداوبناء مقاييس التنبؤ بمستوى ذكاء تماعي االجلتعريف الذكاء 

  مفهوم الذكاء االجتماعي: .2.1
في  Thorndike (1925) ثورندايكيمتد مفهوم الذكاء االجتماعي بأصوله إلى   

 والمجردكتابته المبكرة عن الذكاء وخاصة تمييزه الشهير بين الذكاء االجتماعي والميكانيكي 
 أنه:وهو يعرف الذكاء االجتماعي ب

دارتهم بحيث يؤدون  بأنه ": القدرة - على فهم الرجال والنساء والفتيان والتحكم فيهم، وا 
 .(408ص. ،2996، وفؤاد أبو حطب)بطريقة حكيمة في العالقات اإلنسانية" 

                                                                                                                                         ."االجتماعية فالمواق يف فالتصر  نحس فهو" (27.ص ،2977) لعاق فتعري اأم -
 االخرين وأفكار ونوايا مشاعر فيم عمى القدرة بأنه فعرفه:" .(27.ص، 1002) البدري أما -

 عالقاته مع طريق عن الفرد تواجه التي االجتماعية المواقف تجاه الصحيح والتصرف
  ".خرينآلا

قدرة تتضمن عمليات معرفية عن األشخاص اآلخرين فيما يتصل  :"هوالذكاء االجتماعي  -
وهي قدرة لها  .واتجاهاتهم وسماتهم الشخصية وغيرها" ومشاعرهم،بمدركاتهم وأفكارهم 

من اإلنحاء  أهمية قصوى عند أولئك الذين يتعاملون مباشرة مع اآلخرين على نحو
 اسة والدعاية ـــــــــــــــــــواألخصائيون االجتماعيون والنفسانيون، ورجال السي كالمعلمين واألطباء
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    .(7 .ص ،1003 ،الكيال) واإلعالم وغيرهم.
نه:" القدرة على إدراك أمزجة اآلخرين ومقاصدهم أكما يعرف الذكاء االجتماعي على  -

 (.22.ص ،1003)جابر، ودوافعهم ومشاعرهم والتمييز بينها.
 القدرة على فهم مشاعر وأفكار اآلخرين  "أنه:حمد الغول الذكاء االجتماعي على أف ويعر  -

مع البيئة بنجاح واالستجابة بطريقة ذكية في المواقف االجتماعية وتقدير والتعامل 
الشخص لخصائص الموقف تقديرا صحيحا واالستجابة بطريقة مالئمة بناء على وعيه 

                                                                          (.47 .، ص2993، )الغول االجتماعي."
سماه العالقة السيكولوجية بين أنواع العالقات العشرة بحيث أما  2917 سبيرمان واقترح -

لقانونية االبتكار في إدراك العالقات والمتعلقات وفي رأيه أن الفرد يستطيع أن تخضع 
، )أبو حطبمن حوله عن طريق التمثيل بينها وبين العالم الداخلي. يدرك مشاعر اآلخرين 

                                                             (.100.ص، 2990

أن النشاط الوظيفي الذي يؤدي إلى  (Cantrell)كانتريلإال أن المفهوم يتسع فيرى 
نا وأن يتأثر هو بنا، وهذه اإلمكانية هي إحداث االستثارة يتضمن إمكانية التأثير في أغراض

الوعي وهذا يعني أننا قد نخلع على بعض المثيرات أغراضا ليست فيهان كما هو الحال في 
وعلى هذا فان حيوانا أو إنسانا  حيوية،التفكير اإلحيائي الذي يخلع على األشياء خصائص 

عي ألنها قد تؤثر فينا كما تتأثر يمكن أن تكون جميعا مثيرات لإلدراك االجتما أيديولوجيةأو 
جتماعية حتى ولو لم يكن في صورة إيتسع مفهوم ليشمل كل ما له طبيعة  بنا وهكذا
                                                                     (.409 .، ص2984،بو حطبأ) أشخاص.

ستخدم في تعامل الفرد مع االخرين ذلك النوع من الذكاء الم :نه"أب (Driver)ويعرفه دريفر -
اعي العالي مرادف لمفهوم ن الذكاء االجتمأويشير الى  االجتماعية،وفي العالقات 

                                                               .(08 .، ص1000)المطيري, ."اللباقة
 ذلك النوع من الذكاء الذي  :وفي موسوعة علم النفس تم تعريف الذكاء االجتماعي بأنه " -

  ن الذكاءأوفي ممارساته االجتماعية " و  الناس،خرين من آلالفرد في معاملته مع ا يتوصل
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التكيف وسط البيئة  والقدرة علىاالجتماعي العالي مرادف لمفهوم اللباقة والبراعة 
 .(240 .، ص2977 ،أسعد)العالقات االجتماعية "  والنجاح فياالجتماعية 

 قدرة الفرد على التعامل  :" بأنهف الذكاء االجتماعي في قاموس العلوم االجتماعية ويعر  -

 أحمد بدوي) "في المواقف الجديدة التي تنطوي على عالقات متبادلة مع أعضاء الجماعة 
                                                          .(389 .ص ،2981،

 مهارة الفرد في التكيف وبناء عالقات اجتماعية سلمية  :" نهبأويعرف في المعجم التربوي  -
 (.45.ص ،2980،لي خو ال)خرين " آلمع ا

   بنجاح والتعامل مع البيئة  اآلخرين،وأفكار  على فهم مشاعر ": القدرةبأنه الغول ويعرف -
لخصائص الموقف  وتقدير الشخصذكية في المواقف االجتماعية  االستجابة بطريقةو 

، 2993،)الغولبطريقة مالئمة بناء على وعيه االجتماعي " واالستجابة له صحيحاا تقديرً 
         (47 .ص

وفهم الناس  االجتماعية،دراك العالقات إقدرة الفرد على  :" بأنهويعرفه حامد زهران  -
ما يؤدي الى التوافق م االجتماعية،والتفاعل معهم وحسن التصرف في المواقف 

          .(182 .ص ،1000،)زهران د في حياته االجتماعية " ونجاح الفر االجتماعي 
تظهر في القدرة  الناس، كما" القدرة على التعامل مع  :بأنهني يكما يعرفه حسين الدر  -

 والوجوه والقدرةحكام في المواقف االجتماعية والقدرة على تذكر األسماء ألصدار اإعلى 
ا قدرة على مالحظة السلوك اإلنساني وأخيرً وال النفسية،على التعرف على حالة المتكلم 

                    .(205 .، ص2984،الدريني) ".روح المرح والمداعبة
الذكاء االجتماعي  (Gardner)نموذج الذكاءات المتعددة عرف جارندر أطار إوفي 

من  نه مفهوم واسع نسبيا يشمل عدداً أ" على  واالجتماعيتحت مسمى " ذكاء بين الشخصي 
  يأتي:القدرات أهمها ما 

 لآلخرين.والحالة المزاجية والنفسية  والدوافع، اإلنسانية،ستشفاف المشاعر إالقدرة على  -
  فريق.والعمل كعضو فاعل في  خرين،آلاالقدرة على بناء العالقات الناجحة مع  -
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  خرين.آلابداء التعاطف تجاه إالقدرة على  -
" قدرة عقلية لدى الفرد تتعلق بعالقته بأنه: في حين يعرف الذكاء االجتماعي   
و الحاالت الوجدانية والعقلية أ واالحساسات الداخلية،وتظهر في فهمه للمشاعر  باآلخرين

ومعرفة  معهم،وبناء عالقات ناجحة  والتأثر بهم،والتأثير فيهم  وحسن تعامله معهم لهم،
وحسن التصرف في المواقف  ،االجتماعية والعادات والتقاليدللسلوك  العامة اآلداب

                                           .(13.ص ،1002،)ثابت  " والمشكالت االجتماعية

ونتيجة لالختالفات السابقة في تعريف الذكاء االجتماعي وعدم وجود تعريف موحد 
ة والقدرة واالجتماعييجمع بينهم وتركيز بعض هذه التعريفات على فهم العالقات اإلنسانية 

( وحامد زهران 1980حمد الخولي )أو  (،1920التكيف كما في تعريف ثورندايك ) على
 والتعرف علىن بعض التعريفات ركزت على القدرة على تذكر األسماء أ( كما 2000)

( كذلك ركز البعض االخر من التعريفات على 1984كتعريف حسين الدريني ) النفسيات،
( وموسوعة 1982قاموس العلوم االجتماعية ) واللباقة كتعريفة التعامل مع المواقف الجديد

  مثل:االجتماعي يتجلى في مظاهر موقفية  إن الذكاءويمكن القول  (.1977علم النفس )
 منهم.  وأن يؤلف االخرين،ن يألف الفرد أ -
 به.يكون موضع التقدير من المحيطين  نأ -
  خرين.آلاينجح في التعاون مع  نأ -
دراك مشاعر االخرين وحالتهم إفيما يتصل ب عالية،جتماعية إاسية يكون ذا حس نأ -

 تعبيرات.و أالنفسية ومن خالل ما يصدر من سلوكيات 
إن مفهوم الذكاء االجتماعي يتكون من  Wong & al   (1995)وآخرون  ونجويرى 
 جانبين هما:

وغير اللفظي ويعني قدرة الفرد على فهم أو حل رموز السلوك اللفظي  المعرفي:الجانب  -
 لآلخرين وتتمثل في اإلدراك واالستبصار والمعرفة االجتماعية.
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: ويعنى مدى فاعلية الفرد وتأثيراته الشخصية حال التفاعل مع الجانب السلوكي -
  اآلخرين.

 هو عبارة عن مجموعة من  "االجتماعي:وقد توصل الباحث الى التعريف التالي للذكاء 
دراكهاللفظية وغير اللفظية "  .بقدرة الفرد " المهارات المعرفية التي تختص لثقافة  وا 

والتصرف بطريقة مناسبة  سلمية،لبناء عالقات اجتماعية  إليها، البيئة االجتماعية التي ينتمي
 بسالم.فراد مجتمعه أمع  أهدافه والتعايشفي المواقف االجتماعية لتحقيق 

 التطور التاريخي الذكاء االجتماعي:  .1.1
وكان  الصحيح،من األوائل الذين كشفوا مفهوم الذكاء االجتماعي بمعناه  يعد ثورندايك

وقد مثل هذا التعريف نقطة البداية التي  (Hober)في مجلة  1925ذلك في مقال نشره عام 
  .منها المنظرون للخوض في مفهوم الذكاء االجتماعي نطلقإ

 ثورندايكك التي قام بها ولعل أول دراسة عملية أجريت في ميدان الذكاء االجتماعي تل
والذي حلل فيها االختبارات الفرعية التي يتألف منها اختبار جورج واشنطن  2916عام 

 للذكاء االجتماعي. 
 لألفراد،ذلك بدراسة عن الخبرات االجتماعية  بعد Strang (1930)وقام سترانج 

ذه الدراسة على وبقياسها عن طريق المفاهيم الخلقية والعادات السائدة في المجتمع ه
 (.204 .ص، 2984،)الدرينيالخصائص الوظيفية للذكاء االجتماعي.  

مفهوم الذكاء االجتماعي عن طريق اإلعالن وطور  (Vernon) ووسع بعد ذلك فيرنون
أداة لقياس القدرة على إصدار األحكام االجتماعية   Wedman (1933 )تعريفه  وقدم ويدمان 

زمنها  ،ت متعددة لبناء مقاييس الذكاء االجتماعي ظهرت محوال (2936)وفي عام 
في بناءها على  واعتمدوامحاوالت موس وآخرون إذ قاموا ببناء أداة لقياس الذكاء االجتماعي 

مقاس جورج واشنطن  للتحلي Woodrow (2937)تعريف ثورندايك  وتال ذلك محاولة ودرو
ظهرت مفاهيم  (2941)ة متباينة وفي للذكاء االجتماعي مع سبعة وأربعون اختبارا ذات طبيع
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أخرى لها صلة بالذكاء االجتماعي ، إذ تطورت األبحاث والدراسات حول هذا المفهوم 
الذكاء االجتماعي من الجانب  Piaget (1950)وشملت أبعاد واسعة النطاق  ودرس بياجيه

أكد كير  (2953)التطوري وليس عن طريق الفروق الفردية ، ثم بعد ذلك دراسة دايموند 
على تصور الفرد نفسه مكان فرد آخر وتوقع سلوكه  وعلى (Kerr& Speroff)وسبيروف 

خاصية أن ال Wechsler (2985)أساسه تم بناء اختبارهما للذكاء االجتماعي ، ورأى وكسلر
  تطبيق للذكاء العام وفق السياق االجتماعي. هو السلوكية للذكاء االجتماعي

بو حطب أن أكثر البحوث أهمية في هذا المجال بحث أيؤكد و  (.17ص ،1002،ديخال)ال
 (.73.، ص1003،ر ث)مد .(2965)سم اوسليفان وجيلفورد وديميلإبعنوان الذكاء االجتماعي ب

قام جيلفود بدراسة الذكاء االجتماعي فقدم أبحاثا عن السلوك  (2967)وفي عام 
وظهر فيما  العقلية،لوكي للقدرات الذي يمثل الذكاء االجتماعي في المحتوى الس االجتماعي
 (.273 .ص، 2990،)الشيخذو العوامل الستة للذكاء االجتماعي  جيلفوردبعد مقياس 

ستقالل الذكاء االجتماعي عن الذكاء العام إلمعرفة مدى  ةدراس (2978)وظهرت عام 
 وفي سنة ،ستقاللية الذكاء االجتماعي عن الذكاء العام إوتوصلت الدراسة إلى ضعف 

في إثبات وجود الذكاء االجتماعي كقدرة مستقلة  تايسكو فوردفشلت محاولة  (2979)
ال إنهما في عام  جيلفوردباستخدام مقياس  ستخدامها تصميمات جديدة إو ب (2983)، وا 

ستخدام مقياس مختلف  وجد دليال على أن عامل إطبقت على طلبة المدارس اإلعدادية ب
ثبت مارلو استقاللية الذكاء االجتماعي كقدرة عقلية كما أكد أا كم ،الذكاء االجتماعي مستقل 

في أبحاثه الالحقة أن الذكاء االجتماعي مساوي لمفهوم الكفاية ( 2995)سنة  فورد
                                                         االجتماعية.

جتماعي هو تطبيق في أن خاصية السلوكية للذكاء اال وكسلرويتفق الباحث مع  
ن استخدام الفرد للذكاء االجتماعي يولد لديه ولدى أو  االجتماعي،للذكاء العام وفق السياق 

 اآلخرين حب المحتفظة على العالقات اإلنسانية ويدفع بهم إلى المشاركة الواعية والفاعلة في 
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 كل ما يخص العالقات االجتماعية.
 أبعاد الذكاء االجتماعي: .3.1

  اآلتي:خمسة ابعاد للذكاء االجتماعي تمثلت في  (Marlowa)حدد مارلو 
  بشرية.لى ميول الشخص في أي مجموعة إيشير  االجتماعي:االهتمام  -
لى قوة الفرد على استخدام مهارات التفاعل االجتماعي إوتشير  االجتماعيةالمهارات  -

 اآلخرين.الكفء مع 
 معهم.والتعاطف  ين،االخر لى فهم أفكار ومشاعر إوتشير  التعاطفمهارات  -
 .لى مستوى قلق الفرد وخبرته في مختلف المواقف االجتماعيةإويشير  االجتماعيالقلق  -
و التنبؤ بردود أفعال أ االدراك،لى قدرة الشخص على غوتشير  الوجدانيةالمشاعر  -

                        .(Marlowe,1985 ,p. 4) نحوهمخرين على سلوك آلا
 خرى هي:أجتماعي أبعاد اال أن للذكاءإال 

يرى محمد عماد الدين إسماعيل أن الذكاء  التعامل مع اآلخرين والتكيف معهم: .أ 
االجتماعي هو القدرة على التعامل مع اآلخرين وانه يمكن تحليل مظاهر التعامل مع 
اآلخرين إلى عدة قدرات تعبر كل منها عن مظهر بسيط من مظاهر الذكاء االجتماعي 

 وهي كما يلي:
: وتعني القدرة على حسن التصرف مع اآلخرين أو التصرف في المواقف االجتماعية -

 النجاح في التعامل معهم بكفاءة.
وتعني القدرة على فهم اآلخرين والتعرف على التعرف على الحالة النفسية للمتكلم:  -

 حالتهم النفسية من أحاديثهم.
 تذكرهاأسماء األشخاص ومالمحهم وتعني القدرة على االحتفاظ ب :والوجوهتذكر األسماء  -

 بدقة، ويدل على شدة االهتمام بهم.
 والتنبؤ  اآلخرين،وتعني القدرة على مالحظة سلوكيات مالحظة السلوك اإلنساني:  -
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 ببعض المظاهر السلوكية البسيطة لآلخرين.
 واالشتراك مع اآلخرين في (،وتعني القدرة على فهم النكت )المزاحروح المداعبة المرح:  -

 (.291 .، ص1001،)عثمان  ودعابتهم.مرحهم 
إن التواصل مع اآلخرين يعكس قدرة الفرد على التعامل معهم  التواصل مع اآلخرين: .ب 

ومدى تكيفه معهم ومراعاة حاالتهم المزاجية وتحفيزهم والتواصل االجتماعي بدوره يوصل 
اإلنسان في الحقيقة لى االستفادة من كل األطراف االجتماعية المحيطة به ويعد إالفرد 

   الحياة.ميتًا دون العالقات االجتماعية فالتواصل يعنى 
 Garden end Hatchكما أن هذا البعد من الذكاء االجتماعي ذكره جاردنر وهاتش 

دراك مشاعر  بمسمى "االتصال الشخصي" فيه تتضح قدرة الفرد على (2989) التواصل وا 
تكوين عالقات مثل األصدقاء الحميمين وشركاء وهذه القدرة قدرة من يستطيع ، اآلخرين
هذه المهارات  أن Riborters end Scott(2000) وتذكر بام روبيتز وجان سكوت العمل،

ن من يتمتع بالذكاء االجتماعي أوالنجاح و  للجاذبية االجتماعيةهي المكونات الضرورية 
باتهم ويستطيع أن ينظم يستطيع التواصل مع اآلخرين بسهولة ويسر ويقرا مشاعرهم واستجا

 ويقود ويعالج الخالفات وهم القادة. 
في تناولهم لمفهوم الذكاء االجتماعي  Riggio et al (2992) كما ركز ريجيو وزمالؤه

على دراسة المهارات األساسية لالتصال االجتماعي الذي عدوه حجر األساس في الذكاء 
الفرد ذكيًا اجتماعيا ألنها تمثل البنية االجتماعي وهذه المهارات تكون ضرورية حتى يكون 

عي إلى مهارة التعبير وتنقسم مهارات التواصل االجتما االجتماعي، األساسية للذكاء
 مهارةاالجتماعي  مهارة الضبط االنفعالي، مهارة التعبير االنفعالية،مهارة الحساسية االنفعالي 
    .(122.ص ،1020،يرةوأبو شعي ر اب)غ االجتماعي.ومهارة الضبط  االجتماعية،الحساسية 

حد الركائز التي بني عليها مقياس الذكاء االجتماعي أعد فهم اآلخرين ي فهم اآلخرين: .ج 
اء االجتماعي الذي ـــكما أن القدرات في الجانب السلوكي يمكن أن توصف أنها الذك
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 Gardner (1991) ويهتم جاردنر .يساعدنا على فهم سلوك الغير وفهم سلوكنا
ائص الذكاء االجتماعي ويحدده بأنه قدرة الشخص على فهم دوافع ورغبات بخص

 .(99 .ص، 1003،)جابر  .اآلخرين
 مايقصد به مشاركة اآلخرين في كل و  التأثير والتأثر االجتماعي والذاكرة االجتماعية: .د 

 به والتأثير فيهم والتأثر بهم وهذا بدوره يؤدي إلى عالقات اجتماعية ناجحة نيشعرو 
 النفسي.شرط لكي يكون الفرد ذكي اجتماعيا وهو قوة التأثير  Ford (2983)رد فورد ويو 
قدرة الفرد على التأثير في اآلخرين  يتمثل فين الذكاء االجتماعي أ على عثمانيؤكد و 

)عثمان  .األفراد نبي االجتماعيلى التوافق إالتفاعل معهم مما يؤدي  أثناء بهم والتأثر
 .(298.ص ،1001

والبحوث بعاد المكونة للذكاء االجتماعي من خالل مراجعة الدراسات ألتلخيص ا ويمكن
 : التاليأجريت في هذا المجال على نحو  التي

واالهتمام بهم والقدرة  اإلخالص،حترام حقوقهم ووجهة نظرهم مع ا  االخرين و  الحساسية لشعور -
  .على تحمل المسؤولية االجتماعية

مهارة تحديد األهداف وانجازها ومهارات التواصل  ومنها،ة التميز بالمهارات االجتماعي -
 والقيادة.

والتي تتضح في التكيف  االجتماعي،الكفاءة االجتماعية والتي تعتبر مرادفة للذكاء  -
 االجتماعي والقدرة على التخطيط االجتماعي واالهتمام والمشاركة االجتماعية.

   االجتماعية.على كينونة الذات في المواقف المفهوم الموجب عن الذات والتوكيدية والحفاظ  -
 .(22.ص ،1005،وة ال )أبوح 

نه يمكن الحكم على وجود الذكاء االجتماعي من عدمه من خالل أويرى الباحث     
فالشخص الذكي اجتماعيًا هو الذي يستطيع التواصل مع  اآلخرين،معيار التواصل مع 

كما أن عملية التواصل مع  اآلخرين،مع  صالهاتاآلخرين وتذليل جميع العقبات التي تواجه 
اآلخرين الالزمة للقائد تبدأ بعملية التنسيق لجهود مجموعة مشتركة من األشخاص وهذا ال 
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زاد اتصال الفرد كلما زاد توافقه االجتماعي  اآلخرين فكلمايأتي إال من خالل التواصل مع 
داريا ويعد  التواصل عنصر مهم ويساعد على ويتضمن ذلك االتصال االجتماعي مهنيًا وا 

 تنمية الذكاء االجتماعي بشكل يؤدي إلى المشاركة في األفكار والمشاعر.
  مكونات الذكاء االجتماعي: .4.1

ن الذكاء مكون من خليط من المكونات المستقلة أ  Thorndike ثورندايكلقد رأى  
  مجاالت:تتجمع في ثالثة 

ات التي تعالج األشياء المادية والمواد العلمية ويشمل القدر  (:الشيءو أالذكاء العياني ) .أ 
 .واألجهزة اآلالتواستخدام  والميكانيكية،التي يعتمد عليها في أداء االعمال الفنية 

 المختلفة. والعمليات الرمزيةويشمل القدرات العقلية التي تعالج االلفاظ  المجرد:الذكاء  .ب 
 ليها في تحديد كفاءة عالقة الفردعتمد عويشمل القدرات العقلية التي ي االجتماعي:الذكاء  .ج 

 (10.ص، 1009،)عسقول  المختلفة.مع الظروف االجتماعية  وحسن تكيفه باآلخرين
عوامل سلوكية للذكاء االجتماعي  (06)ن هناك ستةأ Osullivanاوسوليفان  استنتجتولقد 

  اآلتي:مكنها تحديدها في أ
مثل تعبير  اللفظي،ر غير هم التعبيوتعكس القدرة على ف السلوكية:معرفة الوحدات  -

  .الوجه
 ن طرق التعبير المختلفة أن يدرك الشخص أوتعكس القدرة على  السلوكية:معرفة الفئات  -

 .ن يكون لها معنى مقصوداً أيمكن  الوجهوتعبيرات  الجسم،وحالة  االيماءات،مثل 
  االجتماعية.مواقف وتعكس القدرة على معرفة العالقات في ال السلوكية:معرفة العالقات  -
  المركب.وتعكس القدرة على معرفة السياق االجتماعي  السلوكية:معرفة المنظومات  -
  الوجهي.يماءات والتعبير إلوتعكس القدرة على تفسير ا االجتماعية:معرفة الدالالت  -
 وتعكس القدرة على التنبؤ بيما سيحدث فيما سيحدث فيما بعد  السلوكية:معرفة الدالالت  -
 .(Osullivan,1973,p.23) معين.جة لموقف اجتماعي نتي -
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من خالل نموذج بناء العقل الذي يوضح فيه تصنيفه  Gilfordوأوضح جيلفورد 
 الثانيوالمحتويات بعده  األول،تمثل العمليات العقلية بعده  األبعاد،للعوامل في شكل ثالثي 

  الثالثة:د وفيما يلي توضيح لكل من هذه االبعا الثالث،بعده  والنواتج
لى إن تصنف أبالنسبة للعمليات العقلية  Gilfordويقترح جيلفورد  العمليات:بعد  -

  والتقويم(.والتفكير التباعدي  والتفكير التقاربيأنواع )المعرفة والتذكر  (05)خمسة
ويتعلق هذا البعد بالمادة المتضمنة في المشكلة التي ينشط فيها عقل  المحتويات:بعد  -

  وهي:ما يتصل بهذا البعد يميز جيلفورد بين خمسة أنواع من المحتويات نسان وفيإلا
و أوهو ذلك النوع من األنشطة العقلية التي تكون فيها المادة  البصري:المحتوى  .أ 

مثل االشكال البصرية او صورها  البصري،دراك إلالمعلومات التي يعالجها العقل تتعلق با
 المتخيلة.

ن األنشطة العقلية التي تكون فيها المادة او المعلومات وهو نوع م :السمعيالمحتوى  .ب 
 المتخيلة.و صورها أ المباشرة،و االستثارة السمعية أ السمعي، باإلدراك

و في صورة عيانية أ مجرد،ويتعلق بالمعلومات التي تتكون في شكل  :الرمزيالمحتوى  .ج 
اسية في وظهر بصورة أس األرقام،و أو الرموز أو حسية ويتكون من الحروف أ

  معانيها.ال يكون التركيز منصبا على  والعددية حينماالمشكالت اللفظية 
تحملها  والمعاني التي باألفكارويتعلق  (:)أي محتوى المعاني السيمانتي المحتوى .د 

   (131-109 .ص ص ،1003،جابرودالالتها )لفاظ ألا
وحـــاالتهم  رين،اآلخـــوهـــو نـــوع مـــن المعلومـــات التـــي تتعلـــق بســـلوك  :السووولوكيالمحتووووى  .ه 

ــــوى  النفســــية ــــة وقــــدرات المحت ــــي حركــــاتهم التعبيري هــــي مــــا  الســــلوكي، هــــذهكمــــا تظهــــر ف
ـــــعتبرهإ ــــذكاء ا جيلفــــورد ــــــــــــ ــــدرات ال ــــى التعامــــل مــــع  االجتمــــاعي،ق مــــن حيــــث تركيزهــــا عل

 اآلخرين.
  فلي، بصر ــــــــالعقالذي ينصب عليه نشاط الفرد  الشيءويتعلق بنوع  :النواتج محتوى .و 
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 هي:وتوجد ستة أنواع من النواتج  المشكلة،و محتوى أ العقلية،عن نوع العملية  النظر
 .  والعالقات والمنظومات والتحويالت()الوحدات والفئات 
ن أيمكن  جيلفورد(من نموذج ) السلوكين القدرات في هذا الجانب أوفيما يرى جابر 

م سلوك االخرين وفهم سلوكنا تجاههم توصف بأنها الذكاء االجتماعي الذي ساعدنا على فه
                                                                   (134-131 .، ص ص1003 جابر،) أيضا.

  مكونين:ن الذكاء االجتماعي عبارة عن ألى إ Marloweمارلووتوصل 
طبيعته المنفعة  وهو السلوك الفعلي في المواقف االجتماعية الذي االجتماعي:األداء  .أ 

  المتبادلة.
خرين بطريقة مالئمة آلوهي القدرة الخاصة للشخص للتعامل مع ا االجتماعية:الكفاءة  .ب 

  هي:ثالثة مكونات  وللكفاءة االجتماعية اجتماعيا،على التصرف بشكل فعال أي القدرة 
فاعل والتمكن من النجاح من الت بالثقة،وهي الشعور  :االجتماعيةالفعالية الذاتية  -

 االجتماعي. 
ة هما المهارات السلوكية والمعرف عنصرين،وتتكون من  :االجتماعيةالمهارات  -

  .االجتماعية
 الشخص  هتمامإويعكس ويتناول الدافع الذي يوجه السلوك للهدف  :االجتماعياالهتمام  -

 (Marlowe ,1984, p.15) به.هتمام الناس ا  بالهدف و 
 :ناصر على النحو التاليععة من الويتكون الذكاء االجتماعي من مجمو 

تستلزم المهارة الالزمة للقائد، أن يبدأ بتنسيق جهود مجموعة مشتركة تنظيم المجموعات:  .أ 
أو منتجو األعمال  المخرجون،من األفراد هذه هي القدرة العقلية التي يتمتع بها 

العاملين المنظمات والوحدات المختلفة المؤثرون في  المسرحية، والعسكريون ورؤساء
 معهم.

 و يستطيع أن يمنع وقوع المنازعات أموهبة الوسيط الذي يستطيع  الحلول التفاوضية: .ب 
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  القدرة،هؤالء الوسطاء الذين لديهم هذه  بالفعل،الحلول للنزاعات التي تنشب إيجاد 
وفي السلك  النزاعات،والتوسط في  التحكيم،قضايا  الصفقات وفييتفوقون في عقد 

 التحكيم القانوني.   و فيأالدبلوماسي 
وتواصل في أن موهبة بعض الناس هي موهبة تعاطف  ال شكالعالقات الشخصية:  .ج 

الناس واهتماماتهم بصورة أو التعرف على مشاعر  المواجهة،يسهل القدرة على  وهذا
 فن العالقات بين البشر. أنهمناسبة 

ومعرفة  نافذة،يرة مشاعر اآلخرين ببص اكتشاف: القدرة على التحليل االجتماعي .د 
لى سهولة إهذه القدرة تؤدي  بهم،وكيف يشعرون  الناس،ودوافعهم لمعرفة  اهتماماتهم

 إقامة العالقات الحميمة واإلحساس بالوئام.
ذا اجتمعت هذه المهارات معا فتصبح مادة لصقل وتهذيب العالقات بين الناس  وا 

فهؤالء  االجتماعي،نجاح وال للجاذبية،من المكونات الضرورية  ببعض وهيبعضهم 
يسهل عليهم االرتباط بالناس من خالل ذكاؤهم  االجتماعي،المتمتعون بالكفاءة في الذكاء 

نظمن ويستطيع  قادة وواضعيالسهل أن يكونوا  ومشاعرهم ومنفي قراءة انفعاالت الناس 
، 1020،رةشعي وابو)غباري  هؤالء أيضا معالجة المنازعات قبل نشوبها في أي نشاط إنساني.

                                                 .(101 .ص

 الذكاء االجتماعي إلى عدة عناصر هي: Karlalbrcht كارل البرشتويقسم 
خرين وهل تقدر مشاعرهم آلا بأحاسيس: ويقصد هنا هل تشعر إدراك الموقف والوعي بها .أ 

نه ال يتفاعل البشر أويشير إلى  ،عنهان لم يصرحوا بها أو يعلنوا ا  و  نواياهم،وتستشعر 
دراك معطيات اآلخرين إمع بعضهم البعض في سياق مواقف اجتماعية ويجب على الفرد 

 (55.، ص1006البرشت،) بها.والوعي 
 بترك و ل معهم ـــــــــــــــــــ: وهو أسلوبك في التأثير على اآلخرين من خالل التواصالحضور .ب 

 من الذكاء االجتماعي. لالستزادةفرد ن هذا يؤهل الألانطباعات خاصة 
 األصالة من مصداقيتك مع نفسك ومع االخرين وهذه خطوة على طريق  : وتعتبراألصالة .ج 
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خرين من آلالوصول للذكاء االجتماعي واألصالة تعني البعد عن الزيف والتملق وكسب ثقة ا
 خالل سلوك قوامه التفاهم المتبادل والتواصل الفعال.

بالوضوح هم التعبير عن آرائك وأفكارك ونواياك بصراحة دون تردد أو ويقصد  الوضوح: .د 
 خجل وبعبارة أخرى" هل تقول ما تعني وتعني ما تقول."

آراء اآلخرين  استيعابويتمثل التعاطف في قدرتك على  التفهم والتعاطف: .ه 
  وتفهمك لمشاعرهم وال يكون التعاطف إال من خالل الشعور اإليجابي لآلخرين.

نظرتهم له  واختلفتجهود الباحثين الذين تناوال موضوع الذكاء االجتماعي،  وتنوعت
ختالف إوذلك الختالف اإلطار المرجعي والفكري الذي ينتمي إليه هؤالء الباحثين وكذلك 

وجهات  واتخذت معينة،زاوية  للموضوع منن كل منهم نظر أوجهات نظرهم حيث 
وذج المحدد ألبعاد أو مظاهر هذا النوع من أو النم أحيانا،النظر هذه صورة النظرية 

 .(12.ص ،1005،وة ال )أبوح الذكاء أحيانا أخرى.

  االجتماعي:مظاهر الذكاء  .5.1
نستطيع التعرف على الذكاء االجتماعي من خالل المظاهر التي تدل عليه وذلك من  

من خالل و أخالل سلوك الفرد الذي تمتع بالذكاء االجتماعي سواء من خالل تقييمه لنفسه 
 ونجاحهتعامله مع االخرين لذلك للذكاء االجتماعي مظاهر عامة تتمثل في توافق الفرد 

بسلوكيات المجتمع وأيضا مظاهرة خاصة تتمثل في تعامله مع  والتزامهاالجتماعي 
 توضيح لمظاهر  يليالسلوك الصادر عنهم وفيما  وتفسيراألشخاص وذلك من خالل فهمهم 

 والخاصة.عامة الذكاء االجتماعي ال
ومسايرة  المجتمع،و االلتزام بأخالقيات أ اآلخرين،ويعني السعادة مع  االجتماعي:التوافق  .أ 

وتقبل التغير االجتماعي  االجتماعي،لقواعد الضبط  واالمتثال االجتماعية،معايير 
لى إمما يؤدي  والسعادة الزوجية،والعمل لخير الجماعة  السليم،والتفاعل االجتماعي 

 االجتماعية.ق الصحة تحقي
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وبذل كل جهد لتحقيق الرضا في  االجتماعي،وتتضمن الكفاح  االجتماعية:الكفاءة  .ب 
وتحقيق توازن مستمر بين الفرد وبيئته االجتماعية إلشباع  االجتماعية،العالقات 
 واالجتماعية. الشخصيةالحاجات 

  والمناسبات.مواقف وتتضمن االلتزام سلوكيا بالمعايير االجتماعية في ال المسايرة: .ج 
وأصول المعاملة  اجتماعيا،تباع السلوك المرغوب إويتضمن  األخالقي:السلوك  أدآب .د 

 . (116 .ص، 2984، )زهران وفنياتهساليبيه أو  االخرين،والتعامل السليم مع 
 ومظاهر خاصة أهمها:

قف خرين يواجه مواآلفالشخص في تفاعله مع ا االجتماعية:كفاءة التصرف في المواقف  .أ 
فالشخص الذي يحسن التصرف في مثل هذه  معينا،ن يسلك فيها سلوكا أمختلفة وعليه 

والذي  اآلخرين،و تبعا لمعايير معينة هو الشخص الناجح في التعامل مع أ المواقف،
 معهم.يتمتع بالقدرة على تعامل 

مشاعر دراك إن االفراد يختلفون من حيث القدرة على أذلك  النفسية:فهم حالة المتكلم  .ب 
ن الشخص الناجح في إولذلك ف حديثهم،على حاالتهم النفسية من  اآلخرين والتعرف

وهو األكثر ذكاء من  بسهولة،دراك هذه الحالة إقدر على ألا اآلخرين، هوالتعامل مع 
 العادي.الناحية االجتماعية من الشخص 

خرين آلعن ا ويتجلى في قدرة الشخص على تفسير السلوك الصادر االجتماعي:االدراك  .ج 
 السلوك.وداللته الخاصة تبعا للسياق الذي صدر فيه هذا 

والتنبؤ بمن  اإلنساني،ويتمثل في القدرة على مالحظة السلوك  :االجتماعيفهم السلوك  .د 
ن يتعرف على حالة أيستطيع  اجتماعيافالشخص الذكي  ،خالل بعض المظاهر

  لجسمهو أوضاع معينة أ نه،عالمتحدث من خالل بعض اإلشارات البسيطة التي تصدر 
 لآلخرين،وتعني قدرة الشخص على معرفة الحالة النفسية  :اإلنسانيةفهم التعبيرات  .ه 

  الجسم،و أوضاع أ ،و ايماءات اليدأ الوجه، تعابيريدالالت بعض  إدراكوذلك من خالل 
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 .(181 .، ص2984، )زهران التعبيريةو ذلك من المؤشرات أ
  ء االجتماعي:االتجاهات المفسرة للذكا .6.1

 الذكاء بأن Thorndike et Skinner نريسكو ثورندايك نظريةتعد  :السلوكي االتجاه .أ 
 العالقات خالل من معهم السليم والتعامل خرينآلا فهم على الفرد قدرة يمثل االجتماعي
ال  أنه عن ناتج الحياة في الفرد نجاح نأ حيث معهم بحكمة والتصرف ، االجتماعية

ما أ ،بها ويتأثر فيها ويؤثر معها يتفاعل بشرية تجمعات وسط يعيش نماإ و فراغ يحاكي
ذ إ ،خرآلنه يتكون من قدرات خاصة مستقلة بعضها عن بعض اإالذكاء االجتماعي ف

في حين يتضمن  ،خرين آلساسين يتضمن األول فهم اأيقوم هذا النوع من الذكاء على 
عية تتغير دون شك تبعا للعمر والجنس فالقدرة االجتما ،الثاني التصرف بحكمة معهم 

ذ يتعامل بعض الناس بفاعلية كبيرة مع األطفال  في حين نجدهم إ ،والمكانة االجتماعية 
فراد جنسه في أوبعضهم يساير  ،يتحرجون ويتضايقون من صحبة الكبار والتعامل معهم 

بصفة القيادة   خر كما نجد بعض الناس قد يتسمآللى جنس اإالوقت الذي نجده ال يرتاح 
 ،1002،)الخالديغيرهم من قبل خرين يرتاحون حينما يكونوا مرؤوسينآولكن نجد 

                                                     (12.ص
  يلي:وقدم ثورندايك تصنيفا ثالثيا للذكاء يتضمن ما 

 وااللفاظ المجردةرقام وهو القدرة على فهم ومعالجة المعاني والرموز واأل المجرد: الذكاء -
  معقد.والتي تمثل جميعها عالقات تمتد من المستوى البسيط الى 

تقان إوهو القدرة على  :الميكانيكي الذكاء -  العملية واليدوية  ومعالجة المهاراتكتساب وا 
 الطابعة.كتعلم الكتابة على االلة  والفعاليات الميكانيكية الجسمية

  والتعامل السليمعلى فهم الناس وفهم المواقف االجتماعية  وهو القدرة :االجتماعي الذكاء -
خرين وتمييز أهدافهم آلعمال اأوالقدرة على تقييم  االجتماعية،خرين في االعمال آلمع ا

ن أنواع الذكاء الثالثة قد ال تكون أكما يؤكد ثورندايك  إليها،التي يرغبون في الوصول 
النجاح في  يحقق الفرد نجاحا نظريا لكنه يخفق في اآلخر فقدمتفقة بعضها مع البعض 
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ا في وقد يتمتع الفرد بقدرات عقلية متوسطة لكنه يحقق نجاحا باهرً عالقاته االجتماعية 
األداء في المواقف االجتماعية وجها لوجه  استخدام نأ ثورندايكويضيف  .لآلخرينفهمه 

ن أل ،م الصور باعتبارها ال تكفي فقد شكك في استخدا  االجتماعي ضروريا لقياس الذكاء 
شخاص أنسان تقوم في موقف حقيقي وتتضمن إلاالمتعلقة بسلوك  ءفعاليات الذكامعظم 

ن معظم اختبارات الذكاء قامت على أساس النوع األول " أكما يشير الى ، حقيقيين 
مزج ن أواالجتماعي" و  "الذكاء الميكانيكي اآلخرينهملت النوعيين أو  الذكاء المجرد"

لى الحاجة إرباك والخلط , لذلك فهو ينبه إلمن ا شيءاألنواع الثالثة سيترتب عليه 
الختبارات جديدة لقياس الصورتين األخيرتين من الذكاء بدال من خلط جميع األنواع مع 

كثر العناصر تأثيرا في المنظور أا من واحدً  Skinnerبعضها البعض ويعد سكينر 
راض الجوهري في هذا البناء وفي فهم الناس وتحديد وهو صاحب االفت ،السلوكي 

ن يتم عن طريق التركيز الكلي على سلوكهم من خالل القوى أنما يمكن إشخصياتهم 
ويكون المفتاح  ،والمؤثرات الخارجية التي عملت على تشكيل هذا السلوك خالل حياتهم 

 بأهمية ونتائجه نما يتحدد إن السلوك عنده أهو  Skinner الرئيسي لمفهوم سكينر
                                                                        (21 .ص، 1002)الخالدي، فالعامل األكثر أهمية في تشكيل السلوك عنده هو التعزيز . 

من خالل تعزيز ذلك  اكتسبوهنما إفراد ألكثر السلوك المالحظ على اأن أويرى أيضا 
ن المعززات في مواقف الفرد المختلفة خالل أويرى من ناحية ثانية  بأخر،و أالسلوك بشكل 

لى رؤية إنما يحتاج إ آنيا(و يحس بها أو محددة )أواضحة  وأسنين حياته قد ال تكون جلية 
جراء تحليل إ( وجوب إقترح)سكينرو التعرف عليها ومن هنا أ لتحديدها،وتمعن كافيين 

 و المحفز أتحليل كل من المواقف والسلوك لتحديد المثير  وظيفي للسلوك الفردي وهذا يعني
  .معززات(و أتحفيزية  كمثيرات)التعزيز الذي يعمل على 

ن عملية الذكاء االجتماعية هي حصيلة تعلم أنماط أوهكذا يرى رواد النظرية السلوكية 
 و أخصية الفرد ا من شن أصبحت جزءً ألى إالسلوك المختلفة التي تم تعزيزها فتتابع تكراراها 
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  يأتي:السلوكيين ما  ومن شروط حدوث التفاعل االجتماعي من وجهة نظراً الجماعة، 
تكون االستجابات متبادلة وفي هذه  أن ،ن يكون التفاعل االجتماعي متبادال بمعنىأ -

 اآلخرين.و منبها لسلوك أا الحالة يشكل سلوك الفرد مؤثرً 
  تفاعل.التوافر وسط وموقف اجتماعي ليحدث فيه  -
، 1002 )الخالدي، ماو الملبية لحاجة أستجابات الهادفة إلتوافر التعزيز لضمان تكرار ا -

                                                                        .(11 .ص
من الرواد الباحثين في هذا االتجاه والذين  Guildfordيعد جيلفورد : العقلي االتجاه .ب 

هتمامه إحيث انصب  ،فهوم الذكاء االجتماعي وذلك باستخدام التحليل العامليمتناولوا 
رتباطات بين األصناف إلليها عن طريق دراسة اإبدراسة القدرات العقلية والتوصل 

( 1959في نظريته المسماة بنية العقل عام ) Guildfordالمختلفة  وقد افترض جيلفورد 
( قدرة يتضمنها النموذج الذي 120ديدة بوجود )ليها من خالل بحوثه العإوالتي توصل 

ن ألى إ( 120( ثم )40( قدرة ثم )25قدمه على شكل مكعب حيث كانت في البداية )
عاد أب( وقد صنف هذه القدرات على أساس ثالثة 1977( قدرة عام )150لى )إتوصل 

 وبعد النواتج . ، بعد العمليات ، وهي : بعد المحتوى 
ثل ن المحتوى هو الذي مأالثالثة يرى )جيلفورد(  لألبعاديف ومن خالل هذا التصن

ن أي نشاط عقلي يشمل أوبما  قدرة،( 120قدرة من ) ينالذكاء االجتماعي ويشمل ثالث
ن قدرات الذكاء االجتماعي الثالثين ترتبط أيضا مع إواحدة من العمليات وواحدة من النواتج ف
  المختلفة.ئج الستة األزواج الممكنة للعمليات الخمسة والنتا

( االختبارات االدراكية السلوكية الخمسة المستخدمة 1966ولقد طور )جيلفورد( عام )
 اللفظيكمتغير مستقل على أساس انموذجه لقياس قدرة خاصة منفصلة تختلف عن الذكاء 

 فقدم مع مساعديه اختبار الستة،لذلك يركز معظم االهتمام على القدرات المعرفية السلوكية 
 six factorsاالجتماعيتضمن العوامل المعرفية السلوكية سمي باختبار العوامل الستة للذكاء 
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Test of social intelligence)  لى االستخدام المحدد للكلمات ويتألف من إويعزى نجاحه
  هي:اختبارات على شكل رسوم وصور ومثيرات والعوامل الستة 

قدرة على فهم وحدات سلوكية من خالل وتتضح في ال السلوكية:معرفة الوحدات  -
 التعبيرية.التعبيرات التي تقاس باالختبارات 

وتتضح في القدرة على معرفة التشابه بين المعلومات السلوكية  السلوكية:معرفة الفئات  -
 في صيغ تعبيرات مختلفة وتقاس باختبار تصنيف التعبير. 

