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 *اإلهداء*
  ************ 

  "صابرا البالء على وجسدا صادقا ويقينا نافعا وعلما خاشعا وقلبا دائما إيمانا أسألك إني "اللهم

لنجاحي  دائما وسعى لتعليمي حياته أفنى الذي الرجولة معنى إلى، حياتي في رجل وأعز قلبي حبيب إلى     
 .والدي العزيز

 في اهلل أطال واإلصرار والعزيمة الصبر علمتني إلى من أملك ما أعز إلى، رآني إن يبتسم الذي الوجه ذات إلى

  الحبيبة. أمي عمرها

 عبد السالم والياس .:أخواني إلى

 هاجر وياسمين .: أخواتي إلى

 والى جميع عائلتي المقربة .

 .اهلل بإذن موفقة حياة ماله متمنيةوالى أعز صديقاتان على قلبي نريمان وعفاف  

 ستاذة المشرفة التي كانت سندا لي في هذا البحث.العمل خاصة األ هذا انجاز في ساعدني من كل إلى

 ساتذتنا الكرام. أالى من صاغو لنا من علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا مسيرة العلم والنجاح الى 
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 *شكر وعرفان*
  ************ 

 شكر وعرفان 

 .من سورة النمل37يشكرون " االية  " وان ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ال: قال تعالى

والصالة والسالة على رسولنا الكريم سيدنا محمد ،فالحمد والشكر هلل الذي وفقنا الى اتمام هذا البحث
 . صلى اهلل عليه وسلم

 ،وألن من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل،وجعل من بعد العسر يسرا،لكل هم مخرجاجعل اهلل 

ستاذة المشرفة واخص بالذكر األ،فالشكر الى من كان عونا لي خالل انجاز هذا البحث نصحا وتوجيها
 اء اللجنة لقبولهم مناقشة البحث.ضعأساتذة األ،لتوجيهاتها ونصائحها القيمة، بعجي سعاد 

   .يبخل علي بيد المساعدة ولو بكلمة طيبةكل من لم 

 

 خديجة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الدراسة باللغة العربية  ملخص

بفاعلية اختاذ القرار ،التعاون والذكاء العاطفي والعالقات: هتدف هذه الدراسة اىل التعرف على عالقة أمناط القيادة النسائية املتمثلة يف      
ة النسوية على جل تشجيع الفئأوذالك من ،من وجهة نظر املرؤوسني ،واخلروج بنتائج  تعمل على زيادة االهتمام  يف البحث هبذا اجلانب

م استبانة تصميحيث قام ب،العمل يف اجملاالت القيادية .ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي 
سة العمومية ملراقبني يف املؤسلك جلمع البيانات االولية من عينة الدراسة اليت تكونت من االطباء واالداريني  واوذ،( فقرة 32مكونة من )

ها يف وقد استعملت كل،( استبانة 25( استبانة اسرتجع منها )05اذ مت توزيع ) ،(رأس الواد  والية برج بوعريريجEPHاالستشفائية )
ستخدام كما مت ا،وء ذلك جرى مجع وحتليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام االختبارات االحصائيةضالتحليل االحصائي ويف 

 أسلوب املقابلة  مع املديرة العامة للمؤسسة االستشفائية. 

 : وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية      

 وجود عالقة بني منط التعاون وفاعلية اختاذ القرار اي كلما زاد استخدام  التعاون اثر ذالك على فاعلية اختاذ القرار. -

 اطفي  وفاعلية اختاذ القرار حيث يلخص العالقة السلبية بني الذكاء العاطفي وفاعلية اختاذ القرار. عدم وجود عالقة بني منط الذكاء الع-

 ال توجد عالقة بني منط العالقات وفاعلية اختاذ القرار. -

 ، اختاذ القرار ،فاعلية اختاذ القرار .ة ، القيادة النسائية القياد:الكلمات المفتاحية

  Abstract  

   This study aims to identify the task of: cooperation and emotional intelligence and relationships 

effectively make decisions from the perspective of subordinates, and out the results of the work to 

increase interest in research in this aspect, and by encouraging women's category to work in the 

areas of women's leadership Leadership Styles ،To achieve the objective of the study, the 

researcher based on the descriptive and analytical approach where he designed a questionnaire 

Consists of 23 paragraphs and to collect preliminary data from the study sample consisted of 

doctors and Adarein and observers in the hospital public institution Ras El Oued mandate of Bordj 

Bou Arreridj, which, as are the distribution of 50 to identify recovered, of which 30 questionnaire 

and have received all of the statistical analysis and in the light of that has been collecting and 

analyzing data and test hypotheses using statistical tests also are using the interview techniqueWith 

the Director-General of the institution hospital 

   The study reached the following conclusions: 

  -ther is  A direct correlation between the pattern of cooperation and the effectiveness of any 

decision-making greater use of cooperation the impact on the effectiveness of the decision-making 

  -there are non  relationship between the pattern of emotional intelligence and the effectiveness of 

decision-making where summarizes the negative relationship between emotional intelligence and 

effective decision-making 

  -There is a direct correlation between the pattern of relations and the effectiveness of decision-

making 

Key words : Leadership ، women leadership ، decision-making   ، effective decision-making. 
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ويقصد  ،تشكل القيادة االدارية حمورا هاما وعنصرا حيويا ترتكز عليه خمتلف النشاطات يف املؤسسات العامة واخلاصة على حد سواء    
 هذه أفراد نشاطات يف التأثري إىل معني موقف ظل يف تؤدي ،)املرؤوسني(له تابعة ومجاعة القائد بني اتصالية عملية هناأبالقيادة االدارية 

  .املشرتكة األهداف حتقيق جلأ من سلوكهم وتوجيه اجلماعة

حيث  ،بشكل عام من أهم العناصر وأكثرها أثرا يف حياة األفراد وحياة املنظمات اإلداريةموضوع اختاذ القرارات االدارية  نأكما        
اختاذ القرارات سواء بالنسبة للقيادات االدارية اليت تتخذ القرارات لتوجيه أعماهلا ونشاطاهتا،أو بالنسبة للمرؤوسني  حمور فراد هميعترب األ

 الذين يشاركون يف اختاذ القرارات أو يف تنفيذها.

وقد لعبت املرأة القائدة دورا هاما يف ،نظيمية وعملية اختاذ القرارات مهمة مالزمة لعمل القيادات االدارية يف خمتلف املستويات الت      
 جمال اختاذ القرارات وأثبتت قدرات فائقة يف أداء الوظائف العليا اليت تقلدهتا. 

يف  منوذج رائعا القران الكرمي لتويل املرأة عدة مناصب قيادية يف التاريخ ،كما قدم لن القيادة النسائية بأمهية بالغة ،حيث حتضى        
داء املرأة يف خمتلف مواقع العمل وجماالته ظرورية جدا من أرفع كفاءة  تعد عمليةلذا  القيادات النسائية هلا مواقع رئيسية يف اختاذ القرارات،

 واثبات قدرهتا على اختاذ قرارات فعالة حتقق االهداف املرجوة منها . جل تأهيلها لشغل مناصب قيادية،أ

الذي يؤكد أن مقدار النجاح الذي حيققه القائد يتوقف اىل حد كبري على فاعلية وكفاءة القرارات املتخذة ، وعليه يصح القول       
 م امرأة . أومالئمتها للهدف احملدد على خمتلف املستويات سواء كان القائد رجال 

 : مشكلة البحث

الحتكار الرجل العمل القيادي مما يعد دخول املرأة العمل القيادي أمرا وذلك  ،اإلدارية القضايا أهم القيادة النسائية من ظاهرة تّعد      
و القيادة ، مناطمناط القيادية يف القيادة الرجالية بني النمط الدميقراطي و البريوقراطي وغريها من األحديثا ومن القضايا املعاصرة ،وتتعدد األ

 يادية خمتلفة تتمثل يف منط التعاون و الذكاء العاطفي والعالقات.النسائية على غريها من القيادة الرجالية تتمتع بأمناط ق

 مشكلة ويتم قياس جناح القيادة النسائية على مدى فاعلية اختاذ القرارات اليت تتخذها وحتقيق االهداف املرجوة منها ، وعليه تتمحور    
املرؤوسني يف املؤسسات اخلاضعة  نظر وجهة من القرارات اختاذ ةالعالقة بني أمناط القيادة النسائية وفاعلي طبيعة عن الكشف يف الدراسة

 : وعليه ميكن طرح االشكالية التالية ،لقيادة نسائية

ماهي عالقة انماط القيادة النسائية)التعاون. الذكاء العاطفي. العالقات( بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر المرؤوسين في     
 ؟ رأس الواد والية برج بوعريريج المؤسسة العمومية االستشفائية

 :التالية تالتساؤال يف احلالية الدراسة مشكلة عن التعبري وميكن      

 هل توجد عالقة بني منط التعاون وفاعلية اختاذ القرار ؟ -

 توجد عالقة بني منط الذكاء العاطفي  وفاعلية اختاذ القرار؟ هل -

 وفاعلية اختاذ القرار؟توجد عالقة بني منط العالقات   هل -
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 : فرضيات البحث

 : لالجابة على أسئلة البحث فقد متت صياغة الفرضية الرئيسية التالية      

 النسوية وفاعلية اختاذ القرار. توجد عالقة ذات داللة احصائية بني منط القيادة 

   : ويندرج حتت هذه الفرضية الفرضيات التالية      

 .  القرارات اختاذ وفاعلية بني التعاون   إحصائية داللة ذات عالقة توجد -

 بني الذكاء العاطفي او الوجداين وفاعلية اختاذ القرار  إحصائية داللة ذات عالقة توجد -

 بني العالقات وفاعلية اختاذ القرار إحصائية داللة ذات عالقة توجد -

 : اسباب اختيار الموضوع

 القيادة النسائية وعالقتها بفاعلية اختاذ القرارات والتعمق اكثر يف هذين املصطلحني.لرغبتنا يف معرفة : دوافع ذاتية

ذ يعترب موضوع القيادة النسائية من أكثر املواضيع اليت جيب ان يطلع عليها يف جمال ادارة االعمال وكذا ربطها بفاعلية ا: دوافع موضوعية
 .اختاذ القرارت لكونه من املواضيع النادرة التناول

 : أهمية الدراسة

القيادة  حبث طبيعة العالقة بني امناط تتناول اليت العلمية احملاوالت من لكوهنا ،أمهيتها من أمهية املوضوع الدراسة هذه تكتسب      
 : بينها من أخرى نقاط بعدة احلالية الدراسة أمهية إجياز  وميكن،من وجهة نظر املرؤوسني النسائية بفاعلية اختاذ القرار 

 القرارات. اختاذ فاعلية ومها القيادة النسائية ،و حديثني، إداريني موظوعيني على تركز بأهنا الدراسة هذه أمهية تربز-

 من األخرى، على مستوى جامعة برج بوعريريج وكذا اجلامعات التدريسية اهليئة وأعضاء األقسام وجمالس اجلامعات إدارة استفادة إمكانية-
 .فاعلية اختاذ القرارات يف ظل قيادة نسائية حقيقة على الوقوف خالل من الدراسة هذه نتائج

ومدى فاعلية اختاذ  حتليل أمناط القيادة النسائية خالل من ،االدارة يف ظل قيادة نسائية طبيعة على الضوء إلقاء حتاول الدراسة هذه إن-
احلديث للقيادة النسائية يف ظل االدارات  الواقع على التعرف يف الراغبني قبل من قراءهتا أمهية الطالب يرى واليت القرار يف ظل ذلك ،

  .احلديثة 

 :الدراسة أهداف

 :التالية األهداف حتقيق إىل الدراسة سعت      

 القاءالضوء على مفهوم القيادة النسائية وامناطها من خالل االطار النظري.-

 والعوامل املؤثرة عليه من خالل االطار النظري .القاء الضوء على مفهوم فاعلية اختاد القرار -

 .الدراسة مشلتهم الذينالنسائية  القيادية مناطاأل على التعرف-
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 القرارات. اختاذ القيادة النسائية وفاعلية بني امناط  العالقةطبيعة  حتديد-

 :الدراسة حدود

 :منها حمددات عدة إىل الدارسة هذه خضعت      

 ،اقتصرت هذه الدراسة على حتديد العالقة بني امناط القيادة النسائية املتمثلة يف )التعاون ، الذكاء العاطفي :الموضوعية الحدود-
 العالقات (على فاعلية اختاذ القرارات. 

 ة نسائية. املؤسسة العمومية االستشفائية برأس الواد والية برج بوعريريج  اليت هي حتت قياد على الدراسة هذه طبقت :المكانية الحدود-

 .6102الفرتة املمتدة من شهر فيفري اىل غاية شهر ماي من سنة   خالل الدراسة هلذه امليداين اجلانب تطبيق مت :الزمانية الحدود-

  : منهج الدراسة

 عملية بفاعلية العالقات.(،الذكاء العاطفي أو الوجداين،)التعاون: التعرف على القيادة النسائية بأمناطها االثالثة  الدراسة من الغرض      
 املنهج الدراسة اتبعت فقد لتحقيقه، الدراسة تسعى الذي اهلدف املؤسسة العمومية االستشفائية رأس الواد ،والستكمال يف القرار، اختاذ

 االعتماد خالل من الرئيسية مصادرها من البيانات على للحصول امليداين املسح على الظاهرة دراسة على يعتمد الذي التحليلي الوصفي
 إىل للوصول ،الفرضيات اربالخت إحصائيا   وحتليلها البيانات ومعاجلة الشأن هبذا املعتمدة العلمية للخطوات وفق تصميمها مت استبانة على

كفاءة   وكذا على مقابلة مع املسؤولة العامة للمؤسسة االستشفائية لعمل استنتاج عن مدى،وتطويره الواقع حتسني يف تساهم استنتاجات
 وفاعلية القيادات النسائية وقدرهتا على اختاذ قرار فعال وكيفية نظر املرؤوسني للمرأة يف ظل التحديات اليت تواجهها.

  : الدراسة صعوبات

 : التالية بالنقاط الطالب واجهت اليت الصعوبات اهم تلخيص ميكن      

 العينة افراد اجابات بتسريع يتعلق فيما بعدم السيطرة والشعور احملدد، الزمين االطار هو الطالب واجهت اليت الصعوبات اهم من ان -
 . للدراسة املتاحة املدة مع يتناسب زمن ضمن االحصائي عملية التحليل واجناز الطباعة واكمال

 يعد ذلك من الرغم وعلى ، احلالية الدراسة نتائج نتائجها مع ملقارنة الرجوع اليها ميكن واليت امليدانية العربية احمللية او الدراسات ندرة -
  احلالية. للدراسة ميزة

 غري مطروحة من قبل.  انشاء استبانة باسئلة جديدة-

 : البحوث العلمية مت جتزئة هذه الدراسة اىل فصلني مها العداد (IMRAD)باتباع طريقة  : هيكلة الدراسة

والدراسات السابقة والذي ينقسم اىل مبحثني ، املبحث االول خاص باالطار النظري االطار النظري ملتغريات الدراسة : الفصل االول
 حول القيادة النسائية وفاعلية اختاذ القرارات واملبحث الثاين حول الدراسات السابقة .

