
       
                
 

   كلية التربية     
 المجلة التربوية    

       *** 

 مكونات الذكاء الوجداني وعالقتها بمهارات اتخاذ القرار 

 لدى مديري المدارس 

 
 

 دداــــإع

د/ راشد مرزوق راشد        

 رزق

 مدرس علم النفس التربوي          

 كلية التربية بقنا             

 جامعة جنوب الوادي            

m 

 د/ محمد سيد محمد السيد

 مدرس أصول التربية
 كلية التربية بقنا

 جامعة جنوب الوادي

 

 

 
 

 

 م1023 يوليووالثلاثون  ـ  الرابعالمجلة التربوية ـ العدد 

   

mailto:rashedmarzouk@hotmail.com
mailto:rashedmarzouk@hotmail.com


 م1023( يوليو 33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    - 113 - 

 والً: المقدمة والخلفية النظريةأ
ناا م طلااالذ اءاالو د اء ااامانا اكبي طاا ي ولسااااي ألااا اءنااب اا ااحسااا  طاا   لاا  اء اا   س  
واءيااانس    ناااااي اكيلاار اءااموؤ اءاالف  ااجوا باال ألااا اءن اناا  اءيابل اار طاا   لاا   ااألاااا    ساا  

   ييا واءيهبا.  م أكيلر ولاى ويبلئ ءلبن ح ااك2990اكبن  اءلو د اء امانا طبل ع م 
طلااالذ اءااالو د اء ااامانا وبااا ء طاا  اءااالو د  (Salovey&Mayer,1990)و  اامم 

االابي عا طب لالي ع  اءلو د اءع م  وك  اءقمؤ  علا  با م طعا عا اء اا  وطعا عا ا،حاا    
و ن  اءبيسسز بسبهيا   واتابامام اءيعل طار ءب الال أألاا ؤ اء اا  وتال ول ذل  أل ءالو د اء اامانا 

لناار اءياذ ااار ب ءب  عاا  اءبال ااا بااس  اء اااماا واءيعاألاار واءبااا ذب ااي  اءقاامؤ  علاا  كاا  اءبب
اتبق  م  وذي س  وألهم وذ الل واتبعي م اء ا  ءع اط ل  واءقمؤ  عل  اكبع ف وذ ناسا طعا عا 
ا،حا    طي    بذ أا اءلو د اء امانا يعسا إء  ولفلر اتبا عر ااألاا  ذاسلا  اتابن ب ذهم 

 يحلار بهم.  نح  اءلسئر اء
بياااعر نيا ج  اءالو د اء اامانا وعاألا  اءالو د  (Mayer& Salovey,1997)و  م 

اء ااامانا بهناال  اامؤ  اء ااا  علاا  اي ؤاو اءلااحلذ  واءبقساالم واءبعلسااا عاا  اءع ط اار واءقاامؤ  علاا  
تااه ءر اء لاا م وجنباا   اءيعاا عا أوباا د اءب اسااا بلااعاار  واءقاامؤ  علاا  ألهاام اءع ط اار واءيعاألاار 

 طفلر  واءقمؤ  عل  ذبالم اءيع عا ءبعز ز اءبي  اءعقلا واء امانا.  اءع 
أا اءاالو د اء ااامانا  (Mayer;Salovey;Caruso&Sitarenios,2003)و  اااى 

 امؤو علا  أناال  امؤاا طعاضلار ء اا م طعا عا اء ااا  وطعا عا ا،حاا    واءبيسسااز اءيعاألاا بااس  
 اءيع عا واتبامام اءيع عا ألا اءب اسا واءنل و.  

أا اءااالو د اء اااامانا كااا  طعاألااار اء اااا  ءيعااا عا    (Goleman,1995)كيااا   ااالوا 
واتااابامام كااال  اءيعااا عا الذاااا ج أأل ااا  اءقاااااؤاا  وج اؤ  ن نااا ا اءقلااا  بعااا   اسااام  وبااا م 
اءبازواا  وأا ي اا ا ءاامى اء اا   األيلاار  و ااا  ط عيا ي ب اطاا   وطب اا هالي عبامط  ذ ااهاال عق اا ا 

يلااال  إنااال اءبعااا طم وطعاألااار طعااا عا ا،حاااا    إنااال اءيهااا ؤ  ءبحقسااا  ااكاااماف عبااام أ اهااال ءع
 االابي علر ءالننن م طع ا،حا   بع   اسم  وج ب ء ا،حا   وقل  ذهم.  

ءللو د اء امانا يعام بي  بار  Goleman Danielأا ني ج   Neil,1996)’(Oوأكم 
ا ااحااى  أل ءالو د اات س اء طسم أو و ءلاا  اءلالم   واءباا  ب  اا أا ذلبا  علسها  اءالو دا

اء امانا  اذ م إين بل ي إء   م ولسا ب ءبنا ح طامى اءحلا    وكالا اءبيا ج  يعااح بعا   أأل ا  
كل  ين  أا يل ذ اءب س    ؤ   عل  ألهم أل م أو طبعه كل  اءيع عا  ل  اءقلا م بيهيار 

يي ا  أا  ط   وك لا أليعام اءقااؤاا اءلولر يي   أا  بم اذا جكا   أليبعاه وألا  كال  اءيعا عا
يعزى إء  طا لر اءا  ءر   وذ ع ي ءهلا ألإا اءيع عا ذلامأ وذنابيا إءا  أا ذلا ذ طبح ذار عا  
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طا ا  اءبنانار واءالاا   وءااا  ءالل وا  اءيهاا ؤاا اء امانلار  ابم ذعليهاا  واكبنا به  عا  طا اا  
 اءب  ع  طع ا،حا    ت اد ألا اءا  ءر أو اءيااكقر.  

 الا اءيهياااار ءل ااااا   إباااا ألر إءاااا  اءيهاااا ؤاا وذعاااام اءا اااا د  اء امانلاااار طاااا  اءيااااجك
 واءيعاألاااار  واءاااالو د اء ااااامانا  اااااج ف إءاااا  ر اااا    وذحنااااس   ااااامؤ  ااألاااااا  علاااا  اءبلااااااف 
 اءاالوا واءاة اار ااأل اا   ونهاالا أل ءاالو د اء ااامانا ءاالل باااوؤ  ي ألقاام ءالذلاا م اء  عاا  طااع 

ألااااااا  ا،حاااااا    وءابااااال طهااااام ءبعااااا س  ولااااال تر أتااااال طنااااائ ءلر وو ااااا د  وجنب الااااار اا
(Birol;Atamturk;Silman;Atamturk&Sensoy,2009) واءا اااا د  اء امانلاااار ذاااام .

اعب  ؤكاااااااا  باااااااااوؤ   بيلاااااااار ءبنااااااااهس  اا اد  احاااااااا  اءعم اااااااام طاااااااا  طناااااااا الا اءعياااااااا  
(King&Gardner,2006)  . 

أا اءلو د اء امانا ع طا  طبالا  أو طااس أت تاا  (Goleman,1998 A)وأوبذ 
 ب هج اء ا  اءب احر  اح  اءيباير اءبا يعي  به  اء ا .  ينن ر اءعي   و اذ م إين بل ي بب

أا اءلو د اء امانا  اذ م اؤذ  ط ي إين بل ي بعام  طاع إننا ر  (Higgs,2004)كي  وام 
 اءعي  ألا طااكز اءه ذم ب ءييلار اءيبحم .  

إء  أا اءالو د اء اامانا ءال ذاهوسا إينا با علا   (Wu,2011)وذ للت نب هج  ؤاتر 
ي   و عم طب سااي وتلا ي ألا اءعال ر بس  ب م اءعيا  وجننا ر اءعيا   وأا ااألااا  اءال   إنن ر اءع

ءم هم جو د وامانا طاذ ع أ مؤ ط  ااألاا  اءل   ءم هم جو د واامانا طابا ع علا  ح اع أو 
 ذح    اءبهوسااا اءنلللر اءا طبر اءيبعلقر ب  م اءعي  إء  إنن ر اءعي  اءيال ب طبهم.  

طاذ عا اءلو د اء امانا ييسل ا إءا  ألهام اءيعا عا طا  حاالم إعا    ذقسالم  إا ااألاا 
اءيعاألر   وذ ظل  االتبااذلنل ا اءبا ذب ي  اءحس  االابي علر  واءاعام عا  اءيعا عا ألاا 

 .  (King&Gardner,2006)أط ك  اءعي  اء  تار 
إءاااااااا  أا طعااااااااام  (Brackett&Salovey,2004)  (Bar-On,2006)و عااااااااسا 

 اءلو د اء امانا اء  علر ينن ر اءعي  ذبي   ألا اءع اط  ا،ذلر: إته ط ا 
 اءقمؤ  عل  أا ي  ا اء ا  واعل ي بيع عا  وطبقلالي ءلاذل.    -

 اءقمؤ  عل  اء عا بيع عا ا،حا  .   -

 اءقمؤ  عل  إ اؤ  اءيع عا.   -

 .  اءقمؤ  عل  أا ي  ا اء ا  وا يل ي و  ع ااطل د ألا طبا ؤك  اءلحلذ -

 اءقمؤ  عل  اءبلاف ايين با واءيب  ه .   -
أا ااألااااااا  اءااااال   ءااااام هم  (Brown;George-Curran&Smith,2003)و ااااااى 

جو د وامانا طاذ ع أأل   ذهكسالي عقلل ي ءمطج اءالا  اء امانلر ألا ااألا ؤ وااألع م  وذ عا ي ءهالا 
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اءيعا عا تال  ا طاذ اا ي ب لفلار ألإا  مؤ  اء ا  عل  ذ الل أألا ؤ  وأألع ءال طا  حاالم اتابامام 
 اي ن س اء  ع  عبمط  نهحل بعس  االعب  ؤ ااألع م اءياذ ار ب ءيهبر.  

إء  أنل يي   اءببلج ب ءبي  اءيهبا ط  (Salami,2010)  س  ذ للت نب هج  ؤاتر 
 حالم اءلو د اء امانا.  

د يااا  اء اااا  ننااام أا اءااالو أنااال ألاااا طهبااار أو ع (Geng;Li&Zhou,2011)و ااااى 
 Occupational Identity ج ف  وؤاي الل ي ألا لال تر وذعا س  اءباا ب  اءيهباا اء امانا 

واءاالف يع اال اتاابن بر اء ااا  ءلسئاار اءعياا   ب يباا ألر إءاا  وااا   عال اار اؤذ  طلاار بااس  اءاالو د 
اء ااامانا واءباااا ب  اءيهبااا  واءباااا ب  اءيهباااا  بااا ا طااا  والوااار ط  ناا ا: اؤذ ااا س عااا ط ا 

ع ط ا (  واءانا ؤ  اءيمؤوار اءياذ اار ببااو اءيهبار )ذعهام  يي طار(  واالءبازام ب ءيهبر ) ذعهم 
 ب ء ق د ألا اءيهبر ) ذعهم طيل ؤف (.  

واءبااا ب  اءيهبااا يعااسا إءاا  ذقساالم اء ااا  اييناا با ءليهباار اءبااا يعياا  ألسهاا   وأي اا ي 
 .  (Meyer;Allen&Smith,1993)ايط ؤ  إء  أكيلر اءموؤ اءيهبا ءله  ر اءلاذلر ءل ا  

إءا  أا ااألااا  جوف اءيناب   ا اءعللا   (Ashforth&Humphrey,1993)وذ ل  
 ط  اءبا ب  اءيهبا يع ن ا لااع ي أ   بس  اءنل و واء اماا.  

أا وعااااا اء ااااا   (Cherniss;Extein;Goleman&Weissberg,2006)و اااااى 
ءلحاا وم ب ابهاا   باا ء  ووقباال بلاذاال وكياا  طاا  أبعاا   اءاالو د اء ااامانا  بااال طاا  تاا ف يح زاناال 

وط  با   ونبلنر ءلء  ألإا وبع ااكماف  وج اؤ  اء ا  س  واءيها ؤاا اءبباليلار  وطها ؤاا  ا  
 اءيع لر  تبي   اء ا  ط  اءب ل  عل  اءعق  ا ءاا يحن  ط  أ اهل.  

و باا اءس م إء  اءلو د اء امانا عل  أنل ع طا  ؤهالل يي ا  طا  حالءال قلا س أ اد 
نن  ل أو نقل نل  وولء  قل س و  داا ااألاا   وولء  ألإنل يعزر االذلا م  احا  اء ا  ور     

اءيباياار اءبااا يعياا  ألسهاا  ااألاااا   واءاالو د اء ااامانا يعاام نقااار طح ؤ اار وناا ؤر  ألااا اءيااماؤس 
واءهسئاا ا   ساا  يعاام طبال اا ي أت تاال ي ء اااي اءعياا   وءز اا    اينب الاار واءبناا ح وو اا د  اءعياا  

ا   ااألاا  اءل   ءم هم اءيه ؤاا اءبقبلر واءيباقلر ءلل و ضلا ي  ألهبا و   اار وؤب  اءعيس   أل  
ط تاار ءاامى كااجالد ااألاااا  إءاا  اءقاامؤ  اء امانلاار واالابي علاار  واءبااا طاا  حالءهاا  يي اا  ألهاام 

 ا،حا  .  
(Birol;Atamturk;Silman;Atamturk&Sensoy,2009)                
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ألاا  اءل   ءم هم اؤذ  ء ألا طنب ى اءالو د اء اامانا أا اا (Carmeli,2003)و اى 
يناابالع ا االتااب     طاا  طعاا عاكم  وواالء  ذباليهاا   وأي اا ي ءاام هم و اا د  اابي علاار ءقلاا    

 ا،حا    واءح  ظ عل  اءعال  ا االابي علر.  
أا ااألااااااا  طاذ عااااا اءااااالو د اء اااااامانا ع طاااار ءااااام هم وعاااااا  (Wu,2011)و اااالوا 

م كل  اءيعا عا بيا  يي ا  أا يالا  عللال اال ب ا ظ بح ءار جكبلار إين بلار بيع عاكم  واتباما
Positive mental State وكالا اءي قا   اج ف إءا  ذحناس  اا اد  إبا ألر إءا  جءا  ألاإا  

ذعز ز اءلو د اء اامانا اءياذ اع  ؤنيا  ي ا ا ءال ذاهوسا إينا با علا  اءبنا ح ألاا اءيبايار اءباا 
 يعي  ألسه  ااألاا .  

أا اءاالو د اء ااامانا  ااجوا علاا  اتااابن بر  (Slaski&Cartwright,2002)و اااى 
 اء ا  وعل   مؤذل ءلبع ط  ب  عللر طع طا ء  كسئر اي اؤ  ألا أير طباير.  

أل ءااالو د اء اااامانا طهااام ألاااا اءحلااا   اءس طلااار  ألااا األاا  اءااال    بعااا طل ا بنااا د طاااع 
 ن ا علللر ذبااؤ  اهيا ي طحموار ان ع الذهم أف اءل   ذا ا اتبن ب ذهم االن ع ءلر ع  ؤ  ع  ن

ءهم ل ؤاي طهت و ر ذهلي  عل  عق ءهم ط  : ان ع الا اء    واءا ف واءحازا واءاببار ذاا ا 
اءعال اار االابي علاار ءهااجالد ااألاااا  تااسئر وأ اا  نن  اا ي ألااا  لاا ذهم  وتسااا  اا  ؤ   علاا  اذااا ج 

 اءقااؤاا اءلحلحر واءنللير.
ا ايين بلار باس  طني عا ا اءعيا   احا  أيار طبايار إا اذا ج اءقااؤاا اءنسم  واءعال  

 .(Abraham,1999)ال  بهذ  إال ط  حالم ذ ظل  وذعللم و  داا اءلو د اء امانا 
وذهذ  أكيلار اءالو د اء اامانا ألاا اءحلا   اءع طار واءا لار ألاا و نال يعا   اتابعما اي 

اع أكيسبل ااحاى إءا  و نال ؤهلن ي أو  مؤ  طنلاا  ذجوا بق   عل   ي   مؤاذب  ااحاى  وي  ذا 
  ب ي  إ اؤ  االن ع الا   واالن ع الا باللعر اءح م ذجوا عل  اذا ج اءقااؤ.  

 س  إا اذا ج اءقااؤ ك  ا كا اءعي  اي اؤف  وعللل ذب ق  أل عللار اي اؤ  ووظ ه ها  
أكااماأله   اءيابل اار  أللموناال ال يي اا  ءاا  اؤ  وال ء ظ ه هاا  أا ذهحاال ط  نهاا  اءاللعااا أو ذحقاا 

 اءيبع     ب عب  ؤ اءقااؤ يعي  ايلع اءينب   ا و بع ط  طع و ألر اءي ب ع ا اءيابل ر.  
ون ءباا إء  عيللر اذا ج اءقااؤ عل  طنب ى اي اؤ  اءيمؤتلر   ب ذ أنال ع ا ؤ  عا  
تلناالر طاا  اا ااما  اءبااا ذعاابي  علاا  ذحم اام اءلااع ن ا وذعاللااه  بباا دي علاا  حااار عياا  

 لع ن ا  وذقم ا كلا اءبن ح وذق  يل وذبيسبل.  ءمؤاتر كل  اء
إءا  أا لاب عر اءقاااؤ  ( 2992وألا كلا اءينا م ذ لالت نبا هج  ؤاتار ) تاللم   هام  

واذااا ج  طاا  اءي باا ع ا اءيهياار اءبااا  اا را اكبياا م اءيعااب لس  بلاابع اءقااااؤ واذااا ج  ألااا 
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  ذيل اءح با وذ سا اء ا ع اءين الا اءيابل ر   ب عب  ؤ أا لبع اءقااؤ واذا ج  عيللر حاسا 
و يبم ذهوساك  إء  اءينبقل   ألها ذحب   أا ين قه   ؤاتر طبهنلر ذنببم إء    عم  واتعر ط  

 اءيعل ط ا اءيباللر واءمقلقر ضلي   بعل  بي ب ء اءقااؤ اءيزطع إلماؤ .  
تالر  وذعم عيللر اذا ج اءقاااؤ طا  اءعيللا ا اءيهيار ألاا اي اؤ   وأ ام ط  ن ذها  اات 

ب  إا اي اؤ  ألا ا كاك  ع  ؤ  ع  اذا ج  ااؤاا ذ ال اءعي    سا  ذعا   عيللار لابع اءقاااؤ 
ء  اي اؤ  ونقار اءلمد بنيلع اء ظ هم واانعار اي اؤ ر  وي  أنه  ألا جاا اء  ت ذعم اا كا 

 عيللر اءقل    اي اؤ ر.  
ا  ويا  أا إلاالح عيللار إا إلالح اي اؤ   ااذ م بيامى إط  نلار اذاا ج أأل ا  اءقاااؤا

 ,Robbins& Coulter)لاابع اءقااااؤ ألااا ا كاكاا  اكبياا م ببحنااس  وذبيلاار اي اؤ  جاذهاا  

2005, 134)  . 
ب يباا ألر إءاا  جءاا  ذبالاا  اء ظاا هم اي اؤ اار طاا : ذاااالم وذبااالم وذ الاال وؤ  باار  

ااالم ألإنها  وذق  م اذا ج  اااؤاا ألاا وا  ا نا  طا  ا انلها   ألعبامط  ذيا ؤس اي اؤ  وظل ار اءب
ذلمؤ تلنلر طبلالر طا  اءقاااؤاا اي اؤ ار اءباا ذاجوا علا  طنابقل  اءيمؤتار  ويا  أا اذاا ج 
اءقااؤ  بم ألا و  اءينب   ا اي اؤ ر   ونلء  ألإنه  ذعم عيللر طنبيا  وطبماحلار طاع اء ظا هم 

 اي اؤ ر اءبا ذعم نب ا ي نه هل ي الذا ج اءقااؤ.
ا بياا    ل  أا   ءم  ولبع اءقااؤ ال يعبا  اذاا ج اءقاااؤ و عم اءقااؤ ط ء  اي ام ماي يي