وتقاس  االجتماعية،م العالقات وتتضح في القدرة على فه السلوكية:معرفة العالقات  -
 ( 14.ص ،1002،الخالدي ) المفقودة.باختبارات الرسوم 

 االجتماعية،ويتضح في القدرة على استيعابا المواقف  السلوكية:معرفة المنظومات  -
 المفقودة.وتقاس باختبار الصور 

 إلشارات واوتتضح في القدرة على ترجمة التعبيرات الوجهية  السلوكية:معرفة التحويالت  -
  االجتماعية.ختبار الترجمات إويقاس ب السلوكية،المواقف االجتماعية كي تتغير الداللة  أو
وتكوين تخمينات  مضامين،ستنتاج إوتتضح في القدرة على  السلوكية:معرفة المضامين  -

 الرسوم.تخمينات  وتقاس باختباراتتبعا للموقف االجتماعي 
 :االجتماعي– المعرفي االتجاه .ج 

 نظر باندورا وجهة (Bandara): خر في هذا المجال هو آعطى )باندورا( مفهوما جديدا أ
حيث يأخذ هذا المفهوم مكانة عندما يقوم بمالحظة شخص اخر  باإلنابة()التعزيز 

نجازه فعال معينا فإننا سنعتقد بأن إل)نموذج( عزز نمطه السلوكي من قبل االخرين 
ن التعزيز لم أخر آبمعنى  كذلك،لى تعزيزه إخرين آلنجازنا للفعل المعين ذاته سيقود اإ

نما حدث لشخص )نموذج(  خر ولكنه سعى الى تعزيز السلوك آيقع على ذات الفرد وا 
  .هو معنى التعزيز باإلنابة بالذات وهذاذاته عند الفرد بالرغم من عدم حدوثه له هو 

 فهمه لآلخرين يصبح خرين وعالقاته االجتماعية ومدى آلوعن طريق تفاعل الفرد مع ا
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ن السياق االجتماعية له أهمية بارزة إلذا ف وتصرفه،جتماعي يندرج تحته سلوكه إلديه سياق 
ظهاره فعالية المعايير االجتماعية التي يكتسبها الفرد وتوقعات الجماعة المدركة إمن خالل 

رات فضال عن المؤث األخرىبخصوص الجماعات  سلوك،من قبل الفرد لما سيظهره من 
ذن فالسلوك يتشكل إ اآلخرين،ا في اتجاهات وسلوك الفرد مع ا كبيرً البيئية التي تلعب دورً 

                                                               .(106.ص ،2998 ،الوقفي) .خرينآلبالمالحظة أي مالحظة سلوك ا
والتذكر واإلدراك له القدرة  النتباه،كان العمليات المعرفية أب Pandora كما يؤكد باندورا

فمن خالل النمذجة السلوكية يتعلم الفرد االتجاهات سواء  السلوك،على التأثير في اكتساب 
ألنها تعتبر أوضح النماذج التي يقتدي  والدية،و إيجابية في مرحلة الطفولة من أكانت سلبية 

  فهمه ومدى االجتماعية وعالقته خرينآلا معالفرد  تفاعل على باندورا أكد حيثويقلدها، بها 
   .(40.، ص1002،)البدري .وتصرفه سلوكه تحت يندرج اجتماعي سياق لديه يصبح لآلخرين

 فورد نظرة(Ford): :في دراسته عن طبيعة الذكاء االجتماعي وهي  
 ن يكون أو  نظرهم،ن يحترم حقوقهم ووجهة أو  اآلخرين،ن يكون حساسا لمشاعر أ -

ن يتميز بقدر عال من أو  عليه،ن يكون شخصا يعتمد أما بهم، و ومهت لهممخلصا 
 االجتماعية.المسئولية 

ن يمتلك أو  األعمال،نجاز إأي يعرف كيف يتم  جيدة،ن تكون لديه مهارات ووسيلة أ -
 أن يحدد أهدافه ولديه قدرات قيادية. الكفاءة، ويستطيعإنساني عالية  اتصالمهارات 

 وتشتمل على عدة  االجتماعية،وتعني السهولة  تماعية،االجن تتوفر لديه الكفاءة أ -
  فيهاواالندماج  االجتماعية،تمتع الفرد بالمشاركة في األنشطة  فيها، خصائص يدخل

 ن يكون سهال معهم.أجتماعيا منفتحا على الناس و إن يكون متكيفا أو 
 وأن يكون اإليجابي،قوة التأثير النفسي والتي تشير إلى خصائص مثل: مفهوم الذات  -

 ستبصار جيد بذاته والنظرة الواقعية للحياة.إلديه 
 إن الذكاء  العقل،حيث يوضح جيلفورد من خالل نموذج بناء  جيلفورد: وجهة نظر 
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وعن الجوانب المعرفية  العام،والذكاء  األكاديمي،االجتماعي نوع مستقل عن التحصيل 
                                                  (.120ص ، 2997،)جابر األخرى

 وجهة نظر البورت (Allport):  ن الشخصية اإلنسانية يمكن وصفها بداللة أكد أحيث
نها ليست أبمعنى  سلوكه،خالل  الفرد منالعديد من السمات المختلفة التي يظهرها 

السلوك، وحدات مستقلة داخل الفرد ولكنها مجموعة متوافقة من الصفات تتجمع لتصف 
عتب ا رتباطً إحد جوانبه أمن المواد الخام التي تتكون منها الشخصية ألنه يربط  ءر الذكاوا 

 ولكنوالشخصية ثمة تفاعال بين الذكاء ومن المؤكد ان  المركزي،تاما بالجهاز العصبي 
والذكاء االجتماعي )البورت( هو سمة عمومية تنمو  التفاعل،ال يوجد نمط موحد لهذا 
من فرص وظروف مالئمة له وذلك على أساس من الذكاء  من خالل ما يسمح للفرد

كد على وجود نوع ثالث من الذكاء يختلف عن الذكاء المجرد ألذلك  العام،النظري 
  خرين.آلاواعتبره غير موروث مقارنة بالنوعين  االجتماعي،والميكانيكي وهو الذكاء 

  وجهة نظر سترونج(Stronge): تها في العالقات من خالل نظريتها التي طرح كدتأ
االجتماعية بأن الفرد من خالل خبرته االجتماعية السابقة التي يكسبها بحكم عالقاته 

نفعالي إلتزانه اإفمن خالل  اآلخرين،خرين باستطاعته تشخيص سلوك آلاالجتماعية مع ا
متالكه الكثير من المهارات واإلمكانيات ا  ومدى فهمه لآلخرين يستطيع كسب ثقتهم به و 

 االجتماعية.خرين متعاونين معه في عالقاته آليب االصغاء بحيث يجعل اوأسال
خرين وما يمتلكه من آلقد ربطت بين عالقة الفرد مع ا (Stronge) ن سترونجإوبهذا ف

 و مؤلمة بحيث أمن خالل الخبرة السابقة معهم سواء كانت خبرات سارة  جتماعيةإمهارات 
  .(123 .ص، 2997جابر، ) .ا عليهامعهم بناءً  تفاعلهدرجة تحدد 

من  (john dewey 1952-1958 (يعد جون ديوي :(جون ديويالنفسي )االتجاه  .د 
وعالم  النظرية التي تتصل بالبيئة االجتماعية فهو فيلسوفطرحوا مفاهيم  الفالسفة الذين

 وللمدارس التجريبية.جماتية االمؤسسين للفلسفة البر  مريكي ويعد من أوائلأنفس 
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صر دائما أفسده الغموض النظري ألنه ألذكاء االجتماعي عند ديوي قد ن مفهوم اإ
ويؤكد  والفرضيات،على القوة العظيمة لطريقة الذكاء التي تكمن في التطبيق العملي لألفكار 

جتماعية فقط عندما يتم إزالة الظروف إن الذكاء االجتماعي يصبح ذا قيمة وحقيقة أ
 .(128 .ص، 2997جابر ،) ر.الحاالجتماعية التي تمنع التفكير 

  :وجهة نظر علماء المسلمين .ه 
والدين اإلسالمي خصوصا براعية الذكاء  عموما،هتمت الشرائع السماوية إلقد   

فالدين له كل  به،ن يهتم علماء االجتماع وعلماء النفس الغربيين أاالجتماعي وتنميته قبل 
وضبط النفس واحترام الغير  محوالصدق والتساالسبق في الحث على المساواة واألمانة 

خالق السيئة التي تعيق التواصل بين الناس كالتعصب والتسلط والغرور ألوالنهي عن ا
ذاوالكبرياء    والتعامل معن المعاملة الحسنة أعتبر علماء النفس وعلماء االجتماع إ واألنانية وا 

 .، ص1007،ة ر )القد كله.حد أنواع الذكاء فان اإلسالم يعتبرها الدين أخرين بشكل لبق آلا
32).                                                            

وفيما يلي توضيح لبعض مظاهر الذكاء االجتماعي في اإلسالم وذلك من خالل 
ن الكريم بالمعامالت والتي تتضمن معانيها الذكاء آالحديث عن مدى حث وعناية القر 

  :اآلتي وتتمثل فياالجتماعي 
"فبما رحمة من اهلل لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من  اللينة:المعاملة  -

ن اهلل إمر فإذا عزمت فتوكل على اهلل ألحولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ا
                                                                       .(259اآلية ل عمران:آ) يحب المتوكلين ".

خويكم واتقوا اهلل لعلكم أخوة فأصلحوا بين إنما المؤمنون إ" الناس:السعي بالصلح بين  -
 .(20الحجرات: اآلية) ".ترحمون

ثم وال إن بعض الظن إكثيرا من الظن  اجتنبوامنوا آ"يا أيها الذين  بالسوء:تجنب الظن  -
ن اهلل إا فكرهتموه واتقوا اهلل كل لحم أخيه ميتأحدكم أيحب أوال يغتب بعضكم بعضا تجسسوا 

  .(21الحجرات: اآلية) "تواب رحيم
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ن يكونوا أمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى آ" يا أيها الذين  اآلخرين:عدم السخرية من  -
ن يكن خير منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب أخير منهم وال نساء من نساء عسى 

                                                                                                                                              .(22الحجرات: اآلية) هم الظالمون" فأولئكومن لم يتب يمان إلسم الفسوق بعد اإلبئس ا
كم من ذكر وأنثى نا خلقناإ" يا أيها الناس  معهم:يجابي إلخرين والتفاعل اآلمخالطة ا -

 :)الحجراتن اهلل عليم خبير".إتقاكم أكرمكم عند اهلل أن إوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
 .(23اآلية
  قياس الذكاء االجتماعي: .7.1

ستبعد إفقد  االجتماعي،لى المشكالت قياس الذكاء إمنذ وقت مبكر  ثورندايكلقد نبه 
 ه في استخدام الصورــــــــــــــــض شكوكستخدام االختبارات اللفظية وعبر عن بعإصراحة 

، 2996،حطب  أبو)الواقعيةكمحتوى تتألف منها هذه االختبارات تحل محل مواقف الحياة 

                                                     .(420.ص
 :لى سببين هماإقياس الذكاء االجتماعي  صعوبة et Ford Tisakوتيساك فورد رجع أو     

نه لذلك لم يهتم به أو  الدراسي،ختالف الذكاء االجتماعي عن الذكاء العام أو الذكاء إ .أ 
 وات قياس مناسبة له.أدأو من حيث وضع  التعريف،الباحثون من حيث 

قد ال يكون  االجتماعي،عن االختبارات اللفظية في قياس الذكاء  االعتمادن أتصور  .ب 
                                                   .حيث يدخل في ذلك الذكاء المجرد فعال،لقياس الذكاء االجتماعي مالئمًا 
فكان يرى أن القدرة على معرفة الحاالت العقلية والوجدانية  Spearmanسبيرمانأما 

كمال الصور عند  لآلخرين يكمن قياسها باختبارات من نوع التفسيرات عند بينيه وا 
ختبار التفسيرات نجد من إعض التفاعل الشخصي، ففي والتي تتضمن ب (Healy)هيلي

 ما يحدث واستنتاج ما حدث من قبل دراكإمجموعة من الصور تتطلب من المفحوص 
ليها من دراسة إوقد سجل سبيرمان بعض النتائج التي توصل  ذلك،والتنبؤ بما سيحدث بعد 

شيئا مشتركًا إلى جانب  مثل هذه االختبارات والتي استنتج منها أن هذه االختبارات تقيس
 (.86.، ص1003،زي لمغا)افي العمل العام.  اشتراكه
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ولعل اختبار الهام بل ربما الوحيد الذي ظهر في الميدان لقياس الذكاء االجتماعي 
متأثرا بأفكار ثورندايك ومتجاوزا تحفظاته على طرق القياس، اختبار جامعة جورج واشنطن 

 واوموراك وودود (Moss and Hunt)وهنت موس للذكاء االجتماعي، والذي أعده 
(Omorak and Approachable)  2955لى العربية في صورة مختصرة عام إوالذي نقله 

محمد عماد الدين إسماعيل وسيد عبد الحميد مرسي، ثم أعاد نقله في صورته االصلية 
 لية:يتألف من المكونات األربعة التا والذي (2998)حسين عبد العزيز الدريني 

قدرة الشخص على تحليل  : أياالجتماعيةالقدرة على اصدار االحكام في المواقف  -
المشكالت المرتبطة بالعالقات االجتماعية واختبار أفضل الحلول المناسبة لها، ويقيس 

 القدرة اختبار لفظي.هذه 
ختبار : وتقاس باالقدرة على التعرف على حالة المتكلم النفسية من العبارات التي يقولها -

 .(422 .، ص2986،)أبو حطب  لفظي أيضا
 ختبار صور.إويقيسها  :والوجوهالقدرة على تذكر األسماء  -
 : في فهم القدرة على مالحظة السلوك اإلنساني واالستفادة من هذه الخبرات االجتماعية -

 ويقيسها اختبار لفظي. اإلنساني،السلوك 
، 1003،المغازي). وتذوق النكتات : أي قدرة الفرد على إدراكروح المرح والمداعبة -

 . (88.ص

 هناك عدة عوامل تسهم في تنمية الذكاء االجتماعي وهي:
أو التطبيع االجتماعي وهي عملية تعلم وتعليم وتربية قوامها  االجتماعية:التنشئة  .أ 

دوار ألتجاهات مالئمة ا  كساب المرء سلوكا ومعايير و إلى إتهدف  االجتماعي،التفاعل 
نة تمكنه من مسايرة جماعته وتكسبه الطابع االجتماعي وتيسر له االندماج اجتماعية معي

 في:وللتنشئة االجتماعية أهميتها التي تمكن  االجتماعية،في الحياة 
والتقاليد والقيم  والعادات،حيث عن طريقهما يتعلم االنسان اللغة  إنسانيته:كتساب المرء إ -

 جماعته.السائدة في 
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مسئولة عن رسوخها والمحافظة  تعتبر التنشئةحيث  خاصة:كتساب المجتمع صفات إ -
 آلخر.عليها ونقلها من جيل 

  ومجتمعه.تساعد على توافق الشخص  -
 المختلفة.توجد بعض أوجه التشابه بين المجتمعات  -

شباع إففي مراحلها األولى للحياة تستهدف  هادفة،وتعد التنشئة االجتماعية عملية 
شباع الحاجات فأنها إي المراحل الالحقة فإنها فضال عن ف ومطالبه أماحاجات الفرد 

كما  بيئته،حداث نوع من التوازن والتوافق الشخصي واالجتماعي للفرد بينه وبين إتستهدف 
خد أألنها تعتبر عملية  مشاركا،ثناء عملية التنشئة بل ايجابيا أن المرء ال يكون سلبيا متلقيا أ

سرة والهيئات والمؤسسات ألفي عملية التنشئة كل من ا وجماعته ويشاركوعطاء بين الفرد 
 (.201 .، ص2984)الدريني ، .االجتماعية
عن طريق تعليمه  اآلخرين،وتجاه  نفسه،حيث تجعل الرفد يشعر بالمسؤوليات تجاه   
ذ يتعلم كيف يسلك إوالمعايير االجتماعية التي تحدد له هذه األدوار  االجتماعية،األدوار 
                                                 .(143ص. ،1000 زهران،) عيا مقبوال عن طريق عالقاته االجتماعية.جتماإسلوكا 

كساب الفرد السلوك االجتماعي إذا كانت التنبؤ االجتماعي غير موفق في إأما    
 ر الفرد إذ تعمل على تغيير أنماط تفكي سوي،لى سلوك اجتماعي غير إالمقبول فإنها تؤدي 

 حينما يواجه مواقف اجتماعية مختلفة.
لإلنسان ة في الحياة االجتماعية ن عملية التفاعل عملية رئيسيإ االجتماعي:التفاعل  .ب 

خرين وما نتوقعه من آلالفردي ماهو إال ظاهرة تنتج عن التفاعل المستمر مع ا والسلوك
وقع من جانب كل سلوكهم الفعلي وهكذا يتضمن التفاعل االجتماعي نوعا من الت

فيه حيث يعتمد التفاعل على تحليل السلوك الذي يصدر عن الفرد في المشتركين 
 .الموقف االجتماعي

 هناك شخصية مؤثرة وأخرى فراد تبرز شخصية الفرد فتكون ألومن خالل التفاعل بين ا
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من ثم نه يؤثر على بناء الشخصية والسلوك االجتماعي و أالعمل االجتماعي  متأثرة، فطبيعة
و أيؤثر على نوع السلوك واستجاباته وتكون استجابة الفرد لآلخرين ال على ما يقولونه 

 أداةكما يعد التفاعل االجتماعي ، شعوره نحوهم كأشخاص سساأيفعلونه فحسب بل على 
 جل تحقيقألى تعديل إدراكا تهم من إاالفراد  واالتجاهات وسعيالقيم والعادات  بالكتسا

لى اشباع العديد من الحاجات النفسية لألفراد وعليه يمكن ا  من المواءمة و  كبر قدر ممكنأ
قدرته على التنبؤ  زادتاآلخرين ى التفاعل االجتماعي مع زادت قدرة الفرد عل إنه كلماالقول 

                                                      . (34 .ص، 1002 الخالدي،) اآلخرين.بوجهة نظر 
إن المرونة في التعامل مع اآلخرين تجعله يميل إلى التغيير  التعامل:ونة في المر  .ج 

واإلسناد على الدالئل والبراهين حينما يواجه المواقف االجتماعية ن بهدف أداء مهامه 
المطلوبة وهذه المرونة في التعامل تسهم في تنمية الذكاء االجتماعي لدى األفراد ويؤكد 

رى أن العادات التي يكتسبها الفرد في حياته اليومية تتغير بتغير ذلك إذ ي (Levine) لفين
 المواقف االجتماعية.

عن طريق إقامة العالقات  لهم،تحدد نظرة الفرد لآلخرين مدى تقبله االجتماعي التقبل:  .د 
والمحبة واأللفة المتبادلة بينهم واالهتمام  معهم،والتعاطف  اآلخرين،االجتماعية وفهم 

 .(104 .ص، 1022، منتهى) دتهم.براحتهم وسعا
 :وفيما يلي بعض مقاييس الذكاء االجتماعي مرتبة زمنيا

 :(2918)مقياس جامعة جورج واشنطن  .أ 
هو  (1928يعد مقياس جامعة جور واشنطن الذي أعده )موس وهنت وامواك وود ورد 

ت وتضمن سبعة اختبارا –في ضوء تصور ثورندايك –أول مقياس وضع للذكاء االجتماعي 
 :فرعية

 .اختبار الحكم في المواقف االجتماعية -
 .اختبار تذكر األسماء الموجودة -
 .اختبار مالحظة السلوك اإلنساني -
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 .اختبار التعرف على الحالة العقلية من خالل الكلمات -
 .اختبار التعرف على الحالة العقلية من خالل تعبيرات الوجه -
 .اختبار المعلومات االجتماعية -
 .ختبار تذوق النكت والفكاهةا -
 والسادس، الخامس االختباران فحذ (1927) عام بعد المقياس لهذا المتتالية الطبعات وفي

 :هي فرعية اختبارات خمسة من مكون وأصبح المقياس
 .االجتماعية المواقف في األحكام إصدار على القدرة اختبار -
 .لنفسيةا المتكلم حالة على التعرف على القدرة اختبار -
 .اإلنساني السلوك مالحظة على القدرة اختبار -
 .والمزاح الداعبة وروح النكت وتذوق إدراك على القدرة اختبار -

 .(120 .،ص1008،الدسوقي) الموجودة األسماء تذكر على القدرة اختبار - .
 :فقط أجزاء أربعة من تتكون قصيرة صيغة ذلك بعد منه عدتأو 

 .جتماعيةاال المواقف في التصرف -
 .للمتكلم النفسية الحالة على التعرف

 .اإلنساني السلوك على الحكم -
 .والمرح الدعابة روح -

 :هما فقط جزأين على تحتوي مختصرة صيغة كذلك واعدت
 االجتماعية المواقف في التصرف -
 .االجتماعي السلوك على الحكم -
 واحد وكتيب اختبارين صورة في ةالعربي البيئة مع للتوافق المقياس فقرات تعديل تم وقد

 .ساعة نصف حوالي عنه اإلجابة وتستغرق
  كل تعبر عبارة عشرين من يتكون و االجتماعية المواقف في التصرف :األول االختبار -
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 يتطلب سؤاال أو لحلها معين بشكل التصرف تتطلب مشكلة به اجتماعي موقف عن منها
  يختار أن المفحوص وعلى استجابات أربع موقف كل ويلي التصرف حسن على تدل إجابة
 .الصحيح الرأي أو الصحيحة االستجابة تمثل أنها يعتقد التي االستجابات هذه إحدى

 منها كل تعبر عبارة خمسين من ويتكون اإلنساني السلوك على الحكم :الثاني االختبار -
 العبارة كانت إذا ما نظره وجهة يقرر أن المفحوص من ويطلب ،اإلنساني السلوك على

 .(228 .،ص2984، ) زهران.خاطئة أم صحيحة
 Guildford (1925:) جيلفورد مقياس .ب 

 يد على انتعش أن إلى عديدة لسنوات متوقفا االجتماعي الذكاء في البحث ظل لقد
 قدرة ثالثون تضمن والذي 1955 عام العقل بنية حول نموذجه قدم حين وتالميذه جيلفورد
 الذكاء باختبار االختبارات هذه تعرف( و السلوكي المحتوى) عياالجتما للذكاء مميزة

 .السلوكية المعرفة وتقيس الست العوامل ذات االجتماعي
 السلوكية الوحدات معرفة عامل ويقيس ، التعبيرية المجموعات اختبار -
 .السلوكية المنظومة معرفة عامل ويقيس الناقص، الكاريكاتوري الرسم اختبار -
 .السلوكية التحوالت معرفة عامل ويقيس ، االجتماعية ترجماتال اختبار -
 .السلوكية التضمينات معرفة عامل ويقيس التنبؤي، الكاريكاتوري الرسم اختبار -
 .السلوكية المنظومة معرفة عالم ويقيس الناقصة الصور اختبار -
 .السلوكية التحوالت معرفة عامل ويقيس الصور تبديل اختبار -
 االختباران منها وحذفا االختبارات هذه بمراجعة وسيلفان جيلفورد قام ألدبياتا خالل ومن

 االجتماعي الذكاء باختبارات بعد فيما تسمى االختبارات هذه وأصبحت ،والسادس الخامس
 .(213، ص1008،)الدسوقي .األربع العوامل ذات

 :(1990) غولال حمدأ مقياس .ج 

  اختبارات ثالثة يتضمن االجتماعي كاءللذ مقياسا الغول احمد اعد 1990 عام في
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 :هي فرعية
 .االجتماعية السلوكية المواقف اختبار -
 .اللفظية السلوكية المواقف اختبار -
 :نوعين إلى وينقسم المصورة السلوكية المواقف اختبار -
 .السلوكية األفعال اختبار -
 .(19.، ص1008،)الدسوقي .ريةكاريكاتو  رسوم عن عبارة وهما االنفعالية التعبيرات واختبار -

  :Wong et all (1995) آخرونو  لوونج مقياس .د 
الذكاء  قياس في األساليب المتعدد– السمات المتعدد التصميم-تم تصميم مقياس

 نفس قياس في طريقة من أكثر استخدام أن الباحثين من العديد أوضح حيث االجتماعي
 .النتائج في كبرأ ثقة يعطي السمة

 :    The University of Tromso  (2001) ترومسو جامعة مقياس .ه 
  طريقة من أكثر استخدام خالل من االجتماعي الذكاء بقياس االهتمام موجة ظل في

 الذكاء قياس في الذاتي التقرير اختبارات سيلفيرا ديفيد علينا خرج ،مصورة أو لفضية سواء
 تمثل عبارة 21 من – وقلم ورقة اختبار عن عبارة وهو- االختبار هذا ويتكون .االجتماعي

اإلدراك  االجتماعية، ، المهاراتاالجتماعية معالجة المعلومات (:وهي أبعاد ثالثة
 للذكاء الثالثة اإلبعاد بقياس يسمح فرديا مقياسا الحقيقة في هو االختبار وهذااالجتماعي( 
                                                                     .واحد وقت في االجتماعي

 (:2002) غازي محمد مقياس .و 
 مكونات اعتبرها فردية أبعاد أربعة يقيس االجتماعي للذكاء مقياسا غازي محمد عدأ
 :وهي االجتماعي للذكاء

 .(معرفيين مكونين)االجتماعية  والمعرفة االجتماعي اإلدراك -
 (.سلوكيين مكونين) ، االجتماعي والتوافق االجتماعية الكفاءة -
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  تسلسلها على السابقة والدراسات النظرية األدبيات في وردت التي المقاييس عرض بعد
 إلى بحاجة ويبقى الذكاء من النوع هذا في للبحث متواصال تطورا هناك أن يبدو الزمني
 األبحاث لنقص نظرا الجزائرية والمحلية العربية البيئة في خاصة والبحث االهتمام من المزيد

    .(235-230.صص ، 1008،)الدسوقي .هحول

 مؤشرات الذكاء االجتماعي: .8.1
لذكاء االجتماعي وحدد عدد  تثالث مؤشرا Ford Tsyk (1983) وتسيكفورد لقد قدم 

 من المهارات التي تتعلق بكل مؤشر وهي كالتالي:
 وتتعلق بهذا المؤشر المهارات التالية: تحليل المعومات وترجمتها: .أ 

 التعبيرات غير اللفظية. القدرة على قراءة -
 القدرة على القيام بالدور وفهم اآلخرين، والتبصر االجتماعي. -
 جتماعية دقيقة.إالقدرة على الوصول الى استنتاجات  -
 القدرة على تحقيق األهداف  وتتعلق بهذا المؤشر مهارة االجتماعية:تكيف الفرد للمواقف  .ب 

 ب مهارات اجتماعية.االجتماعية في ضوء النتائج السلوكية التي تتطل
وتتمثل بكل ما تقيسه مهارات إدراك الفرد وفهمه لآلخرين وتعتبر  االجتماعية:المهارة  .ج 

باإلضافة إلى األفراد الكبار الذين  واقرأنهم،المهارات االجتماعية رابطة قوية بين األفراد 
ألصدقاء. االمهارات االجتماعية على النجاح المهني وعلى جماعة  معهم وتركزيتفاعلون 

 المهارات االجتماعية هي كما يلي: وهذه
إن تقديم مسئوليات متعددة في صورة أنشطة يقوم االفراد بتحقيقها  المسئولية:مهارة تحمل  -

حينما يوضعون في جماعات متجانسة  أنفسهميجعلهم يعتمدون على  مختلفة،في أعمار 
 .غير متجانسةو أ

تعاونية بادراك الفرد بأنه مقبول من األقران الذين تقسم الخبرات ال والتأييد:مهارة التقبل  -
 ويؤيده الكبار على ميوله. ومعرفي،يشجعونه على ما ينجزه من نجاح شخصي 

 إن بناء مواقف لإلفراد ليكونوا مسئولين عن محاسبة  اآلخرين:مهارة القابلية لمحاسبة  -
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لتعاوني يمنك أن تطلب  الزمالء عن السلوكيات المناسبة والمطلوبة منهم ففي قمة التعلم
 من الطالب التأكيد على التصرف المناسب للفرد داخل الجماعة.

خرين يزيد من فهم الفرد لنفسه آلإن الحديث والتفاعل مع ا المعلومات:مهارة تبادل  -
 ولآلخرين ومن خالل ذلك يستطيع تبادل المعومات مع اآلخرين.

ين االفراد بشكل يؤدي في النهاية الى ويعني االتصال تبادل األفكار ب االتصال:مهارة  -
مشاركة االفراد في أفكارهم ومشاعرهم باستخدام شبكة من الرموز تعكس الخبرة 

 (80.ص، 1003،)المغازي  المفاهيمية التي يمتلكها الفرد.
المناقشة من خالل االشتراك في األفكار والمعلومات والتفاعالت  وتتأتى المناقشة:مهارة  -

 في تطوير التبصر النافذ. وتفيد المناقشة
 وتتكون الثقة من الوضوح والمشاركة وسلوك الثقة سلوك واضح يشارك فيه  الثقة:مهارة  -

 الجميع بدون تحريف والسلوك الجدير بالثقة هو سلوك مقبول مدعوم ويحقق المقاصد 
 ويقترب منها. التعاونية،

تي يستطيع ان يكسبها الفرد والقيادة هي تعلم مجموعة من المهارات ال القيادة:مهارة  -
 وتعتمد القيادة على مجموعة من السلوكيات التي يحتاج اليها االفراد في وقت معين لكي 

 تعمل الجماعة بكفاءة.
فضل الكفاءات النقدية في النمو أتعتبر مهارة تبني المنظور من  مهارة تبني المنظور: -

عن القدرة على فهم ما يوضح في المعرفي واالجتماعي وتبني المنظور االجتماعي عبارة 
  الموقف من الفرد اآلخر، ورد الفعل لهذا الفرد معرفيًا وانفعاليًا في نفس الوقت.

 ميادين الذكاء االجتماعي:  .9.1
 يظهر الذكاء االجتماعي في ثالثة ميادين كما يلي:    

كاء الفرد ويتجلى ذ االجتماعية،في حياته د ويتمثل بنجاح الفر  االجتماعي:ميدان النجاح  .أ 
المحبوبة والشخصية  لدبلوماسية،واواللباقة  معهم،وحسن التعامل  الناس،بقدرته على فهم 
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والرغبة في مساعدتهم  الناس،والثبات االنفعالي وحب  االجتماعي،بالتوافق  المتميزة
 واالستجابة لعواطفهم.

ثر أيظهر فيها  يعد الميدان المهني من أهم ميادين الحياة التيميدان النجاح المهني:  .ب 
 إذ يتوقف النجاح في المهنة على عوامل متعددة من أهمها الذكاء االجتماعي. الذكاء،

إذ كلما زادت  التعليم،نسبة الذكاء ضرورية للنجاح في عملية  تعد الدراسي:ميدان النجاح  -
 الفردكان ذلك أدعى إلى النجاح في الدراسة وكلما ازداد ذكاء  عام،نسبة الذكاء بوجه 

ويستطيع فهم واستخدام  نشاطه،وبالتالي تزداد خبرته ويزداد  التعلم،قدرته على  زادت
وبالتالي  المنطقي،والتفكير  إلى المبادئاألفكار والتعرف على أفكار اآلخرين والتوصل 

 (105 .، ص1022، منتهى) .تنمية الذكاء االجتماعي

  الفصل:خالصة 
 الفرد هام في ذكاءال ءجز اللعقلية األولية هي ن المكونات اأيمكن القول بمما سبق    

تعمل بطريقة متكاملة حيث تستثير مكونات ما بعد األداء فهي ختالف مستوياتها إ رغم
و الموقف أمكونات األداء الفعلي ومكونات المعرفة السابقة لكي تعمل معا على حل مشكلة 

  .كفي وحدهان هذه المكونات العقلية ال تإمع ذلك ف الذي يواجهه الفرد
 ن النجاح االجتماعي للفرد في كافة المجاالت يتوقف على مدى ذكاءه االجتماعيإ
التعامل مع اآلخرين وعلى  الفرد علىالعوامل الهامة في الشخصية ألنه يرتبط بقدرة  فهو من

 االجتماعية، كمامعهم من خالل العالقات  والتعامل السليم تكوين عالقات اجتماعية ناجحة
ا ليصبح قادرً  جتماعياً إ اً كساب الفرد ذكاءإلى إالتربية فهي تسعى بالذكاء االجتماعي  يرتبط

ويتشكل الذكاء االجتماعي من مزيج متوازن من الشعور اجتماعي ، على تحقيق تكيف 
اآلخرين واهتماماتهم الصريحة منها والضمنية ومن اكتساب مجموعة من  باحتياجات

 .ح في التفاعل معهم في كل مكان وزمان النجا المهارات التي تمكن من
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 تمهيد:
تعتبر القيادة ظاهرة اجتماعية شأنها شان غيرها من ظواهر المجتمع المختلفة تنشأ   

عن طبيعة االجتماع البشري وتؤدي وظائف اجتماعية ضرورية وهي تتناول أيضا ألوان من 
 االقتصادي والديني واألخالقي.النشاط االجتماعي 

وتمثل القيادة التربوية أهمية كبرى في نجاح اإلدارة التعليمية بيد أن القيادة نفسها عملية  
نسبية ذلك أن الفرد قد يكون قائدا في موقف وتابعا في آخر ومن هنا يرتبط مفهوم القيادة 

ا بنمط الشخصية فعليه يتوقف بمفهوم الدور والمسؤولية ارتباطا وثيقا وترتبط القيادة أيض
لى جانب نمط الشخصية هناك مهارات  إدارية الزمة لإلدارة مدى قيام الفرد بدور القيادي وا 

 للنجاح في عمله ويرتبط بكل ذلك أيضا طريقة اختيار القادة التربويين وتدرينهمالتعليمية 
ين توافرها لدى بعض المهارات القيادية أو األساسية الخاضعة للقياس والتي يتع على

 . القياديةالكفاءات ب تعرفالموظفين، والتي تساعدهم في تأدية وظائفهم بمنحى متميز و 
 :الكفاءات القياديةماهية  .3.1

نه ال يوجد مفهوم ألى إلى مفهوم الكفاءات القيادية البد من اإلشارة إتقبل التطرق  
خري بالكفاءات والتي سوف أمفاهيم خاصة بالقيادة و  كنما هناا  خاص بالكفاءات القيادية و 

 يلي: ليها من خالل ماإنشير 
 مفهوم القيادة: -أ 

إن تحديد مفهوم القيادة تحكمه مجموعة من العوامل المتغيرة كالبيئة والزمن والعوامل 
السياسية واالجتماعية والثقافية والنظام القيمي في المجتمع واألهداف المراد تحقيقها وال أحد 
ينكر أننا بحاجة قوية إلى القيادة إلدارة المدرسة ألن معظم البحوث والدراسات اعتبرت أن 

وباستخدام النمط المناسب  واألساليب،يادة عامل رئيس يسلح بقاعدة عريضة من المداخل الق
هي القيادة " أن kleetonand Mason وماسون يرى كليتون حيث المناسب،المواقف في 

 كما ."تلك القدرة على التأثير في األفراد لتحقيق المطلوب منهم من خالل عملية اإلقناع
قدرة المدير أن ينجز أهداف الجماعة من  "إلى القيادة على أنها  Eeckles إيكليسيشير 
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على أنها " سلوك الفرد حين يشرع في توجيه  Hemphill همفيلويذكر  ،"أفرادهاخالل 
 .(17-14.، ص3991، فرج) الجماعة.أنشطة 
القيادة تعني تنفيذ األعمال  إن :» Cartwright & Zander كارترايت وزاندر هارفعيو 

 (326 .، ص3999 ،الطيب) ."التي تساعد الجماعة على تحقيق النتائج التي تفضلها
كل التصرفات الصادرة من فرد ما والتي تؤثر في  :" للقيادة بأنها (Katz)كاتز ويعرفها

 فكروالناشئة من هذا الفرد )القائد( كصاحب  بالمنظمة،األمور التنظيمية المتعلقة 
 (285 .، ص2003،دياب)

 ووجهات حريتهم تحترم أهداف لتحقيق اآلخرين سلوك في "التأثير" عملية عموما القيادة تعني
 في معا   المشاركة من) الموظفين /المدراء :أي (المجموعة وتمكن كامال، احتراما نظرهم
   (.20.ص، 2033، )الجارودي .واالستدامة النجاح رؤية إلى واالنتقال والتبادل التنمية عملية

التعاريف نالحظ أنه على الرغم من اختالفها في طريقة تناولها لهذا  هذهمن خالل 
المفهوم إال أن هناك اتفاقا بين هؤالء الباحثين في موضوع القيادة بأنها تتضمن العناصر 

 التالية:
 معين.وجود جماعة من األفراد يعملون في تنظيم  -
  .الجماعة قادر على التأثير في سلوكهم وتوجيههمقائد من أفراد  -
 تحقيقه.هدف مشترك تسعى الجماعة إلى  -
 االجتماعي.الموقف  -

  القيادة:نظريات  .2.1
والسمات  الخصائص،ظهرت العديد من النظريات التي تناولت القيادة والتي تقوم بشرح 

واستخدمت هذه النظريات معايير مختلفة لقياس فاعلية  غيره،والفروق التي تميز القائد عن 
شباع حاجات األفراد ومشاعرهم ورفع  واإلنتاجية والرضااألداء  القيادة وأهمها عن العمل وا 

 النظريات:روحهم المعنوية ومن هذه 
   Thomas Carlyle(Great ManTheory:) كارليل توماس نظرية الرجل العظيم .3.2.1

 في محاولة  العظام،ركزت الدراسات المبكرة للقيادة على الخلفيات الوراثية للرجال        
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الوراثية وقد قدمت بعض هذه الدراسات عدة استنتاجات  الخصاللتفسير القيادة على أساس 
 .الوراثيةنتيجة أو محصلة القدرات  والتأثيرات هي والقوة،أن القيادة  مفادها:متقاربة 

   (.21.ص، 2033)الجارودي،
يفررررض البررراحثون الرررذين يعتقررردون بنظريرررة الرجرررل العظررريم أو المررررأة العظيمرررة ، أن هنررراك 

أم ال إن هررررذه النظريررررة مررررن أبسررررط  خصررررائص موروثررررة تحرررردد مررررا إذا سرررريكون الشررررخص قائرررردا  
يعتقررد بهررا أكثررر النرراس فرري  المررداخل فرري دراسررة القيررادة ويحتمررل أن تكررون مررن النظريررات الترري

 الرررذين ال يشرررغلون مواقرررع قياديررررة  أخررررى للقيرررادة  فبالنسررربة ل فرررراد بأيرررة نظريرررة، مقارنرررة العرررالم
يجرردون فرري هررذه النظريررة نوعررا مررن االقتنرراع واالعتقرراد بررأنهم غيررر مررؤهلين ألن يصرربحوا قررادة  
وذلك ألنهم لم يولدوا مزودين بالقدرة علرى القيرادة وقرد يجرد الفررد الرذي يشرغل موقعرا قياديرا فري 

عظيم أنره نظريرة مناسربة  ألن أي إخفراق أو افتقرار للفاعليرة ، أو الترأثير يمكرن نظرية الرجل ال
 .(274.،ص3977،روق)ز أن يعزى للقدرات غير الموروثة .

إن المنظمررة الترري تعتمررد نظريررة الرجررل العظرريم للقيررادة تركررز علررى اختيررار المررديرين مررن 
إذا كرررران أقررررارب  –بشرررركل الشررررخص أولررررى  –خررررالل عمليررررة الرجررررل العظرررريم ، أي أنهررررا تهررررتم 

اإلداريررررين األكفرررراء قررررادة نرررراجحين إن عمليررررة االختيررررار للمررررديرين قررررد تتررررأثر إلررررى درجررررة كبيرررررة 
أبيرره " وعنرردما يكررون هنرراك افتررراض عررن القرردرة القياديررة  االبررن علررى سررر :برراالقتراض القائررل "

مواقررررع الموروثرررة ، فعرررادة مرررا يكرررون الجهرررد الموجرررره لتطررروير البرنرررامج اإلداريرررة أو اسرررتحداث ال
اإلداريررة ويرررفض معظررم علمرراء االجتمرراع مرردخل " الرجررل العظرريم "  للقيررادة ألنرره مرردخل بسرريط 

الترري تقررول إن القرردرات  وسرراذج جرردا ، كمررا أن األبحرراث الترري تررم التوصررل إليهررا ال تعررزز الفكرررة
لررررى أن التغييرررررات فرررري الحيرررراة الجماعيررررة إويسررررميها الرررربعض نظريررررة االلهررررام وتررررذهب ، القياديررررة
الطمااوي ) عاديرةتماعية تتحقرق عرن طريرق أشرخاص ملهمرين وذوي مواهرب وقردرات غيرر واالج

  .(208.ص ،3969،
  :(Trait Theory) نظرية السمات .2.2.1

 بالسمات اهتمت النظرية  بالقيادة فقد تعتبر هذه النظرية امتداد طبيعيا للدراسات الخاصة  
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 هي:وتنقسم هذه الخصائص إلى أربع مجموعات  للقائد،الشخصية  والخصائص
نبرة الصوت والعرض، والقوة،  والطول، الجاذبية، : مثل)جسمية(فسيولوجية سمات -أ 

العام، فقد تبين أن القادة أميل الى أن يزيدوا في اوزانهم عن وحجم الجسم والمظهر 
سات ان هناك تابعيهم، وأن أكثر حيوية واوفر نشاطا من األتباع كما تبين بعض الدرا

المجموعة  تعالقة بين المظهر الشخصي والقادة وأن هذه الصلة تتوقف على اتجاها
  .وقيمها

واالجتماعي، وبينت بعض والنضج العاطفي  الصبر، واللباقة،مثل  :إجتماعية سمات -ب 
الدراسات إن القادة أبعد الناس عن االعتزال وأكثرهم مساهمة في شؤون الجماعة 

  .لى االستمتاع بصحبة الناس وحضور االجتماعات والتردد عليهاإوانشغاالتها...وأميل 
 بالنفس، والسيطرة، والشجاعة، واالحترام، والحماسة، وروح: مثل الثقة شخصية سمات -ج 

 المبادأة.
 للتضحية، والذكاء، والمهارات بالمسؤولية، واالستعدادالشعور  ل: مث()نفسيةذاتية سمات -د 

وتشير هذه النظرية إلى أنه إذا اجتمعت لدى شخص معين  الخاصة اللغوية وغيرها
أن القائد الناجح البد  راسل براتراندوبينما يرى للقيادة، يكون مؤهال  معينة، فإنهفضائل 

والحزم في  كالسرعة،وأن تتوافر له بعض المهارات بالنفس، أن يتمتع بقدر من الثقة 
ن خصائص القائد الناجح تتطلب وجود قدرة غير عادية على إالبديلة، اختيار القرارات 

 باإلضافة إلى حصيلة كبيرة من المعرفة.اإلرادة اإلقناع وقوة 
وربما تميزت بالعديد من  وطنية،من يرى شخصيات قيادية  هناكالسياسي، ففي المجال  -ه 

وأصبحت تمثل رمزا للحب والتقدير بين مختلف فئات المجتمع  الذكر،الصفات السالفة 
إال أنه يوجد اتفاق حول الصفات المحددة التي من  انتشارها،وعلى الرغم من  بالدها،في 

 ( 298 .ص، 3973، دويدار)سواه.  خاللها يمكن التمييز بين القائد وغيره بصوره دون 
  (:Situational Theory)الموقفية: النظرية  .1.2.1

  إنالموقفية ادة رررررررررررررررررررللقي نموذجطور فيدلر وجماعته أول  Fiedler الموقفية: فيدلرالنظرية  .أ 
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يتوقف على للمجموعة، )أن فاعلية القائد لتقيق أداء عال هي القاعدة الرئيسة لهذه النظرية 
وقد تألف إطار العمل ألنموذج  معين(ومدى سيطرته وتأثيره في موقف  القائد،تركيب حاجة 

 من أربعة عوامل هي: فيدلر
إن المتغير الرئيس في بحث فاعلية القيادة في األنموذج االحتمالي تقييم أسلوب القيادة:  -

في النسخة األصلية  فيدلرأشار  دتفضيال( لقاألقل  العامل)بدرجة هو ما يدعى 
 الذي)أننا ندرك الفرد المرتفع في درجة العامل األقل تفضيال  االحتمالي، إلىألنموذجه 

ا( بأن الشخص الذي يسمد رضاه من يصف عامله اأٌلقل تفضيال بأسلوب مفضل نسبي
درجة العامل األقل  المنخفض، فيبينما يستمد الشخص  االفراد،العالقات الناجحة بين 

 (35.ص، 2009شفيق،) المهمة.تفضيال رضاه األساس من إنجاز 
يعد تركيب المهمة العامل الموقفي األول الذي يعني مدى كون مهمة  :تركيب المهمة -

وتعددية  الهدف، وضوح)على وتشمل مكونات تركيب المهمة ، معقدة الجماعة روتينية أو
فإذا كانت مهمة الجماعة القرار(، وخصوصية القرار، للهدف والتأكد من صحة  المسلك
فقد تكون  تعقيدا،المهمات األكثر  بوضوح، أمافيحتمل أن تكون أهدافها محددة  روتينية،

 المهمة من موقف آلخر. وقد تختلف طريقة إنجاز واضحة،أهدافها غير 
يبديها  التي االحترام، والثقة، واإليمانبجو الجماعة درجة  ديقص الجماعة:جو  -

كان أسهل واالتباع، لذا فأن العالقة كلما كانت ودية أكثر بين القائد  ،المرؤوسون بالقائد
، 2009كنعان،) منها.على القائد أن يحصل على تعاون الجماعة وعلى الجهد المطلوب 

 (157-154ص.
ويعزي هذا ، يتعلق العامل االخير بالقوة المالزمة للموقع أو المركز القيادي الموقع:قوة  -

فيدلر أن أهم  األفراد، وأشارالقائد للتأثير في سلوك  العامل الى مدى القدرة التي يمتلكها
 العناصر التي لها تأثير على فعالية القيادة هي:

فمدى قبول األعضاء للقائد أو للنمط القيادي يندد بسلوك ، باألعضاءعالقة القائد  -
  الجماعة في العمل.
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فكلما زادت المهمات النمطية وحدد لها هيكل أداء مقنن تقلص دور ، هيكلة المهمات -
 وتأثيره.القائد 

مكانية ممارسته لفعاليات وسلوكات ايجابية  ،في جماعة العمل - فكلما زادت قدرته وا 
 وسلبية كلما زادت قدرته على التأثير.

سلطة رسمية في توجيه سلوك  أي قدرته في التأثير بما يمنح من، قوة مكانة القائد -
 (Hollander,1981,p.560) العمل. جماعة

هذه العوامل تتداخل فيما بينها لتحدد الموقف القيادي الذي يتم بموجبه تحديد النمط 
بأن النمط القيادي الذي استقر عليه المدير وساعده على  فيدلر المالئم ويعتقدالقيادي 

النجاح في عمله عامل أساسي ومتغير جوهري في تقرير العالقة بين متغيرات الموقف 
العملية لتحسين الموقف القيادي في أبعاده األساسية  تمن االجراءا عددا   القيادي، ويقترح

 :تيآلكا
 تحسين عالقة القائد مع األعضاء بإعادة هيكلة جماعة العمل بجعلها متوافقة في خلفيتها -

غير أن تحقق ذلك أمر صعب خاصة وقيمها، التعليمي وخبرتها التقنية  والمستوى
 الجماعة المتحدة.

أو بوضع اتجاهات عامة للعمل. وهنا تفصيليا، تكيف هيكل المهمات بتجزئة األعمال  -
يحب اآلخرون  هيكلية، بينمابأن بعض العاملين يحبون األعمال األقل  يجب التذكير

 األعمال المفضلة والهيكلة.
تعديل قوة ومكانة القائد بطرق مختلفة تزيد من سلطته سواء في التغير أو في منح  -

  السلطة.يعني بالضرورة قدرة على استخدام تلك  الوذلك  فآتالمكا
 Mitchell& House (Path-Goal Theory:)والهدف لك نظرية المس .ب 

 النظرية أن الوظيفة الرئيسية  وتفترض ايفانزومارتن هاوس، هذه النظرية للكابتن روبرت     
مثل تلك الموجودة في  الموقفية،مرؤوسيه ليكمل الظروف  سلوكه، وسلوكللمدير هي تكييف 

ويرى هاوس أنه حيثما يكون القائد قادرا على التعويض عن أشياء مفقودة في  العمل،موقع 
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، 2008القحطاني،)القائد فمن المحتمل أن يكون المرؤوسون راضين عن  العمل،موقع 
 (99-98ص.

