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 املستخلص
 شملت   عينة  خالل  من  في جامعة عراقية وهي جامعة سامراء  القرار  وجودة  االجتماعي  الذكاء  بين  العالقة  طبيعة  على   لتركز  الدراسة  هذه  جاءت

ما طبيعة العالقة بين الذكاء االجتماعي ) وتمثلت مشكلة البحث  .بطلبة المرحلتين الثانية و الرابعة متمثلة ثالثة اقسام علمية في كلية االثار
المحور    احتوى   الدراسة،  وأهداف  ينسجم  بما  الى اربعة محاور  الدراسة  ونظمت  (  وجودة القرار لدى طلبة كلية االثار في جامعة سامراء ؟ 

,  االطار نظري لمتغيرات الدراسة  الثاني  فيما تضمن المحور  وفرضياتها,  وأهميتها  وأهدافها  الدراسة  مشكلة  عبر عرض  الدراسة  االول منهجية
لعرض اجابات مجتمع الدراسة وتحليلها, واختبار فرضيات الدراسة واخيرا تخصص المحور الرابع لالستنتاجات   الثالث  المحور  تخصيص  وتم

 . والتوصيات ذات العالقة بموضوع الدراسة
Abstract 

This study came to focus on the nature of the relationship between social intelligence and the quality of 

decision in an Iraqi university, which is Samarra University, through a sample that included three scientific 

departments in the Faculty of Archeology represented by students of the second and fourth stages. The 

research problem was (What is the nature of the relationship between social intelligence and the quality of 

decision among students of the Faculty of Archeology at the University of Samarra?) The study was 

organized into four axes in line with the objectives of the study, the first axis contained the methodology of 

the study by presenting the study problem, its objectives, importance and hypotheses, while the second axis 

included the theoretical framework For the study variables, the third axis was devoted to presenting the 

answers of the study community and analyzing them, testing the hypotheses of the study, and finally the 

fourth axis was devoted to conclusions and recommendations related to the topic of the study. 
 مقدمة

 العلماء   من  العديد  وتناول  االن,  ولحد  الماضي  القرن   مطلع  منذ  بالبحث والتقصي  حضيت  التي  الموضوعات  احد  عام  بشكل  الذكاء  موضوع  يعد
  مؤسسات   بل زادت اهميته عندما تناولته  , (Alfred Binet)وعالم النفس الفرنسي    (Joy Guilford)  والمنظرين امثال عالم النفس االمريكي

  لمعرفة  الميدان  هذا  في  البحث  الى  قصوى   حاجة   االولى والثانية  العالميتين  الحربين  افرزت  وقد(,  Stanford University)كمؤسسة    علمية
العالم    وبعد ذلك جاء  المجتمع,  القيادية في  المراكز  وتبوأ  تصنيفهم  قدراتهم لغرض  ومعرفة  االفراد  بين  الفردية  الشخصية والفروق   خصائص
الذكاء    انواع  ابرز  بين  ومن  للذكاء,  جديدة  تصنيفات  المختصين في ميدان علم النفس ليضعوا  (Thorndike) والعالم    (Gardner)االمريكي  

حل    تناولت  االجتماعي والتي  الذكاء  بدراسة  اقترنت  فيه, والموضوعات التي  الدارسين  الباحثين  على اهتمام    حاز   الذي  االجتماعي  الذكاء  هو
 واالجتماعي.  النفسي والتوافق القرارات واتخاذ المشكالت

 -وسيتناول الباحث عدة محاول تتمثل بما يأتي :
 منهجية الدراسة  - لمحور األول :آ

 ري ظ  طار الن  اإل - محور الثاني :أل
 الجانب العملي -المحور الثالث : 
 االستنتاجات والتوصيات  - المحور الرابع :
 منهجية الدراسة المحور األول 

:لةك  ش  اوال/ م   ث   ألبح 
والتربوي بل كانت حكرا على الموضوعات االدارية والسياسية واالجتماعية,   ي  لميدان النفسأ ان موضوع جودة القرار من الموضوعات الجديدة في  

 اك حاجة ماسة الى دراسة هذين المتغيرين من خالل االجابة عن السؤال االتي.وبعد التمعن بخصائص المجتمع الطالبي في الجامعة وجدنا هن
 ) ما طبيعة العالقة بين الذكاء االجتماعي وجودة القرار لدى طلبة كلية االثار في جامعة سامراء ؟ ( 

 ثانيا/ فروض البحث:
 وية بين الذكاء االجتماعي وجودة القرار لدى طلبة كلية االثار في جامعة سامراء. عن  باط م  رت  أقة ال  د ع  ج  و  : ت  الرئيسية   لفرضية االولى. أ1
 يوجد تأثير معنوي للذكاء االجتماعي في جودة القرار على مستوى طلبة كلية االثار في جامعة سامراء.  :الرئيسية  الفرضية الثانية. 2
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صائية في مستوى الذكاء االجتماعي على مستوى طلبة كلية االثار في جامعة سامراء ح  اداللة   ات  ق ذ  د فرو  وج  : ت  الرئيسية    الفرضية الثالثة .3
 وفقا لمتغيري )الجنس و المستوى(.

خاذ القرار الجيد على مستوى طلبة كلية االثار في جامعة  ت  إقدرة على  صائية في ال  ح  ا:  توجد فروق ذات داللة  الرئيسية    الفرضية الرابعة.  4
 يري )الجنس و المستوى(.سامراء وفقا لمتغ 

ية تماع  الج  إ رائح   لش  أحدى  إتعد مرحلة الشباب من المراحل المهمة التي يمر بها االنسان, حيث تعتبر شريحة الشباب    ثالثا/ اهمية البحث:
وتبقى امكانية تحقيق هذه المهام مرهونة بقدرات الشباب   مامال  آلى  آه  ركت  ومة ح  يم  د  تمع و  مج  طوير ال  همة ت  ليها م  تقع ع  لنشاط و  آيوية و الح  فعمة ب  لم  ا