 لثاين حول النتائج واملناقشة. نقسم اىل مبحثني ،املبحث االول حول الطريقة واالدوات واملبحث ات يتالدراسة امليدانية وال: الفصل الثاني

 



 ..............................مقدمة عامة ...............................................................................

 
 ث

 : نموذج الدراسة المقترح

 )متغير تابع( فاعلية اتخاذ القرار                                                 متغير مستقل(( القيادة النسائية

 

. 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة : المصدر                               

 : مصطلحات الدراسة

 .فن وقدرة الفرد على استقطاب قدرات االخرين وكذا التأثري فيهم وتوجيه سلوكهم : القيادة

 إخالص. و حبماس املهام إلجناز املرؤوسني يف التأثري فن هياالدارية  القيادة : القيادة االدارية

 .و هيئة هبا العديد من املرؤوسنيأو مصلحة أحبيث تدير مؤسسة ،و وظيفة تشغلها املرأة أمنصب : : القيادة النسائية

 .أكثر أو بديلني بني من واحد لبديل موضوعية أسس على القائم االختيار : القرار

 .االختيار املدرك )الواعي( بني البدائل املتاحة يف موقف معني هو : اتخاذ االقرار

 

  : انماط القيادة النسائية-

 التعاون -

 الذكاء العاطفي او الوجداني -

 العالقات -

 فاعلية اتخاذ القرار 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 لفصل االولا
االطار النظري ملتغريات الدراسة 

 والدراسات السابقة
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 تمهيد 

ة يف ظل تزايد دخول املرأة العمل خاصا،كبي وتوسعا   قت اهتمامايعترب موضوع القيادة النسائية من املفاهيم االدارية احلديثة اليت ال      
ولعل أبرز ما مييز القيادة النسائية هو اختالف أمناطها وتفردها بأمناط قيادية  حمتكرا من طرف الرجال، هذا العمل القيادي بعدما كان

 .خاصة 

، ا  ال يكتمل العمل القيادي دون قرارا  يع اهلامة واليت القت رواجا يف ميدان البحوث ض موضوع ااخا  القرارا  من املواويعترب      
 ث تعترب ااخا  القرارا  الركيزة األساسية يف القيادة، وفاعلية ااخا  القرارا  هي أساس جناح العمل القيادي.توجه هذا العمل القيادي، حي

مث حماولة ابراز طبيعة  ،مناطها وفاعلية ااخا  القرارأحاول من خالل هذا الفصل عرض املفاهيم املرتبطة بالقيادة النسائية و سنوهلذا     
 : وعليه ميكن تقسيم هذا الفصل اىل قسمني،عنيو اليت تناولت هذان املوض الدراسا  السابقةأهم العالقة بينهما للتنقل فيما بعد اىل 

  .القيادة النسائية وفاعلية ااخا  القرار : ولاملبحث األ

 .الدراسا  السابقة املرتبطة مبتغيا  الدراسة  : املبحث الثاين
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 القيادة النسائية وفاعلية اتخاذ القرار : ولالمبحث األ

ول سنقوم بعرض الطلب األ ففي ،مطالب يف هذا املبحث سيتم عرض القيادة النسائية وفاعلية اختاذ القرار وذلك من خالل أربع    
 ،االدارية وأمهيتها، ويف املطلب الثاين نعرض عموميات حول القيادة النسائية ، ويف املطلب الثالث اختاذ القرار مفومه ومراحلهمفهوم القيادة 

 ويف املطلب الرابع فاعلية اختاذ القرار .

 هميتها (أالقيادة االدارية )مفهومها و : المطلب االول

هي فن وقدرة الفرد على استقطاب قدرات االخرين وكذا التأثري فيهم وتوجيه سلوكهم : يعرفها مجال الدين لعويسات : تعريف القيادة-1
 1.م محما  وثقةهلداء االعمال املنوطة أجل أطواعية للتعاون من 

 الرئاسة بني فرق هناك أن هنا يذكر ومما ؛ غريالرئيس وهو ، النا  من جمموعة له تنقاد أو ، مجاعته يقود الذي الشخص هو: القائد-2
 قدرة به فيقصد ، القيادة مفهوم أما . والوظيفي القانوين مركزه إياها خيوله اليت القانونية قدرته من الشخص يستمدها فالرئاسة ، والقيادة
 القائد بقيمة التلقائي اجلماعة العرتاف ،وذلك قانوين إلزام ودون طواعية قيادته يقبلون جيعلهم ،محيث اآلخرين على التأثري يف ما شخص

 2.يريده الذي بالشكل اجلماعة قيادة على القدرة له يتيح مما ، ،وطموحاهتا آماهلا عن معربًا ،وكونه أهدافها حتقيق يف

 اإلدارية القيادة تعريف-3

 مفهوم على االتفاق يتم ملو  اختلفت التعاريف قد أن إال اإلدارة، علماء قبل من اإلدارية بالقيادة الواسع االهتمام من الرغم على        
 3 : التايل النحو على ذلك و اإلدارية بالقيادة اخلاصة التعاريف بعض بإعطاء نقوم سوفو  واحد،

  العمل. إلجناز عليهم اإلشراف و جهودهم تنسيق و اجلماعة بتوجيه شخص قيامتعرف القيادة االدارية بأهنا -1 

  بينهم. فيما التعاون حيقق و العاملني جيمع الذي البشري العنصر ذلكب كما تعرف القيادة االدارية -2

  اجلميع. خيدم الذي االجتاه يف اآلخرين وتوجيه حتفيز هي اإلدارية القيادة-3

  مشرتكة. أهداف لتحقيق العاملني من جمموعة على يشرف إجيايب نشاط-4

 إخالص. و محما  املهام إلجناز املرؤوسني يف التأثري فن هي القيادة-5

  للطرفني. املشرتك اهلدف إىل للوصول مجاعة على شخص خالهلا من يؤثر اليت العملية هي اإلدارية القيادة-6

 من يتم مشرتكة، أهداف ويتأثر لتحقيق يؤثر أي مبرؤوسيه، القائد تربط اليت التأثري عملية هي اإلدارية القيادة أن القول ميكن          
 القائد بني العالقة عن تعرب تفاعلية عملية هي أي ،اجلماعة بني التعاون وحتقيق السلوك يف للتأثري القيادية اخلصائص استخدام خالهلا

 األخرية هلذه كانت اليت القيادة مفهوم من مستمد مفهومها مشرتك،وبالتايل هدف لتحقيق مباشر غري أو املباشر بالشكل للتأثري ومرؤوسيه

                                                           

  1 مجال الدين لعويسات، مبادئ االدارة ،دار مهومة للطباعة و النشر والتوزيع ،أبوظيب ،االمارات2005 ،ص4. 
 .10،ص1993الشروق ،عمان، دار اإلدارية، المنظمات في والجماعي اإلنساني الفردي السلوك التنظيمي دراسة السلوك، مقاس حممد القريويت 2
والتجارية وعلوم التسري، جامعة ،مذكرة لنيل متطلبات شهادة املاسرت،كلية العلوم االقتصادية لقيادة االدارية ودورها في تنمية االبداع بالمؤسسةرزيق حنان،ا 3 

 .5-3،ص 2015-2014اكلي حمند اوحلاج،البويرة، اجلزائر،  
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 اعتمادا فيها التأثري يتم اليت اإلدارية القيادة عن فنتكلم حاليا أما السلطة باستخدام التأثري عملية هي القيادة أن على قائم تقليدي مفهوم
 .القائد الشخص مهارات على

 اإلدارية القيادة أهمية-4

 ;1 يلي فيما تتجلى أمهية هلا اإلدارية قيادةال    

 املستقبلية. التصورات و اخلطط حتقيق و العاملني إىل للوصول حلقة-

 األشياء إجناز على القدرة لديهم األفراد أن مفهوم على تقوم اإلدارية فالقيادة املؤسسة، مصلحة و األفراد مصلحة بني التكامل حتقيق -
 لتحقيقها. الالزمة الوسيلة مث األفراد لدى احلاجات عن البحث من البد لذا األشياء، هذه إجناز من املنافع بعض هلم حتققت ما إذا

 لتدعيم توجيههم و مرؤوسيه يف الضعف و القوة نقاط اكتشاف مهارة القائد اكتساب و اخلالفات وحسم احمليطة املتغريات مواكبة -
 . الضعف نقاط تفادي و القوة نقاط

  املتبادل. التفاهم على تقوم املرؤوسني مع إنسانية عالقات إقامة -

 باملؤسسات. مورد أهم باعتباره البشري للمورد الرعاية وإعطاء تدريب على العمل -

 عموميات حول القيادة النسائية : المطلب الثاني

 2محيث تدير مؤسسة او مصلحة او هيئة هبا العديد من املرؤوسني ،منصب او وظيفة تشغلها املرأة : مفهوم القيادة النسائية-1

وتبدأ من رؤساء الصف االول للعاملني اىل أعلى سلطة يف تنظيم ،وتعرف كذالك على اهنا فئات االناث الاليت يقمن باالشراف       
 3 .السلطة االدارية و السلطة املوقفية: وهي تعتمد على نوعني من السلطة هي،املصنع

جه املرأة العديد من املعيقات اليت حتول بينها وبني املواقع القيادية ومن توا: المعيقات التي تواجه تقدم المرأة الى المواقع القيادية-2
 :4 بني هذه املعيقات هي

نظرة القائد االداري لعمل املرأة وعدم القناعة والثقة بقراراهتا وأداءها وعدم املقدرة لديها على حتمل املسؤولية  : المشكالت التنظيمية-
 ا االدارية وكثرة وصعوبة متطلبات العمل. القيادية وحمدودية مؤهالهتا وخربهت

الظروف العائلية وعدم الثقة بالنفس واخلوف من الفشل وعدم وجود الدافع والرغبة يف تبوء مواقع أعلى وعدم : المشكالت الشخصية-
 االهتمام بتثقيف املرأة لنفسها وتطوير مهاراهتا .

 الرجل واملرأة ونظرة اجملتمع لعمل املرأة وختوف الرجل من منافسة املرأة .التمييز يف املعاملة بني : المشكالت االجتماعية-
                                                           

 5ص رزيق حنان،مرجع سبق ذكره، 1 
  5،ص 2004،اجلزء اخلامس،دار الكتاب احلديث للنشر، القاهرة،  مقياس االتجاه نحو القيادة النسائيةدفوقية حسن رضوان ،2  
، مؤسسة شباب اجلامعة،ا االسكندرية، 22اجلزء  القيادة دراسة في علم االجتماع النفسي واالداري والتنظيمي،حسني عبد احلميد امحد رشوان، 3 

 112،ص 2010
  زيع،،دار احلامد للنشر والتو  1،ط ا2،جزءدرجة ممارسة المرأة القيادية للمهارات االبداعية في عملهاعبري طايل فرحان البشابشة ،4 
 73_76ص 2002االردن ،  
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كما ميكن تصنيف معيقات وصول املرأة اىل املواقع ، مع جهد املرأة عدم تناسب الرواتب واحلوافز و ظروف العمل: المشكالت المادية-
 : القيادية على النحو التايل

 : معيقات مرتبطة بالمرأة نفسها

باالضافة اىل ذلك فان النساء اعتدن ،احلاالت النساء غري قادرات على ادراك اهنن ال حيصلن على تقدير مناسب مقارنة بالرجال يف بعض 
مع تتناىف مع الرجل الذي خيلق هلن مشكالت  على تقدمي التنازالت يف سبيل احلصول على مستوى امن يقبلن به بعيدا عن التنافس

 تنشئتها االجتماعية. 

تواجه املرأة يف املواقع العمل ما مينعها من الرتقي اىل مواقع اختاذ القرار سواء بسبب سياسة العمل : ات مرتبطة بالرجل وجو العملمعيق
وتواجه املرأة  مفهوم السقف ،و بسبب الرجل الذي يغلب ان يكون مسئوال عن تطورها املهين ،أاليت يهمها باملرتبة االوىل مصلحتها

وتعين ان هناك سقفا مينع املرأة من جتاوزه لكنه سقف ومهي وغري مرئي شكلته االفكار واالجتاهات  ،االرتقاء يف الوظيفةالزجاجي مقابل 
 النمطية وحالت دون ان ترتقي املرأة يف وظيفتها .

 ذاهتا وحماولة ان تقوم بدوران واقع املرأة يف االدارة يوضح اهنا تبذل قصار جهدها من اجل اثبات : معيقات مرتبطة بسياسة المجتمع
اال اهنا مازالت تعاين من بعض الصعوبات البيئية نتيجة الثقافة االجتماعية اليت جتمع يف معظم الدول العربية  ،فاعل يف اخلطط التنموية

ناك ندرة من النساء على السلم الوظيفي االداري وحصرها يف جمالت وظيفة حمددة ومع ذالك هأعلى عدم متكني املرأة من االرتقاء اىل 
 استطعن ان يكسرن هذه القاعدة .