 النظرية أربعة أنماط قيادية هي:
 ويشابه نمط القيادة االوتوقراطية. الموجهة،نمط القيادة  -
 القائد ودود يبدي اهتمامه الحقيقي بالناس. المساندة،نمط القيادة  -
ولكنه يتخذ القرار  بها،ويستعين  مرؤوسيه،نمط القيادة المشارك: يطلب القائد مقترحات  -

 بنفسه.
: يضع القائد أهدافا ذات تحديات ل فراد ويبدي ثقته في أنهم باإلنجازنمط القيادة المهتم  -

 .مما يرا أحسنسيحققون هذه األهداف ويقومون بعملهم على 
سنادا لهذا النظرية فإن جوهر العملية القيادية يتمثل في التأثير في إدراك المرؤوسين  وا 

هال قدر اإلمكان. ومس ميسرا،ودافعيتهم من خالل جعل الطريق لتحقيق أهداف المرؤوسين 
أن  يقي األهداف الشخصية( على القائدقلتحاتيسير وتسهيل المسار )دلك، ومن أجل تحقيق 

                                                                                                     (.284.ص ،3997،ريمح).  يستخدم النمط القيادي الذي يتناسب مع متغيرات الموقف
 :(Functional Theory) :الوظيفيةنظرية ال .4.2.1

 نظريةوتدعى هذه النظرية  (Heresy et Blanchard's) هيرسي وبالنساردتبناها 
وتعد من النظريات المهمة والعملية  ،( Maturity of Followrs)الجاهزية الوظيفية للعاملين 
في ضوء الدراسات والبحوث السابقة ، طور كل من  والمرؤوس،لتحديد العالقة بين القائد 

هيرسي وبالنشارد من خالل مركز األبحاث التابع لجامعة والية أوهايو الحكومية عام 
 النظرية الموقفية ذات األبعاد الثالثة وهي :  (1972)

  .االهتمام بالعالقات اإلنسانية -
 باإلنجاز.االهتمام  -
 .(272.ص، 2000،هران)ز  الوظيفية.الجاهزية  -
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 Maturity Of)وقد أطلق على هذه النظرية كذلك الجاهزية الوظيفية للعاملين 

Followrs)  وبالنشارد إلى أن النمط القيادي الفعال يختلف باختالف  هيرسي،ويشير كل من
للعمل في  (Readiness) واستعدادهم ،للمرؤوسين( Maturity)مستوى الجاهزية الوظيفية 

االستقرار العاطفي  للعاملين، أو، وال يقتصر على الجاهزية الوظيفية المؤسسة والمنظمة، أ
 ولكنه محدد بالعناصر التالية: لديهم،

 المسؤولية.رغبة الموظف في العمل واالستعداد لتحمل  .أ 
 إليه.قدرة الموظف على إنجاز المهام الموكولة  .ب 
 والعملية.مؤهالت الموظف العلمية  .ج 

 ويتبين اهتمام القائد بالعمل من خالل اآلتي:
 ل هداف.تحديد القائد  -
 األهداف.تحديد القائد ألدوار المرؤوسين وكيفية إنجاز  -
 بالعمل.تنظيم المواد االقتصادي الخاصة  -
 األولويات. دوتحدي ،للعملالتخطيط المسبق  -
 األداء.وطرق تقسيم  ،العملتحديد وقت انتهاء  -
 التنظيم.ومراقبة سير العمل في  للعمل،متابعة المرؤوسين  -

 اآلتي:كما يتضح اهتمام القائد بالعاملين من خالل 
 المرؤوسين.بحثه عن مقترحات جديدة لطرق إنجاز العمل بمشاركة  -
 ، وتسهيل حلها عليهم.العامليناستماعه إلى مشكالت  -
 الالزمة بصورة مستمرة. األعمال، وتزيدهم بالمعلوماتتشجيعه العاملين على إنجاز  -
 .وأدائهمثناؤه على جهود العاملين  -

و اهداف المؤسسة هة بات العاملين من جفالقيادة تمثل القدرة على التوفيق بين متطل
در من جهة اخرى ، لذلك فإن القائد اإلداري الناجح و الفعال في إطار هذه النظرية هو القا

و ذلك من واقع اهتمامه بالعمل و العاملين آخذا  على تشخيص الموقف و متطلباته



 الفصل الثالث: الكفاءات القيادية

82 
 

       ط القيادي المالئمبما يمكن من استخدام النم بالحسابات الجاهزية الوظيفية للعاملين ،
وبمعنى آخر ينبغي على القائد اإلداري أن يكون على دراية كافية بمرؤوسيه، و أن يكون 

الذي يفرض على القائد اإلداري المراجعة  باستمرار األمرعلى  تكييف سلوكهم المتغير  ا  قادر 
 .(271.ص، 2000)زهران، .و إستخدام النمط القيادي المناسب لذلك المستمرة المواقف

 ويحددموقف يوجد فيه الفرد  المواقف فالقيادةلهذه النظرية تعتمد على  إن القيادة وفقا  
إمكانياته القيادية المتفاعلة مع متغيرات الموقف والذي يحدد درجة نجاحه من عدمه ومما 

وفشلهم أو تعثر هم في مواقف  ،باهرا  يدل على ذلك إحراز القادة في مواقف معينة نجاحا 
أخرى والموقف عند هؤالء يشمل القائد ذاته وجماعته المباشرين وزمالء العمل ورؤساؤه وهذا 
الموقف اإلجمالي وبكل عناصره المتفاعلة باستمرار هو الذي يحدد كيفية تفعيل إمكانيات 

  تكتنفها.ه والظروف التي الفرد القيادية ولهذا فإن القيادة هي موقف يتفاعل به القائد جماعت
 :النظريات السلوكية .5.2.1
ونتيجة  القيادة،نتيجة إلخفاق نظريات السمات في تقديم تفسير واضح ومقبول لفاعلية  

 القيادياهتمام الكتاب والباحثين الى جانب السلوك  لتحو  ،اإلنسانيةظهور حركة العالقات 
ومن أهم الدراسات  الجماعة،الى افتراض أن السلوك القيادي يؤثر مباشرة في فاعلية  استنادا

 التي ركزت على الجانب السلوكي في القيادة: 
 (: (The lowa university leadership studies أيواجامعة دراسات  .أ 

الدراسة التي قام  يه ،القيادةكانت الدراسة الرائدة التي وجهت االهتمام فيما بعد إلى  
لقد أجريت التجارب على عدد من التالميذ في  أيوا،بها مجموعة من الباحثين في جامعة 

التالميذ الى مجموعات يشرف على كل منها  مالهواة، وقسأندية  يالعمر، فسن العاشرة من 
أنماط  وتم تطبيق ثالثة )وفق تعليمات القائمين على التجربة(محددا قائد يتبع نمطا قياديا 
 من السلوك القيادي:

في  ايده، بم: في النمط االستبدادي احتفظ القائد بجميع القرارات في االستبدادي/المنفرد -
وعدم إشراك األعضاء في اتخاذ  األفراد،على  األنشطة، واإلجراءات وتوزيعها ذلك تحديد
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وكان القائد  شخصية،أسلوب الثواب والعقاب الذي أعطاه القائد صورة  دالقرارات، واعتم
 محور االتصاالت في الجماعة.

 كان عكس ذلك حيث تم اتخاذ القرارات جميعها بمشاركة الجماعة :النمط الديمقراطي  -
وكان هناك موضوعية، وتشجيع ومعاونة من القائد الذي استخدم الثواب والعقاب بصورة 

 حرية أكبر في االتصاالت والتفاعل بين األفراد.
  ...الخ العمل واتخاذ القرارات وتوزيعاألمور، فقد ترك القائد  :تساهلالمالمتسيب/النمط   -

 والنقد ألحدالمدح، وعدم ، ولم يقم بأي جهد في توجيههم أو متابعة عملهم للجماعة
 .(270.، ص3997،يمر )ح

  : Ohio studie universityدراسة جامعة والية أوهايو .ب 
دراسة هامة من خالل استخدام استبانة وصف  Halpin (1945 ) هالبنلقد أجرى 

المعرفة ( Leader Behavior De scrition questionnaire)يالقائد اإلدار سلوك 

 حيث توصل إلى وجود نمطين للقيادة هما:( LBDQ)ب
 المدرسة( )مديرالقائد يراعي : (Employe-Oriented style) بالعاملين نمط يهتم -

الثقة وذلك من خالل عالقة إنسانية قوامها  (،Consideration) مشاعر مرؤوسيه
 المتبادل. مواالحترا

يكون هم المدير المدرسة األساسي هو أن  :(Task-Oriented style) نمط يهتم بالعمل -
وقد  ،ومشاعر العاملين العمل،بغض النظر عن ظروف  إنجازه،يرى العمل وقد تم 

ورضا ومشاعر العاملين أكبر في حالة  درجة،كشفت الدراسة أن معدل دوران العمالة أقل 
نجازه أكثر  العاملين،القيادة تهتم بمشاعر  وظروف عملهم أما القيادة التي تهتم بالعمل وا 

 ،3990،)االغبري. فكان مرتفعا معدل دوران العمالة لديها بالعاملين،اهتمامها  من
                                                                           .(97.ص

 :(Michigan studie) دراسات جامعة ميتشيغان .ج 
 مجموعة من  ، 1946أجرى مركز األبحاث االجتماعية في جامعة ميتشيجان عام
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باألضافة الى الدراسات التي أجراها   (Macoobs)وماكوبز( katz) األبحاث التي أجرها كاتز
ووجد أن  بهدف التعرف على العالقة بين نمط القيادة واالنتاج  ,(R- likert ) رنسيس ليكرت

 هناك نمطين قياديين هما:
 :(Employee-Oriented style) بالعامليننمط قيادي يهتم  -

بعالقة مساندة وتعاون مع ألن القائد مرتبط  قيادي،ويعتبر هذا النمط أفضل نمط 
وال يعتمد على فرد محدد  فيه، والمشاركةالجماعي، ثم فهو يركز على العمل  مرؤوسيه ومن

رتفاع مستوى إفينعكس إيجابيا على  بالتقدير،وهذا يجعل العاملين يشعرون  القرار،في اتخاذ 
نتاجهم.  عطائهم وا 

  :(Production-Oriented)نمط قيادي يهتم باإلنتاج -
هذا النمط االداري يجعل المدير يركز على االنتاج على حساب ظروف واحتياجات 

بدوره يزيد من الضغوط  وبينهم، وهذاالتي ينبغي أن تسود بينه  اإلنسانيةوالعالقة  العاملين،
ويزيد حاالت  المرؤوسين،ويؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية لدى  العالقة،والتوتر في 
وقد توصلت الدراسات التي  بل ربما ترك العمل. الغياب،وزيادة حاالت العمل، التذمر في 

وبشدة القادة ذوي التوجه نحو  تفضل، مؤداه أنهاأجرتها جامعة ميتشيجان الى استنتاج 
عن  لية من انتاجية الجماعة ورضاهمعاحيث ارتبط هذا النوع من القادة بدرجة العاملين، 

  (.98.ص ،3990،)االغبري .ذوي التوجه نحو االنتاج عكس القادة علىبه العمل والقناعة 

تشتمل  :Reddin's3-D Theory of Leadership نظرية األبعاد الثالثة للقيادة لردن .ه 
إضافة بعد جديد إلى البعدين اللذين تمت  على(Reddin) ردن هذه النظرية التي طورها

أضاف  باإلفراد، حيثمناقشتهما في الصفحات السابقة وهما بعدا العناية باإلنتاج والعناية 
فقد حلل االسلوب القيادي الى أبعاد (  Dimenssion Effectiveness) ردن بعد الفاعلية

 جديدة: عليها مسمياتثالثة وأطلق 
لتوفير  اإلداري،الذي يمكن أن يتخذه  ىالمد أو العالقةأو التوجه نحو  المهمة،بعد  -

حترام آراء  المتبادلة،عالقات عمل شخصية تتسم بالثقة   ومشاعرهم.  التابعين وأفكارهم،وا 
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 يحقق فيه اإلداري الهداف التي يمكن فهمها فقط في ضوء المدى الذي  الفاعليةبعد  -
 .(92.، ص2008القحطاني،)وال عنها المتعلقة بدوره والتي يعتبر مسؤ 

لتحديد أربعة أساليب أساسية في القيادة  األبعاد،الثالثي  ردنويمكن استخدام نموذج 
  التالي:كما في الشكل 

وقد أطلق عليه ردن مصطلح  بالعالقات،واهتمام قليل  بالمهمة،ويتميز باهتمام قليل  -
 بيروقراطي.فعل بتحويله إلى ي ( Separated)منفصل 

وقد أطلق عليه مصطلح  بالعالقات،واهتمام عال  بالمهمة،يتميز باهتمام قليل   -
 (.  Developed) يفعل بتحويله إلى مطور( Relatedبر )متصل 

واهتمام قليل بالعالقات وأطلق عليه ردن مصطلح  بالمهمة،يتميز باهتمام عال  -
 أوتوقراطي.بتحويله إلى  ويفعل (Dedicatedمتفان )متكامل 

 واهتمام عال بالعالقات وأطلق عليه مصطلح متكامل بالمهمة،يتميز باهتمام عال   -
(Integrated) (91.، ص2008القحطاني،) منفذ.بتحويله إلى  بفعل                

 system theory system 4 / Rensis)/رينسيس ليكرت4نظام -3نظرية نظام  .و 

Likert:)على اإلنسان حامل لواء الدخل  لقد أصبح نمط اإلشراف العام الذي يركز
ودراسات مكثفة في تجارب، وقد أجريت  التقليدي في العالقات االنسانية في القيادة.

المشهور هذه الدراسات في كتابه  نتائج (likert) يكرتلوضع  المنظمات، وقدالعديد من 
(New patterns of Management  ) القيادةفي  4شتهر الحتوائه نظام رقمإوالذي-

 وفيما يلي مقارنة بين أنظمة القيادة األربعة:،  الديمقراطية القيادة
نعدام الشعور لدى إ مرؤوسيه،يثق في  ال المستغل،النظام التسلطي  :3المنطقة رقم -

ما يسعى الرؤساء للحصول  الرئيس، نادراالمرؤوسين بأي حرية لمناقشة أمور العمل مع 
 على آراء وأفكار المرؤوسين لحل مشاكل العمل.

يشعر المرء بحرية كبيرة  ال بخادمه،ثقة السيد  الخير، ياألوتوقراطالنظام  :2المنظمة رقم -
 يسعى الرئيس أحيانا للحصول على أفكار المرؤوسين. العمل،في مناقشة 
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واليزال يرغب في  كاملة،ثقة كبيرة ولكن ليست  المشارك،النظام  :1المنظمة رقم  -
يأخذ الرئيس عادة  العمل،يشعر الفرد بحرية نوعا ما في مناقشة القرارات، على السيطرة 

 بأفكار وآراء المرؤوسين، ويحاول االستفادة منها بشكل بناء.
يشعر  األمور،النظام الديموقراطي ثقة كاملة في المرؤوسين في جميع  :4المنظمة رقم -

وأراءهم يسعى الرئيس دائما للحصول على أفكار المرؤوسين  كاملة،المرؤوسين بحرية 
                                                                (155p. ,1981 ,Owen) استخدامها بشكل بناءويحاول دائما 

 Blake and وموتونبليك  /(Managerial Grid Theory) اإلداريةنظرية الشبكية  .ز 

Mouton  ، الى الكابتن  ،بشكل واسع ونالت قبوال كبيرا انتشرتتستند هذه النظرية التي
أو نمطي القيادة اللذين تم  ،وتعتمد النظرية على بعدي  ، روبرت بليك وجان موتون

 واستنادا   باإلنسان،واالهتمام ،  باإلنتاجوهما االهتمام  ،تطويرهما في الدراسات السابقة
 البعدين أحدلذلك حددا خمسة أنماط قيادية يكون نمط القيادة ألحد المديرين عاليا في 

  أو منخفضا وأما األنماط القيادية الخمسة فهي:العكس،  األخر، أوومنخفضا في 
فيها وهو الذي يترك االمور دونما تدخل  :(Impoverished) القائد المنسحب/ التسيبي -

 فهو ينسحب من العملية القيادية. باإلنسان،يهتم سواء باإلنتاج أو  وال
لإلنتاج وهو الذي يعطى كل اهتمامه  (Tasked Manager) القائد المهتم باإلنتاج -

 أدنى اهتمام للعالقات االنسانية. ويعطى-وأخيراأوال  العمل-والعمل
والتركيز  ،االهتمام الذي يعطى كل (Country club) (نادي رئيس) االجتماعيالقائد  -

 والعمل. لإلنتاجوال يعطى اهتماما كافيا االجتماعية، والعالقات ومشاعرهم،  الناس،على 
 اهتماما متوسطا لكل من االنتاج الذي يوجه (: Mid Road Manager) التوفيقيالقائد  -

ولكن هذا القائد يواجه حرجا وصعوبة في الحفاظ على التوازن بين هذين  والناس.
ذا ما واجهته   سرعان ما يضحي بأحد البعدين لصال اآلخر. مشكلة،البعدين. وا 

 الملتزمين والتفاعلمن خالل األفراد  باإلنجازالذي يهتم  و(: هالقائد الفعال )قائد الفريق -
                              .الثقة واالحتراميؤدي الى  األفراد، مماوالترابط بين 
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 روبرت ووارين شميدت قام :(Continuous line theory) المستمرنظرية الخط  .ح 
(Robert et Warre.)  عتماد على عاملين:إلبا القيادي،بتصنيف أنماط السلوك 
 مدى استخدام السلطة من قبل المدير القائد. -
 في عملية صنع القرارات.مدى الحرية المسموحة للمرؤوسين  -

تدرج على خط ممتد حسب  القيادي،ا أن لدى القائد بدائل كثيرة من السلوك وأوضح
 األساليبوضحه تكما  لمرؤوسيه،ومدى الحرية التي يتيحها  القائد،السلطة التي يمارسها 

 التالي:
  القراراتيعطي الرئيس لمرؤوسيه آية فرصة للمشاركة المباشرة في عملية اتخاذ  ال -

ويختار إحداها ويطلب من الجماعة  فالقائد يقرر المشكلة، ويحدد اإلجراءات البديلة،
 .تنفيذه

 .يس إقناع المرؤوسين بقبول القراريحاول الرئ -
 االسئلةيدعوهم لتوجيه القرار، بإعطاء المرؤوسين الفرصة لتعرف حيثيات يقوم القائد و   -

 .اياهونو ويأخذ بعض الوقت في تفاصيل تفكيره 
ولكن المدير يحتفظ بالمسؤولية  مرة الفرصة للتأثير على القرار، ألولالمرؤوسين  يعطي  -

  .مبدئيا لهاعن تحديد المشكلة وتطوير حل 
فهو النهائي، األولي أو  سواء ،يقوم الرئيس بتعرف آراء المرؤوسين قبل أن يتخذ القرار -

وبعد تقييم االفكار المختلفة يختار  الحلول،على اقتراح  ويعترف بمقدرتهميحترم معرفتهم 
 الحل الذي يعتبره مناسبا.

يوضح لهم المشكلة ويحدد القيود  للمرؤوسين ولكنهبتفويض اتخاذ القرار يقوم الرئيس   -
 على ما يمكنهم أن يقرروه.

 وليست سلطة مقصورة على مشكلة معينة. القرارات،ن االفراد سلطة عامة التخاذ كيم  -

(Owens. 1981, p.157).                                                                     
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التكامل والتفاعل  على النظرية تقوم هذه :(Interational Theory)النظرية التفاعلية  .6.2.1
 في القيادة وهي: بين كل متغيرات الرئيسية

 الجماعة. ونشاطه في القائد وشخصيته -
 .ومشكالتهم( وحاجاتهم )اتجاهاتهم، تباعاال -
 .الجماعة نفسها )بناؤها والعالقات بين أفرادها وخصائصها وأهدافها وديناميتها...( -
 .المواقف كم تحددها العوامل المادية وطبيعة العمل وظروفه -

 نأفالقائد يجب  اجتماعيتقوم النظرية في أساسها على أن القيادة عملية تفاعل  وهكذا
في الجماعة يشاركها قيمها واتجاهاتها وأهدافها وآمالها ومشكالتها وسلوكها  يكون عضوا  
 .(274.ص، 2000)زهران، .االجتماعي

 :التحويليةالقيادة  .7.2.1
 مهامز يكونون قادرين على إلهام األتباع بإنجا م بعملية كيف أن قادة معينينته
األتباع إلى أن يفهموا وأن يتكيفوا مع حاجات  وتؤكد هذه النظرية أن القادة يحتاجون عظيمة،

. للتغيير ويعرف القادة التحويليين من خالل الدور الذي يلعبونه باعتبارهم دعاة ودوافعهم،
 .(236 .ص، 2006،بيتر)

 يلي:ومن النظريات التي تقوم على القيادة التحويلية ما 
 ضرورةه النظرية على افتراضات هي هذ تقومالتحويلية: للقيادة  Bass نظرية باس .أ 

 وعرف القيادة التحويلية في عالية، أهمية المهام ومن األفراد لديهم دوافع من دالتأك
يكنون االحترام والثقة واإلعجاب  مصطلحات كيف يؤثر القائد على المرؤوسين الذين

 هي:التحويلي يقف على أرضية تؤسس على أربعة مكونات  دوالقائ التحويلي.للقائد 
 .(330 .ص ،2033الجارودي،). الفكرية ، االهتمامات، اإلثارةالحوافز ،المثاليالتأثير 

 :Burns نظرية بيرنز .ب 
ا القادة والتابعين في عمليات بهبيرنز القيادة التحويلية بأن العملية التي يندمج  يعرف
فالقائد التحويلي يعمل على قيادة التابعين  والحماس.مرتفعة من الدافعية  مستويات تبادلية في
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يمكن أن يصنع نموذج للقيم بنفسه  باستمالة وجذب األفكار المثالية لهم ولعمل ذلك فإنه
  (242 .ص، 2009،كنعان) للقائد.وبالتالي  رزماتية لجذب األفراد لهذه القيمويستخدم وسائل كا

 المرأة والقيادة: .1.1
تشير الدراسات الحدية الى مجموعة من الصفات والتي تستطيع المرأة االستفادة    

 منها لتمارس القيادة في األجواء المناسبة لها ومن بين هذه الصفات:
فقد أصبح النساء يمثلن أكثر من نصف أعداد المجتمع، وأصبح للمرأة دور  المشاركة: .أ 

التغييرات العقدية والفكرية، ومن أنواع المشاركة االستشارة في عملية اتخاذ في جميع 
تحب االستشارة والمشاركة وهذه الصفة ممتازة ينصح بها علماء اإلدارة جميع  فهيالقرار 

 القياديين في العصر الحديث.
أة هذه الصفة تعين المر  الشعور بالرحمة وتقدير احتياجات اآلخرين وظروفهم، التعاطف: .ب 

عالقات حقيقية وصادقة، مما يجعل األتباع يحبونها ويتحركون نحو األهداف على بناء 
 المشتركة برغبتهم.

فإذا أضفنا إلى  (%25) بنسبةتشير الدراسات أن المرأة أكثر إبداع ا من الرجل  اإلبداع: .ج 
النساء في إدارة المؤسسات تعتبر حديثة نسبيا ، فكل هذا يعطي للمرأة القدرة على  مشاركة

إيجاد حلوال  غير مسبوقة والمساهمة بأفكار تعين المؤسسات على تغيير طريقة عملها بما 
 يتناسب مع التغييرات السريعة التي تجري في العالم. 

معظم  اد، حيث أنها تصٌدرأصبح للنساء دور أكبر في االقتص تفهم حاجات النساء: .د 
دور ا أكبر في القرارات الرئيسية القرارات المتعلقة بالمنزل، التعليم، الصحة، وأصبح لها 

تفهم طريقة المرأة في  فأضحى مهما  لجميع المؤسسات تقريبا  كشراء المنزل...وغيرها 
، 2031،لحياالسويدان، باشر ) القرار فهي قادرة على ذلك أكثر من الرجل. اتخاذ التفكير

 .(201.ص
عطاء الصالحيات: .ه  أثبتت الدراسات التي قامت بها الباحثة جوديت روزنر  التفويض وا 

أن  "الميزة األنثوية"في كتابهما  (Judith& Helgusen) والباحثة سالي هيلجسن
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استعمال المرأة للقوة في العمل أرق من الرجل وهي أكثر من الرجال في إعطاءها 
 ومتماسكا  الصالحيات للعاملين، وتخويلهم حرية اتخاذ القرار، مما يجعل الفريق متحمسا  

اآلتي يتحدث عن طبيعة العمل القيادي لدى الرجل والمرأة عموما، حيث هناك  الجدول
 (209-204.، ص2031حيل،االسويدان، باشر ) استثناءات ال محالة:

 ( يبين مقارنة العمل القيادي لدى الرجل والمرأة03جدول )
 المرأة القيادية الرجل القيادي 

يعمل بدرجات متفاوتة من الجهد ولكن 
 .نقطاعابدون 

تعمل بدرجة واحدة من الجهد ولكنها تأخذ فترات 
 .راحة قصيرة متباعدة

تربكه وتؤثر على المقاطعات والزيارات 
 انتاجيته وأدائه.

تعتبر الزيارات والمقاطعات فرصة لبناء العالقات ولتفهم 
 األتباع ومساعدتهم. تاحتياجا

يحرص على العمل بشكل كبير وال يتخلل ذلك 
 أمورا  أخرى في الغالب.

لها عالقات واسعة مع أشخاص خارج متابعة األمور 
 األسرية.

 لها عالقات واسعة مع أشخاص خارج المنظمة. خارج المنظمة. له عالقات واسعة مع أشخاص
يتابع أداء المهمة تلو المهمة، دون تركيز كبير  

على تقييم األداء أو النظر في اآلثار 
 المستقبلية.

تقيم كل عمل وتحرص على دراسة اآلثار المستقبلية 
 واآلثار العامة على األسرة والبيئة والتعليم ونحوها.

 ترتبط بعملها ولكنها ترتبط بأمور كثيرة أخرى. يرتبط بعمله بشكل عميق. بعملهيرتبط 

 تحب تبادل المعلومات. يحب االحتفاظ بالمعلومات.
تعمل من خالل شبكة عالقات وليس تسلسل  يحرص على التسلسل التنظيمي.

  والرئاسة:الفرق بين القيادة  .4.1 تنظيمي.
 -يميز الباحثون بين مفهوم القيادة ومفهوم الرئاسرررررررررررررررة حيث يكون مصدر السلطة

بالنسبة للرئاسة مستمدا  من خارج الجماعة نأي أن الرئيس يستمد سلطته من قرار تعيينه 
بالنسبة  -من طرف السلطة العليا ،و بذلك يكون مفهوم على الجماعة بينما تكون السلطة

مدة من الجماعة نفسها ومن قدرة القائد على التأثير في اغير أي أن القيادة تنبع مست -للقيادة
من داخل الجماعة وتظهر بصورة تلقائية وسلطة القائد هنا يخلعا عليه تلقائيا أفراد الجماعة 

االذين يختارونه كقائد ويصبحون أتبا فالقيادة تنبع من الجماعة ويقبل األعضاء سلطانها  ، له ع 
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لرئاسة فتستمد من سلطة خارج الجماعة ويقبل األعضاء سلطانها خوفا من العقاب أما ا
همه اإلبقاء عليها صونا لمركزه والرئيس مفروض على الجماعة يباعد اجتماعي كبير وي

 هناك فروق بين القيادة والرئاسة ، كذلك هناك عالقة وثيقة بينهما ويتضح ذلك فيما يلي : و 
 للشخص.ذ، بينما تعتمد الرئاسة على السلطة المخولة تقوم القيادة على النفو  -
 تنتج القيادة تلقائيا من الجماعة، أما الرئاسة فمفروضة على الجماعة. -
تعمل القيادة في ظروف عادية غير رسمية وغير روتينية، أما الرئاسة فتعمل في أوضاع  -

 رسمية ومواقف روتينية وأنها مستمرة ومنظمة.
بالنسبة للقيادة هو الجماعة نفسها وشخصية القائد، أما بالنسبة مصدر القوة والنفوذ  -

للرئاسة فإن مصدر القوة والنفوذ هو المنصب الذي يشغله الفرد في التنظيم المقرر له 
 رسميا.

سلطة الرئاسة هي التي تحدد للجماعة أهدافها دون أي اعتبار لمشاركة األفراد حين  -
 تماما.لقيادة تنعدم بينهم المشاعر وهذا على عكس ا

وقد تلتقي الرئاسة بالقيادة وبذلك يمكن كل للفرد أن يجمع بينهما في آن واحد غير أنه 
نما يصبح الرئيس قائدا إذا أمكنه اكتساب  ليس من الضروري أن يكون كل رئيس قائدا وا 

أن القائد قد يصبح رئيسا إذا ما حصل على منصب رئاسي  يشغله، كماالنفوذ الالزم الذي 
كذلك فإن كال من القيادة والرئاسة يتطلب مركزا أعلى من  يقودها،ي في الجماعة التي رسم

 .(Minot,1972,p.13) الجماعة.مجرد عضوية 

 مستويات القيادة: .5.1
وهي قيادة المهنيين والمتخصصين في المجال العملي والنظري أو  القيادة المهنية: .أ 

 األنشطة الترويحية وتنقسم إلى:
ويقصد بها قيادة المجموعات المسؤولة عن وضع السياسات العامة  المخططة:القيادة  .ب 

 للمؤسسات في جميع المجاالت والقطاعات.
 ويقصد بها قيادة المجموعات التي يقع على عاتقها مسؤولية التنفيذ  القيادة المنفذة: .ج 
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 الخطة ميدانيا.
 نوع من القيادات التي تتولى عمليات المتابعة والتوجيه واإلشراف على القيادة الموجهة:  .د 

  .المهنيين في المؤسسات والهيئاتالقادة 

وهي القيادات التي تعمل في اإلشراف والتوجيه واإلدارة للمؤسسات  القيادة المتطورة: .ه 
مكاناتهم وقدراتهمالترويحية واالجتماعية دون مقابل بما ينسجم   وتخصصاتهم. وا 

يعتبر الحصول على هذا النوع من القيادات من خالل اكتشاف  القيادة الطبيعية: .و 
حيث  العالية،من الشريحة الشباب ذوي االستعداد القيادي والرغبة  العناصر الصالحة

واإلشراف  مناسبة، وتحمليهم مسؤولياتيقوم المختصون بانتقائهم وزجهم في ميدان العمل 
وتنمية مواهبهم وصقل  للعمل،م لنجاح عملية ممارستهم عليهم وتوجيه وقيادة قدراته

شراكهم في دراسات  لديهمصفات القيادة  عن طريق تكليفهم بمسؤوليات متدرجة وا 
 .وتدريبات قيادية إلبراز النواحي القيادية لديهم وتأهيلهم لقيادة قطاعات العمل المختلفة

 (56-55.ص، 2003 البدري،)
   التربوية:القيادة  .6.1

تعددت المفاهيم اإلدارية والقيادية نتيجة للدراسات العديدة والبحوث الكثيرة التي أجريت 
حول التنظيمات اإلدارية وصفات القائد وسلوكه ووظائفه وأهمية العالقات اإلنسانية بين أفراد 
الجماعة في إنجاز المهام ، هذا وقد اختلف المفكرون حول معاني القيادي واإلداري فمثال 

المؤرخون عدم اإلختالف بين اإلثنين بينما يرى السلوكيون وفي مقدمتهم ليغام بأن  يرى
مرتبط باألدوار التنفيذية في حين أن مصطلح إداري أكثر شموال  (leader)مصطلح قيادة 

والقيادة التربوية بمفهومها الحديث تعني كل نشاط إجتماعي هادف يدرك فيه القائد أنه عضو 
لحها ويهتم بأمورها ويقدر أفرادها ويسعى لتحقيق مصالحها عن طريق في جماعة يرى مصا

التفكير والتعاون في رسمها الخطط وتوزيع المسؤوليات حسب الكفاءات واالستعدادات 
 .رية واإلمكانيات المادية المتاحةالبش

نما تعتمد على   فالقيادة التربوية ال تعتمد على السلطة وما منحتها من مسؤوليات وا 
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ها في جعل سلطة الجماعة ومصلحتها التي ال تتعارض مع الصالح العام هي قدرت
 .(186.، ص3972،كنعان) لسلوكها.المحرك األساسي للجماعة والضابط 

وهكذا ينظر للقيادة التربوية باعتبارها ذلك العمل أو السلوك بين األفراد أو الجماعات 
التربوية التي يشركون في قبولها  الذي يدعو إلى تحرك الفرد أو الجماعة نجو األهداف

ين فرد وجماعة وبين جماعة وجماعة، ويضيف البعض بأن عمل القيادة نوع من التفاعل ب
 (230.، ص3994،بلقاسم وعبد المهدي) يقود إلى إضافة جديد ل فراد أو المجموعة.

 أبرزها:وقد تأثير القيادة التربوية بمؤثرات جعلتها تعرف أطوار عدة 
التربوية كان للحركة العلمية في أواخر القرن التاسع أثرا على القيادة  :العلميةالحركة  -أ 

انتقلت من عملية محددة تقوم على الخبرات الشخصية إلى عملية محددة تقوم على  حيث
في حل المشكالت المعتمد على التفكير واالستقراء والتحليل والقياس  الخبرات

 والموضوعية.
وقد فرضت تلك المفاهيم نفسها على القيادة التربوية  :والسيكولوجيةالمفاهيم التربوية  -ب 

فراعت احتياجات األفراد ورغباتهم ومشاعرهم وأبرزت أهمية الجماعي للجموع ولصالح 
 .المجموع

نتيجة للتراث اإلسالمي واألثر الديني وخاصة األثر اإلسالمي  اإلنسانية:العالقات  -ج 
أصبحت  وغيرهم Mjoostrberg and Freud وفرويدميوستربرج العميق ونتيجة لبحوث 

من الضروري أن تهتم  لإلدارة وكانالعالقات اإلنسانية تكون أو تشكل المعرفة الرئيسية 
بفهم وتحسين العوامل اإلنسانية والعالقات التي تحكم التنظيم وفي هذا الصدد يمكن 

 .(378-377 .ص، 2004)سرتك،تحديد الظواهر التي أدت إلى تطوير. 
 وهي:خمسة أنماط  القيادةيندرج حسب هذه 

فه  المهمة،نمط قيادي متسلط يركز على  وه (:قائد المهمة)التقليدي نمط المدير  -
بالمقابل االهتمام بالمشاعر والعالقات مع العاملين فهو  واإلنتاج،بالعمل  وشديد االهتمام
 مفادها أنه يجب عليه تحقيق فالقائد في هذا النمط لديه قناعه  الرقابة.يستخدم معهم 
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 .أهداف المنظمة قبل كل شيء
مما  كبيرة،نمط يهتم فيه المدير بالعاملين بدرجة  االجتماعي: هونمط مدير النادي  -

وهو يسعى للقضاء على ظواهر الخالف بين  بالصداقة،يؤدي إلى خلق بيئة مليئة 
 هداف.األوتحقيق  اهتمامه ضعيف في العمل واإلنتاجبينما  العاملين،

القائد في هذا النمط ضعيف فهو ال يقوم بمهام القيادة (: نمط المدير السلبي )المنسحب -
 وتكثر الصراعات أهداف،أي  قال يحقوهو  العملويعطي المرؤوسين حرية في 

وهذا النمط هو أسوأ األنماط على اإلطالق حيث ال يوجد اهتمام والخالفات في العمل 
 العاملين. باحتياجاتبأهداف المنظمة أو 

ويبدي نفس  بالعاملين،النمط اهتماما  متوسطا   المدير في هذا م: يهتالعملينمط المدير  -
ام بالعمل النمط يظهر درجة متوسطة من االهتم بالعمل، وهذاالدرجة من االهتمام 
غير مما يجعله  المطلوبة،أنه يتم بالكفاءة  االهتمام ال تشير إلى والعاملين إال أن درجة

 قادر على تحقيق المستوى المرغوب في كل األحوال.
فالقائد يبدي اهتماما   والعملي،النمط يه تم بكال البعدين اإلنساني  اهذ القائد:نمط المدير  -

كما يهتم هذا النمط بروح الفريق  بالعمل،المقابل يبدي اهتمام عالي  وفي بالعاملين،عاليا  
كذلك يحرص القائد في هذا  ثقافتها،ويشكالن محورا  مهما  في  ومناخ العمل الجماعي

 غيير بالت مويهت ة،رررررربالمنظمويربط األفراد  واآلمال،األهداف  النمط بأن يستمد سلطته من
 .(94 .ص، 2008،القحطاني) والتجديد.

 :القيادية الكفاءات .7.1
تعتبر الكفاءات القيادية من الكفاءات الرئيسية الخاصة باألدوار والمناصب الواقعة ضمن    

وقد تم إعدادها بما يتماشى مع التفكير االستراتيجي والتوجهات  عليا، هذافئة وظائف قيادية 
 اإلستراتيجية وتطوير القيادات وهي ثالثة أنواع:

 التفكير االستراتيجي: كفاءة .3.8.1
  الستشراف العميق التأمل من ينطلق فهو المستقبل، فهم مداخل أحد االستراتيجي التفكير يعد



 الفصل الثالث: الكفاءات القيادية

95 
 

المجتمع  في المتاحة الفرص من لالستفادة المدرسة يقود الذي االتجاه وتحديد المستقبل
موسعة  تفكير طريقة بأنه( Haines)اعتبره  وقد المستقبلية، والمتغيرات التحديات ومواجهة
 لمحيط شمولية وأكثر المدى بعيدة نظرة نفسه الوقت وفي استراتيجية، أسس على ومبتكرة

 في عليه ستكون وماذا مركزها، حيث من لمستقبلها ما منظمة تصور وهو .المنظمة والبيئة
 غاياتها وتحدد ،رسالتها تصمم أن عليها يحتم التصور وهذا، البعيد على المدى المستقبل
 مع ستتعامل كيف أيضا   وتحدد المستقبل هذا إلى للوصول ستتبعهاالتي  والوسائل وأهدافها
 بها، تتصف التي والضعف القوة نقاط تحديد من بما يمكنها والخارجية الداخلية بيئتها

 (.43.، ص2030، شحادة) والفرص
 اتخاذ من المدرسة هذه تتمكن أن إلى ذلك يهدف وكل بها، المحيطة والتهديدات 
 .القرارات تلك وتقويم مراجعة وأيضا   البعيد المدى على والمؤثرة المهمة اإلستراتيجية قراراتها

(Heath,2005,p.11)،عديدة منها:  بتعريفات االستراتيجي التفكير مفهوم لقد عرف و 

  ثم ومن والتغير، بالتحدي تتميز والتي تواجه المنظمة التي المواقف تحليل أسلوب":بأنه -
  االجتماعيةبمسؤولياتها  المنظمة وارتقائها بقاء لضمان التصور خالل من معها التعامل

                                                                                                                   (.74.ص، 2004، )الخفاجي ."ومستقبال حاضرا واألخالقية
  من بداية المنظمة هررررررررررررررررررررتوجي من ولونؤ المس خالله من يتمكن الذي األسلوب ذلك :"بأنه -

 رؤية تكوين إلى األزمات ومواجهة اإلجرائية واألنشطة اإلدارية من العمليات االنتقال
 المطلوب التغيير خدمة على القادرة والعوامل الخارجية الداخلية المتغيرة للعوامل مختلفة

 التنظيم إلمكانيات ممكن استخدام النهاية أفضل في يتضمن بما المحيطة البيئة في
                                                                          .(48.، ص3990 المبارك،). "للماضي إهمال دون المستقبل على مركزة أساسية بصورة

 الفرص تنظيم لتحديد أي أفراد في تتوفر أن يجب التي المعرفة: "بأنهأيضا وعرف  -
 استمرارية إلقاء يكفل ممل دائم بشكل معها التعامل وتأمين المستقبل، وقضايا والتهديدات
                                                                    .(11ص.، 1986، مرعي) ."المتطور
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تتحدى  التي النظرية واألطر الفرضياتمن  مجموعة إطار في التفكير أنواع أحد :"إنه -
مجيد ).أفضل هو لما نقلة نوعية إحداث إلى ويسعى السائدة، والممارسات المقدمات
                                                               (.5 .، ص2006 ،والداهري

 يسرتخدمها التري والمعرفيرة العقليرة العمليرات تلرك إنره ": (25.، ص2000) ويعرفا  مرساي -
 هرذا مرع التعامرل ويتطلب قرارات، اتخاذ تستوجب التي المشكالت إلى لحظة النظر القائد
 الفرعيرة الكفراءاتو  ."متناهيرة بدقرة يجابههرا القائرد التري الفعليرة الحالرة استحضرار البعرد
                                                                  :هي االستراتيجي لتفكير

 المؤسسة:قيادة وتطوير أهداف  .أ 
ويتخذ القرارات في سياق بيئة  المباشرة،يفكر خارج بيئة العمل حيث أن القائد يجب أن 

معرفة متعمقة ووعي لبيئة العمل في تحديد القضايا الطويلة األمد  الشاملة ويظهرالعمل 
يوازن بفاعلية بين األهداف اإلستراتيجية طويلة األمد واألولويات و  والفرص،والمشاكل 

 الواضحةويطور االستراتيجيات  تعقيدا،يخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل و  المباشرة
 ،2004 )سرتك، تراتيجية والبرامج الرئيسية للمؤسسة.يشارك الموظفين في إعداد الخطة اإلسو 

 .(375 .ص
 سليميتبين الحاجة إلى خلق ثقافة مبنية على تحمل المسؤولية بانضباط وبشكل كما 

 الحسبان في األجل ويأخذبدال من الرؤية الضيقة قصيرة  األمد،يعتمد الرؤية الشاملة طويلة و 
 ذوي العالقة المعنيين. تأثير القرارات على كافة أصحاب المصلحة

 تطوير رؤية المؤسسة وأهدافها اإلستراتيجية: .ب 
في تطوير رؤية المؤسسة وأهدافها  األجل ويسهمط ل هداف طويلة يخطتم التيحيث 
ويوفر  اإلستراتيجية،ويساعد على تشكيل  جديدة،يدخل منظورات ومفاهيم و  اإلستراتيجية

استراتيجية المؤسسة بحيث يفهمونها ويقدرونها ويلتزمون لآلخرين  يوضح و    الموارد الالزمة
يمتلك تفكيرا ثاقبا متوافقا مع المالحظات الدقيقة ويتنبه ويفسر القضايا كما يجب أن   بها

والمشاكل األقل وضوح ويطور حلوال مبتكرة ويعتمد التفكير اإلبداعي لتوليد حلول تناسب 
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ويطور  رص والتهديدات في مختلف الحاالت الفيحلل نقاط القوة والضعف و و  جميع األطراف
إلى تقصي المعلومات  ويقيمها  ويسعى  مقاربات وأهداف بعيدة المدى بناءا على هذه النتائج

، ويحلل أسباب التغييرات في  ويحلل الوقائع من مختلف النواحي ليختار أفضل المسارات
 التوجيهات.

 المؤسسة:تطبيق برامج التغيير مع رؤية  .ج 
على القائد أن يفهم بوضوح رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة بشكل ينعكس على   

قراراته اليومية وال يدخر جهدا أو وقتا للتركيز على التحسين طويل األمد للعمليات 
واإلجراءات المعتمدة ضمن إدارته  ويطور فهما أشمل ل عمال بغية تحسين أداء وعمليات 

بما يتناسب مع أهداف المؤسسة، وينفذ المبادرات الجديدة فريق عمله، ويحدد أولويات العمل 
وفقا ل هداف المسطرة  ويفكر بشمولية ويأخذ في االعتبار الصورة األوسع ويتحدى التفكير 
التقليدي  ويعتمد التوازن بين الكمية والجودة كأداة مؤيدة ، ويقيم االستشارات الالزمة لكسب 

قترحة ، ويحلل ويعرض المعلومات بشكل منطقي ، ويسعى االلتزام بالقرارات أو الحلول الم
الهيئة االتحادية للموارد البشرية ) إلى جمع البيانات والتحقق من صحتها لتقييم الوضع الراهن.

 (2034، الحكومية
 :وتطوير قدراتهم الموظفينتمكين كفاءة  .2.8.1

 الصالحياتهي القدرة على تحفيز وتشجيع الموظفين وفرق العمل عن طريق منحهم 
يجاد بيئة الالزمة  لتسيير األعمال المناطة بهم وتوفير الدعم واإلرشاد والتطوير ، وا 

عداد القادة المستقبليين مما  عمل مشجعة على تحقيق أعلى مستويات األداء الفردي ، وا 
تشجيع  األسباب والمبررات المنطقية لهذه الكفاءة هو ومن، يضمن استدامة نجاح المنظمة

التدريب التي تدعم تطوير التميز والقدرات القيادية المستقبلية في مختلف مستويات ثقافة 
ولة ، ويؤدي التركيز على تطوير وتنمية المهارات اإلدارية والقيادية إلى تحقيق سؤ الجهة الم

عداد القادة المستقبليين مما يضمن استدامة نجاح الجهة ، أعلى مستويات األداء الفردي وا 
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 ، وباشراحيل )سويدان لمنظمة( وتتضمن هذه الكفاءة عدة كفاءات فرعية أهمها:المسئولة )ا
 (248.ص، 2031

 خلق ثقافة األداء المؤسساتي: .أ 
يقود ثقافة تعزز األداء المؤسسي ويوجه لتحقيق أداء يفوق حيث  يجب على القائد أن    

والتطوير من اجل تقديم يدعم بيئة التدريب ، و  التوقعات في كافة مستويات الجهة المسئولة
يخلق باستمرار فرصا لتطوير ، و  واالبتكار ومنح التغذية الراجعة البناءة ،نموذج شخصي

يشجع ، و  القدرات القيادية واإلدارية ضمن فريق عمله وفي مختلف إدارات الجهات المختلفة
 تثمار في تدريب وتطوير قادة جدد يدفع ويقود االس، و  ثقافة العمل الجماعي المشترك

يخول ، و  ويضمن توافر الصف الثاني على الوظائف الرئيسية من ذوي الكفاءات العالية
يستطلع أراء ، و األفراد تحقيق النتائج ،ويطور بيئة تسهل تبادل األفكار وتمكن التغيير

قود ويتولى مسؤولية ي، و الموظفين لمعرفة األسلوب الذي يفضلونه في إدارتهم وتأدية وظائفهم
يشجع ويسهل تنمية األفراد و   تحفيز أداء الموظفين من خالل مكافأة األداء المتميز ل فراد

من خالل السعي الحثيث إلى استخدام وسائل التطوير التي تتوافق مع االحتياجات الفردية 
 .(2034)الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ، واألهداف الموضوعة لها.