عداد هذه المرحلة اعدادا سليما متكامال, وال تقتصر اهمية البحث أ لية  المثقف على تحمل اعباء ذلك وهذا ال يمكن ان يتحقق اال بضمان عم  
ور او اصالح اجتماعي يرتبط اساسا بإمكانية الوصول الى  الحالي على الذكاء االجتماعي بل يعد القرار الجيد متغيرا حيويا ومهما فأن اي تط

وتتضح اهمية البحث الحالي في معرفة العالقة بين الذكاء االجتماعي وجودة القرار لهذه المرحمة العمرية )طلبة الجامعات(    افضل القرارات.
 مة ومستقبلها. بوصفها الفئة المثقفة التي تساعد على تطوير المجتمع وتقدمه والتي تمثل حاضر اال

 اهداف البحث: /رابعا  
 القرار لدى طلبة كلية االثار في جامعة سامراء. ه  لذكاء االجتماعي وجودآس يا  ق  . 1
 ية االثار في جامعة سامراء وفق متغيري )الجنس و المستوى الدراسي(. ل  ك   ة  طلب   ي لدى  تماع  الج  آلذكاء آ التعرف على الفروق في .2
 قياس جودة القرار  لدى طلبة كلية االثار في جامعة سامراء..3
 التعرف على الفروق في جودة القرار طلبة كلية االثار في جامعة سامراء وفق متغيري )الجنس و المستوى الدراسي(. .4
 ين الذكاء االجتماعي وجودة القرار لدى طلبة الكلية المبحوثة. التعرف على طبيعة العالقة ب.5

 احملور الثاني : االطار النظري
 ((SOCIAL INTELLIGENCEالذكاء االجتماعي اوال  : 

ن إن ما يحتاجه الفرد داخل جماعته سواء كانت جماعة عمل أو أصدقاء أو عائلة، ان يتمتع بمزايا فردية تساعده على التعامل وتحسي   
يز عالقته مع اآلخرين وهذا ما يسمى بالذكاء االجتماعي، ويتمثل في قدرة الفرد على إدراك أمزجة اآلخرين من حيث دوافعهم ومشاعرهم والتمي

(, عندما أشار إلى وجود ذكاء يختلف عن الذكاء العام أو المجرد (THORNDIK, 1920بينها، وكانت بدايات االهتمام بهذا الميدان على يد  
متعارف عليه، ومنذ ذلك الحين اكتسب الذكاء االجتماعي أهمية خاصة وفتح المجال أمام العديد من الباحثين لدراسته والكشف عن مكوناته ال

 ووضع مقاييس خاصة به كميدان مستقل، وهو ما سنتعرض له بالشرح فيما سيأتي.
   يماع  الجت  آلذكاء آ( مفهوم 1

تحكم فيهم وإدارتهم والتصرف بفطنة ال  ، و    اتن  ، والب    ، واألوالد  ساء، الن    جاللر  آم  ه  ف    لقدرة على  آالجتماعي بانه  آلذكاء  آ(  (Thorndikeعرف  
،  امكانية الشخص في معرفة الية العالقات االجتماعية  بين االفراد    الى النظر بأن  الذكاء األجتماعيزهران    وذهب  (.1في العالقات اإلنسانية)

( الذكاء  (Gardner  يرى (.و 2االجتماعي)والتوافق    ٌيحقق التوازن ما  ب،  المختلفة    التصرف في المواقف االجتماعية  اختيار  سنوالتفاعل معهم وح  
،  فراد  والحالة النفسية لأل  الداخلية ،  ، والدوافع  المشاعر اإلنسانية  معرفة  على أنه مفهوم يشمل عددا من القدرات أهمها )القدرة على  االجتماعي

اهالتعاطف و  وايجاد روح التعاون ،  فريقال ا  فعاال  داخلوالعمل كعضو    ، يجابية معهم بناء العالقات االوامكانية  وينظر له (. 3) اآلخرين إتج 
على الشفوي وغير الشفوي مع   والتواصل    الفريق متمثال  بقدرته على ابداء روح التعاون  الفرد عند التعامل مع االفراد ضمن  ذكاء    على انه  

كما   (.4)البائع والمشتري تهم لكي يتفاعل معهم بطريقة مرضية كما يفعل  ا  غب  ر  ين ودوافعهم و  ر  خ  اف األهد  لشخص إلأهم  ف    ،بما يحقق  اآلخرين
يرى ناصر الدين أن الذكاء االجتماعي يعني القدرة على فهم مشاعر اآلخرين ودوافعهم واهتماماتهم ومقاصدهم والتمييز بينها ويضم أيضا  
الذكاء   وأصحاب  معهم  وإقناعهم والتجاوب  مع اآلخرين  التواصل والتفاعل  على  والقدرة  واإليماءات  الوجوه والصوت  لتعبيرات  الفرد  حساسية 

ل،  تماعي يظهرون مهارات قيادية فمنهم )المعلمون، السياسيون، وعلماء االجتماع، والقادة واإلداريون الناجحون، والتربويون، ورجال األعمااالج
 (.5الفريق وإتاحة المجال أمام الناس بالعمل بصورة جماعية)عمل ورجال الدين، ويعتبر الذكاء االجتماعي ضرورة تفعيل 

لقد حاول العلماء إثبات أن للذكاء االجتماعي مكونات خاصة به مما يثبت استقالليته عن باقي األنواع األخرى   :الجتماعي( مكونات الذكاء ا2
 (: 6)يمكن تحديده بما يليلذكاء أإلى أن   Marlowe) ) ويرى للذكاء، 
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 .ما يبدر من الفرد من سلوكا  اتجاه المواقف االجتماعية المختلفة  تحقيق المنفعة : الجتماعيأداء اال
( فقد حدد خمسة  Orloikاما ) .تصرف بشكا فعاال  وناجحا  ، أي الالشخص في التعامل بايجابية في المواقف المختلفةاعية: قدرة تم  الج  ألكفاءة أ

 مكونات للذكاء االجتماعي اال وهي:
 )الحاالت النفسية الداخلية(. إدراك اآلخرين 

 القدرة العامة على التعامل مع اآلخرين.
 معرفة العادات واألدوار في الحياة االجتماعية.