ألحناا   وءاباال يعاام بي  باار ذبااالم أو عيللاار طعقاام   ذبااماح  ألسهاا  ع اطاا  طبعاام    تل تاالر 
وا بلاا  ير واابي علاار  ألعيللاار لاابع اءقااااؤ عيللاار   ب طل لاار ذب ااي  ألااا طاا لهاا  اءيابل اار 

ئ ءلر ولااى ءنيلاع اي اؤ اس   ذلامأ با ءب اسا ألاا ذ  عالا طبعم    وذعم عيللر اذا ج اءقااؤ طنا
 (.  122  1002اءقااؤ وذببها ءلل ألقم ببب سل   وجني  بيب بعبل وذق  يل )أ يم  نا  

كلا وذعم عيللر لبع اءقااؤ واذا ج  عيللر حاسا  ذيل اءح با وذ ساا اء ا اع وذيبام 
وليا  را   نام اءيجتنار اي اؤ ار ببو ؤك  إء  اءينبقل   وذاز ا  أكيلار كال  اءعيللار وحا ؤذها  

و ن تاالر اءااموؤ اءاالف ذقاا م باال ألااا اءينبيااع  ألهااا ذعاام طحاا ؤاي أت تاال ي ألااا إ اؤ  اءيجتناا ا 
االابي علاار بنيلااع طلاا     اءحلاا   اءيابل اار  وطجتناا ا اءبعلاالم طاا  أكاام كاال  اءيجتناا ا 

ؤقلال وذقمطاال  ب عب  ؤكا  طحا ؤ اؤذااا ر إلاالح ااطاام  واءباا  بالااع إءسها  أف طنبيااع طا  أااا  
وذاز ا  أي اا ي أكيلاار كال  اءعيللاار إجا اؤذ ااات ط  طاا  ب ءنل تاار اءبعلليلاار ألاا أف طنبيااع طاا  

 اءينبيع ا.  
و عاف اذا ج اءقااؤ بهنل: عيللر ذ اسا طاو ر يلماؤ   م طحام  عيا  ينا  أا ي علال 

واء حاا   اء ااا  ألااا ط قاا  طعااس   وجءاا  بعاام ذحم اام اءيعاا لر اءيالاا ب اذااا ج اءقااااؤ بعااهنه  
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اءاام س  ءللااماه  أو االحبلاا ؤاا اءيابل اار وورنهاا  ألااا باا د طح اا ا طحاام    واام االحبلاا ؤ اءحااا 
 (.   1002األ   اءبب هج ) ءسل  إبااهلم   

كي  يعاف اذا ج اءقااؤ بهنل: عيللر إلماؤ   م عي  ين  ألعلل ألاا ط قا  طعاس  بعام 
ألااااا باااا د طح اااا ا طعسباااار ذحلساااا  اءيعاااا لر واء حاااا  اءاااام س  ءللااااماه  اءيااو اااار وورنهاااا  

(Richard, 2002)   . 
و عاااف اذااا ج اءقااااؤ بهناال: عيللاار ذ اسااا طاو اار ذهاامف إءاا  احبلاا ؤ أأل اا  اءلااماه  أو 
اءحل م اءيب  ر ءل ا  ألاا ط قا  طعاس  ءل لا م إءا  ذحقسا  اءهامف اءيبعا   )ألبحاا اااواا  

1001  22.) 
ر اءقاااؤ وج امى وظ ه ها  و عاف اذا ج اءقااؤ بهنل: جء  اءنزد اءيهم ط  طاا ا  لاب ع

 اءاهلنر وءلل طاا ألا ي ءلابع اءقاااؤ وطا لار اذاا ج اءقاااؤ كاا حاللار طا   ب لا  إءلال لا نع 
 (.  222  1002اءقااؤ ) ن   ن ا  آحاوا  

و قلم ب ذا ج اءقااؤ:  مؤ  اء ا  عل  اء لا م ءحا  اءيعا لر اءباا ذعبابال وجءا  ألاا 
ءعالاالر  بحساا  ي اا ا كاالا اءحاا   اا بالي ءلبالساا  باا د واا  طاا  ايط  ناا ا اءيب  اار وناا باال ا

واءبب سااال   وا أا ذباذااا  عللااال طعااا الا أحااااى ن نااالر أو اابي علااار أو ا بلااا  ير )اءنيسااا  
 (.  1002طعلر  

ط  اءبع ؤ   اءن بقر  ب ذ أا عيللر اذا ج اءقااؤ عيللر عقللر ينبالع اء ا  طبال 
ءلر ب ءعااد إءا  اءقلا م بال أو اءااألع اء علاا اءقااؤ أا ييا ط  حالءه  ط  طنا  اءيعاألر ااو 

ءل  وأا عيللر اذا ج اءقااؤ كا عيللار احبلا ؤ ءيا  ينا  ألعلال طاع ااحال بعاس  االعب ا ؤ نا اذج 
اءال ؤاا اءيابل ر  طع ااحل ألا االعب  ؤ أا عيللار اذاا ج اءقاااؤ ذب اي  ولفلار ذعااف ااألااا  

 م  بماه .  بي  اءي اق  اءبا ذبال  احبل ؤ بم   ط  بس  ع
إا اذا ج اءقااؤ ك  نع س إنن نا طاو   وذلمأ عيللر اذاا ج اءقاااؤ بعاع ؤ طا  اءعا  
وعمم اءبهكم ط  ا ن  طبال اءقااؤ   م ط  ين  عيلل  ل م طعا لر طا   وذببهاا ب حبلا ؤ أ ام 
اءحلاا م اءبااا  ب  ااع أا ذز اا    ءاار اءعاا  وعاامم اءبهكاام  وناالء  ذناا عم ألااا اء لاا م إءاا   اا  

 اءيااو ر.اءيع لر 
كي   ب ذ أا عيللر اذا ج اءقااؤ ءها  طني عار طا  اءناي ا طا  أكيها : أنها  عيللار 
ذق م عل  اءنه   اءني علر اءيعاباور  ذبلام ب ءعي طلار واءعاي م: طا   سا  أنا اء اءقاااؤاا 
وأتاا ءس  اذا جكاا   ذبااهوا بع اطاا  اابي علاار ن بعاار طاا  بسئاار اءقااااؤ  عيللاار   ب طل لاار طناابيا  

طا لر احاى ول الي إء  اءهامف اءيبعا   طحا  اءقاااؤ  عيللار طقسام  وذبنام با ء مد  ذببق  ط 
أ ل ناا ي ناااااي ءااا ا طبااال اءقااااؤ يا ااع ءقساا   طبعاام    عيللاار لااي ر وطعقاام    ساا  ذب ااي  
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طه ؤاا وأنعار و امؤاا طبعام   ينن ركا    ام ذناب اي و با ي طا  الي بنال  ذعقام اءيعا لر طحا  
  بال ل  له  ط  ايع اءيعل ط ا واءلل ن ا  وذحلسله  وذقسليه .        اءقااؤ  أو بنل  ط  

 ضلعسا لبع اءقااؤ إء  عيللار ايعاما  ءلقاااؤ اءباا ذب اي  حاا ذس  أت تاسبس  كيا : 
 ألهام اءي قا  اءاالف  بالا  لاابع  اااؤ طاا  حاالم ذحم اام عب لاا  وأكماألاال واءيب ساااا اءيحلااار 

ر ااألعا م اءباا ؤنيا  ذناهم ألاا ذحقسا  ااكاماف اءيال نار به   إنب   اءلماه  اءبا ذي   طني ع
 .   (Bazerman, 2002,3)ألا اءي ق  

 اإلدارة المدرسية واتخاذ القرار :

إجا و ناات عيللااار لاابع اءقاااااؤ واذااا ج  طاااسئ ي باااوؤ  ي ءاااا  طجتناار طااا  طجتنااا ا 
ا إ اؤذهاا  اءينبيااع  ألااإا اءيمؤتاار ب عب  ؤكاا  إ اامى اءيجتناا ا اءبعلليلاار  ذعبياام كااا واالء  ألاا

وذباليه  عل  لبع اءقااؤ واذا ج  باللعر اءح م ألإا كلا يلمي أي  ي عل  اي اؤ  اءيمؤتالر  
أل ءيم اوا يق ط ا بح م وظ ه هم ب ذا ج  ااؤاا ءه  أواك  عل  اءعيللر اءبعلليلار علا  طناب ى 

 اءيمؤتر.  
يمؤتااار  إا ذ هاام عيللاار اذاااا ج اءقااااؤ وايءياا م بهااا  طاااد طهاام وبااااوؤف ءياام ا اء

وأل عللاار اءقااااؤ ذعبياام علاا   اامؤ  طاام ا اءيمؤتاار علاا  االحبلاا ؤ بااس  اءلااماه  اءيب  اار ءليعاا لر 
ط ب ء اءقااؤ  وأا نن ح اي اؤ  اءيمؤتلر  ب ق  عل   مؤ  طم اف اءياماؤس وألهيهام ءلقاااؤاا 

ك  اي اؤ اار وأتاا ءس  اذا جكاا   وطاا  ءاام هم طاا  ط اا هلم ذ ااي  أل عللاار اءقااااؤاا وطب بعاار ذب ساال
 وذق  يه .  

 أنواع القرارات على مستوى المدرسة :

ألاااا اءحقلقااار ءااالل كبااا و طيلااا ؤ طحااام  يي ااا  علااا  أت تااال ذقنااالم اءقاااااؤاا       
وذلبل  أن اعه    س  ذا ع العب  ؤاا اء    س  و ي   ذلابل  أنا اء اءقاااؤاا ألاا اانا اء 

 ا،ذلر:
 اءقااؤاا اءيلاطنر وتسا اءيلاطنر: -2

     تاام 232  1003قااااؤاا )  ا ألر ألاا    لاالاف  ا ألر   يي ا  ذلابل  اء
 ( : إء  طني عبس  أت تسبس  كي :  11   1002علم اءيعاا   

اءقااؤاا اءيلاطنر: وكاا اءقاااؤاا اءس طلار اءباا ال تبا  عبها  يننا ر اءعيا  وكاا  -أ
ع    ط  ذنبامم ألا اءعيلل ا اءاب بلر وتسا اء بلر  وذنبامم ال با اد اءيعا الا 
اءبا ال ذحب   إء  ذ اسا ط    وكا بي  بر  اااؤاا ؤوذسبلار  ابم اذا جكا  ءي ااهار 
ط اقاا   اهياار اءباااااؤ بهتاال ب نياااا  أف وألقاا ي ءق اعاام طلاايير طناا ق ي  وواالء  
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ذبااال اعبياا  اي علاا  اءنل تاا ا واياااااداا واءق اعاام اءا لاار ب ءيمؤتاار  وذعبياام 
 ءيب األا  وذي ؤس بع   أل ؤف.  عل  اءالااا واءبن ؤب اءن بقر واءيعل ط ا ا

اءقاااااؤاا تساااا اءيلاطنااار: ذقااامم  لااا الي ءليعااا الا تساااا اءيباااااؤ  اءباااا ذ ااااال   -ب
اءيمؤتار  وكال  اءقاااؤاا ال ذبقسام ب ءق اعاام وايااااداا  وذاهاا اءح اار إءا  كاال  
اءقااؤاا عبامط  ذ ااال اءيمؤتار طعا لر ءام ذبعاام ءها  طا   لا   وكالا اءبا ء طا  

 عبيم عل   مؤاا اببا ؤ ر ألا اءح  واءي ااهر.اءقااؤاا ي

 اءقااؤاا ألا ظاوف اءبهكم واءيا طا  وعمم اءبهكم: -1

ألا اء ا ع ال ذحم  عيللر لبع اءقاااؤ طا  ألاااو  وءاا   ابم اذاا ج اءقاااؤ ذحات 
ظاوف طابل ر وأن اء طب   بر ط  اء ا  س  و ي ا  ذبناس  اءقاااؤ  نا  طامى اءبهكام 

بم إءسهااااااا  اءقاااااااااؤ إءااااااا  والوااااااار أنااااااا اء ؤهلنااااااار طااااااا  اءيعل طااااااا ا اءباااااااا يناااااااب
(Robbins&Coulter, 2005, 144-145) 

اءقااؤاا ألا   ءر اءبهكم:  س  ننم أا و  اءيعل ط ا اءالرطر الذا ج اءقاااؤ ذاا ا  -أ
طعاوألر ببهكم و ط  طع واا   اتابقااؤ  ون ءبا ءا ذاا ا اءببا هج ط اي نر وطجوام  

أل ءيم ا عللال أا يقا ؤا باس  اءلاماه  اءيب  ار كلء   ون  ؤاي ط  ذحب   إء   ؤاتر  
 ءح  اءيع لر وم احبل ؤ اءلم   اانن  واذا ج اءقااؤ اءالرم.  

اءقااؤاا ألا   ءر اءيا طا : وذببعا ط ا  كال  اءقاااؤاا عبامط  ال ييلا  اءيام اوا  -ب
طعل طاا ا و ضلاار ذناا عمكم علاا  ذحم اام أو اءببلااج ب ءببلناار  وطاا  واام  اابم اذااا ج 

باا قار ععا اهلر  وذعاام  ا الا اذاا ج اءقاااؤ ألااا ط ا  كال  اءاااوف  لسلاار اءقاااؤ 
اااماي  و  اا ا ا بياا م  اامو  واا    ءاار طعاوألاا ي أو يي اا  ذقاام ا   وناالء  يناابالع 
طبال اءقااؤ ذحم م  ؤاار اءياا طا  ألاا  اااؤ  بمالءار اءب ر عا ا اال بي ءلار واذاا ج 

 ناا به  طا  حاالم طنياا ء  اااؤ  ب تابامام ط ها م اءقلياار اءيب  عار   سا  يي ا  
 نبلنر  مو  اءح ءر ط اونر ألا ا بي م  مووه .  

اءقااااؤاا ألااا   ءاار عاامم اءبهكاام: عباامط  ذااا ا ا بياا الا ذحقساا  اءبباا هج ءللااماه   - 
اءيب  ر تسا طعاوألر وال يي   ذقم اك   ألإا طم ا اءيمؤتار ينا  أا  باال اءقاااؤ 

قااااؤاا علاا  أتاا س طااا  ألااا ظاااوف عاامم اءلقااس  وعاامم اءبهكااام   ساا  ذبااال اء
اء ي م اءب م  ناااي ءعمم ذ األا طعل ط ا و ضلار ولاحلحر  ون ءبا ءا ألاإا اءببا هج 

 اءيب  عر اءحمو  ذا ا تسا طجوم .  
كيا    اام ن عاا ا طا  اءقااااؤاا كيا : اءقاااؤاا اءبابل لاار: اء اام طبهاا   ا  اءيعاا الا 

  اذا جكاا  أوباا د اءباااالم ءلعااجوا اءا ؤهاار أو اءي  ائاار  واءقااااؤاا االتاابااذلنلر: اء ااام طبهاا
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اءبعلليلر بعسم  اءيمى  ط  أا  ذحقسا  كامف طحام  أو طني عار طا  ااكاماف. وعبام اءعااوء 
ألااا اذااا ج أف  ااااؤ الباام طاا  ذحم اام ناا ء اءقااااؤ ذابل لاا ي أم اتاابااذلنل ي  واءقااااؤاا اءبابل لاار كااا 

 (.   103   1002ي سمف   ااك ا طي ؤتر ط  اءقااؤاا االتبااذلنلر        ) اءحن  اء
وطاا   ساا  ألا ياار اءقااااؤاا واي عسبهاا : ذعاام اءقااااؤاا اءني علاار أأل اا  طاا  اءقااااؤاا 
اء ا ياار  ح لاار ألااا اءيناا الا اءباالالاار جاا ااكااماف بعساام  اءياامى  واءقااااؤاا جاا اءعال اار 

ك اا بع   ط  طا ب ءيعليس  واءااالب  ويا  أا عيا  اءقاااؤ ب اتاار طني عار يي ا  أا ي ا ا أ
  ر وأك ا عيق ي واذن ع ي  وي  أا ااألااا  ي  نا ا أك اا اءبزاطا ي ببب سال اءقاااؤاا اءباا طا ؤو ا ألاا 
اذا جك   وت ء  ي ط  ذهذا كل  اءقااؤاا بهألا ؤ واذن ك ا ال ينبالع اء اا  و ام  أا ياهذا بي لها  

 (.  32  1009) ي تا كبماوف   
لااار طااا  أكيهااا : أا اءني عااار أك اااا وذ اااام طني عااار طااا  اءييسااازاا ءلقاااااؤاا اءني ع

اتبعما اي ءبحيا  نبا هج اءقاااؤ طا  اء اا  اء ا ام  وأا ؤأف اءيني عار ي ا ا لا ه  ي بمؤاار ولساا  
ألا طعاام اا لا ا نبلنار ءلالاا  اءني علار واءيعل طا ا اءيبعام    وأا اءقاااؤ اءالف يلامؤ طا  

ءالرطار أوبا د اءبب سال ) اءحنا  اءيني عر ي  ا     ي وطمع ط ي طا  اءنيلاع  و با م اءبناهسالا ا
 (.   102-102  1002اءي سمف  

إا  اا   اءقااااؤ ذعبياام علاا  أكماألاال اءبااا ينااع  إءاا  ذحقلقهاا   ذحم اام أكااماف اءقااااؤ 
ب ب ح ذن عم عل  ته ءر االحبل ؤ  اذا ج اءقااؤ ونن  ل يعبيم عل  اءبب هج ايين بلر ءل ألا 

سا طا  اءيعل طا ا اءيبعلقار ب ءيعا لر وطا  ايلاع    اءيع لر  نن ح اءقااؤ يعبيم عل   مؤ ول
ااطااااف اءيعبلاار ب ءيعاا لر  واا  كاالا يناا عم علاا  اء لاا م إءاا   اا  اساام وألعاا م يااامم اءقااااؤ 

 (.  103-103  1002اءلحلذ واءب اذ )اءحن  اءي سمف  
 متطلبات عملية اتخاذ القرار على مستوى المدرسة:

طااا  اءيبال ااا ا طااا  أكيهااا :  ( طني عااار 12-22  1001أوباااذ ) ألبحاااا اااااواا  
اتاابامام اءا سااا طاا  طهاا ؤاا اءب اسااا اءعللاا  ط اا : اءبحلساا  واءبقاا  م واالتاابقااد واالتاابب  س  أا 
ذب ي  عيلل ا اءب اسا اءياو ر ط  : اءب اسا اءب  م واءب اساا ايباماعا و ا  اءيعا الا  ذ ءسام 

طعاس  طا  طني عار طا  اءلاماه    اءلماه  ح لر ءلقااؤاا اءيلسا ر  اءببلج ببب هج احبلا ؤ بام  
 وب ح اءقلم وااوء   ا اءعاللر إا واما.  

( طني عاار طاا  اءيبال اا ا طاا  أكيهاا : 1002كياا  أوبااحت  ؤاتاار )نناا   علاام    
وا   اءاغ ر ءمى طبال اءقااؤ ألا اذا ج اءقااؤ  اطابالو اءح ام اءناللم ءيعاألار ويلار اءيعل طا ا 

إذقاا ا طعاألاار كاال  اءيعل طاا ا  اءعاان عر الذااا ج اءقااااؤ اءبااا يحباا   إءاا  ايعهاا   اءاالو د ألااا 
 عبمط  يحب   ااطا ءليا طا .  
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( طني عار طا  اءيبال ا ا 323-309  2992و م ذب وءت  ؤاتار )اءمتا  ا أب ر ام   
 اام ذه  ألااا ا،ذااا: ذهسئاار اءلسئاار اءيب تاا ر الذااا ج اءقااااؤ  ذاا األا طني عاار طاا  اءيهاا ؤاا ءاامى 

 اف اءيال ب ذحقلقه  ط  وؤاد اذاا ج اءقاااؤ  ذا ألسا اءلاماه  اءيال نارطبال اءقااؤ  ذحم م ااكم
اءياذ ار ب ءيع لر  ذاذس  اءلماه   نا   ؤاار إتاه طه  ألاا  ا  اءيعا لر أو ذحقسا  اءهامف  

 احبل ؤ اءلم   ااأل  .  