 : االسلوب القيادي للمرأة-3

 صعب أسلوب أنه ونير الباحثني  أن إال القيادة يف باملرأة اخلاص األسلوب ىعل الناعمة القيادة مصطلح إطالق من الرغم على      
 قوة تتوقف حيث واألحاسيس العواطف هي بالضعف أساساً  تعرف عناصر من قوهتا تستمد له طبقاً  القيادة أن يف صعوبته وتكمن ،للغاية
 عالقتها طبيعة عن الناجتة والقوة (Emotional Intelligenceالعاطفي )  الذكاء : من كل به تتمتع ما قدر على كقائدة املرأة

 أن إىل أشاروا قد الكتاب من العديد أن جند وهلذا ،اآلخرين مع (The Power of Positive Relationship) اإلجيابية
 العناصر هلذا تناول يلي وفيما )العالقات –العاطفي الذكاء -التعاون (  :هي عناصر ثالثة على يعتمد القيادة يف األنثوي األسلوب
 ;1 الثالثة

 :- Collaboration - التعاون-

 كفرد احالنج من باملنظور تنطلق بذلك وهي ،مجاعي بشكل املطلوبة األهداف وإجناز التعاون على تأكد ما عادةً  النسائية القيادات      
 أن اليعين األسلوب هذا أن إىل الباحثني ويشري ،املتضادة الشخصية األهداف بذلك متخطية التكامل وإحداث بالكل االستفادة إىل

 بني التنافس من البد وبالتايل لألهداف اجلماعي املنظور هو خمتلف منظور من الرجال إىل تنظر املرأة إن بل التنافس على التقوم القيادة
 collective اجلماعي ) النجاح يتحقق حىت بالتعاون إال اليتم ما وهو العام اهلدف لتحقيق به اخلاص الدور ديةأت يف كل األفراد

success)،أشار حيث النسائية القيادة مزايا أحد يعد ما وهو ،أقل ومصادر أكثر عمال تتطلب النسابية القيادة أن يتضح سبق مما 
                                                           

مذكرة لنيل شهادة املاجستري كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، سلوكهن االداري نظام القيم الشخصية للقيادة النسائية وأثره على ،سهام نبيل سليمان1 
 . 34،33ص، 2002 ،مصر،جامعة كفر الشيخ ،وعلوم التسري
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 معدل زيادة على يعمل القيادة يف النساء أكثر به تتمسك الذي (the collaborative model التعاوين) النموذج أن إىلالباحثني 
 قيادة يف األنسب هي املرأة أن الباحثني يرون جعل الذي مراأل ،واإللتزام املعنوية على الروح حيافظ أنه كما، املوارد قلأ ب واملبيعات اإلنتاج
 . الصغرية العمل فرق

 :- Emotional Intelligence - الوجدان أو العاطفي الذكاء -

 مع التفاعل إحداث من الفرد متكن يت،ال (self-management skills)الذاتية اإلدارة مهارات جمموعة هو العاطفي الذكاء      
 العاطفي بالذكاء فطرياً  تتميز أسرة ومربية مأك االجتماعي ووضعها النفسي تكوينها محكم املرأة أنالباحثني  ويري ،به تعلقهم و اآلخرين
 .هلا وإحرتامهم اآلخرين تعاطف كسب علي القدرة تعطيها اليت اإلجتماعية املهارات من وجمموعة الذاتية اإلدارة مهارات متتلك فهي

 للمرأة بالنسبة أمهيته وتزداد، اإلدراكية املهارات كأحد القائد يفه توافر  من والبد جداً  هام العاطفي الذكاء أن الباحثني كذلك ويوضح
 على القدرة يعطيها مما،العمل يف تواجههم اليت املواقف ومتطلبات مرؤسيها إمكانيات إدراك من متكنها املدي طويلة رؤية مينحها حيث
 . املطلوبة العمل أهداف لتحقيق مرؤسيها إمكانيات توجيه و املواقف هلذا الصحيح التقييم

 :Relationships - العالقات -

 موجهة تكون ألن متيل ما غالباً  النسائية القيادة أن جند لذلك،  لألخرين قيادهتا املرأة عليها تبين اليت األسس أهم هي العالقات      
 من مرؤسيها مع العالقات لتقوية تسعى املرأة أن إىلالباحثني  يشري حييث، (Relation-oriented leadership)بالعالقات
هبدف  حلها وحماولةً  قضاياهم ومتابعة هلم املعنوية باملشاركة واإلهتمام اإلجتماعية العالقات إقامة و والتعاون الثقة عالقات تدعيم خالل
 صفة العالقات هذا إكساب ولكن سهل رأم املرؤسينيمع  عالقات جيدة إقامة أنكما يرى الباحثون  ،همئآدا على السليب تأثريها جتنب

 . العاطفي ذكائها بفضل تتجاوزه أن تستطيع ولكنها للمرأة كبيرياً  حتدياً  وميثل الصعوبة شديد أمر االستمرارية

العديد من االختالفات والفروقات بني اسلوب املرأة والرجل يف أسلوب  هناك: سلوب القيادةأالفرق بين الجنسين فيما يتعلق ب-4
 :1 القيادة نذكر منها

وان التابعني يقدرون القائد مهما  ،ان املديرات من النساء القياديات اكثر ميال اىل املشاركة يف االدارة واختاد القرارات من نظائرهن الرجال -
  .االاهنم مييلون اىل تقدير مشاركة القائدات النساء اكثر من القادة الرجال كان نوعه

عن طريق التواصل واالندماج االجتماعي  ،حنو اساليب يشار اليها على اهنا قيادة تفاعلية وعالقات طيبة مع االفرادالنساء ميلن احيانا -
اما الرجال فقد يكونون اكثر ميال حنو املنهج ،والقادة الذين يتبعون هذا االسلوب يعرضون سلوكات تعد دميقراطية وتشاركية،والعاطفي 

ى السلوكات الرمسية املباشرة ومستخدمني السلطة بشكل تقليدي وذلك على شكل أوامر صارمة وسيطرة التحويلي للقيادة معتمدين عل
 .مباشرة 

 يقوم اسلوب املرأة يف القيادة على التواصل وجتميع االفكار واالراء من االخرين .-

اسبة والتسويق واالعالن واالستشارة االدارية عمال ذات الطابع االداري واخلدمي يف جماالت حمددة مثل التعليم واحملالنساء يفضلن األ-
 .وجتارة التجزئة وغريها 

                                                           
 .221-220ص،2012،االردن ،دار االعالم للنشر والتوزيع، 1ط ،التنظيمي منحى تطبيقي معاصرالسلوك ،ابراهيم بدر شهاب اخلالدي  1
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 من االمور السلبية اليت حتول بني املرأة والقيادة مزاجيتها فهي سريعة االنفعال تثور من دون سبب مقنع واحيانا جتدها منبسطة األساطري-
 .وايضا من غري سبب مقنع ولذلك حيتار من حوهلا يف التعامل معها 

  .والرجل ال حيب ان تقوده امرأة النه يشعر بنقص يف هذه احلالة،املرأة ال حتب ان تقودها امرأة بل هي حتب ان يقودها رجل -

فريى الباحثني ان العالقة التقليدية غري الرمسية يف العمل املنظمي تطغى على العالقة املهنية بني  ،عالقة املرأة بامرأة يف مكان العمل-
 .وبالتايل تذوب احلواجز الوظيفية بينهما مما ينعكس سلبا على فاعلية املرأة وقدرهتا على ممارسة دورها القيادي  ،ملرؤو الرئيس وا

 .دوار أهم من القيادة اذ اهنا تصنع القادة انفسهم وقدميا قالو وراء كل رجل عظيم امرأة أومع كل ما سبق فاملرأة متار  -

اال فيما يتعلق منه باالختالفات احليوية )البيولوجية بني  ،مرات مهمة بني الرجال والنساء يف هذا األوفيما سوى ذلك فليس هناك فروق
و االطفال وما يتطلبه ذلك منها من رعاية اسرية يشكل مسئوليات أفان وجود الزوج  ،اجلنسني (ومن حيث العوامل )الوضع العائلي(
داؤهن أر على مقدار الوقت الذي ميكن ان ختصصه النساء ملؤسساهتن وهلذا السبب يتأثر اكثرعلى النساء من الرجال وهو ما ميكن ان يؤث

  .االداري بشكل كبري 

وتوجد العديد من النماذج النسائية اليت كان هلا ، تقلد املرأة للمناصب القيادية قدمي قدم التاريخ :  نماذج من القيادات النسائية -5
 1 : مراكز قيادية نذكر منها

حينها اعلن انه سيهرب هو  ،وكان حكماؤه قد تنبؤو باهنيار سد مأرب، يف  اليمن كانت بلقيس حاكمة سبأ وابنة ملك سبأ -      
 ،واعلنت اهنا ستظل يف سبأ لتنقضها وشعبها من الدمار قررت ابنته بلقيس عدم اهلروب، هو واتباعة املخلصني  وعائلته ويرتك املدينة
فصنعت حضارة ، وقد اعطى شعب سبأ بلقيس لواء القيادة، وقد دمرت مملكة سبأ تدمريا بشعا ،ابنته ورائه مذعورا وهرب ملك سبأ تاركا

وقد حكمت بلقيس ،وكانت مملكة سليمان ابن داوود اعظم مماليك عصرها  ،اال اهنا وشعبها كانت تعبد النجوم والكواكب، عظيمة
وقد جتلت دميقراطيتها حني مجعت قومها كي ،كانت تتحلى بالشورى واحلكمة والذكاء،  الشورىشعبها اليمن حكما دميقراطيا مبنيا على 

ونضرا القتناعها بدورها السياسي ،  حني بعث هلا برسالته اليت يدعوها فيها لعبادة اهلل ،تستشريهم يف االمر الواجب رده للنيب سليمان
وامنت بلقيس وسلمت لسليمان الطاعة ودخلت مملكتها عبادة ، لتصرف بامسهم مجعو على التفويض يف اأالعظيم الذي تؤديه من اجلهم 

 .اهلل ودينه

ومتتعت مبكانة مرموقة حىت وصلت اىل مرتبة االهلة وكانت ايزيس تبدو يف  ، وقد نالت املرأة املصرية كافة حقوقها بانواعها املختلفة        
 .س الذي نشرت ايزيس عقيدته كافة املظاهر االنثوية االهلية وهي قرينة اوزيري

 .سنة كملكة 22عاشت منها ،سنة39كان عمرها ،  اغسطس30وماتت يف يوم ، ويف عهد البطاملة حكمت كليوباترا مصر -      

مرت مسرياميس بشق الطرق واقامة أو ،سنة  2000ويف اشور تولت مسرياميس احلكم و اململكة قبل ميالد املسيح بأكثر من  -      
 .واتسع نطاق مملكة اشور حتت حكمها القصور 

هنضت بشعبها وبالدها بعد مقتل زوجها اودناش يف بداية  و، السورية وشعبها وقادت امللكة زينب او زنوبيا مملكة مدينة تدمر -      
واهتمت ، لثقافة وقامت زنوبيا بسلسلة واسعة من االصالحات واهتمت باالداب والفنون وا،النصف الثاين من القرن الثالث ميالدي

 .اىل اراضيها مصر والقد  ودمشق وانطاكية  بالعمران والتشيد وكذلك توسيع نطاق مملكتها
                                                           

 . 121-112ص، مرجع سبق ذكره،  محد رشوانأحسني عبد احلميد 1  



  ة ري لمتغيرات الدراسة والدراسات السابقظ...االطار الن..................االول...................................... الفصل

 
12 

حيث يقول الشيخ ،هلا حقوقا وجعل هلا شأنا ملحوظا يف احلياة والشؤون العامة واالدارة  ويف االسالم رفع مقام املرأة وشأهنا واقر      
وحكم عدد من ، ب ان تتوىل املرأة رئاسة اجلمهورية ورئاسة الوزراءجي  : مدية بني اهل الفقه واهل احلديثحممد الغزايل يف كتابه السنة احمل

تكون خليفة  الأو قاضية ولكنهم اتفقو على أن تكون حاكمة أاالئمة من بينهم ابن حزم وابن جرير الطربى فقد رأو اهنا ميكن 
رمزا للقيادة النسائية مبسامهتهم يف نشر االسالم وتوجية النساء اىل أحكام وتعاليم وأومر  ، ويف االسالم كانت الصحابياتللمسلمني
حقيقيا للقيادة النسائية من خالل دورها يف نشر وتعليم النساء يف أصول االسالم وأحكامه، تعد عائشة رضي اهلل عنها رمزا ،و االسالم 

 وهناك عديد النماذج من الصحابيات القياديات .

واليت ، النساء اليت هلا دور يف العصور الوسطى امللكة مارجريت ملكة النمسا والسويد والنرويج  ويف اوربا كان من ابرز      -
ووضعت هناية للتوسع اجلرماين يف أشكال اوربا وتأمني حدود ،استطاعت توحيد شبه اجلزيرة اسكندينا وانتصرت على منافسيها 

 . 1412خالل احلرب عام الدمنارك اجلنوبية وماتت مارجريت 
 ويف اجنلرتا كان عهد اليزابيث، وماريا تريزا النمسوية، وكاترين الروسية، ايزابيال االسبانية مثل ويف اوربا احلديثة برزت ملكات    -

منصب  كان هلا اليتملرأة احلديدية يف اجنلرتا ا وحىت يف وقت قريب مارجريت تاتشر،وامللكة فيكتوريا اكثر اجنلرتا رخاءا ودميقراطية 
عاما وقامت تاتشر بدورها بنجاح وكانت عامال مؤثرا وفعاال لسياسة الدولة يف 11رئيسة وزراء عن حزب احملافظني وملدة 

  .الداخل واخلارج
  .ويف اسيا تقلدت السيدة الراحلة  انديرا غاندي منصب رئيسة وزراء اهلند     -
 .سياسية يف العامل وأول رئيسة وزراء لدولة سرييالنكا جبزيرة سيالنوكانت سرياماقو بندرانيكة  أول زعيمة      -
  .والسيدة نضري بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة وزعيمة حزب الشعب الباكستاين      -
  .والسيدة خالدة ضياء زعيمة احلزب البنغايل يف بنغالدش     -
 .وكذالك السيدة حسينة جميب الرمحن زعيمة املعارضة السياسية يف بنغالدش ايضا      -

 )ومراحله أهميته مفهومه (اتخاذ القرار : المطلب الثالث

 هو القرار يكون و أكثر، أو بديلني بني من واحد لبديل موضوعية أسس على القائم االختيار " أنه على القرار يعرف: تعريف القرار-1
 1 .القرار موضع شكلةامل محل ملموسة نتيجة على للحصول هنائية بصورة معني وضع إلهناء وذلك،  يتم أن جيب ملا التحديد أو البث

 القرار يكون أن جيب كما املدرو ، الواقع من استجمعت اليت البدائل خمتلف دراسة يف والعلمية املوضوعية على التعريف هذا ركز      
 .معني وضع إلهناء ذلك و املختار للبديل التوقعات جبميع ملم

 أجل من والكافية واملالئمة الدقيقة املعلومات توفر ومبدى التنبؤ بعملية وثيقا ارتباطا اإلداري القرار ويرتبط: تعريف القرار االداري-2
 مدى يعرف ال اليت احلقيقية، الفرضيات اختيار يتم أن اإلدارية القرارات اختاذ يف الضروري فمن ،للموقف األنسب القرار اختاذ إىل الوصول
 أنه إىل اإلداري التعريف يف القرار إىل يشار و القرار إىل للتوصل املتاحة واملعلومات الوقت طريق عن تثبيتها،  بدقة عدمه أو صحتها
 2.مسألة معينة لتحقيق أو مشكلة حلل بديل اختيار

 
                                                           