 االستبصار والحساسية للمواقف االجتماعية المعقدة.
 استخدام التكتيكات االجتماعية في معالجة المواقف االجتماعية.

 Quality)  (Decisionجودة القرار   ثانيًا :
يعتبر موضوع القرار من الموضوعات ذات االهمية التي شغلت بال العلماء بمختلف اختصاصاتهم كونه مسالة اساسية في حياة كل شخص, 

القريب حيث ان اي شخص يؤدي اعماله بسلسلة من القرارات وتترتب على هذه القرارات نتائج تحدد موقف حياته في المستقبل سواء على االمد  
يقها,  او البعيد, اما نوعية القرار وجودته اليزال موضوع نقاش وجدل, اذ تشير نوعية القرار الى مدى تحقيق االهداف التي يسعى الفرد الى تحق

عا  وتحقيق المستوى المقبول من التناسب بين وسيلته وهدفه ضمن معطيات ظرفية معينة, وهنا يشير )العجمي( ان نوعية القرار تختلف تب
الظروف  الختالف طبيعة المشكلة التي يعالجها والمركز الوظيفي او االجتماعي لمتخذ القرار واألفراد الذين يتعامل معهم وطريقة اتخاذ القرار و 

 (.7المحيطة بالقرار والوقت المتاح التخاذه باإلضافة الى المشاركة في اتخاذ القرار) 
 ( مفهوم جودة القرار1

( Raiffa(،ويرى )8( ان القرار الجيد هو ذلك القرار الذي يحقق األهداف المحددة، والذي يتخذ في وقت صنعه) March & Olsenيرى )     
(, اما 9بان جودة القرار هي البديل الذي اختير على اساس نهج علمي وموضوعي واستند على المشاركة لتحقيق واحدة من نظريات المنفعة) 

(Edwardsفيرى جودة القرار هي )  (ويشير  10ان تختار الخيار مع اعلى فرصة إلنجاز االهداف وتوليد نتائج جيدة على المدى البعيد ,)
والتصور    )النعيمي( الى جودة القرار بانها متغيرا حيويا يتخذ من خالل عملية معرفية تستند الى سلسلة من الفعاليات العقلية كاالنتباه والتذكر

(، أما )الجودي( فينظر الى جودة 11اختيار بديل معين من بين مجموعة بدائل محتملة لحل المشكلة او الموقف)والتفكير تمكن القيادة من  
يز القرار بانه ذلك البديل الذي درس بتأن و روية من بين عدة بدائل ووجد فيه افضل الخيارات المطروحة ويمكن السيطرة عليه واخراجه الى ح

( فقد ربط جودة القرار بتحقق االهداف من قبل االدارة في وقت  Sharfman & Deanjr(، واشار كل من )12الوجود بأقل التكاليف الممكنة) 
( فقد اشار الى جودة القرار بانها ذلك البديل الذي اختير على اساس اعتبارات معيارية و وصفية مترابطة ومتفاعلة  Keren(، اما )13صنعه)

 (.14ذي يزيد من احتمال الحصول على نتائج جيدة)باستمرار بعيدا عن التحيز والعواطف وال 
 ( اهمية جودة القرار2

ــــــارها على المجتمع ان القرارات الجيدة لن تتحدد اثـارها االيــجابية فقط داخــل المــــنظمات التي انطلقت منها، بل ان القرارات الجيدة تنـــعكس بأثـ
دفع بروز مدرسة القرارات أصبحت المحرك الحقيقي لنشاط المجتمعات، ونقطة انطالق نحو انجاز االهداف والنجاح فيها مما    (.15والبيئة)

ت، في الفكر االداري سميت "مدرسة اتخاذ القرارات" وان القرارات بشكل عام تترتب عليها المواقف التي تستند عليها خطى المستقبل للمجتمعا 
يكون القرار جيد تكون   وفي الحقيقة ان القرارات هي الميزان الحقيقي لقيادة هذه المجتمعات الن القيادة هي القرار والقرار هو القيادة فبقدر ما 

 ( : 16القيادة كفؤة.وتنطلق اهمية جودة القرار من جانبين اساسيين هما)
 جانب اكاديمي يتمثل في افتقار الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بشكل عميق ومفصل.

طوير، وبالتالي فان اي عملية تطور او جانب مجتمعي يتمثل في تسابق المجتمعات وخاصنا النامية منها في الدخول في مضمار التنمية والت
(. فالقرار الجيد هو احد خصائص المجتمعات المتقدمة ألنه مفتاح  17اصالح اجتماعي يرتبط اساسا بإمكانية الوصول الى افضل القرارات)

عظيمة في مستقبل الدول، واساس نجاح اي دولة  النجاح والتميز والتجديد والتطوير، وعلى هذا االساس فان القرارات الجيدة تعد أساسا النتقاله  
(, وبما ان جودة القرار تستند على عملية المشاركة والموضوعية وتؤخذ بنظر االعتبار عند اتخاذها قيم 18يتوقف على مدى كفاءة قراراتها) 

الثقة بين الفرد ومن يحيط به وهذا يسهل عملية  ومعتقدات اولئك الذين يملكون القدرات االبداعية فأنها من المسائل المهمة التي تزيد من مبدا  
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عيدة  المضي في تنفيذ القرارات واالشراف الذاتي عليها, مما يعكس تأثير القرارات االيجابية على مستوى االفراد والمجتمع ككل ويخلق نتائج ب
 (.19المدى تجعل المجتمع التعليمية قادر على تحقيق قفزة نوعية ومميزة)

برزت العديد من االبحاث التجريبية والمحاوالت التي سعت الى تحديد وفحص ابعاد جودة القرار ولكن هناك تباين في    لقرار: ( ابعاد جودة ا3
وجهة نظر الباحثين في تصنيف هذه االبعاد وهذا امر بديهي يعود الى اختالفهم في تحديد ماهي هذه االبعاد، وعددها، وطرق قياسها، وان  

االبعاد هو بهدف تعميق المفهوم حول هذا الحقل اذ انها تمكن من تحديد كيفية الوصول الى قرارات ذات جودة عالية،  محاولة االلمام بهذه  
في اطار االبعاد التي عرضتها الدراسات  و  باإلضافة الى ذلك يمكن االستدالل بهذه االبعاد للتعرف على مستوى جودة القرار وتحديد طبيعتها.