 دارة األداء بفعالية:إ .ب 
التغذية الراجعة بصورة منظمة ودقيقة وبناءة لمرؤوسيه لتشجيع تحسين  القائد يقدم حيث

الموظفين في  لمساع يفوض المسؤوليات بالشكل المناسب ويحدد األهداف الرئيسيةو  األداء
الكامنة ويتخذ  يحدد الموظفين ذوي الكفاءات، و  اكتساب مهارات جديدة وتعزيز قدراتهم

تشجيع األفراد على تحديد األهداف والعمل ، و  المبادرات والخطط الالزمة لتعزيز مهاراتهم
يستعرض تقدم االنجاز خالل المهل المتفق عليها لضمان استيفاء الشروط و   على تحقيقها

نقاط القوة يحدد و   يعتمد المنهج التدريبي إلدارة األداء وحل المشكالتو   والمعايير المحددة
يوزع المهام بعدالة على ، و  في كفاءاته القيادية ويقر المجاالت التي تحتاج إلى التطوير

يعتمد توافق اآلراء واإلجماع في اتخاذ القرارات ، عندما يكون ذلك   موظفيه وفقا لقدراتهم
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ح المجال يشجع التطوير المباشر للمهارات القيادية ويفس، و  ممكنا لكسب ثقة الفريق والتزامه
لتطوير الموظفين من خالل توكيلهم بمهمات رئيسية ودفعهم للتعامل مع صناع القرار 

يوكل ويدعم اآلخرين ليتطوروا ويتحملوا مسؤوليات  ويوفر و   الرئيسين وأصحاب النفوذ
 (2034)الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ، .التدريب المستمر لمرؤوسيه

المعرفة والخبرات مع الموظفين القائد يتشارك حيث  وجيهم بفعالية:تدريب الموظفين وت .ج 
أهداف واضحة لمرؤوسيه ويوفر لهم األدوات  والمؤسسي ويحددلتحسين األداء الفردي 

المسؤوليات والمهمات بين مرؤوسيه ويوضح  األداء ويوزعالالزمة لتحقيق أفضل مستويات 
يتابع احتياجات التوظيف ويحدد تأثيرات أي متطلبات في و  مهنة،األدوار الخاصة بكل 

يساعد مرؤوسيه في تحديد خطط و  مرؤوسيه،يحدد بدقة نقاط القوة والضعف لدى و  التغيير،
 (.84.، ص2009مجاهدي ،) ،بفعاليةالتطوير الفردي ويدعم تنفيذها 

مهارات يقدم التدريب واإلرشاد سواء بشكل رسمي أم غير رسمي من اجل تطوير و 
مرؤوسيه وقدراتهم ويشجع ويحفز الموظفين على االستفادة من جميع فرص التدريب 

  يرشد الموظفين الجدد ويوجههم ويحدد معايير وأهداف واضحة لهم، و  والتطوير المتاحة لهم
يشرح و   يشجع اآلخرين على انجاز المهام بمفردهم مع توفير الدعم والمساعدة عند الحاجةو 

  األداء لجميع مرؤوسيه ويراقبهم عن كثب لضمان تحقيق النتائج المرجوةمتطلباته في 
يشيد بالداء االيجابي ويعالج األداء ، و  ا نقاط القوة والمجاالت التي تحتاج إلى تطويرمظهر  

 يشدد على أهمية ، و  الضعيف ويحلل نقاط القوة والضعف واحتياجات التطوير لدى اآلخرين
الهيئة االتحادية للموارد البشرية ) مع الفريق ويمنح تغذية راجعة.التطوير ويستثمر الوقت 

                                               (2034الحكومية،
 التغيير:إلى قيادة الفاءة ك .1.8.1
 فري لردى العراملين والواقعيرة الحماس ويخلق االلتزام يبني قيادي نمط التغيير قيادة إن  
 التخطريط ل مرور بإمكانيرة واإليمران بالمستقبل، األمل لديهم ويزرع للتغيير التعليمية المؤسسة
دارتهرا المهنري بنمروهم المتعلقرة  إلرى التغييرر قيرادة تسرعى الرذي التعراوني العمرل ويمكرن ، وا 
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 إحساسرا   لرديهم ويرزرع ، مسرتقبلهم واستشرراف عملهرم إتقران مرن العملية في تعميمه للمشاركين
 علرى تسراعد التري القيرادة هري المجرال هرذا فري التغير وقيادة ، للعمل والطاقة باألمل والتفاؤل

 الترزامهم تجديرد علرى وتعمرل وأدوارهرم ومهمراتهم براألفراد المتعلقرة فري الرؤيرة النظرر إعرادة
 .، ص2001،ماؤتمن)غايراتهم. تحقيرق في تسهم التي العامة النظم والقواعد بناء إلعادة وتسعى

38).                                                                         
 اإلدارية التنمية جوهر هي التغيير قيادة على أن القدرة (2000)مؤتمن وتعد  هذا
 تحقيق إلى ولررررررررررررللوص والمنظم المخطط هدرررررررالج قيادة تعني ختلفة حيثررالم بأبعادها
 واإلمكانيات البشرية، للموارد السليم العلمي خالل التوظيف من للتغيير المنشودة األهداف
 للمؤسسة. المتاحة والفنية المادية،

 شمولي عملي منهج تطبيق خالل من المؤسسة تحويل عملية بأنها التغيير وتعرف قيادة -
 األعمال تطوير خالل من إليه الوصول المراد الواقع إلى الحالي الواقع من متدرج

                                                                                                                                                                             . (7.، ص2005 ،سميث) إحداثه. المراد التغيير أساليب والسلوك بإتباع
 والسلوكية واإلدارية الفنية المهارات توفير خالل من المسبق االستعداد بأنها :يعرفها" كما -

وفعالية  وزمنية( بكفاءة ،قانونية مادية ،)بشرية المتاحة الموارد الستخدام واإلدراكية
  سلبيات بأقل محددة فترة خالل المنشود المستقبلي الواقع إلى الحالي الواقع من للتحول
                                                     .(395.ص ،2006 ،سالم) .وتكلفة جهد وأقل وقت بأقصر والمؤسسات على األفراد ممكنة

 التغيير:إلى لقيادة االكفاءات الفرعية و      
 التغيير:قيادة األفراد نحو  .أ 

يطلق ، تتطلب من القائد أن ضع استراتيجيات االنتقال من وضع إلى آخرو  إن 
يتبنى ثقافة االبتكار من خالل تحفيز الموظفين و  ،مبادرات التغيير االستراتيجي ويقود تنفيذها

نهجا  التغيير ويضعيستبق إمكانية رفض األعمال ، و باستمرار إليجاد طرق جديدة في تنفيذ 
لحاجة إلى التغيير، ويلهم األفراد ويمكنهم من تطوير ايسهل و   لمعالجة مثل هذه الحاالت

مع التشديد على ذجا في ابتكار طرق جديدة للعمل ويجسد نمو ،  أفكارهم الجديدة ونشر
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كما  يستخدم أدوات وتقنيات تحفز اإلبداع لدى اآلخرينوالعادات والتقاليد ، و  احترام القيم
والنهوض  المؤسسةمن اجل تحسين  اش السليم والبناء كأداة للقيادةيعتمد على النقيجب أن 

)أحمد، .التغيير عن طريق تشجيع اآلخرين على تبني قيادة تحقيقها يدعم عملية، و بها
 .(254 .ص،2000

   تبنى أفكار األفراد والجماعات المعنيين بقيادة التغيير: .ب 
يترجم استراتيجيات التغيير المؤسسي إلى أهداف عملية  على القائد في المؤسسة أن 

          يوضح الوقائع واألسباب الداعية إلى و  ويصوغها ضمن عمليات واطر زمنية محددة
يتبنى األفكار الجديدة ،ويدعم الموظفين و   يطور االستراتيجيات المناسبة إلدارة هذا التغييرو 

يحدد و   في تخطيط وتنفيذ مبادرات التغيير ويولد لديهم الحماس الحقيقي إزاء هذا التغيير
يستخدم المشاكل والحاالت و   على الموظفينيير مطلوب للتعامل مع تأثير التغآليات الدعم ال

يبادر إلى التغيير بشكل استباقي في مكان العمل لتحسين الجودة و  الصعبة كوسيلة للتغيير
 يستخدم أساليب ومقاربات مختلفة للتعاطي بفاعلية مع مختلف األفراد والظروفو   والكفاءات

 .(255 .، ص2000)أحمد،  جديد.ة الالمؤسسيعمل بحنكة على حشد الدعم والتأييد لمشروع و 

  التغيير:تحديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ  .ج 
االستراتيجي ويوضح حسنات برامج التغيير  الجديدة،يرحب باألفكار القائد أن  على

  يشرح عملية التغيير وتأثيراته ومسوغاته ومبراته للمتأثرين به بشكل مباشرو  عمله لفريق
يشرك الموظفين في التخطيط للتغيير وتنفيذه ، ويعمل على إقناع أصحاب المصلحة ذوي و 

يفهم و   يوضح الفرص المحتملة والنتائج المترتبة على التغييرات المقترحة، و  العالقة بالتغيير
يطبق ويدعم مختلف أنشطة و  ردود فعل الموظفين إزاء التغيير ويساعدهم على تقبله

يعمل بحنكة على تخطي ، و  التواصل والتدريب وتطوير فريق العمل واإلرشاد(التغيير)مثل 
يطور األفكار والبحوث الدقيقة للحصول على نتائج ، و  العقبات والممانعات في شان التغيير

يحافظ على التحفيز واألداء الفعال لديه كما لدى اآلخرين ، في مواجهة العراقيل و  مبتكرة
ينظم العمل ،  فعالة لمواجهة األوضاع الشائكة والتي يشوبها الغموضيرتجل حلوال و   الكبيرة
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وهناك كفاءات أساسية ، اآلخرين لتلبية الحاجات التغيرية، لديه كما لدى  ويراجع األولويات
 وهي:ن تتوفر في قائد المؤسسة أيجب 

  المساءلة:كفاءة  .أ 
 ومعالجة  المهام المناطة بههي تحمل كامل المسؤولية عن نتائج قراراته المترتبة على 

وتشجيع الموظفين التابعين له على االلتزام بتحقيق األهداف وانجاز  بفاعلية،المشاكل 
 :وهي فرعية كفاءات عدةوتندرج ضمنها  ةالمهمات المكلفون بها بكل صدق وأمان

حيث يقيم باستمرار الفرص والمخاطر التي تظهر في بيئة العمل  الموظفين:تشجيع  -
ويطور وبنشر نهج إلزامية تحمل المسؤولية ومنافع هذا النهج ويتحمل شخصيا مسؤولية 

 المرجوة ويراجعمخرجات األعمال  إلنجازااللتزام بإنجاح المنظمة ويحفز الموظفين ويرشدهم 
المسؤولية ويبني ثقافة التغيير وتحمل  الوظيفي،وك ويحدد المعايير األخالقية ومعايير السل

، 2031، وباشراحيل سويدانال) األعمال إلنجازمثاال في تطبيق وسائل جديدة  ويكون
 .(344.ص

ويقدم الدعم عند الحاجة ويحافظ بوعي على توازن بين  ويفوض مسؤولياته بتأن 
 الشخصيةإلى تشجيع ودعم بيئة العمل والحياة  الشخصية ويسعى باستمرارالعمل والحياة 
 قراراته، ويتحمل كامل المسؤولية عن رار إلى تشجيع ودعم بيئة التغييرويسعى باستم

شجاعة ومرونة في اتخاذ القرارات المناسبة تحت الضغط وفي خصوص المسائل  ويظهر
 إلى انجاز يمارس فطنة وذكاء في التعاطي مع اآلخرين ودفعهم  والحساسة،الصعبة 

 (2034،االتحادية للموارد البشرية الحكومية  الهيئة) .األعمال
الت المناسرررربة حيررررث يقرررروم القائررررد بتفررررويض مسررررؤوليات مهررررام المجرررراسااااتدامة بيئااااة العماااال: -

ويبرررين بوضرررروح معرررالم وخصرررائص المسررررؤوليات التررري يفوضرررها ويحرررردد ل شرررخاص المناسررربين 
والمرردد الموضرروعية لهررا ويحرردد المسررؤولية الترري  األعمررال المطلوبررة والصررعوبات الترري تطالعهررا

يتحملهررررا كررررل مررررن المرررروظفين عررررن المخرجررررات المحررررددة المطلوبررررة مررررنهم ويراقررررب ويتررررابع هررررذه 
المسرررؤوليات ويتخرررذ اإلجرررراءات الالزمرررة فررري حرررال تحقيرررق النترررائج المرجررروة ويكررراف  مرؤوسررريه 
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عمرالهم ويطرور ويشرجع ويطبرق ويحفزهم لكي يتحملوا مسؤولية المهرام المناطرة بهرم وقرراراتهم وأ
البرررررامج الترررري تعررررزز تحمررررل المسررررؤولية ويتحمررررل مسررررؤولية تنفيررررذ التزاماترررره لتحقيررررق المخرجررررات 

يظهرر و المرجوة من األعمال ويعزز ثقافة تحمل المسؤولية واعتمادها أسلوبا جديدا فري العمرل
فري المسرتقبل وقردرة  ، وتفراؤالالتغيير مرن حيرث اإلدراك والتصررف استعدادا وانفتاحا وقدرة على

على التعلم من التجارب واستخدام خبرته في المستوى التطبيقري ويظهرر أسرلوبا قياديرا ومنفتحرا 
علرررى المشررراركة ، ويفررروض المسرررؤوليات  ويعرررزز شرررعور المررروظفين بقيمرررتهم ويظهرررر اسرررتعدادا 

  لتحمل المسؤولية عن قراراته الخاصة في بيئة تتسم بمستويات عالية من المركزية.
يتحمل مسؤولية نجاح أو فشل مرؤوسيه ويتحمل نتيجة مخرجات  حيثوالمساءلة: الثقة  -

مرؤوسيه سلبية كانت أم إيجابية ويعمل بما يتوافق مع أنظمة وقوانين المنظمة أو  لأعما
ويمنح اآلخرين فرصة اتخاذ القرارات  والمهام،الجهة المسئولة يتولى توزيع المسؤوليات 

منه األمور يظهر استعدادا لتولي وزمام األمور والقيادة دون أن يطلب الالزمة وتولي زمام 
)الهيئة االتحادية للموارد البشرية .ذلك، ويدرك إدراكا تاما لمنهجه الخاص في اإلدارة

 .(2034،الحكومية
والقيادة ونقاط القوة والضعف ويعمل على التكيف وفقا للحالة ويسعى إلى التدريب  

والتعلم ويطبق بسرعة ما تعلمه على ارض الواقع ويتمتع بثقة بالنفس  والتحسين الذاتي
أن القيادة الفعالة تعتمد على الثقة المتبادلة  وأهميته ويدركواإليمان الشخصي العميق بالعمل 

 المرونةوالصدق ويملك القدرة واالستعداد على تنفيذ مهام متعددة في آن واحد ويظهرا على درجات 
 .(357ص.، 2031، وباشراحيل سويدانال) غط.والصبر تحت الض

يظهر مرونة في تحمل المسؤولية عن يبدي تعاون و  ثحي المسؤولية:مبدأ تحمل  .ب 
االعتماد  األداء، ويظهر إمكانيةبفعالية للمساءلة وتحمل المسؤولية وقياس  مرؤوسيه ويسعى

قدرته على  ويثبتلها، عليه لضمان انجاز المشاريع تقع ضمن مسؤوليته في الوقت المحدد 
ويحدد معايير  لذلك،مراقبة البرامج والفعاليات واتخاذ التدابير التصحيحية متى دعت الحاجة 

عن تحقيق أهداف العمل بنجاح وانجاز النتائج المرجوة من  ويتحمل المسؤوليةأداء موظفيه 
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حول احترام زمالئه ومرؤوسيه والعمالء ويزودهم بتغذية راجعة  األعمال، ويعمل على
 سلوكيات اآلخرين.

يتحمل المسؤولية ويشارك بفعالية في انجاز  حيثباإلنسان: واالهتمام دعم مرؤوسي   .ج 
ويوجههم ويتحمل المسؤولية عن المهام التي  ويدعم موظفيهالمهام والمسؤوليات الجديدة 

المهام المناطة إليه ويتولى  ويتشارك مسؤوليات أخطائهعن  ويتحمل المسؤولية ينجزونها
انجازها ويتحمل مسؤولية أعماله ويعتمد على ذاته في التفكير والتخطيط وانجاز المهام 

انجاز  ويتحمل مسؤوليةالجديدة، إلتمام المهام والمسؤوليات  ويثبت استعدادهالمناطة به 
حسب  بها تعهد م ذلك، وينجززمالئه في العمل حيثما ينطبق  إليه والىالمهمات الموكلة 

 .(344.، ص2031، وباشراحيل سويدانال) .الشروط المتفق عليها
 يتخذ اإلجراءات الالزمة ويعترف باألخطاء ويعيد تركيز جهوده الوظيفية:أداء المهام  -

وفعالية مع الموظفين اآلخرين بغض  ويتعاطى بمهنية أعماله،عن  ويتحمل المسؤوليةتباعا 
بالعمل سرية المعلومات المتعلقة  بها ويحترمالمكلف  األعمالمستوياتهم، وينجز النظر عن 

                               .ويحمي سالمة وكرامة زمالئه والعمالء ويحترم
 إدارة الموارد بفاعلية:كفاءة  .ب 

 واعتماد معايير  الجهة،وهي القدرة على التخطيط السليم والفعال لمواد المنظمة أو 
 يشمل تحديد األولويات نو تشجيع التعاون  اإلستراتيجية، مماالتميز في تحقيق األهداف 

ولضمان االستخدام لموارد  المطلوبة،وتحفيز الموظفين لتأدية مهامهم وفقا لمعايير التميز 
 وفاعليةالجهة المسئولة أو المنظمة سواء الموارد البشرية أو المالية أو المعلوماتية بكل كفاءة 

 هذه الكفاءة عدة كفاءات فرعية أهمها: وتتضمن
يقود القائد المنظمة أو الجهة المسئولة ويتحمل مسؤولية   االستخدام الصحيح للموارد: -

إدارة مواردها المتاحة ،وضمان االستفادة القصوى من االستثمار في هذه الموارد ويفوض 
المسؤوليات الخاصة بالميزانيات والنفقات في حدود القانون ، ويتحقق من أن التخطيط المالي 

وقيمتها ، ويدير كامل موارد الجهة العينية ويخطط واالستراتيجي يدعم أهداف الجهة ورؤيتها 
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لالحتياجات واألولويات والقضايا المستقبلية ،ويتأكد من أن تحديد االحتياجات من الموارد 
واستخدامها يتم بما يتوافق مع اإلستراتيجية الشاملة ،ويبرم اتفاقيات شراكة متبادلة مع أطراف 

األخرى  ألطراف داخل الجهة واألطراف أخرى لتحقيق مخرجات تضمن مصلحة كافة ا
 .(2034،للموارد البشرية الحكوميةالهيئة االتحادية ) .ويضمن توافر الموارد العينية المعنية

المواقف االيجابية والبناءة في التعاطي مع األموال  ديعزز القائ إدارة الموارد بشكل فعال: -
الموارد ضمن إدارته ويتحقق من استخدامها بشكل فعال ن بما يضمن  العامة، ويديروالموارد 

ويضمن تطبيق أفضل الممارسات في اإلدارة المالية  وتطلعاتها،تحقيق أهداف المؤسسة 
نية وخاصة نفقات لتعزيز القيمة المالية والكفاءة ويتعامل بحذر وحرص مع بنود الميزا

بشكل فعال ويقيم استخدام موارد المؤسسة  ويستخدم تقنية المعلومات المؤسسة وأصولها
 بالمقارنة مع المخرجات المخطط لها ويستخدم منهجيات إدارة المشاريع الفعالة 

 2031،وباشراحيلسويدان ال) الخطةلضمان فعالية صرف المخصصات المقررة وفق  -
 .(330.ص،
القدرة على استخدام بيانات المصروفات وفهمها ضمن  يظهربمهارة: انجاز األعمال  -

القدرة على االستخدام واعتماد أساليب أقل تكلفة لتحقيق أهداف  مسؤولياته، ويظهرمجال 
ويتعاون مع الموظفين  األعمال، إلنجازويحدد ويفهم المعلومات األساسية الالزمة  العمل

يث التكلفة ويطبق الطرق األكثر فعالية األعمال بأكثر الطرق فعالية من ح إلنجازاآلخرين 
 .المواردلممارسات الهدر ويغتنم الفرص لتحسين استخدام  الموارد ويتنبهفي استخدام 

 (356ص.، 2031،و باشراحيلسويدان ال)
وينجز  وكفاءة،يستخدم الموارد بفعالية الحرص على المخصصات المالية للمؤسسة:  -

ويستخدم المواد  الفعالية،ويرفض الهدر أو تدني  التكلفة،األعمال بطريقة فعالة من حيث 
 باألسلوب المخصصة لها ويتفادى هدرها.

 التركيز على النتائج:كفاءة  .ج 
 والحفاظ على التركيز والفاعلية  اإلستراتيجية،وهي القدرة على تحديد وتحقيق األهداف  
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ويشمل ذلك  المكلفة،والتميز في تحقيق النتائج التي تنسجم مع أهداف المنظمة أو الجهة 
 لهاالقدرة على تذليل التحديات والعقبات التي قد تعترض العمل ن ويجاد الحلول المناسبة 

المخرجات الفردية واألهداف العامة  نما بيوتعميق التوافق  وفقا لإلمكانات المتاحة
مما يشجع الموظفين على تعزيز استخدام الموارد المتاحة وتحقيق  واالستراتيجية للمؤسسة

  فرعية كفاءات عدة هذه الكفاءة وتندرج ضمنالمؤسسة وأهدافها  استراتيجيةنتائج تنسجم مع 
 :وهي
حيث يحقق التوافق بين : الوزارة الوصية المؤسسة واستراتيجيةتوافق بين أولويات  -

جل تحقيق مخرجات تتفق أالوزارة الوصية ، من  واستراتيجيةاستراتيجيات المؤسسة وأولويات 
مع الهداف  ويضع أهداف المؤسسة ويتوقع المخاطر ويطور االستراتيجيات المناسبة للحد 

ويضمن تنفيذها في الوقت المحدد ضمن الميزانية المخصصة لها، ويقيم شراكات من تأثيرها 
مختلفة مع األطراف ذات العالقة للمساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة ورؤيتها  ويشرف 
على أداء المؤسسة  ويقارنه باألهداف اإلستراتيجية والخطط المعتمدة ، و يضمن التركيز 

ويبحث عن األفكار أو الحلول التي أثبتت فعاليتها في جهات  على تحقيق األولويات الرئيسية
أخرى ويعتمدها لديه ويعزز ثقافة العمل الجماعي المشترك لتحقيق النتائج اإليجابية ، ويبذل 
جهودا إضافية ويتقبل اقتراحات من داخل وخارج المؤسسة بهدف السعي المستمر لتحسين 

رازية للحفاظ على األداء الفعال للمؤسسة من خالل النتائج والمخرجات ، ويتخذ إجراءات احت
توفير بيئة عمل مناسبة ، ويشجع ويدعم العصف الذهني لموظفيه ويتبنى األفكار اإلبداعية  

راها متوافقة مع أهداف  تحسين األداء الشامل للمؤسسة من خالل تطبيق الممارسات التي ي و
لجودة وااللتزام والتفاني في العمل  ويحرص على  أن يكون قدوة في تعزيز ا المؤسسة 

ويظهر التزاما برؤية الوزارة الوصية  ويساعد الموظفين في جميع المستويات على فهم مدلول 
 هذه الرؤية.

يطبق أفضل النظم في اإلدارة المشاريع تقنية  :)اإلنجاز( تحقيق أهداف المؤسسة
دارة الموازنة لضمان تخطيط المشاريع  وتحليله بدقة  وتحقيق التميز واضعا المعلومات وا 
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نصب عينيه أهداف الوزارة الوصية  ويضع أهدافا جريئة ومعايير عالية  ويعمل بحماسة 
وفعالية من اجل تحقيق األهداف  ويخطط لالستخدام التام لكافة الموارد المتاحة من اجل 

ويتحقق  وارد المتوفرة رجات باستخدام المتحقيق األهداف ويتمتع باالبتكارية في تحقيق المخ
ويقيم بحزم  ط العمل إلحراز النتائج المرجوة من التطبيق الكامل لكافة استراتيجيات وخط

أداءه الخاص وأداء موظفيه ويجري بانتظام جوالت تفقد ميدانية للحفاظ على المستوى 
بتكرة في المطلوب ، ويتبن الحاجة إلى بناء قدرات األفراد على تحقيق التميز ويقترح سبل م

سبيل ذلك ، و التأكد من تحقيق أفضل المعايير ويظهر أعلى مستويات االلتزام والتفاني في 
ويخصص الوقت الالزم للتخطيط الفعال من اجل  جاز المهمات ضمن الوزارة الوصية ان

االتحادية للموارد  )الهيئةضمان انجاز كافة المهام ضمن الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة 
 (2034،ية الحكومية البشر 

ويحدد  المعتمدة،يضمن االلتزام بالسياسات واإلجراءات  تحديد معايير ومقاييس األداء: -
معايير ومقاييس األداء ويراقب تقدم األداء ويناقش أداء موظفيه ويمنحهم التغذية الراجعة 
والتدريب بشكل مستمر، ويحدد بدقة الوقت والموارد المطلوبة من اجل تنفيذ المهمات ويطابق 

الت ويحدد األولويات في األعمال والمهمات ويجري التعدي هذه األخيرة بالمهارات المتوفرة  
على هذه األولويات والخطط عند الحاجة ، ويراجع باستمرار األداء مقارنا إياه باألهداف 
ويعطي المعلومات الالزمة لتعزيز نقاط القوة وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين  

نتاجية موظفيه على المدى الطويل أويعزز الفرص المتاحة من  جل تحسين إنتاجيته الذاتية وا 
، ويتجنب ومتوازنة تخلو من التشنج والتوترل السعي إلى خلق بيئة عمل سليمة ،من خال

التسرع في االستنتاجات واالفتراضات من خالل اإلصغاء والتدقيق في التفاصيل ، ويقدم 
ويطور طرقا مبتكرة وفعالة من حيث  ،تغذية راجعة محددة ومفصلة لتحسين الجودة الشاملة 

حد مكونات العملية أمن هنا برزت أهمية تقويم األداء بوصفه ،  التكلفة لتحسين الخدمات
والمعلومات التي تساعدها في رسم اإلدارية ألنه يزود اإلدارة العليا بالمؤسسة بالبيانات 

عداد الخطط واالستراتيجيات المستقبلية                                                                          .وا 
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والخارجيين وهي القدرة على فهم احتياجات العمالء الداخليين  على خدمة العمالء: التركيز -
ويشمل التركيز على  ومهنيةلتقديم الخدمات الالزمة لتلبية هذه االحتياجات باحتراف  والسعي

تطوير القدرة على استشعار و  المتاحة،متلقي الخدمة بمنحهم خدمات عالية ضمن اإلمكانات 
وتمكين الموظفين من تقديم خدمات عالة الجودة وتلبي  اهتمامهم،احتياجات العمالء مجالت 
 .فعالتوقعات العمالء على نحو 

هي الكفاءة القيادية األساسية التي يجب االستراتيجي  التفكيركفاءة  يري الباحث أنو 
 المؤسسة القدرة على خلق وبلورة رؤية واضحة للمستقبل ن يتحلى بها القائد حتى يستطيع أ

و يشمل تحليل طويل  الجهة المسئولة بأولويات العمل  أو لهاوربط األهداف اإلستراتيجية 
األجل ألولويات ، وخلق رؤية مشتركة للموظفين وذلك بتشجيعهم وتوليد االهتمام والحماسة 

تمكين القادة من رؤية مستويات عالية  وألهداف لديهم تجاه هذه الرؤية ، وتحفيزهم لتحقيق ا
والقضايا  التركيز على قضايا المدى الطويل من األنماط والعالقات في الحاالت المعقدة ، و 

الكبرى  فضال عن األعمال الروتينية وعلى القادة أن يستخدموا القدرات المعرفية ويحللوا 
وا خيارات مبتكرة وخالقة  فالقادة هم محفزي الوقائع  ويعتمدوا التفكير االستراتيجي ، ويطرح

القدرة على و  ، التغييرلى إتهم قياد ومن ثم  ،لمؤسساتي  فهم يؤثرون في اآلخرينالتغيير ا
 العملالبناء آلليات  التغيير والنقدلتبنى فكر وتطوير قدراتهم  العملتحفيز الموظفين وفرق 

االعتراف بدور القادة  واإلستراتيجية وأهدافها  المؤسسةوقيادة المبادرات بالتوافق مع رؤية 
االستراتيجي في تحقيق أعلى مستويات األداء المؤسساتي وتشجيع القيادات في المنظمة 

طالق مبادرات  االستراتيجي وتصور حلول جيدة لمواجهة  التغيير والتخطيطعلى احتضان وا 
  والتربوية. التحديات المؤسسية السياسية واالجتماعية

 صة الفصل:خال
للقدرات العقلية التي  كبيرةأهمية  المؤسسات التربوية لدى مديريتطلب تنمية الكفاءات ي

عن المدير يعبر و  سيعيشها.قد عايشها أو  المديرتعلم يكون  مخلفة، عل في وضعياتاتف
 ادارية وتربوية وبيداغوجيةمستوى أداء أو نشاط يكون قابل للمالحظة والقياس في وضعيات 
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 السلوكيةأين تنمو كفاءات  القيادي،مجال الأو  يدار إلامجال اللك في ذسواء كان  مختلفة.
للوصول إلى مستويات  داري والجانب القياديإلالجانب اوالتي تعمل على إزالة الحواجز بين 

 التسيير اإلداريو  والمتعلمين، للمعلمينت التربوية والبيداغوجية كحل المشكال ،فكرية عليا
-العمليات-المدخالت)التربوية عملية للتقويم شامل  والبيداغوجي للمؤسسة والمالي

   والهيئات.مستوى عال من االتصال والتواصل مع جميع الشركاء  المخرجات(
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 :تمهيد
و التنسيق  مسؤولية قيادة الفريق اإلداريالتربوية  ةالمؤسسالمدير يقع على عاتق     

 ، وتوفير متطلبات العاملين ، و تسيير شؤون المؤسسة ككل معه لتحقيق األهداف المسطرة
و إزالة العراقيل التي تعترضهم في أدائهم لدورهم سواء  األساتذة و حل المشكالت و والتالميذ

كانوا أو تالميذ أو عاملين، أو إداريين فمدير المؤسسة مسؤول عن كل صغيرة و كبيرة داخل 
 و كل ماله عالقة بالدروس على حسن تربية و تعليم التالميذ  فعليه أن يسهر مؤسسته

ر العملية ومتابعة سي ، يق األهداف التربوية و البيداغوجية المرسومةوتحق  النظام واآلدابو 
ألن التسيير ما هو إال وسيلة لغاية هي التربية  دائم طيلة السنةالتعليمية بشكل يومي و 

 بمفهومها الشامل.
 ماهية المؤسسة: .4.1

تعتبر  حيث الحديثة، المجتمعات في بارزا مكانا عامة بصفة المؤسسات تحتل
 النشاط هذا، إجتماعي، صحي، تربوي...قتصاديا نشاطأي  في األساسية النواة المؤسسات

 التي المصطلحات من تعد)المؤسسة( نهاو ولك البشري الوجود سمات من سمة يعتبر الذي
 الموسوعة في اهلل حسب سيد عرفها لقد ، ومفهومها  ظهورها فترة وحول حولها الجدل كثر

 إلى يشير مصطلح أنها على والحاسبات والمعلومات المكتبات علوم بمصطلحات العربية
 التابعة المكاتب وجميع الرئيسي المركز على مشتملة هيئة أو تجارية مجموعة أو المؤسسة"

 الشامي)" الضخمة الشبكات نظم إلى لإلشارة غالبا وتستعمل والبعيدة المحلية لها
 .(939 ص.، 2004سيد،و 
  على اديينـــــــــــــــــــاالقتص والباحثين العلماء هتمامإ المؤسسة شغلت لقد :اقتصاديا المؤسسة .أ 

 الساحة شهدتها التي التطورات أن غير االقتصادي، النشاط في األساسية النواة اعتبارها
 إعطاء وأصبح واالقتصادية العلمية المفاهيم من الكثير غيرت قد العصور عبر االقتصادية

 العلماء وتوجهات إيديولوجيات الختالف وهذا الخيال من ضربا للمؤسسة موحد تعريف
 التعاريف فبعض أخرى جهة من المؤسسات نشاط واتساع جهة من االقتصاديين والمنظرين
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ومن ،  الذي نعيشه العصر مع تتماشى وال جدا تقليدية أصبحت سابقا معتمدة كانت التي
 يعملون العمال من كبير "عدد بأنها:" للمؤسسة( Carle Marx)ماركس  كارل خالل تعريف

 من النوع نفس إنتاج أجل ومن المكان نفس وفي المال رأس نفس إدارة تحت الوقت نفس في
 (49 .ص ،2005،صخري) السلع".

ذا  الحالي عصرنا مع يتماشى يعد ولم الزمن تقدمه قد هذا ماركس كارل تعريف كان وا 
 ذوي أشخاص تجمع منظمة:""بأنها François.R ريتشارد فرونسوا مثل بعضال عرفها فقد

 تباع أن يمكن والتي ما سلعة إنتاج أجل من وقدرات األموال رؤوس تستعمل متنوعة كفاءات
   .(François , 1998,p.7). "تكلفته مما أعلى بسعر

 تعريفهم عند الواقعية عن بعدهم التقليديون على المحدثون االقتصاديون وينعى
 أقصى تحقيق أن إذ األرباح أقصى تحقيق إلى تهدف إنتاجية وحدة كل أنها على للمؤسسة

 الحياة في المنشأة سلوكتحدد  التي المختلفة العوامل بين من عامل هو األرباح من قدر
 .(472.ص ،2003حسين ،) ".العملية

 التوسع السوق على السيطرة كالشهرة لتحقيقها المؤسسة تسعى أخرى عوامل فهناك
 التميز واالنتشار التطور أوسع سوقية مكانة وعلى الزبائن من أكبر عدد على االستحواذ

 المسيطر هو المادية األرباح تحقيق هاجس يبقى ولكن مادية، غير االعتبارات هذه وأغلب
 إنتاجي تنظيم"ا "أنه على المؤسسة عمر صخري عرف ولهذا االقتصادي، الفكر على الكبير
 تم معينة، إنتاجية عوامل بين الجمع خالل من معينة سوقية قيمة إيجاد هو منه الهدف معين
 اإلنتاج" وتكاليف الكلي اإليراد بين الفرق من المتحصل الربح لتحقيق السوق في بيعها تتولى

 .(24 .ص ،2005،صخري)
 فقد المادية المكاسب نحو السعي وهو العصر هذا في السائد الفكر التعريف هذا يعكس

 لتحقيقه المؤسسة تسعى الذي الهدف تحديد خالل من الربح وهي هامة نقطة على ركزا
 عليها المتحصل المكاسب بين الفرقحساب  خالل من تحديده يمكن الذي الربح في والمتمثل

 ستضمن التي هي المكاسب وهذه،  إنتاجه تطلبها التي والتكاليف المنتج بيع عملية بعد
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 على ويركز أجله من المؤسسة تقوم الذي الهدف يحصر هذا على فهو السوق في مكانتها
يصل  أن قبل المنتج أن غير المؤسسة بها تقوم التي العمليات باقي بذلك اإلنتاج ويستثني

 منها. أي إسثتناء نستطيع ال يجعلنا ما األهمية من لها مراحل بعدة يمر السوق إلى
 اإلنتاجي النشاط تمارس التي االقتصادية الوحدة" بأنها المؤسسة نعتبر أن يمكننا لهذا
 أوجدت التي األهداف تحقيق أجل من وبيع وشراء تخزين من به المتعلقة والنشاطات
                                       .(26.ص ،2005، صخري) "أجلها من المؤسسة
 يحدد ال أنه إال باإلنتاج المتعلقة النشاطات يحدد التعريف هذا أن من الرغم علىو 
 المؤسسات على يركز بذلك وهو لتحقيقه المؤسسة تسعى الذي والهدف المنتجات نوعية

 من االقتصاديون يستثنيها التي الخدماتية المؤسسات عن الطرف ويغض التجارية اإلنتاجية
 لكن ،المقدمة الخدمات مقابل المادية للمكاسب تحقيقها لعدم بالمؤسسة الخاص التعريف
 للزبائن خدمات تقدم أصبحت أنواعها بمختلف مؤسسات من العديد أن اليوم المالحظ
 اإلنتاج مثل مثله المؤسسة نشاطات أهم من يعتبر أصبح والذي البيع بعد ما خدمات
 تقدمها خدمات على منتوجاتها تقتصر المؤسسات بعض ظهرت كما ... التوزيع التخزين،
 . ) المتقدمة الدول (معتبرة أو) النامية الدول ( رمزية مالية مبالغ مقابل للزبائن
 أي توزيع على يعمل تنظيم":أنها على المؤسسةPierre Simon ربيا سيمون وعرفها 
 (Parlier , 1996, p.35 .) "المجتمع أفراد جميع أو فرد إلى خدمة أو منتوج مادة

 لعلماء بالنسبة المؤسسة أن نستنتج أن يمكننا السابقة للتعاريف قراءاتنا خالل ومن
 والخدمات السلع بإنتاج المؤسسة تقوم حيث والتوزيع لإلنتاج مهيكلة وحدة هي االقتصاد
 منتجات األولية العمل المواد) اإلنتاج عوامل على ذلك في معتمدة السوق في وتوزيعها
 بتوزيع أيضا وتقوم (مالية موارد معلومات، إنتاجية، تجهيزات طاقة، مصنعة، نصف

 :تعتبر حيث رئيسية بمزايا تتميز فإنها اقتصادية آلية المؤسسة وكون ،اإليرادات
  .ثابتة الوقت نفس وفي مستمرة نشاطاتها والربح، المحاسبة مركز -
 .القرارات استقاللية مركز أنها -
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 لنقد تعرضوا قد االقتصادية النظرية أصحاب أن إال التعاريف هذه دقة من الرغم وعلى
 المادية العناصر على التركيز بسبب الواقع مع الكالسيكية النظرية مالئمة لعدم شديد

 ,Parlier , 1996) .أصال المؤسسة وجدت لما لواله الذي البشري العنصر وتجاهل الملموسة

p.36) 
 اجتماعيا: المؤسسة .ب 

 بالمنشأة يعرف ما على مرتكزة الغالب في كانتف االجتماعيين ن نظرة الباحثينإ  
 مجال كانوا الدين العمال أو األفراد من كبير عدد تجمع التي األماكن أكثر ألنها والمصنع
 أصبحت أن بعد المجاالت جميع في الحاصلة التطورات مع اليوم لكن االجتماعية الدراسات

 نظريات استحداث نحو التوجه أصبح األفراد من العديد يستقطب ملموس واقع المؤسسات
 يؤكد الحديث هذا التوجه .المنظمات أشكال من خاص كشكل المؤسسات حول اجتماعية

 االجتماعية دراسة العالقات على يركز انه كما المجتمع في للمؤسسة المهم الدور على
 .بالمجتمع المؤسسة وعالقة المؤسسة في السائدة

 :أنها على وهيكلة قيادة تنظيم كتابه في (J.Lobstin)لوبيستن  يشير الصدد هذا وفي
 الجماعة تزويد بهدف معين بنشاط يقومون ينذال األفراد من ومستقرة ثابتة مجموعة"

  ."والمالية التقنية الوسائل استعمال خالل من تأو الخدما بالمنتجات
 بنايات مجرد ليست فهي المؤسسة في البشري العنصر الدور على يؤكد التعريف إن
 أية تقوم أن يمكن ال الذي البشري إطاره العنصر في يدخل بل إنتاجية ومواد وأموال وآالت
 العمل، ينظم الذي وهو والمالية المادية اإلمكانات يستغل الذي فهو توفره، دون مؤسسة
 بنشاطات قيامهم خالل من أهدافها لتحقيق معا يعملون الذين هم بالمؤسسة العاملون فاألفراد
 .لهم توكل التي والوظائف المهام األدوار حدود في مختلفة

 العمل المادية الجوانب على ركزت التي التيلورية المدرسة به تقدمت ما عكس وعلى
 هدفها بيولوجية آلة أنه على إليه ينظر كان الذي" :البشري العنصر حساب على واإلنتاج
 .(40.ص، 2003، عابدين). "فقط المادي الكسب
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 فيه يلعب إجتماعي نظام المؤسسة بأن لتؤكد اإلنسانية العالقات مدرسة جاءتو   
 بأعمال مرتبط اإلنسانية العالقات حركة ظهور أن عليه المتعارف ومن ،فاعال دورا األفراد
 هاوثورن مصنع في أجراها التي التجارب سلسلة خاصة( Alton Mayo) مايو ألتون

(Howthern) لتلك يرجع حيث الباحثين من مجموعة بمشاركة إلكتريك وسترن لشركة التابع 
 داخل الفعال ودورها الرسمية غير العمل جماعات اكتشاف في الفضل والتجارب البحوث
 العمال وسلوك جهة من اإلنتاج مستويات على تأثيرها حيث من للمصنع الرسمي التنظيم
 .(28 .، ص2003،عابدين) .أخرى جهة من وأدائهم
  والعالقات بالمؤسسات العاملين سلوك دراسة في بعيد حد إلى المدرسة هذه ساهمت ولقد     
 هذه تحليالت سمحت ولقد رسمية غير أو رسمية كانت سواء البعض بعضهم بين القائمة

 المواجهات من والتقليل والحوافز المجموعات بين والعالقات السلوكات تلك فهم في الدراسات
 تحقيق خالل من المؤسسة داخل اإلجتماعي الجو تحسين طريق عن اإلدارة وبين بينها

 :المؤسسة بأن (Djarnio)جارنيو  يؤكد اإلطار هذا وفي فيها والمجموعات األفراد حاجات
 فرد من أو أخرى ، إلى مجموعة من تختلف وآراء وثقافات وبوجود أهداف إجتماعي نظام
 وفي القرار في واشتراك مفاوضات ، فيها يتم المؤسسة هدف توحيد وللعمل على آخر إلى

 لنفس مثال النقابة بتدخل خارجية أو والمجموعات، المستويات بين داخلية نقاشات إطار
 .(203 .، ص4990،وآخرون الشيخ)" .المؤسسة في السلطة اقتسام إلى يؤدي ما وهو الغرض،

التربية أن المدرسة كمؤسسة ليست فقط  ويرى علماء :إجتماعية المدرسة كمؤسسة . ج
نما هي ،وتكوين عاداتلتلقين المعلومات  صورة مصغرة للحياة اإلجتماعية يكتسب  وا 

 ،فرج)عن طريق نشاطه كعضو من الجماعة.  الخبرة والعادات الخلقيةفيها المتعلم 
 (.255ص.، 4987

:" هي مؤسسة إجتماعية للمدرسةشامل  مفهومتقديم  يمكن السابقة المفاهيممن خالل 
بنقل ثقافة السلف إلى الخلف، كما  وتطبيعهم إجتماعيا ،أفرادهأنشأها المجتمع بغرض تربية 
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إلى كونها مرآة للحقيقة  ومنظم إظافةأن المدرسة عبارة عن مجتمع مصغر متكامل 
 ." ماإلجتماعية السائدة في المجتمع العا

 –الخاصة المدرسة-األحداث رعاية مؤسسة :مثل الخدماتيةمنظمة من المنظمات  هيو 
 .(78.ص، 2009تاوريريت،) الخاص المستشفى – الجامعة

 :وظائف المدرسة .2.1
تعتبر المدرسة المؤسسة اإلجتماعية الثانية بعد األسرة التي يتلقى فيها الفرد التربية 

التخطيط  ومناهج يتموهي األولى التي تمارس تربية مقصودة ومنظمة وفقا لقواعد ومبادئ 
فإن وظيفة المدرسة هي دمج المعارف في أوساط ( Roessna)روسني ، وحسبمسبقالها 

واختزالها جون دوي أن وظيفة المدرسة هي تبسيط الحياة اإلجتماعية، بها، كما يرى المعنيين 
 أولية بسيطة. صور في

عضوية  لتحقيق ...إعداد األجيال الجديدة روحيا، معرفيا، سلوكيا، التنشئة اإلجتماعية:  .أ 
نقل تراث األجيال السابقة إلى األجيال الناشئة  اإلجتماعية،الحياة  والمشاركة فيالجماعة 
البسيط  منالمعرفية والمهارات  وتقديم الموادوكذا تبسيط  ،المجتمع استمراريةيحقق  وهذا ما

 إلى المجرد. ومن المحسوس البعيد،إلى  ومن القريب المعقد،إلى 
ومحاربة  للمتعلمينإذ تعمل المؤسسة على تصفية التراث من الشوائب قبل نقله  التطهير: .ب 

 والتوحيد بينتنسيق التفاعل اإلجتماعي السليمة،  االجتماعيةالضارة بالتنمية  السلوكات
مختلف عناصر البيئة اإلجتماعية المدرسية بغرض خلق واقع إجتماعي مناسب للحراك 

حترام اآلخرين  . اإلجتماعي القائم على التعايش والتفاهم وا 
  بر منظومة من الخطــــــــــــــــجتمع عـــــــــكبرى للمتدعم التوجهات السياسية ال وظيفة سياسية: .ج 

 الوحدة السياسية للمجتمع. والموجهة لتحقيقواالستراتيجيات المتكاملة 
تعمل المدرسة على تلبية إحتياجات التكنولوجيا الحديثة من فنيين  وظيفة إقتصادية: .د 

 اإلقتصادية كما، كما بدات ترتبط تدريجيا مع المؤسسات وعلماء وأيدي عاملةوخبراء 
 بودون إلى  رايمونداإلقتصادي، كما أشار  وتحقيق النموتعمل على زيادة الدخل القومي 
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  .واستثمار وعائداتأن صورة التعليم أصبحت في عقول الناس على أنها عملية توظيف 
في إطار المجتمع  والتجانس الثقافيينتسعى المدرسة إلى تحقيق التواصل  :وظيفة ثقافية .ه 

 .(79.ص، 2003، مطاوع) لتحقيق الوحدة الثقافية.الواسع 

  المدرسة:خصائص   .3.1
  والمؤسسات اإلجتماعيةتعتبر المدرسة تنظيما إجتماعيا مميزا عن بقية التنظيمات 

بل هي أهم المؤسسات التي يعتمد عليها المجتمع في تربية أفراده، وهذا ما يجعلها تنفرد 
 بجملة من الخصائص أهمها:

  تسهيلوالمهارات لإذ تعمل على تبسيط المواد المعرفية  المدرسة بيئة إجتماعية مبسطة: .أ 
 المجردذلك اإلنتقال من البسيط إلى المعقد، ومن المحسوس إلى  وتتبع فيعملية التحصيل 

 إلى المجهول. ومن المعلوم
  المتعلمين ومدركاتهمتعمل المدرسة على توسيع آفاق المدرسة بيئة إجتماعية موسعة:  .ب 

التراث من وتصل حاضرهم بماضيهم بما يضمن إستمرار المجتمع من خالل عملية نقل 
 جيل آلخر.

تجاهات المتعلمينتعمل المدرسة على توحيد ميول المدرسة بيئة تربوية صاهرة:  .ج   وا 
، فهي تسعى إلى تكوين وفلسفة العامة، بما يتماشى مع قوانين المجتمع وتوجيههاودمجها 
 .والتعاونإجتماعي متماسك يقوم على أساس الوحدة  وبناء واقع

اعي في صورته الخام، بل تعمل ال تقدم التراث اإلجتم إن المدرسة المدرسة مصفية: .د 
يشوبه من األمور الضارة أو المتعارضة مع السياسة العامة  وتنقيته مماتصفيته  على

، 2003، مطاوع). للمجتمع وكذلك بالنسبة لألمور التي أصبحت غير مناسبة للحياة العصرية
 .(80.ص

  :مهام المدرسة في التشريع الجزائري .1.1
في اطار غايات التربية فان المدرسة تضطلع بمهام التعليم والتنشئة االجتماعية  :03المادة

 والتأهيل.
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يكفل التفتح الكامل  بنوعية،حيث تقوم المدرسة في مجال التعليم بضمان تعليم : 01المادة
 عام وكذا معارف والمتوازن لشخصية التالميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي والمنسجم

على لمدرسة القيام  ثمة، يتعين المجتمع، ومننظرية وتطبيقية كافية قصد االندماج في 
 يلي: بخصوص بما

ضمان اكتساب التالميذ معارف في مختلف مجاالت المواد التعليمية وتحكمهم في أدوات  -
 المعرفة الفكرية والمنهجية بما يسهل عمليات التعلم والتحضير للحياة العملية.

فة العامة للتالميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي واألدبي والفني اثراء الثقا -
 تكنولوجي وتكيفها باستمرار مع التطورات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمهنية.لا

تنمية قدرات التالميذ الذهنية والنفسية والبدنية وكذا قدرات التواصل بهم واستعمال مختلف  -
 اللغوية منها والفنية والرمزية والجسمانية.التعبير  اشكال

 ضمان تكوين ثقافي في مجاالت الفنون واآلداب والتراث الثقافي. -
تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة ومتينة ودائمة يمكن توظيفها بتبصر في وضعيات  -

فعليا في  والمساهمة،بما يتيح للتالميذ التعلم مدى الحياة  المشاكل،تواصل حقيقية وحل 
 الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية وكذا التكيف مع المتغيرات.

 باعتبارها اللغة الرسمية والوطنية وأداة اكتساب المعرفة  العربية،ضمان التحكم في اللغة  -
في مختلف المستويات التعليمية ووسيلة التواصل االجتماعي وأداة العمل واإلنتاج 

 الفكري.
 غة األمازيغية.لترقية وتوسيع تعليم ال -
باعتبار  العالم،تمكين التالميذ من التحكم في لغتين اجنبيتين على األقل للتفتح على  -

على التوثيق والمبادالت مع الثقافات والحضارات  لالطالعاللغات األجنبية وسيلة 
       (62-64 .ص، 2008)وزارة التربية الوطنية ، األجنبية.

ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية منح جميع التالميذ إمكانية  -
 والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية.
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ادماج تكنولوجيات االعالم واالتصال الحديثة في محيط التلميذ وفي اهداف التعليم  -
 منذ السنوات األولى للتمدرس. استخدامها بفعالية،وطريقه والتأكد من قدرة التالميذ على 

صال الوثيق مع االسرة التي تقوم المدرسة في مجال التنشئة االجتماعية باالت :05ادةالم
القية والمدنية للمجتمع لها، بتنشئة التالميذ على احترام القيم الروحية واألخ اامتدادتعتبر 

ومن ثمة يتعين على  المجتمع،اإلنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في  موالقي الجزائري
 المدرسة القيام على الخصوص بمايلي:

تنمية الحس المدني لدى التالميذ وتنشئتهم على القيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة  -
واإلنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن 

 بين المواطنين.
منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق االنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدى التالميذ  -

باكتسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي األغلبية وبحملهم على نبذ التمييز والعنف 
 وعلى تفضيل الحوار.