مذكرة لنيل شهادة ، والكربيتدراسة وطنية بالشركة الوطنية للتبغ ، اتخاذ القرار في تسير الموارد البشرية واستقرار االطارات في العمل،خالصي مراد 1 
 . 1ص،2002-2006 ،كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية جامعة منتوري قسنطينة،املاجستري يف علم النفس وعلوم الرتبية واالرطفونيا

 . 62ص،املرجع  نفسه  2
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 : القرارات أنواع-3

 1: كالتايل هي و التصنيف عملية يف تستخدم اليت للمعايري وفقا األنواع هذه حتديد ميكن      

 آخرون بينما ،متوقعة أو قائمة مشكلة حلل قرارات الرؤساء يتخذ ساحنة بفرصة ترتبط قرارات مقابلها معينة بمشكلة المتعلقة القرارات-
 . باملؤسسة األرباح زيادة و للنمو ساحنة فرصة الغتنام قرارات يتخذون

 و ،حدوثها احتمالية مع معينة ظروف يف تتخذ املخاطر ظل يف تكون اليت :التأكد ظل في القرارت و المخاطر ظل في القرارات-
 . مسبقا نتائجها تكون التأكد ظل يف تكون اليت

 والقرار  ،معينة مشكلة خبصوص مسلكه املدير فيها يوضح اليت القرارت الصرحية هي :القرارات الضمنية و الصريحة القرارات - 
 .يصرح به أن دون معني موقف يف املدير سلوك من استنتاجه يتم الضمين

 معظم إىل نتائجها و متتدآثارها اليت هي فالقرارات الشاملة ،الشمولية درجة أسا  على :القرارات الجزئية و الشاملة القرارات-
 .املوظفني من معينة فئة أو وحدة فتشمل القرارات اجلزئية أما ،املنظمة وحدات

 .على القرار  ترتتب اليت النتائج القرار و آثار أسا  على :القرارات التشغيلية االستراتجية و القرارات-

 .شفويا تبليغا تبلغ اليت هي الشفوية و ،اللوائح و اإلعالنات مثال املكتوبة أما:الشفوية القرارات المكتوبة و القرارات-

 .األقسام رؤساء و ة باشرتاك املساعدينياجلماع و ،املدير قبل من تكون اليت الفردية هي:الجماعية القرارات و الفردية القرارات-

 .عمله و وظيفته نطاق عن خارجة إنتاجية شرائية وتكون خمتلفة ختصصات هناك :التخصص مجال القرارات حسب-

 املربجمة و فالقرارات احملددة ،درجة تكراره القرار و طبيعة أسا  على تكون :المحددة والقرارات غير المبرمجة و المحددة القرارات-
 .هذه القرارات  مع للتعامل املنظمة تكون هناك اجراءات حمددة تطور و الزمن مرور ومع ومتكررة روتينية هي

 :القرار اتخاذ مفهوم-4

خالصة ما يتوصل اليه صانعو القرار  فمرحلة اختاذ القرار هي ،يعترب اختاذ القرار من اهم مراحل صنع القرار وليس مرادفا لصنع القرار      
 ذاهتا . ومن مث فان اختاذ القرار يعترب اهم مراحل صنع القرار بل هو نتاج عملية صنع القرار ،من معلومات وأفكار حول املشكلة القائمة

اختيار هو أنه  (lephem hoeh)ء االدارة فريى ليفيم ح معىن اختاذ القرار من خالل التعريفات املتعددة اليت وضعها علماضويت      
  .ان مل يوجد يف املوقف اال بديل واحد فلن يكون هناك قرار يتخذ وذلك لعدم وجود جمال لالختيار نهأل ،بديل من بديلني او اكثر

والقرار الرشيد هو الذي يواجه ،مشكلة معينة  وأمت اختياره ملواجهة موقف ،( واخرون انه تصرف معني (marksكما يعرفه ماركس        
 ،قواعد االختيار ،البدائل ،اهلدف  ،متخذ القرار،املشكلة  : وعموما يوجد القرار حينما تتواجد العناصر التالية،تطلبات املوقف مكافة 

 .املوقف املعني 

  .موقف معني ويعرفه نيجرو بانه االختيار املدرك )الواعي( بني البدائل املتاحة يف-      
                                                           

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ،سة حالة مطاحن الزيبان القنطرة بسكرة درا،أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اتخاذ القرارات االستراتجية،فادن غالية 1 
 . 30-29ص ،2015-2014 ،جامعة حممد خيضر بسكرة،املاسرت يف علوم التسري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسري



  ة ري لمتغيرات الدراسة والدراسات السابقظ...االطار الن..................االول...................................... الفصل

 
14 

 .هداف اليت يتبعها مامه الجناز اهلدف او األأويرى) يس ودرويش( انه مسار فعل خيتاره متخذ القرار باعتباره انسب وسيلة  -     

  .ن اختاذ القرار هو االختيار الواعي الذي يتم بعد تقييم جمموعة من البدائلأيضا يرى )عالقي (أ-      

و املوضوع وتكوين البدائل املتعلقة و أن ادراك عملية اختاذ القرار يتضمن معرفة املشكلة أ( واخرون اىل polleyويشري بويل) -      
ثرين احلصول على املعلومات ودمج وحتليل املعلومات ودراسة البدائل وتعديلها واختيار املناسب والعمل اداريا على اقراره وجيب مشاركة املتأ

 حل السابقة مث يلي ذلك مرحلة التغذية الراجعة .بالقرار يف كل مرحلة من املرا

 كثر. أويعرف) ليوثانز( اختاذ القرار بانه االختيار بني بديلني او  -     

ن عملية اختاذ القرارات االدارية يف أفراد ال يستطيعون اختاذ قرار شامل وكامل ومعتدل يف هذا اجملال املعقد ومن ن األأومن املالحظ     
وضحه مارش وسيمون أوهذا ما ،اغلب االحوال هتتم باالختيار وحتقيق البدائل املرضية بدل من البحث عن افضل البدائل واكثرها فائدة 

ئل املرضية وال يهتم باكتشاف و كتشاف واختيار البداول ألو عن طريق املنظمة فانه يهتم يف املقام األأن اختاذ القرار سواء كان فرديا أمن 
 1 .حاالت خاصة اختيار افضل البدائل االيف

 :القرار اتخاذ أهمية-5

نشطة أال ميكن أداء نشاط ما مل يتخذ بصدده قرار، فاختاذ القرارات هي أسا  عمل املدير، واليت ميكن من خالهلا إجناز كل       
وظيفة باملنظمة، أو أداء أي وظيفة إدارية )كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة( ما مل املنظمة، وحتديد مستقبلها، وال ميكن أداء أي 

 :2 مثل امهية اختاذ القرار يف اهناتوت يصدر بصددها قرار حيدد من يقوم هبا، ومىت، وأين، ومع من، وبأي تكلفة، وغري ذلك

 :اتخاذ القرارات عملية مستمرة -

فمنذ قيامه من نومه يقرر ماذا يأكل؟ وماذا يلبس؟ وإىل أين يذهب؟ وما هي  ،قرارات طوال حياته اليوميةميار  اإلنسان اختاذ ال      
ومن وقت آلخر يواجه  ،وسيلة االنتقال اليت سوف يستخدمها؟ وما هو الطريق الذي يسلكه؟ وهكذا، إىل أن يقرر الذهاب إىل النوم

يقرر هل يتجه للعمل؟ أو يقرر االلتحاق باجلامعة؟ وعندما يقرر االلتحاق  –الثانوية   اإلنسان بقرارات مصريية وحامسة فعند حصوله على
 .باجلامعة عليه أن خيتار الكلية اليت يدر  فيها، وبعد التخرج يقرر جمال العمل الذي يعمل فيه طيلة حياته

فإن جمال العمل يف املنظمات ما هو إال جمموعة مستمرة ومتنوعة من القرارات اإلدارية يف  ،وإذا كان هذا هو موقف اإلنسان العادي      
 .خمتلف اجملاالت كاإلنتاج والتسويق والتنظيم واألفراد وحنوها

 

 

 

                                                           

أطلع عليه يوم  ،  http://www.hrdiscussion.com/hr65929.htmlعلى موقع  املنتدى العريب الدارة املوارد البشرية  1 
 .  50: 12على ساعة 19/05/2016

. متت  http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1506&SecID=76  موسوعة تعلم معنا مهارات النجاح على املوقع 2 
 . 13.05على الساعة  19.05.2016زيارة املوقع على  

http://www.hrdiscussion.com/hr65929.html
http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1506&SecID=76


  ة ري لمتغيرات الدراسة والدراسات السابقظ...االطار الن..................االول...................................... الفصل

 
15 

 :اتخاذ القرارات أداة المدير في عمله-

 .لكل ذي مهنة أداته اليت يستخدمها يف عمله، فالنجار أداته املناشر، والكاتب أداته القلم، واجلندي أداته البندقية          

 وهنا نسأل ما هي أداة املدير يف عمله اليومي؟ إن اختاذ القرارات هي أداة املدير يف عمله اليومي، إن اختاذ القرارات هي أداة املدير      
ميار  العمل اإلداري حيث يقرر ما جيب عمله؟ ومن يقوم به؟ ومىت يتم القيام به؟ وأين يتم القيام به؟ وهكذا كلما ارتفعت اليت بواسطتها 

 .قدرات املدير يف اختاذ القرارات كلما ارتفع مستوى أدائه اإلداري

 :القرارات اإلستراتيجية تحدد مستقبل المنظمة -

ومثل هذه القرارات يكون هلا تأثري كبري على جناح املنظمة أو فشلها، فال شك أن قرار  ،يف املستقبلترتبط القرارات باملدى الطويل       
منذ أمد بعيد، مكن هذه الشركات من النجاح يف إنتاج السيارات الصغرية، وصعوبة وعدم  شركات السيارات اليابانية بإنتاج سيارة صغرية

يف اختاذ قرارات فعالة يف مواجهة إنتاج الشركات املنافسة ألجهزة  IBM فشل شركةكما أن ،مقدرة الشركات األمريكية منافستها
الكمبيوتر الشخصي بتكلفة منخفضة، أدى إىل فقدان الشركة ملركز الصدارة يف سوق الكمبيوتر الشخصي واصبحت مهددة برتك هذا 

 .االسرتاتيجية دوراً مهماً يف مصريها ومكانتها بني دول العاملالسوق، وهذا احلال ينطبق متاماً على األمم والشعوب، حيث تلعب القرارات 

 :اتخاذ القرارات جوهر العملية اإلدارية -

يرى البعض أن اختاذ القرارات هو جوهر وظيفة التخطيط نظراً ألن عديد من نشاط وظيفة التخطيط ينطوي على سلسلة القرارات،       
وظيفة التخطيط وحدها، ولكنه أسا  وجوهر كل الوظائف اإلدارية األخرى من تنظيم وتوجيه  ولكننا نرى أن اختاذ القرارات ليس جوهر

ورقابة، ألن كال من هذه الوظائف تنطوي على جمموعة من القرارات اإلدارية احلامسة كما سيتضح ذلك من الدراسة التفصيلية هلذه 
 .الوظائف

 :اتخاذ القرارات أساس إلدارة وظائف المنظمة -

 .إن الدور اإلداري يف وظائف املنظمة حيتوي على جمموعة من القرارات اخلاصة بإدارة اجلوانب املختلفة هلذه الوظائف          

وما هو احلجم األنسب لإلنتاج؟ وما هي فرتة ، إن وظيفة اإلنتاج تنطوي على جمموعة من القرارات اخلاصة بتحديد ماذا تنتج          
اخلطة اإلنتاجية؟ ومن املسؤول عن اإلنتاج يف فرتة زمنية معينة؟ وحنوها. كذلك فإن نشاط التسويق به عدد من القرارات اخلاصة بتخطيط 

همة اخلاصة بتعيني األفراد وترقياهتم عديد من القرارات املالالسوق والتسعري والرتويج وحنوها. وبالنسبة لوظيفة األفراد، فإهنا تتضمن 
 .وتنقالهتم وإهناء خدماهتم وغريها

وبالنسبة لوظيفة التمويل فإن هناك قرارات عديدة مثل، حتديد حجم رأ  املال ومصادر احلصول عليه من داخل املنظمة أو من       
 .خارجها، وكذا القرارات اخلاصة بإدارة رأ  املال واستخداماته يف املنطقة

والواقع أن اختاذ القرارات يعترب أسا  جلميع وظائف اإلدارة وكذلك وظائف املنظمة حيث إن إدارة وظائف املنظمة إمنا تعتمد على       
 .اختاذ القرارات املرتبطة بإدارة اجلوانب املختلفة لوظائف املنظمة
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 مراحل اتخاذ القرارات -6

فاختاذ القرارات هي نشاط إنساين مركب، وتبدأ بشعور من الشك وعدم ، إن اختاذ القرارات هي عملية اختيار األمثل واألفضل       
باختيار أحد احللول اليت يتوقع أن تزيل حالة الشك وعدم  التأكد من جانب متخذ القرار حول ما جيب عمله حيال مشكلة ما، وال تنتهي

  .أي أن عملية اختاذ القرارات متر خبطوات منظمة ومتعددة ال بد من متخذ القرار مراعاهتا ،زها إىل متابعة القرار وتقوميهالتأكد، بل تتجاو 
 1هي كالتايل: هذه اخلطواتو 

حتديده بصدد التعرف على املشكلة األساسية وأبعادها، هي  ومن األمور املهمة اليت ينبغي على املدير إدراكها وهو: تشخيص المشكلة-
ار لطبيعة املوقف الذي خلق املشكلة، ودرجة أمهية املشكلة، وعدم اخللط بني أعراضها وأسباهبا، والوقت املالئم للتصدي حللها واختاذ القر 

 واملناسب بشأهنا. الفعال

املعلومات ذات الصلة  إن فهم املشكلة فهما حقيقيا، و اقرتاح بدائل مناسبة يتطلب مجع البيانات و: جمع البيانات و المعلومات-
باملشكلة حمل القرار، وذلك أن اختاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة املدير يف احلصول على اكرب قدر ممكن من البيانات الدقيقة و 

ليل دقيقا. الطرق للحصول عليها، مث يقوم بتحليلها حت مصادرها املختلفة، ومن مث حتديد أحسن املعلومات احملايدة و املالئمة زمنيا من
 ويقارن احلقائق واألرقام وخيرج من ذلك مبؤشرات و معلومات تساعد على الوصول للقرار املناسب.