)المشاركة في    ابعاد جودة القرار قد تختلف من دراسة الى اخرى, اال ان هناك ابعاد تصف اطار أي قرار ناجح وهي السابقة يمكن القول ان  
 من الدراسات وهي دراسة كل من   عدد تناولتها هذه االبعادالقرار, شفافية القرار, تجنب الصراع(, و 

(Levine & Moreland, 1990 )Cobham & Surrey, 2006) ( )(Tony & others, 2008  . 
 ( 1وكما مبين بالجدول )

 (  20( ابعاد جودة القرار من وجهة نظر عدد من الباحثين) 1جدول )

 المشاركة في القرار: 
التي  تعرف عملية المشاركة في الفكر االداري االسالمي بالشورى وهي من المبادئ االسالمية التي اكدها القران الكريم واعتبرها احد الدعائم   

في   تعالى  يقول  حيث  االسالمي,  الحكم  عليها  تنزيلهيقوم  رزقناهم    محكم  ومما  بينهم  شورى  وامرهم  الصالة  وأقاموا  لربهم  استجابوا  "والذين 
كما تضمنت السيرة النبوية الشريفة عدة مواقف تبين مدى اهتمام الرسول )صلى هللا عليه وسلم( بمشاركة الصحابة في الراي (.  21)ينفقون"

أن كل فرد يحتاج إلى مساعدة ومعاونة ورأي اآلخرين سواء كانوا رؤساء أو زمالء أو مرؤوسين، فالفرد    (التخاذ القرارات, وأشار )الشقصي
وبغض النظر عن مستوى تعليمه ونضجه ال يمكنه أن يحيط بكل جوانب المشكالت التي يواجهها سواء على المستوى الفردي أو على مستوى 

ى هو اسلوب الديمقراطية الذي يعطي حيزا   من أهمية الشور (.  و 22)بد من مشاركة اآلخرينالمنظمة، وبهدف إيجاد حلول لتلك المشكالت ال  
وال سيما القرارات التي تتعلق بأعمال االخرين مما يمكن ان تؤثر صنع القرار  لتوسيع قاعدة التعاون والمشاركة وابداء الرأي في عملية    واسعا  

, مما ينعكس ايجابيا على   ن تعاونهم والتزامهم مما لهذه العملية من اثار نفسية كرفع معنوياتهممزايا عديدة مثل ضما  ،ناتجا  عنه  على اعمالهم
ون اكثر  ادائهم وجعلهم اكثر قدرة على تحمل المسؤولية تجاه تنفيذ القرار, باإلضافة الى ذلك فان المشاركة تحسن جودة القرار الن القرارات ستك
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1 Levine & Moreland 585 1990 * *   *         

2 Valero 87 1997 * *  *          

    *   *     *  2002 74 زير  3

4 
Whelan  &  Sawka 

95 2003   * *  *        

5 
Keren & Brniu 

351 2003 *  *   *   *     

6 Cobham & Surrey 1 2006 *  * *          

7 Tony & Karim & Ried 6 2008 * * *           

      *   * *    2010 14 ناجي و اخرون  8

 * * *           2011 75 جرادات واخرون  9

 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 5 التكرار 
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في    سهموا  أخرين قد  اال  ر للفرد الواح بأنه صانع قرار بديال عن الجماعة ، غير انه يمكن ان يدرك وبسهولةالنظ"الندبرج"  يمكن    ويرى واقعية,  
جهدا    ألكثر من فرد وليستجهدا  مشتركا   ذلك يجب النظر إلى عملية صنع القرار    وبناء  على وفي تحديد وتقويم البدائل،  الختالفات  مييز ات  

شفافية   .(23) حتى ولو كان القرار في صورته النهائية قد صدر من قبل هذا الفرد  المجتمعكان موقعه في    شخص معين مهماب  فرديا متمثال  
ويمكن القول أن جميع تعريفات  (.  24)ان الشفافية تعني النزاهة في عمل األشياء التي تمكن الناس من معرفة ما تقوم به بالضبط،    القرار

شفافية القرار بمعناها الواسع    .(25)لمات أربعة هي: المصـــداقية، واإلفصــاح، والوضــوح، والمشــاركةالشفافية تدعو إلى جوهر واحد يرتبط بك
 صاحب القرارن و ، فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن من شؤ من يخصهم القرار تعني أن يكون الهدف من هذا القرار معلن وبمتناول جميع

.وتتضمن شفافية القرار  (26) أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن، والتي قد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وحماية المصالح 
,  وضوح القرارات بعيدا عن الغموض وسهولة فهمها، وانسجامها مع الثقافة السائدة، وموضوعتيها، ووضوح لغتها بما يتناسب مع روح العصر

من اتخاذ ذلك القرار وماهي النتائج التي ستترتب    صاحب القرارهو مغزى    فية القرار تعني السماح لآلخرين بمعرفة الحقيقة وما لذلك فان شفا
 (.27) عليه، دون محاولة إخفاء أو تظليل المعنى أو تبديل الواقع إلظهار األمور بصورة أفضل

فرد مع احتياجات فرد أخر، وعدم  الر منها ويحدث عندما تتداخل احتياجات  ان الصراع حقيقة من حقائق الحياة التي ال مف  تجنب الصراع:
  اتفاق الطرفين على كيفية تلبية احتياجاتهم, وقبل التطرق الى معيار تجنب الصراع كأحد المعاير االساسية لجودة القرار يجب التعرف على

او تعط اضطراب  انه  على  الصراع  عرف مارش وسيمون  الصراع,  فقد  الجمــاعة  مفهوم  الفــرد او  القــرار بحيث يواجــه  في عملية اتخــاذ  يل 
ط في اتجاهين مختلفين في ذات الوقت, او وضع يتطلب لخلويعرفه ليفت بانه نوع من االحباط يتميز با(.  28)صعــوبة في اختيــار البــديل