باعتباره عامال حاسما من اجل حياة كريمة والئقة  العمل،توعية األجيال الصاعدة بأهمية  -
ثروة دائمة تكفل تعويض نفاذ  الخصوص،وباعتباره على  االستقاللية،على والحصول 

 .ودائمة للبالدالموارد الطبيعية وتضمن تنمي 
إعداد التالميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية -

 متالزمان.
كوين مواطنين قادرين على المبادرة واإلبداع والتكيف وتحمل المسؤولية في حياتهم ت -

 الشخصية والمدنية والمهنية.
تقوم المدرسة في مجال التأهيل بتلبية الحاجات األساسية وذلك بتلقيهم المعارف  :06المادة

 والكفاءات األساسية التي تمكنهم من:
 مكتسبة وتوظيفها.إعادة استثمار المعارف والمهارات ال -
 التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن وكذا مع التَغيرات االقتصادية والعلمية  -
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 والتكنولوجية.
 االلتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدراتهم وطموحاتهم. -
 .(61-63.ص، 2008،للتربية الوطنية  )وزارة االبتكار واتخاذ المبادرات. -
استئناف دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا  -

وللمدرسة عالقات بمؤسسات التنشئة  بكل استقاللية الحياة،االستمرار في التعلم مدى 
 االجتماعية منها:

 عالقة المدرسة بالمجتمع: .أ 
تحقيق أهدافه تعمل على  مما يردده دوما علماء التربية أن المدرسة مرآة المجتمع،

وفيها يظهر مدى ارتباطها العضوي  وطموحاته في تربية النشء، ونقل ثقافته وأصالته إليه،
  .(34.ص، 2001مرسي ،)بالمجتمع الذي تحيي فيه. 

ومن هنا يظهر دور المؤسسة التربوية في تكريس هذا الهدف بما تضعه من برامج 
به من أنشطة من نشر للثقافة البيئية، تخدم المجتمع وتقوي ربطه بالمدرسة ، وبما تقوم 

وتنظيم  ومحو األمية ،وربط العالقات مع الجمعيات الثقافية والرياضة، وتعليم الكبار
 -أباء ومسؤولين-المسابقات والتظاهرات  ومشاركة اآلباء واألهالي فيها، وتحسيس المجتمع 

مساعدات .ذلك أن التربية بالدور الذي تنتظره المدرسة منهم  وما تتوقعه منهم  من عون و 
دامة االتصال بين جميع األطراف حتى  والتعليم مجهود كبير يتطلب تظافر جهود الجميع، وا 

 يتحقق تجانس والتفاعل والتعاون البّناء من أجل تربية سليمة وتعليم جيد .
وهنا يظهر الدور الحيوي الذي ينتظر المدرسة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تهدد 

تمع الجزائري بفعل نظام العولمة والهوائيات المقعرة التي روجت لنمط وثقافة غربية المج
اكتسحت مدارسنا فأنتشر في أوساط التالميذ التدخين والمخدرات والسلوك العنيف وتنافس في 
استعراض أفخر األلبسة وآخر الموضات بدل التنافس العلمي، بما أفقد المدرسة دورها 

 دني المستوى التعليمي بشكل عام.التربوي وساهم في ت
 إذن المدرسة مدعوة لمواجهة هذه التحديات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المختلفة 
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من أسرة ووسائل اإلعالم والمسجد إلكساب الجيل الجديد المناعة الالزمة والزاد المعرفي 
 الضروري من أجل مستقبل أفضل وحياة أكرم.

 التالميذ:عالقة المدرسة بجمعية أولياء  .ب 
  بمستقبل أبنائهمأولياء التالميذ في كل ما يتعلق  التعليمية استشارةيتعين على اإلدارة 

التعليمي ، والتنسيق معهم إليجاد الحلول  للمشاكل التي تعترض العمل التربوي، خاصة في 
أيامنا هذه  حيث  تتعرض المدرسة  لتهديدات  خطيرة  بفعل  المؤثرات السلبية للمحيط 

لخارجي خاصة  وسائل اإلعالم  التي تستهلك أوقاتا كبيرة من وقت التالميذ  فتشغلهم عن ا
اعية  من تدخين  واجباتهم المدرسية  وكذا ظاهرة التسرب  المدرسي  وانتشار اآلفات االجتم

من مظاهر االنحالل والتفسخ التي أصبحت تهدد المدرسة ، التي بدل أن  ومخدرات، وغيرها
شعاع  للمجتمع  ومصدرا  تكون مركز ت واألخالق والعلم ، أضحت هي  للفضائل أثير  وا 

ي الشارع تنتقل إلى حرم المهددة  حيث  أصبحنا  نرى  السلوكيات  المرضية  التي نراها  ف
مما يضع اإلدارة  المدرسية  وأولياء  التالميذ أمام مسؤولية التنسيق والتشاور  المدرسة 

 .(31 .ص، 4999 ،الطيب )التربوية. المدرسة العمليةلمواجهة هذه األخطار التي  تواجه 
 عالقة المدرسة التالميذ: .ج 

يجاد  تّدخل المدرسة إجرائيا فيما يتعلق بالتالميذ يجب أن يكمل التعليم داخل القسم وا 
مكتبة علمية تشبع فهمهم المعرفي، وتوفير العالج والتوجيه واإلرشاد ومختلف الخدمات 

الخ ، وكل  هذا يتطلب من اإلدارة تنظيما  وتنسقا   ،...السيكولوجية، وكذا وسائل النقل 
من داخل المؤسسة التربوية ذاتها ، إضافة إلى االستعانة بمختلف الهيئات   فعاال ابتدءا  

  )الجماعات المحلية ، جمعيات ،...( التي يمكن أن تقدم الخدمة المرجوة.
 العالقة مع هيئة العاملين: .د 

 يجب على المدرسة أن تهتم بانتقاء القوى البشرية الالزمة لتنفيذ برامجها التعليمية مما  
 عليهمرسم سياسة العاملين ومستوياتهم وأسس واختيارهم وتوجيههم وتوزيعهم  يتطلب "

عداد سجالت لهم وغير ذلك  .(35 .ص، 4999 ،)الطيب". وتقييمهم وا 
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 مساهمة المدرسة في تطوير المناهج الدراسية: .ه 
حيث تساهم المدرسة بالتقارير والتجارب الميدانية التي تحصل بفعل الممارسة اليومية 

في الجانب التربوي البيداغوجي وفي جانب التسيير اإلداري والتي يتم إبالغها إلى سواء 
الجهات الوصية سواء في شكل تقارير أو عن طريق المساهمات في الندوات والملتقيات التي 

 تنظم في هذا الشأن.
ــــة، مســــتفيدة مــــن التطــــورات عي المدرســــة متواصــــل لتحســــين أدائهــــا فســــ وطرقهــــا التربوي

س العمليــة التربويــة  أن محتــوى  وطــرق تــدريوال شــك  ، المتجــددة فــي ميــدان التربيــةالحاصــلة و 
مـــن القـــائمين بشـــؤون يحـــدث نتيجـــة النمـــو المهنـــي فـــي مفـــاهيم ومهـــارات المدرســـين، وغيـــرهم 

يراعـي  فيـه   التسيير اإلداري وهو ما يفرض  مهارات جهودا كبيرة  وبرنامجا  محددا  وواسعا 
كــــذا تطلعاتــــه المســــتقبلية، كمــــا تراعــــي فيــــه األبحــــاث  و لحضــــارية للمجتمــــع األبعــــاد الثقافيــــة وا

عـــدادالنفســـية التربويـــة الخاصـــة بـــالنمو لـــدى التالميـــذ، والبحـــوث المتعلقـــة بـــالتقويم  المنـــاهج  وا 
يب أثنـاء  عـن طريـق بـرامج التـدر والبرامج وأخيرا تنميـة ومسـاعدة المدرسـين علـى النمـو المهنـي 

وضــــع البــــرامج لــــذلك وتهيئــــة الظــــروف لمؤسســــة التربويــــة مســــؤولية االخدمــــة لــــذا علــــى رجــــال 
 (.36 .ص، 4999 ،الطيب ).واإلمكانيات لوضعها موضع التنفيذ

 : وظائف مدير المدرسة.5.1
 :إلى ما يلي (4996)زة اقرق هاصنف      

 أفضليعرف التخطيط بأنه تلك العملية الواعية التي يتم بموجبها اختيار  التخطيط: .أ 
وعليه فان من أهم وظائف  معين،لتصرف بما يكفل تحقيق هدف الطرق أو المسارات ل

مدير المدرسة كقائد لمدرسته وضع برامج العمل الشاملة بمعاونة العاملين معه مع توزيع 
  العامة.المهام عليهم وتفويضهم بالسلطة بحيث تتفق تلك البرامج مع خطة المدرسة 

يتم ذلك بالندوات وعقد االجتماعات واللقاءات والزيارات الصفية  :الفنيالتوجيه واإلشراف  .ب 
  العامة.ويكون ذلك ضمن برنامج تدريبي خاص يتفق أيضا مع خطة المدرسة 

 تقع على مدير المدرسة مسؤولية تنظيم العمل وذلك بتوزيعه على العاملين  التنظيم: .ج 
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صول إلى تحقق األغراض جل الو أوتفويضهم السلطات الالزمة لتنفيذ العمل وذلك من 
   .واألهداف المرجوة من العمل

ويتم ذلك باستخدام أنشطة مختلفة تتم العامة، تنفيذ خطة المدرسة  هو والتنفيذ:اإلدارة  .د 
وهذا يتطلب من مدير المدرسة وقدراتهم، بالتعاون مع الزمالء حسب طاقاتهم وميولهم 

المعرفة التامة لمن يعملون معه باإلضافة إلى اتباع األساليب والطرق التعليمية 
وكذلك ينبغي على الناظر اإللمام الكامل بجوانب العمل الجميع، الديمقراطية مع 

 توزيعه ومتابعته وتقويمه الخ ... ومتطلباته ليستطيع 
تقع على عاتق مدير المدرسة عمليتا التجديد والتغيير ويعني ذلك  :والتغييرالتجديد  .و 

االنتقال من الممارسات التطبيقية القائمة إلى ممارسات وتطبيقات مغايرة لها في األسلوب 
عامل التقويم المستمر للعمل  وهوويعتمد التجديد والتغيير على عامل هام أال والهدف، 

 .(402 .، ص4999 ،)الطيب ضل.األفجل التغيير والتجديد نحو أمن 

يعتبر مدير المدرسة مسؤوال عن فعالية التقويم الشاملة لجميع جوانب العمل  التقويم: .ه 
على أن  –سواء ما يتعلق بالعاملين أو التالميذ أو المناهج ومستوى التحصيل التربوي 

للوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة من العمل  –ا على الدوام يكون هذا التقويم مستمر  
 يلي:ما ( 440.ص، 2004) وحيدكما يضيف إليها التربوي، 

  التعليمية.تحسين المنهج والعملية  -
  وتحسينه.اإلشراف على برنامج النشاط المدرسي  -
  العمل.القيادة المهنية للمعلمين والنجاح في  -
  التكيف.توجيه التالميذ ومساعدتهم على  -
  والمراسالت.العمل الكتابي  -
  البيئة.العالقات العامة والعمل مع  -
  وتنفيذها.اتخاذ القرارات  -
  والمسئوليات.تفويض السلطة  -
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لقد أصبحت اإلدارة المدرسية في العصر الحالي مهنة وسلوكا وأداء وتفاعال اجتماعيا  
ويعرفه  لها،وعالقات إنسانية وترتبط فعالية اإلدارة بفعالية المدير باعتباره المحرك الرئيسي 

محمد شارف بقوله " المدير معلم قديم كبقية المعلمين أسندت له مهام تسيير مدرسة لما 
من مزايا وصفات تؤهله لذلك " غير أن هناك توجه جديد في إدارة المدرسة يتمتع به 

أما محمد المختار ( 44.، ص2044 الشارف،) تعينهالجزائرية يعتمد على انتخاب المدير ال 
يضطلع بمهام ومسؤوليات تحددها القوانين هو قبل ذلك امتلك خبرات  موظف": فيعرفه بأنه 

هلته لتولي إدارة المدرسة وهو كذلك مسؤول على أ وتربوية،وقدرات ومهارات مهنية وعملية 
وهو أيضا القائد الذي يعرف كيف يصل  اإلداري،حسن تسيير والتأطير التربوي وتسير 

  .(01 .ص، 2008المختار،و  الحسني) ".المسطرةبمجموعته إلى تحقيق األهداف 
 :في التشريع الجزائري مهام المدير .6.1

والمتضمن القانون  1990فيفري  06 المؤرخ في 90/49بمقتضى المرسوم رقم 
 13والمؤرخ في  839رقم األساسي الخاص بعمال التربية صدر عن وزارة التربية القرار 

الذي يحدد مهام مديري ملحقات المدارس األساسية للطورين األول  1991نوفمبر 
ير المدرسة دمهام م يحدد 1991 مارس 2في مؤرخ ال 175رقم  والقراروالثاني)االبتدائيات( 

محدد لمهام مدير مؤسسة التعليم  1991مارس  2المؤرخ في  176األساسية والقرار رقم 
يلي بعض المهام  وفيما وأخرى تربويةوبيداغوجية مهام إدارية  في:المهام ثل هذه وتتمالثانوي 
 (43 .، ص2008،المختار و  الحسني) .الرئيسية

 اإلدارية:المهام  .أ 
 المدرسية.تنظيم أوقات العمل بالمدرسة وتوزيع هذه األعمال بين األسرة  -
توزيع التالميذ حسب المستويات واألعمال إلى صفوف وأقسام وحصرها في قوائم  -

 وسجالت.
إحضار البرامج المقررة وتمكينها للمعلمين حتى يتسنى لكل واحد منهم أن يتعرف على  -

 تالميذه.واجباته إلنجازها مع 
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 اإليضاح.توفير الوسائل التعليمية الضرورية كالكتب ووسائل  -
 المدرسة.العمل على توفير األجهزة والمعدات الالزمة لسير  -
 الالزمة.إعداد السجالت المدرسية  -
 المعلمين.على توفير العدد الكافي من  هيئة التفتيشالعمل مع  -
 بدورها.تشكيل جمعية أولياء التالميذ لتقوم  -
 واإلنسانية.تنظيم المطعم المدرسي ليحقق أهدافه االجتماعية  -
 التربوية.ة الرياضية بالمدرسة وتمكينها من أداء رسالتها تنظيم الجمعي -
 المدرسية.العمل على تأسيس المكتبة  -
  التربوية:المهام  .ج 

 الدراسية.قبل الشروع في السنة  التعليملس اعقد مج -
نجاز البرامج الدراسية المقررة خالل  -  السنة.العمل على تحقيق وا 
األطرش ) .بتقديم التوجيهات التربوية المطلوبةمساعدة المعلمين الجدد في المهنة وذلك  -

 .(58-57 ص. ص، 4971،
 .والثانويالسهر على تطبيق تعليمات مفتش التعليم االبتدائي والمتوسط  -
 تربوية.تنظيم االختبارات الشهرية ومراقبتها والسهر على إجرائها بصورة  -
 عليها.زيادة األقسام للوقوف على مدى تطبيق البرامج وحسن النتائج المتحصل  -
 والغياب.مراقبة سجالت الحضور  -
كل مرحلة وتمكينهم من المناقشة البناءة الهادفة لرفع  أساتذةعقد الندوات المحلية مع  -

 مهنتهم.مستوى 
 االنتقال.القيام بإعداد االمتحانات النهائية واإلشراف عليها وتنظيم عملية  -
 .(58 .ص، 4971 )األطرش، .النتائجإعداد الصفوف للسنة القادمة حسب  -
 :البيداغوجيةالمهام  .د 

 إذ يترتب عنه االهتمام بالجانب العلمي  وخطورة،أما دوره البيداغوجي فيزداد أهمية 
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ومطابقتها للبرامج التالميذ  ومراقبة أعمال وتقييمها،متابعة أعمال األساتذة  والتقني من
 .(25.ص، 2000،أورلسان) .أطوار السنة الدراسية ودائم طيلةيومي  والمواقيت بشكل

 التالية:الدور البيداغوجي في النقاط  حصر ويمكن
 وحسن تنفيذها واستغاللها. الرسمية،تطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة والسلطات  -
 .والتالميذمسؤولية ضبط خدمات األساتذة  -
 وضبط مقاييسمسؤولية تسجيل التالميذ لمزاولة دروسهم )الدخول المدرسي ككل(،  -

 األفواج التربوية.تشكيل 
نجاز البرامجمتابعة مدى تحقيق  -  الدراسية المقررة للعام الدراسي الجاري. وا 
 للقيام بواجبهم. والوسائل الضرورية تقديم التوجيهاتو  الجدد،مساعدة األساتذة  -
 .ومراقبتها واالختبارات الفصليةالشهرية  والواجبات المنزليةتنظيم الفروض  -
 عليها. والنتائج المحصلمدى تطبيق البرامج  والوقوف علىزيارة األقسام  -
 .والعمل على استخالفهم في الوقت المناسب وتأخراتهم،ضبط غيابات األساتذة  -
الضرورية  واتخاذ اإلجراءات واإلشراف عليها، ومجالس األقسامتحضير مجالس التعليم  -

 المدرسين.لتكوين 
 .واألقسامتنسيق عمل األساتذة للمواد  -
 .والتوجيهات التنسيقية وتقديم المالحظاتمراقبة السجالت  -
 تنشيط األيام البيداغوجية والندوات التربوية وضبطها. -
المراقبة التنظيمية لدفاتر النصوص من حيث التدرج في تقديم الدروس وتسلسلها طبقا  -

ومدى تطبيق البرامج وتواتر الفروض  األساتذة،للتوزيع السنوي والفصلي المقدم من قبل 
 المنزلية والدروس التطبيقية وكذا الدروس االستدراكية.

السادة المفتشين  وكذا مناقشة ة،والحراسالتأطير  ومراقبة موظفيالمشاركة في تفتيش  -
 .وتطبيقهالهم  والتعليمات المقدمةمتابعة النتائج  واألساتذة قصد

 األداء على مستوى  والرفع من المستوى،المشاركة في العمليات التكوينية بهدف تحسين  -
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 .(480.ص ،2008 الوطنية،التربية  وزارة)واإلداري المؤسسة بالنسبة للفريق التربوي 
حسب الجوانب الرئيسية للموقف الدراسي والحياة الدراسية مدير المدرسة  واجباتومن 

 :يلي ما
 واألهداف.واجبات تتعلق برسم السياسة  -
 المدرسية.واجبات تتعلق بدراسة ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية والكتب  -
 المدرسي.واجبات تتعلق بقيادة وتوجيه النشاط  -
 والنفسية.ه الخدمات الغذائية والصحية واجبات تتعلق بقيادة وتوجي -
رشادهم تربويا ونفسيا واجتماعيا  -  ومهنيا.واجبات تتعلق بتوجيه الطلبة وا 
 التالميذ.واجبات تتعلق بحفظ النظام بين  -
 وامتحاناتهم.واجبات تتعلق باختبارات التالميذ  -
واجبات تتعلق باجتماع أعضاء هيئة التدريس وتوجيههم وحل مشاكلهم وتوجيه العاملين  -

  المدرسة.اآلخرين في 
واجبات تتعلق بتحسين وتوسيع وصيانة وتوجيه العمل في شتى المرافق المدرسية من  -

 ومالعب.مكتبة ومعامل وبناء ومسارح 
ئة المحيطة وتوطيد العالقات واجبات تتعلق باالتصال الجماهيري الخارجي وخدمة البي -

 معها. 
 منه.واجبات تتعلق باالتصال بالجهات والسلطات اإلدارية التي هي أعلى  -

التصنيف األكثر تداوال بين دارسي اإلدارة والقيادة التربوية هو تصنيف واجبات  ولعل
 القيادةوظيفة  وهي:مدير المدرسة حسب الوظيفة اإلدارية الرئيسية للمدير أو القائد اإلداري 

 كتابةالتقويم،  ،، التنسيقالمتابعة المراقبة، التوجيه، التنفيذ، القرارات،اتخاذ  التنظيم، التخطيط
جراء االتصاالت بالسلطات األعلى  وظيفة العالقات اإلنسانية واالتصال  منهالتقارير وا 

 .(447 .، ص2004 البدري،) الخارجية.بالجماهير 
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العوامل التي من شأنها أن تأثر في هذه الواجبات كما ونوعا وأداء  بعض وهناك
سياسي إلى آخر وأحيانا من مدير  تربوي أو والتي قد تختلف من بلد إلى آخر ومن نظام

 كاآلتي:ولهذا فان العوامل المؤثرة في وظيفة وواجبات مدير المدرسة هي آخر، إلى 
طبيعة النظام السياسي المتبع في البلد وفلسفته وأهدافه ومدى ما يسمح به من مركزية أو  -

 المحلي.المركزية واستغالل وصالحيات لسلطات الحكم 
مدى ما أحرزته البالد من تطور وتقدم في مجاالت العلم والتقنية والثقافة العامة واإلدارة  -

 االجتماعية. واالقتصاد والحياة
ية والخلقية السائدة في المجتمع وتوقعات المجتمع وأولياء أمور الطلبة من القيم الدين -

 ومجتمعهم.مؤسساتهم التربوية ومن مدراء مدارسهم أن يقوموا به في خدمة أبنائهم 
طبيعة النظام التربوي المتبع في البالد ومدى ما يسمح به لمديريات أو مراقبات التعليم  -

 التعليم.وتوجيه شؤون  من استقالل والمركزية في إدارة
نوع التعليم الذي تقدمه المدرسة ومرحلة الدراسة فيها وحجمها ومدى قرب أو بعد موقعها  -

 المركزية.من مكان السلطة 
ما يملكه  المركزية، ومدىمدى مرونة القوانين واللوائح التي تصدرها السلطات التربوية  -

 حديثة، ومنالمسؤولون في األجهزة المركزية التربوية من وعي إداري وخبرة إدارية 
استعداد لالشتراك في مسؤولية إدارة التعليم ولتفويض بعض االختصاصات اإلدارية 

 للوحدات المدرسية.
يم مدى ما تمارسه السلطات اإلدارية التربوية المركزية من متابعة ومراقبة وتوجيه وتقو  -

 لها.ألعمال مدراء المدارس التابعة 
 مدى اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمدرسة ومدى كفاءة العاملين فيها من إداريين  -

 ومدرسين ومشرفين وفنيين للمساهمة في األعمال اإلدارية ومدى استعدادهم ورغبتهم في 
  المساهمة.هذه 
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دارية ومن مدى ما يمتلكه مدير المدرسة من مؤهالت علم - دارية ومن خبرة فنية وا  ية وا 
 اإلداريةروح ديمقراطية وحب لعمله ورغبته في إشراك العاملين في مسؤولياته وسلطاته 

أبرز العوامل المؤثرة في وظيفة وواجبات مدير المدرسة والتي يؤدي االختالف فيها هذه 
إلى اختالف هذه الوظيفة والواجبات من حيث السعة أو الضيق أو الكثرة أو القلة ومن 

 (445-443ص. ص، 2004، )البدري .التنفيذحيث األسلوب في األداء ووسائل 
 اك ــنفإن ه المدرسة،باإلضافة للصالحيات والسلطات التي ينبغي أن يتمتع بها مدير 

ا وأمورا أخرى البد أن تتوافر له ليحقق النجاح المرغوب في وظيفته وليبرز إمكاناته شروط  
 يلي:وقدراته الحقيقية ومن هذه الشروط واألمور التي يمكن اإلشارة إليها ما 

 الممكنة.التقليل من مركزية اإلدارة والتوجيه إلى أبعد الحدود  -
 إعطاء مدير المدرسة حرية الحركة والتصرف في حدود مدرسته بما يحقق مصلحتها. -
 المدرسة.حماية الحرية الفكرية والعلمية والحرية الشخصية المسؤولة الملتزمة في  -
بعاد حاالت الخو  - ف والقلق من نتائج االبتكار والتجريب تأكيد الشعور باألمن والطمأنينة وا 

 (424-420 ص. ، ص2004البدري، ) والتجديد
توفير االستقرار الوظيفي لمدير المدرسة ليستطيع أن يرسم خطاطا طويلة المدى  -

 بنفسه.إلصالح مدرسته والتأكد من جني ثمار عمله 
مرنة جعل القوانين واللوائح التعليمية التي تصدرها الوزارة والمراقبات التعليمية واضحة  -

بالتصرف والحركة على مستوى المدرسة وتوضح اختصاصات كل المتعاملين مع  تسمح
 األخرى.من فنيي الوزارة واألجهزة التعليمية  المدرسة

تطبيق األسلوب الديمقراطي في اإلدارة باعتباره أنجع األساليب في رفع الروح المعنوية  -
 جميعا.وزيادة إنتاج العاملين 

  للمكتبةتوفير المخصصات المالية الكافية للصرف على شراء الكتب والمطبوعات  -
جراء  ين اإلصالحات والصيانة البسيطة وتمويل النشاط المدرسي ومساعدة الطالب الذ وا 

 المساعدة.هم في حاجة إلى 
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 ولجميع االختصاصات.توفير الكادر الدراسي والفني واإلداري الكفء  -
 والفنيين.توفير المباني والقاعات الدراسية ومواقع الهيئات التدريسية واإلداريين  -
تحقيق التعاون الكامل بين المدرسة وبين المؤسسات الحكومية واألهلية األخرى وبينها  -

 بالمدرسة.وبين أولياء أمور الطلبة والمجتمع المحيط 
 معه.وجود تعاون مثمر وتفاهم كامل واحترام متبادل بين المدير وجميع العاملين  -

 الكفء:مدير ال صفاتو  مهارات  .7.1
والتجربة والتكوين والمكانة اإلدارية والعملية التي يتمتع بها البد إن المدير بحكم الخبرة 

  :أن يتوفر لديه جملة من المواصفات تتمثل في
 والبيداغوجية.توظيف معارفه وخبراته في مجاالت اإلدارية والتربوية  -
 الفعال.توظيف تقنيات المالحظة والتوجيه وتقنيات التكوين  -
 المستمرة.التخطيط الفعال واالنجاز السريع دون أخطاء والمتابعة  -
 المشكالت.القدرة على التحقيق واإلقناع والتمكن من بيداغوجيا حل  -
عطاء سمعة للمدرسة وغير ذلك مما يتميز به المدير الكفء من  - تحقيق االيجابية وا 

 .(427 .ص، 2004، دياب) وجه.صفات تؤهله للقيام بدوره القيادي على أحسن 
 :يلي ما ةللمدير المدرسمهارات الذكاء االجتماعي المطلوبة ومن 

متالك المهارات إويمكن تحقيقها من خالل  االجتماعية:حسن التصرف في المواقف  .أ 
لعامة حسن التصرف واللباقة في ضوء المعايير االجتماعية في المواقف اك ،الفرعية

التصرف في المواقف التفاعل االجتماعي والمعامالت  التبعية، وحسنو أومواقف القيادة 
 .دون إحراج للفرد ولآلخرينخرين آلمع ا

ويتحقق من خالل المهارات  ضوئها:التعرف على الحالة النفسية لآلخرين والتصرف في  .ب 
والتعامل معهم خرين من خالل كالمهم وحركاتهم آلقدرة الفرد على التعرف على حالة اك

  و الثورةأقدرة الفرد على التمييز بين حالة الفرح والغضب ، و في ضوء هذه الحالة
 .الوقت المناسب للحالة النفسية واستغالل
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زيادة اهتمام الفرد باآلخرين خالل ويتحقق ذلك من  :واألسماءالقدرة على تذكر الوجوه  .ج 
ظهار هذا االهتفي  بداءبها مام بتذكر أسمائهم ومناداتهم المعامالت مع المحيطين به وا   وا 

و مفرحة أاالهتمام باآلخرين من خالل ذكر األماكن التي جمعت الكل في مناسبة سعيدة 
بداء اإلحترامو خالف أ سمه ولقبه الوظيفي دون إالمناسب بمخاطبة كل واحد ب ذلك، وا 

 حد.أكسر لحواجز االحترام أو التقدير ألي 

القدرة على التنبؤ من ويتحقق ذلك من خالل  اإلنساني:سالمة الحكم على السلوك  .د 
القدرة على التواصل دائما، البسيطة وافتراض حسن النية و األدلة أالمظاهر بعض 

السعي باستمرار لكسب صداقة الناس وتعاطفهم و  خرينآلاالجتماعي في معاملة ا
 ومودتهم ومساعدتهم.

رسم االبتسامة المستمرة ويتحقق ذلك من خالل  :باستمراررسم االبتسامة على الوجه  .ه 
انفعاليا، ومواجهة المواقف وخاصة المواقف المشحونة  أصعبوالبشاشة للجميع حتى في 

لى إنسان وبذل المحاوالت المختلفة لتحويل ذلك إلاالحباطات التي قد تواجه ا سيل
  بالسعادة مما يجعله ينعكس على الشكل الظاهري للفرد. اإلحساس

عدم التسرع في اتخاذ القرارات غير ويتحقق ذلك من خالل  بحكمة:إدارة األزمات  .و 
العواقب، والقيادة خرين غير المحسوب آلا اندفاعوالتصرف بعقالنية تقلل من المدروسة 

 ،2005العميان،) .إنفاذهو انقاذ ما يمكن أللمجموعة للتوصل إلى حل  قتدارا  و  بفن
                                                                                            (.63-62.ص

  في:لعل أبرز المهام الوظيفية للقائد التربوي تبدو متمثلة 
التخطيط لألهداف التربوية القريبة المدى والبعيدة المدى وللعملية التربوية حيث تكون  -

 التحقيق.األهداف واقعة ممكنة 
وضع سياسة تعليمية مستعينا فيها بمصادر وسياسات السلطات األعلى ومصادر  -

أعضاء الجماعة ومساهما في إطار تفوضه له السلطة العليا والجماعة نفسها بأمانة 
خالص.  وا 
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 علمي.حيث يكون للقائد أفكارا إبداعية يدعمها إطار  األيديولوجية، -
 سلوكه.لدى القائد والتي يستغلها وتظهر في  الخبرة اإلدارية التربوية المتوفرة -
اإلدارة والتنفيذ وتحريك التفاعل لتنفيذ السياسة والمناهج وتحقيق األهداف بإيجابية  -

 ونشاط.
الحكم والوساطة حيث يكون القائد حكما ووسيطا فيما قد ينشب من صراعات وخالفات  -

 الجماعة.داخل 
بما يكفل المحافظة على النظام واالنضباط  والخطأالثواب والعقاب في حاالت الصواب  -

 الجماعة.في 
 صيانة بناء الجماعة من حيث عالقات الود والتجاذب والتعاون وطرف االتصال بين  -

مكانات الحراك الرأسي   واألفقي.األعضاء وا 
تنسيق األدوار االجتماعية ووظائف األعضاء في الجماعة وحسن توزيعها والقيام بسلوك  -

 .، ص2005،العميان) األدوارالمعايير السلوكية السليمة وتجنب صراع  الدور في ضوء
65.)                                

 مهمتها.زمر للجماعة واستمرارها في أداء  -
 .القوى التي تجذب األعضاء للجماعةمحافظ على تقاليد الجماعة وتيسير  -

توافر مجموعة من المهارات األساسية التي تعد  مدير المؤسسة التربويةيتطلب نجاح 
 المهارات توافر هذهيتوقف نجاح اإلداري على مدى  الناجح حيثجميعها الزمة لإلداري 

أنها تحدد  اآلخرين، كماومدى قدرته على توظيفها عمليا أثناء ممارسته ألعماله وتعامله مع 
المؤسسة عمل نحو تحقيق أهداف ودفعهم لل العاملين،مدى قدرته على التأثير على سوك 

  هي:أن للقيادة أطرافا ثالثة  بها ذلكالتي يعملون  التربوية
يستطيع القائد تفقهم هذه األطراف  يولك والموقف،-الجماعة  أفراد- (القائدالمدير)

عليه أن يكتسب بعض المهارات التي تمكنه من تحقيق أهداف العمل ورفع الروح المعنوية 
  في:وهذه المهارات تتمثل  المنظمة،ثم فعالية  ناألفراد وملدى 
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  .  Technical Skillsالمهارات الفنية  -
  Humman Skillsالمهارات اإلنسانية  -
 .(460.ص ،2004،)مرسي  .  Conceptual Skillsالمهارات اإلدراكية  -

وعلى الرغم من التشابك بين تلك المهارات الثالث التي يصعب أحيانا معرفة أين 
فاإلدارة  للقائد،وأين تبدأ إال أن أهميتها تختلف بحسب درجة ونوع العمل اإلداري  إحداها

كلما انخفض السلم القيادي بعكس المهارات  اإلدراكية وتقلأكبر من المهارات  تتطلب قدرا  
الفنية التي يجب أن تتوافر في المستويات القيادية الدنيا أكبر من القدر يجب أن تتوافر فيه 

 العليا.المستويات  في
يستدعي ذلك وجود بعض  التربوي،ونظرا لضخامة المهام اإلدارية والفنية للقائد 

 المهارات والمواصفات التربوية التي تسمح له بالقيام بمهامه الفنية التي تتطلب اإللمام الكامل 
هذا  الموضوعي،كالقدرة على التحليل والتجديد والمالحظة والنقد  التعليمية،بمختلف الجوانب 

وتفويض  القرار،إلى جانب المهارات القيادية التي تتمثل في التخطيط والتنسيق وصنع 
وفيما يلي عرض لمضمون وأبعاد هذه ، القياديةمن األعمال  وغيرهاوالتحفيز  السلطة

 :التربويبيان عالقتها وأهميتها للقائد  المهارات، بهدف
  الفنية:المهارات  .أ 

كتلك  المتخصصة،توفر هذه المهارات فهما ودراية وكفاية في مجال محدد من النشاطات 
ووضع خطة لنظام لالتصاالت  التعليمية،التي تتصل باألساليب والعمليات واإلجراءات 

 االجتماعات، القرار وتنظيمواتخاذ  والمسؤوليات،طة وتوزيع الواجبات التربوية وتفويض السل
وتم  المهارات،فمتى توافرت مثل تلك  بالمدرسة،المدرسة ومتابعة العاملين إدارة الوقت داخل 
على األداء الجيد واإلنتاجية داخل المؤسسة التربوية  األمثل فتنعكستوظيفها التوظيف 

قدرته على تحمل المسؤولية وفهمه ،  منها وهناك سمات وقدرات ترتبط بالمهارات الفنية للقائد
ولعل من  أجله،واإليمان بالهدف الذي يسعى من  الحزم،إلى جانب  لألمور،العميق والشامل 

والرغبة في أداء  اإلنجاز،والقدرة على  الثقة بالنفس القدرة،أهم السمات المرتبطة بهذه 
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وتقبل  التنفيذ،والقدرة على  الجديدة،والسعي وراء األفكار  المناسبة،واتخاذ القرارات  الواجبات،
وهذا ال يعني أن يكون القائد  لألموروالفهم العميق والشامل  النفس،مال على النقد واإلع

ولعل  ،متخصصا في كل العلوم بل عليه أن يعرف شيئا من هذه العلوم والمعارف اإلنسانية 
من أهم الخصائص المميزة للمهارات الفنية  كونها أكثر تحديدا من غيرها من المهارات 

أداء القائد لعمله  وتميزها بالمعرفة والمهارة في تحليل  األخرى من حيث وضوحها عند
والقدرة على تحري الفرص المناسبة لالتصال الفعال  ،وتبسيط اإلجراءات عند إنجاز العمل 

مع أطراف العملية التربوية وتقديم المعرفة لهم  والقدرة على إدارة جلسات الحوار والمناقشة 
من الروتين المعوق داخل المؤسسة وتشجيع العاملين والتخلص  ،بطريقة عملية وتعاونية 

والقدرة على توزيع العمال والمسؤوليات حسب حاجات المؤسسة التربوية وميول العاملين  
مكانيتهم  .(464.ص ،2004،)مرسي  .وا 

ومن المهارات القيادية التربوية الفنية المتعلقة بالعاملين المهارة في االستفادة من 
وتقصي حاجات العاملين والتعرف  وتفسيرها،توجيهات الهيئة التعليمية في المدرسة وتحليلها 

وتقدير مستوى كفاءتهم وتحديد احتياجات النمو المهني  العمل،على مظاهر رضاهم عن 
 بها.الجة جوانب التقصير في أداء الواجبات والوظائف التي يقومون وتوضيح مع لديهم

فتفويض السلطات  القيادية،من هذه المهارات  ويتطلب التنظيم المدرسي قدرا   
واكتشاف أي خلل تنظيمي يظهر  بالمدرسة،فعاليات الجوانب التنظيمية  والمسؤوليات وتقرير

الجوانب االيجابية والسلبية واتخاذ ما يناسبها من الحلول  المدرسي وتقويمخالل العمل 
 .تعد جميعها من المهارات الفنية وتعميق كفايتهم فيها والتدابير

تقانه وفهم  اإذ :اإلنسانيةالمهارات  .ب  كانت المهارة الفنية تعنى بفهم أساليب العمل وا 
فإن المهارة اإلنسانية تعنى بدرجة كبيرة بفن التعامل مع الناس  ،إجراءاته ولوائحه 

وتعرف هذه المهارات بأنها مقدرة  ، وتنسيق جهودهم وخلق روح التعاون الجماعي بينهم
المسؤول التربوي على التعامل الفعال والسلوك كعضو في جماعة  وكعنصر فاعل في 

قيادته  ويتصف القيادي المتمتع  تنمية الجهود التشاركية ضمن الفريق الذي يتولي
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ومدى التجاهه  سان يعرف نفسه نقاط ضعفها وقوتهابأنه إن ،بمهارات إنسانية متطورة 
إضافة إلى قدرته ،  ومسلماته واثق بمقدرته على التعامل مع األفكار والبدائل المتجددة 

تغيير منظم  على اإلسهام من خالل تعامله اإلنساني مع العاملين في النظام في إحداث
في كل النظام والعاملين فيه ، وأن القائد التربوي يفترض فيه أن يعيش هذه المهارات 

غير منفصل عن كيانه  وأن يجعل من نفسه قدوة ومثال يحتذي اإلنسانية بشكل يجعله جزاء 
 في العمل .

 باإلضافة  ،وباآلخرينوالثقة المتبادلة بالنفس  الجديد،بالفهم  اإلنسانية،وتتصل المهارات 
شباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية والقدرة على التعامل  اآلخرين،إلى الفهم الجيد لمطالب  وا 

 .(426 .، ص2044، حسين) مدرستهم.معهم بما يحببهم إلى عملهم وفي 
بحاجة إلى  المتعلقة، فاإلنسانوالعالقات اإلنسانية تحرص على االهتمام بالحوافز 

براز إنتاجه وتقبل اقتراحاته وتشجيع اتجاهات اإلبداع واالبتكار لد ه مما ياإلشادة بجهوده وا 
  هي:وللعالقات اإلنسانية أهداف ثالثة  واإلنجاز،يدفعه للتقدم 

 العاملين.تحقيق التعاون والمشاركة مع  -
 العمل.حفز األفراد على  -
 االجتماعية.ة إشباع حاجات األفراد االقتصادية والنفسي -

   القائد:وتتطلب المهارات اإلنسانية أن يكون 
 مدركا وبوعي لميول واتجاهات العاملين  -
 لديهم.متقبال القتراحات العاملين إلظهار روح االبتكار  -
 لديهم.مفسحا المجال للعاملين إلظهار روح االبتكار  -
شباع  -  حاجاتهم.باعثا على االطمئنان وملبيا طلباتهم وا 
 بهم.مشاعر العاملين وثقته متفهما ل -

تعبر المهارات اإلدراكية عن قدرة القائد التربوي على رؤية  التصورية:المهارات اإلدراكية  .ج 
دراكه لشبكة العالقات التي تربط بين وظائفها ومكوناتها  ككل،منظمته   وعن تفهمه وا 
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 وتعطي صورة واضحة لقدرة القائد على رؤية التنظيم ككل بالمجتمع الذي  المتنوعة،الفرعية 
 المهارة تمثل للقائد  واقتصادية وهذههو جزء منه بما يشتمل عليه من قوى سياسية واجتماعية 

أو  المنهجالتربوي قدرته على إدارة القضايا والموضوعات والمشكالت التربوية سواء من حيث 
العليا  التعليمية واألهدافومدى اتفاقها مع السياسة  المدرسة،أهداف  التربوية أواألنشطة 
 اإلدارة.وتتزايد هذه المهارة في المستويات العليا في  للمجتمع،

فتكون في قمة الهرم أكثر المهارات أهمية وتقل أهميتها كلما اتجهنا نحو اإلدارة 
ي يعتمد عليها القائد اإلداري في التنفيذية وتبدو أهميتها في كونها الركيزة األساسية الت

اإلنسانية يمكن أن تتبدد إن لم تصاحبها المهارة  اإلنسانية فالمهارة استخدامه لمهارات
  منها:وهناك بعض العوامل المهمة التي تؤثر في العمليات اإلدراكية لدى األفراد  اإلدراكية،

 مادية.بيئة الفرد سواء كانت اجتماعية أو  -
 تحقيقيها.الرغبات والحاجات التي يشعر بها الفرد ويسعى إلى  -
 اإلنسان.التركيب الفسيولوجي  -
 .(426-425ص.، 4995 ،سالمة) للفرد.التجارب والخبرات الماضية  -

إن األهمية النسبية لهذه المهارات الثالث تمكن في أنها تساعد على تجويد أداء 
وتجعل من قراراتهم أكثر واقعية وقابلية للنجاح الرغم من أن هناك  المسؤولين التربويين 

درجة من التداخل بين هذه المهارات بمعني أن المهارات اإلدراكية تحمل في طياتها شيئا من 
إال أنه يمكن  ،المهارات الفنية والبد من أن يصاحبها  أيضا لمسات من المهارات اإلنسانية 

توى اإلجرائي تحتل مكان الصدارة في األهمية بالنسبة إلداري المسالقول أن المهارات الفنية 
يا وهي أكثر حساسية لهم مما يمكن أن تمثله لقيادة مستوى اإلدارة العل في النظام التربوي 

بينما يالحظ أن المهارة اإلنسانية مهمة وحساسة للقائد ، ألنها تعد أمر الزما وضروريا 
يتعامل معهم بشكل مباشر مع الجماهير أو مع المجموعات  ولكل منالتربوي داخل المدرسة 

يالحظ أن المهارة التصورية  طالبا،ذات العالقة بالنظام التربوي سواء كانوا معلمين أم 
اإلدراكية أساسية لمن يتولون مراكز قيادية عليا في النظام كي يتمكنوا من اتخاذ قرارات قابلة 
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تعلق منها بمكونات ومعطيات وأبعاد بيئته الخارجية سواء ما  األطر،للتفعيل ضمن مختلف 
  واإلنسانية.إال أن هذا ال ينفي ضرورة اهتمام القادة بمتطلبات المهارات الفنية  الداخلية،أو 

ومن خالل ما سبق يمكن القول إن أهمية مهارات القائد التربوي تكمن في بلوغ وتحقيق 
اء وكذلك تحقيق أهداف العاملين ورفع رضائهم أهداف العمل التربوي ورفع اإلنتاجية واألد

أهم مهارات  ومن ،دائمةوضمان نوعية عمل مستمرة وفعالية قيادية وتنظيمية  الوظيفي،
 .(427-426.ص، 4995 ،سالمة) التربوي.القائد 

 البد أن تتوفر فيه جملة التربوية،للمدير في مؤسسة  وأداء جيدمن أجل تسيير فعال 
 :وأهمها أخرى،قد ال نجدها عند سائر المديرين في قطاعات  والصفات،المؤهالت  من

 العقلية:الصفات  .أ 
صغيرة و  كبيرة  ومنبتها لكل ويكون يقظا ،المالحظة ةالتفكير ودق ةيمتاز باستقاللي ذإ 

في المؤسسة البد من قوة الذاكرة و سرعة الفهم حتى يستطيع أن يجمع بين األصال 
منطقة للحفاظ على أصالة التقاليد و األعراف الخاصة بال ،يحافظ على القيم  ،االبتكار
، كما أنه يتفتح على المحيط كما أنه يتفتح على المحيط  بين األجيال صلالتواو  التالميذ

، و البحث عن كل ما من شأنه تحسين  و التجديد الدائمين في مؤسسته داعيا إلى االبتكار
و أن يفهم بعمق محيطه التربوي )الداخلي( و كذا  و المعنويةوضعية المؤسسة المادية 

محيطه الخارجي من مؤسسات و هيئات لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بمؤسسته 
الحماية  الوطني، وبلدية الدرك دائرة، والية،من  والهيئات الرسمية عية أولياء التالميذــــــ)جم

 المدنية...الخ(.
  الصفات االجتماعية: .ب 

سواء في  ،باآلخرينواالتصال أن يكون ذا شخصية مرنة قادرة على بناء عالقات جيدة      
له قدرة  فهو كاألب في األسرة البسطاء،العمال  التالميذ، اإلداريين، األساتذة،مع  مؤسسته،

قناعهم وفرض انقيادهم على التأثير في اآلخرين بقوة شخصيته قبل أن  واحترامهم لشخصه وا 
 مساعديه في  وشدة التأثير ويقظة الضميرفهو يتصف بالثقة بالذات  القانون،يكون بقوة 
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  .وتفهمها وسعيه لحلهالمشاكلهم وتحسسه  وقربه منهم التربوية، وعامة األسرة
 الصفات االنفعالية: .ج 
إن مدير المؤسسة التربوية إنسان قبل أي شيء آخر، فهو إذن منفعل متفاعل مع محيطه  

تواجهه العديد من المواقف مع جميع أفراد اإلطار  والعراقيل،تعترضه الكثير من المشاكل 
أنه في  والرضا إالتنتابه لحظات الفرح  والتشنج والغضب كمالحظات القلق  التربوي فتعتريه
 والحكمة والرزان ويتجنب التهورأن يتحلى بضبط النفس  النفعاالت وجبواكل المواقف 
فهو ، الوضع تأزم وتزيد فيالتي تسبب له الحرج  والمواقف المرتجلةالسريعة  وردود األفعال

هذا من جهة و من جهة   و يتفاعل معه  ويتفهم ظروفهم ،يشارك الجميع أفراحهم و أحزانهم
أخرى وجب أن يقدر لمكانته كمدير قدرها و يستشعر حجم الدور الذي كلف به وكل ما 

و إدراك لقدراته   يحيط به من معاني و قيم و خصال و مؤهالت فتكون له رغبة في القيادة
وأن و أن يكون واثقا منها حتى يستطيع فرض إرادته على اآلخرين  الذاتية و مواهبه الخاصة

ال يلتفت للقضايا التافهة بل يكرس جهده باألهداف الهامة و يسعى إلى تحقيقها وأن يثابر 
 تحذوه رغبة في التفوق والصعوبات، ، متخطيا العقبات عليها بقوة و عزيمة و إخالص

جموعة من الصفات أن تجتمع في قادة هذه المؤسسات م، و وبمؤسستهوالبروز بنفسه 
 .(430.ص، 4995 مة،سال)  :والخصائص ومنها

 :والمهارةالتعليم  .د 
 والمهارةأثبتت الدراسات أن غالبية القياديين الناجحين على مستوى عال أو جيد من العلم  
 التدريبية. ويلتحق بالدوراتويتابع التطور في المعلومات والعلوم  يقرأ ويطالعالناجح  قائدوال

  الذكاء: .ه 
 والمثابرةوالسليمة والطاقة  القويمة،والشخصية  الجيد،والعلم والمعرفة والحكم  الذكاء،إن 

 اآلخرين.والثقة بالقدرات الذاتية والثقة بقدرات  بالنفس،كلها عوامل تؤدي إلى الثقة 
 االتصال: القدرة على  .و 

  التقاريركتابة االتصال، التربوي الناجح البد وأن يكون لديه مجموعة من مهارات  القائد
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مساهمة القائد في توصيل المعلومات  ويمثل درجة واإلنصات،ستماع اال واإلقناع،الحديث 
وتسهيله لتبادل المعلومات بين أفراد الجماعة بعضهم مع بعض  الجماعة،إلى أعضاء 

  األمور.ودرجة عمله بما يتصل بها من 
 المواظبة:  .ز 

من الظروف العملية تتطلب المثابرة واالستمرارية في اإلقناع والتأثير في الغير والقائد  العديد
 معوقات.تحقيق أهدافه مهما تعرض له من صعوبات أو  ويثابر علىالناجح يواظب 

  القرارات:صنع  .ح 
كثير من القادة يتوقعون أن يكونوا صانعي قرارات ذوي كفاءة عالية وعميقي التفكير ويقبلون 

ولكن يكتشفون أن صناعة القرار من الصناعات الثقيلة في  العسيرة،سؤولية االختيارات م
العملية اإلدارية فالقرار هو القلب النابض لها حيث يترجم المدخالت والعالقات والظروف 

ويحتاج القادة ألن يكون لديهم مهارة الحصول على المعلومات وتحليلها  معين،إلى حدث 
وتحديد البدائل واختيار الحلول المناسبة وصياغتها في عبارات معبرة وفي ودراسة المؤشرات 

  يلي:ويضاف إلى الخصائص السابقة ما المناسب، الزمن 
  والمعرفة:الواقعية  -

ومن يرغب في المعرفة فليبحث حولها  عنها،يفضل الناس حل المشكالت وليس الحديث 
وعلى القائد االستفادة منها  اآلخرونوسوف يجد الكثيرين مما لديهم خبرات كبيرة يستفيد منها 
 المعرفة.فالمعرفة تزود القائد بالواقعية واالتزان والجهل سبب قلة 

 االبتكار: المبادرة وروح  -
كما يبادر إلى  وعلومه،أفكاره  بنفسه فيطورالناجح هو من يأخذ بالمبادرة ويبدأ دائما  القيادي

والمبادرة عامل أساسي لالبتكار ويتطلب من القائد الناجح البحث عن  معه،تطوير العاملين 
األفكار الجيدة بين العاملين واالختيار من بين هذه األفكار مما يؤدي لتحسين وتطوير 

القول إن القائد يكون دائما أكثر أعضاء المجموعة إسهاما واضحا األفكار  ويمكن عمله،
 السليمة التي تساعد في إرساء السياسة العامة وخطة العمل ودعم التأثير على الجماعة نحو 
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  .تحقيق األهداف
 والتفاعل:الحماس  -
الحماس  بالحماس ونقلالقيادة الناجح لديه القدرة في أوقات األزمات على البقاء مفعما  إن 

لذا يتطلب من القائد الناجح إظهار والتفاؤل والسعادة حتى في  لالستمرارية،إلى العاملين 
 .أصعب الظروف للحفاظ على ارتفاع معنويات العاملين

 واالجتهاد:اإلخالص  -
الذي يجب عمله يفكر في كيفية تجويد األداء ومن القادة من ال يهتمون بالنواحي  القائد 

ويأتي العائد المادي في المرحلة الثانية والقائد  يرغبونه،المادية فهم يؤدون عملهم الذي 
 .لذلكوقت المخلص والمجتهد غير متشائم وال يشكو كثيرا حيث إنه ليس لديه 

 :أهميتهاترتيب األعمال حسب  -
معها األفراد من القاع إلى ترتيب األولويات شيء أساسي وضروري لالستقرار ويتعامل  

 أفضل.وكلما كانت الفترة المستخدمة في إنجار المهام أقصر كلما كان ذلك  القمة،
  اإلنتاج: -

ويعني تحدي مستويات اإلنتاج التي يتطلب من الجماعة بلوغها وتشجيعه لهم على أن يبذلوا 
 (25.ص ،2000،أورلسان) األفضل.جهدا أكبر في سبيل المشتركة وتحقيق 

 :المدرسة يراختيار مد .8.1
كما هو  فحسب،ال يتوقف على مؤهالت عملية  التربويةإن اختيار مدير المؤسسة  

بل البد إضافة  األخرى، واإلنتاجية والمؤسسات العموميةالحال بالنسبة للشركات الصناعية 
الكفاءة و األقدمية  وتوفير شروط القطاع، واالنتماء إلىفي هذه الوظيفة  ذلك االختصاصإلى 

 لىوقدراته عفي التدريس، وأن يكون قد قضى فيه فترات كافية أثبتت خاللها جدارته  العالية
محيطه  والفعال مع والتواصل اإليجاببناء عالقات حسنة  ومؤهالته في واإلقناع التبليغ

 تؤهله لهذه الوظيفة. وخصال وميزات أخرى المجتمع، وكذا معالتربوي بكل أطرافه 
 ال عن طريق  وتقييم شامللذا ال يمكن إسناد هذه المسؤولية إال بعد فحص دقيق 
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 والتكوين لمختلفبل البد من استشارة السادة مفتشي التربية  فقط،اللجنة متساوية األعضاء 
 المواد إلبداء آرائهم في المعنيين الراغبين تحمل هذه المسؤولية.