 وقد صنف علماء اإلدارة أنواع البيانات واملعلومات اليت يستخدمها املدير إىل عدة تصنيفات منها:     

 البيانات و املعلومات األولية و الثانوية.-

 ات الكمية.البيانات و املعلوم-

 البيانات و املعلومات النوعية.-

 اآلراء و احلقائق.-

وضع املنظمة، والسياسات اليت تطبقها،  :منها ويتوقف عدد احللول البديلة ونوعها على عدة عوامل: تحديد البدائل المتاحة و تقيمها-
 وقدرته على التفكري املنطقي، القرار، واجتاهات املديرـ متخذ القرارتلتزم هبا، وإمكانياهتا املادية، والوقت املتاح أمام متخذ  والفلسفة اليت

 أهم أساليب التفكري اإلبداعي لدى متخذ القرار وهي كالتايل: واملبدع، الذي يعتمد على التفكري االبتكاري، ويذكر

 .التحول من التفكري فيما هو مهم إىل ما هو بّناء وجمدي ] التفرقة بني املهم والضروري[-

 إىل استكشاف أصول املوضوعات.  Argumentالتحول من اجملادلة-

 .Wisdomالتحول من مرحلة املهارة الفكرية إىل مستوى احلكمة -

 وليس جمرد جتميع املعلومات. Idea Generationالعناية بتخليق األفكار -

 االهتمام مبهارة تصميم األفكار واحللول وعدم التوقف عند حتليل املشكالت.-

 نطالق من االحنصار يف املاضي إىل التفكري يف املستقبل.اال-
                                                           

  .361-353ص،1996،الرياض ،4ط،سس والوظائفاالدراة العامة األ،النمر واخرون 1 
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 العمل على حتويل املعرفة إىل تطبيقات عملية ) إحداث التقنية(.-
واملشـكلة الـيت ال ،مت حتديدها واحلصول على املعلومات الكافيـة املتعلقـة هبا العمل على إجياد عدة حلول وطرق بديلة ممكنة للمشكلة اليت-

فـإن لكـل مشـكلة يف هـذا اجملـال أكثـر مـن حـل لـذا فـإن وجهـات النظـر ختتلـف ويكـون  ،واحـد ال ميكـن اعتبارهـا مشـكلة يوجد هلا إال حـل
 لكل حل مؤيدوه أو رافضوه من املعلمني أو الطالب أو األهل .

واعتبارات موضـوعية يسـتند إليهـا  وتتم عملية املفاضلة بني البدائل املتاحة واختيار البديل األنسب وفقا ملعايري; سباختيار البديل المنا-
 املدير يف عملية االختيار، واهم هذه املعايري هي كالتايل:

 حتقيق البديل للهدف أو األهداف احملددة، فيفضل البديل الذي حيقق أهم األهداف أو أكثرها إسهاما يف حتقيقها.-

 اتفاق البديل مع أمهية املنظمة وأهدافها وقيمها ونظمها وإجراءاهتا.-

 قبول أفراد املنظمة للحل البديل و استعدادهم لتنفيذه.-

 درجة تأثري احلل البديل على العالقات اإلنسانية واملعامالت الناجحة بني أفراد التنظيم.-

 درجة السرعة املطلوبة يف احلل البديل واملوعد الذي يراد احلصول فيه على النتائج املطلوبة.-

 العوامل البيئية اخلارجية للمنظمة مثل العادات والتقاليد والقيم وأمناط السلوك.مدى مالئمة كل بديل مع -

تيار، وتتم عملية املفاضلة بني البدائل املتاحة واختيار البديل األنسب وفقا ملعايري واعتبارات موضوعية يستند إليها املدير يف عملية االخ    
 واهم هذه املعايري هي كالتايل:

 للهدف أو األهداف احملددة، فيفضل البديل الذي حيقق أهم األهداف أو أكثرها إسهاما يف حتقيقها.حتقيق البديل -
 اتفاق البديل مع أمهية املنظمة وأهدافها وقيمها ونظمها وإجراءاهتا.-
 قبول أفراد املنظمة للحل البديل و استعدادهم لتنفيذه.-
 عامالت الناجحة بني أفراد التنظيم.تأثري احلل البديل على العالقات اإلنسانية وامل -
 درجة السرعة املطلوبة يف حل البديل واملوعد الذي يراد احلصول فيه على النتائج املطلوبة.-
 مدى مالئمة كل بديل مع العوامل البيئية اخلارجية للمنظمة مثل العادات والتقاليد والقيم وأمناط السلوك.-
 احمليطة ومدى مساعدهتا لتنفيذ البديل وجناحه أو تعطيلها له وتعويق نتائجه. املعلومات املتاحة عن الظروف البيئية-
 كفاءة البديل، والعائد الذي سيحققه إتباع البديل املختار ودرجة سهولة أو صعوبة تنفيذه، واملوارد واإلمكانات املطلوبة لتنفيذه.-
 .)ال قرار(يكون القرار املتخذ هو  رفض لكل البدائل ومن مثقد يكون قرار املديرهو اختيار أحد البدائل وقد يكون قراره     

وعندما  ،جيب على متخذ القرار اختيار الوقت املناسب إلعالنه، حىت يؤدي القرار إىل أحسن النتائج; متابعة تنفيذ القرار و تقيمه-
يطبق القرار و تظهر نتائجه، يقوم املدير بتقيم هذه النتائج لريى درجة فعاليتها، ومقدار جناح القرار يف حتقيق اهلدف الذي اختذ من 

 : وعملية متابعة تنفيذ القرار متتاز مبا يلي،أجله

التحليل أثناء عملية التنفيذ مما يساعد على اكتشاف  أهنا تنمي لدى متخذي القرارات أو مساعديهم القدرة على حتري الدقة والواقعية يف-
 مواقع القصور و معرفة أسباهبا و اقرتاح أسباب عالجها.
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 أهنا تساعد على تنمية روح املسؤولية لدى املرؤوسني و حثهم على املشاركة يف اختاذ القرار. -

 فعالية اتخاذ القرار: المطلب الرابع

درجة حتقيق االهداف من طرف املؤسسة ولكي يتصف القرار بالفاعلية ال بد من توافر املقومات  الفاعلية تقيس ; فاعلية القرار-1
 :1 االساسية التالية

 .جيب ان يتم القرار وفقا للشروط املعمول هبا  : القانونية-

و التكلفة او الزمن أو الكيفية أة املطلوب فضل الشروط سواء كانت هذه الشروط تتعلق بالكميةأتعين حتقيق االهداف املطلوبة ب: الكفاءة-
 .و غري ذالك أ

هذا الشرط يضمن استمرارية املؤسسة يف املستقبل وال يقتصر على جمرد ضمان كفائتها يف احلاضر باالضافة اىل  : االبداع والتطوير-
 .فاعلية قرراهتا تتوقف على مدى قدرهتا على ضمان هذا الطلب 

مهية حيث جتاهلها يؤدي اىل القرار الفعال هو الذي يهتم مبطلب السالمة و اليت قد تكون يف بعض االحيان يف غاية األ : السالمة-
 .عواقب وخيمة 

 : القبول له جانبان: القبول-

تزامهم بتنفيذه و تاييده يتعلق بقبول العاملني يف املؤسسة للقرار ورد فعلهم احملتمل وقبوهلم للقرار ميثل اهم الشروط الل: الجانب االول
  .والدفاع عنه

يتعلق بقبول اجملتمع للقرار خاصة الفئات املتأثرة به فاستمرارية املؤسسة و فعالية قراراهتا تعتمد على مدى تقبل البيئة  : والجانب الثاني
  .هلا

 : فاعلية اتخاذ القرار-2

 : جودته من جهة اخرى وفق املعادلة التاليةان فاعلية  القرار تعتمد على مدى قبوله من جهة وعلى     

 

 

أما كفائة القرار هناحتقيق اقصى انتاج باستخدام املوارد املتاحة واحملدودة ، ومن هذا املنطلق وجب احلديث عن فاعلية القرار وكفاءته    
فهي القدرة على االختيار بني البدائل املختلفة للعمل محيث يتم اختيار ذالك البديل الذي حيقق  ما كفاءة القرارأ ، وهنا الكفاءة االدارية

 2 .أقصى عائد ممكن باستخدام نفس املوارد

                                                           
1 Michel Marchesnay et Karim Messeghan، Cas De Stratégie De PME، Edition 

Ems،Paris، 2001. 

 

 . 93ص،2003،االردن، دار الثقافة ،مفاهيم االدارة الحديثة،حممد عبد الفتاح الصرييف  2 

 مدى قبوله  ×جودة القرار فاعلية القرار =
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 ال وهذا القرار، موضوع للمشكلة املتاحة البدائل بني االختيار على القرار متخذ قدرة مدى على القرارات اختاذ يف عليةتعتمد الفا    
 عن املعلومات من قدر أكرب على القرار متخذ حيصل عندما ذلك ويتم ،للواقع سليم وتقدير علمية دراسة نتيجة االختيار مت إذا إال يتحقق
 نظرة ظل يف اختاذه يتم الذي هو الفعال القرار،فالقرار اختاذ على اإلقدام قبل املختلفة مصادرها من لديه املتاحة البدائل وعن املشكلة،
 املخاطر بني يوازن أن القرار متخذ من يتطلب الذي األمر وقتية، أو حملية مشكلة على قاصرة ضوء نظرة يف وليس وحميطه، للتنظيم شاملة
 مدى ملعرفة ميحص أن جيب للقرار متخذ أي أمام املتاحة البدائل من بديل فكل جيلبها، قد اليت واملزايا القرار، اختاذ يسببها قد اليت

 1.عليها ينطوي اليت األفضلية

 2: معايريثالثة  خالل من قياسها ميكن للقرار الكلية الفاعلية أن    

 القرار جودة /أ

 القرار قبول /ب

 القرار الختاذ املالئم التوقيت /ج

، ينفذوه أن عليهم ينبغي الذين أولئك من ،القرار قبول مدى يف مضروبة القرار لنوعية نتيجة هي القرار فاعلية أن الصرييف  ويرى      
 حيقق حنو على املوضوعة األهداف إجناز يف املتخذة القرارات مسامهة هي القرار اختاذ عملية فاعلية بأن ياغي أورده ما مع الباحث ويتفق
 :3مايلي

 .معوقات دون للتنفيذ قابال املتخذ القرار يكون أن :القرار تنفيذ سهولة -

 .العاملنيل قب من ومقبوال به مرحبا اإلداري القرار يكون أن :المعنيين قبل من القرار قبول -

 .املشكلة حلدوث املناسب الوقت يف القرار يتخذ أن :القرار اتخاذ زمن -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

يف ادارة االعمال كلية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري،أثر القيادة التحويلية على فاعلية اتخاذ القرار في شركة التأمين االردنية،حافظ عبد الكرمي الغزايل1 
 . 43ص،2012،اململكة االردنية  ،االعمال جامعة الشرق االوسط

 .المرجع  نفسه ،نفس الصفحة  2

 . 44املرجع نفسه ص3 
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 :القرار اتخاذ عملية فاعلية في المؤثرة العوامل-3

 :1هي عوامل أربعة إىل القرار اختاذ فاعلية يف املؤثرة العوامل كنعان وصنف      

 :في وتتمثل اإلنسانية العوامل-أ

 النفسية وحالته االجتماعي، ومركزه العمل يف وخربته وقيمه عواطفه وكذلك مهمة، القرار متخذ شخصية ان :القرار متخذ شخصية -
 مبا يتأثر جمتمع يف عضوا أو مجاعة أو فردا أكان سواء القرار متخذ ألن القرارات اختاذ فاعلية يف تؤثر العوامل هذه فكل القرار، اختاذ عند
 .سلوكه على ينعكس ذلك وكل غريه، به يتأثر

 متخذ على وهلذا القرار فاعلية يف تؤثر للموضوعات عرضهم وطريقة تفكريهم فأسلوب :والمتخصصون والمستشارون المساعدون -
 .املبدعة لألفكار مواتيا جوا خيلق حىت املتباينة امليول ذوي من خيتارهم أن القرار

 أرائهم خالل من يسامهوا أن املمكن من بل وقدرة، معرفة كل من جمردين ميكانيكية كأدوات إليهم النظر جيب فال :المرؤوسون -
 .األفضل البديل بينها من القرار متخذ خيتار اليت احللول إجياد يف نظرهم ووجهات

 :في وتتمثل  اإلدارية التنظيمية العوامل-ب

 .الصالحيات تفويض وعدم الشديدة املركزية -

 .وتداخلها االختصاصات وضوح عدم -

 .وفاعليتها اإلدارية االتصاالت -

 .مرؤوسيه على للمدير يكون الذي اإلشراف نطاق -

 .اإلجراءات وتعقد وتباين البريوقراطية-

 .واألقسام والوحدات اإلدارات بني التنسيق ضعف -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1حافظ عبد الكرمي الغزايل،مرجع سبق ذكره ، ص 54-44
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 :في وتتمثل البيئية العوامل-ج

 .للدولة واالقتصادي السياسي النظام طبيعة -

 .العام الصاحل مع القرار انسجام -

 .الدينية والقيم االجتماعية التقاليد -

 .والتعليمات واللوائح األنظمة وتشمل التشريعية، النصوص -

 .التكنولوجي التقدم -

 .الداخلية والضغوط اخلارجية الضغوط -

 :باالتي وتتمثل الخارجية الضغوط-د

 .العام الرأي -

 .االقتصادية النواحي -

 .العمل نطاق خارج القرار ملتخذ االجتماعية العالقات .-

 .والرقابية اإلعالمية األجهزة -

 :باالتي وتتمثل الداخلية الضغوط-ر

 .الرؤساء ضغوط -

 .الرمسية غري التنظيمات ضغوط -

 .الوقت -
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 الدراسات السابقة : المبحث الثاني

وم ول سنقمن خالل ثالثة مطالب، ففي املطلب األوذلك من خالل املبحث سنقوم بعرض الدراسات السابقة املتعلقة باملتغريين     
تعلقة النسائية ،ويف املطلب الثاين الدراسات املتعلقة بفاعلية اختاذ القرار، ويف املطلب الثالث الدراسات املبعرض الدراسات املتعلقة بالقيادة 

 الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة. ومامييز اباملتغريين مع

 الدراسات المتعلقة بالقيادة النسائية : ولالمطلب األ

ة دراس،نظام القيم الشخصية للقيادة النسائية وأثره على سلوكهن االداري : بعنوان( 8002سهام نبيل سليمان سنة (دراسة -1
  .مقدمة للجصول على درجة ماجستير في ادارة االعمال

 الشيخ بكفر احلكومية اخلدمات بقطاع العاملة النسائية للقيادات املميز القيمي النظام على التعرف هدفت هذه الدراسة اىل       
 للقيادات الشخصية القيم بني العالقة إكتشافواىل ، والتنظيمية الدميوغرافية املتغريات لبعض نتيجة عليه تطرأ قد اليت واإلختالفات

 . الصادرة عنهن اإلدارية السلوكيات ونوعية النسائية

 وكانت االستبانة هي أداة مجع البيانات وكذا على اسلوب املقابلة من خالل ،عتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلياوقد         
 اجراء مقابالت مع افراد العينة. 