نتيجة سلوكيات صناع القرار مـــثل اإلدراك   منظمةصراع داخل ال.اذن الصراع يأخذ اتجاهين االول ال(29)اتخاذ قرار بين حاجتين متعارضتين
الصراع الفردي داخل الفرد )متخذ القرار(    واالتجاه الثاني هو(. 30) المتحيــز لألشخــاص والمعلومــات وغـــلــبة العاطــفة علــى تفكيــر متخذ القرار

،  مختلف المشاكلنفسه(، وينشأ بسبب الصعوبات التي يواجها عندما يقوم باتخاذ قرار لمواجهة    ويمثل هذا النوع ظاهرة صراع الفرد مع ذاته ) 
عدم اتخاذ القرار نظرا لعدم معرفة   أو  نتيجة عدم قدرته على المقارنة بين البدائل المختلفة، أو عدم تقبل البديل ألنه ال يحقق النتائج المتوقعة

شكالت الناتجة عن تداخل وتشابك البدائل من حيث نتائجها القادرة على تحقيق أهدافه، كما قد يكون سببه المتوقع بسبب الم  بالتوزيع االحتمالي
 (. 31) نتيجة إحباط، واختالف في األهداف واألدوار التي يعايشها

 اجلانب العملي /احملور الثالث
 عرض النتائج  :اوال  

الدراسة على المقاييس المستخدمة رصدا علميا يساعد   عينةذلك من خالل رصد اجابات  تحليل نتائج الدراسة الميدانية و   المبحثفي هذا    نتناول
 . على استخالص النتائج وتفسيرها في ضوء الخلفية النظرية

 / ميدان الدراسة ومسوغات االختيار: 1
  , ل عديدة اخرى على هذا القطاع الواسعيمثل قطاع التعليم العالي احد المفاصل المهمة والحيوية والبناءة في المجتمع العراقي, وتعول مفاص

بالمالكات المتخصصة, وهو يمثل ركيزة أساسية في الحياة العلمية واالجتماعية, إذ تتميز المجتمعات    المنظماتوذلك لكونه يرفد الوزارات كافة و 
ع درجة تقدمها  العالية والثقافية, كما تقاس  العلمية  الكفاءات  بيان مدى تحقق ولغرض  .لى هذا االساسالمتقدمة بحجم الخريجين واصحاب 

مالم يتم وصف    ة وسيلةالهدف االساسي للبحث فينبغي التعرف على مجتمعه وخصائصه المتوفرة ، كون ال يمكن تحيق استخداما  فعاال  ألي
مجتمع من اجل اختيار وسائل دقيقا  للالتي تميزه عن غيره مما يتطلب وصفا   خاصة  ال  هن لكل مجتمع صفاتأ , إذ  دقيق    مجتمع الدراسة بشكل  

ولغرض استيفاء الخصائص المميزة كلية االثار في جامعة سامراء,  , ولقد تم تحديد عينة عمدية من مجتمع الدراسة وهي  تناسبه    التي  االختبار
 (. 2والموضحة في الجدول )  هاسيتم عرض أهم خصائص الكليةلهذه 

 (32( خصائص الكلية املبحوثة )2اجلدول )
 الخصائص 

 

 

 الكلية

 سنة   

 التأسيس   

 عدد     

 االقسام   

 عدد   

 لتدريسين ا    ا

 عدد     

 الموظفين      

 عدد       

 الطلبة      

 نوع

 الميدان

 طلبة 442 32 26 4 2010 االثار
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 دراسات اولية 

 المصدر من اعداد الباحث  
لقياس الذكاء االجتماعي وجودة القرار لدى طلبة كلية االثار في جامعة   التحليلي  الدراسة المنهج الوصفي  اتبعت   /منهج وادوات الدراسة:2

وتشمل محورين ) الذكاء االجتماعي و جودة    (  2010)محمود كاظم التميمي و غيد سمير ثابت,    سامراء, وقد تم تبني اداة مقننة لهذا الغرض
 فقرة 40القرار( وعدد فقراتها 

متمثلة بـثالث اقسام )قسم    2017/ 2016للعام الدراسي    تم اختيار عينة الدراسة من طلبة الدراسات االولية في )كلية االثار(  ينة الدراسة:/ ع3
إستبانة   98على    وحصل استبانة على عينة الدراسة    120قسم االثار, قسم الصيانة والترميم(، وقام الباحث توزيع    السياحة االثرية والدينية,

مبحوث فضال    قسم من حيث عدد االستمارات الموزعة والمستلمة لكل      ،  الستمارات أتوزيع  الية  (  3, ويوضح جدول ) %81.6بنسبة استرداد  
 . في المجتمع قسمعن نسبة تمثيل كل 

 ( توزيع استمارات االستبيان على األفراد في االقسام المبحوثة3جدول )
 

 ت

 

 القسم

 االستمارات 

 الموزعة  

 االستمارات  

 المستلمة الصالحة 

 نسب التمثيل 

 في المجتمع

 37.8 38 40 السياحة االثرية والدينية 1

 24.4 34 39 االثار 2

 37.8 26 36 الصيانة والترميم  3

 100 98 115 المجـمـــــــــــــــــــــــوع

 المصدر من اعدا الباحث
حيث ان اختالف الجنس وتباين خبرة الحياة الجامعية متوفرة في   و تضمن البحث الجنس )ذكور واناث( و المرحلة الدراسية )ثاني و رابع(,

 :( وكم يأتي4وبهدف وصف عينة الدراسة تم تفصيلها في جدول ) هذه المراحل 

 القسم                    

  

 

 الجنس 

 

 السياحة االثرية   

 والدينية 

 الصيانة  االثار

 والترميم 

 المجموع

 النسبة      العدد     

 لمئوية ا    ا

 النسبة     العدد    

 المئوية     

 النسبة      العدد    

 المئوية     

   النسبة     العدد     

 المئوية   

 %38.2 39 %6.9 7 %11.8 12 %18.4 20 المرحلة الثانية  ذكر 

 %29.4 30 8.8 9 %8.8 9 %11.8 12 المرحلة الرابعة

 %11.8 12 %3.9 4 %5.9 6 %1.9 2 المرحلة الثانية  انثئ

 %16.7 17 %5.9 6 %6.9 7 %3.9 4 المرحلة الرابعة

 %100 98 %25.5 26 %33.3 34 %37.2 38 المجموع

 المصدر من اعداد الباحث 
 ثانيا/ تفسير النتائج 

يتضمن هذا المحور عرضا للنتائج التي توصل اليها الباحث اعتمادا على بيانات البحث الحالي طبقا ألهدافه, كما يتضمن تفسير النتائج 
 وعرض االستنتاجات ثم التوصيات والمقترحات. 