 مهارات اتخاذ القرار:

يسبهاا  ذعاام طهاا ؤاا اذااا ج اءقااااؤ طاا  طهاا ؤاا اءب اسااا اءبااا ينيااع اء اا    ا علاا  أك
وباااوؤذه   و ب  اااا أا ي ااا ا ذبيلااار كااال  اءيهاا ؤاا كااامأل ي ءليجتنااا ا اءبان  ااار )اااا با علااام 

 (.  13  2991اءحيسم  
عيللاار اذااا ج اءقااااؤ ذبالاا  طني عاار طاا  اءيهاا ؤاا اءبااا يي اا  اكبناا به  وذاللقهاا  

ر  وألاا وذق  يها   وججا طا  ذيات عيللار اذاا ج اءقاااؤ بيها ؤ  ألإنال ت ء ا ي طا  ذاا ا اءببا هج طقبعا
اءحقلقاار ي اا ا ءاامى طبااال اءقااااؤ اءياا كا  ا اار طالاالر أكلااا اا ا بياا م ألالاار اكبعاا ألل أو 
إين    ءلاماه  ام ام  ذاا ا أكلاا و نابالع ذقلسا  اءعا  ألاا احبل ؤاذال  و حام طا   ؤاار ذامح  
اءلمألر أو ااألاا  ا،حا   ألا ذحم م طنبقللل  أل كبن ب طه ؤاا اذا ج اءقااؤ  ز ام طا  ا بيا م 

 (.   2922قس  و  ألا  ءي   اا  جا قلير )أ يم إبااهلم  ذح
 بالاا  اذااا ج اءقااااؤ طاا  طاام اف اءيااماؤس طني عاار طاا  اءيهاا ؤاا  باا  ي اا ا علاا  

 اء ال اءيال ب وط   بلم بهنل اءقااؤ اءاطسم.  
ألب ام والور أن اء ط  اءيها ؤاا اءالرطار ءيام اف اءياماؤس اءبا احس  ألاا اذاا ج اءقاااؤ 

 ( كا:33-33  1009كبماوف   اءاطسم )ي تا
 اءيه ؤاا اي اؤ ر: -

ذاابلا  ألاااا ولفلااار أ اد ااعياا م اي اؤ ااار واءي ءلااار ب  اا د  واذ ااا ء اءلااا اهذ 
واءقاا انس   وأا ذااا ا ءاام هم طهاا ؤ   اا  اءيعاا الا  وج اؤ  اءلااااء واءاااالف  وواالء  

ءميال  اءقمؤ  عل  اءب  ع اءلحلذ ووبع بماه  ألاا جكبال ءحا  أيار طعا لر  وأا ذاا ا 
طه ؤ  اءب  وم وولء  طه ؤ  االتبي ء اءنسم  و نبالع ذاذس  اءي با ع ا ألاا جكبال 
 ناا  أكيسبهاا   وأال يلاا  ؤ اءاااأف ا،حااا  وأا ذااا ا ءمياال طهاا ؤاا اءيب بعاار ء عياا م 

 اءي ءلر واي اؤ ر  وأا ي  ا عل   ؤاير ذ طر به .
 اءيه ؤاا اء بلر: -

بلر ألاا اءيمؤتار  وأا ي  نا ا علا   ؤايار أا ي  ن ا عل  علم ذ م ب ءب ا ا اء 
بياا  يقاا م باال اءيعلياا ا اءاال   يعيلاا ا ذحاات قلاا  ذهم  وأا ي اا ا ءاام هم ألهاام عيساا  
وط ط  ء ط ؤ  واءقمؤ  علا  ذحيا  اءينائ ءلر واءحازم  واءح ام اءلا ه  علا  ااطا ؤ  
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  واءقاامؤ  علاا  اتاابامام اء تاا ه  واا واا واياااااداا وااتاا ءس  اءبااا ذناا عمكم علاا
 أ اد اءيه م اءيباللر.

 اءيه ؤاا اينن نلر: -

البم وأا ي  ا طم او اءياماؤس  ا  ؤ   علا  إينا   ببا د  ا ف وطبنانم  وأا 
ي  ن ا طبع ونس  طاع ااألااا  اءال   يعيلا ا طعهام  ألالبام أا ي  نا ا عال ا ا اابي علار 

وجينا    ن احر ذق م عل  ااء ر واءبعا وا واءبع طا  طاع طاةوتاسهم  وذبناس  اها  كم
ؤوح اءعي  اءني عا بسبهم  و بالا  كالا واا   ألهام طب ا  م بسابهم وناس  طاةوتاسهم  
وطعاألاار ،ؤاههاام وطساا ءهم واذن كاا ذهم  و ناا  علااسهم ذقلاا  اال باا اا ا طاا  ا،حااا    
وانبق  اذهم اءلب د   وجعا ههم اء الر يظها ؤ ابباا ؤاذهم وجطاع ؤكم ب الطيئبا ا وذلللار 

 ذهم.طل  ذهم وجط  ء   ا 
( أنال يي ا  إينا ر اءيها ؤاا اءباا  ب  اا أا 220-229  2990و اى )أ يم إباااهلم  

 ي بنله  طم او اءيماؤس  واءبا ذن عمكم ألا اذا ج اءقااؤ إء :
 طه ؤ  اءبيسسز واءي  بلر بس  أن اء اءقااؤ. -2

 طه ؤ  ذحم م ويلر ون ء اءيعل ط ا اءيال نر ءل ل م إء   ااؤ ط . -1

 م م طع ؤور ا،حا   اءيب ت ر ءلب ل  إء   ااؤ ط .طه ؤ  ذح -3

 طه ؤ  ذقا ا أوء   ا اءعي . -3

 طه ؤ  ذ  ع اءبب هج ايين بلر أو اءنلللر ءقااؤ ط . -2

 العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار: 

( أناال ذ ااام طني عاار طاا  اءع اطاا  اءبااا ذااجوا علاا  2922 االوا )علاا م اءاام   ن ألاا    
  اؤ  اءيمؤتلر يي   ذب وم أكيه  ألا اءع اط  ا،ذلر: اذا ج اءقااؤ ألا اي

 طبال اءقااؤ: -2

وكاا  اءعااا  اءيناائ م عاا  ذحم اام طناا ؤ اءعيللاا ا و عاا   إءلاال ذ الاال اءبااا م بااس  
 اءلماه  اءيااو ر  وجء  ط   س : اءالا  واءبهكس  اءعليا واءبان ف.

 اءلماه  اءيااو ر: -1

االحبلاا ؤ ط اا : ذ سسااا اذناا   طناا ؤ وكااا اذن كاا ا طناا ؤ اءعيللاا ا بعاام نقاا س 
اءعيللر اءبان  ر ءبلبا طبهج طعس  أو أللن ر ام م  ط  بس  عم  طبا كج أو أللنا  ا  
وألا بعع اا ل ا  ام يقبلاا ااطاا علا  ذعام   طابهج ب يبا ألر أو اءحالف أو ؤنيا  

 ذ سسا نا م اءبق  م اءن هم.
 اءااوف واءع اط  اءبا ذمع  إء  اذا ج اءقااؤ: -3
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ذبي اا  ألااا اءع اطاا  اءبااا طاااأا علاا  اء تاام اءاالف يعياا  ضلاال اءبااا م   وكااا
وذقب ا ذعم   طن ؤ اءعيلل ا ءيالهير اءع هم عل  اءااوف اءنم م  وط  أط لر جءا : 
 امو  ط ااا  عليلاار أو لاب علر ذحباا   إءاا   ا   بعااا ر طاا  نا ء طعااس   طياا   بالاا  

ألاا بعاع اا لا ا ذبي ا  كال  ذعم   طن ؤ اءعيللر اءبان  ر ءب ألسا ط   كال  اءقا ى  و 
اءااوف ألا عمم و  د  ع هم اءبا م طع اءيحلم اءاا ؤاا و ايم طناب ى اءااا نس  

 أو عزوألهم ع  ن ء طعس  ط  اءبعللم.
 ن ء اءع هم اءيات ب ضلل )اءيااا ا(: -3

وذبي   ألا اينب   اءلف يال ل  ا ء اءينب سم   أو ألا   ءر اءبا م اءبانا ف 
عليلاااار واء اا اااار  اءبااااا ذالهاااام طبال اااا ا اءينبيااااع أو اءهسئاااا ا ءلااااالب ءال ساااابهم اء

 اءينب سم  ط  اءبا م اءبان ف وك  ط  يني  بب لل  اءيااا ا.
 طن م ذالس  اءيب سااا )طن م عي  اءبا م(: -2

وك  اء تم اءلف يعي  ضلل اءبا م  و ل  ضلل ن اذنل وكا  ألاا   ءار اءباا م 
واينب الار  واالتابهالكلر  واءياا ا  اءبعلليلار اءبان ف اءينبيع بيجتن ذل اءينبييلر 

 اءب ءلر  وي  يعي  اءيب سااا اءيجوا  عل  أ اد اءبا م و   بع   ع م.
 اءم ر اءبا ين  أا ذب ألا ألا اءع هم: -2

وك  اءحامو  اءامنل  واءعللا  ءي الا  ا اءبا ذج اءباا يقللها  اءينبياع اءيناب سم 
ي اا  طنااب ى اءاااا نس  اءبحلااسلا واءياامى طاا  أ اد اءبااا م  وألااا اءبااا م اءباناا ف ي

 اءيني ح بل ءلبن ح.
 اءيمى بس  اذا ج اءقااؤ واءع هم: -2

 ك  اء با  اءزطبلر بس  اذا ج اءقااؤ وذحقس  اءع هم.  
 

طيا  تال   ب اذ أا عيللار اذاا ج اءقاااؤ ذبااهوا بعام  ع اطا   طبها  طا   بعلا  باا ءا ع 
لاار واءيجكاا  اءعليااا واءباناا ف و ؤاباال  وطبهاا  طاا  بيبااال اءقااااؤ  وءلالااا  كباا   وؤ عااالم ااكي

 بعلاا  ب ااام اءيعل طااا ا واءلل ناا ا اءباااا  ااابنم عبهاا  ا باااااح اءلاااماه   وطاا  وااام احبلااا ؤ اءلااام   
اءيب تااا   وطللعااار اءاااااوف اءباااا ذحااابم اذاااا ج اءقاااااؤ وأكيسبهااا   واءقاااااؤ اءااالف  ااابم اذاااا ج  

 وطب تلبل ءلي ق   وط   باذ  عللل ط  نب هج.
 تخاذ القرار في المدرسة:معوقات ا
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عبم قل م طم اف اءيماؤس ب ذا ج اءقاااؤ ألاإنهم  اذالا ا عام اي طا  ااحاا د اءباا ذاجوا 
( وضلي   لا ااحاا د اءعا هعر ألاا عيللار 223-223  1002عل  ا    اءقااؤ )أ يم إبااهلم  

 اذا ج اءقااؤ:
ااا ج اءقااااؤاا اءبااا اءااا ف طاا  اذااا ج اءقااااؤ: عاا    طاا   لبعاام طاام او اءيااماؤس عاا  اذ -2

  باذ  علسه  ذ سسااا عم م   وولء  ذا ا نب هنه  تسا طعاوألر.

ذهاس  اءقااؤ ،حا ءحار: أف أا طم ا اءيمؤتر  جا  اءقااؤ ،حا ءحاار  و اج ف كالا  -1
اءبهاساا  إءاا  عاامم اءم اار ألااا ذحلساا  اءيعاا لر  وواالء  ألإناال  ااج ف إءاا  انا اا م عاام  

 ا اء  ت اءا ألا.اءلماه  اءيب  ر نبلنر عمم ذ األ

اء ع  ألا اءبيسسز بس  اءيع لر وأعاابه : ذعم ااعاام انع  ت ي ءليعا لر وأ ل نا ي طا   -3
يق م طباال اءقاااؤ با ءباوسز علا  ااعااام و حا وم إينا    لا الي ءهال  ااعااام  وءالا 
ألإا اذا ج اءقااؤ بعها طع ءنر ااعاام ء   ج ف إء   ا  اءيعا لر اءباا ذناللت ألاا 

 ل  ااعاام. مو  ك

اء ع  ألا ذحم ام ظااوف اءقاااؤ: أف البام أا  بعااف علا  اءاااوف اءيحلاار با ءقااؤ   -3
واءبا ذجوا عل  ألع ءلر اءح  اءلف يقمطال اءقاااؤ ءليعا لر  سام اءمؤاتار  ب يبا ألر إءا  
وا   أك ا ط  طيل ؤ ءلح م عل   اااؤ  اج ف إءا  واا   ذعا ؤم باس  اءلاماه  اءيب  ار 

 الذا ج اءقااؤ.

ذااا    اتااببب ا ا ب تاابامام طلاا  ؤ ال يي اا  االعبياا   علسهاا : ذعاام اءيعل طاا ا اءبااا  -2
يحل  علسها  طباال اءقاااؤ بي  بار اءيامحالا ءعيللار اذاا ج اءقاااؤ  وءالا ينا  اءب ا ار 
بااس  اءيعل طاا ا وا،ؤاد  أل ااا و سااا طاا  اا لاا ا  بع طاا  طبااال اءقااااؤ طااع ا،ؤاد اءبااا 

   و بال اءقاااؤ اتابب  اي علا  كال  ا،ؤاد  وكا  طا   اج ف ينبيع إءسه  عل  أنه   ق ه
 ألا اءبه ير إء   ااؤاا طبا  ر اءن   . 

(   ؤاتار 2922وط  حالم االطاالء علا  بعاع اءمؤاتا ا ط ا   ؤاتار )علا م ن ألا   
( ذ لااا  اء    ااا ا إءااا  عااام  طااا  1002(  و ؤاتااار )ءسلااا  إباااااهلم  1002)أ يااام إباااااهلم  

ا عمم اذا ج  ااؤاا ؤطسم   وكا ذي   اءيع الا اات تلر ألا عيللار اءيع   ا اءبا ذبنل  أل
 اذا ج اءقااؤ وكا طبعم   ألا ل ؤك  وطب   بر ألا آو ؤك  يي   ذب وءه  ألا ا،ذا:

طني عار طاا  ااتاا  ب ذبعلاا  ببااا    اءيعاا لر طحاا  اءقااااؤ وجي اا  ه  وؤناهاا  ب ساكاا   -2
 ط  اءيع الا.

  ؤار وعلل و مؤاذل(.طني عر ذبعل  بيبال اءقااؤ ) -1
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طني عر ذبعل  بهت  ب طع الا عيللر اذا ج اءقااؤ وذباواز أت تا ي  ا م طحا ؤ وا ام  -3
 ك  طا لر اءب  ع أو اءببلج.

 عمم ذ األا اءيعل ط ا اءنسم  اءيبنم   ع  ظاوف اءعي  اءيمؤتا وجط  ن ذل. -3

 عنز طبال اءقااؤ ع  ذحم م اءيع لر ذحم ماي  قلق ي. -2

 بال اءقااؤ ع  ايءي م بنيلع اءحل م اءيي بر ءليع لر.عنز ط -2

عنز طبال اءقااؤ ع  اءقل م بعيللر ذقسلم ط لا  باس  اءلاماه  بنال  اءبزاطال ب ؤذ  طا ا  -2
 ت بقر.

أا طاام ا اءيمؤتاار طحاامو  ألااا اذااا ج  ءلقااااؤاا بيه ؤاذاال وع  اذاال وانا  ع ذاال اءا ؤااار  -2
 ع  إؤا ذل.

 بقليل اء لنفلر واالابي علر وااحالقلر. أا طم ا اءيمؤتر طحمو  -9

أا طم ا اءيمؤتر طحامو  ألاا اذاا ج  ءلقاااؤاا بيعل ط ذال وحلاذال عا  ااطال د اءباا  -20
 ذبعل  ب ظل بل.

 أا عبلا اء  ت ت ء  ي ط  ينل  ب ا ي عل  طم ا اءيمؤتر الذا ج اءقااؤ. -22

لقاار ونااس  اءقلياار واءب اسااا أا طبااال اءقااااؤ طحاامو  بقمؤذاال علاا  اءبيسسااز بااس  اءحق -21
 باا قر طباقلر واءب اسا باا قر اببا ؤ ر.

وءياا  و ناات عيللاار لااب عر اءقااااؤ اءباناا ف واذااا ج  طاا  اءعيللاا ا اءيهياار ألااا اي اؤ  
اءبان  ر ب ال ع م واي اؤ  اءبعلليلر واءيمؤتلر ب اال حا    ألإنال ينا  أا ذناببم إءا    عام  

وذحباا   إءاا  اءيعاألاار واءيهاا ؤ  واءالاا م وايبااماء واءب اسااا  طاا  اءلل ناا ا واءيعل طاا ا اءمقلقاار 
اءيباقا واءلو د  أف أنه  ذحب   إء   ؤاتر عليلر طبهنلر  وذنببم أي ا ي إءا  حلاااا ا،حاا   
وذناا ؤنهم  ء هاام اءلاا ؤ  و طلاار  اا م اءق اا ي  واءيعاا الا اءبعلليلاار اءيابل اار  وجءاا  اءباااالم 

يع ءناار اءق اا ي  اءبعلليلاار بي باا علر طاا  أااا  ذحقساا  اءيناال  اءاالف يحاام  اءاااةى واءيهاا م ء
ااكماف اءبان  ر  ألعمم لاموؤ اءقاااؤاا اءبان  ار واءبعلليلار علا  أتال وحاا اا عليلار  بابج 

 عبه  اءعم م ط  اءيع الا اءبان  ر.    

ط  كب  و ا اكبي م اء ا   س  بمؤاتار اذاا ج اءقاااؤ ألاا اي اؤ  اءيمؤتالر ءل  ا ف علا  
 ؤ ضلل واءيع   ا اءبا ذ ااهل  واءع اط  اءيجوا  ضلل ءمى طام ا اءيمؤتار وح لار ا ان  اءقل

اءن اناا  اءيبعلقاار بيبااال اءقااااؤ ط اا : طاامى وعلاال و مؤاذاال اءيبب عاار  وءاالء  ذبباا وم اءمؤاتاار 
اءح ءلر اءعال ار باس  اءالو د اء اامانا وطها ؤاا اذاا ج اءقاااؤ  بهامف طعاألار طامى ذاهوسا اءالو د 

 ء ل م إء  اءقااؤاا اءيب ت ر ءلعيللر اءبعلليلر.اء امانا ألا ا
 مشكلة البحث:
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إا  وؤ اءيعااا عا  احااا  اءينبياااع  وح لااار ألاااا أطااا ك  اءعيااا  أوااااما اءا ساااا طااا  
 االكبي م ءمى اء    س  حالم اءعق   اءقلسلر اءي بلر.

وء هاام اءااموؤ اءااالف ذج ياال اءيعاا عا ألاااا اءناال ول ا اءياذ ااار ب ءعيااا   ألقاام ذ لااا  
 .(Goleman,1995)إء  أا اءلو د اء امانا ع ط  طهم ءلبن ح اءيهبا اء     ا 

إا اءيعااا عا كاااا ط بااا ح اااا    اءبعلااالم   سااا  أوباااحت نبااا هج اءمؤاتااا ا أا اءقااالم 
اي اؤ اار ألااا أياار طباياار ط اا  اءقلاا     واءماأليلاار  وعياا  اء ا اا   واالذلاا م ذااز ا  طااع اءاالو د 

 .  (Cherniss,2002)اء امانا 
ط  اءيماؤس ب ء الي ا اءيبحام  ااطا  لار  %29أا  (Foster;etal.,2005)وأوبذ 

  طاات بب الاال بااطنهاا  ءبحنااس  اا اد اء ااامانا واالابياا عا ءلاااالب  وكباا و بعااع اء الياا ا 
وبعت   انس  ذبعل  بإءزام اءيماؤس ب اوؤ  اءببيلر اء امانلر واالابي علر ءلاالب  وأ ؤابها  

ذاام وبااع والواار أكااماف ذان  اار  ب  ااا علاا  حااا ج اءيمؤتاار ألااا طعاا  سا اءبعلاالم ءل الياار  و اام 
 اء  ن  ر أا يحققه  وكا:

 ذبيلر اء عا ب ءلاا وطه ؤ  إ اؤ  اءلاا ءبحقس  اءبن ح ااك  ييا واءبن ح ألا اءحل  . -2

اتبامام اءا عا االابيا عا واءيها ؤاا اءعالالر ءباا    عال ا ا إين بلار واءيح ألاار  -1
 عل  كل  اءعال  ا.