 : وقد توصلت الدراسة اىل  النتائج التالية        

 ام القيم الشخصية للقيادات النسائية على سلوكهن االداري .ظيؤثر ن-

  .من حيث درجة التأثري على سلوك االداري ام القيم الشخصيةظتتباين القيم املكونة لن-

 .حدوث اختالفات معنوية يف كل القيم الشخصية فيما عدا القيم اجلمالية  تؤدي العوامل الدميغرافية والتنظيمية اىل-

( بعنوان معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي 8002دراسة )مؤمنة صالح الرقب سنة-8
  .دراسة الستكمال الحصول على درجة ماجستير في االدارة التربوية  ،بمحافضات غزة وسبل التغلب عليها

 التعليم مؤسسات يف القيادي املرأة للسلوك ممارسة دون حتول واليت شيوعا املعوقات أكثر إىل التعرف إىل راسة الد هذه هدفت      
 غزة. مبحافظات العايل

 فراد العينة .أاملنهج الوصفي بتصميم استبانة مت توزيعها على  واستخدمت الدراسة       

 :التالية النتائج و توصلت الدراسة إىل      

 املعوقات جمال ،وتاله السياسية جمال املعوقات وتاله، االجتماعية املعوقات جمال الدراسة هي أفراد عينة عنها عرب اليت املعوقات أكثر-
 . الشخصية

 دون حتول اليت للمعوقات غزة مبحافظات العايل التعليم مؤسسات يف العاملنيلدرجة تقديرات  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال-
 .(.اخلدمة سنوات الوظيفي، التصنيف تبعا ملتغريات )اجلامعة، املؤسسات تلك يف القيادي املرأة للسلوك ممارسة
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 دون حتول اليت للمعوقات غزة مبحافظات العايل التعليم مؤسسات يفلدرجة تقديرات العاملني   إحصائية داللة ذات فروق توجد- 
 .الذكور لصاحل وذلك اجلنس(، ملتغري) تبعا املؤسسات تلك يف القيادي املرأة للسلوك ممارسة

 التعليم مؤسسات في النسائية القيادات لدى التنظيمي الصراع إدارة : ( بعنوان 8010دراسة )امل بنت محمد الشدي سنة-3
 األميرة جامعة على تطبيقية دراسة الرياض مدينة بحث تكميلي للحصول على شهادة على درجة ماجستير في التربية .في،العالي 

 .الرحمن عبد بنت نورة

 الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة يف التنظيمية الصراعات وأنواع التنظيمي الصراع نشأة أسباب على التعرف إىل الدراسة هدفت      
 النسائية القيادات تصور على و التنظيمي الصراع إدارة اسرتاتيجيات أبرز على التعرف إىل باإلضافة ،النسائيةت قيادا نظر وجهة من

 . إجيايب أم سليب الصراع لنتائج

 .املعلومات مجع أداة هي االستبانة وكانت ، التحليلي الوصفي املنهج الباحثة استخدمتوقد       

 : وخلصت الدراسة اىل النتيجة التالية      

 أنواع و ، الصراع أسباب جتاه الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة يف العينة أفراد استجابات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال-
 ونوع اخلربة وسنوات العلمية مهتملؤهال وفقا   التنظيمي الصراع عن الناجتة لآلثار وتصورهم التنظيمي الصراع إدارة وإسرتاتيجيات الصراع
 .عملهم

مات ظ( بعنوان دور المرأة في قيادة التغيير دراسة تطبيقية على من 8013دراسة )درقية البدارين وفريد محمد  القواسمه سنة -4
 .المرأة العاملة في االردن 

 القيادية املهارات أهم على التعرفوكذا األردنية،  املرأة هبا تتمتع اليت القيادية اخلصائص أهم على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت       
 تتوىل اليت املنظمات يف التغيري قيادة يف األردنية املرأة تستخدمها اليت واالسرتاتيجيات الطرق على التعرفو .األردنية، املرأة هبا تتمتع اليت

 يف العاملة املرأة منظماتيف  واملتمثلة املدين اجملتمع منظمات جمموعة يف التغيري قيادة يف األردنية املرأة به تقوم الذي الدور وعلى قيادهتا،
 .الدور هبذا للقيام كفاءهتا ومدى األردن،

 لفحص تصميمها مت اليت االستبانات من جمموعة توزيع مت الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي حيث أهداف ولتحقيق       
 . الدراسة متغريات

 :أمهها من النتائج من جمموعة إىل الدراسة وتوصلت      

 .التنظيمي التغيري قيادة يف دورها على األردنية املرأة هبا تتمتع اليت القيادية للخصائص إجيايب أثر وجود-

 .التنظيمي التغيري قيادة يف دورها على األردنية املرأة هبا تتمتع اليت القيادية للمهارات إجيايب أثر وجود-

 التغيري قيادة يف دورها على التغيري إدارة يف األردنية املرأة تستخدمها اليت واالسرتاتيجيات للطرق إحصائية بداللة إجيايب أثر وجود-
 .التنظيمي

 .إدارهتا تتوىل اليت املنظمات يف التنظيمي التغيري عملية قيادة يف املطلوب بالدور للقيام الكافية القدرة األردنية املرأة متتلك -
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 الدراسات المتعلقة بفاعلية اتخاذ القرار : المطلب الثاني

دراسة ميدانية في ،( بعنوان أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار 8002دراسة)محمد الرحيم المحاسنة سنة -1
  .دائرة الجمارك االردنية المجلة االردنية في ادارة االعمال

 اجلمارك. دائرة يف ،القرارات اختاذ فاعلية على اإلدارية املعلومات نظم كفاءة أثر الدراسة لتحليل هذه هتدف      

 عينة على وتوزيعها استبانة وتقييم بتطوير امليداين، التحليلي الوصفي األسلوب الباحث باستخدام الدراسة قام هذه أهداف لتحقيق      
 بسيطة. عشوائية

 : إىل النتائج التالية الدراسة وتوصلت       

  مرتفعة. املعلومات نظم لكفاءة املبحوثني تصورات جاءت 1-

 مرتفعة. ارات القر اختاذ عملية لكفاءة املبحوثني تصورات جاءت 2-

 .تاراالقر  اختاذ عملية فاعلية يف اإلدارية املعلومات نظم لكفاءة إحصائية داللة ذو هام ثرأ يوجد  3-

( بعنوان العالقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرار في االقسام 8002دراسة )ابراهيم عفيف ابراهيم مهنا سنة -8
تير في درجة الماجس طلباتتأطروحة استكمال لم،االكادمية من وجهة نظر أعظاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية 

 .االدارة التربوية 

 أعضاء نظر وجهة من األكادميية يف األقسام القرارات اختاذ وفاعلية السلطة تفويض بني العالقة إىل التعرف الدراسة هذه هدفت      
  الفلسطينية. اجلامعات يف التدريسية اهليئة

 ومت استخدم املنهج الوصفي امليداين بتطوير وتوزيع استبانتني كأداة جلمع البيانات .      

 :يلي ما الدراسة إليها توصلت اليت النتائج ومن      

ا. كبرية كانت الفلسطينية اجلامعات يف التدريسية اهليئة أعضاء نظر وجهة من األكادميية األقسام يف السلطة تفويض درجة -   جد 

  كبرية. كانت الفلسطينية اجلامعات يف التدريسية اهليئة أعضاء نظر وجهة من األكادميية األقسام يف القرارات اختاذ فاعلية درجة -

 .الذكور لصاحل و واإلناث الذكور بني القرار اختاذ يف جمال إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 .الدكتوراه ولصاحل واملاجستري الدكتوراه بني القرار اختاذ يف جمال إحصائية داللة ذات فروق وجود-

 .إداري أكادميي ولصاحل إداري وأكادميي تعليمي أكادميي بني الكلية والدرجة القرار اختاذ يف جمال إحصائية داللة ذات فروق وجود .-

 .التدريس يف اخلربة أصحاب بني فقط السلطة لتفويض الكلية يف الدرجة إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 .العلمية الكليات ولصاحل العلمية والكليات اإلنسانية الكليات بني القرارات إحصائية يف داللة ذات فروق وجود-
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( بعنوان أثر نظم المعلومات االدارية في فاعلية اتخاذ القرار مجلة 8002دراسة )غسان فيصل و قاسم احمد حنضل سنة -3
   .تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية

غداد )اهليئة العامة دائرة الضريبة يف ب ثر عناصر نظم املعلومات االدارية يف فاعلية اختاذ القرارات يفأهتدف هذه الدراسة اىل حتليل        
 للضرائب(.

امليداين وذالك بتطوير استبانة وتوزيعها على عينة  التحليلي الوصفي املنهج عتمادولتحقيق اهداف هذه الدراسة قام الباحثان با      
  عشوائية. 

 : وخلصت الدراسة اىل النتيجة التالية      

 م املعلومات االدارية يف فاعلية عملية  اختاذ القرارات.ظاحصائية لعناصر نوجود عالقة وأثر ذو داللة -

 بني القرارات اختاذ لفاعلية الكلية والدرجة القرارات، اختاذ عملية وممارسة التعليمية، املهام جمايل على إحصائية داللة ذات فروق وجود -
 .إداري أكادميي ولصاحل إداري وأكادميي تعليمي أكادميي

( بعنوان أثر ادارة المعرفة في فاعلية اتخاذ القرار في الشركات االستخراجية 8011دراسة )خلد خلف الزريقات سنة -4
 االردنية. 

 األردنية. االستخراجية الشركات يف القرار اختاذ فاعلية يف املعرفة إدارة أثر معرفة إىل الدراسة هذه هدفت      

 . الدراسة عينة أفراد على وتوزيعها البيانات مجع لغرض وتطويرها استبانة تصميم مت الدراسة هدف لتحقيق      

 :أمهها من نتائج إىل الدراسة وتوصلت       

 . مرتفعا كان املعرفة إدارة ملتغري املبحوثني تصورات أن-

 . مرتفعا كان القرار اختاذ فاعلية ملتغري املبحوثني تصورات-

 األردنية. االستخراجية الشركات يف القرار اختاذ فاعلية على املعرفة إدارة ألبعاد أثر ا هنالك-

 .القرار اختاذ فاعلية بعد يف التباين من (% 59.4 ) فسرت املعرفة إدارة أن -
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 ررسالة ماجستي،( بعنوان أثر القيادة التحويلية على فاعلية اتخاذ القرارات 8018دراسة )حافظ عبد الكريم الغزالي سنة -2
  .قدمت الستكمال الحصول على شهادة الماجستير في ادارة االعمال

 .الدراسة يف الكشف عن أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اختاذ القرارات يف شركات التأمني االردنية .  أهداف تتلخص      

 وكانت االستبانة هي أداة مجع املعلومات .ولتحقيق هدف هذه الدراسة قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي       

 : وخلصت الدراسة اىل عدة نتائج أمهها مايلي      

التمكني( يف شركات ،ة االستشارة الفكري،االعتبارية الفردية ،التحفيز،مستوى توافر القيادة التحويلية بأبعادها )التأثري املثايل -
 مني االردنية كان مرتفعا. أالت

 مستوى توافر فاعلية عملية اختاذ القرار يف شركات التأمني االردنية كان مرتفعا.  -
ستشارة الفكرية اال،االعتبارية الفردية،التحفيز،بعادها )التأثري املثايلأوجود أثر ذو داللة احصائية للقيادة التحويلية ب -

 . التمكني(على فاعلية عملية اختاذ القرار يف شركات التأمني االردنية،
 التأثري املثايل كانت له نسبة التأثري االكرب من بني ابعاد القيادة التحويلية يف فاعلية اختاذ القرار يف شركات التأمني االردنية.  -

( بعنوان فاعلية القرارات المتخذة في مجاس االقسام االكادمية في 8014دراسة )خليفة أبو عاشور جميل شنطاوي سنة -2
 .المجلة االردنية في العلوم التربوية الجامعات االردنية ، 

 . األردنية اجلامعات يف األكادميية األقسام جمالس يف املتخذة القرارات فاعلية درجة إىل التعرف الدراسة هدفت      

   .استبانة كأداة جلمع املعلومات تطوير مت الدراسة أهداف لتحقيق       

 : التالية النتائج خلصت الدراسة اىل        

 . عةمرتف كانت التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من األردنية اجلامعات يف األكادميية األقسام جمالس يف املتخذة القرارات فاعلية درجة -

 التنظيمية. الثقافة وجمال القرار اختاذ يف املشاركة جمال عند الريموك جامعة لصاحل اجلامعة متغري تعزي إحصائية داللة فروق ذات وجود- 

 أقسامها. جمالس يف املتخذة القرارات فاعلية يف احلكومية اجلامعات لصاحل واخلاصة احلكومية اجلامعات بني املقارنة عند عالقة هنالك - 
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  الدراسات المتعلقة بالمتغيرين معا وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة :المطلب الثالث

 الدراسات المتعلقة بالمتغيرين  -1

أما موضوع فاعلية  ة ،مما يعد موضوع القيادة النسائية من املواضيع النادر  ،ة النسائيةجند دراسات عدة يف جمال القياد ملمن خالل حبثنا     
لقيادة النسائية متغريين اني ب تربط من خالل اطالعنا وحبثنا مل جند أي دراسةمت دراسته من ناحية متغريات أخرى ، و  فقد اختاذ القرار

االت الكرتونية أن معظمها مق سواء باعتبار القيادة النسائية كمتغري مستقل أو متغري تابع، وان وجدت دراسات اال، وفاعلية اختاذ القرار
 دراسات جامعية يف هذا الشأن . حيث مل نلمس ومواضيع يف جمالت علمية وغريها 

 ية عن الدراسات السابقة ما يميز الدراسة الحال-8

 تعدد من الرغم وعلى ،للقيادة النسائية  البحثية االجتاهات تنوع يف مل جيد الكثري السابقة للدراسات الباحث مراجعة ضوء يف      
 أثر دراسة هذا املوضوع من ناحية  حول متحور أغلبها أن إال القرار اختاذ عملية فاعلية دراسة إىل تطرقت اليت السابقة الدراسات
ووجدت دراسة مجعت بني موضوع القيادة ،وكذا ادارة املعرفة ونظم املعلومات وغريها من املواضيع  املعلومات تكنولوجيا أو املعلومات

 علم حد على-دراسات توجد والوفاعلية اختاذ القرار وهي حلافظ عبد الكرمي الغزايل بعنوان أثر القيادة التحويلية على فاعلية اختاذ القرار 
 هذه وتأيت القرار اختاذ عملية ليةكفاع مهم مبوضوع النسائية  القيادة وخصوصا القيادة يف احلديثة االجتاهات ربط إىل تطرقت -الطالب
 . دراسة القيادة النسائية وربطها بفاعلية اختاذ القرار  يف البحثية االجتاهات تنويع يف بداية تكون لعلها الدراسة

هي حتت قيادة يف املؤسسات اليت  القرار اختاذ عملية بفاعلية النسائية القيادة عالقة امناط  على للتعرف احلالية الدراسة تسعى       
نسائية يف حني تنوعت االجتاهات البحثية للدراسات السابقة يف قياس القيادة النسائية على متغريات أخرى كنظم القيم الشخصية و 

 الصراع التنطيمي وغريها  .