  طلبة   لدى  االجتماعي  بالذكاء( سؤاال  يتعلق  20/ قياس الذكاء االجتماعي لدى طلبة الكلية المبحوث:ضم هذا المتغير في استبانة الدراسة ) 1
  المتغير   هذا  تجاه  المبحوثين  الطلبة  اجابات  ان   النتائج  أشارت  حيث  ، (5كما في الجدول )  ( X1-X20، وتمثلت بالعبارات )الكلية المبحوثة

  حين  في(, 0.929) عام معياري  افوانحر (, 3.80) عام حسابي وبوسط, االجابات تلك من( 60.8) بلغت عامة وبنسبة االتفاق باتجاه تميل
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  العينة  افراد  ان  نستنتج  ورد   ما  خالل  ومن(  27.4)   وللمحايد(  11.8)  بلغت  عامة   نسبة  االجابات  لتلك(  االتفاق  عدم)   السلبي  االتجاه  شكل
 ( المعدالت العامة للتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكاء االجتماعي5)  .جدولجيد  ذكاء اجتماعي مستوى  لديهم
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 ال أتفق تماما  ال أتفق محايد  أتفق أتفق تماما  
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X1 16 47.1 11 32.4 5 14.7 1 2.9 1 2.9 4.17 0.999 

X2 13 38.2 10 29.2 7 20.6 3 8.8 1 2.9 3.91 1.111 

X3 11 32.4 15 44.1 3 8.8 5 14.7 - - 3.94 0.981 

X4 7 20.6 12 35.3 9 26.5 5 14.7 1 2.9 3.55 1.087 

X5 7 20.6 12 35.3 11 32.4 3 8.8 1 2.9 3.61 1.015 

X6 12 35.3 13 38.2 5 14.7 4 11.8 - - 3.97 0.999 

X7 8 23.5 12 35.3 6 17.6 5 14.7 3 8.8 3.50 1.261 

X8 8 23.5 15 44.1 7 20.6 3 8.8 1 2.9 3.76 1.016 

X9 5 14.7 8 23.5 16 47.1 4 11.8 1 2.9 3.35 1.013 

X10 10 29.4 9 26.5 10 29.4 3 8.8 2 5.9 3.64 1.177 

X11 9 26.5 13 38.2 6 17.6 4 11.8 2 5.9 3.67 1.173 

X12 14 41.2 9 26.5 8 23.5 1 2.9 2 5.9 3.94 1.153 

X13 12 35.3 18 52.9 3 8.8 1 2.9 - - 3.64 1.177 

X14 9 26.5 13 38.2 9 26.5 3 8.8 - - 3.82 0.936 

X15 7 20.6 12 35.3 8 23.5 4 11.8 3 8.8 4.20 0.729 

X16 8 23.5 17 50.0 7 20.6 2 5.9 - - 3.91 0.830 

X17 10 29.4 12 35.3 8 23.5 3 8.8 1 2.9 3.79 1.066 

X18 7 20.6 17 50.0 6 17.6 3 8.8 1 2.9 3.76 0.986 

X19 9 26.5 14 41.2 10 29.4 1 2.9 - - 3.91 0.830 

X20 13 38.2 14 41.2 6 17.6 1 2.9 - - 4.14 0.821 

 المعدل
22.9 37.9 27.4 8.3 3.5 3.80 0.929 

60.8 11.8 

 / التعرف على الفروق في الذكاء االجتماعي لدى طلبة الكلية وفق متغير الجنس ) ذكور, اناث(: 2
حصائية  إلة  ال  روق ذات د  هذا يعني هناك ف  , (6)  رقم  بالجدول  موضوح  وكما   (  الجدولية   ( Tمة  يكبر من قأ   (  المحسوبة   ( Tقيمة    لطالما  

لد الذكاء  الذكورا  الن  أكور و لذ  أ   ىبين مستوى  لصالح  الفرق يعود  (  4.16)  البالغ   الحسابي إلجابات للذكور  الوسط  ذلك  على  , ويدلث وهذا 
المعدالت العامة (  6جدول )   .(0.999)  معياري   ( وانحراف3.97)  , بينما بلغ الوسط الحسابي إلجابات االناث(0.779)  معياري   وانحراف

 للتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكاء االجتماعي وفق متغير الجنس )ذكور واناث( 
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T 
 المحسوبة 

T 
 الجدولية 

 أتفق 

 تماما  

 أتفقال  ال أتفق محايد  أتفق

 تماما 

 14.3 50.9 29.5 الذكور 

 

4.9 0.4 4.16 0.779 3.212 1.149 

80.4    5.3 

 0.999 3.97  2.7 22.5 49.1 29.7 االثاث

74.8 2.7 
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   (T  / التعرف على الفروق  في الذكاء االجتماعي لدى طلبة الكلية وفقا لمتغير المستوى   )المرحلة الثانية, المرحلة الرابعة(:بما ان قيمة3
هذا يعني هناك فروق ذات داللة احصائية بين مستوى الذكاء لدئ   ,(7)  رقم  بالجدول  موضوح  ( كماالجدولية  (Tاكبر من قيمة    (المحسوبة

  المرحلة   طلبة  إلجابات  الحسابي  الوسط  ذلك  على  ويدل المرحلة الثانية والمرحلة الرابعة وهذا الفرق يعود لصالح طلبة المرحلة الرابعة,    طلبة
البالغ  معياري   وانحراف(  3.21)  الثانية  المرحلة  طلبة  إلجابات  الحسابي  الوسط  بلغ  بينما(,  0.787)  معياري   وانحراف (  4.11)  الرابعة 