لهذه  ومستشار التربيةكما أن التكوين التناوبي الذي يتابعه المترشحون من األساتذة 
ختيار إلد التقييم الوظيفة في مراكز التكوين يجب أن يخضع لمقاييس أكثر صرامة عن

، كما يمكن  العناصر الكفأة والنزيهة عند التخرج وتولي المسؤولية في المؤسسات التربوية
 ربويةاالعتماد على آراء السادة مديري التربية عند تكليف هؤالء باإلشراف على مؤسسة ت

الوزارية للتثبيت ، و بعدها تأتي مسؤولية اللجنة  متابعة تسييرهم خالل سنة دراسية كاملةو 
بعد معاينة الفترة التربصية التي قضاها المعنى في تسيير المؤسسة و اإلشراف عليها كحد 

و التأكد من مدى وفاء  فاصل و نهائي على مدى قدرته على تحمل هذه المسؤولية مستقبال
أنه لن ، و  أستاذ األمس للعمل التربوي في المؤسسة التي يقوم باإلشراف عليها كمدير اليوم

يفرط في أي جانب من الجوانب السابقة و التي سيتقنها قبل غيره معرفيا و عمليا 
 .(30ص. ،2000،أورلسان)

ويرى الباحث أن المدرسة اليوم مدعوة إليجاد المناخ الجيد والمالئم  للعاملين     
لى تحفيز ات ، والعمل عوتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بينهم في الحقوق  والواجب

 المالئمة اتجاههم بالحزم المطلوبالمواقف  جدين وتنبيه المتقاعسين ، وتتخذ والمالناشطين 
العمل أو في حياتهم  وتبذل اإلدارة جهده ا لتذليل الصعاب التي يواجهونها سواء في

وتوطد العالقات اإلنسانية اإليجابية وتقوي أواصر الود والتآلف بين مجموع االجتماعية 
 العاملين ، وتعطي للبعد اإلنساني العناية الالزمة لكل العالقات داخل المؤسسة التربوية)إدارة

 (.تالميذ  –أساتذة ، إدارة  -
 خالصة الفصل:

أن يتحلى بها من  بيدرك مدير المؤسسة التربوية المسؤولية الكبيرة و الشاملة التي يج
التي يقوم بها مع فريقه االداري والبيداغوجي  خالل نشاطاته التربوية و البيداغوجية واإلدارية

المراقبة و المتابعة و التقويم لمختلف التخطيط و التنفيذ و في الميدان يوميا ، من خالل 



 مدير المؤسسة التربوية الرابع: الفصل

142 
 

األعمال قصد التحكم في تسيير المؤسسة التي تشرف عليها، و هو ما يدعو مدير المؤسسة 
ألهداف التربوية المسطرة خاصة إلى توظيف آليات التخطيط و التنظيم لتجسيد الرؤى و ا

أدواره  يجب أن يؤدي كقائد تربوي تهدون أن ننسى مكانالمستقبل  استشراف عمليةمن خالل 
لتحقق الرفاه االجتماعي  ةو العلمي ةالتكنولوجي  اتأمام التطور   القيادي بكل مسؤوليةوأداءه 

توجهت إلى المدرسة ومنه للحاق  بالركب الحضاري ،  ألبناء المجتمع والسبق العلمي 
وتسليحهم بالزاد  اأبنائه الوضع خططها وتجسيد أفكارها وطموحاتها  من خالل إعداد

 المعرفي الالزم  والحامل  لكل تلك اآلمال  والطموحات.
 المجتمع وتجسيدمال تحقيق آ وهالتربوية  المؤسسة دورعن عرضه من خالل ما تم  

في ميدان التسيير واإلدارة والتطور العلمي والتكنولوجي الحاصل  ومواكبة التطورطموحاته 
التنظيم والتسيير في  أدوارها،لتحقيق األداء األمثل لمختلف في ميدان االعالم واالتصال 

خالل االستغالل  التربوي، منالفعل  والتخطيط والرقابة والتقويم لمختلف مكونات وعناصر
 والبشرية.المادية  لمواردهااألمثل 
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 تمهيد:
تحديد لى إفيه تم التطرق ييعتبر هذا الفصل بمثابة مدخل للدراسة الميدانية، حيث 

 الدراسةمجتمع و ، الزمانية(  -المكانية-)البشرية الدراسة تهامجالب وتعريفمنهج الدراسة 
وأخيرا  ثم التأكد من الخصائص السيكومترية ، وأدوات جمع البيانات، وخصائصهما وعينته 
 في تحليل النتائج. اإلحصائية المستخدمة األساليب

  الدراسة:منهج  .5.1
ليه إن تعتمد على منهج علمي يتحقق من خالله ما تهدف أالبد للدراسة العلمية    

الطريق الذي سيستخدمه الباحث  باعتبارهخفاقه إو أالدراسة ويترتب عليه نجاح البحث 
معلوم أن المناهج تختلف باختالف المواضيع  ،لإلجابة التي تثيرها مشكلة موضوع الدراسة 

 يقول عنهإذ ذلك أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد المنهج الذي ينبغي للباحث إتباعه 
الظاهرة  "أنه مجموعة من اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف:(19،ص2007،معمرية)

ا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجاتها وتحليلها تحليال كافيا والموضوع اعتماد  
ودقيقا واستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات على الظاهرة أو الموضوع محل 

 .البحث"
و ظاهرة معينة عن طريق وصف العالقات أتعالج البحوث الوصفية موضوعا  كما 

كثر من حالة كمجموعة من أكما تعالج الدراسات الوصفية  ، ات الدراسةالموجودة بين متغير 
 .(32ص. ،2008،مزيان) و مجموعة من الوحدات التنظيمية.أفراد ألا

الكفاءات القيادية لدى ب عالقتهالذكاء االجتماعي و يهدف إلى دراسة  هذا البحثإن  
 يصفه علي عبد الرزاق حلبي": الذييتطلب المنهج الوصفي، و  مديري المؤسسات التربوية،

بأنه استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية النفسية بقصد تشخيصها وكشف 
 .(543ص. ،5916 حلبي،)"جوانبها وتحديد العالقة بين عناصرها وبين ظواهر تعليمية أخرى

 : الدراسة مجال .2.1
 جميع المؤسسات التربوية بمدينة المسيلة : تمت الدراسة الميدانية في المكاني المجال .أ 
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 مدرسة (672)دليل مؤسسات التعليموعددها حسب  2015/2016الدراسي  للموسم
 .ثانوية (67) ( متوسطة156)ابتدائية

الى 2013جانفي  08) : تم اجراء هذه الدراسة في الفترة الممتدة ما بينانيالزم المجال .ب 
 (.2016ماي  18

حل التعليمية لمرال مديري المؤسسات التربويةيضم مجتمع الدراسة : البشري المجال .ج 
 ، حسب الخريطةومديرة ا  مدير  (859) والمقدر عددهمثانوي( -متوسط-المختلفة )ابتدائي

 .2015/2016المدرسية بمديرية التربية لوالية المسيلة للموسم الدراسي 
 : الدراسةأدوات  .3.1
 : الذكاء االجتماعيمقياس أوال/ 

يشتمل المقياس في  و  (593 .، ص2008)أبو هاشم,تم استخدام مقياس الذكاء االجتماعي 
عينا من البنود ا مكل بعض يتضمن عدد   ،بعادأ( بندا يقيس ستة 81صورته النهائية على )

   :هي بعادألاو 
 .بندا   (13)من يتكونو  بعد معالجة المعلومات االجتماعية -
 .بندا   (13) من يتكونو  المهارات االجتماعيةبعد  -
  .بندا   (13) من يتكونو  بعد الوعي االجتماعي -
  .بندا   (16) من يتكونو  بعد الذات االجتماعية -
  .بندا   (12)ويتكون من  بعد التعاطف االجتماعي -
  .بندا   (14)بعد حل المشكالت االجتماعية ويتكون من  -
 : بعادألعلى ا ي يوضح توزيع البنودوالجدول التال -
 
 
 

                                                 
01رقم أنضر امللحق 
02أنضر امللحق رقم 
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 توزيع البنود على االبعاد لمقياس الذكاء االجتماعي يبين( 02جدول رقم )

 عدد ال رقام البنودأ بعادألا الرقم
 13 01,07,13,19,25,31,37,43,49,55,61,67,73 معالجة المعلومات االجتماعية 01
 13 02,08,14,20,26,32,38,44,50,56,62,64,74 المهارات االجتماعية 02
 13 03,09,15,21,27,33,39,45,51,57,63,69,75 الوعي االجتماعي 03

 فعالية الذات االجتماعية 04
04,10,16,22,28,34,40,46,52,58,64,70,76,77 

79,81 
16 

 12 05,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71 التعاطف االجتماعي 05
 14 06,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,80 حل المشكالت االجتماعية 06
 : صف مقياس الذكاء االجتماعيو .أ 

عرض المقياس في صورته األولية  أبعاد، تم( مفردة موزعة على ستة 90) ةاغيص تم
جمع أمفردات  (9تم حذف ) آلرائهم( ووفقا 10على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )

غالبية المحكمين على حذفها نتيجة لتشابه مضمونها من مفردات أخرى وبحساب نسب 
ن نسبة االتفاق بينهم على المفردات انحصرت أاتفاق المحكمين على مفردات المقياس وجد 

 مفردة.( 81الذكاء االجتماعي )صبح العدد النهائي لمفردات مقياس أ( و %100-90بين )
 : تصحيح المقياس .ب 

يجاب على بنود المقياس تبعا لبدائل األجوبة المرتبة على تدرج متصل هي )ال   
والتي يرى فيها  5/بشدة( )أوافق  4/)أوافق( 3/متأكد( )غير  2/أوافق(  )ال 1/بشدة( أوافق 
-9-2جميع المفردات في االتجاه اإليجابي ما عدا المفردات ارقام )و  ه،فيأنها تتوفر  المدير
 .[405-81] ما بينوالدرجة الكلية للمقياس تتراوح  ،االتجاه السلبي ( في14-21-26-32

طبيعة االستجابة التي ترمز ومنه فالقيمة الكمية تتناسب مع  (،594ص، 2008, أبو هاشم)
-81]وتتراوح الدرجة الكلية لالستبيان ما بين ، [5-1]حيث تتراوح القيمة للبند ما بين ، إليها
، وتدل الدرجة المرتفعة في أساس عدد بنود االستبيان وقيمة كل استجابة [، على405

، بينما تدل الدرجة المنخفضة على مستوى العاليمستوى الذكاء االجتماعي  االستبيان على
 المعادلة الرياضية التالية: وفق المنخفضالذكاء االجتماعي 
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4=1-5الحد األدنى للبديل = –ى للبديل الحد األعل  
3عدد المستويات =    

1.33=4/3=طول الفئة  
 .]2.33- 1] بينما منخفض أي مستوى  2.33=1+1.33=المنخفضة  الدرجة  -
 .]3.66- 2.33بين ]ما  أي مستوى متوسط 3.66=2.33+1.33=درجة المتوسطة ال -
  .[5- 3.66بين ]ما  أي مستوى عال 5=3.66+1.33= المرتفعةالدرجة  -

 القيادية: الكفاءة استبيانثانيا/
 القيادية:  الكفاءة استبيانتصميم  .أ 

على طبيعة البيانات التي يراد جمعها، وعلى المنهج المتبع في البحث والوقت  ا  بناء 
، وجد الباحث أن األداة األكثر مالئمة لتحقيق أهداف ح به واإلمكانات المادية المتاحةالمسمو 

لمرتبطة بالموضوع المعلومات األساسية اهذه الدراسة هي "االستبانة " وذلك لعدم توافر 
عليها عن طريق المقابالت الشخصية، أو ، إضافة إلى صعوبة الحصول كبيانات منشورة
في  ، أو المالحظة الشخصية وعليه قام الباحث بتصميم استبانته معتمدا  الزيارات الميدانية

 ذلك على:
 مدير المؤسسة.ن تتوفر في أالتي يجب  الكفاءاتالدراسات التي تناولت  -
 الدراسات التي تناولت نتائج القيادة التربوية. -
 إجابة المبحوث تتوافق مع ما يريده الباحث. -

من حيث السهولة وصياغة  التي تم تصميمها االستبانةجل اختبار صالحية أومن 
 يلي: وضوح التعليمات والتي تمت كما العبارات

 تصميم أسئلة في شكل مجموعة من البنود.  -
 مجموعة من األبعاد وفق التعريف اإلجرائي الكفاءات القيادية. إلىتقسيم بنود  -
 التربية.مفتشين، رؤساء مصالح بمديرية  عرضه على مجموعة من األساتذة، ، -
 .األساتذة المحكمينالخبراء و على مجموعة من  االستبيان عرض -
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 .للغويةالسالمة ابنود من حيث المحتوى و الصياغة ادة إع -
 األداة في شكلها النهائي.ضبط  -
 ( بندا  60)في صورتها األولية من االستبانةتتكون القيادية:  وصف استبيان الكفاءة .ب 

 : تياآلكمقسمة إلى ثالثة أبعاد موزعة القيادية  ةتهتم بالكفاء
 .بندا   (20)التفكير االستراتيجي ويتكون من :البعد األول -
 .بندا   (21)قدراتهم ويتكون منساتذة وتطوير أل: تمكين االبعد الثاني -
 .بندا   (19)يتكون من التغيير و لى القيادة إ :البعد الثالث -

تم حيث  ،المحكمينساتذة ألعلى مجموعة من ا في صورته األولية ستبياناالبعد عرض 
 بعدم( %80) من طرف المحكمين حاصللالتفاق الا استبعاد مجموعة من البنود نظر  

 :للبعد كما يلي ومالءمتهاصالحيتها 
 (17-6-2-1البنود المستبعدة) التفكير االستراتيجي: -
 (.21-15-11-3: البنود المستبعدة )تمكين األساتذة وتطوير قدراتهم -
 (.14-7البنود المستبعدة) :لى التغييرإالقيادة  -

موزعة على  ،بندا   (50)تتكون من  صبحت االستبانة في صورتها النهائيةأوبالتالي 
 كما يلي:بعاد ألا
 .بندا   (17) التفكير االستراتيجي ويتكون من :البعد األول -
 .بندا   (16من )ساتذة وتطوير قدراتهم ويتكون أل: تمكين االبعد الثاني -
 .بندا   (17)يتكون من لى التغيير و إالقيادة  :البعد الثالث -

 :في الجدول اآلتي وفيا يلي توزيع البنود على األبعاد
 
 

                                                 
03أنضر امللحق رقم 
04أنضر امللحق رقم 
05أنضر امللحق رقم 
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 الكفاءة القيادية الستبيان( يبين توزيع البنود على االبعاد 03جدول رقم )

 عدد ال رقام البنودأ بعادألا الرقم

 17 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 التفكير االستراتيجي 01

02 
 الموظفين تمكين

 وتطوير قدراتهم

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,

31,32,33 
16 

 القيادة الى التغيير 03
34,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,

47,48,48,49,50 
17 

 : تصحيح االستبيان .ج 
ال أوافق جوبة المرتبة على تدرج متصل هي )تبعا لبدائل األ االستبيانيجاب على بنود 

المرتفعة وتدل الدرجة  5/بشدة( )أوافق  4/)أوافق( 3/متأكد( )غير  2/أوافق(  )ال 1/بشدة 
، بينما تدل الدرجة المنخفضة على مستوى العالي الكفاءة القياديةمستوى  في االستبيان على

 المعادلة الرياضية التالية: وفقالمنخفض  الكفاءة 
 4=1-5الحد األدنى للبديل = –الحد األعلى للبديل  -
 3عدد المستويات =  -
 1.33=4/3=طول الفئة -
 .]2.33- 1] بين مستوى منخفض يقعأي  2.33=1+1.33=المنخفضة  الدرجة  -
 .]3.66- 2.33بين ]أي مستوى متوسط يقع  3.66=2.33+1.33=درجة المتوسطة ال -
  .[5- 3.66بين ]أي مستوى مرتفع يقع  5=3.66+1.33= المرتفعةالدرجة  -

 : الدراسة االستطالعية .4.1
يتجلى في تحديد البنود أو األسئلة الغامضة وحتى الهدف من الدراسة االستطالعية  

، وذلك من أجل تعديلها أو حذفها المديرين العبارات والمفردات الصعبة والمبهمة لدى 
ألهمية االستطالع األولى في البحوث  نظرا  و ،  ويضها بعبارات ومفردات أكثر وضوحوتع

( 70العلمية وخاصة البحوث ذات الطابع الوصفي قام الباحث بدراسة استطالعية قوامها )
( تم اختيارهم ثانوي -متوسط-موزعين على مختلف المراحل التعليمية )ابتدائيومديرة  ا  مدير 

 ب الجدول اآلتي:حس التربوية لمدينة المسيلة المؤسسات بطريقة عشوائية من مختلف
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  حسب نوع المؤسسة التربوية فراد العينة االستطالعيةأتوزيع  يبين( 04الجدول رقم )

 الجنس                    
 

 المرحلة التعليمية
 المجموع ذكور ناثإ

 التعليم االبتدائي
 23 العدد 05 العدد 18 العدد

% 25,71 % 07,14 % 32,85 

 التعليم المتوسط
 24 العدد 05 العدد 19 العدد

% 27,14 % 07,14 % 34,28 

 التعليم الثانوي
 23 العدد 13 العدد 10 العدد

% 14,28 % 18,57 % 32,85 

 المجموع
 70 العدد 23 العدد 47 العدد

% 47 % 23 % 100 

عينة الدراسة االستطالعية في ناث إليتضح من الجدول أعاله أن نسبة ا
 .(% 23:)بلغت التيو  نسبة الذكورمن هي أكبر و ( % 47:)بلغت
 : الدراسة ألدوات السيكو متريةالخصائص  .1.1
 : مقياس الذكاء االجتماعيأوال/ 

 التالية: ق: تم حساب الصدق بالطر الصدق .أ 
 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:  -

 حول آرائهم وأخذوعلوم التربية  النفس علم أساتذة من عدد علىالمقياس  عرضتم 
 التي باآلراء الباحث أخذ وقدما وضعت لقياسه  قياس فيها صدق ومدىفقرات ال صياغة
 من اتفاق كلي على حصلت التي العبارات على أبقىحيث  المحكمين، غالبية عليها أجمع
 . آراء

 :(ق التميزي )صدق المقارنة الطرفيةالصد -
و ما أفي تقدير معامل صدق المقياس على طريقة المقارنة الطرفية  االعتمادتم    

ا ترتيبا ( فرد  70فراد العينة االستطالعية )أ، حيث تم ترتيب درجات يعرف بالصدق التمييزي
على التوزيع أمن درجات  (%27) أخذدنى درجة حيث تم أى إلعلى درجة أتنازليا من 

 وبعد ذلك تم حساب قيمة ،ا  فرد 19فراد ألا فكان عدد ،دنى التوزيعأمن درجات ( 27%)

Test T.ذلك يبين اآلتي "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين والجدول. 
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 االجتماعي بطريقة الصدق التميزي نتائج صدق مقياس الذكاء  يبين( 05الجدول رقم )

مجموعة  المقياس
 المقارنة

عدد 
 االفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
المحسو 
 بة

 ت
 المجدول

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

الذكاء 
 االجتماعي

المجموعة 
 34.23 256.95 59 العليا

7.12 2,841 36 
 دال عند
المجموعة  0,05

 26.16 186.32 59 الدنيا

كبر من قيمة "ت" أ( 07.12ن قيمة "ت" المحسوبة )أالجدول  (05)يتضح من خالل
 فهي دالة  (0,01)( وبمستوي الداللة اإلحصائية 36درجة الحرية )( عند 2,845المجدولة )
 .يدل على قدرة المقياس على التمييزمما احصائيا 

 صدق االتساق الداخلي: -
( 70)حجمهةا  ةالذكاء االجتماعي على عينةة اسةتطالعي ناستبيا قالباحث بتطبي قام

للمقيةاس الةذكاء والدرجةة الكليةة  للبعةد الكليةة الدرجةة بةين االرتبةاطت معةامالحساب بقام  ثم
 .يالجدول اآلتكما في  وذلكاالجتماعي 

  الداخلي لمقياس الذكاء االجتماعي( يبين صدق االتساق 06جدول)

 االبعاد

معالجة 
المعلومات 
 االجتماعية

المهارات 
 االجتماعية

الوعي 
 االجتماعي

فعالية الذات 
 االجتماعية

التعاطف 
 االجتماعي

 حل
مشكالت ال

 االجتماعية

المهارات 
 االجتماعية

.556**      

الوعي 
 االجتماعي

.355** .507**     

فعالية الذات 
 االجتماعية

.695** .548** .563**    

التعاطف 
 االجتماعي

.614** .572** .395** .704**   

 حل
مشكالت ال

 االجتماعية

.590** .606** .464** .604** .625** 
 

المجموع 
 الكلي

,810** ,777** ,680** ,863** ,822** ,830 
 (0.01)دالة عند مستوى الداللة**
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رتباط دالة إحصائيا عند مستوى االعامالت م( أن جميع 06الجدول)نتائج يتبين من 
 ، كما ترتبط بالدرجة الكليةبعضها ببعضترتبط  األبعادوهذا يدل على أن ( 0.01) الداللة

يتوفر على درجة موثوقة من  المقياسوبذلك يمكن القول بأن  االجتماعي لمقياس الذكاء
 الصدق.

 : المقياسثبات  .ب 
 بة:ن المقياس طبق في بيئة عربية مشابهة للبيئة الجزائرية وقدرت قيمة ثباته أبما 

 ين:بطريق في الدراسة الحالية ( فقد تم حساب الثبات0,94)
 : وكانت النتائج كما يلي ألفا كرونباخ -

 قيم معامل ألفا لمقياس الذكاء االجتماعي( 07جدول رقم )
مقياس الذكاء 

 االجتماعي
معالجة 

المعلومات 
 االجتماعية

المهارات 
 االجتماعية

الوعي 
 االجتماعي

الذات 
 االجتماعية

التعاطف 
 االجتماعي

 حل
مشكالت ال

 االجتماعية

 المقياس
 ككل

 α 0.803 0.463 0.634 0.814 0.787 0.814 0.932معامل 
جاء  الذيأبعاده ما عدا بعد المهارات االجتماعية و  للمقياس ألفا معامل قيم ارتفاع يالحظ

 .الثبات من كبير بقدر يتمتع المقياس أن على يدل وهذا ،بدرجة أقل
 وكانت النتائج كما يلي: بطريقة التجزئة النصفية: -

 لمقياس الذكاء االجتماعي تمانيمعامل جقيم ( 08جدول رقم )
 تمانيمعامل ج المقياس

 0.888 الذكاء االجتماعي
( 0.888ان بلغ )متجيعن طريق معامل  التصحيح (،08من خالل نتائج الجدول )نالحظ    

  بالثبات. يتميز المقياسن أعلى القيم المرتفعة  هدل هذتو 
 : القيادية كفاءةال االستبيان ثانيا/

 : : تم حساب الصدق بالطرق التاليةالصدق .أ 
 الظاهري )صدق المحكمين(:الصدق  -
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 حةولوعلةوم التربيةة وأخةذ آرائهةم  الةنفس علةم أسةاتذة مةن عةدد علةى االسةتبيان عرضتم  
بةةاآلراء التةةي  الباحةةث أخةةذ وقةةدمةةا وضةةعت لقياسةةه  قيةةاس فةةيها صةةدق ومةةدىفقةةرات ال صةةياغة
اتفةةاق كلةةي مةةن  علةةى حصةةلت التةةي العبةارات علةةى أبقةةىالمحكمةةين، حيةةث  غالبيةةة عليهةةا أجمةع
  المحكمين. آراء

 :الصدق التميزي )صدق المقارنة الطرفية( -
و ما أفي تقدير معامل صدق المقياس على طريقة المقارنة الطرفية  االعتمادتم    

 ا  ا ترتيب( فرد  70فراد العينة االستطالعية )أ، حيث تم ترتيب درجات يعرف بالصدق التمييزي
 وعلى التوزيع أدرجات  %( من27) أخذدنى درجة حيث تم ألى إعلى درجة أا من تنازلي  

وبعد ذلك تم حساب قيمة  ،افرد   (19)فرادألفكان عدد ا، دنى التوزيعأمن درجات  %(27)
T. test ذلك يبين اآلتي"ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين والجدول.  

 الصدق التميزي( يبين نتائج صدق مقياس الكفاءات القيادية بطريقة 09لجدول رقم )ا

 المقياس
مجموعة 
 المقارنة

عدد 
 االفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

 ت
 المجدول

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

الكفاءات 
 القيادية

المجموعة 
 31.32 178.21 59 العليا

-09.87 2,841 36 
 دال عند
المجموعة  0,000

 21.96 264.84 59 الدنيا

كبر من قيمة "ت" المجدولة أ( 9.87-ن قيمة "ت" المحسوبة )أيتضح من خالل الجدول 
فهي دالة احصائيا  (0,01)( وبمستوي الداللة اإلحصائية 36( عند درجة الحرية )2,845)

 الصدق.قدر عل من بيتميز فروق بين المجموعتين وعليه فالمقياس  مما يعني وجود
 صدق االتساق الداخلي: -

حسةةاب  مثةة (70)حجمهةةا  ةالكفةةاءات القياديةةة علةةى عينةةة اسةةتطالعي مقيةةاس قتطبيةةتةةم  
وذلةةك الكفةةاءات القياديةةة  للمقيةةاسوالدرجةةة الكليةةة  للبعةةد الكليةةة الدرجةةة بةةين االرتبةةاط تمعةةامال
   اآلتي: الجدول كما في
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 الكفاءة القيادية الستبيان ( يبين صدق االتساق الداخلي10جدول رقم )

 التفكير  األبعاد

 االستراتيجي

 تمكين الموظفين 

 وتطوير قدراتهم

 القيادة 

 الى التغيير

تمكين الموظفين وتطوير 
 قدراتهم

.597**   

  **760. **596. القيادة الى التغيير
 **895. **910. **822. المجموع الكلي

 (0.01) دالة عند مستوى الداللة ** 

الداللةة ا عنةد مسةتوى رتبةاط دالةة إحصةائياالعةامالت م( أن جميع 10يتبين من الجدول) 
 لمقيةاس، كمةا تةرتبط بالدرجةة الكليةة لبعضةها بةبعضترتبط  األبعاديدل على أن  ( وهذا0.01)

مةةةن  عاليةةةةيتةةةوفر علةةةى درجةةةة موثوقةةةة  المقيةةةاسوبةةةذلك يمكةةةن القةةةول بةةةأن  ،االجتمةةةاعيالةةةذكاء 
 الصدق.

 :  االستبيانثبات  .ب 
 الثبات بالطريقتين التاليتين:ن ثبات االستبيان بحساب معامالت تم التأكد م

 : وكانت النتائج كما يلي ألفا كرونباخ-
 الستبيان الكفاءة القيادية كورنباخقيم معامل ألفايبين ( 55جدول رقم )

 استبيان الكفاءة 
 القيادية

 التفكير 
 االستراتيجي

 تمكين الموظفين
 وتطوير قدراتهم 

 القيادة 
 التغيير الى

 المقياس
 ككل

 α 0.917 0.920 0.904 0.958معامل 
 أن على يدل وهذا اأبعادهو  الستبيان الكفاءة القيادية ألفا معامل قيم ارتفاع يالحظ

 .الثبات من عال بقدر يتميز المقياس
 وكانت النتائج كما يلي: بطريقة التجزئة النصفية:-

 القيادية بطريقة التجزئة النصفية ةالكفاء استبيانمعامل ثبات  يبين( 52جدول رقم )
 جوتمان معامل تصحيح عن طريق سبيرمان براون االستبيان

 0.818 0.820 الكفاءات القيادية
  بلغبعد التصحيح عن طريق معامل سبيرمان براون و  (12من خالل نتائج الجدول ) نالحظ
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 يتميز المقياسن أدل على كل القيم مرتفعة وتو ( 0.818)معامل جوتمان وبلغ ( 0.820)
  .الثباتبقدر عال من 

 الدراسة األساسية: .6.1
المراحل التعليمية الثالث  مدراءيضم مجتمع الدراسة  :خصائصهمجتمع الدراسة و  .أ 

 عددهمالبالغ ؤسسات التربوية بمدينة المسيلة و ثانوي( العاملين الم –متوسط  -)ابتدائي
 اآلتي:والموزعين حسب الجدول ( 2016/2017)الدراسي ( للموسم 859)

 ( يبين حجم المجتمع األصلي ونسبة تمثيل كل مرحلة تعليمية53جدول رقم)
 النسبة العدد االجمالي المرحلة التعليمية
 78.23 672 التعليم االبتدائي
 58.56 516 التعليم المتوسط
 07.79 67 التعليم الثانوي

 %500 819 المجموع
سب ح متفاوتفراد العينة يتوزعون توزيعا أن أ( 13الجدول)يتبين من خالل نتائج 

%( 78.23مرحلة التعليم االبتدائي نسبة ) مدراءيمثل نسبتهم في مجتمع الدراسة حيث 
مرحلة التعليم مدراء ، ثم %(18.16)بلغت بنسبة المتوسط مرحلة التعليم  مدراءثم يليها 
 .%(07.79) بلغت بنسبةالثانوي 

 :عينة الدراسة .ب 
العينة من األساليب األكثر شيوعا واستعماال من طرف الباحثين عند جمع  رتعتب   

البيانات حول ظاهرة معينة، فالعينة هي مجموعة من الوحدات صغيرة الحجم أو متوسطة أو 
منها المقصودة، العينة ، والعينة أنواع تحاول من خاللها تمثيل المجتمع األصلي كبيرة

 .العشوائيةالحصصية وهناك العينة 
وهي ذلك "  العينة العشوائية الطبقية"الباحث في دراسته هي  اعتمدهالنوع الذي   

األجراء الذي يكون فيه لجميع األفراد في مجتمع الدراسة نفس االحتمال ، في أن يتم 
عني باالستقاللية أن اختيار األفراد في مجتمع ، ناختيارهم في عينات الدراسة بشكل مستقل

الدراسة يكون ضمن أفراد عينات الدراسة ال يؤثر على اختيار األفراد اآلخرين بأي شكل من 
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–ينتمون الى ثالث مراحل تعليمية  مختلفة )ابتدائي  المدراءأي مجموعة من  ، األشكال
نا ثانوي( موزعين –متوسط  وكذا الخبرة ، ونسبة التمثيل ث على كال من الجنسين ذكور وا 

( 258)بلغ عددهم في المرحلة التعليمية  حيث تم توزيع االستبيان على مجموعة من األفراد
  استبيان( 250)وبعد ذلك تم استرجاع ( من المجتمع األصلي %30وهي نسبة تمثل ) ا  فرد

التي نظرا لعدم اكتمالها وبذلك كان عدد االستبانات  اتاستبان (08)حيث تم فرزها باستبعاد 
( 250هو) (SPSS20) ة للعلوم االجتماعيةرزمة االحصائيلتم معالجتها عن طريق النظام ا

يوضح توزيع والجدول اآلتي  العينة( وهي تمثل حجم %28.95بة: ) تاستبانة بنسبة قدر 
 عينة الدراسة حسب الجنس.

 تعليمية  كل مرحلةو عينة الدراسة حسب الجنس توزيع افراد يبين  (54الجدول رقم )

مرحلة التعليم  الجنس
 االبتدائي

مرحلة التعليم 
 المتوسط

مرحلة التعليم 
 المجموع الثانوي

 ذكر
 235 العدد 33 العدد 48 العدد 510 العدد
% 93.56 % 87.27 % 97.01 % 92.4 

 انثى
 59 العدد 05 العدد 07 العدد 55 العدد
% 06.83 % 52.72 % 02.94 % 07.6 

 المجموع
 210 العدد 34 العدد 11 العدد 565 العدد
% 500 % 500 % 500 % 500 

كبةر مةن نسةبة أ%( وهةي قيمةة 92.4)بلغةت  الةذكورأن نسبة  (14)تشير نتائج الجدول 
بةةةةةة ، ابتةةةةةدائي بنسةةةةةبة تقةةةةةدر %( وفةةةةةي جميةةةةةع المراحةةةةةل التعليميةةةةةة07.6) والتةةةةةي بلغةةةةةت االنةةةةةاث

%( 02.94)بلغةةةةت %( والثةةةةانوي بنسةةةةبة 87.27)بلغةةةةت بنسةةةةبة  %( وفةةةةي المتوسةةةةط93.16)
الظةةةةروف وكةةةةذا  العمةةةةل االداريالمةةةةرأة بمهنةةةةة  هتمةةةةامإعةةةةدم رجةةةةاع سةةةةبب ذلةةةةك الةةةةى إ ويمكةةةةن

   االجتماعية ومسئولية المنزل.
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 تعليمية كل مرحلةو عينة الدراسة حسب الخبرة فراد أتوزيع  يبين( 51الجدول رقم )

 الخبرة
 

 مرحلة التعليم 
 االبتدائي

 مرحلة التعليم
 المتوسط 

مرحلة التعليم 
 الثانوي

 
 المجموع

 07 أقل من
 سنوات

 47 العدد 06 العدد 01 العدد 36 العدد
% 22.36 % 55.36 % 50.90 % 58.80 

-8من   
سنة51  

 571 العدد 21 العدد 44 العدد 506 العدد
% 61.83 % 80 % 73.12 % 70 

كبر من أ
سنة56  

 28 العدد 03 العدد 06 العدد 59 العدد
% 55.80 % 50.90 % 08.82 % 55.2 

 المجموع
 210 العدد 34 العدد 11 العدد 565 العدد
% 500 % 500 % 500 % 500 

الذين  في عينة الدراسة يمثلها المدراءنسبة أكبر ( أن 15تشير نتائج الجدول رقم )
ثم تليها فئة المدراء الجدد الذين %( 70) بلغت( سنة15-08) متوسطةيتميزون بخبرة 

 المدراءثم تليهم نسبة %( 18.80) نسبتها والتي بلغت سنوات(07يتميزون بخبرة أقل من )
ويعود هذا التفاوت %( 11.2)نسبتهم  بلغتو  سنة(16من  كثرأ) كبيرةالذين يتميزون بخبرة 

بالجزائر، ومع ذلك فان نسبة المدراء الذين يتميزون الى قانون التقاعد وسياسة التوظيف 
 بنسبة متوسطة تمثل األغلبية مما يعطي نتائج ذات مصداقية أكثر.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: .7.1
لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم جمعها ومن ثم تصحيحها، فقد تم   

اإلحصائية للعلوم  اإلحصائية المناسبة باستخدام الرزمة استخدام العديد من األساليب
 وهي: (SPSS) االجتماعية

تجاه عبارات األبعاد او  العينة التكرارات والنسب المئوية للتعرف على استجابات أفراد -
 الرئيسية التي تتضمنها أدوات الدراسة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف العينة وتحديد مستوى الذكاء  -
 المؤسسات التربوية. وكذا الكفاءات القيادية لدى مديرياالجتماعي 
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ادية لدى جتماعي وكذا مستوى الكفاءات القيالوزن النسبي لتحديد مستوى الذكاء اال -
 مديري المؤسسات التربوية.

وكذا  لتأكد من ثبات وصدق أداة الدراسة ، - - R - (Person)معامل االرتباط برسون -
 االرتباط بين متغيرات الدراسة.

 لحساب داللة الفروق بين المجموعتين. T. Testاخبار "ت"  -
-سبيرمانوالتجزئة النصفية عن طريق معاملي  ألفا كرونباخمعامل االتساق الداخلي  -

 حساب ثبات أداتي الدراسة. فيمعامل جوتمان لتصحيح الطول و  براون
 .حساب حجم التأثير في 2η معادلة واستخدام (MANOVA) المتعدد تحليل التباين -
  .لغير التابع الراجع تأثير المتغير المستقمقدار التباين في المت= التأثيرحجم  -

 خالصة الفصل:
يعتبر هذا الفصل المدخل األساسي للدراسة الميدانية ، ألن المعرفة واإلمام بالخطوات    

المنهجية من أهم الوسائل التي تساعد في اختبار فرضيات البحث ، بدء من تحديد منهج 
الدراسة الذي سوف يتبع في البحث ، ومن ثم الدراسة االستطالعية التي من خاللها يستطيع 

من كفاءة األداة المراد تطبيقها على مجتمع الدراسة حيث من خالل هذا  الباحث التأكد
المجتمع يسمح باختيار عينة الدراسة  وتحديد المجالت البشرية و الزمنية ، والمكانية وحتى 
التنظيمية التي تسمح بإجراءات البحث الميدانية وأن االختيار األفضل لألساليب اإلحصائية 

بطريقة ، إلى نتائج البحث  يانات ، ويؤدي إلى الوصول بكل سهولةيسهل تحليل وتفسير الب
منهجية منتظمة فكل ما فرض سابقا في الفصل التمهيدي ويعرض في الفصل اآلتي هي 

 نتاج لما حقق في هذا الفصل.
  
 

 
 



 الميدانيالجانب 

 

 

 

 عرض ومناقشة النتائج لسادسال ـــالفص  
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 :دــــتمهي
، وتحليل البيانات اإلحصائية الواردة من خالل الدراسة نتائجيتم عرض في هذا الفصل 

من خالل الذكاء االجتماعي  مقياس( على بنود المدراء)ستجابات التي أدلى بها المبحوثيناال
، ثم تفسير تلك النتائج على ضوء فرضيات البحث الكفاءات القيادية مقياسبنود وكذا أبعاده 

ن النتائج التي يمكن ، وصوال إلى مجموعة ملى مجموعة من األساليب اإلحصائيةاعتمادا ع
 مع جملة من االقتراحات.الوثوق بها 

 نتائج الدراسة:وتفسير عرض وتحليل  .6.1
 :وتفسيرها ىاألول يةنتائج الفرض .أ 

 التربويدة اتالمؤسسد يمستوى الذكاء االجتماعي لدى مددير ن أ "على ىاألول يةالفرضنص ت 
علدى مقيداس  فدراد العيندةأالوزن النسبي السدتجابات  تم حساب للتحقق من هذا الفرضو  "،منخفض

 :نتائج التحليليبين  اآلتيوالجدول الذكاء االجتماعي بأبعاده ودرجته الكلية 
الذكاء االجتماعي وأبعاده لدى مديري المؤسسات التربوية( يبين مستوى 61الجدول )  

 الدرجة المستوى
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 الفقرات
 المقياس

معالجة المعلومات  13 44.53 6.66 34.51 2.65 متوسط

 االجتماعية

 المهارات االجتماعية 13 41.48 4.80 32.31 2.48 متوسط

 الوعي االجتماعي 13 42.91 5.77 34.29 2.63 متوسط

 الذات االجتماعية 16 42.68 5.67 61.36 3.83 عالي

 التعاطف االجتماعي 12 42.43 6.01 42.59 3.54 متوسط

 حل المشكالت االجتماعية 14 42.21 6.29 49.30 3.53 متوسط

الدرجة الكلية لمقياس  81 256.25 28.06 254.36 3.14 متوسط

االجتماعي الذكاء  

 

 يريلدددددى مددددد الددددذكاء االجتمدددداعين مسددددتوى أ (16يتضدددد  مددددن خددددالل نتددددائج الجدددددول )
يتبددين مددن خددالل كمددا ، ( 3.14)تبلغدد بدرجددة المتوسدد مسددتوى اليقددع عنددد المؤسسددات التربويددة 
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 االجتماعي

حل المشكالت 
 االجتماعية

الدرجة الكلية 
لمقياس الذكاء 

 االجتماعي

 والدذي يمثلده العداليالمسدتوى  مدنالدذكاء االجتمداعي  مقيداس بعدادأ الف بدينتخإالنتائج  وجود 
بعدد المسدتوى المتوسد  والدذي يمثلده ( ، ثدم 3.83)ت درجتدهبلغدحيدث  ، االجتماعيدةالذات بعد 

  بدرجددددة التعددددا ف االجتمدددداعي، ثددددم بعددددد  (3.54) تبلغدددد بدرجددددة حددددل الم ددددكالت االجتماعيددددة
الدوعي ، ثدم بعدد  (2.65ت )بلغدبدرجة  معالجة المعلومات االجتماعية ،ثم بعد( 3.53ت )بلغ

 بدرجددة متوسدد ةبعددد المهددارات االجتماعيددة  وأخيددرا  ( 2.63ت )بلغدد بدرجددة متوسدد ة االجتمدداعي
 يوض  ذلك: التاليوال كل  قل قيمة على مقياس الذكاء االجتماعي،أوهي  (2.48) تبلغ

 مستوى الذكاء االجتماعي وأبعاده لدى مديري المؤسسات التربوية يوضح( 06الشكل )
على مقياس الدذكاء االجتمداعي إن الدرجة التي حصل عليها مديري المؤسسات التربوية 

مددن خددالل نتددائج المقيدداس إلددى أن البحددث الحددالي  بددق علددى  ددريحة واعيددة مددن المجتمددع وهددم 
المدددرين بمختلددف األ ددوار التعليميددة والددذين لددديهم قدددر مددن العقالنيددة وكددم وافددي مددن العالقددات 

ة فدي معالجدة وأيضدا يعدزو ذلدك إلدى  بيعدة هدذا المجتمدع الدذي يمتداز ب درق جيدد ،االجتماعية
المعلومددات االجتماعيددة وكددذا مهددارات اجتماعيددة عاليددة وقدددر كبيددر مددن الددوعي االجتمدداعي فددي 

الددذي تلقداه هدؤالء المدددرين  وذات اجتماعيددة عاليدة نابعدة مددن التكدوين المسدتمر ،الوسد  التربدوي
 الدذي مارسده هدؤالء مدن خدالل االنخدرا  ،وكذا تعا ف اجتمداعي كبيدر نتيجدة النضدال التربدوي

تعدداني  التدديفددي الجمعيددات والهيئددات والنقابددات حيددث تسددعى الددى حددل الم ددكالت االجتماعيددة 
يتعرضدددون لهدددا خدددالل ممارسدددة العمليدددة  التددديمنهدددا المؤسسدددات التربويدددة ، ومختلدددف الضدددغو  
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حيدددث  (1997)الدددداهري وسدددفيان دراسدددة لاالداريدددة. وقدددد جددداءت نتدددائج هدددذه الدراسدددة م ابقدددة 
متددع  لبددة علددم الددنفس فددي جامعددة تعددز بالددذكاء االجتمدداعي والقدديم تلددى أ ددارت نتددائج الدراسددة إ

( وتوصددلت 2007)القددوة وكدذا دراسدة  ،واالجتمداعي بدرجددة عاليدة وتوافدق النفسدياالجتماعيدة 
 .من الذكاء االجتماعي والتدين لدى  لبة الجامعة اإلسالمية بغزة متوس إلى وجود مستوى 

أما فيما يتعلق بتصدر بعد )معالجة الم كالت االجتماعية( وحصوله على أعلى   
مراتب الذكاء االجتماعي فذلك يتفق مع األدب التربوي لكون الذكاء االجتماعي ال يبدأ إال 

مهارات الذكاء  أن( إلى 2011)عريان دراسة  توصلتمن خالل التعامل مع اآلخرين، حيث 
ه باستمرار، إدارة األزمات سب أهميتها: االبتسامة على الوجاالجتماعي وهي مرتبة بح

، التعرف لى السلوك اإلنسانيحسن التصرف في المواقف االجتماعية سالمة الحكم ع بحكمة
فكانت من نصيب النجاح  إلى الحالة النفسية لآلخرين والتصرف في ضوئها واألخيرة

التي توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ارتبا يه  و( 2010)المنابري أما دراسة  االجتماعي
 دالة إحصائيا بين كل من الذكاء االجتماعي والمسئولية االجتماعية.