 السابقة الدراسات أغلب أما،العالقات ،الذكاء العاطفي أو الوجداين،التعاون  : هي امناط  للقيادة النسائية أربعة الدراسة تناولت      
القيادة النسائية كموضوع من ناحية التحديات والصعاب اليت تواجه املرأة  يف القيادة يف ضل مسؤولياهتا يف منزهلا كأم وزوجة  فتناولت
 اضافة اىل جمال منافستها للرجال يف املواقع القيادية واالدارية .،اخل ......

ي حتت قيادة اليت هبوالية برج بوعريريج يف املؤسسة العمومية االستشفائية رأس الواد  الدراسة تطبيق سيتم الدراسة يقتطب بيئةأما عن       
العربية يف الشرق  املنظمات بعض إىل باإلضافة واألمريكية األوروبية املنظمات على أجريت السابقة الدراسات أغلب أن حني يف نسائية ،
ومل نلمس دراسة يف هذا اجملال على الصعيد الوطين وخاصة مع موجة التغريات اليت تشهدها املرأة اجلزائرية يف تويل واثبات قدرهتا ،االوسط 

 على حكم مناصب قيادية واثبتت كفائتها وفاعليتها يف ذالك. 
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 خالصة الفصل 

أن القيادة النسائية مفهوم اداري حديث له معيقات وحتديات ومناذج قيادية ناجحة وكذا أمناط قيادية  خالل االطار النظري يتبنيمن     
يف أسلوب القيادة بينها وبني اجلنس االخر. مما جعل الدراسات السابقة يف هذا اجملال تعد  تتميز هبا املرأة القيادية مما جيعل هلا اختالفات

  .ويعد جناحها مرهون بفاعلية هذه القراراتنوع من القيادة بأحد ركائز القيادة وهي اختاذ القرارات نادرة وغري متوفرة خاصة بربط هذا ال
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 تمهيد 

ومن ،ان الدراسة امليدانية خترج الباحث من االطار النظري اىل الواقع العملي الذي يعرب عن مدى تطبيق هذه املفاهيم يف املؤسسات       
رأس  خالل هذه الدراسة سنحاول معرفة طبيعة العالقة بني أمناط القيادة النسائية بفاعلية اختاذ القرارات يف املؤسسة العمومية االستشفائية

 : وعليه مت تقسيم هذا الفصل اىل مبحثني مهابربج بوعريريج ،الواد 

 دوات الطريقة واأل: ولاملبحث األ-1

 ج واملناقشة النتائ : املبحث الثاين -2
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 دواتالطريقة واأل: ولالمبحث األ-1

طريقة وأدوات الدراسة،حيث مت تقسيم هذا املبحث اىل ثالثة مطالب ،ففي املطلب األول سيتم  ا املبحث عرضخالل هذسيتم من     
يانات وجمتمع حمل الدراسة ، ليتم عرض طرق مجع البعرض متغريات الدراسة  املطلب الثاين ويف تعريف باملؤسسة حمل الدراسة ، عرض

 واألساليب االحصائية املستخدمة يف املطلب الثالث .

 (EPH)تقديم المؤسسة العمومية االستشفائية : ولالمطلب األ

 سرير 042مستشفى  -1
ومتت أول حالة استشفاء به ،البلجيكية للبناء  GBAمن طرف شركة 5891مستشفى جاهز مت استالمه يف شهر أكتوبر من سنة     

 . 5891يف جانفي 

 المصالح-0    

 .سرير 16مصلحة الطب الداخلي -

 .سرير 16مصلحة اجلراحة العامة وجراحة العظام -

  .سرير64مصلحة طب االطفال -

 .سرير 19راض النساء مصلحة الوالدة وأم-

 .أسرة 4قسم الرعاية املركزة -

 قسام التقنية األ-3    

  .قسم االستعجاالت-

 .قسم املخابر-

 .قسم االشعة -

 .الصيدلية -

 النشاطات الصحية -4    

مع حتديد عدد االسرة لكل وحدة وكذا عدد االطباء االخصائيون و االطباء  ،وتشمل املصاحل االستشفائية و الوحدات لكل مصلحة      
 : عوان النظافة يف كل وحدة وذلك وفق اجلدول التايلأالعامون والشبه الطيب و 
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 النشاطات الصحية في المستشفى( 1جدول رقم )

االطباء  االطباء االخصائني  عدد االسرة  الوحدات  املصاحل االستشفائية 
 العامون 

 اعوان النظافة  الشبه الطيب 

 02 09 02 15 32 وحدة الرجال  مصلحة الطب الداخلي
 02 09 02 32 وحدة طب النساء 
 03 10 03 12 وحدة تصفية الدم 

وحدة جراحة  ام ظمصلحة جراحة الع
 العظام رجال 

08 01 02 23 05 

وحدة جراحة 
 ام النساء ظالع

08 

وحدة جراحة  مصلحة اجلراحة العامة 
 الرجال 

01 06 

وحدة جراحة 
 النساء

20 

وحدة جراحة 
 االطفال 

16 01 

وحدة جراحة 
 العيون النساء 

10 02 

وحدة جراحة 
 العيون رجال

02 

مصلحة الوالدة وأمراض 
 النساء والتوليد 

قابلة 12 02 01 09 وحدة الوالدة 
عالج 09و

 عام 

06 
وحدة امراض 
 النساء والتوليد

01 

وحدة طب  مصلحة طب االطفال 
 االطفال 

00 02 01 12 02 

 03 13 01 02 56 وحدة رعاية املواليد 
 04 13 09 / 16 / مصلحة االستعجاالت 

 02 10 02 01 14 / مصلحة االنعاش 
 المؤسسة العمومية االستشفائية : المصدر
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 جمتمع وحتديد الدراسة تصميم من كل بتحديد وذلك ،الطالب استخدمها اليت الدراسة منهجية توضيح اىل الفصل هذا يهدف    
 يف استخدمت اليت حصائيةاال واملعاجلات وحتليلها البيانات مجع عملية جانب اىل ، عداداال وطريقة البحث داةأو  وعينتها الدراسة
 .التحليل

 متغيرات ومجتمع الدراسة : المطلب الثاني

 :الدراسة وعينة مجتمع

احلاليةبعدد معني من الرؤساء اخلاضعني للمسؤولة بصفة مباشرة من الرجال والنساء يف السلك الطيب واالداري  الدراسة جمتمع يتمثل    
 اإلحصائي ، للتحليل خضعت وهي اليت استبانة ،(01) املسرتدة االستبيانات عدد بلغ و استبانة،  (11توزيع) مت إذ ،ويف سلك املراقبة 

  .اإلحصائي التحليل إلجراء مقبولة تعد نسبة وهي

  ; الدراسة متغيرات

الذكاء ،التعاون : نثوي يف القيادة يعتمد على ثالثة عناصر هيسلوب األن األأشار العديد من الكتاب اىل أ:المستقل المتغير -1
 العالقات .،الوجداين أو العاطفي

 .القرار اختاذ عملية ويتمثل يف فاعلية:التابع المتغير-0

 طرق جمع البيانات و األساليب االحصائية المستخدمة  : المطلب الثالث

 : طرق جمع البيانات

 : مت االعتماد على مصدرين رئيسيني جلمع البيانات    

ا مث قمنا بتفريغه ،سؤال وتوزيعها على عينة عشوائية جملتمع الدراسة 00استبانة متكونة من من خالل القيام بتصميم : مصدر االول
 . spssوحتليلها باستخدام برنامج 

 فيما يتعلق بتعريف املؤسسة ونشأهتا وهيكلها التنظيمي من خالل وثائق داخلية للمؤسسة .: المصدر الثاني

  : الدراسة أدوات

 القيادة النسائية بفاعلية اختاذ القرار.  عالقة امناط لقياس االستبانة الطالب استخدم لقد    

 :واملعلومات البيانات على للحصول التالية األدوات على الدراسة اعتمدت فقد الدراسة، هدف لتحقيق    

 العلمية والكتب اجلامعية، والرسائل والدراسات،واملقاالت، البحوث، من النظري باجلانب املتعلقة املعلومات :الثانوية المصادر -1
 .الدراسة مبوضوع املتخصصة
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 واليت الدراسة، موضوع جمال يف االستبانة صممت فقد بالدراسة املتعلقة البيانات توفري لغرض  )االستبانة: (األولية المصادر-0
 فرضياهتا، واختبار الدراسة ألسئلة معاجلتهاأجل  من للدراسة التطبيقي اجلانب الستكمال األولية البيانات على احلصول استهدفت
 :مها رئيسيني قسمني االستبانة وتضمنت

 سنوات ، التعليمي املستوى كاجلنس،العمر، للمرؤوسني والوظيفية دميغرافيةال باخلصائص تتعلق معلومات وحيتوي : االول الجزء
 السلك . ،طبيعة عقد العمل ، صل االجتماعي ،أاخلربة

 : ويحتوي على قسمين على النحو التالي: الجزء الثاني

 : بأمناطها الثالث وهي القيادة النسائيةالدراسة املتمثل يف املتغري املستقل  لعينة الدميغرافية باملتغريات اخلاص اجلزء وهو :األول القسم-
 العالقات .، الذكاء العاطفي او الوجداين،التعاون 

  .هو فاعلية اختاذ القرارتابع  رئيسي متغري على اشتمل إذ :الثاني القسم-

 :التايل النحو وعلى األبعاد من بعدد على حمور القيادة النسائية توزيعها مت فقرة (21) خالل وذالك من

 :هي فقرة (15) مشلت فرعية أبعاد 0 تضمنتو  : النسائية القيادة -أ

 .فقرات  (7) وتضمن : التعاون -

 .فقرات (4) وتضمن: الذكاء العاطفي او الوجداين -

  .( فقرات6وتضمنت ): العالقات -

 .فقرات (9)خالل من قياسه مت واحد بعد وتضمن : القرار اختاذ فاعلية -ب

ذا مت ، وكspssالتحليل الوصفي باستخدام برنامج االحصاء أسلوب اتبعت احلالية الدراسة فإن القياس، أساليب تنوع من وبالرغم    
املسؤولة العامة للنظر اىل اشكالية الدراسة ليس من وجهة نظر املرؤوسني فقط بل ماهو تقييم هذه سلوب املقابلة مع أاالعتماد على 

 نفسهم يف جمال القيادة واختاد القرارات.القيادات أل

   االدوات االحصائية: الدراسة في المستخدم اإلحصائي التحليل-

  : يةالتال اإلحصائية االختبارات باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف حتقيق اجل من    

 . النسبية األمهية ومعرفة الدراسة تساؤالت عن اإلجابة أجل من : المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات-

  . تابع املتغري على واحد مستقل متغري لدراسة أثر: البسيط االنحدار تحليل-

  .للعبارات اخلماسي ليكرت ملقياس وفقا االجابات خصائص العينة  لتوصيف : المئوية والنسبة التكرار -

 الستبانة. الداخلي االتساق لقياس :كارونباخ ألفاالثبات  معامل -

 كمؤشر لرتتيب البنود حسب أمهيتها. : المتوسط الحسابي-
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 حيث مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي.  ،لتحديد اجملاالت اليت تنتمي اليها االجابات وتفسر مستوى االجابة  : المدى-

 : البرامج المستخدمة في معالجة المعطيات-

 عتمد يف التحليل واستعملت املقابلة للمساعدة يف ذالك .أ  spssبرنامج -

 (  شدة االستجابة وفق سلم ليكارت الخماسي 0جدول رقم  )

 معارض بشدة معارض محايد موافق بشدة موافق شدة االستجابة

 5 0 0 6 1 الرقم

  المصدر من اعداد الطالبة                                 

 6=5-1ادىن نقطة فيه ومنه املدى  5أعلى نقطة ملقياس ليكرت و  1حيث ان الرقم 

 : ما يسمح بتحديد الفئات التالية ،حبيث تضاف هذه القيمة للقيم املعطاة لكل خيار1.9=  : 4/5طول الفئة

 (  تحديد درجة الموافقة حسب قيم المتوسط الحسابي 3جدول رقم)

 درجة الموافقة  المتوسط الحسابي 
 منخفضة جدا  1.1_1

 منخفضة  0.2_1.1
 متوسطة  3.4_0.2
 عالية  4.0_3.4
 عالية جدا  5_4.0

 المصدر من اعداد الطالبة                         
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 النتائج و المناقشة : المبحث الثاني 

لدراسة داة اأففي املطلب االول سنقوم بدراسة ،من خالل هذا املبحث سنحاول عرض النتائج ومناقشتها من خالل ثالث مطالب      
 ويف املطلب الثالث اختبار الفرضيات .، ويف املطلب الثاين حتليل ومناقشة حماور االستبيان ، وعرض النتائج

 دراسة أداة الدراسة وعرض النتائج : ولالمطلب األ

 داة الدراسة أ_صدق  1

وافق من مدى ت جل التحققأمن أجل التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة قمنا بعرضها على األستاذة املؤطرة من : الصدق الظاهري
 عبارات االستبيان مع موضوع الدراسة.

قمنا بقياس  الصدق البنائي من خالل معامل االرتباط والذي يقيس مدى االتساق و االنسجام  يف كل فقرة من  : الصدق البنائي
 فقرات االستبانة مع احملور الذي تنتمي اليه الفقرة. 