( المعدالت العامة للتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكاء االجتماعي وفق متغير المستوى  7دول ) (.ج0.918)
 )المرحلة الثانية, المرحلة الرابعة(
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 المحسوبة    

T 

 أتفق  الجدولية     

 تماما  

 ال   محايد    أتفق

 أتفق   

 ال أتفق 

 تماما

 المرحلة 

 الثانية 

29.0   27.9 29.3  

 

10.9 4.4 3.2  0.918 4.010 1.149 

56.9    14.3 

 المرحلة 

 الرابعة

29.7 41.1  21.5 2.7 5.0 4.11 0.787 

70.8 7.7 

 قياس جودة القرار لدى طلبة الكلية المبحوث:/ 4
 في  كما(  X21-X40)  بالعبارات  وتمثلت  المبحوثة،   الكلية  طلبة  لدى  بجودة القرار  يتعلق  سؤاال  (  20)  الدراسة  استبانة  في  المتغير  هذا  ضم

(  63.0) بلغت عامة وبنسبة االتفاق باتجاه تميل المتغير هذا تجاه المبحوثين الطلبة  اجابات ان الجدول   في الواردة النتائج وتشير ، (8) الجدول 
  االجابات   لتلك(  االتفاق  عدم)  السلبي  االتجاه  شكل   حين  في(,  0.895)  عام  معياري   وانحراف(,  3.71)  عام  حسابي  وبوسط,  االجابات  تلك  من

 . يتمتعون بقدرة جيدة على اتخاذ القرار المناسب العينة افراد ان نستنتج ورد ما خالل  ومن( 25.4) وللمحايد( 11.6) بلغت عامة نسبة
 لجودة القرار( المعدالت العامة للتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 8جدول ) 
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 ال أتفق تماما   ال أتفق  محايد  أتفق أتفق تماما  

 % ت % ت % ت % ت % ت

ار 
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 ال
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X21 
6 17.6 19 55.9 7 20.6 2 5.9 - - 3.85 0.783 

X22 9 26.5 14 41.2 7 20.6 4 11.8 1 2.9 3.82 0.968 

X23 5 14.7 14 47.1 14 47.1 - - 2 5.9 3.70 0.675 

24 X 9 26.5 12 35.3 10 29.4 3 8.8 -  3.79 0.946 

25 X 6 17.6 12 35.3 9 26.5 7 20.6 - - 3.50 1.022 

26 X 7 20.6 12 35.3 12 35.3 2 5.9 1 2.9 3.64 0.981 

27 X 8 23.5 12 35.3 6 17.6 5 14.7 2 5.9 3.50 1.261 

X28 8 23.5 15 44.1 7 20.6 3 8.8 1 2.9 3.76 1.016 

29 X 5 14.7 8 23.5 16 47.1 4 11.8 1 2.9 3.35 1.013 

30 X 10 29.4 9 26.5 10 29.4 3 8.8 2 2.9 3.64 1.177 

31 X 9 26.5 13 38.2 6 17.6 4 11.8 2 2.0 3.67 1.173 

32 X 14 41.2 9 26.5 8 23.5 1 2.9 2 5.9 3.94 1.153 

33 X 12 35.3 18 52.9 3 8.8 1 2.9 - - 4.20 0.729 

34 X 9 26.5 13 38.2 9 26.5 3 8.8 - - 3.82 0.936 

35 X 7 20.6 12 35.3 8 23.5 4 11.8 2 5.9 3.47 1.211 

36 X 3 8.8 21 61.8 9 26.5 1 2.9 - - 3.76 0.654 

37 X 5 14.7 9 26.5 16 47.1 2 5.9 2 5.9 3.38 1.015 

38 X 8 23.5 9 26.5 13 38.2 3 11.8 -  3.61 0.985 

39 X 8 23.5 12 35.3 9 26.5 4 11.8 1 2.9 3.64 1.069 

40 X 10 29.4 8 23.5 12 35.3 3 8.8 1 2.9 3.67 1.093 

 المعدل 
21.9 41.1 25.4 8.3 3.3 3.71 0.895 

63.0 11.6 
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 المصدر : اعداد الباحث 
 مة  يمن ق صغر ا  (المحسوبة  (Tبما ان قيمة : ) ذكور, اناث( لدى طلبة الكلية وفق متغير الجنس  جودة القرار في  / التعرف على الفروق  5

T) الذكور    القدرة على اتخاذ القرار الجيد بينهناك فروق ذات داللة احصائية بين  ال يوجد    ( هذا يعني8)   رقم   بالجدول  موضوح  ( كماالجدولية
)   .واالناث المعيارية  9جدول  الحسابية واالنحرافات  واألوساط  التكرارية  للتوزيعات  العامة  المعدالت  ال(  )ذكور  لجودة  الجنس  متغير  وفق  قرار 
 واناث(
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 الجدولية 

 أتفق

 تماما   

 ال  محايد  أتفق

 أتفق

 ال أتفق     

 تماما 

 19.3 40.3 22.9 الذكور 

 

14.9 3.4 3.99 0.821 0.979 1.149 

63.2    17.3 

 0.909 3.89  2.7 22.5 49.1 29.7 االثاث

61.4 2.7 

 (المحسوبة   (Tبما ان قيمة  :(المرحلة الرابعة,  المرحلة الثانية)    المستوى لدى طلبة الكلية وفق متغير    جودة القرار  في     الفروق   على   / التعرف6
القدرة على اتخاذ القرار  هناك فروق ذات داللة احصائية بين  يوجد    يعنيهذا    ( 10)   رقم  بالجدول  موضوح  كما  (الجدولية (T مة  يمن ق  كبرا

  المرحلة   طلبة  إلجابات  الحسابي  الوسط  ذلك على  الرابعة, ويدل المرحلة  طلبة لصالح  يعود  الفرق   طلبة المرحلة والمرحلة الرابعة وهذا  الجيد بين
  (. 0.948)  معياري   وانحراف(  3.22)  الثانية  المرحلة  طلبة  إلجابات  الحسابي  وسطال  بلغ  بينما(,  0.789)  معياري   وانحراف(  4.88)  البالغ  الرابعة