عالقة ارتبا يه سالبة ذات  وجودالنتائج أظهرت والتي ( 2010) على خيريةودراسة 
واالجتماعي( والمهارات االجتماعية، ودراسة  الذاتي)ال خصي الذكاء  داللة إحصائية بين

( كان من نتائجها وجود مستوى متدني من الذكاء االجتماعي ومستوى فوق 2009) عسقول
المتوس  من التفكير الناقد عند  لبة الجامعة وكذا وجود عالقة دالة إحصائيا بين الذكاء 

 االجتماعي والتفكير الناقد.
رين بأهمية العالقات االجتماعية وانعكاساتها يوعي المدويعزو الباحث ذلك أيضا إلى 

على مدى تقوية أواصر المحبة واالندماج داخل الوس  التربوي وانعكاساتها على خدمة 
ينمو من خالل المرحلة المدير رتفاع بعد التعامل مع اآلخرين لدى إالمجتمع المدرسي ف

رحلة تكوين صداقات وتجمعات مهنية التعليمية والتي ذات خصائص مميزة منها باعتبارها م
مما يؤدي إلى  المديرو  الموظفينوتحقق الثقة المتبادلة بين  ،وفيها يتزايد التعامل مع اآلخرين

 .الدفع بهم نحو التفاعل الم ترك والعمل الت اركي
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أن تفعيل مبدأ التعامل مع اآلخرين داخل المؤسسات التعليمية من  أنه االرتقاء و  
سة التعليمية حيث تعتبر هذه المراحل مراحل تكوين العالقات االجتماعية لدى بمستوى المؤس

األساتذة ال باب فضال عن دور التن ئة االجتماعية والثقافة لدى المجتمع، ويعزو الباحث 
حصول بعد التأثر والتأثير في نهاية سلم الذكاء االجتماعي إلى أن المدير ال يقضي وقته 

االجتماعي يعد بعد  التأثيرمع اآلخرين، وألن بعد التأثر و ، أو لتربويةالمؤسسة االيومي داخل 
 .فهمهمعامل مع اآلخرين والتواصل معهم و االنصهار في الت

 :وتفسيرها ةالثاني يةنتائج الفرض .ب 
ة هي: الكفاءة القيادية األكثر توافرا  لدى مديري المؤسسات التربويأن " ةالثاني يةنص الفرضت" 

ثم كفاءة تمكين الموظفين وت وير  ،االستراتيجي، ثم كفاءة القيادة الى التغييركفاءة التفكير 
فراد العينة أالستجابات المنول تم حساب المتوس ات الحسابية و للتحقق من هذا الفرضو "  قدراتهم
 :نتائج التحليليبين  تيآلاوالجدول ودرجته الكلية  استبيان الكفاءات القياديةعلى 

الكفاءات القيادية األكثر توافرًا لدى مديري المؤسسة التربوية ( يبين67الجدول )  

 

وافرالت  
االنحراف  الدرجة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 الفقرات
 الكفاءات القيادية

 كفاءة التفكير االستراتيجي 67 63.06 60.01 3.96 عالي

كفاءة تمكين الموظفين  61 53.70 11.96 3.62 متوسطة

قدراتهموتطوير   

.كفاءة القيادة الى التغيير 67 58.05 10.26 3.16 متوسطة  

على ءت ادجالقيادية الكفايات توافر  أن ترتيب( يتبين 17نتائج الجدول ) لخال من
كفاءة  تليها (3.91) تبلغ بدرجة توافر عاليةراتيجي التفكير االست كفاءة: النحو التالي 

تمكين الموظفين  كفاءة خيرا  أو  (3.61) تبلغ متوس ة حيثبدرجة توافر لى التغيير إدة اقيلا
باحث أن هذا الترتيب ترتيب ال رىي و (3.12) تبلغ بدرجة توافر متوس ةوت وير قدراتهم 

لكونها  المديرينا تتوفر في دغالبًا م الكفاءةهي  التفكير االستراتيجي كفاءةحيث أن  منطقي
هذا سبب ل ولع، ديرينالم ءأداوضوحًا في وممارسة  واألكثربمستقبل المؤسسة ترتبط 
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 لى التغييرإالقيادة كفاءة  و وت وير قدراتهم تمكين الموظفينة كفاءبت دا قورندفرها إذا ماتو
يوض   التاليوال كل  ها تتعلق بالجوانب ال خصية للمديركونصعوبة  كثرأوهي كفاءة 

 ذلك:

 
 مديري المؤسسة التربوية( يوضح مستوى الكفاءات القيادية لدى 02الشكل )

ال تقتصددددر علددددى القيددددام بالوظددددائف التربويددددة واإلداريددددة  إن وظيفددددة مدددددير مؤسسددددة تربويددددة
  دددريحة والبيداغوجيدددة وكدددذا الماليدددة  المسدددندة لهدددم مدددن  دددرف الهيئدددة المسدددتخدمة ، بدددل تت لدددب

راتيجي العقالنيددة وتقدددير المسددؤولية وتفكيددر اسددت مددن قدددر كبيددر المجتمددع لددديهم مددن أفددراد واعيددة
متميدددددز لتمكدددددين األسددددداتذة وجميدددددع المدددددوظفين وت دددددوير قددددددراتهم  فدددددي الوسددددد  التربدددددوي ،وذات 

يمارسدونها  التديوالخبرة  الذي تلقاه هؤالء المدراء ، اجتماعية عالية نابعة من التكوين المستمر
مارسدددة تلدددك الوظدددائف يتعرضدددون لهدددا خدددالل م التددديفدددي الميددددان التربدددوي  ومختلدددف الضدددغو  

ممددا يت لددب مددنهم القيددام بمهددام قياديددة بكددل كفدداءة والتددزام وقددد جدداءت نتددائج هددذه  المسددنة إلدديهم 
بنددداء قائمدددة للكفايدددات  و كدددان مدددن أبدددرز نتائجهدددا( 2007)الحضددديبي  الدراسدددة موافقدددة لدراسدددة

وقدد بينددت ( 2004)المعاي دة دراسددة وكدذا ، القياديدة الضدرورية لددى مددديري اإل دراف التربدوي 
نتددائج الدراسددة انخفاضددا فددي مسددتوى االدراك للمفدداهيم فددي حددين جدداءت نتددائج مرتفعددة بالنسددبة 

 التغييدددر ،االسدددتراتيجي مدددا يتعلدددق بدددبعض المفددداهيم كدددالتخ ي لتقدددديرهم ألهميتهدددا وخصوصدددا في
 إن، إليهدا التوصدل تدم التدي النتدائج أهدم ( ومدن2003)ي نز الع دراسةو  ،اإلداري الناقد والتفكير
بدداختالف  التعليميددة المنظمددات سدديما ال المنظمددات  ددتى فددي كبددرى أهميددة ذات المهنيددة الكفايددة

 الكفايداتب المدرسدة أن يتميدز يجب على مدديروأكد فيها  )2003)  ريفودراسة ،  مستوياتها

64 

55 

58 

 .كفاءة القيادة الى التغيير كفاءة تمكين الموظفين وتطوير قدراتهم كفاءة التفكير االستراتيجي
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 تخ دددي  كفايددداتو   بهدددا يعمددل التدددي التعليميدددة للمرحلدددة التربويددة األهدددداف تحديدددد كفايدددة، التاليددة
 واإلدارة الهيئددددة التعليميددددة لدددددى الكامنددددة ال اقددددات واسددددتثارة الجهددددود وتنسدددديق البددددرامج األن دددد ة
 العالقددات كفايددات التقددويم، كفايددات ،والمتابعددة والمراقبددة اإل ددراف كفايدداتو  ،بالمدرسددة العاملددة

مراتددددب  أعلددددى علددددى وحصددددوله االسددددتراتيجي( التفكيددددر)بعددددد  بتصدددددر يتعلددددق وفيمددددا ،اإلنسددددانية
 خدالل مدن إال تبددأ ال الكفداءات القياديدة لكدون التربدوي األدب مدع يتفدق القيادية فذلكالكفاءات 

ن مسددتوى أ( 2003) محمدد  ةدراسددهددذه الدراسددة مددع نتددائج  وتوافقددت متميددز،تفكيددر اسددتراتيجي 
التفكيددر االسددتراتيجي لدددى القيددادات اإلداريددة فددي وزارة التربيددة والتعلدديم جدداء بمسددتوى مددنخفض 

 بجميع أنواعه.
وعدددددي مددددددراء المؤسسدددددات التربويدددددة بأهميدددددة التفكيدددددر  إلدددددى يضدددددا  أ ذلدددددك والباحدددددث وويعدددددز 

دراسدددة االسدددتراتيجي وانعكاسددداته علدددى كفايدددة القيدددادة فدددي المؤسسدددات التربويدددة ، حيدددث جددداءت 
لى ك ف عن الكيفيدة التدي يمكدن مدن خاللهدا ت دوير المددارس مدن إ (2003) (Davies)دايفس

والتخ ددي  الفعددال وتوضددي  المحدداور التددي يمكددن مددن خاللهددا بندداء خددالل التفكيددر االسددتراتيجي 
 (Hamel)للتخ دددي  االسدددتراتيجي ، وأجدددرت هامدددالمدرسدددة ب دددكل اسدددتراتيجي معتمددددين علدددى ا

مدددن خدددالل المقدددابالت وتحليدددل عيندددات الكتابدددة إلدددى أن التفكيدددر  فيهدددادراسدددة توصدددلت  (2001)
وأن التفكيددددر والتصددددرف ب ددددكل  ،األدوات الهامددددة للقددددادة الفدددداعلين مددددن االسددددتراتيجيينوالكتابددددة 

 ستراتيجي يعتبران من ضمن مهارات القادة المهمة.إ
 :وتفسيرها ةالثالث يةنتائج الفرض .ج 

 لدددىوأبعدداده  االجتمدداعي الددذكاء توجددد فددروق ذات داللددة احصددائية فدديعلددى أندده  "نصتدد
مددن  للتحقددق" اوالمرحلددة التعليميددة والتفاعددل بينهدد الخبددرة المهنيددةو  الجددنس رلتددأثي راجعددة المددديرين

عددددددن  ريددددددق الرزمددددددة  (Manova) تددددددم اسددددددتخدام تحليددددددل التبيددددددان المتعدددددددد يةصددددددحة الفرضدددددد
 والجدول اآلتي يبن نتائج التحليل: (spss20) االجتماعية اإلحصائية للعلوم
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في الدرجة و المتوس ات الحسابية ق بين و ال توجد فر  هنأ( 18يتبين من خالل نتائج الجدول)
الخبرة الجنس و عوامل )لى إتعزى أو بين أبعاده  مقياس الذكاء االجتماعيعلى  الكلية
 حسابتم  ولمعرفة حجم األثر .(0.01عند مستوى الداللة)التعليمة المرحلة  ،المهنية

η
2 

 والجدول اآلتي يبن النتائج:
والتفاعل بينها على الذكاء  المرحلة التعليميةو المهنية الخبرة  الجنس تأثيرحجم ( يبين 69جدول)

 االجتماعي وأبعاده لدى مديري المؤسسات التربوية.
 المتغيرات

 مصدر
 التباين 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 حجم
 األثر

معالجة 
المعلومات 
 االجتماعية

 069, 000, 17,759 704,654 1 704,654 الجنس

 068, 000, 8,646 343,054 2 686,109 الخبرة المهنية

 003, 431, 623, 24,736 1 24,736 المرحلة التعليمية

 035, 015, 4,305 170,821 2 341,643 المهنية الخبرة*الجنس

 000, 783, 076, 3,030 1 3,030 الجنس*المرحلة التعليمية

 001, 882, 126, 5,001 2 10,001 الخبرة *المرحلة التعليمية

 001, 844, 169, 6,717 2 13,435 الجنس*الخبرة*المرحلة

  39,679 238 9443,515 الخطأ

 004, 314, 1,018 22,144 1 22,144 الجنسالمهارات 

المهنية والمرحلة ( يبين متوسطات درجات الذكاء االجتماعي في ضوء الجنس والخبرة 18جدول)
 .التعليمية

 الخبرة المهنية المرحلة التعليمية الجنس
 البيان

 ابتدائي متوسط ثانوي ذكر أنثي
أكبر من 

 سنة16
-8من 
سنة15  

أقل من 
 سنوات7

44.84 44.31 44.44 44.69 44.21 45.25 44.63 42.77 

معالجة 

المعلومات 

 االجتماعية

42.21 41.42 42.09 41.35 41.39 42.43 41.65 40.26 
 المهارات

 االجتماعية

42.42 43.14 44.29 43.38 42.73 43.79 43.14 42.45 
 الوعي

 االجتماعي

41.11 42.76 42.79 42.65 42.59 42.07 43.05 40.40 
 الذات

 االجتماعية

41.84 42.33 42.24 41.93 42.43 42.68 42.63 40.81 
 التعاطف

 االجتماعي

41.32 42.20 42.03 41.91 42.24 44.39 42.24 41.40 
حل المشكالت 

 االجتماعية

 المجموع 248.09 257.34 260.61 255.58 255.91 257.88 256.15 253.74
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 072, 000, 9,242 201,047 2 402,095 الخبرة المهنية االجتماعية

 000, 894, 018, 387, 1 387, المرحلة التعليمية

 024, 052, 2,986 64,958 2 129,915 المهنية الخبرة*الجنس

 005, 297, 1,094 23,795 1 23,795 الجنس*المرحلة التعليمية

 004, 648, 435, 9,460 2 18,921 الخبرة *المرحلة التعليمية

 002, 745, 295, 6,416 2 12,832 الجنس*الخبرة*المرحلة

  21,754 238 5177,432 الخطأ

الوعي 
 االجتماعي

 003, 434, 613, 20,307 1 20,307 الجنس

 024, 054, 2,947 97,553 2 195,106 الخبرة المهنية

 000, 948, 004, 139, 1 139, المرحلة التعليمية

 013, 212, 1,561 51,664 2 103,329 المهنية الخبرة*الجنس

 007, 199, 1,662 55,009 1 55,009 الجنس*المرحلة التعليمية

 004, 626, 469, 15,541 2 31,083 الخبرة *المرحلة التعليمية

 004, 609, 497, 16,463 2 32,927 الجنس*الخبرة*المرحلة

  33,105 238 7878,910 الخطأ

الذات 
 االجتماعية

 034, 004, 8,375 236,371 1 236,371 الجنس

 100, 000, 13,187 372,176 2 744,352 الخبرة المهنية

 000, 781, 078, 2,191 1 2,191 المرحلة التعليمية

 062, 001, 7,821 220,738 2 441,475 المهنية الخبرة*الجنس

 003, 386, 753, 21,257 1 21,257 الجنس*المرحلة التعليمية

 001, 884, 123, 3,482 2 6,964 الخبرة *المرحلة التعليمية

 003, 722, 326, 9,210 2 18,420 الجنس*الخبرة*المرحلة

  28,222 238 6716,860 الخطأ

التعاطف 
 االجتماعي

 016, 051, 3,842 133,662 1 133,662 الجنس

 048, 003, 5,949 206,990 2 413,980 الخبرة المهنية

 000, 886, 021, 713, 1 713, المرحلة التعليمية

 049, 002, 6,190 215,362 2 430,724 المهنية الخبرة*الجنس

 000, 829, 047, 1,624 1 1,624 الجنس*المرحلة التعليمية

 001, 904, 101, 3,508 2 7,015 الخبرة *المرحلة التعليمية

 001, 925, 078, 2,702 2 5,404 الجنس*الخبرة*المرحلة

  34,791 238 8280,317 الخطأ

حل 
المشكالت 
 االجتماعية

 028, 009, 6,954 257,707 1 257,707 الجنس

 071, 000, 9,081 336,515 2 673,031 الخبرة المهنية

 001, 615, 253, 9,390 1 9,390 المرحلة التعليمية

 025, 051, 3,011 111,586 2 223,173 المهنية الخبرة*الجنس

 001, 637, 223, 8,250 1 8,250 الجنس*المرحلة التعليمية

 000, 993, 007, 266, 2 532, الخبرة *المرحلة التعليمية
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 012, 247, 1,407 52,130 2 104,260 الجنس*الخبرة*المرحلة

  37,056 238 8819,371 الخطأ

الدرجة 
 الكلية

6200,97 1 6200,975 الجنس
5 

8,625 ,004 ,035 

16249,03 الخبرة المهنية
1 

2 8124,51
5 

11,301 ,000 ,087 

 001, 672, 179, 129,005 1 129,005 المرحلة التعليمية

3518,40 2 7036,804 المهنية الخبرة*الجنس
2 

4,894 ,008 ,040 

 002, 526, 404, 290,629 1 290,629 الجنس*المرحلة التعليمية

 001, 900, 105, 75,671 2 151,343 الخبرة *المرحلة التعليمية

 003, 684, 381, 273,666 2 547,332 الجنس*الخبرة*المرحلة

171103,1 الخطأ
14 

238 718,921  

 ( α ≤0.05( / *دالة عند مستوى ).01α ≤0**دالة عند مستوى )
إذا أما ، ضعيفيكون حجم التأثير يكون  η²<0.06≥0.01قيمة:  كانت إذا التأثير:حجم 

حجم التأثير  يكون η²≥0.14كانت وإذا  ،متوسطيكون حجم التأثير  η²<0.14≥0.06انتك

 (99،ص2007)مغربي،كبير.

 التالي:( 19)و  (18)يالحظ من الجدولين 
 ال توجد تأثيرات دالة للتفاعل الم ترك بين الجنس وسنوات الخبرة والمرحلة التعليمية على  -أ 

( تقع η²جاءت النتائج ضعيفة وأن قيمة ) ثحي الفرعية،الذكاء االجتماعي أو أي من أبعاده 
وهي تتفق مع دراسة  التفاعل ضعيف تأثيرن حجم أ( وهي تدل على 0.06-0.01بين )

ال توجد تأثيرات دالة للتفاعل الم ترك بين التخصص ( والتي بين أنه 2007مغربي )
 وسنوات الخبرة على الذكاء االنفعالي أو أي من مكوناته الفرعية.

للجنس على الذكاء االجتماعي أو على أحد أبعاده  دالة إحصائي ا تأثير عدم وجود -ب 
 .الفرعية 

لى إسفرت نتائج دراسته أالتي  (2007)ة و القدوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع كل من دراسة 
الداهري  عدم وجود فروق بين ال الب وال البات في مقياس الذكاء االجتماعي ودراسة

ذكاء حصائيا في الإوالتي دلت نتائجها على عدم وجود فروق دالة  (1997)وسفيان 
ن نتائج هذه الدراسة لم تتفق ونتائج دراسة كل من أإال االجتماعي حسب متغير الجنس ، 

والتي دلت نتائج دراسته على وجود فروق في الذكاء االجتماعي بين  (2003)الكيال 
والتي بنيت نتائجها عن وجود فروق بين ( 2002)راضي ودراسة  ،ناث إلالجنسين لصال  ا
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همال الوالدين ومتوس  درجات األ فال األقل  متوس  األ فال األكثر عرضا لسوء معاملة وا 
( التي أكدت على وجود فروق في 1971)فولي واآلخرون ودراسة  ،تعرضا لسوء المعاملة 

  الذكاء االجتماعي وذلك لصال  اإلناث.
لسنوات الخبرة على الذكاء االجتماعي أو على أحد دالة إحصائي ا  اتتأثير  وجود عدم -ج 

في دراسته حيث وجد  (2001) السمادونيوهذه النتيجة تخالف ما توصل إليه الفرعية  أبعاده
 تباين في الذكاء االجتماعي ومعظم مكوناته لدى المعلمين وفق ا لسنوات الخبرة.

 حد أتأثيرات دالة إحصائيا للمرحلة التعليمية على الذكاء االجتماعي أو على  عدم وجود -د 
عدم ( في دراسته حيث وجد 2007)القدوة  أبعاده الفرعية وهذه النتيجة توافق ما توصل إليه

وجود فروق بين متوس ي درجات  لبة المستوى األول والمستوى الرابع في مقياس الذكاء 
( في دراستها حيث وجدت عدم وجود فروق دالة في 2002)دسوقي الدراسة  االجتماعي و

الذكاء االجتماعي بين األخصائية االجتماعية والمدرسين من الم رفين على األن  ة 
عدم وجود فروق دالة في الذكاء االجتماعي و  الثانويو االجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي 

اعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي ألن  ة االجتمالحضريين من الم رفين على او بين الريفيين 
ولعل السبب في عدم وجود تأثير لهذه العوامل)الجنس، الخبرة والمرحلة التعليمية ( والثانوي ، 

في الذكاء االجتماعي أو في أحد أبعاده الفرعية هو وجود تقارب في المستويات العلمية وكذا 
، كذلك ظروف العمل والتزامهم المديرين في  التكوين المستمر الذى تتلقاه  لهذه الفئات

لهيئات مختلف المؤسسات التربوية بنفس القوانين والمنا ير التي ترد إليها من  رف ا
االجتماعية التي و  وزارة التربية الو نية وكذا العالقات والقيم الدينية الرسمية مدرية التربية أو

ستعمال االنترنت  فالجنسين إيفرضها المجتمع إضافة الى ما يفرضه الت ور التكنولوجي من 
إال أن البيئة التربوية تفرض عليهم  ،ختالف أساليب تعلمهما  ختالف قدراتهم و إبو يختلفان 

          األن  ة و التواصل مع اآلخرين وبناء صداقات فهي بيئة غنية بمختلف المساقات 
وبما أن مدير المؤسسة التربوية فرد يتحرك في خضم هذه التغيرات فذكاءه  ،و الفعاليات

 االجتماعية.المجاالت و االجتماعي ينمو وفقا لهذه التغيرات 
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 :وتفسيرها ةالرابع يةنتائج الفرض .د 
 المديرين لدى توجد فروق ذات داللة احصائية في الكفاءات القياديةال على أنه  "صتن
من صحة للتحقق  "ر الجنس والخبرة المهنية والمرحلة التعليمية والتفاعل بينهالتأثي راجعة
عن  ريق الرزمة اإلحصائية  (Manova) تم استخدام تحليل التبيان المتعدد يةالفرض
 والجدول اآلتي يبن نتائج التحليل: (spss20)االجتماعية للعلوم

القيادية في ضوء الجنس والخبرة المهنية ( يبين متوسطات درجات الكفاءات 20جدول)
 والمرحلة التعليمية

 الخبرة المهنية المرحلة التعليمية الجنس

 البيان
 ابتدائي متوسط ثانوي ذكر أنثي

أكبر من 
 سنة16

-8من 
سنة15  

أقل من 
 سنوات7

58.95 62.95 61.41 62.35 63.01 66.57 62.06 62.49 
التفكير 

 االستراتيجي

55.16 52.94 51.88 52.76 53.48 56.39 53.29 50.49 

تمكين الموظفين 
 وتطوير
 قدراتهم

57.21 57.94 58.18 57.91 57.81 58.61 58.13 56.51 
القيادة الى 

 التغيير

 الدرجة الكلية 169.49 173.48 181.57 174.30 173.02 171.47 173.83 171.32

ال توجد فروق بين المتوس ات الحسابية وفي  ( أنه20يتبين من خالل نتائج الجدول)
الجنس والخبرة المهنية، عوامل )تعزى إلى  استبيان الكفاءات القياديةالدرجة الكلية على 

 حسابتم  ولمعرفة حجم األثر( 0.01المرحلة التعليمة عند مستوى الداللة)
η

والجدول  2
 اآلتي يبن النتائج:

والتفاعل بينها على  المهنية والمرحلة التعليمية الخبرة ( يبين حجم تأثير الجنس26جدول)
 التربوية. الكفاءات القيادية لدى مديري المؤسسات

 مصدر البيان
 التباين 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 حجم
 التأثير

ير
فك

لت
ا

ي 
ج
تي
را

ست
ال
ا

 

817,82 الجنس

7 

1 817,82

7 

8,537 ,004 ,035 

556,89 الخبرة المهنية

8 

2 278,44

9 

2,907 ,057 ,024 
 001, 720, 129, 12,340 1 12,340 المرحلة التعليمية

1369,8 المهنية الخبرة*الجنس

24 

2 684,91

2 

7,150 ,001 ,057 

 000, 890, 019, 1,834 1 1,834 الجنس*المرحلة التعليمية

 002, 835, 181, 17,300 2 34,599 الخبرة *المرحلة التعليمية
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 003, 724, 323, 30,955 2 61,910 الجنس*الخبرة* المرحلة

,22799 الخطأ

646 

23

8 

95,797  

ر 
وي

ط
وت

ن 
في

ظ
مو

 ال
ن
كي

تم

هم
ات
در

ق
 

628,76 الجنس

0 

1 628,76

0 

4,474 ,035 ,018 

395,71 الخبرة المهنية

1 

2 197,85

5 

1,408 ,247 ,012 

 000, 985, 000, 048, 1 048, التعليميةالمرحلة 

823,97 المهنية الخبرة*الجنس

3 

2 411,98

6 

2,931 ,055 ,024 

 002, 486, 486, 68,341 1 68,341 الجنس*المرحلة التعليمية

 001, 863, 148, 20,762 2 41,525 الخبرة *المرحلة التعليمية

244,63 الجنس*الخبرة* المرحلة

6 

2 122,31

8 

,870 ,420 ,007 

,33450 الخطأ

561 

23

8 

140,54

9 

 

ير
غي

لت
 ا
ى
 ال

دة
يا
لق

ا
 

735,14 الجنس

5 
1 735,14

5 
7,138 ,008 ,029 

359,96 الخبرة المهنية

2 
2 179,98

1 
1,748 ,176 ,014 

 000, 765, 089, 9,216 1 9,216 المرحلة التعليمية

1023,9 المهنية الخبرة*الجنس

83 
2 511,99

1 
4,971 ,008 ,040 

 000, 812, 057, 5,845 1 5,845 الجنس*المرحلة التعليمية

 001, 912, 093, 9,528 2 19,055 الخبرة *المرحلة التعليمية

111,54 الجنس*الخبرة* المرحلة

0 
2 55,770 ,542 ,583 ,005 

,24511 الخطأ

447 

23

8 

102,98

9 

 

ية
كل

 ال
جة

در
ال

 

6526,4 الجنس

28 
1 6526,4

28 
8,312 ,004 ,034 

3698,6 الخبرة المهنية

08 
2 1849,3

04 
2,355 ,097 ,019 

 000, 821, 051, 40,061 1 40,061 المرحلة التعليمية

4982,4 المهنية الخبرة*الجنس

78 
2 2491,2

39 
3,173 ,044 ,026 

144,93 الجنس*المرحلة التعليمية

0 
1 144,93

0 
,185 ,668 ,001 

223,88 الخبرة *المرحلة التعليمية

8 
2 111,94

4 
,143 ,867 ,001 

494,50 الجنس*الخبرة* المرحلة

4 
2 247,25

2 
,315 ,730 ,003 

18686 الخطأ

7,108 

23

8 

785,15

6 

 

 ( α ≤0.05( / *دالة عند مستوى ).01α ≤0**دالة عند مستوى )
 :ما يلي( 21) ( و20ين )نتائج الجدول تبين

تأثيرات دالة للتفاعل الم ترك بين الجنس وسنوات الخبرة والمرحلة التعليمية  وجودعدم  -أ 
وهي  (0.01أكبر من)( η²وأن قيمة ) كبيرجاءت النتائج  حيث ،الكفاءات القياديةعلى 

ال توجد تأثيرات دالة للتفاعل الم ترك ( والتي بين أنه 2007)مغربي تتفق مع دراسة 
 .الكفاءات المهنيةعلى التعليمية  والمرحلةالخبرة وسنوات  الجنسبين 

 وتتفق نتائج الدراسة الكفاءات القيادية للجنس على  دالة إحصائي ا اتتأثير  عدم وجود -ب 
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نه ال توجد فروق ذات داللة أالتي أسفرت نتائج دراسته ( 2004)المعاي ة  دراسةالحالية مع 
لمتغيري الجنس والخبرة  اإلدارية يعزيإحصائية بين المديرين في ادراكهم وتقديرهم للمفاهيم 

 .اإلدارية
 الوهذه النتيجة  الكفاءات القياديةلسنوات الخبرة على دالة إحصائي ا تأثيرات  جودعدم و  -ج 

الكفاءات في دراسته حيث وجد تباين في ( 2007)الحضيبي دراسة ما توصل إليه  تتفق
درجة األهمية ودرجة الممارسة  يوجد فارق بين أفراد مجتمع الدراسة في تحديد القيادية 

( وبينت الدراسة 2007) الحقيل دراسةو  تبعا لمتغير سنوات الخبرة في العمل الحالي
ختالف في درجة توافر إل( ل0.05وتبين وجود فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى )

المدارس الكفايات القيادية لدى مديري المدارس التي تعتمد البرنامج الدولي عنها في 
في  الحكومية ولصال  الكفايات القيادية لدى مديري المدارس التي تعتمد البرنامج الدولي

 .ضوء الخبرة 
وهذه النتيجة الكفاءات القيادية تأثيرات دالة إحصائيا للمرحلة التعليمية على  عدم وجود -د 

دية الكفاءات القياكما تبين أن حجم تأثير المرحلة التعليمية على متوس ات درجات توافق 
[ وهي قيمة ذات 0.01-0.059] المجالوهو يقع في ( 0.03ضعيف حيث بلغ )تأثير 

 تم التي النتائج أهم ومن (2003)العنزي  مع دراسة هاتتفق نتائجال داللة عملية ضعيفة 
المراحل  السيما المنظمات  تى في كبرى أهمية ذات المهنية الكفاية إن إليها التوصل
 .مستوياتها ختالفاب التعليمية

 هذه العواملتفاعل الحاصل بين لكبيرة  اتوجود تأثير عدم السبب في أن  يرى الباحثو  -ه 
في  ريقة اختيار هو  الكفاءات القياديةفي  التعليمية()الجنس سنوات الخبرة والمرحلة 

مدراء المؤسسات التربوية اليوم حيث يتم ذلك من خالل حساب الخبرة المهنية وكذا 
لى المستوى الدراسي إثانوي( باإلضافة -متوس -الزامية التدريس في المرحلة )ابتدائي

مما يجعل توافر هذه العوامل في مدير المؤسسة التربوية جد ضروري للقيام بمهامه 
  المؤسسة القيادية من خالل االعتماد على ما يعرف بم روع ومن ثمبيداغوجية اإلدارية وال
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 وتفسيرها: ةالخامس يةنتائج الفرض .ه 
توجد عالقة ارتبا يه بين الذكاء االجتماعي وأبعاده والكفاءات " على أنهالفرضية تنص 

مصفوفة تم استخدام ة يالفرضللتحقق من هذا  القيادية لدى مديري المؤسسات التربوية"،
بين الذكاء االجتماعي وأبعاده والكفاءات القيادية للمدرين  -Rp-بمعامل برسون االرتبا 

 :نتائج التحليليبين  والجدول اآلتي
 ( يبين معامالت االرتباط برسون بين الذكاء االجتماعي وأبعاده والكفاءات القيادية22جدول )

 الذكاء               
 

 الكفاءات

معالجة 
المعلومات 
 االجتماعية

المهارات 
 االجتماعية

الوعي 
 االجتماعي

الذات 
 االجتماعية

التعاطف 
 االجتماعي

 حل
مشكالت ال

 االجتماعية

الدرجة 
 الكلية

 مقياسلل

 التفكير
 االستراتيجي

.509** .437** .510** .602** .603** .608** .678** 

تمكين الموظفين وتطوير 
 **530. **415. **456. **480. **337. **294. **547. قدراتهم

 **442. **266. **446. **379. **425. **171. **416. القيادة الى التغيير

 الدرجة
 الكلية 

.557** .339** .474** .549** .564** .484** .619** 

والكفاءات  االجتماعي الذكاء بين االرتبا  معامل قيمة أن (22) الجدول من يتض 
 النتيجة وهذه ،(0.06) مستوى عند إحصائية داللة ذات وهي (0.619)للمدرين  القيادية
 الذكاء بين دالة ارتبا  معامالت وجود من( 2001) السمادوني إليه توصل ما مع تتفق

ا وتتفق. للمعلم المهني والتوافق الوجداني ( 2005) وسالي الزهار دراسة نتيجة مع أيض 
 المهني والتوافق االنفعالي الذكاء أبعاد بين موجبة ارتبا ية عالقة توفر إلى توصال اللذان
 (0.05) مستوى عند سالبة ارتبا  عالقة العالقة كانت حيث بالذات، الوعي بعد عدا للمعلم،
 للفرد الوجداني الذكاء بين العالقة حول النفسي التراث إليه ي ير ما تؤكد النتائج هذه وجميع
 .المهنية الحياة في ونجاحه

 عالقة لها التي القدرات أهم الوجداني الذكاء أن إلى المجال بهذا المهتمون توصل وقد
 أهمية تصل مدى أي إلى تمام ا نحدد أن الصعب من ولكن الحياة، في بالنجاح مبا رة
 (.20.، ص2006: السمادوني)" النسبة بتلك اإلسهام في الوجداني الذكاء
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 الكفاءة وأبعاد االنفعالي، الذكاء مكونات بين االرتبا  معامالت معظم أن يتض  كما
 الكفايات أن نالحظ حيث اإلنتاجية، الكفايات بعد وبالذات إحصائية، داللة ذات المهنية
 عند االنفعالية المعرفة مع إحصائية داللة ذو ارتبا  ترتب  – ال خصية عدا – المهنية
 .االنفعالي الذكاء مكونات بقية مع وكذلك ،(0.06) مستوى

بالذكاء  وأبعادها المهنية الكفاءة تأثر يعني ال االرتبا  هذا فإن الحال وب بيعة
 فهذا بمتغير آخر، متغير اقتران درجة يقيس مقدار مجرد هو االرتبا  معامل إن الوجداني،
كما (، 323.، ص2004)عالم، ".اآلخر المتغير يسبب المتغيرين أحد أن معناه ليس االقتران
 في الثانوية المرحلة معلمي لدى توفر ا المهنية الكفاءة أبعاد أكثر( أن 2007)دراسة بينت 
 الكفايات ثم االجتماعية، الكفايات يليها ال خصية، الكفايات هي المكرمةمغربي  مكة مدينة

 الذكاء بين ارتبا يه عالقة توجد اإلنتاجية، الكفايات وأقلها المعرفية، فالكفايات المهارية،
 ومكونات المهنية، للكفاءة الكلية الدرجة بينو   للمعلم المهنية والكفاءة ومكوناته، االنفعالي
 التواصل التعا ف، االنفعاالت، متنظي االنفعاالت، إدارة االنفعاالت، معرفة االنفعالي الذكاء

 توجد (2005)عبد العال دراسة  كما بينت دراسة قام بها( ، 0.06) مستوى االجتماعي عند
 أظهرتفقد  (2010)خيرية على دراسة أما   القيادي للمعلم السلوكو الذكاء الوجداني ة بين عالق

واالجتماعي(  الذاتي)ال خصي رتبا يه سالبة ذات داللة إحصائية بين الذكاء إوجود عالقة 
سالبة ذات داللة إحصائية بين الذكاء ال خصي  ارتبا يةعالقة ، و والمهارات االجتماعية

رتبا يه موجبة بين الذكاء ال خصي إوعالقة ، االجتماعي وكل من الميل المكتب والميل الخلوي
وعالقة ارتبا يه ذات داللة إحصائية بين درجات ، االجتماعي والميل إلى التواصل مع الناس

العملي والميل اإلبداعي والميل  الميلالعلمي و الذكاء ال خصي االجتماعي وكل من الميل 
  التجاري.
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 :وتفسيرها السادسة الفرضية نتائج .و 
تم  يةللتحقق من صحة الفرضو للمديرين. الفرعية  وأباعدهاالجتماعي  خالل الذكاء من القيادية للمدير بالكفاءات التنبؤ يمكن ال أنه على" تنص 

 .ذلك يوض  التالي والجدول (Stepwise) المتعدد ب ريقة االنحدار إستخدام تحليل

 

R ) المعدل( ومعامالت التحديدRاالرتباط المتعدد ) ( ومعامالتB( وغير المعيارية )Betaيبن معامالت االنحدار المعيارية ) (23)جدول
2
 Adj والنسبة الفائية )

(Fلتحليل تباين االنحدار المتعدد للذكاء االجتماعي وأبعاده على الكفاءات القيادية للمديرين ) 

F R
2
 Adj R 

 الذكاء
 االجتماعي
)الدرجة 
 الكلية(

حل المشكالت 
 االجتماعية

المهارات 
 االجتماعية

الوعي 
 االجتماعي

فعالية الذات 
 االجتماعية

التعاطف 
 االجتماعي

معالجة 
المعلومات 
 االجتماعية

 الثابت
 

 معامل
 االنحدار

 المتغيرات
 التابعة

62.919** 0.499* 0.76* 
0.331a** 0.298d* -0.586b**    0.352c-* 1.076 B  التفكير

 االستراتيجي

دية
لقيا

ت ا
اءا

لكف
ا

 

**0.927 0.682* -0.286**    -0.234*  Beta 

35.333** 0.355** 0.105** 

-0.239**  -0.909**    0.528** 1.147 B  تكمين
الموظفين 
وتحسين 
 قدراتهم

0.516**  -0.315**    0.295**  Beta 

28.084** 0.303** 0.561** 
0.576** -0.761** -6.382**  -0.130**   21.079 B  القيادية الى

 Beta    **0.348-  **0.147- **0.439- **6.512 التغير

 ((α ≤0.05( / *دالة عند مستوى ).06α ≤0**دالة عند مستوى ))
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وبالرغم أن معامالت االرتبا  بين الذكاء االجتماعي وأبعاده، والكفاءات القيادية ذات 
جراء تحليل االنحدار إنه عند أ إالداللة إحصائية كما تبين ذلك من نتائج الفرضية الخامسة، 

 للذكاء االجتماعي وأبعاده على الكفاءات القيادية للمدرين( Stepwise) المتعدد باستخدام  ريقة
لم تكن كل أبعاد الذكاء االجتماعي ذات داللة إحصائية في التنبؤ بالكفاءات القيادية مما يعني 

وقد تبين من  أن بعض أبعاد الذكاء االجتماعي لها تأثيرات غير مبا رة على الكفاءات القيادية
 ما يلي:هذا التحليل ( 23الجدول )خالل نتائج 

أن الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي كان   المعيارية()الدرجات   Betaتبين من خالل قيم  
( وهي ذات داللة 0.927)  Beta التفكير االستراتيجي ، حيث بلغت قيمة ةبكفاءاألكثر تنبؤا  

، وقد تالها بعد المهارات االجتماعية حيث بلغت قيمة (0.01)عند مستوى أقل من   ةإحصائي
Beta (0.281-)  ثم  بعد حل الم كالت االجتماعية حيث بلغت قيمة ،Beta  (0.234- )
، وقد  Beta  (0.182-)حيث بلغت قيمة األقل أثرا  بعد معالجة المعلومات االجتماعية  وأخيرا  

R2 التحديد المعدلبلغت قيمة معامل 
Adj

( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل 0.499) 
من تباين متغير كفاءة التفكير  هذه المتغيرات المنبئةمجموع ما تفسره أن  أي (0.05)من

، وبلغت قيمة تحليل  والباقي يعود الى متغيرات أخرى (%49.9)االستراتيجي كان تقدر ب
 . (0.01)داللة إحصائية عند مستوى أقل من وهي ذات  (62.919) (F)تباين االنحدار

أن الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي كان   المعيارية()الدرجات   Betaتبين من خالل قيم 
( وهي 0.561)  Beta ، حيث بلغت قيمة قدراتهم تمكين الموظفين وتحسين ةاألكثر تنبؤا  بكفاء

، وقد تالها بعد المهارات االجتماعية حيث  (0.01)ذات داللة إحصائية  عند مستوى أقل من 
حيث بلغت األقل أثرا  بعد معالجة المعلومات االجتماعية  ، وأخيرا   Beta (0.365-)بلغت قيمة 

R المعدل التحديد، وقد بلغت قيمة معامل  Beta  (0.295)قيمة
2

 Adj
( وهي ذات داللة 0.355) 

أي أن مجموع ما تفسره هذه المتغيرات المنبئة من تباين  (0.01)إحصائية عند مستوى أقل من 
لى إوالباقي يعود ( %35.5)كان تقدر بتمكين الموظفين وتحسين قدراتهم متغير كفاءة 
 وهي ذات داللة إحصائية عند  F(35.33 ) وبلغت قيمة تحليل تباين االنحدار ،متغيرات أخرى
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 (.0.01)مستوى أقل من 
أن الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي كان   )الدرجات المعيارية(  Betaتبين من خالل قيم 

( وهي ذات داللة 1.562)  Beta ، حيث بلغت قيمة لى التغييرإالقيادة  ةاألكثر تنبؤا  بكفاء
، وقد تالها بعد المهارات االجتماعية حيث بلغت قيمة (0.01)إحصائية  عند مستوى أقل من 

Beta (0.647-)  ثم بعد حل الم كالت االجتماعية حيث بلغت قيمة ،Beta  (0.439- )
، وقد بلغت قيمة  Beta  (0.348-)حيث بلغت قيمة  تنبؤا  األقل االجتماعية  الذاتبعد  وأخيرا  

R المعدل معامل التحديد
2

 Adj (0.303 وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من )
أي أن مجموع ما تفسره هذه المتغيرات المنبئة من تباين متغير كفاءة التفكير  (0.01)

، وبلغت قيمة تحليل تباين لى متغيرات أخرىإوالباقي يعود ( %30.3)االستراتيجي كان تقدر ب
 النتيجة وهذه .(0.01)وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من  F (28.084) نحدارإلا

 االنفعالي باالتزان اتصف إذا المدير أن إلى أ ارت والتي( 2001) السمادوني دراسة مع تتفق
 الحياة في بالنجاح للتنبؤ هامة تكون الوجدانية الصحة وأن  عمله في وكفاءة نجاحا أكثر يكون

لم  (2007)مص فى مغربي  كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة العمل وحياة واألسرة المدرسية
نفعالي ذات داللة إحصائية في التنبؤ بالكفاءة المهنية للمعلم إلتكن كل مكونات الذكاء ا

 وأبعادها.
 خالصة نتائج الدراسة: .2.1

 :يلي نتائج الدراسة ما أظهرت
، ما المؤسسات التربوية هو مستوى متوس  مستوى الذكاء االجتماعي لدى مديريأن  -أ 

 كان المستوى عال.عدا بعد الذات االجتماعية والتي 

المؤسسات التربوية هي كفاءة التفكير  لدى مديري القيادية األكثر توافرا   ةالكفاء -ب 
التغيير، ثم كفاءة قيادة الموظفين وت وير قدراتهم على لى إاالستراتيجي، ثم كفاءة القيادة 

 الترتيب.



 الفصل السادس: عرض ومناقشة النتائج

182 
 

التعليمية والمرحلة  وسنوات الخبرة الجنس بين الم ترك للتفاعل دالة تأثيرات عدم وجود -ج 
 .أبعاده الفرعيةبعد من  على أي أولمديري المؤسسات التربوية  االجتماعي الذكاء على

والمرحلة التعليمية  وسنوات الخبرةالجنس  بين الم ترك للتفاعل دالة تأثيرات وجودعدم  -د 
  .المؤسسات التربوية ات القيادية لمديريالكفاء على

المؤسسات  لمديريالكفاءات القيادية و  عالقة ارتبا ية بين الذكاء االجتماعي وجود -ه 
 على النحو التالي: التربوية

بين الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي والدرجة الكلية للكفاءات القيادية عند مستوى الداللة  -
(0.01). 

تمكين ثم كفاءة التفكير االستراتيجي،  ةبين الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي والكفاء -
 .(0.01)لى التغيير عند مستوى الداللة إالقيادة ثم كفاءة الموظفين وت وير قدراتهم، 

المعلومات  معالجة)بين الدرجة الكلية للكفاءات القيادية وأبعاد الذكاء االجتماعي  -
التعا ف  االجتماعية،الوعي االجتماعي الذات  االجتماعية،المهارات  االجتماعية،
 (.0.01)( عند مستوى الداللة م كالت االجتماعيةال حل االجتماعي،

وبعض لذكاء االجتماعي الدرجة الكلية ليمكن التنبؤ بالكفاءات القيادية للمدير من خالل  . و
 التالي:أبعاده على النحو 

التفكير االستراتيجي، ثم بعد المهارات  ةتنبؤا  بكفاء أكثرالدرجة الكلية للذكاء االجتماعي  -
بعد معالجة المعلومات االجتماعية  حل الم كالت االجتماعية وأخيرا   ثم بعد االجتماعية،

 .(0.01مستوى أقل من ) إحصائية عندوهي ذات داللة  ،أثرا  األقل 

الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي أكثر تنبؤا  بكفاءة تمكين الموظفين وتحسين قدراتهم، وقد  -
أثرا  وهي األقل بعد معالجة المعلومات االجتماعية  وأخيرا  تالها بعد المهارات االجتماعية 

 (.0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من )

الم كالت  دالدرجة الكلية للذكاء االجتماعي أكثر تنبؤا  بكفاءة القيادة إلى التغيير ، ثم بع -
 االجتماعية ، وأخيرا  بعد الذات االجتماعية األقل تنبؤا  وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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 (.0.01أقل من )

 من المقاربة النفس اجتماعية: الدراسةموقع  .3.1
أحد أهم مكونات الذكاء التي الذكاء االجتماعي  (H. Gardner) هوارد جاردنر يعتبر
األ خاص، ذكاء العالقات المتبادلة بين  حيث تؤكد على المتعددة،نظرية الذكاءات جاءت به 

 من القدرات أهمها ما يلي: عدد اي مل و 
 والحالة المزاجية أو النفسية لآلخرين. والدوافع، اإلنسانية،ست فاف الم اعر إ -
 وعلى العمل كعضو فاعل في فريق. اآلخرين،القدرة على بناء العالقات الناجحة مع  -
 بداء التعا ف مع اآلخرين.إالقدرة على  -

 ( وهي:2008)أبو ها م  محمد هافقد حدد االجتماعي،أما فيما يتعلق بأبعاد الذكاء 
 االجتماعية، بعدبعد الذات  االجتماعية،بعد المهارات  ،االجتماعيةبعد معالجة المعلومات  -

  االجتماعية.بعد حل الم كالت االجتماعي، التعا ف 
يستخدمه القادة  ،يسري بين القيادة والمرؤوسين يالقيادة التحويلية نم  قياد كما تعتبر

ون ددددددددددددددديعمل التي، المنظمةريف األتباع بالم كالت الموجودة في ددددددددددددلتغيير الوضع الراهن بتع
لتحقيق  من أجل تحقيق مستوى عال من الرؤية الواضحة واإلقناع واإلثارةفيها من خالل اإللهام 

بأن لديهم إسهامات وعالقات أفضل مع م رفيهم  التحويلينويمتاز القادة  ،الم تركةاألهداف 
كفاءات  متالكهماويعود السبب في ذلك إلى  فيها،لمنظمات التي يعملون ومرؤوسيهم وفي ا

 لديهم.ومن سلوكهم الملموس  كقادة،بهم  قناعة مرؤوسهمو للتأثير في مرؤوسيهم قيادية 
 ةفي المؤسسسلوك القائد التحويلي  يحدثهالتحويلية في العملية التربوية  وأثر القيادة 

يجابي من خالل ما أكده كل من  واض  وب كلالتربوية   Rosenth al )وجاكوبسن روزنثالوا 

Jacobson ،1986)  نتيجة بعض الدراسات التي قام بها والتي كان من بعض نتائجها أن التأثير
ايجابية على عدة جوانب من العملية  آثارااإليجابي للقائد التحويلي التربوي على مرؤوسيه يترك 

 التربوية.
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    خاتمة الدراسة: -

تبقى إن لم تأخذ  جتماعية،االو  فسيةالنمشكالت المن العديد  المؤسسات التربوية تعاني
مهما ركزنا على  ،تربوية تنخر النظام التربوي اتأزمتشكل االهتمام و  الرعاية حقها في

تحقيق ذلك  يمكنال  هإن ،ة متعددة ومتكررةتربوي اتصالحإبالمدخالت والمخرجات التعليمية 
الذكاء  ويعتبر إيجابية. ذات فعالةو  وبدنية وانفعالية عقلية قدراتب تتميزبمعزل عن شخصية 

االجتماعي أحد الجوانب الهامة في شخصية الفرد كونه يرتبط بقدرته على التفاعل 
قامة عالقات مع اآلخرين،  ن معظم المشكالت والنازعات والحوادث التي إاالجتماعي وا 

 .تحدث بين أفراد المجتمع سببها زيادة التوتر واالنفعاالت بصورة يصعب السيطرة عليها
في العملية التدريسية للحد من المشكالت التربوية والنفسية الكفاءات بمقاربة تبني الن إ

ن هذه ، إالقياديةوزيادة الكفاءة اإلنتاجية لدى التالميذ، يجب أن تشمل كذلك عملية التسيير و 
المقاربة العصرية تختلف عن باقي المقاربات التقليدية التي يتميز فيها الفعل اإلداري التقليدي 

لتبرير سبب اعتماد مختلف األنظمة على هذه المقاربة القيادية  سلبية وهذا يكفيبالروتين وال
 بصفة عامة واعتمادها في المنظومة التربوية بصفة خاصة.