كبناا ب طهاا ؤاا اذااا ج اءقااااؤ واءناال ول ا اءيناائ ءر ألااا اءيحاالم اءعالااا وطحاالم ا -3
 اءيمؤتر واءينبيع.

أا اءاابعلم اء ااامانا االابياا عا عيللاار ذبالاا   (Greenberg;etal.,2003)و اااى 
طني عااار طااا  اءيهااا ؤاا ط ااا : اءااا عا ب ءااالاا  وج اؤ  اءااالاا  واءااا عا االابيااا عا  وطهااا ؤاا 

 ج اءقااؤ.اءعال ر  وطنئ ءلر اذا 
أا اءيعلياااااااس  اءااااااال    (Birol;Atamturk;Silman&Sensoy,2009)و اااااالوا 

ءام هم جواا د واامانا طاذ ااع  بيساازوا با الذزاا االابياا عا  واالن ناا طلر  واءيااح  وعاامم اءيساا  
ءلااا ف أو اءب اساااا اء اا طع  أل ؤذ ااا ء طناااب ى اءاالو د اء اااامانا طهااام ءاامى اءيعلياااس   أل اااا 

باا  ع واحاابالف ألااا اءيعاا عا  ألااإا كاالا  ااج ف إءاا  إلااماؤ اءيااماؤس عباامط  يلاا ذ كباا و ذ
 اا   م اء يل ر  واذا ج اءقااؤاا اءا  ئر.

إء  أا كب و عام  طنا الا ذان  ار ءلالو د  (Vandervoort,2006)وذ للت  ؤاتر 
اءا ءا   وذحناس  اءن انا  -اء امانا ذهوسااي ولسااي ألسه  وكا: أت ءس  اءبمؤ ل  وعال  ا اءيعلم

 االابي علر  واذا ج اءقااؤاا. اءعاللر و 
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إءاا  أا كباا و اؤذ  طاا ي إين بلاا ي بااس   (Koohsar&Bonab,2011)وأوبااحت  ؤاتاار 
اءاالو د اء ااامانا وااا    اءب الاا  ءاامى طاام اف اءيااماؤس اء  ن  اار  وياا  أا طاام اف اءيااماؤس 

 اء  ن  ر اءل   ءم هم  ل  ألا اءب ال  ي  ن ا طبا  ا اءلو د اء امانا.
إءاا  أا كباا و اؤذ  طاا ي  (Marylene;Chase;Patty&Anthony,2008)وذ لاا 

 بس  ط  ن ا اءلو د اء امانا واءب ال ءلب ال .
أنال ذ اام عال اار ذبلج ار باس  ط  ناا ا  (Hamarta;Deniz&Saltali,2009)وأكام 

 اءلو د اء امانا واءب ال  ا،ط  ءمى اءيم ا  .
 ف  وؤاي     ي ألا اءقل    اء  علار و م ا باح اءعم م ط  اء    س  أا اءلو د اء امانا  ج 

(Cherniss,2000;Bass,2002;George,2000). 
إءاا  اا اءاالو د اء ااامانا  اااذ م إين بلاا ي ب ءقلاا      (Cliffe,2011)وذ لاالت  ؤاتاار 

 اءبان  ر اء  علر.
ذعم   تاير ءلقلا    اء  علار   EQ)أا اءبن ر اءع طفلر ) (Turner,2004)وأوبذ 

( ألقم اؤذ ات بإننا ر اءعيا  وكاا عبلاا ط با  ا ألاا اءبعز از  (IQقلسمير أط  نن ر اءلو د اءب
وطااع جءاا  أل ءبناا ر اءع طفلاار  ءساا  أو عالطاار علاا   اامؤ  اءقلاا   س  واءياام ا   علاا  اال ب اا ظ 

 بي ا عهم واءبن ح ألا وظ ه هم.
أا  ااامؤاا اءااالو د اء اااامانا أأل ااا  طااا  ننااا ر اءااالو د  (Goleman,2005)وا بااااح 

واءيه ؤاا اءبقبلار  وكال  اءقامؤاا تابا ا ااأل ا  ألاا انبقا د ااألااا  اءياجكلس   (IQ)اءبقلسمير 
 ءع   اءيب ل  اءعلل   أل ءلو د اء امانا طهم اماي ألا انبق د اءقل   س  وذا سبهم وذا  اكم.

و م   م و سا ط  اء    س  ب ءباوسز عل  ذهوسااا اءالو د اء اامانا ألاا طها ؤاا اءقلا    
ا اءااال   ءااام هم طناااب ى طاذ اااع ألاااا اءااالو د اء اااامانا ييسلااا ا إءااا  إبااااار اي اؤ ااار  أل ءيااام او

طنب   ا ع ءلار طا  اءابا  اءا ظل ا وجننا ر اءعيا   واءب ا  ع اي اؤف  ب يبا ألر إءا  إباااركم 
 .(Slaski&Cartwright,2002)طنب   ا طبا  ر ألا عزطهم عل  ذاو أعي ءهم 

ااد طق ؤنار طاضلار باس  ط  حالم إا (Stone;Parker&Wood,2005)و م ذ ل  
)اءيام اوا اءيبيسازوا ألاا اي اؤ (   %10طم ااي(  و  م ببحم ام أعلا   323عم  ط  اءيم ا   )

)اءيم اوا اءنسئ ا ألا اي اؤ ( إء  أا اءيم ا   اءيبيسز   ألا اي اؤ  ءام هم جوا د %10وأ ن  
طاا  أبعاا   اءاالو د وااامانا طاذ ااع تاا اد ألااا اءمؤااار اءاللاار ءلاالو د اء ااامانا أو ألااا واا  بعاام 

 اء امانا طق ؤنر ب ءيم ا   اءنسئس  ألا اي اؤ .
وأوبحت اابح   أا اء اي بس  اء ا  اءالطع  ق ي  واءيم ا اءيبهء  ع  تسااكم ن طائ 
ع  اءلو د اء امانا ءل ا   أل ءالو د اء اامانا ييلاا ااتال ب اءالف  بع طا  بال اءبا س بع اهم 
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اء ااامانا يعاام طهياا ي ءياام اف ااعياا م انهاام إجا واا ن ا اءاا عع وألهاام اءيعاا عا  وك االا أل ءاالو د 
طبللاامف اءعااع ؤ نحاا  اءح ءاار اءب ناالر ء ا اا  اءعياا   ألااإا كاالا يي اا  أا  ااج ف إءاا  اي  اا س 

 .(Anonymous,2004)واء ع  
ونا ءاتم طاا  اءمؤاتاا ا ايطلا قلار اءعم اام  اءبااا ذب وءاات اءعال ار بااس  اءاالو د اء ااامانا 

األااااااار كااااااال  اءعال ااااااار  لسلااااااار ننااااااالل ي ألاااااااا اءاااااااموم اءب طلااااااار واءبيااااااا  اءيهباااااااا إال أا طع
(Caruso&Wolfe,2001). 

أا اءلو د اء اامانا  بعام و حااو  (Young;Paseluiko&Valachi,1997)وأكم 
 اءنل و نح  اتباع ف اءيهبر وأل عللر اذا ج اءقااؤ.

 Career-Readiness Strategyأل ءاالو د اء ااامانا اتاابااذلنلر اتاابعما  طهبااا 
وأي ا ي ويب ساا  Decision-Makingاءللر ب ءينئ ءس  ضلي   بعلا  ب ذاا ج اءقاااؤ  وك  ووس 

-Burgess)ؤنياااااااا  ي نااااااااا اءب اااااااا وا ألااااااااا اءناااااااال و ااحال ااااااااا ألااااااااا أطاااااااا ك  اءعياااااااا  

Wilkerson&Frankforter,2012). 
أناال علاا  اءاااتم طاا  اءااموؤ اءيهاام اءاالف  (Emmerling&Cherniss,2003)وؤأى 

 نل ت ء  ي ط  ين د ألهم كل  اا واؤ ألا عيللر اذا ج اءقااؤ. ج يل اءلو د اء امانا  إال أ
وعل  اءاتم ط  أكيلر ط ب ء اذا ج اءقااؤ ألا اي اؤ  اءبعلليلر واي اؤ  اءيمؤتالر  إال 
أنل ذ ام بعع اءلع ن ا اءبا ذ ااهل ألا اءيسماا اءيمؤتا  ألقم ذ للت  ؤاتر )تالطر علم 

طا  أكيها : عناز طباال اءقاااؤ عا  ذحم ام اءيعا لر  ( إء  طني عر طا  اءببا هج1002اءعالم  
ذحم اماي  قلقا ي  وعامم  مؤذال علا  اءبيسسااز باس  اءيعا لر اءنااحلر واءيعا لر اءحقلقلار  ونقاا  
االكبي م بعال  اات  ب اءحقلقلر ءليع لر  ور     االكبي م بيا كاك   إلماؤ  ااؤاا ععا اهلر 

ؤاا طع بع ه  اء عع  ألقم  لنه بعاع طام اف ألا أك ا ط  اذن   يحم  ذ  ؤب بس  كل  اءقاا
اءياماؤس إءاا  اذااا ج  اااؤاا و سااا  نبلناار العبقا  كم أا عيلهاام يحباا   إءا  جءاا   يي اا  عبلااا 
اء  ت ت ء  ي ب ا ي عل  طبال اءقااؤ  ألقام يحبا   طباال اءقاااؤ إءا  و ات وا ف ءمؤاتار طابلام 

اذا ج اءقاااؤ ألاا اء  ات اءيب تا   اءلماه  وألح  اءبب هج اءيباذ ر ع  و  بم    وط  وم ين  
كلا ب يب ألر إء   لر اءيعل ط ا وعمم وب  ه   ج ف إءا   اااؤ تساا اسام بنا  عامم لاحبه  

 أو إنه  تسا ط بيلر.
( إءاا  طني عاار طاا  اءبباا هج طاا  1003كياا  ذ لاالت  ؤاتاار )تااهسا علاام اءلالاا   

اؤ  اءيمؤتار طيا  يعا ي أكيها : واا   ان لا م باس  اءيام ا   وطعا ونسهم وناس  اءيعلياس  ألاا إ 
عيللار اذااا ج اءقااااؤ  أا اءقااااؤاا ذلاا  إءاا  طب اال ه  ألااا أو اا ا تسااا طب تاا ر  ذااا   و سااا طاا  

 طم اف اءيماؤس وعمم ااأذهم عل  اذا ج اءقااؤاا اءيمؤتلر.
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( إءااا  أا اءيعلياااس  ألاااا طاااماؤس 2992كيااا  ذ لااالت نبااا هج  ؤاتااار ) الم اءهااامك    
ؤو ا ألااا عيللاار اذااا ج اءقااااؤ بمؤااار أ اا  طاا  اءيب  ااع نبلناار اءبعلالم اءعاا م بموءاار اءا  اات يعاا 

ءبياوز عيللر اذا ج اءقااؤ ألا أ مف طم اف اءيماؤس وعامم إألنا ح اءينا م ءليعلياس  ءليعا ؤور 
اءن    ألا كل  اءعيللر  أا طم اف طماؤس اءبعللم اءعا م بموءار اءا  ات يي ؤتا ا عيللار اذاا ج 

اءيجكا  ءهام  ذعا نا عيللار اذاا ج اءقاااؤ طا  طع  ا ا ذحام  اءقااؤ بح م اءي  ع اء ظل ا واءموؤ
ط  أل علسبه  ط  أكيه : اءياوز ر ألاا اذاا ج اءقاااؤ  واانايار واءلا اهذ واءقا انس  واءلساو ااطلار 
طاا  واهاار ناااا واا  طاا  طاام اف اءيااماؤس واءيعليااس    ب يباا ألر إءاا   لاار اءيعل طاا ا اءيباا ألا  

ج اءقااااؤ ءاامى اءاا عع طاابهم  إءاا  ا ناا   لاار ايط  ناا ا الذااا ج اءقااااؤ وعاامم ذاا ألا طهاا ؤ  اذااا 
 اءي  ير اءالرطر ءبب سل اءقااؤاا اءيبال   وعمم ذع وا أوءل د ااط ؤ.

ون ءبن ر ءعال ر اءلو د اء امانا ب ذاا ج اءقاااؤ ذ لالت نبا هج  ؤاتار )تاعم اءعاهاف  
 ا ار باس  اءمؤاار كا( إء  طني عار طا  اءببا هج طا  أكيها : أا كبا و عال ار اؤذ  طلار ط2330

اءاللر ءللو د اء امانا ونس  اءمؤار اءاللر الذا ج اءقاااؤ ءامى أألااا  عسبار اءمؤاتار طا  طا ظ ا 
اءقاااا ء اءعااا م واءقاااا ء اءاااا   بيح ألاااار اءاااا هم  واااا   ألااااوي جاا  الءااار إ لااا هلر باااس  
طب تااا ا  ؤااا ا اءاالو د اء ااامانا ءاامى طاا ظ ا اءقااا ء اءعاا م واءقااا ء اءااا   بيح ألااار 

ا هم وألق ي ءيب سااا اءمؤاتر  وا   ألاوي جاا  الءر إ ل هلر بس  طب تاا ا  ؤاا ا اذاا ج اء
 اءقااؤ ءمى ط ظ ا اءقا ء اءع م واءقا ء اءا   بيح ألار اءا هم وألق ي ءيب سااا اءمؤاتر.

وطاا  اءيال اار أا كباا و طاا   باا ء  إ اؤ  إ اامى اءيجتناا ا وتاااع ا طاا  يق ااز بهاال  
لاار  وكباا و طاا   باا ء  إ اؤ  إ اامى اءيجتناا ا و بحاامؤ بهاا  إءاا  اءيجتناار إءاا  طنااب   ا ع ء

طنب   ا حاسا   و م  ألع كلا اء ا    ا واءعليا د إءا  اء حا  عا  ذاهوسا اءالو د اء اامانا ألاا 
 .(Bliss,2009)اي اؤ  اء ع ءر واذا ج اءقااؤ اءل ه  

ج وطا  حااالم اءمؤاتاا ا واء حاا   اءنا بقر  ب ااذ أي اا ي وااا    لا ؤ ألااا عيللاار اذااا 
اءقااؤ  ح لر ألا اءيماؤس  بعل  ب ءقمؤاا واءيه ؤاا اءعاللر ءيم ا اءيمؤتر  ب يب ألر إء  
نامؤ  اءمؤاتا ا واء حا   اءباا ذب وءات اءعال ار باس  اءالو د اء اامانا واذاا ج اءقاااؤ ءامى طام اف 

ااطااا اءاالف  ااما ب ء اا   س  إءاا  ذباا وم كاالا اءي باا ء  -ألااا  اامو  اطااالء اء اا   س -اءيااماؤس
 م  ون ءب ءا يي   ذحم م طع لر اءمؤاتر اءح ءلر ألا اءبن ةالا ا،ذلر:اءيه

 تساؤالت الدراسة:
طاا  وا اااع ذ ظلاا  ط  نااا ا اءاالو د اء اااامانا ألااا طهااا ؤاا اذااا ج اءقاااااؤ ءاامى طااام اف  -2

 اءيماؤس عسبر اءمؤاتر؟

 كاا  ذ ااام عال اار اؤذ  طلاار  اءاار بااس  ط  ناا ا اءاالو د اء ااامانا وطهاا ؤاا اذااا ج اءقااااؤ -1
 ءمى طم اف اءيماؤس عسبر اءمؤاتر؟
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ك  يي   اءببلج بيه ؤاا اذا ج اءقااؤ ط  حالم ط  ن ا اءالو د اء اامانا ءامى طام اف  -3
 اءيماؤس عسبر اءمؤاتر؟

طااا  ايااااااداا اءيقبا ااار اءباااا ذنااا عم ألاااا االتاااب     طااا  ذ ظلااا  ط  نااا ا اءااالو د  -3
 عسبر اءمؤاتر؟اء امانا ألا عيللر اذا ج اءقااؤ ءمى طم اف اءيماؤس 

 فروض الدراسة:
  ام ذ ظل  ءي  ن ا اءلو د اء امانا ألا طه ؤاا اذا ج اءقااؤ ءمى طام اف اءياماؤس  -2

 عسبر اءمؤاتر.

ذ ام عال ر اؤذ  طلار  اءار باس  ط  نا ا اءالو د اء اامانا وطها ؤاا اذاا ج اءقاااؤ ءامى  -1
 طم اف اءيماؤس عسبر اءمؤاتر.

ج اءقااااؤ طاا  حااالم ط  ناا ا اءاالو د اء ااامانا ءاامى طاام اف يي اا  اءببلااج بيهاا ؤاا اذااا  -3
 اءيماؤس عسبر اءمؤاتر.

ذ ام إاااداا طقبا ر ذن عم ألا االتب     ط  ذ ظل  ط  ن ا اءلو د اء اامانا ألاا  -3
 طه ؤاا اذا ج اءقااؤ ءمى طم اف اءيماؤس.
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 أهداف الدراسة:
 ذهمف اءمؤاتر اءح ءلر إء :   

ط  ناا ا اءاالو د اء ااامانا ألااا طهاا ؤاا اذااا ج اءقااااؤ ءاامى اءاعاام عاا  وا ااع ذ ظلاا   -2
 طم اف اءيماؤس عسبر اءمؤاتر.

اءبعاف عل  اءعال ر االؤذ  طلر باس  ط  نا ا اءالو د اء اامانا و طها ؤاا اذاا ج اءقاااؤ  -1
 ءمى طم اف اءيماؤس عسبر اءمؤاتر.

اا اذااا ج اءقااااؤ اءبعاااف علاا  اءعال اار اءببلج اار بااس  ط  ناا ا اءاالو د اء ااامانا و طهاا ؤ  -3
 ءمى طم اف اءيماؤس عسبر اءمؤاتر.

ذقااميم بعااع اياااااداا اءيقبا اار اءبااا ذناا عم ألااا االتااب     طاا  ذ ظلاا  ط  ناا ا  -3
 اءلو د اء امانا ألا طه ؤاا اذا ج اءقااؤ ءمى طم اف اءيماؤس عسبر اءمؤاتر.

 أهمية الدراسة:
 ذب ع أكيلر اءمؤاتر اءح ءلر ط  االعب  ؤاا ا،ذلر:

ءلقااؤ  وؤ  س ف وطجوا ألا  ل   ااطر واءاموم واءيجتنا ا  ألاليا  وا ا اءقاااؤ تاللي ي  -2
ولاا ه  ي وؤطااسماي وط باا عل ي واا ا جءاا   ءااسالي وابااح ي علاا  أا اءينبيااع وطجتنااا ذل 

 ينسااا ألا االذن   اءلحلذ ءبحقس  ااكماف و اء  ي ا اءيبع   .

اات تاالر اءبااا ذب قاا  علسهاا  أل عللاار ذعاام عيللاار اذااا ج اءقااااؤ طاا  عيللاا ا اي اؤ   -1
 اءعيللر اءبعلليلر.

 كعم اءموؤ اءلف  ج يل اءلو د اء امانا ألا عيللر اذا ج اءقااؤ. -3

 ذحم م طمى االؤذ  س بس  ط  ن ا اءلو د اء امانا وطه ؤاا اذا ج اءقااؤ. -3

 اءقااؤ. اءاعم ع  اءيع  ءر اءببلج ر بس  ط  ن ا اءلو د اء امانا وطه ؤاا اذا ج -2

ذقمم طني عر طا  ايااااداا اءيقبا ار اءباا ذنا عم طام اف اءياماؤس واءقا هيس  علا   -2
 اءعيللر اءبعلليلر ألا ذ هم اءعال ر بس  ط  ن ا اءلو د اء امانا واذا ج اءقااؤ. 