, الثانية  المرحلة)لجودة القرار وفق متغير المستوى  ( المعدالت العامة للتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  10جدول )
 ( الرابعة المرحلة
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T 
 المحسوبة 

T 
 الجدولية 

ال أتفق  ال أتفق محايد  أتفق أتفق تماما  

 تماما

 39.9 20.1 18.3 المرحلة الثانية 

 

10.3 1.4 3.22 0.948 3.312 1.149 

38.4    11.7 

 0.789 4.88 5.0 2.7 21.5 41.1 29.7 المرحلة الرابعة

70.8 7.7 

( ان هناك عالقة ارتباط  11.تشير النتائج الواردة في الجدول ) )الذكاء االجتماعي وجودة القرار(  بين متغيرات الدراسة  االرتباط  عالقات  / نتائج7
( عند  0.591)المؤشر الكلي( )  بلغت قيمتهاطلبة كلية االثار,  جودة القرار على مستوى    والذكاء االجتماعي  ذات داللة معنوية وموجبة بين  

 على مستوى الكلية المبحوثةوجودة القرار   الذكاء االجتماعي(  نتائج عالقات االرتباط بين 11الجدول ).(0.01مستوى معنوية )

 الذكاء االجتماعي المتغيرات 

 N = (98)كلية االثار  0.591** جودة القرار 

استنادا لنتائج تحليل البيانات الميدانية الموضحة في الجدول  عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة )الذكاء االجتماعي وجودة القرار(.نتائج  /8
المحسوبة    (F)يتبين وجود تأثير معنوي للذكاء االجتماعي في جودة القرار على مستوى طلبة كلية االثار, ويدعم معنوية هذا التأثير قيمة    ( 12)

(, والتي هي أقل من مستوى المعنوية االفتراضي للدراسة الحالية, ويشير معامل 0.027( ومستوى الداللة لها البالغ* )4.028والتي بلغت )
%( من التباين في جودة القرار يفسره الذكاء االجتماعي عند طلبة كلية االثار.  20,9( الى ان )R2يد )التحد
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 المتغير المستقل                       

 

 

 غير التابع المت         ا
 

 الذكاء االجتماعي

2R F 

 الداللة المحسوبة 

0.209 4.028 *(0.027) 

 جودة القرار 

 احملور الرابع/ االستنتاجات والتوصيات
على النتائج التي توصلت إليها الدراسة, وعليه سنعرض أهم االستنتاجات، واستكماال  للمنهج البحثي ارتأى الباحث تقديم   المبحثينطوي هذا  

 بعض المقترحات، والدراسات المستقبلية وكما يأتي: 

 اوال/ االستنتاجات:

, فقد  ذكاء اجتماعي  همحول امتالك  كلية االثارعلى مستوى  متوسطة  بشكل عام باتجاه )االتفاق( وبنسب    ثينالطلبة المبحو تميل اجابات   .1
سعيهم وباستمرار الستخدام مهاراتهم المعرفية واالجتماعية المبحوثين حول    الطلبة  , وتمحورت اجابات اكثر%(  60.8)كانت نسبة االتفاق

مناقشة اخطائهم مع االخرين واالعتراف بها, ولديهم القدرة على التعامل مع االشخاص الذين يلتقون في حل المشاكل التي تواجههم, وتقبلهم ل
 بهم اول مرة والدخول معهم في حوارات ايجابية.

قدرتهم على اتخاذ القرار الجيد    حول  االثار  كلية  مستوى   على  متوسطة  وبنسب(  االتفاق)  باتجاه  عام  بشكل  المبحوثين  الطلبة  اجابات  تميل  .2
ايجاد نفسهم موفقين الختيار الكلية التي ينتسبون   حول  المبحوثين  الطلبة  اكثر  اجابات  وتمحورت%(,    63)االتفاق   نسبة  كانت  فقد,  والمناسب

 ن في اتخاذ قرارتهم. اليها, ومصيبين في اختيار اصدقائهم, وال يواجهون مشكلة في اختيار شريك حياتهم, ويؤمنون بمشاركة المقربي
وجود فرق دال احصائيا في درجة الذكاء االجتماعي وفقا لمتغير الجنس يعود لصالح الذكور, والسبب قد يعود لكثرة االختالط والتعامل  .3

حول قدرتهم    مع االخرين في حياتهم االجتماعية بالنسبة للذكور اكثر مما هو عليه عند االناث, بينما ال يوجد هناك فرق وفق متغير الجنس
 في اتخاذ القرارات المناسبة.

طلبة   لصالح  المستوى الدراسي يعود  لمتغير  و القدرة على اتخاذ القرارات الجيدة وفقا  االجتماعي  الذكاء  درجة  في  احصائيا  دال  فرق   وجود  .4
واضح وهو الفرق في عامل الخبرة واالطالع والقدرات المعرفية والتجارب التي يتميز بها طلبة المرحلة الرابعة على    والسبب,  المرحلة الرابعة

 المرحلة الثانية.  
 صنع   في  ذكائهم االجتماعي  بتسخيروهذا دليل على ان طالب كلية االثار يقومون    هناك عالقة ارتباط وتأثير معنوي بين متغيرات الدراسة .5
 لقرار.  ا اتخاذ و

 ثانيا/ التوصيات: 
 إجراء دراسات وبحوث حول الذكاء االجتماعي والتعريف به كمجال مستقل عن الذكاء العام  .1
على أساس أن الطالب   المشاركة في دورات تدريبية تتعلق بتنمية المهارات االجتماعية والتواصل االجتماعي وحل المشكالت االجتماعية .2

 .اجتماعية تحتاج إلى تلك المهاراتالجامعي ينتمي إلى مؤسسة 
 . على المؤسسات التعليمية التركيز على تنمية الذكاء االجتماعي لدى الطالبات من خالل برامج خاصة وانشطة علمية واجتماعية .3
الجامعي من اجل بناء شخصية متكاملة للطالب    في المرحلة الجامعية  ضع مفردات منهجية تختص بجودة القرار لبعض المواد الدراسية  .4

   .قادرة  على اتخاذ القرار الجيد
 املصادر
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