إن محاولة الوصول إلى نتائج مقبولة، يمكن الوثوق فيها وتعميمها، باستغالل 
عالقة  في وجود المفترضةالتوقعات المعطيات والبيانات المتوفرة حول متغيرات الدراسة، و 

المؤسسات التربوية لتحسين مستوى أداء الكفاءات القيادية لدى مديري الذكاء االجتماعي  بين
 مع منسجما   ذلك وجاء ،مجملها في طبيعية الدراسة هذه نتائج جاءت لقد،  المؤسسة التربوية

 الدراسات بعض مع اتفقت حيث ،الموضوع هذا عن تحدثت التي األخرى العلمية الدراسات
 الذكاء مستوى الرتفاع بالنسبة السابقة الدراسات مع اختلفت أنها فنجد  أخرى مع واختلفت

لدى  االجتماعي الذكاءمتوسط من  مستوى الدراسة هذه نتيجة أظهرت حيث االجتماعي
 مستوى ارتفاع عن السابقة الدراسات نتائج أظهرت حين فيمديري المؤسسات التربوية، 

 الدراسات مع اتفقت الدراسة أن نجدالكفاءات القيادية  لمتغير وبالنسبة االجتماعي الذكاء
 توصلت الذيو  هذه الكفاءات لدى المديرين بنسب مختلفة، توافر النتائج أقرت حيث السابقة
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)الجنس ،الخبرة المهنية ،المرحلة  المتغيرات لباقي وبالنسبة السابقة الدراسات أيضا   إليه
 اختالف إلى ذلك ويرجع أخرى مع وتختلف دراسات مع تتفق الدراسة أن نجدالتعليمية ( 

 تلك مثيرة نتائج من الدراسة به تميزت ما أهم وكذلك ،المحيطة والظروف والعينة التوقيت
 تعزى الختالف مستوى الذكاء االجتماعي في المديرين بين فروق بوجود تقر لم التي

 أخيرا   النتائج يميز وما للمألوف مخالف وذلك )الجنس، الخبرة المهنية، المرحلة التعليمية ( 
 الختالف تعزى الكفاءات القيادية أو االجتماعي الذكاء في سواء فروق تظهر لم أنها

 عليه تجمع الذي الواحد والهدف الواحدة الفلسفة ويدعم يعزز وهذا المؤسسات التربوية
 ليست السابقة والتفسيرات الحالية النتائج أن الباحث يقول وأخيرا   ككلالمؤسسات التربوية 

نما النتيجة مطلقة فروض  عينات على ينطبق أن بالضرورة ليس وتفسيرها الحالية النتائج وا 
    .فقط الحالية بالعينة مرتبطة فالنتائج المواصفات بنفس أخرى

طرح ي قد التجريبي،ال تخلو من الخطأ  جادة،إال محاولة علمية  الدراسة ماهي هإن هذ 
والتربوي الباحثين والدارسين والمهتمين بالمجال النفسي  وعلى للبحث، التساؤالتبعض 
ثرائه بمختلف  التربوي،ألدب العلمي ابالمنهج العلمي الموضوعي بغية إثراء التراكم  تناولها وا 

 .المعارف والمهارات التي يستفيد منها مختلف األعضاء الفاعلين في مجال التربية والتعليم
 اقتراحات الدراسة: -

وبعض االقتراحات الواردة فيها من طرف  الدراسة،في ضوء النتائج التي كشفت عنها  
 يلي:  المبحوثين نقترح ما

بالمدارس  العاملين أوساط في االجتماعي بالذكاء المتعلقة الموضوعات ثقافة نشر -أ 
 .قياديا ومهني ا األفراد نجاح في دورها وتبيين والجامعات،

 لتعريفهم تهدف للمديرين االجتماعي الذكاء في تدريبية وبرامج إرشادية برامج تصميم -ب 
 .القيادية كفاءاتهم تنمية وكيفية االجتماعي الذكاء بأهمية

 للطالب الدراسية المناهج ضمن وتدريسها االجتماعي الذكاء مهارات تضمين ضرورة -ج 
 .العام التعليم مدارس في
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 االجتماعي الذكاء دور إلى المدرين وتكوين إعداد عن المسئولين نظر توجيه ضرورة -د 
 .للمدرين المهنية بالكفاءة وعالقته المهني، والتوافق في النجاح

قام  والتي الدراسة هذه في المستخدمة القيادية اتالكفاء تقويم بطاقة وتطوير تحسين -ه 
 .جديدة دراسات في واستخدامها بإعدادها الباحث
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 الملحق )01(  

 دليل مؤسسات التعليم لوالية المسيلة الموسم الدراسي2016/2015

               
  

  

 إسم و عنوان المدرسة

اء
ش

الن
 ا
نة

س
 

 حجرات متخصصة الحجرات
أنصاف 
 الداخليات

 الداخليات
عدد 
 األفواج

متوسط  عدد األساتذة التالميذ
التالميذ 

في 
ع الفوج

مو
ج
 م

لة
عم

ست
 م

بر
خا

 م

ت
شا

ور
 

تي
ما

لو
مع

 ة

ج
در

 م

ة 
اق
ط
ال

ية
ظر

لن
 ا

د 
عد

 

يد
تف

س
لم

ا

ن 
 و

ة 
اق
ط
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ظر

لن
 ا

د 
عد

 

يد
تف

س
لم

ا

ن 
 و

ع
مو

ج
 م

ث
نا
 إ

ع
مو

ج
 م

اء
س

 ن

 29 26 37 283 610 21 0 0 0 0 0 1 3 3 21 22 1974 متوسطة مي زيادة

54متوسطة أول نوفمبر   1973 22 22 2 2 1 1 0 0 0 0 24 746 355 42 25 31 

متوسطة أبي علي حسن إبن 
 رشيق

1975 16 16 2 2 1 0 200 307 0 0 17 397 209 33 16 23 

 30 32 42 366 724 24 0 0 0 200 1 1 2 2 22 24 1978 متوسطة العقيد الحواس

 30 29 44 337 712 24 25 300 59 0 1 1 3 3 23 23 1979 متوسطة حسن بن الهيثم

 29 26 39 292 575 20 0 0 0 0 1 1 3 3 24 24 1980 متوسطة زين الدين بن معطي

 26 19 31 240 473 18 0 0 0 0 1 0 2 4 20 20 1985 متوسطة أبو الخير اإلشبيلي 

 35 31 47 439 902 26 0 0 0 0 1 1 4 2 26 26 1986 متوسطة أحمد شوقي

 30 13 32 250 518 17 0 0 0 0 1 0 2 2 23 23 1986 متوسطة إبن هاني االندلسي

 29 33 47 351 758 26 0 0 172 200 0 1 2 2 26 26 1988 متوسطة بن الذيب بالقاسم 

 29 23 28 195 437 15 0 0 0 0 0 0 2 2 14 14 1993 متوسطة االخوين  بن القبي 

متوسطة محمد االمين 
 بوضريسة

1994 17 17 2 2 0 0 200 320 0 0 17 503 236 31 19 30 

 -متوسطة بلحاج الدهيمي 
مسكن  700  

1998 16 16 2 0 0 0 0 0 0 0 19 737 368 35 26 39 

متوسطة  بورزق عبد المجيد 
-اشبيليا-  

2000 24 24 3 2 0 0 0 0 0 0 25 824 399 44 36 33 
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 -متوسطة خرخاش أحمد 
 غزال

2001 8 8 2 1 0 0 300 150 0 0 7 177 89 12 6 25 

متوسطة محمد الصديق بن 
924يحي  

2002 24 24 3 2 1 0 0 0 0 0 24 782 364 43 25 33 

 -متوسطة عيسو الصالح 
 مزرير

2002 7 7 2 1 0 0 200 213 0 0 10 282 148 21 14 28 

حي  -متوسطة بديرة علي 
 النسيج

2004 20 16 3 2 1 0 200 154 0 0 16 429 194 31 24 27 

حي -متوسطة بشيري محمد 
جويلية  5  

2006 24 24 3 2 0 0 0 0 0 0 26 839 440 44 34 32 

متوسطة  الشهيد زروقي 
مسكن 500حي  -السعيد   

2008 16 16 2 2 0 0 0 0 0 0 18 609 313 33 24 34 

متوسطة المجاهد نور محمد 
مسكن  700حي  -الطاهر   

2008 17 17 2 2 0 0 0 0 0 0 17 524 252 31 23 31 

حي -متوسطة دامخي لخضر 
 الروكاد 

2009 17 17 2 2 0 0 200 186 0 0 18 542 263 32 21 30 

-متوسطة يحياوي محمد 
 طريق حمام الضلعة 

2011 20 20 3 2 0 0 0 0 0 0 22 623 283 41 30 28 

-متوسطة ناجي السعيد 
-المويلحة   

2013 16 16 2 2 0 0 200 210 0 0 18 521 257 31 23 29 
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 دليل مؤسسات التعليم الثانوي بلدية المسيلة

 إسم وعنوان المؤسسة

اء
ش

الن
 ا
نة

س
 

ام
ظ
لن
 ا

 الحـــــجرات

 التالميذ عدد طــــاقة استيعاب الحجرات المتخصصة

 األساتذة
 

ج
فو
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ي
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يذ

الم
لت
 ا
ط
س
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خ
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ع.
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.م
ع 

 

ور
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اء
س

 ن
 

ثانوية  ابراهيم بن االغلب 
 1976 التميمي

 داخلي

24 24 2 2 2 1 200 101 200 
 

31 1058 555 60 36 34 

ثانوية احمد بن محمد يحي 
 1979 المقري

ن. 
 158 300 1 2 3 3 20 27 داخلي

  
20 732 431 46 33 37 

  ثانوية  عثمان بن عفان

1983 

ن. 
 300 176 300 1 2 3 3 26 27 داخلي

 
26 806 489 59 38 31 

 ثانوية  جابر بن حيان 

1985 

 داخلي

25 25 3 3 2 1 500 206 500 
 

42 1521 793 93 56 36 

 ثانوية عبد هللا بن مسعود 

1987 

خارج
 1 2 2 2 17 17 ي

    
18 453 251 41 24 25 

ثانوية صالح الدين االيوبي 
  1991 

خارج
 1 2 2 2 23 29 ي

    
23 717 402 49 28 31 

 ثانوية  عبد المجيد عالهم 

1996 

ن. 
 400 500 1 2 3 3 34 36 داخلي

  
35 999 644 77 54 29 
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ثانوية  محمد الشريف 
 مساعدية

ن.  2003
 23 300 1 2 3 3 22 22 داخلي

  
23 696 417 58 38 30 

خارح 2004 ثانوية  عبد المجيد مزيــان
 1 2 3 3 20 22 ي

    
23 693 434 51 25 30 

خارج 2009 ثانوية سعودي عبد الحميد 
 1 1 3 3 19 20 ي

    
20 579 370 46 31 29 

ن.  2013 ثانوية صحراوي نور الدين
 0 300 1 0 3 3 5 20 داخلي

  
5 58 47 15 10 12 

ثانوية الغازي أحمد حي 
608 

ن.  2014
 134 300 1 1 3 3 14 20 داخلي

  
14 464 222 32 23 33 
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 دليل مؤسسات التعليم اإلبتدائي
 -بلدية : المسيلة        

(01)  

    

 دائرة : المسيلة 

    

السنة الدراسية  -مؤسسات التعليم اإلبتدائي
2016/2015  

                    

 المدرسة اإلبتـدائية
طاقة 

إستيعاب 

 المـدرسة 

  القاعات العادية المستعملة لـ 
ة 

ـــ
ال
شغ

ة 
فئ

تد
ال

 

المطاعــم   

مجموع  

األفـواج 

 التربوية

 مجموع  التالميذ  اإلبتدائي
مجموع  التالميذ 

 التربية التحضيرية
متوسط  مجموع المعلمين

التالميذ في 

 الفوج
الموجـ

 ـودة 

المستفيدين من التعليم 

 اإلبتدائي

المستفيدين التربية 

 التحضيرية
التربية 

التحض

 يرية

التعليم 

 اإلبتدائي
 المجموع

 نسـاء مجموع  بنـات مجموع بنـات مجموع بنـات مجموع بنـات مجموع      

دبي أحمد   240 1 5 6 1   99 47 20 11 5 99 47 21 11 7 6 20 

 14 1 4 0 0 19 43 3 0 0 19 43   1 3 3 0 120 بركة رمضان
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 36 12 14 45 94 198 360 10 0 0 0 0   1 13 10 3 480 بن يونس عيسى

 29 11 14 29 62 135 290 10 29 62 135 280 1 1 8 7 1 240 بورزق عبد الرحمان

 21 4 13 17 38 100 214 10 17 38 100 214 1 1 10 9 1 400 شيكوش سعد

 29 16 20 47 87 210 400 14 47 87 191 400 1 1 12 10 2 480 سليتان الدراجي 

 11 5 6 5 13 21 42 4 5 13 21 42   1 4 4 0 160 عمرون أحمد

دبي الديلمي    240 1 5 6 1 1 143 71 28 11 5 143 71 28 11 7 5 29 

 33 9 12 0 0 146 331 10 0 0 134 305 1 1 8 8 0 360 معمري عمر

 25 4 7 16 28 44 125 5 16 28 44 125 1 1 6 5 1 240 محمدي محمد

 33 10 21 58 100 248 500 15 0 0 0 0   1 13 11 2 520 لخنش الدراجي

 14 5 6 0 0 49 72 5 0 0 49 72 1 1 4 4 0 120 بوضريسة عبدالمجيد

 35 17 21 43 79 262 587 17 43 79 262 587   1 13 12 1 480 سفار زوينة

 34 12 15 42 76 173 369 11 42 76 173 369 1 1 7 6 1 280 سالمي البشير

مسكن.التجزئ270حي
04ة  280 1 6 7 1 1 364 168 70 29 11 364 168 70 29 15 12 33 

سالمي مهدي/عمر    480 0 12 12 1   0 0 0 0 23 830 425 0 0 27 24 36 

 28 8 11 11 34 113 223 8 0 0 0 0   1 6 5 1 240 حجاب أحمد

 29 7 13 0 0 155 317 11 0 0 155 317 1 1 7 7 0 240 حفص بوجملين

 31 16 20 42 80 220 466 15 42 80 219 464 1 1 14 12 2 480 خلفة بركاهم

 38 8 13 32 67 187 380 10 32 67 187 333 1 1 8 7 1 340 بلخير بوجمعة

الرائد محمد الشريف 
 27 12 13 33 58 101 244 9 0 0 0 0   1 7 6 1 240 خيرالدين

هلتالي علي    480 2 11 13 1   0 0 0 0 11 376 187 73 39 15 7 34 

 23 7 14 21 46 107 231 10 21 46 106 231   1 12 10 2 480 محمدي حسين

 31 3 4 13 35 77 156 5 13 35 77 156 1 1 7 6 1 360 مخلوفي كمال

 36 15 22 53 121 253 539 15 0 0 0 0   1 15 12 3 600 ولهة علي

 24 11 14 17 54 113 239 10 0 0 0 0   1 9 8 1 360 تلي الطيب

 31 13 19 37 78 230 460 15 0 0 0 0   1 28 27 1 480 حضرباش السعدية 

 24 10 11 16 34 109 214 9 16 34 109 213 1 1 7 6 1 280 مزعاش أحمد

 29 2 7 1 1 64 143 5 0 0 0 0   1 6 5 1 360 نوي مهيدي جميلة

1954أول نوفمبر   480 2 10 12 1   0 0 0 0 10 269 134 89 43 12 8 27 
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1961اكتـــوبر 17  240 1 5 6 1   144 63 38 12 5 144 64 38 12 7 6 29 

علي غفصي عبد 
 35 13 15 33 65 194 389 11 0 0 0 0   1 11 9 2 440 الرحمان 

 21 3 7 6 14 54 103 5 0 0 0 0   1 6 5 1 240 بن الصديق السعيد

 34 9 14 30 52 161 338 10 0 0 0 0   1 11 10 1 440 بوراس عبد الرحمان

 39 17 19 43 87 254 506 13 0 0 0 0   1 12 10 2 480 الشهـــداء

 25 4 12 0 0 116 254 10 0 0 116 254   1 6 6 0 240 سالم رشيد

 30 11 13 20 40 134 296 10 0 0 0 0   1 11 10 1 440 حيمر عبد الرحمان 

 34 16 28 75 161 323 676 20 75 161 323 636 1 1 18 16 2 720 سهيلي الديلمي

 31 16 20 38 84 228 438 14 0 0 0 0   1 14 11 3 560 عمرون المختار

م 1200أحمد شوقي   480 1 6 7 1   181 97 40 18 6 192 99 40 19 8 6 32 

بن عيسى مولود   240 2 10 12 1 1 313 148 61 30 10 325 159 61 30 14 10 33 

 32 10 14 34 62 165 320 10 0 0 0 0   1 11 10 1 440 حريزي فرحات

 37 20 28 54 126 390 777 21 54 126 390 777 1 1 14 12 2 560 حجاب لهول 

رجم عبد القادر    360 1 8 9 1   0 0 0 0 12 378 176 62 26 17 12 32 

 21 5 7 8 25 54 104 5 8 25 51 95 1 1 5 4 1 240 سالمي موسى

 36 5 7 18 35 78 181 5 18 35 78 93 1 1 6 5 1 360 شايب ربي العيد

 33 6 7 15 30 83 166 5 15 30 82 165 1 1 6 5 1 240 شتيح المداني

 26 8 12 21 37 113 238 9 21 37 110 238 1 1 8 7 1 240 عمروش ابراهيم

 26 12 14 24 57 108 262 10 24 57 108 262   1 6 5 1 240 لخنش بن عبد هللا

 17 1 4 0 0 22 50 3 0 0 22 50 1 1 3 3 0 120 محمد عيسو

 32 21 24 43 83 249 519 16 0 0 0 0   1 19 16 3 480 عبد الحميد بن باديس

 23 11 13 24 57 92 210 9 0 0 0 0   1 10 8 2 360 ساسي لخضر 

 25 8 12 20 35 103 224 9 20 35 103 224   1 10 9 1 360 جدي الديلمي

 30 7 7 18 27 78 149 5 18 27 78 143   1 6 5 1 240 بن مخفي محمد

 21 5 7 12 27 50 103 5 0 0 0 0   1 6 5 1 240 بوضياف الصديق

 27 13 15 24 41 133 265 10 24 41 133 256 1 1 7 6 1 360 الــرجــاء

 30 8 14 24 49 144 297 10 24 49 136 291   1 12 10 2 480 بركة عمار

 30 12 14 33 64 131 297 10 0 0 0 0   1 9 8 1 240 بوضياف علي
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 35 9 14 27 60 174 351 10 27 60 174 330 1 1 8 7 1 360 غياط فطوم 

 34 12 15 26 60 179 374 11 26 60 149 310 1 1 13 11 2 480 غالب السعيد

خذير لمرد   520 2 11 13 1 1 275 168 75 36 11 311 169 75 36 15 12 28 

 26 13 16 32 56 138 285 11 32 56 138 285   1 13 11 2 480 حي النصر القديمة

 31 14 19 28 60 230 432 14 28 60 201 382 1 1 17 15 2 680 شنيح محمد

 29 11 17 33 70 169 350 12 33 70 169 340 1 1 9 8 1 360 سالمي سليم 

 33 10 14 31 60 162 326 10 31 60 153 291 1 1 9 8 1 360 المويلحة

 16 3 7 5 13 44 79 5 5 13 44 79 1 1 6 5 1 240 بورويس علي

 37 4 7 14 32 94 183 5 0 0 0 0   1 6 5 1 240 بن عيشة محمد الطيب

 31 10 19 49 95 257 497 16 0 0 0 0   1 11 9 2 480  01سباق الخيل 

 38 19 26 0 0 425 845 22 0 0 0 0   1 11 11 0 440 بلقاسمي مسعود

جويلية 05حي   360 1 9 10 1   0 0 0 0 16 556 287 86 47 21 15 35 

 27 9 16 0 0 170 375 14 0 0 0 0   1 6 6 0 240 الحي التساهمي

02حي القطب  360 1 9 10 1   0 0 0 0 10 327 168 80 45 14 10 33 

 19 11 13 32 63 78 167 9 0 0 0 0   1 6 5 1 240 حجاب ابراهيم

 المجموع
26460 89 603 692 73 30 11171 5501 1979 953 745 22685 11065 3735 1820 1029 739 30 
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 (20الملحق )

 مقياس الذكاءاالجتماعي 
 إعداد

 د.محمد أبوهاشم)النسخة األصلية(

 الطالبةأخي الطالب....أختي         
      من المفردات كل منها تصف اعتقادك حول نفسك ،من فضلك إقرأ كل منها بإهتمام  يلى عدد فيما        

 وضع دائرة حول الرقم الذي يتفق مع مدى انطباق المفردات عليك بأن:          

 اوافق بشدة أوافق غير متأكد ال أوافق ال أوافق بشدة

1 2 3 4 5 

ال هددي التددى تعبددر عددن وجهددة نظددرك بصدددق  وال توجددد اجابددة صددحيحة وأخددرى خاطئة،فاإلجابددة الصددحيحة
الستخدامها الباحث يطلع عليها سوى  ة التامة واليتستغرق وقتاً طويالً في االجابة ،وستحاط اجابتك بالسر

 في أغراض البحث العلمي.

 .........................)إذا رغبت( .......................................... االسم
 .التخصص: ...............................الكلية: .......................................

 )   (سنة: العمر ذكر             أنثى              الجنس:

قم
لر

ا
 

 اإلجابة العبارات

 5 4 3 2 1 المختلفة. المواقف في اآلخرين بسلوك يمكنني التنبؤ 1

 5 4 3 2 1 اآلخرين. مشاعر على أدائي يؤثر كيف أعرف 2

 5 4 3 2 1 ذلك. وأقدر اآلخرين على سلوكياتي تأثير أفهم 3

 5 4 3 2 1 سؤالهم. وبدون إليهم النظر بمجرد اآلخرين حالة أفهم 4

 5 4 3 2 1 أي شيء. يقولون لجعلهم الحاجة بدون إنجازه اآلخرون يحاول ما أفهم 5

 5 4 3 2 1 سلوكاتي. مع اآلخرين تفاعل بكيفية التنبؤ يمكنني 6

 5 4 3 2 1 ولغتهم الجسدية تعبيراتهم خالل من الواقع في اآلخرون يعنيه ما فهم يمكني 7

 5 4 3 2 1 احتياجاتهم. وأحترم اآلخرين رغبات أفهم  8

 5 4 3 2 1 لآلخرين. نظري وجهة لتوضيح المختلفة واألمثلة اإلشارات أستخدم 9

 5 4 3 2 1 تفسير المواقف و األحداث بصورة يقبلها اآلخرين. يمكنني 10

 5 4 3 2 1 مشكالت تواجههم عندما رأيي وأخذ للمشورة زمالئي إلى   يلجأ 11

 5 4 3 2 1 نظري. بوجهة  وإقناعهم أسرتي أفراد مع أفكاري مناقشة يمكنني 12

 5 4 3 2 1 اآلخرين لمساعدة جهدي  قصارى أبذل 13

 5 4 3 2 1 . مرة ألول أقابلها التي أو أعرفها ال التي الشخصيات في بالشك أشعر 14

 5 4 3 2 1 المختلفة. االجتماعية المواقف في نفسي أجهد 15

 5 4 3 2 1 اآلخرين مع االنسجام في عصيب وقت أقضى 16

 5 4 3 2 1 في حوارات. معهم والدخول األولى للمرة األشخاص لقاء على القدرة لديي 17
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  (03ملحق )ال

 استبيان الكفاءات القيادية
 إعداد الباحث)الصورة األولية(

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 فسم علم النفس 
 لدى مدراء المؤسسات التربويةاستبيان مقترح للكفاءات القيادية 

 السادة األساتذة المحكمين :
الموسومة " اتجاهات األساتذة نحو الذكاء االجتماعي والكفاءات في إطار انجاز أطروحة الدكتوراه      

القيادية لدى مدراء المؤسسات التربوية " وتحقيقا لهذا الغرض تم اختيار سيادتكم)ن( لتحكيم أداة الدراسة 
 الحالية نظرًا لما نعهده فيكم)ن( من خبرة علمية ، ودراية في هذا المجال .

ارته في صورتها األولية راجيا منكم)ن( تزويده برؤاكم السديدة عن مدى فالباحث يضع بين أيديكم استم
 وضوح العبارات ومدي مناسبتها لما وضعت ألجله، ومدى مناسبتها مع المحور الذي تنتمي إليه ،وحذف أو

 ترونه ضروريًا لتطوير االستبيان . إضافة أو تعديل ما
على مساهمتكم)ن( في تحقيق هذا العمل ، وجزآكم اهلل  وفي األخير تقبلوا مني كل التقدير والشكر الجزيل

 خيرًا.
تعتبر الكفاءات القيادية من الكفاءات الرئيسية الخاصة بأدوار ومناصب تسيير المؤسسات ، وقد تم   

إعدادها بما يتماشى مع كفاءة التفكير االستراتيجي ، و كفاءة تمكين األساتذة وتطوير قدراتهم ، وكفاءة قيادة 
 يير.التغ

 أما التقديرات الكمية وفق سلم اإلجابة فهو كالتالي: 
 اوافق بشدة أوافق غير متأكد ال أوافق ال أوافق بشدة فقرات المقياس

 5 4 3 2 1 الفقرات كلها موجبة

 ثم ومن والتغير، بالتحدي تتميز والتي تواجه المنظمة التي المواقف تحليل أسلوب" بأنه االستراتيجي: التفكير
 حاضرا واألخالقية االجتماعيةبمسؤولياتها  المنظمة وارتقائها بقاء لضمان التصور خالل من معها التعامل

            ( 74ص، 2004 : )الخفاجي  ."ومستقبال

 الجوانب المراد تحكيمها  تحكيم المختص مالحظات 

 مناسب غير مناسب

 ترتيب البنود   

 األبعادتوزيع البنود على    

 صياغة الفقرات   
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:هي القدرة على تحفيز وتشجيع الموظفين وفرق العمل عن طريق تمكين األساتذة و تطوير قدراتهم -2-
يجاد بيئة عمل  منحهم الصالحيات الالزمة لتسيير األعمال المناطة بهم وتوفير الدعم واإلرشاد والتطوير ، وا 

 مشجعة على تحقيق أعلى مستويات األداء الفردي.

 التعديل المقترح البند )الفقرة( الرقم

  .أقود ثقافة تعزز األداء المؤسسي لتحقيق أداء يفوق التوقعات  1

  تقدم المؤسسة.جل أمن تكوين الموظفين أدعم  2

  باستمرار فرصا لتطوير القدرات القيادية ضمن فريق عملي. ضعأ 3

  أشجع ثقافة العمل الجماعي المشترك. 4

  من ذوي الكفاءات العالية.تكوين موظفين أقود االستثمار في  5

  ايجابية من خالل تبادل األفكار ضمن المؤسسة.تائج أحقق ن 6

  تسيير المؤسسة.ضلونه في فأستطلع أراء الموظفين لمعرفة األسلوب الذي ي 7

  .لموظفينتحفيز أداء الموظفين من خالل مكافأة األداء المتميز لأقوم ب 8

  احتياجات المؤسسة بشكل يلبي مؤسسةأميز أصحاب المواهب ضمن ال 10

  تحسين األداء.ل للمسئولين في المؤسسة االنتقاد البناءأقدم  11

  تعزيز قدراتهم.لفوض المسؤوليات بالشكل المناسب أ 12

  أحدد الموظفين ذوي الكفاءات الكامنة لتعزيز مهاراتهم. 13

  تحديد األهداف والعمل على تحقيقها.أشجع األفراد على  14

  في المؤسسة المشكالت لحلأعتمد المنهج التدريبي  16

  أحدد نقاط القوة في كفاءاتي القيادية التي تحتاج إلى التطوير. 17

  أوزع المهام بعدالة على الموظفين وفقا لقدراتهم. 18

  التنمية الذاتية.يشجع تلقي التغذية الراجعة من اآلخرين ليسهل  20

  أشجع التطوير المباشر للمهارات القيادية للموظفين من خالل توكيلهم بمهمات رئيسية 21

  في المؤسسة.أتشارك الخبرات مع الموظفين لتحسين األداء  23

  .في المؤسسة أوضح األدوار الخاصة بكل مهنة 25

  لتغيير.احتياجات التوظيف و تأثيرات أي متطلبات في ا أحدد 26

  الموظفين في المؤسسة.أحدد بدقة نقاط القوة والضعف لدى  27

:" بأنها عملية تحويل المؤسسة من خالل تطبيق منهج شمولي عملي متدرج من الواقع قيادة التغيير-3-
الحالي إلى الواقع المراد الوصول إليه من خالل تطوير األعمال والسلوك بإتباع أساليب التغيير المراد 

 (7،ص2001)سميث: "إحداثه.
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 التعديل المقترح البند )الفقرة( الرقم

  أضع استراتيجيات االنتقال من وضع إلى آخر. 1

  أطلق مبادرات التغيير االستراتيجي وأقود تنفيذها. 2

  أستبق إمكانية رفض التغيير في المؤسسة. 3

  .المؤسسةفي  الموظفين لدى أسهل الحاجة إلى التغيير الشمولي 4

  أستخدم أدوات وتقنيات تحفز اإلبداع لدى الموظفين. 5

  أعتمد على النقاش السليم والبناء كأداة للقيادة ،لتحسين المؤسسة 6

  أتحدث بايجابية مع الموظفين عن المرونة والحاجة إلى التغيير. 7

  أترجم استراتيجيات التغيير المؤسسي إلى أهداف عملية  9

  األسباب الداعية إلى التغيير.أوضح  10

  أطور االستراتيجيات المناسبة إلدارة هذا التغيير. 11

  أدعم الموظفين في تخطيط وتنفيذ مبادرات التغيير  12

  على الموظفين. أحدد آليات الدعم المطلوبة للتعامل مع تأثير التغيير 13

  أستخدم المشاكل والحاالت الصعبة كوسيلة للتغيير. 14

  أتحين الفرص لإلسراع في تنفيذ التغييرات ضمن نطاق إدارتي. 15

  أبادر إلى التغيير بشكل استباقي في مكان العمل لتحسين الكفاءات. 16

  أوضح ايجابيات برامج التغيير االستراتيجي لموظفي. 17

  اشرح عملية التغيير وتأثيراته للمتأثرين به بشكل مباشر. 18

  الموظفين في التخطيط للتغيير والتنفيذ.أشرك  19

  أوضح الفرص المحتملة على التغييرات المقترحة. 20

  أفهم ردود فعل الموظفين إزاء التغيير وأساعدهم على تقبله. 21

أطبق مختلف أنشطة التغيير)مثل التواصل والتكوين وتطوير فريق  22

 العمل واإلرشاد( داخل المؤسسة.

 

  على تخطي العقبات في شان التغيير. أعمل بحنكة 23

  أعمل على إقناع أصحاب المصلحة ذوي العالقة بالتغيير. 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم ولقب األستاذ)ة( المحكم الدرجة العلمية واالختصاص مؤسسة الجامعية
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  (04ملحق )ال

يوضح قائمة بأسماء المحكمين:جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة العلمية الجامعة التخصص االسم واللقب رقم
تاوريريت نور الدينأ.د.  01  أستاذ التعليم العالي بسكرة علم النفس العمل والتنظيم 
ضياف زين الدينأ.د.  02  أستاذ التعليم العالي المسيلة علم النفس العمل والتنظيم 
عمور عمرأ.د.  03  أستاذ التعليم العالي المسيلة علوم التربية 
لخضر أ.د.قويدري 04  أستاذ التعليم العالي األغواط فلسفة 
 أستاذ التعليم العالي األغواط علوم التربية أ.د.بوداود حسين 05
-أ-أستاذ محاضر األغواط علم النفس التربوي د.داودي محمد 06  
-أ-أستاذ محاضر األغواط علم النفس العمل والتنظيم د.بوفاتح محمد 07  
طه حمود صالحد. 08 التربيةعلوم   -أ-أستاذ محاضر المسيلة   
مجاهدي الطاهرد. 09 -أ-أستاذ محاضر المسيلة علم النفس العمل والتنظيم   
كوسة نور الديند. 10 -أ -أستاذ محاضر سطيف األنثروبولوجيا   
بلعالية وهيبةد. 11 -أ -أستاذ محاضر البويرة علم النفس التربوي   
االجتماعيعلم النفس  د.براخلية عبد الغاني 12 -أ -أستاذ محاضر تيارت   
الصحة النفسية واالرشاد  د.روبي محمد 13

 النفسي
-ب -أستاذ محاضر تيارت  
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(05لملحق)ا  

 االستبيان في صورته النهائية

واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية   
 قسم العلوم االجتماعية
 استمارة جمع البيانات

 
.والسالم ...بعد التحية  )ة(المدير سيدي   

 )الذكاء االجتماعي ويهدف االستبيان الموجود بين يديك إلى جمع بيانات تتعلق بـموضوع: 
، وهذا في إطار موضــوع بحــــــث  المؤسسات التربوية( يريالكفاءات القيادية لدى مدعالقته ب

لنيل شهـــادة دكتوراه علوم في علم النفس االجتماعي . وبصفتك الشخص المعني والمؤهل 
لتزويد الباحث بهذه البيانات أرجــو منك المساهمــة في خدمة البحـــث العلمـــي و هذا بملء هذه 

ناسبة ، وأحيطك علما أنه ال توجد إجابات ( في الخانة التي تراها مxاالستمـــارة بوضع عالمة )
صحيحة وأخرى خاطئة. آملين منكم التعاون واإلجابة على جميع فقرات االستبيان بدقة 
وموضوعية ، مع العلم بأن ما يرد في هذه االستبانة من بيانات ومعلومات سوف يعامل بسرية 

 تامة ولن يستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
 

                                                   األستاذ المشرف                                                                     :الباحث     
  نور الديند/ تاوريريت  أ.                     ملياني عبد الكريم                                  

أوال: البيانات الشخصية    

 

 ..........................................المؤسسة )إذا رغبت( 
 المرحلة التعليمية: ثانوي       متوسط           ابتدائي

 ذكر             أنثى              الجنس:
 سنة ( ........) عدد سنوات العمل: 

 أوال/ مقياس الذكاء االجتماعي:

قم
لر

ا
 

 العبارات
ال 

أوافق 
 بشدة

 ال
 أوافق

غير 
 متأكد

 أوافق
أوافق 
 بشدة

      المختلفة. المواقف في اآلخرين بسلوك يمكنني التنبؤ 1

      .اآلخرين مشاعر على أدائي يؤثر كيف أعرف 2

      ذلك. وأقدر اآلخرين على سلوكياتي تأثير أفهم 3

      سؤالهم. وبدون إليهم النظر بمجرد اآلخرين حالة أفهم 4
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      أي شيء. يقولون لجعلهم الحاجة بدون إنجازه اآلخرون يحاول ما أفهم 5

      .سلوكياتي مع اآلخرين تفاعل بكيفية التنبؤ يمكنني 6

7 
ولغتهم  تعبيراتهم خالل من الواقع في اآلخرون يعنيه ما فهم يمكنني

 الجسدية.
     

      .احتجاجاتهم وأحترم اآلخرين رغباتأفهم  8

      .لآلخرين نظري وجهة لتوضيح المختلفة واألمثلة اإلشارات أستخدم 9

      يقبلها اآلخرين. واألحداث بصورةتفسير المواقف  يمكنني 10

      مشكالت تواجههم عندما رأيي وأخذ للمشورة زمالئي إلى   يلجأ 11

      نظري.بوجهة  وإقناعهم أسرتي أفراد مع أفكاري مناقشة يمكنني 12

      اآلخرين لمساعدةجهدي  قصارى أبذل 13

      .مرة ألول أقابلها التي أو أعرفها ال التي الشخصيات في بالشك أشعر 14

      المختلفة. اإلجتماعية المواقف في نفسي أجهد 15

      .اآلخرين مع االنسجام في عصيب وقت أقضي 16

17 
في  معهم والدخول األولى للمرة األشخاص لقاء على القدرة لديي

 حوارات.
     

      معهم. والتعامل اآلخرين معرفة إلى للتوصل طويل وقت أستغرق 18

      .اآلخرين مع للمحادثة موضوعات إيجاد في صعوبات أواجه 19

      بها. وأعترف ألخطائي اآلخرين مناقشة أتقبل 20

      ما. مشروع في الجماعي العمل فريق قيادة يمكنني 21

      لرأى. مخالفا كان مهما اآلخرين رأى سماع أحب 22

      أناقش زمالئي في انفعاالتي. 23

      .اآلخرين وانفعاالت لرغبات االستجابة أستطيع 24

      أنتبه لكل أفعالي أثناء مناقشتي وحواراتي مع اآلخرين 25

      مناسب بشكل انفعاالتي عن التعبير على القدرة لدي 26

      أفعله. ما على اآلخرين فعل ردود يدهشني 27

      ذلك. إدراك بدون اآلخرين بإيذاء أقوم 28

      اتجاههم.فی  أفكر ما أقول عندما اآلخرون من أغضب 29

      لمساعدتي. اآلخرين خيارات فهم في صعوبة أجد 30

      بها. يقومون التي باألشياء أدهش اآلخرون 31

      .اآلخرين التأثير في اتجاهات وآراء على القدرة لدي 32

      أفعالي. تجاه اآلخرين بانفعاالت أشعر 33

      ما. موضوع نحو اآلخرين نظر وجهة تغيير أستطيع 34

      مزاجي فيها يتغير التي األوقات تحديد أستطيع 35

      والمواقف التي أعيشها.أشعر بمقدرتي على إصدار الحكام التي تتناسب  36

      إنجازه. أتوقع ما إنجاز في وتصوراتي قدراتي في أثق 37

      .اآلخرين مع وحواراتي مناقشاتي أثناء أفعالي لكل أنتبه 38

      .اآلخرين مع اإلجتماعية عالقاتي تنظيم على القدرة لدي 39
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      لزمالئي. أو إلى توجه التي النقدأوجه  من أستفيد 40

      بها. كلفت التي المهام إنجاز أجل من جهدي أقصى أبذل 41

      .بفعالية والعقبات الصعاب مواجهة على القدرة أمتلك 42

      طموحاتي. لتحقيق الجهد من الكثير أبذل 43

      .واقع أهدافي إلى لتحويل الالزمة والطرق األساليب أتخذ 44

       والتحدي. الصعوبة مواقف في والكفاح بالمثابرة أستمتع 45

      معرفة أسباب غضب اآلخرين مني. على القدرةلدي  46

      ضوئها. في حالتي وأقيم األهداف من مجموعة لنفسي أضع 47

       بها. اآلخرين وأقنع ومعتقداتي أفكاري توضيح على بمقدرتي أشعر 48

      فعال. شخص بأني يشعرني اآلخرين مع وجودي 49

      بها. يمرون التي الصعبة زمالئي ظروف أعايش 50

      محبطة. لمواقفتعرضهم  عند ومساندتهم زمالئي بتشجع أقوم 51

      .اآلخرين مع عالقاتي عن بالرضا أشعر 52

      وقدراتي. إمكاناتي تنمية إلى باستمرار أسعى 53

      المشكلة. مع للتعامل الكافي الوقت لنفسي أعطى 54

55 
عندما أواجه مشكلة ما يستحضر إلى ذهني المشكالت السابقة 

 المشابهة.

     

      الموقف. لي في المتاحة المعلومات ونوع كم على فعالية أقوم 56

      .معاملته يساء لشخص رؤيتي عند باأللم أشعر 57

      .الصعبة المواقف أو األزمات في لآلخرين المساندة أقدم 58

      مكانهم. نفسي وأضع اآلخرين مشاعر أقدر 59

      واضحة. بصورة انفعاالتي عن التعبير على القدرة لدي 60

      إخفائها. حاولوا إذا حتى اآلخرين مشاعر على التعرف يمكنني 61

      سلبيا. النفسية حالتي في يؤثر حولي من لآلخرين يحدث ما 62

      منها. يعانون التي والحزن القلق مشاعر اآلخرون يشارك 63

      سعداء. اآلخرين رؤية أسعد 64

      .الفرصة لي أتاحت كلما القادرين وغير الفقراء على أعطف 65

      أمتلك القدرة على االستدالل لبناء أحكامي وتوقعاتي حول المشكلة. 66

      عناصر المشكلة للتغلب عليها.أوم ببناء عالقات بين  67

      حدوثها. أتوقع كان ما مع المشكلة نتائج أقارن 68

      تواجهها. التي المشكلة لحل فعالة ووسائل طرق إيجاد في أفكر 69

      الختيار أفضلها. المطروحة الخيارات كل أقارن تواجهني مشكلة عندما 70

      دقيقا. تحديدا تواجهني التي المشكلة تحديد أستطيع 71

      بها. وألتزم عمل خطة مشكلة تواجهني عندما 72

      يمكن. ما بأسرع المشكالت مع أتعامل 73

من  يواجهني ما حل في واالجتماعية المعرفية مهاراتي أستخدم 74
 مشكالت.
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 الكفاءات القيادية: استبيان

      قراري. أتخذ حتى عناصر إلى تواجهني التي المشكلة بتحليل أقوم 75

      . مشكالت من أواجهه  لما حلول وضع في تساعدني أفكار لدي تتولد 76

      لصالحي. تغيرات من المشكل الموقف علي يطرأ ما أستخدم 77

      من السهل على اآلخرين فهم ما أستخدم من ألفاظ وكلمات في حديثي. 78

      أسبابها الفعلية.يمكنني تحليل المشكالت المختلفة بهدف الوصول إلى  79

      أضع أسس ومبادئ لعالقاتي مع اآلخرين. 80

      تتفق توقعاتي عن قدراتي و إمكاناتي مع توقعاتي عن نتائج أفعالي. 81

قم
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 العبارات
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أوافق 
 بشدة

 ال
 أوافق

غير 
 متأكد

 أوافق
أوافق 
 بشدة

 التخذ قرارا صائبا.أفكر تفكيرا شموليا  1
   

  

 أظهر معرفة متعمقة لبيئة العمل لتحديد قضايا المؤسسة. 2
   

  

3 
أوازن بفاعلية بين األهداف اإلستراتيجية طويلة األمد واألولويات 

    المباشرة.
  

 أضع استراتيجيات واضحة للمؤسسة. 4
   

  

 للمؤسسة. استراتيجيات أشارك الموظفين فيوضع 5
   

  

 أبث روح ثقافة المسؤولية داخل المؤسسة. 6
   

  

 أستشير اآلخرين في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة. 7
   

  

 اإلستراتيجية للمؤسسة. أسهم في تطوير األهداف 8
   

  

 المؤسسة. استراتيجيةأوفر المواد الالزمة في تحقيق  9
   

  

المؤسسة بحيث يفهمونها ويقدرونها  استراتيجيةأوضح لآلخرين  10

    ويلتزمون بها.
  

 أمتلك تفكيرا متوافقا لحل مشاكل وقضايا المؤسسة. 11
   

  

 أطور قدراتي كلما واجهت صعوبات تعيق تطور المؤسسة. 12
   

  

 لتقصي المعلومات لتقييم المؤسسة من مختلف النواحي أسعى 13
   

  

 يتناسب وأهداف المؤسسة.أختار أفضل الحلول بما  14
   

  

 أنفذ المبادرات الجديدة وفقا لألهداف المسطرة. 15
   

  

 أفهم بوضوح أهداف المؤسسة بشكل ينعكس على قراراتي اليومية. 16
   

  

 .أقود ثقافة تعزز األداء المؤسسي لتحقيق أداء يفوق التوقعات  17
   

  

 المؤسسة.تقدم جل أمن تكوين الموظفين أدعم  18
   

  

 باستمرار فرصا لتطوير القدرات القيادية ضمن فريق عملي. ضعأ 19
   

  

 أشجع ثقافة العمل الجماعي المشترك. 20
   

  

 من ذوي الكفاءات العالية.تكوين موظفين أقود االستثمار في  21
   

  

 ايجابية من خالل تبادل األفكار ضمن المؤسسة.تائج أحقق ن 22
   

  

23 
تسيير ضلونه في فأستطلع أراء الموظفين لمعرفة األسلوب الذي ي

    المؤسسة.
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  على تعاونكمشكرا 

 

 

 

 .لموظفينتحفيز أداء الموظفين من خالل مكافأة األداء المتميز لأقوم ب 24
   

  

احتياجات  بشكل يلبي مؤسسةأميز أصحاب المواهب ضمن ال 25

    المؤسسة
  

 تحسين األداء.ل المؤسسةللمسئولين في  االنتقاد البناءأقدم  26
   

  

 تعزيز قدراتهم.لفوض المسؤوليات بالشكل المناسب أ 27
   

  

 أحدد الموظفين ذوي الكفاءات الكامنة لتعزيز مهاراتهم. 28
   

  

 أشجع األفراد على تحديد األهداف والعمل على تحقيقها. 29
   

  

 في المؤسسة المشكالت لحلأعتمد المنهج التدريبي  30
   

  

 أحدد نقاط القوة في كفاءاتي القيادية التي تحتاج إلى التطوير. 31
   

  

 التوقعات.أقود ثقافة تعزز األداء المؤسسي لتحقيق أداء يفوق  32
   

  

 تقدم المؤسسة.جل أمن تكوين الموظفين أدعم  33
   

  

 باستمرار فرصا لتطوير القدرات القيادية ضمن فريق عملي. ضعأ 34
   

  

 أضع استراتيجيات االنتقال من وضع إلى آخر. 35
   

  

 أطلق مبادرات التغيير االستراتيجي وأقود تنفيذها. 36
   

  

 أستبق إمكانية رفض التغيير في المؤسسة. 37
   

  

 .في المؤسسة الموظفين لدى أسهل الحاجة إلى التغيير الشمولي 38
   

  

 اإلبداع لدى الموظفين.أستخدم أدوات وتقنيات تحفز  39
   

  

 المؤسسة للقيادة، لتحسينأعتمد على النقاش السليم والبناء كأداة  40
   

  

 مع الموظفين عن المرونة والحاجة إلى التغيير. بإيجابيةأتحدث  41
   

  

 أترجم استراتيجيات التغيير المؤسسي إلى أهداف عملية  42
   

  

 التغيير.أوضح األسباب الداعية إلى  43
   

  

 أطور االستراتيجيات المناسبة إلدارة هذا التغيير. 44
   

  

 أدعم الموظفين في تخطيط وتنفيذ مبادرات التغيير  45
   

  

 على الموظفين. أحدد آليات الدعم المطلوبة للتعامل مع تأثير التغيير 46
   

  

 أستخدم المشاكل والحاالت الصعبة كوسيلة للتغيير. 47
   

  

 أضع استراتيجيات االنتقال من وضع إلى آخر. 48
   

  

 أطلق مبادرات التغيير االستراتيجي وأقود تنفيذها. 49
   

  

 أستبق إمكانية رفض التغيير في المؤسسة. 50
   

  