 منهج الدراسة:
ءيب تااالبل ءاللعااار  Empiricalينااابامم ألاااا اءمؤاتااار اءح ءلااار اءيااابهج ايطلا قاااا  
ح ءلر  واءيبهج ايطلا قا ك   ؤاتر ءل بع اءاااك  أو اءح باا  و ببياا إءلال طعاام اءمؤاتر اء

 (.  21  2992اءعل م اءب نلر واءبان  ر واالابي علر )ألجا  أب   ا   آط م ل  ي  



 م1023( يوليو 33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    - 133 - 

 حدود الدراسة: 
 ا بلاا  مو  اءمؤاتر عل  ا،ذا:

 ءقااؤ.اءحمو  اءي ب علر: ط  ن ا اءلو د اء امانا وطه ؤاا اذا ج ا -2
 اءحمو  اءي  نلر: بعع طماؤس اءبعللم اءع م بياا لل اء ال  بيح ألار اا لا. -1
 اءحمو  اء عا ر: عسبر ط  طم اف وطم ااا طماؤس اءبعللم اءع م بيح ألار اا لا. -3
 م. 1021/ 1022اءحمو  اءزط نلر: اء ل  اءمؤاتا اء  نا ط  اءع م اءمؤاتا  -3

 عينة الدراسة األساسية:
م احبل ؤ عسبر اءمؤاتر اات تلر ذم طااع   اءيناب ى اءبعللياا األااا  اءعسبار   سا  عب

أا  Zhou,2011) &(Geng;Liذاام احبلاا ؤ اءياام ا   اءاال   ءاام هم طجكاا  ااا طعا  ساا   اااى 
اءينااب ى اءبعلليااا  لعاا   وؤاي ألااا اءاالو د اء ااامانا  أللز اا    اءينااب ى اءبعلليااا  ااز ا  اءاالو د 

إء  أنل ذم طااع   تب اا اءالا  ءمى اءيم ا     س  ذام احبلا ؤ اءيام ا   اء امانا. ب يب ألر 
 Neil,1996),(Oاءل   ءم هم حلا  وال  تب اا ألهك ا ألاا طنا م عيلهام ويام ا     سا  ؤأى 

 أا ءلالا  واءبنانر ذهوسااي ألا اءلو د اء امانا.
( طام ااي 22)وألا ب د جء  ذا نت عسبر اءمؤاتر اات تالر ألاا لا ؤذه  اءبه هلار طا  

تاابر بنيلااع  2‚23تاابر وانحااااف طيلاا ؤف  23‚2طاام ااا( بيب تاام عياااف 3طاام ااي 21وطاام ا  )
اءياا اا  اءبعلليلاار بيعااام اءيااماؤس اءب بعاار ءيم ا اار اءبانلاار واءبعلاالم بيح ألااار اا لااا )إ اؤ  

مؤاتااا اا لااا  إ اؤ  اءلل باالر  إ اؤ  اءز بلاار  إ اؤ  أؤطباات  إ اؤ  إتااب ( وجءاا  ألااا اء لاا  اء
 م(.1022/1021اء  نا ط  اءع م اءمؤاتا )
 مصطلحات الدراسة:

 ضلي  يهذا ذعا   اءيلالح ا اء اؤ   ألا اءمؤاتر: 
 الذكاء الوجداني: -2

 اءااالو د اء اااامانا علااا  أنااال طني عااار اءيهااا ؤاا واءباااا  (Goleman,1996)يعااااف 

 ذب ي :
 طعاألر اء ا  ءيع عا  -

 اءبعاف عل  طع عا ا،حا   -

 ؤ  اء ا  ءيع عا إ ا -

   ز اءلاا: ذحمف اء ا  ءيع عا  ءبحقس  ااكماف -

 طع ءنر اءعال  ا -
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أا اءاالو د اء ااامانا كاا  وعااا اء ااا  بلاذاال  واء قاار  (Goleman,1998 A)وؤأى 
باا ءب ل  وباا م اءاالاا واء ألاا د ب ءعهاام وااط ناار  وواالء   اامؤ  اء ااا  علاا  اءب الاا  واءبااهوسا  

 م اءب سسا.واءي   ؤ  ءلب سسا  و ل 
اءلو د اء امانا بهنل طني عر ط  اءا  داا واءبا يعازى  (Caudron,1999)وعاف 

إءسهاا   اامؤ  اء ااا  علاا  إ اؤ  طعاا عا  وباا اه   واءبقاام ا اءلااحلذ ءلح ءاار اء امانلاار ء حااا   
 واءبهوسا ألا آؤاههم وذ اه ذهم.

مؤ  أا اءاالو د اء ااامانا كاا   اا (Presbury;Echterling&Mckee,2007)وؤأى 
 اء ا  عل  اءبعاف  واءبعلسا  وب م  وج اؤ   واءب اسا ألا اءيع عا.

اءاالف ذنااببم إءلاال اءمؤاتاار اءح ءلاار يي اا   (Goleman,1998 A)وط قاا ي ءبياا ج  
اء امانا إاااهل ي بهنل طني عار طجذل ار طا  اءي  نا ا واءيها ؤاا واءباا ذاجوا ألاا  ذعا   اءلو د

 -أ اد طم ا اءيمؤتر وكا:
 Self-awareness ءلاا اء عا ب -  

 وك  طعاألر طم ا اءيمؤتر ءح ءبل اءماحللر وذ  سالذل  ووتا هلل  وكالا  ب اي :

وعا اءيم ا وألهيل ءيع عا  )اء عا االن ع ءا ب ءلاا(  واءبقسالم اءلاحلذ  وا بااام اءالاا 
 و ل ءه  )ذقم ا اءلاا(  واء   ا واءلي    ل م اارط ا واءعماهم )اء قر ب ءب ل(.

 Self-regulationبالم اءلاا ذ -  
كاا   اامؤ  طاام ا اءيمؤتاار علاا  إ  ااا م تاالااذل علاا  طعاا عا  )باا م اءاااب ل(  
واءي ب علر واءبزاكر واتبحق ي اء قر )اءيعبيمير(  وذحيا  طنائ ءلر اءيها م اءي ولار إءلال 
)يقار اء يسا(  واءب األ  طع اءيب سااا اءيحلاار )اءبالفلار(  واءقامؤ  علا  ذعام   اءينا ؤ 

 الل اءلاا(  واالتب     ط  ااألا ؤ واءباا  ا اءحم  ر )االببا ؤ ر أو اءبنم م(.)ذ  
 Motivationاءماأليلر  -  

وكاا  اءا اا ح طاا  أااا  اءبناا ح  واءاالف  ااج ف إءاا  اء لاا م ء كااماف )اءماأليلاار 
ء نن ر( واالءبزام واء أل د ب ء عم )اءبعهم(  واي مام باموا ذااحاا أو ذهااب )اءي ا  ؤ (  وأا 

 ا  اءيم ا ط عي ي ب ءحس  ر واءبع س )اءب  ةم(.ي
 Empathyاءبع طم  -  

وكاا   اامؤ  اءياام ا علاا  طعاألاار طعاا عا ا،حااا   طاا  ن ياار ألاا اذهم أو ذعلسااااا 
واااا كهم أو إنبااا اهم  وءااالل طااا  حاااالم أ ااا اءهم ألقااام )ألهااام ا،حاااا  (  وذبيلااار طهااا ؤاا 

 حاااا   )ذ الااال اءينااا عم (  ا،حاااا   و ااامؤاذهم )ذاااا  ا ا،حاااا  (  وذقاااميم اءينااا عم  ء
 واءياونر )ذب ء اء  عللر(  واطبالو وعا تل تا طيب ر )اء عا اءنل تا(.
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 Social skillsاءيه ؤاا االابي علر  -  
وكااا  اامؤ  اءياام ا علاا  اءبااهوسا ألااا ا،حااا    وج ب عاال ءهاام )اء تاا ه  اءيااجوا (  

 عاا م(  و اا  اءاالألاا ا وج  طاار عال اا ا طاباالر  واءب الاا  بعاا   اساام طعهاام )االذلاا م اء
)إ اؤ  اءلاااااء(  وذ الااال ا،حاااا   )اءقلااا   (  وذ طسااام أوالاااا اءعال ااا ا )ببااا د عال ااا ا 
وولقر(  واءعي  طع ا،حا   )اءيع ؤور واءبع وا(  وذامعلم ألا ا  اءعيا  وذعز از   اءببناس  
وذ ااا  م اءالاااااا )ذعااا وا أع ااا د اء ا ااا (  واءقااامؤ  علااا  إ اااما  اءبعااام الا واءب سساااااا 

 ء اوؤ ر )إ اؤ  اءب سسا(. ا

 اتخاذ القرار: -1

يعاااف اءقااااؤ بهناال اءلاام   اءاالف  بااال ءحاا  طعاا لر طاا   أطاا  اذااا ج اءقااااؤ ألهاا  ذ  ااس  
  1009واحبل ؤ بم   ط  بس  طني عر ط  اءلماه  اءيي بر أط م طبال اءقااؤ )ي تاا اءهباماوف: 

31.) 
طحام  ءيا  ينا  أا يقا م بال  و قلم ب ذا ج اءقااؤ أنل ع ا ؤ  عا  عيللار إلاماؤ   ام

اء ا  ط  إاااد طعس  ألا ط ق  ط    س   بم احبل ؤ أأل   اءلماه  اءيااو ار ءحا  طعا لر أو 
ذن ور عق ار  وجءا  بعام اء حا  اءام س  واءبيحال  اءعا ط  ءهال  اءلاماه  وألقا ي ءيعا  سا وقالم 

 (.1002طحم   )علم اءا ي  اءنعمنا: 
 أنه : عيللر ذ اسا طاو ر ذحب   إء  طعاألار وولقاركي  يقلم بعيللر اذا ج اءقااؤ عل  

ب ءلااماه  وذاااذ م بعيللاار  اا  اءيعاا الا وكااا ذهاامف إءاا  احبلاا ؤ أأل اا  اءلااماه  اءيب  اار ءل ااا  
طبال اءقاااؤ ألاا ط قا  طعاس  طا  أاا  اء لا م إءا  ذحقسا  اءهامف اءيااا  )يعقا ب نعا اا: 

1002  232.) 
بهنال: عيللار عقللار واعلار طاو ار   ابم طا   و عاف اء ح  اءح ءا اذا ج اءقااؤ إاااهل ي 

حالءه  احبل ؤ أ م اءلماه  بهمف اء ل م إء     طع لر ط   وي  أنه  ذل  اءعيللر اءباا ذلبا  
علاا  اءمؤاتاار واءب اسااا اءي باا عا ءل لاا م إءاا   ااااؤ طعااس   أف االحبلاا ؤ واءي  باالر ءللااماه  

 ا   بماه  ألا ط ق  طعس .وايط  ن ا اءيب  ر   س  أا أت س اذا ج اءقااؤ ك  و 
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 خطوات الدراسة وإجراءاتها
ء ا باار عاا  ذناا ةالا اءمؤاتاار واءبحقاا  طاا  لااحر ألاوبااه   اا م اء    اا ا باا ءاا اا 

 ا،ذلر:
ءلبحقاا  طاا  لااال لر أ واا اءمؤاتاار  اا م اء    اا ا بااإاااد  ؤاتاار اتااباالعلر ءبقبااس   -2

اتر  ذام احبلا ؤ عسبار اءمؤاتار أ واا اءمؤاتر  ونعم اءبهكم ط  لمي وو  ا أ واا اءمؤ 
اات تاالر  وذالساا  أ واا اءمؤاتاار  واءحلاا م علاا  اءلل ناا ا  وطع ءنبهاا  إ لاا هل ي  

 وألا ب د اءبب هج ذم ذ نسا ألاوم اءمؤاتر.

ء ا بر ع  اءبن ةم ااوم )اءبحقا  طا  لاحر اء اام ااوم(   ا م اء    ا ا بمؤاتار  -1
ء ااامانا وط  ن ذاال  وط هاا م اذااا ج اءقااااؤ ناا اار ذباا وال طاا  حالءهاا  ءي هاا م اءاالو د ا

وطه ؤاذااال ألاااا اي اؤ  اءيمؤتااالر  وااام   طااا  بإظهااا ؤ أكيلااار ذ ظلااا  ط  نااا ا اءااالو د 
اء ااامانا ألااا طهاا ؤاا اذااا ج اءقااااؤ ءاامى طاام اف اءيااماؤس  طاا  حااالم قلاا م اء اا   س  
بحنااا ب اءيب تاااا ا اءحنااا بلر واالنحااألااا ا اءييل ؤ ااار ءي  نااا ا اءااالو د اء اااامانا 

  ؤاا اذا ج اءقااؤ ءمى طم اف اءيماؤس.وطه

ء ا بر ع  اءبن ةم اء  نا )اءبحق  ط  لحر اء ام اء  نا(    م اء     ا بحنا ب  -3
 طع طالا االؤذ  س بس  ط  ن ا اءلو د اء امانا وطه ؤاا اذا ج اءقااؤ.

ااد ء ا بر ع  اءبن ةم اء  ء  )اءبحق  ط  لحر اء ام اء  ءا (   ا م اء    ا ا باإا -3
" باس  اءيب ساااا اءينابقلر )ط  نا ا  " Enterذحلس  انحماؤ طبعم  ب تبامام طا قار 

 اءلو د اء امانا( واءيب سااا اءب بعر )طه ؤاا اذا ج اءقااؤ(.

ء ا بر ع  اءبن ةم اءاابع )اءبحق  ط  لحر اء ام اءااباع(  ذ لا  اء    ا ا إءا    -2
ألااا االتااب     طاا  ذ ظلاا  ط  ناا ا طني عاار طاا  اياااااداا اءيقبا اار اءبااا ذناا عم 

اءلو د اء امانا ألا طه ؤاا اذا ج اءقااؤ ءمى طم اف اءيماؤس ألاا با د اءببا هج اءباا 
 ذ للت إءسه  اءمؤاتر.

 أدوات الدراســة:
 مقياس الذكاء الوجداني: -2

ألا ب د االطالء عل  بعع اءيق  لل اءبا ذم إعما ك  ءقل س اءلو د اء امانا ط ا  
 Schutte, et)   (Bar-on,1997)(  1002ؤوي ع ياا ا   طحياام ؤري   طقلاا س ) ألاا  :

al.1998)   (Saklofske ;Austin; Minski,2003)  وألاااااا بااااا د نيااااا ج 

(Goleman,1998 A)  ءلاالو د اء ااامانا   ساا  أا كاالا اءبياا ج   اااذ م باللعاار اءمؤاتاار
 اءح ءلر وط ب عه .  
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يناابامم ألااا اءمؤاتاار اءح ءلاار وألااا باا د جءاا  ذاام إعااما  طقلاا س اءاالو د اء ااامانا اء
( بباماي ط رعار علا  20ءسب ت  عسبر اءمؤاتر اءح ءلر  واءلف  با ا ألاا لا ؤذل اءبه هلار طا  )

حينر ط  ن ا كا: )اء عا ب ءلاا  ذبالم اءلاا  اءماأليلر  اءبع طم  اءيه ؤاا االابي علار(. 
حام  ت ء ا ي  يحاام   ابم االتابن بر ءها  ألاا باا د طقلا س حي تاا االتابن بر )يحاام   اهيا ي  ي

 ( عل  اءباذس .2  1  3  3  2أ ل ن ي  يحم  ن  ؤاي  ال يحم  أبماي( واءبا ذق ب  اءمؤا ا )
 أوالي: لمي اءيقل س:

 اءلمي اءع طلا: -أ    

 . SPSS  س  ذم اءبحلس  اي ل ها ءللل ن ا ب تبامام بان طج 
 Principalوالتااباال  اءع اطاا  ذاام احبلاا ؤ طا قاار اءي  ناا ا اءاهلناالر 

components   وواالء  ذاام االعبياا   علاا  طحاا  "كاا  زؤ" ءلباامو ا اءيبع طاام و نااي
   وط ق ي ءيح  " و  زؤ" ألاإا وا ا اءنالؤ اءاا ط  أكلاا طا  Varimaxاءب     اا ل 

(   1002اء ا م نقل  اءع ط   أط  إجا و ا أ   ط  اء ا م ألاال نقللال  )ؤاا د أبا  عاالم  
 (.1000)أ يم تبلم  نلا للاف  

( طم ااي بيابلام 232و م ذم ذالس  اءيقل س عل  عسبر اتباالعلر عم ك  )
 اءياا   اءمؤاتلر بيم ا ر اءبانلر واءبعللم بيح ألار اا لا.

( ببماي ألا اءل ؤ  ااوءلر ءليقل س  و ام ذام 22و م و ا عم  بب   اءيقل س )
وكال  اءلبا    0‚3عا    لف حينر بب   بعم إاااد اءبحلس  اءع طلا اا ذع ع ذه  ذق 

 كا:
 اذال اءقااؤاا بناأ   وا ؤه ر أو ح ف. -

 اذ ع ب تبيااؤ ع اط ا وان ع الذا ايين بلر. -

 اطعا ب ءنع    عبمط  اذال  ع  ع اط ا وان ع الذا اءنلللر. -

 انزعج اماي وأو ؤ ان ع ءل ي ذن   طع الا ا،حا  . -

 ا ط    ءا.ءمف اءقمؤ  عل  إ ما  ذ سسااا ألا تل ول  -

وذاام اءب لاا  طاا  حااالم اءبحلساا  اءعاا طلا إءاا  وي نلاار ع اطاا   و اام ذاام  االف 
 والور ع اط  طبه  عل  اءبح  ا،ذا:

ذم  لف اءع طلس  )اءن  س واءن بع( اا اءبع ع ا عل  كل   اءع طلس  ذق  عا   -
ينااا  أال يقاا   نااام اءعسباار عااا   0‚4  واءع اطاا  اءباااا ذقاا  ذعااا ع ذه  عاا   0‚4
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 اي  باا  يي اا  اعب اا ؤ كاال  اءع اطاا  و بباار  و ي اا  ذ نااساك  )ؤااا د أباا  ( ألااا 300)
 (.329  1002عالم  

ذاام  االف اءع طاا  )اء اا ط ( وجءاا  اا بباام   ألقاام علاا  كاالا اءع طاا  ذعاا ع  ذعاا ع ي  -
 طقل الي.

( ببااماي ط رعاار 20وناالء  ألاا ذ اءيقلاا س ألااا لاا ؤذل اءبه هلاار  بااا ا طاا  )
( اءناالوؤ اءا طباار واءبناا  اءيئ  اار ءلع اطاا  2علاا  حيناار ع اطاا   و  بااذ اءنااموم )

 اءينباللر.
 (2اموم )

 اءنلوؤ اءا طبر واءبن  اءيئ  ر ءلب     ءلع اط  اءاينر اءينباللر
 العامل الخامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول المتغيرات

 0.44 4.50 5.01 54.05 51.51 الجذر الكامن
 4.44 54.11 54 54.41 14.14 نسبة التباين

و ي ااا  ذلاااال  نبااا هج اءبحلسااا  اءعااا طلا ءليقلااا س ب ءناااماوم ا،ذلااار واءباااا 
 ذ بذ ذع ع ا بب   و  ع ط  ط  اءع اط  اءاينر:

 (1اموم )
 ذع ع ا اءلب   عل  اءع ط  ااوم )اءيه ؤاا االابي علر(

 التشبع البنود رقم البند

 4.044 يؤثر سلوكي في اآلخرين 9
 4.0.1 انقل مشاعري واحتياجاتي لآلخرين بصدق 54
 4.005 احرص على إقامة عالقات طيبة ووثيقة مع العاملين في المدرسة 55
 4.151 أتواصل مع أولياء األمور للمشاركة في صنع القرارات 50
 4.155 أشارك اآلخرين في تنفيذ بعض البرامج بالمدرسة 19
 4.0.9 لحل المشكالت الطالبية أتعاون مع المعلمين في المدرسة 44
 4.054 أدعم العالقة بين أولياء األمور وإدارة المدرسة 41
 4.054 أشجع ثقافة العمل كفريق لدى العاملين في المدرسة 49
 4.441 أوجه العاملين في المدرسة إلى التنسيق والتعاون فيما بينهم 09
 .4.04 أحافظ على عالقاتي الودودة مع اآلخرين 14
 4.045 اتخذ قراراتي بالتشاور مع اآلخرين 15
 4.149 أسعى إلى تفعيل المشاركة المجتمعية 15

 
 
 
 (3اموم )

 ذع ع ا اءلب   عل  اءع ط  اء  نا )اءبع طم(
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 التشبع البنود رقم البند

 4.445 لدي القدرة على حب اآلخرين ومساعدتهم .
 4.095 أواسي اآلخرين في أحزانهم وإخفاقاتهم 5

 4.100 اليقظة واالنتباه الشديد تجاه اآلخرين جزء من حياتي 51
 4.454 لدي حساسية عالية للحالة النفسية ومشاعر اآلخرين 51
 4.149 أساعد المعلمين في المدرسة على اإللمام بالسياسات التعليمية 10
 4.054 استمع باهتمام كبير لمشكالت العاملين في المدرسة للتغلب عليها .1
 4.091 أساعد الطالب المحتاجين وأقدم العون لهم 41
 4.444 مشكالت الطالب ذوي صعوبات التعلم تشغل حيزاً من تفكيري 44
 4.059 يختلف أسلوب أدائي تبعاً لمشاعر وانفعاالت اآلخرين حولي 04
 4.011 أستجيب لرغبات العاملين في المدرسة وتوجهاتهم .0
 .4.10 غمة أصواتهم أو تعبيرات وجوههمأقرأ مشاعر اآلخرين من ن 14
 4.444 أسعى للحصول على استحسان وحب اآلخرين  10

 (3اموم )
 ذع ع ا اءلب   عل  اءع ط  اء  ء  )اءماأليلر(

 التشبع البنود رقم البند

 4.055 استمتع بعملي كمدير للمدرسة 1
 .4.40 أبادر إلى اتخاذ القرارات لحل المشكالت فور ظهورها 4

 4.144 اشعر بالرضا عند اتخاذ القرارات الصائبة  54
 4.4.4 ألتزم بالخطط والقوانين والنظم التعليمية 54
 4.104 أكافح من أجل النجاح في تأدية عملي 11
 4.415 المثابرة سمة من سمات شخصيتي 11
 4.144 اهتم بإنجاز عملي بدقة وإتقان لنيل احترام اآلخرين 40
 4.0.1 انب المشرق في العقبات التي أتعرض لهاانظر إلى الج .4
 4.154 اشعر باالرتياح عندما أقول كلمات وعبارات عاطفية 01

05 
أظل مركزاً )ال أضيع التفاصيل غير الضرورية أو أؤجلها( في الوصول إلى 

 الهدف
4.449 

 4.090 اشعر بالسعادة عندما أؤدي الجوانب األكثر صعوبة في عملي 11

44 
وقتاً منتظماً بصفة دورية خارج نطاق العمل أفكر ملياً في حلول أقضي 

 للمشكالت
4.15. 
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 (2اموم )
 ذع ع ا اءلب   عل  اءع ط  اءاابع )ذبالم اءلاا(

 التشبع البنود رقم البند

 4.144 أظل مسترخياً وهادئاً عندما أتعرض للضغوط 1
 4.110 أهدئ نفسي سريعاً عندما اشعر بالغضب أو القلق 4

 4.414 استطيع كبح جماح نفسي باستمرار وبسرعة بعد الفشل 59
 .4.15 انتبه واستمع جيداً دون القفز إلى النتائج 14
14  ً  .4.45 أتمالك نفسي عندما أهاجم لفظيا
 4.154 في األحوال والظروف الصعبة ال أقلق وال أرتبك 15
 45..4 الخاطئةأتحفظ وأعفي نفسي من الدخول في صنع القرارات  45
 4.094 أتحكم بعواطفي عندما يتم تهديدي بالعقاب أو األذى 04
 4.114 أستفيد من النظريات واألفكار اإلدارية الجديدة والمبتكرة لحل المشكالت 01

04 
أفضل مواجهة المشكالت وحلها بموضوعية وتحمل المسئولية بدالً من التهرب 

 منها 
4.445 

 4.155 جديد لتطوير مهاراتي في اتخاذ القرارأطلع على كل ما هو  14
 4.449 استطيع تحويل مشاعري السلبية إلى إيجابية بسالسة 19

 (2اموم )
 ذع ع ا اءلب   عل  اءع ط  اءا طل )اء عا ب ءلاا(

 التشبع البنود رقم البند

 4.444 اشعر باالستقاللية عند اتخاذي للقرارات 5
 4.199 سةأقدر قيمة عملي كمدير للمدر 0

 4.091 لدي القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة أثناء إدارة األزمات .5
 4.190 الضغوط ال وزن لها في حياتي 55
 4.145 أتوقع النجاح في أي عمل أقوم به أو أي قرار اتخذه 15
 4.1.9 اشعر بالفخر بسبب بعض القرارات التي اتخذتها في الماضي 14
 4.405 ذية الراجعة برحابة صدرأتقبل النقد والتغ 44
45  ً  4.149 استطيع تحديد مشاعري السلبية دون أن أكون حزينا
 4.414 أثق في ذاتي وقدراتي عند اتخاذي للقرارات 05
 51..4 لدي وعي ذاتي للقيام بدوري كمدير للمدرسة على الوجه األمثل 00
 4.191 يااشعر بالثقة في قراراتي بشكل مستمر تجاه معظم القضا 11
 4.414 أدرك مشاعري اإليجابية والسلبية بدقة طول الوقت .1

 اءلمي اءبالرطا: -ب   
( 20بعام إاااااد اءبحلساا  اءعاا طلا ءليقلاا س  واءب لاا  إءاا  اءلاا ؤ  اءبه هلاار )

ببماي  ذم ذالس  كلا اءيقل س طع طح  ح ؤاا  وك  طقل س اءلو د اء امانا )إعما : 
( طاام ااي طاا  طاام اف 12( علاا  عسباار اتااباالعلر عاام ك  )1001 علاام اءياابعم اءاامؤ  ا 

اءيماؤس بيم ا ر اءبانلار واءبعلالم بيح ألاار اا لاا  و ام بل ات قليار طع طا  االؤذ ا س 
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  وكالا  جوام لامي اءيقلا س ولااال سبل 0902  وكال  اءقليار  اءار عبام طنااب ى 0992
 ءلبالس .

 ثانياً: ثبات المقياس:

( طاام ااي 12يقلاا س علاا  عسبار اتااباالعلر عاام ك  )وءحنا ب اء  اا ا ذاام ذالسا  اء
ط  طم اف اءيماؤس بيم ا ر اءبانلار واءبعلالم بيح ألاار اا لاا  وذام ذنزهار اءيقلا س إءا  
ازأ    اءنزد ااوم  ب ي  اءلب   جاا ااؤ  م اء ا ير  واءنازد اء ا نا  ب اي  اءلبا   جاا 

"ذام اءب لا  إءا  أا طع طا  االؤذ ا س  ااؤ  م اءزوالر  ون تبامام طا قر " تلساط ا ونااوا 
طيااا   جوااام و ااا ا  0902وكااال  اءقليااار  اءااار عبااام طناااب ى  0992وطع طااا  اء  ااا ا  0990

 اءيقل س.
 مقياس اتخاذ القرار:  -1

ألا ب د االطاالء علا  بعاع اءيقا  لل اءباا ذام إعاما ك  ءقلا س اءقامؤ  علا  اذاا ج  
(  )اءنيسا  2992اء ا ؤوي لام     (  )عياا2990اءقااؤ ط  : طقل س )تل  اءم   علموا  

( ذاام إعااما  طقلاا س اذااا ج اءقااااؤ اءيناابامم ألااا اءمؤاتاار اءح ءلاار ءسب تاا  عسباار 1002طااعلر  
( بباماي ط رعار علا  واال  طها ؤاا )إ اؤ ار  30) اءمؤاتر  واءلف  با ا ألا ل ؤذل اءبه هلر ط 

)يحام   اهيا ي  يحام  ألبلر  إنن نلر( ذبم االتبن بر ءه  ألاا با د طقلا س حي تاا االتابن بر 
( علا  2  1  3  3  2ت ء  ي  يحم  أ ل ن ي  يحم  ن  ؤاي  ال يحم  أبماي( واءبا ذق ب  اءامؤا ا )

اءباذساا   وءبحم اام طاامى اءبناا نل اءااماحلا ءلباا   اءيقلاا س  ذاام ذالساا  اءيقلاا س علاا  عسباار 
بيح ألاار اا لاا   ( طم ااي ط  طم اف اءيماؤس بيم ا ر اءبانلر واءبعللم12اتباالعلر عم ك  )

وجء  بحن ب طعا طالا االؤذ ا س باس   ؤاار وا  ببام واءمؤاار اءاللار ءليقلا س بعام  الف  ؤاار 
( اءقالم اءباا ذام 2اءلبم ط  اءمؤار اءاللر   ب  ال ذبهوا قلير طع ط  اءبن نل و  بذ ااموم )

 اءحل م علسه  
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 (2اموم )
 يقل س طه ؤاا اذا ج اءقااؤطع طالا االؤذ  س بس   ؤا ا اءلب   واءمؤار اءاللر ء

رقم 
 البند

معامل 
 رقم البند الداللة االرتباط

معامل 
 رقم البند الداللة االرتباط

معامل 
 الداللة االرتباط

5 4... 4.45 55 4.54 4.45 15 4.54 4.45 
1 4.59 4.45 51 4..9 4.45 11 4.5. 4.45 
4 4.54 4.45 54 4.54 4.45 14 4..0 4.45 
0 4..9 4.45 50 4.51 4.45 10 4.51 4.45 
1 4..1 4.45 51 4..1 4.45 11 4.55 4.45 
4 4.51 4.45 54 4.55 4.45 14 4..5 4.45 
. 4.55 4.45 5. 4..4 4.45 1. 4.50 4.45 
5 4..0 4.45 55 4.51 4.45 15 4.55 4.45 
9 4.54 4.45 59 4.54 4.45 19 4..5 4.45 

54 4.5. 4.45 14 4.59 4.45 44 4.50 4.45 

 أوالي : لمي اءيقل س : 
ذم  ن ب اءلمي ع  طا   اءلمي اءبالرطا  وجء  ببالسا  اءيقلا س  ووالء  

( 12( علاا  عسباار اتااباالعلر عاام ك  )1002اءيحاا  اءااا ؤاا )إعااما : اءنيساا  طااعلر  
طاام ااي طاا  طاام اف اءيااماؤس بيم ا اار اءبانلاار واءبعلاالم بيح ألااار اا لااا  و اام بل اات قلياار 

وكالا   0902وكل  اءقليار  اءار عبام طناب ى  0929 س بس  اءيقل س واءيح  طع ط  االؤذ 
  جوم لمي اءيقل س ولال سبل ءلبالس .

 و نل ي : و  ا اءيقل س :
ءلبنزهاار اءبلاافلر   Guttmanذاام  ناا ب اء  اا ا ب تاابامام طا قاار " ابياا ا " 

حاا  ب اي   س  ذم ذنزهر اءيقل س إء  ازأ    اازد  ب اي  اءلبا   اء ا يار  واءنازد ا،
( طم ااي ط  12اءلب   اءزوالر  وجء  بعم ذالس  اءيقل س عل  عسبر اتباالعلر عم ك  )

طم اف اءيماؤس بيم ا ر اءبانلر واءبعللم بيح ألار اا لا  و م بل ت قلير طع طا  اء  ا ا 
 طي   جوم و  ا اءيقل س. 0902وكل  اءقلير  اءر عبم طنب ى  0922

 نتائج الدراسة وتفسيرها: 
 أوالً: نتائج الفرض األول وتفسيرها:

 ب  اء اام ااوم علا  أنال "   اام ذ ظلا  ءي  نا ا اءالو د اء اامانا ألاا طها ؤاا 
 اذا ج اءقااؤ ءمى طم اف اءيماؤس عسبر اءمؤاتر ".

ءلبحق  ط  لحر كلا اء ام ذم  ن ب اءيب تاا ا واالنحااألا ا اءييل ؤ ار ءي  نا ا 
ذبالم اءلاا   اءماأليلار   اءبعا طم   اءيها ؤاا االابي علار   اءلو د اء امانا ) اء عا ب ءلاا 
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( وطهاا ؤاا اذااا ج اءقااااؤ )اءيهاا ؤاا اي اؤ اار  اءيهاا ؤاا اء بلاار  اءيهاا ؤاا اينناا نلر(  و اام ذاام 
 (.  2اءب ل  إء  اءبب هج اءي بحر بنموم )

 (2اموم )
 اء لم اي ل ها ءي  ن ا اءلو د اء امانا وطه ؤاا اذا ج اءقااؤ

 التعاطف الدافعية التنظيم الوعي متغيراتال
المهارات 
 االجتماعية

المهارات 
 اإلدارية

المهارات 
 الفنية

المهارات 
 اإلنسانية

 00‚95 00‚01 00‚05 14‚15 11‚55 10‚1. 15‚15 14‚4. المتوسط
 01 00 00 11 15 10 15 14 الوسيط

االنحراف 
 4‚99 0‚11 1‚40 1‚41 4‚4. 4‚51 0‚11 4‚15 المعياري

 54 50 14 15 51 50 14 50 المدى
 .4 44 44 49 00 04 49 04 أقل درجة
أعلى 
 درجة

1. 19 44 19 44 14 14 14 

مجموع 
 44 44 44 44 44 44 44 44 العينة

(  ب ذ أا طب تا ا  ؤا ا ط  نا ا اءالو د اء اامانا طاذ عار  وكاا 2ط  اءنموم )
اامانا األااا  عسبار اءمؤاتار طاذ اع إءا   ام طا   أعل  ط  اء تلم  طي   مم عل  أا اءلو د اء  

وولء  ننم أا طه ؤاا اذا ج اءقااؤ ذ ام بيعمم طاذ ع إء   م ط    سا  أا طب تاا ا  ؤاا ا 
ك  طه ؤ  أعلا  طا  اء تالم  وكالا  امم علا  أا كبا و ذ ظلا  ءي  نا ا اءالو د اء اامانا ألاا 

إءا   ام طا  ءامى طام اف اءياماؤس  طه ؤاا اذاا ج اءقاااؤ   سا  ذب ااام اءي  نا ا بعا   طاذ اع 
وألا ب د جء  ننم أا طه ؤاا اذا ج اءقااؤ ألع ءر إء   م ط  طا  حاالم ألحا  طب تاا ا كال  

 اءيه ؤاا  واعب  ؤ اءمؤار اء تلالر  ؤار  اع.
( طاا  وااا   طهاا ؤاا اذااا ج 1009وذب اا  كاال  اءببلناار طااع طاا  أوؤ   )ي تااا كبااماوف  

س وولفلار أ اد كال  اءيها ؤاا ووبا  ه  ألاا أ اد ااعيا م اءقااؤاا اء الور ءمى طام اف اءياماؤ 
اي اؤ ر واءي ءلر ب  ا د  واذ ا ء اءلا اهذ واءقا انس   إبا ألر إءا  علام طام اف اءياماؤس با ءب ا ا 
اء بلاار ألااا اءيااماؤس  وطاا  يقاا م باال اءيعلياا ا اءاال   يعيلاا ا ذحاات قلاا  ذهم  و اامؤ  طااام اف 

   االننن م واءبع وا طع ااألاا .  اءيماؤس عل  إين   اءلسئر اءيب ت ر ءبحقس
( طاا  أا طهاا ؤاا 2999كيا  ذب اا  كاال  اءببلناار طاع طاا  أوبااحل )ااا با علام اءحيساام  

اذا ج اءقاااؤ طا  طها ؤاا اءب اساا اءباا ينياع اء ا    ا علا  أكيسبها  وبااوؤذه   التالي  ألاا 
 اءيماؤس.  

أا اءاالو د  ( طاا 2992وكاالا  ب اا  طااع طاا  ذ لاالت إءلاال نباا هج  ؤاتاار )تااللم   هاام  
 اء امانا ءل  وؤ  ألا اذا ج اءقااؤاا اء ع ءر ألا إ اؤ  اءعيللر اءبعلليلر.  
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كي  ذب   نبا هج كالا اءيحا ؤ طا  طا  أوؤ   وا  طا  )تاالطر علام اءعاالم  ناس   طال 
( ط  أا اءلو د اء امانا طاس باوؤف ط  طااوس اءب األا  اءيهباا 1002علم اءعالم  نس   

ءحلاا    ألااا  ااس  أا اء عاا  ألااا ذحقساا  اءبناا ح اءيهبااا واءاا ظل ا واالابياا عا واءبناا ح ألااا ا
طاكاا ا ألااا اءيقاا م ااوم باابق  اءيهاا ؤاا االابي علاار واء امانلاار ءلياام ا    وياا  أا اءاالو د 

 اواااز علااا  ان ع الذااال  -ونااا ءا ع كااالا يلااامي علااا  طااام ا اءيمؤتااار-اء اااامانا ينعااا  اء اااا  
  االكبي م بيع عا ا،حاا    واءب  عا  طعهام وجعا هه  اءقمؤ اءيب ت  ط  االكبي م  عالو  عل

باا قاار إين بلااار  إباا ألر علااا  أا اءاالو د اء اااامانا ءااال  وؤ  اء عاا م ألاااا ر اا     ااامؤ  طااام اف 
 اءيماؤس عل  اءقل م ب ءعيلل ا اي اؤ ر اءيبب عر.  

كياا  أا اءاالو د اء ااامانا يعاابي  علاا  اءعم اام طاا  اابعاا   اءيبعلقاار ب ءيعاا عا تاا اد 
 عا اءلاذلاار اءا لاار ب ءياام ا أو با ،حا    وجءاا  اا اءاالو د اء ااامانا  لااار  اامؤ  باإ اؤ  اءيعاا

اءياام ا و ؤااار اء اااوي اء ا ياار بااس  اءياام ا   ألااا إ اؤ  طعاا عا  وطعاا عا ا،حااا   بلاا ؤ  أو 
 بهحاى.  

 
 ثانياً: نتائج الفرض الثاني وتفسيرها:

س  ط  ناا ا اءاالو د  ااب  اء ااام اء اا نا علاا  أناال " ذ ااام عال اار اؤذ  طلاار  اءاار باا
 اء امانا وطه ؤاا اذا ج اءقااؤ ءمى طم اف اءيماؤس عسبر اءمؤاتر ".

ءلبحقاا  طاا  لااحر كاالا اء ااام ذاام  ناا ب طعاا طالا االؤذ اا س بااس  ط  ناا ا اءاالو د 
اء اامانا )اءا عا ب ءالاا  ذباالم اءاالاا  اءماأليلار  اءيها ؤاا االابي علار  اءبعا طم( وطهاا ؤاا 

اي اؤ اار  اءيها ؤاا اء بلاار  اءيها ؤاا اينناا نلر(  و ام ذاام اءب لا  إءاا  اذاا ج اءقااااؤ )اءيها ؤاا 
 (.  9اءبب هج اءي بحر بنموم )

 (9اموم )
 (22طع طالا االؤذ  س بس  ط  ن ا اءلو د اء امانا وطه ؤاا اذا ج اءقااؤ )ا=

 المهارات الفنية المهارات اإلدارية المتغيرات
المهارات 
 اإلنسانية

 اتخاذ القرار
 رجة الكلية()الد

 4.141 .4.04 4.015 4.155 الوعي بالذات
 4.044 4.001 4.0.1 .4.05 تنظيم الذات

 4.444 4.114 4.141 .4.45 الدافعية
 4.049 4.041 4.0.0 4.454 التعاطف

 54..4 .4.49 4.414 .4..4 المهارات االجتماعية
الذكاء الوجداني )الدرجة 

 الكلية(
4..54 4.494 4.449 4..94 
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(  ب ذ أا ايلاع قالم طعا طالا االؤذ ا س باس  ط  نا ا اءالو د اء اامانا 9ط  اموم )
( وكاالا  جواام لااحر كاالا اء ااام  وطاا  0902وطهاا ؤاا اذااا ج اءقااااؤ قاالم  اءاار عباام طنااب ى )

اءيال ر أا قلم طع طالا االؤذ  س بس  اءلو د اء امانا )اءمؤار اءاللر( وطها ؤاا اذاا ج اءقاااؤ  
 اؤ )اءمؤار اءاللر( قلم طاذ عر وءه   الالذه .  وولء  اذا ج اءقا 

وكل  اءبب هج اءبا ذم اءب ل  إءسه  ذب   طع اءعم م ط  نب هج اءمؤات ا واء ح   ط ا  
 ساااا  ذاااام  (Cooper,1997)وواااالء   ؤاتاااار  (Carson&Carson,1998)نباااا هج  ؤاتاااار 

يللا ا اذاا ج اءقاااؤ  اءب ل  إءا  واا   عال ار اؤذ  طلار  اءار ط ا ار باس  اءالو د اء اامانا وع
واءبااا ذ لاالت إءاا   (Salami,2010)وذب اا  نباا هج اءمؤاتاار اءح ءلاار واالء  طااع نباا هج  ؤاتاار 

وااا   عال اار اؤذ  طلاار  اءاار بااس  اذااا ج اءقااااؤ اءيهبااا واءاالو د اء ااامانا )ذقساالم اءيعااا عا  
 واتبامام اءيع عا(.

 وذب اااااااااا  نباااااااااا هج اءمؤاتاااااااااار اءح ءلاااااااااار أي اااااااااا ي طااااااااااع نباااااااااا هج  ؤاتاااااااااار

(Birol;Atamturk;Silman; Atamturk& Sensoy,2009)   واءباااا ذ لااالت إءااا
وااا   عال اار اؤذ  طلاار  اءاار بااس  اي اؤ  ب ينناا ر ونعاام   طاا  أبعاا   اءاالو د اء ااامانا وكياا  

 )اءماأليلر  واءبع طم(.
 ألاااا وب بااال  (Bennis,1994)ونبلنااار اءمؤاتااار اءح ءلااار ذب ااا  أي ااا ي طاااع طااا  جواااا  

(On Becoming A leader) يلع اءق    يعباو ا ألا بعع اءني ا اءع طر وكا:أا ا 
اءنير ااوء  : ذحم م اءاة ر أو اءهمف  أل ءق هم ءميل ألاا  وابحر عي   ا م أا ي علال  -2

بحاضلار و ا   طالاالر طبيساز   ب يباا ألر إءا  االنهيا و ألااا وذب اع اءهاامف طهيا  ي اا  
 ط  عق  ا.

   نق  كل  اءحي تر إء  ا،حا  .اءنير اء  نلر : اء ءع أو اءحي تر واءقمؤ  عل -1

اءنااير اء  ء اار : ااط ناار وكااا ذبااا ا طاا  والواار طق طاا ا ) طعاألاار اءاالاا   واءلاامي                -3
" اءي بااا علر"   واءاطااام( أليعاألااار اءااالاا كاااا طعاألااار اء اااا  بن انااا  اءقااا   وا انااا  

ن نا    اء يم ءميل  واءلمي كا  أا ذاا ا أطسبا ي طاع ن نا   وكاا اءي با ح ءيعاألار
واءاطاام كاا  نبلناار اءاامؤوس واءعلااا اءيبعلياار  طاا  حااالم اءيب بعاار  وجءاا  بيال ااار 

 ا،حا    واءعي  طع ا،حا    واءبعلم ء ام طعس .  

ء لاام اءق هام وكااا: ااط ناار   (Bennis,1994)وكال  اءيلااالح ا اءباا اتاابامطه  
اف  واءي با علر أو اءلامي وطعاألر اءلاا  واءحي تر  واءاة ر  واءهمف  وطب بعر إنن ر ااكم

ويهااا ؤاا ألاااا  (Goleman,1998 A))اءي و قلااار(  كااال  اءيلاااالح ا ن ناااه  اتااابامطه  
 ني جال ءللو د اء امانا.
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ونلء  ألي  اءيباقا أا ذ ام عال ر اؤذ  طلر  اءار باس  ط  نا ا اءالو د اء اامانا بيا  
 م  ح لر اذا ج اءقااؤ.ذب يبل ط  طه ؤاا  وط  يق م بل اءيم ا أو اءق هم ط  أ واؤ ووظ ه

 ألي  ا ط  : اء عا ب ءلاا: -   
 ب ي  ألهم اءيم ا ءيع عا   وذحم م ا انا  اءقا   و ا انا  اء ايم ءميال  
بن ناا  إ اؤ  اء  ااات بعااا   أأل ااا   أل ءيااام اوا اءااال   ءااام هم وعاااا ب ءااالاا ييبلاااا ا 

 طنب   ا ع ءلر ط  اء قر ب ءب ل  واءا  د  اءلاذلر ءب الل طاةوتسهم.
 ذبالم اءلاا: -   

اءيقلااا   بهااا  إ اؤ  اءااالاا  واءقااامؤ  علااا  ولااات واءنااالاا  علااا  االنمأل علااار 
واءباازواا واءيعاا عا اءيبب   اار  واءح اا ظ علاا  اءيعاا  سا اءيبعلقاار ب اط ناار واءبزاكاار 
وذحياا  طناائ ءلر اءيااام ا اعي ءاال  وأا يقااا   اءب سسااا واءبنم ااام واالببااا ؤ  إجا ذالااا  

ءلق هاام أو اءياام ا   Hallmarkا كااا لاا  ا ؤتاايلر طيسااز  ااطااا  وواا  كاال  اءنااي 
أل ءيااام اوا اءيبيسااازوا ال ي قاااموا ؤن طااار اهطاااهم و الااا ا كااا  هس  وطبااازنس  أوبااا د 
اارط ا  ط   كجالد اءيم ا   يعع ا وقار  وءالء  ألاإا طاةوتاسهم يعاعاوا ب اطا ا  

 و عيل ا بناأ  ووقر طع كجالد اءيم ا  .
 اءماأليلر : -   

ءل ل م إء  طنب ى طبيساز ءا  اد  وذباالم اءقا ى واءنها   طاع  كا اءب  م
ا،حا   ءبحقس  ااكماف  واءعي  عل  اتبب م اء ا  اءيب  ر واءي ا با  ءل لا م إءا  

 ااكماف ؤتم اءعق  ا  وكل  تي ا طهير ءليم ا  .
 اءبع طم: -   

ها ا كلا  بال  أا ي هم اءيم ا ا،حا    ط  حالم اء عا ب  بل اا ذهم ووا
 نااكم وطع عاكم  واكبي ط ذهم  وكلا طبال  أت س عبم اذا ج اءقااؤ.

 اءيه ؤاا االابي علر : -   
كا اءقمؤ  علا  إ اما  االتابن ب ا اءيات نار ألاا ا،حاا    ب اتاار اي با ء 
واالذلااا م اء عااا م واييحااا د  واءبعااا وا وتساااا جءااا  طااا  اءاااااي ااحااااى  أل ءيهااا ؤاا 

بياااام علاااا  االذلاااا م اء عاااا م  وج اؤ  اءباااازاء طاااا  حااااالم اات تااالر ءبناااا ح اءياااام ا ذع
اءي  وباا ا و اا  اءاالألاا ا  وجواا ؤ  وذ الاال ااألاااا  واءيني عاا ا وق هاام  واءلاامد وج اؤ  

 اءب سسا  واءبع وا طع االحا   ءبحقس  ااكماف اءيعباور.
ط  اءعام اءن ب  ءي  ن ا اءلو د اء امانا بي   ب يبل ط  طه ؤاا  ب ذ أا كال   

 ناا ا كااا تااي ا وطبال اا ا ؤهلناالر ءاااا ي اا ا اءياام ا ألعاا الي  وءمياال اءيهاا ؤ  ألااا اذااا ج اءي 
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اءقااؤاا اءنسم   وكلا   بذ و  نا اءببلنر اءبا ذام اءب لا  إءسها  طا  واا   عال ار اؤذ  طلار 
  اءر ط ا ر بس  ط  ن ا اءلو د اء امانا وطه ؤاا اذا ج اءقااؤ.

 
 اثالثاً: نتائج الفرض الثالث وتفسيره

 ب  اء ام اء  ء  عل  أنل " يي   اءببلج بيها ؤاا اذاا ج اءقاااؤ طا  حاالم ط  نا ا 
 اءلو د اء امانا ءمى طم اف اءيماؤس عسبر اءمؤاتر ".  

وءلبحقاا  طاا  لااحر كاالا اء ااام ذاام إاااااد ذحلساا  انحااماؤ طبعاام  ب تاابامام طا قاار 
Enter "  اءيب ساااا اءب بعار )طها ؤاا " باس  اءيب ساااا اءينابقلر )ط  نا ا اءالو د اء اامانا( و

 (.  20اذا ج اءقااؤ( و م ذم اءب ل  إء  اءبب هج اءي بحر بنموم )
 (20اموم )

 نب هج ذحلس  االنحماؤ اءيبعم  بس  اءيب سااا اءينبقلر )ط  ن ا اءلو د اء امانا( 
 22واءيب سااا اءب بعر )طه ؤاا اذا ج اءقااؤ(   ا= 

المتغيرات 
 المستقلة

المتغير 
 بعالتا

R 2R قيمة ف 
داللة 

 ف
 قيمة ت

داللة 
 ت

معامل 
 االنحدار

القيمة 
 الثابتة

 الوعي بالذات

المهارات 
 اإلدارية

4.50 4..5 19.01 4.45 

4.40 4.45 4.05 

- 
5..19 

 4.41 تنظيم الذات
غير 
 دالة

4.44 

 4.45 4.41 1.19 الدافعية

 5.54 التعاطف
غير 
 دالة

4.51 

 المهارات
 االجتماعية

1.44 4.45 4.09 

 الوعي بالذات

المهارات 
 الفنية

4..1 4.11 54.15 4.45 

غير  4.45
 دالة

4.41 

- 0.51 

 تنظيم الذات
غير  5.41

 دالة
4.55 

 0..4 الدافعية
غير 
 دالة

4.55 

 4.15 4.41 1.05 التعاطف
المهارات 
 االجتماعية

4.05 4.45 4.4. 

 الوعي بالذات

المهارات 
 اإلنسانية

4..0 4.10 50.44 4.45 

غير  4.41
 دالة

4.40 

 تنظيم الذات 1.41
غير  4.45

 دالة
4.44 

 4.45 الدافعية
غير 
 دالة

4.45 
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 4.14 4.41 1.09 التعاطف
المهارات 
 االجتماعية

0..9 4.45 4.0. 

الذكاء 
الوجداني)الدرجة 

 الكلية(

خاذ ات
القرار 

)الدرجة 
 الكلية(

4..9 4.44 545.. 4.45 54.04 4.45 4.40 - 44.4 

 الوعي بالذات

اتخاذ 
القرار 

)الدرجة 
 الكلية(

4.54 4.49 14.15 4.45 

1.40 4.41 4.19 

- 59.5 

 4.54 تنظيم الذات
غير 
 دالة

4.15 

 5.11 الدافعية
غير 
 دالة

4.04 

 5.41 التعاطف
غير 

 ةدال
4.01 

المهارات 
 االجتماعية

1.0. 4.45 5.44 

 -( يي   بب د طع  الا اءببلج عل  اءبح  ا،ذا:20ط  حالم اءبب هج ب ءنموم )
اءااااا عا × 0932اءيهااااا ؤاا االابي علااااار+ × 0939+ 22929 -اءيهااااا ؤاا اي اؤ ااااار =  -2

 اءماأليلر.× 0932ب ءلاا+ 
 اءبع طم.× 0912ه ؤاا االابي علر+ اءي× 0932+ 3922 -اءيه ؤاا اء بلر =  -1
 اءبع طم.× 0912اءيه ؤاا االابي علر+ × 0932+ 1922اءيه ؤاا اينن نلر =  -3
 اءلو د اء امانا )اءمؤار اءاللر(.× 0923+ 3393 -اذا ج اءقااؤ )اءمؤار اءاللر(=  -3
× 0929+  اءيهااا ؤاا االابي علااار× 2933+ 2992 -اذاااا ج اءقاااااؤ )اءمؤاااار اءاللااار(=  -2

 اء عا ب ءلاا.
( أنل يي   اءببلج بيه ؤاا اذا ج اءقااؤ طا  20 ب ذ ط  اءبب هج اءي ا    ب ءنموم )

واءباا  (Puffer,2011)حالم ط  ن ا اءلو د اء امانا  وكل  اءببلنر ذب ا  طاع نبا هج  ؤاتار 
اءح ءلر طع ط   ذ للت إء  أا اءلو د اء امانا طبلئ ب ؤر الذا ج اءقااؤ. وذب   نبلنر اءمؤاتر

طاا  أا اءاالو د اء ااامانا طبلاائ طالهاام بعااها اء ظاا هم اءع طاار  (Goleman,1998 B)ؤآ  
 واءيه  واءين الا اءا لر ط  : اءا  د  اءيهبلر.

أا اءمؤات ا أوبحت أا اءلو د اء اامانا  اجوا ألاا  (Goleman,1998 B)وأوبذ 
ا كباا و والواار ط  ناا ا طاا  ط  ناا ا  اامؤ  اءق هاام ءاااا ي اا ا ألعاا الي ألااا اذااا ج اءقااااؤاا  و اااى أ

اءاالو د اء ااامانا وكااا: اءاا عا ب ءاالاا واءيهاا ؤاا االابي علاار واءماأليلاار  وكاال  اءي  ناا ا كااا 
 ااك ا أكيلر وءه  ذهوسا ألا  مؤ  اءق هم الذا ج اءقااؤاا.
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أا كباا و ذااهوسا ءلاالو د اء ااامانا علاا   اامؤ  اءق هاام الذااا ج (Bliss,1999)  وؤأى 
 ر.اءقااؤاا اء ع ء

عا  اءعا  اا اءنا ع ءلبا س ااعلا  ذاهوسااي   (Covey,1989)ون ءباا إءا  طا  عابال 
 ب ذ أا كل  اءع  اا اءن ع ألاا ا كاكا  كاا: اءا عا ب ءالاا  واءماأليلار  واءبعا طم  وذباالم 

ألاااا  (Goleman,1998 A)اءاالاا  واءيهاا ؤاا االابي علااار  وكااا اءا ااا داا اءبااا أوؤ كااا  
 ني جال ءللو د اء امانا.

أنل ءاا ننبالع  ا  طا ا  اءامواألع اءافلار ووعام  (Kets de Vries,1999)ؤأى و 
تيا م اءي  ناا ا اءيعاضلار  واء امانلاار  واءبنا للاار )اءي بنا ر طاا  حاالم االحب اا ؤ واءبناناار( 

بيعباا  اءاا عا بيعاا عان    Third Earألهاالا  بالاا  اءقاامؤ  علاا  ايلاا  د باا اجا اء  ء اار 
ع كال  اءيعا عا  وج ؤاو طعا عا ا،حاا   طا    ءبا  وذقام اك   ا  واءيعاألر واءيه ؤ  ءلبع ط  ط

  مؤك .
( ننام أا ط  نا ا  اءالو د اء اامانا اءباا يي ا  طا  20وط  حالم اءبب هج ب ءنموم )

 حالءه  اءببلج بيه ؤاا اذا ج اءقااؤ كا:
 اء عا ب ءلاا: -أ   

 &Sosik)وكاااااالا  ب اااااا  طااااااع طاااااا  ذ لاااااالت إءلاااااال نباااااا هج  ؤاتاااااار 

Megerian,1999)  ط  حالم  ؤاتر اءعال ار باس  اءالو د اء اامانا واءقلا    إءا  أا
اء عا ب ءلاا ك  أت س اءياا كا أو ااواال ااحااى اءياذ اار ب ءقلا     وؤنيا  أي ا ي 
أا اءاا عا ب ءاالاا  اازو  ااألاااا  ب ءناالاا  اء اتااعر اء اعلاار حااالم اء  اا هع واا ااما  

 اءحل ذلر اءعاللر.
اءااا عا ب ءااالاا كااا  اءاوساااز  اات تااالر  أا (Goleman,1998 A)و ااااى 

 ءللو د اء امانا وطح ؤ االؤذا ر ء هم اءلاا واءب لا اءب نا.
 اءيه ؤاا االابي علر: -ب    

إا اءعاااس اات تااا اءعاا م ءبحقساا  اءيبال اا ا اءاهلناار ءلقلاا     كاا  اطاابالو 
 عال اا ا اابي علاار اساام   ألاا األاا  اءاال   ءاام هم جواا د وااامانا طاذ ااع كاام أطااا  

 طبيسزوا ألا بب د اءعال  ا  وال  اءايهنسبر  وجلالح اءعال  ا اءيحاير.
أا كباا و اءا سااا طاا  اءياام ا   ي عاال ا اا ءاام هم  (Miller,1999)وؤأى 

اي   وعمم طاونر بمؤاار ولساا   ويا  أا عال ا ذهم طاع ا،حاا   كز لار  ون ءبا ءا ألهام 
 .تسا    ؤ   عل  اءب األ  طع اءب سسااا ألا بسئر اءعي 
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وءلق هااام  وؤ اابيااا عا ؤهااالل يقااا م بااال أوبااا د ذ  علااال طاااع تساااا  طااا  أألااااا  
اءني عر   بنم كلا اءموؤ بها ط  يق م بل ي  ا ءميال اءقا   واءقامؤ  علا  اءباهوسا ألاا 
ا،حا    وذ الل تال وهم ألاا تالس  بلا و كامف اءني عار  أل ءقلا    طا   طا  أطا  م 

 (. 113  1002م اءني  ونا  اءب  ع  االابي عا بس  اءق هم وأذ  عل )اءنس
أا اءيااام ا   اءاااال   ال ينااابالع ا ذبيلاااار  (Goleman,1998 B)وؤأى 

جو ههم اء امانا ءم هم لع نر ألا بب د عال  ا اسام  طاع ا،حاا   تا اد نااااههم أو 
 ؤةت ههم  أو طاةوتسهم أو اءيبع طلس  طعهم.

 اءبع طم : –     
أا اءبعاا طم بعاا   حاا   طاا   (Cherniss,2000)وكاالا  ب اا  طااع طاا  ؤآ  

طهم وك  ط ا ا اتاب ب ها طا  ط  نا ا اءالو د اء اامانا   سا  ذ لا  اء ا    ا طا  
 حالم اء ح  ط ام اءنب اا اءعم م  إء  أا اءبع طم يعزى إءلل اءبن ح اءيهبا.

 اءماأليلر : -     
 &Belasco)واءماأليلار ءها  أكيلار ح لاار ءليام ا    ونااااي اكيسبهاا  ألاإا 

Stayer,1993)  ط  ب بع   هير ألا ب د اءماأليلر ذب ي  أؤنع طنئ ءل ا ؤهلنار  
 ءليم ا وكا:

 نق  طلالر اءعي  إء  ااألاا  اءل    ج وا كلا اءعي . -2

اع  بسئر اءعي  إبماعلر  أف ذبنام ب البباا ؤ ال ب ءيح كا    واءبقلسام  وجءا  بعامط   -1
هاال  وكاالا يناابلزم طاا   اابم ذح  اا  طلالاار اءعياا   و لاا ذ واا  ألااا  طناائ الي عاا  أ ا

اءيااام ا أا يحااام  ب بااا ح: طناااب ى اا اد اءااهاااع أو اءاضلاااع  انهيااا و وااا  ألاااا  
وطعا ؤوبل ألااا ااعياا م ب  ألاار ا اؤ اال )بلكباال و ل اال و مياال(     يناابح  و بعاام 

 ااألاا  ءلباوسز نح  اءعي  ءل ل م إء  اا اد ااتي .

 ذا  ا  مؤ  وو  د  اء ا . -3

وجءا  عبامط  ذعاباس أو ذلازم اءيجتنار اءعا طلس  بها  با ءبعلم  إ ما  نا م ءلابعلم  -3
  اهي ي.  

 وذ ع ي ءهلا ألإا ااألاا  اءل   ءم هم جو د وامانا طاذ ع تلل ح ا      أل علس .
وألااا باا د نبلناار كاالا اء ااام ناااى أا اءاالو د اء ااامانا ينااهم ألااا ذاطااسم اءب اسااا  

ءيعل طاا ا وذباليها   واذااا ج اءقااااؤاا أل ءالو د اء ااامانا ينا عم ألااا  ا  اءيعاا الا وذلابل  ا
 اء ع ءر.      

        
 رابعاً: نتائج الفرض الرابع وتفسيرها: 
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 ااب  اء ااام اءاابااع علاا  أناال " ذ ااام إاااااداا طقبا اار ذناا عم ألااا االتااب     طاا  
ذ ظل  ط  ن ا اءلو د اء امانا ألا طه ؤاا اذا ج اءقااؤ ءمى طم اف اءيماؤس "  وءلبحق  طا  

 اء ام ذم اءب ل  إء  ا،ذا: لحر كلا
 حاللر نب هج اءمؤاتر: -أ

 ألا ب د ط  أت اا عبل اءمؤاتر اءباا ر واءيسمانلر  ذ للت اءمؤاتر إء  اءبب هج ا،ذلر:   
   ام ذ ظل  ءي  ن ا اءلو د اء امانا ألا طه ؤاا اذا ج اءقااؤ. -2
  اؤ  اءعيللر اءبعلليلر.اءلو د اء امانا ءل  وؤ  ألا اذا ج اءقااؤاا اء ع ءر ألا إ -1
اءلو د اء امانا ءل  وؤ  اء ع م ألا ر      مؤ  طام اف اءياماؤس علا  اءقلا م ب ءعيللا ا  -3

 اي اؤ ر اءيبب عر.
اءاالو د اء ااامانا يعاابي  علاا  اءعم اام طاا  اابعاا   اءيبعلقاار ب ءيعاا عا  تاا اد بااإ اؤ   -3

ءاال   يعيلاا ا طعهاام ألااا اءيعاا عا اءلاذلاار اءا لاار بياام اف اءيااماؤس أو باا ،حا    ا
 اءيماؤس.

ذ ام عال ر اؤذ  طلر  اءر ط ا ر بس  ط  نا ا اءالو د اء اامانا وطها ؤاا اذاا ج اءقاااؤ  -2
 ءمى طم اف اءيماؤس.

ذ ااام عال اار اؤذ  طلاار  اءاار ط ا اار بااس  ط  ناا ا اءاالو د اء ااامانا بياا  ذب اايبل طاا   -2
 واءبا طبه  اذا ج اءقااؤ. طه ؤاا  وط  يق م بل طم او اءيماؤس ط  أ واؤ ووظ هم  

يي اا  اءببلااج بيهاا ؤاا اذااا ج اءقااااؤ طاا  حااالم  ط  ناا ا اءاالو د اء ااامانا ءاامى طاام اف  -2
 اءيماؤس.

طهااا ؤاا اذاااا ج اءقاااااؤ طااا  طهااا ؤاا اءب اساااا  اءباااا ينياااع اء ااا    ا علااا  أكيسبهااا   -2
 وباوؤذه  ألا اءيماؤس.

 

تااب     طاا  ذ ظلاا  ط  ناا ا اءاالو د اياااااداا اءيقبا اار اءبااا يي اا  أا ذناا عم علاا  اال -ب
 اء امانا ألا طه ؤاا اذا ج اءقااؤ ءمى طم اف اءيماؤس: 

 يي   ذب وم كل  اياااداا ألا ا،ذا:
عقااام اابي عااا ا طنااابيا  باااس  اءهسئااار اي اؤ ااار واءبمؤ نااالر احااال اءقاااااؤاا اءيب تااا ر  -2

 وطب  عبه .
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باا ذنا عم علا  ؤنام اءيمؤتار إطااو طجتن ا اءينبيع اءيحلا ألا اذاا ج اءقاااؤاا اء -1
 ب ءينبيع.

 أا يق م طم او اءيماؤس بيب بعر اءقااؤ وذهوسا  أوب د عيللر اءبب سل. -3

 أا  بال طم او اءيماؤس اءقااؤاا ألا ااو  ا اءيب ت ر. -3

 أا يق م طم او اءيماؤس بهحل ؤأف ااتلللر عبم االعباام عل   ااؤ ذم اذا ج . -2

 اؤس اء  ت اءا ألا ءبب سل اءقااؤ اءلف ذم اذا ج .أا يحم  طم او اءيم -2

أا يعاح طم او اءياماؤس اءقاااؤ و يق طا ا  ببقاميم اءب علار اءيب تا ر ءليعا ؤور ألاا  -2
 ذب سل  ط  ا ن  اءيعليس .

أا يعانع طام او اءياماؤس اءعياا  بااوح اء ا ا  وذعاا وا اي اؤ  طاع اءهسئار اءبمؤ ناالر  -2
 وأوءل د ااط ؤ.

 م او اءيماؤس ااكماف اءياا   ط  اءقااؤ ءليب ل   وج ب عهم بهكيسبل.أا   بذ ط -9

أا ينياااع طااام او اءياااماؤس اءيعل طااا ا واءلل نااا ا اء ااااوؤ ر عااا  اءيعااا لر ط بااا ء  -20
 اءقااؤ.

 أا يعي  طم او اءيماؤس عل  ذمعلم اءعال  ا اينن نلر بسبهم ونس  اءع طلس . -22

 االذل م اءيب ت ر يعالا اءقااؤاا اءيبال .أا ينبامم طم او اءيماؤس وت هم  -21

أا  ب ع طم او اءيماؤس طني عر ط  اءق اعم اءبا يناببم إءسها  اءقاااؤ اءناللم طحام    -23
ألااا: اءعاااعلر  اءم اار  اءيعاا ؤور  اء باا ح  االذلاا م  اءب  ساات  اءا  ياار  اء ا يلاار  

 اءي ب علر.

  هم ألا ب د إ ؤاكهم ءيع عاكم.أا يحم  طم او اءيماؤس ا ان  اءق   واء يم ءم -23

أال ي قااام طااام او اءياااماؤس ؤن طااار اهطاااهم  و الااا ا كااا  هس  طبااازنس  أوبااا د اارطااا ا  -22
 اءيمؤتلر.

عبام اذااا جكم  -إا واااما –أا   باذ طام او اءيااماؤس اءقالم وااوء  اا ا اءعالالر  -22
 ءلقااؤاا. 

 بل ااا ذهم  وواهاا ا أا ي هاام طاام او اءيااماؤس ا،حااا   طعهاام  طاا  حااالم: اءاا عا ب  -22
نااااكم وطعاا عاكم واكبي طاا ذهم  و هحاالونه  ألااا اءحناا  ا عباام اذااا ج اءقااااؤاا علاا  

 طنب ى اءيمؤتر.
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أا  لم طم او اءيماؤس ب ءع اط  اءيجوا  عل  اذاا ج اءقاااؤ  ءالل ألقام  احا  اءيمؤتار  -22
 .وءا  أي  ي اءع اط  اءا ؤالر ط  : اءيب ألنر واءااوف اءنل تلر واالابي علر

 توصيات الدراسة: -ج

 ألا ب د ط  ذ للت اءمؤاتر إءلل ط  نب هج وجاااداا طقبا ر ن لا ب ،ذا:
عقم  وؤاا ذمؤ للر ووؤش عي  ءبمؤ   طم اف اءيماؤس عل  ولفلر ذ ظلا  ط  نا ا  -2

 اءلو د                               

 اء امانا ألا اذا ج اءقااؤ.     
بااا راؤ  اءبانلااار واءبعلساااام ط  نااا ا اءلواااا د اء اااامانا ويااامح   أا ذعبيااام إ اؤ  اءبااامؤ   -1

 ءبا  اا

 اءيي ؤت ا اي اؤ ر ألا اءيجتن ا اءبعلليلر.       
أا ذناابامم اي اؤاا اءبعلليلاار ط  ناا ا اءاالو د اء ااامانا ويجطااا اساام ءلببلااج ببناا ح  -3

 طم اف 

 اءيماؤس ألا أ اههم اعي ءهم اي اؤ ر.       

االذل م ب ءيماؤس  ب عب  ؤ أنه  ذعا   ا ن ا ي أت تال ي ألاا عيللار اذاا ج ذ ألسا وت ه   -3
 اءقااؤ.

أا ذبلباا  اي اؤاا اءبعلليلاار طهياار ذعز ااز االذن كاا ا ايين بلاار ءاامى طاام اف اءيااماؤس  -2
 نح  ااحل 

 بيلمأ اءيع ؤور اء اتعر ألا اذا ج اءقااؤ عل  طنب ى اءيمؤتر.    

طم اف اءيماؤس إء  باوؤ  ألبذ اءين م أط م ا،ب د وأألااا   أا ذ ال اي اؤاا اءبعلليلر -2
 اءينبيع 

اءيحلا ءليع ؤور ألا اذا ج اءقااؤاا جاا اءللر  طيا    وا  اءعال ار باس  اءيمؤتار     
 واءينبيع

 اءيحلا و نع  اءقااؤاا اءيبال  أك ا   بللر ءلبب سل.    

 با   واءببالم اءنسم.احبل ؤ طم اف اءيماؤس طي   بيبع ا ب ءحزم وعمم اء -2

 

 دراسات وبحوث مقترحة: -د

 اءلو د اء امانا وعال بل ب اني س اي اؤ ر ءمى طم اف اءيماؤس. -1
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 أوا اءلو د اء امانا ألا اءاب  اء ظل ا ءمى اءيعليس . -2

 اءلو د اء امانا وعال بل ب ءيس م اءيهبلر ءمى طالب اءيا لر اء  ن  ر. -3

  بل ب ءني ا اءعاللر ءمى طم اف اءيماؤس.اءلو د اء امانا وعال -4

 أل عللر بان طج ذمؤ لا ءببيلر اءلو د اء امانا ءمى طم اف اءيماؤس. -5

 اءلو د اء امانا وعال بل بهت ءس  اءب الل اءبان ف. -6
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 مراجع الدراسة
ذان  اار  (: " لاب عر اءقااااؤ اءبانا ف ألاا اي اؤ  اءيمؤتاالر "   ؤاتا ا 2922أ يام إباااهلم أ ياام ) -2

 .  122-132  1  طج2طلا   

(: اي اؤ  اءبان  ر وايطااف اء با بس  اءباا ر واءبالس   اءق كا    اؤ 2990أ يم إبااهلم أ يم ) -1
 اء اا اءعانا.  

(: اي اؤ  اءيمؤتالر ألاا ااءفلار اء  ء ار  ايتا بمؤ ر  ط ب ار اءيعا ؤف 1002أ يم إبااهلم أ يام ) -3
 اءحم  ر.  

 (: اي اؤ  اءبعلليلااااار واي اؤ  اءيمؤتااااالر  اءقااااا كا    اؤ اء ااااااا 1002إتاااااي عس   ناااااا )أ يااااام  -3
 اءعانا.

(: اءبحلساا  اي لاا ها ءللل ناا ا ب تااابامام 1000أ ياام اءاألاا عا تباالم  نلااا طحياا   لاالاف ) -2
SPSS.اءق كا    اؤ ق  د ءلا  عر واءبعا واءب ر ع   

وا ذ  ع  اءلو د اءع ط ا واءقمؤ  عل  اذا ج اءقاااؤ (: " أ1002اءنيس  طحيم علم اءنيلع طعلر ) -2
علاا  أل عللاار اءباامؤ ل ءاامى طااالب اءباامؤ   اءيساامانا ب للاار اءيعليااس  بي اار 

 .222-232  22اءي اطر "  طنلر اءبانلر   وللر اءبانلر  ا طعر ببه   ء 

  اااار (: االحب اااا ؤاا اءب ناااالر  ط اااار اءي اطاااار  ط ب1002اءنيساااا  طحياااام علاااام اءناااايلع طااااعلر ) -2
 اءفللللر.

 (: ايطااف اءبان ف اء ع م  اءا  م  ط ب ر اءاطم.  1002اءحن  ب  طحيم اءي سمف ) -2

(: اءنال و ايننا نا باس  اءباا ار واءبالسا   اءقا كا    اؤ اء ق ألار 2992اءمت  ا   طم أب ر ام ) -9
 اءعانلر.  

 لق ذل  ااؤ ا   اؤ اء اا.   (: اءلو د اء امانا أتنل  ذال1002اءنسم إبااهلم اءني  ونا ) -20

 (: اتبااذلنل ا اءبمؤ ل واءبعلم  اءق كا    اؤ اء اا اءعانا.  2991ا با علم اءحيسم ) -22

 (: إ اؤ  اءيجتن ا اءبان  ر  اءق كا   ع ءم اءاب .1003  ألر ألا   طحيم للاف   ألر ) -21

ير   تاام اءعااا  وف  ناا  طحياام  ناا ا  طحياام عااا   طن كاام  طحياام  ناابس  اءعنيااا  تااعم -23
(: االذن كااا ا اءحم  ااار ألاااا إ اؤ  اءبعلااالم وذن  ااام   اءقااا كا   اءي ب ااار 1002)

 اءعلا ر.

(: " وا اع عيللار اذاا ج اءقاااؤ ألاا طاماؤس اءبعلالم اءعا م بموءار 2992 الم علم اء ا ام اءهامك   ) -23
-92  32  ء22 ؤاتاار طسمانلاار "  اءينلاار اءبان  اار  اءا  اات  طااج –اءا  اات 

232. 

  1  سSPSS(: اءبحلساا  اي لاا ها ءللل ناا ا ب تاابامام باناا طج 1002ؤااا د طحياا   أباا  عااالم ) -22
 اءق كا    اؤ اءبعا ءلن طع ا.
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(: " اءاالو د اء ااامانا وعال باال ب ذااا ج اءقااااؤ ءاامى عسباار طاا  2330تااعم طحياام علااا اءعااهاف ) -22
انابسا  ط ظ ا اءقا ء اءعا م واءقاا ء اءاا   بيح ألاار اءاا هم "  ؤتا ءر ط 

 كللر اءبانلر  ا طعر أم اءقاى بي ر اءي اطر. 

 (: " اءيح كااا   بااا ءايلس ذا ويااامح  ء  عللااار لااابع اءقاااااؤ 1002تاااالطر علااام اءعاااالم  ناااس  ) -22

 .292-222  39  ء22اءيمؤتا "  طنلر طنبقل  اءبانلر اءعانلر  طلا  طج

 د اء اامانا ءلقلا    اءبان  ار  (: اءالو1002تالطر علم اءعالم  نس   طل علم اءعاالم  ناس  ) -22
 ااؤ ا   اؤ اء اا ءلبعا واءب ر ع.

(: لاب عر اءقاااؤ واذاا ج  ألاا اي اؤ  اءبعلليلار اءليبلار  ؤتا ءر  وبا ؤا   2992تللم علم    هم ) -29
 كللر اءبانلر  ا طعر اءيبل ؤ .

 ف ألاا اي اؤ  اءيمؤتالر (: " عيللر لبع واذا ج اءقااؤ اءبانا1003تهسا علم اءلال  أب  اءعال ) -10
  طااج 1 ؤاتار طسمانلاار "  اءينلار اءعليلاار  وللار اءبانلاار  ا طعار أتااس س    –

 .229-232  2  ء 29

(: طقل س اءقمؤ  عل  اذا ج اءقاااؤ )كااتار اءبعلليا ا(  اءقا كا    اؤ 2990تل  اءم   علموا ) -12
 اء اا اءعانا.

لر و م  طليير ألا لا ؤ  طام  الا ذعليلار طعازر  (: " أل عل1002علم اءا ي  طحيم اءنعمنا ) -11
كيلس ذا اا ي ألااا إكناا ب اءاااالب اءيعليااس  بعااع ط اا هلم وجاااااداا ايتااع أل ا 
ااوءلاار واءقاامؤ  علاا  اذااا ج اءقااااؤ "   ؤاتاا ا ألااا اءيباا كج وطاااي اءباامؤ ل  

 .211-21  231طلا  ء

ب اءن طعاار وعال باال باا عع (: " اءاالو د اء ااامانا ءاامى طااال1001علاام اءياابعم أ ياام اءاامؤ  ا ) -13
اءيب سااا اءيعاضلر واءيزاالر "  طنلر  ؤات ا ذان  ر واابي علر  وللر اءبانلر  

 .311-119  3  ء 2ا طعر  ل اا  طج 

(: " اذا ج اءقااؤ اءبان ف ألا ب د اءبب هج اي ل هلر "  طنلر اءبانلر  2922عل م اءم   ن أل  ) -13
 .20-22  2اءا  ت  س

(: طقلااا س اءقاامؤ  علااا  اذااا ج اءقاااااؤ )كبساا  اءبعلليااا ا ووبسااا  2992 ؤوي لاام   )عيااا اء ااا -12
 ااتئلر(  اءق كا   ط ب ر اءبه ر اءيلا ر.

(: " اءالو د االن عا ءا ط ه طال وقل تال "  1002أل ؤوي اءنسم ع ي ا  طحيم علم اءنايلع ؤري ) -12
  22  س 223طنلر علم اءب ل   اءهسئر اءيلا ر اءع طر ءلاب ب  اءق كا   ء 

31-20. 

(: " ذبيلر طه ؤاا    اءيع الا واذا ج اءقااؤ "   وؤ  بعب اا: 1001ألبحا علم اءا ي  ااواا ) -12
-2ذبيلااار طهااا ؤاا اءب اساااا وذااامؤ   ايباااماء  اءيبعقااام  حاااالم اء باااا  طااا : 

   اءا  م  طاوز اءبيسز اءبان ف.22/2/1001



 م1023( يوليو 33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    - 122 - 

ء حاا  وطاااي اءبحلساا  اي لاا ها ألااا اءعلاا م (: طباا كج ا2992ألااجا  أباا   ااا   آطاا م لاا  ي ) -12
   اءق كا   ااننل  اءيلا ر.1اءب نلر واءبان  ر واالابي علر  س

(: " أل عللار بانا طج إوااهاا ألاا اءبانلار اءلسئلار ألاا ذبيلار طها ؤ  اذاا ج 1002ءسل  إبااهلم أ يم ) -19
 ألااا اءقااااؤ ءاامى اءاااالب اءيعليااس  بعااي ر اءبعلاالم ايببااماها "  طنلاار  ؤاتاا ا
  22اءبعللم اءن طعا  طاوز ذاا  ا اءبعلالم اءنا طعا  ا طعار عاس  طايل  ء 

332-323. 

(: " أواا اانعاار ايوااهلار ءببيلار ايباماء علا  عيللار اذاا ج 1002نن   علم   طحيم ب  ل ) -30
اءقااااؤ وذحلااس  اءا ء اا ا اءيعلياا ا ألااا طقاااؤ ذقبلاا ا اءبعلاالم "   ؤاتاا ا ألااا 

 .122-131  211 ل  طلا  ءاءيب كج وطاي اءبمؤ 

ألاا م ناا اار و  اا ي  طع لااا   -(: إ اؤ  اءيمؤتاار وج اؤ  اء لاا 1009ي تااا ألبحااا اءهبااماوف ) -32
 اءق كا   اءيني عر اءعانلر ءلبمؤ   واءبعا.

(: اءب اسااا اءعليااا واءبانلاار اءعليلاار  ااؤ ا   اؤ اء ا اا ا ءلبعااا 1002يعقاا ب  نااس  نعاا اا ) -31
 واءب ر ع.

طاامح  ام اام ءعاا ءم ام اام  اءقاا كا    اؤ اء اااا  –(: اي اؤ  اءبان  اار 1002م علاام اءيعاااا )  تاا  -33
 اءعانا.
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