 _ ثبات أداة الدراسة 2

القياس من خالل حتديد ثبات االستمارة مت اختبار مدى ثبات االستمارة على مجيع عبارات االستمارة باستخدام للحكم على دقة       
 : وكانت النتائج كمايلي (3)( . انظر امللحق رقم ALPHA CRONBACHمعامل الثبات )

 (قيمة معامل االرتباط ألفا كرونباخ 4جدول رقم )

 قيمة الفا كرونباخ المحور
 08,0 عناصر القيادة النسائية 

 0,,08 فاعلية اتخاذ القرار 
 SPSSالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات                            

ما ،أ0.0فهو اكرب  من القيمة الدنيا ، 0..0نالحظ ان قيمة معامل الثبات ألفا كرنباخ بالنسبة حملور عناصر القيادة النسائية هو       
العايل لعبارات  فهذه النتائج تعكس مدى االتساق الداخلي،كرب من القيمة الدنياأوهو ايضا  0.00حمور فاعلية اختاذ القرار فهو ميثل 

 وهذا ما يعزز استخدامها يف الدراسة واثبات صحتها.  ،االستمارة 

 عرض النتائج الخاصة بالخصائص الديمغرافية وتفسيرها -0

 ،املنصب الوظيفي،املؤهل التعليمي،العمر،اجلنس : ( خصائص من املتغريات الدميغرافية تضمنت0راسة عرض ست )تتضمن الد      
 (.4)واخلربة . انظر امللحق رقم 

 

 

 



 مؤسسة العمومية االستشفائية محمد بنانيللميدانية ال دراسةال........................................الفصل الثاني............

 
37 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الجنس (5جدول رقم  )

 النسبة المئوية التكرارات االجابات الخصائص الديمغرافية
 40 12 ذكر الجنس

 00 ,1 أنثى
 spssالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات                             

وهذا ما يعزز  ،فردا 81ب  %40ما نسبة الذكور ،أ 00%فرد بنسة  .8كانت اغلبية افراد العينة من االناث حيث بلغ عددهم        
 ،وينعكس هذا على املؤسسة ككل اذ اهنا تشغل نسبة االناث اكرب من نسبة الذكور ،ن افراد العينة هي اغلبها من االناث مقارنة بالذكورأ

 الغالب على الطابع الذكوري.  ن طابع االنثوي هوأوهذا ما مت مالحظته شخصيا يف املؤسسة العمومية االستشفائية اذ نرى 

 توزيع أفراد العينة حسب العمر  (6)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االجابات الخصائص الديمغرافية
 30 9 30أقل من  العمر

 33.3 80 40اىل 30من 
 80.0 0 00اىل  40من 

 83.3 4 سنة  00أكثر من 
 spssالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات                            

ي أ ،فراداألمن  80متثل اعلى فئة قدرت ب  40اىل  30فراد اليت ترتواح اعمارهم من ن فئة األأعاله أنالحظ من خالل اجلدول       
الفئة الشبابية هي السائدة يف عينة الدراسة اذ أن وهذا ما يفسر  %30نسبة بسنة  30مث تليها الفئة العمرية أقل من  ،33.3%نسبة 

ؤسسة تشجع ن املأن اغلب العاملون من الفئة الشبابية وهذا ما يفسر أومن خالل االطالع على املؤسسة العمومية االستشفائية يالحظ 
لكال 83%و%80سنة بنسة  00واالكثر من  00اىل  40مث تليها الفئتني العمريتني من ،سنة  40وتستقطب الفئة العمرية اقل من 

 الفئتني على التوايل وهي فئة ضعيفة بالنسبة للفئتني االولتني.

 راد العينة حسب المؤهل التعليمي توزيع اف (7)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االجابات الخصائص الديمغرافية
 80 3 متوسط  املؤهل التعليمي 

 80 3 ثانوي
 40.0 84 جامعة 

 33.3 80 دراسات عليا 
 spssالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات           

و أغلبهم من فئة االطباء واالدارين  40.0%ي بنسبة أفردا  84فراد العينة املدروسة ذات مستوى جامعي قدرت ب أكانت اغلبية        
  ،وهذا ما مت مالحظته يف املؤسسة من خالل االدارة او من خالل مصلحة االطباء،احلاصلني على شهادات عليا 
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أفراد وهذا ما يعكس النسبة الضعيفة للذين هم دون املستوى 0 ي أامعي لالفراد دون املستوى اجل %10اما النسبة املتبقية  مبجموع  
 و على مستوى التكوينات املهنية .أكملو دراستهم يف املدارس اخلاصة أاجلامعي من فئة مراقيب املصاحل الذين 

 توزيع افراد العينة وفق االصل االجتماعي  (8)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االجابات الخصائص الديمغرافية
 33.3 80 ريفي  االصل االجتماعي 

 00.0 10 حضري 
 spssالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات                      

ا وهذ 33.3%فراد اي بنسبة أ 80والريفي ب %00.0ي بنسبة ،أفرادا  10غلبها حضري ب أفراد عينة الدراسة أن أنالحظ       
  .اجملاورة ملنطقة رأس الواد وهي نسبة ضعيفةالريفية يتوزع البقية من نواحي بينما  راد العينة حضريفمايفسر أن معظم أ

 توزيع افراد العينة وفق طبيعة عقد العمل  (9)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االجابات الخصائص الديمغرافية
 0 0 مؤقت  طبيعة عقد العمل 

 100 22 دائم  
 spssالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات                  

ما املؤقت فهو غري موجود ،أ 800%ما نسبته و فردا  30ي ما قيمته ،أغلبية ساحقة أب بعقد دائم يعملونفراد ن معظم األأنالحظ       
 .ة ئمة وليس مؤقتدان عينة الدراسة حتوي فئة األطباء واالدارين واملراقبني،الذي يعملون بعقود ، وذالك لكو يف عينة الدراسة

 توزيع افراد العينة وفق االقدمية في العمل  (10)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االجابات الخصائص الديمغرافية
 00 80 سنوات  0أقل من  االقدمية يف العمل 

 83.3 4 سنوات  80اىل  0من 
 80 3 80اىل  88من 

 10 0 80أكثر من 
 spssالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات                           

 83.3%سنوات بنسبة  80اىل 0تليها اخلربة من  %00على نسبة قدرت ب أ ،سنوات 0قل من أفراد الذين خربهتم بلغ عدد األ      
 ، %10سنة بنسبة متبقية  80فراد اليت تزيد خربهتم عن ويف االخري نسبة األ،سنة  80اىل 88للذين خربهتم من  80%مث نسبة 

تني فهي تنحصر يف الغالب خري ما الفئتني األ،أن معظم العاملون يف املؤسسة من الفئة الشبابية اليت خربهتا يف بداية الطريق أوهو ما يفسر 
 طباء املختصني و االدارين فقط.على بعض اال
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 توزيع افراد العينة وفق السلك الوظيفي  (11)جدول رقم 

 النسبة المؤوية التكرارات االجابات الخصائص الديمغرافية
املمارسني الطبني للصحة  السلك الوضيفي 

 العمومية 
88 30.0 

 10.0 . املراقبني الطبني 
 33.3 80 السلك االداري 

 spssالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات                            

 %30.0ي بنسة أ ،فردا من العينة املدروسة 88يشغلها املمارسني الطبني للصحة العمومية مبقدار %30.0ن ما نسبتهأنالحظ       
 10.0%تليها سلك املراقبني بنسبة  %33.3ي نسبة أفراد أ 80ما مقداره ، على تليها مقاربة هلا السلك االداري وهي النسبة األ

 ،املؤسسة على على مستوىمر الذي يعزز وجود فئة االطباء هي األوذالك للدور الذي تلعبه املؤسسة من دور يف جمال الصحة والعالج األ
 .وهذا ما الحظته انا شخصيا وكذا فئة االدارين اليت امهيتها يف جمال التسري والسهر على حسن سري املستشفى خاصة  يف املناوبات وغريها

 ين نقصا يفلتأيت فئة املراقبني اليت تعا ،و االجور.....اخل أو النشاطات الصحية أوكذا لتعدد مصاحل االدراة سواء مصلحة املوارد البشرية 
 املؤسسة وذلك لتعدد املصاحل .

 تحليل ومناقشة محاور االستبيان  : المطلب الثاني

ابعاد  3سنحاول عرض وحتليل املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية الجابات املستجوبني اخلاصة باحملور االول و املتكون من       
 (0)عبارة انظر امللحق رقم 80مبجموع 

 نسائية محور القيادة ال-1

 (المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و االهمية لعبارات محور انماط القيادة النسائية 12جدول رقم )

 ترتيبها درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور
 3 منخفضة جدا 0 1 التعاون 

 8 منخفضة جدا 0.89 1.43 الذكاء العاطفي 
 1 منخفضة جدا 0.96 1.4 العالقات 

اجملموع عناصر القيادة 
 النسائية 

 _ منخفضة جدا 0 1

 spssالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات                       

حيث جاء حمور الذكاء  ،كانت معظم حماور الدراسة قد حتصلت على درجة منخفضة جدا من القبول من طرف عينة الدراسة       
 ، 04.9باحنراف معياري قدر ب 8443العاطفي كأدىن حمور حيث بلغ املتوسط احلسايب له 

باحنراف  844مما يعرب عن مدى تشتت اجابات افراد العينة يف هذا احملور مث تليه العالقات يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب قدر ب 
يفسر مدى تشتت اجابات افراد العينة يف هذا احملور ويف الدرجة الثالثة ايضا التعاون  مما،وهو تشتت كبري  0490معياري قدر ب 



 مؤسسة العمومية االستشفائية محمد بنانيللميدانية ال دراسةال........................................الفصل الثاني............

 
40 

مما يعرب عن عدم وجود تشتت يف اجابات هذا احملور  ليكون جمموع احملاور مبتوسط حسايب قدر  0وباحنراف معياري  8ومبتوسط حسايب 
 يادة النسائية.اي ال يوجد تشتت يف اجابات حماور الق 0واحنراف معياري  8ب 

 : وهذا ما يظهر      

 عدم وجود تعاون بني املرؤوسني و املسؤولة من وجهة نظر املستجوبني. -

 د ذكاء عاطفي ممارس من قبل املسؤولة على املرؤوسني من وجهة نظر املستجوبني. و عدم وج- 

 عدم وجود عالقات بني املسؤولة و املرؤوسني من وجهة نظر املستجوبني.  -

خاصة من ،ن معظم املرؤوسني هم ضد القيادة النسائية وضد التسري النسويأوبناءا على مالحظة  املرؤوسني ميكن تفسري ذالك اىل        
وحىت الذين هم خارج املنطقة جندهم ضد فكرة القيادة النسائية العتبارات يروهنا اهنا الجيب ان  ،قبل الذين يقطنون يف منطقة رأس الواد

 ن هناك فئة قليلة من ال ترى يف املوضوع مشكلة .أناصب عليا اال تتوىل م

جع هذا ما من ناحية حمور التعاون  فهي تشأ ،وبناء على املقابلة مع املسؤولة تبني ان املديرة العامة على اصرار يف اكمال التحدي      
ضمان الفاعلية و حسن لمشاركة املرؤوسني يف جمال العمل هو األن أالنمط يف قيادهتا باستخدامها واعتمادها اسلوب املشاركة الهنا تعتقد 

هم وهو املسؤول يرفع من الروح املعنوية له وهذا يساعد يف تقدمي خدمات اكثر وجبودة ه هو األأنن حتسيس اي شخص بأكما ،الكفاءة 
ق الكل شارك فيه ويف وقت اجملادلة ال حي نن يكون مسؤوال عن القرار الذي مت اخذه ألأن الكل جيب أعالية وكذا تعمل على حتسيس 

 ي شخص االحتجاج النه هو شارك يف اختاذ القرار. أل

 وعالقاهتا مع املرؤوسني هي عالقات عمل فقط وتكون هذه العالقات يف ،ي عالقات غري رمسيةأما يف جمال العالقات فهي الحتبذ أ      
الذكاء العاطفي تستخدم هذا النمط بصورة ضعيفة ويف مواقف معينة أما  ، ر العمليي عالقات خارج االطاأاطار القانون بينما ال تفضل 

 سباب شخصية. حتبذ عدم استخدام هذا النمط بكثرة وذلك ألو 

 : وعليه ميكن تفسري النتائج املتوصل اليها اىل االسباب التالية      

 لك للبيئة احملافظة يف املنطقة .عدم تقبل  املرؤوسني بصفة عامة اىل فكرة القيادة النسائية  وذ-

 عدم تشجيع املسؤولة على مبدأ العالقات خارج نطاق العمل والقانون مما يؤدي اىل فهم االمور بصورة خاطئة من قبل املرؤوسني .-

 عدم تفعيل املسؤولة لنمط الذكاء العاطفي مما انعكس بالسلب يف اجابات املرؤوسني. -

 ،املبين على املشورة والتعاون مما عزز انعدام التشتت يف اجابات املرؤوسني حملور العالقات . النمط التشاركي الذي تعتمده-
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 محور فاعلية اتخاذ القرار -2

 ونتائجها كما هي موضحة يف اجلدول . (0)ق رقم حانظر املل ،يتكون هذا احملور من عبارات ختص حمور فاعلية اختاذ القرار      

 همية لعبارات محور فاعلية اتخاذ القرارالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية واأل(  13جدول رقم  )

 درجة الموافقة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المحور 
 منخفضة جدا 08,2 182 فاعلية اتخاذ القرار 

 spssالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات                          

مديرة  ن فاعلية قراراتأي ، أنالحظ ان مستوى فاعلية اختاذ القرار للمؤسسة العمومية االستشفائية رأس الواد جاء منخفضا جدا       
 ي يوجد تشتت يف االجابات من قبل املرؤوسني . أ04.9احنراف معياري  841هذه املؤسسة منخفضة جدا مبتوسط حسايب 

بناءا على مامتت مالحظته خالل اجراء الدراسة امليدانية على مستوى املؤسسة االستشفائية رأس الواد من قبل املرؤوسني يف جمال       
ؤثر ن املرأة غري قادرة على اختاذ قرارات ذات كفاءة وذلك للرتكيبة الفيسيولوجة هلا ،مما يأهنم يرون على أ ميكن تفسري ذلك ،اختاذ القرارات

 على القرارات اليت تتخذها اظافة اىل اجلانب العاطفي الذي ينحاز لطرف ضد طرف اخر .

مع وجود بعض ،من االهداف املرجوة  باملئة %90بناءا على املقابلة مع املديرة تبني ان القرارات اليت تتخذها حتقق  ما نسبته       
جناح القرارت  أساس ن توفري حسن الوسائل هوألكن تؤكد  ،بعض العراقيل حيانا حىت عند اختاذ قرار هناكأاملشاكل اليت ميكن حلها و 

 املتخذة .

مما يستوجب  ،ن هناك من يتقبل هذه القرارت وهناك العكس من يرتدد يف تطبيق القرارأأما عن مدى تقبل املرؤوسني لقرراهتا فتأكد       
قابل هي ال تستشري العاملني عند اختاذ القرارات االيف حالة كان هذا القرار افهامه جيدا اهلدف واملغزى احلقيقي من هذا القرار، ويف امل

 . مثال باحضار الطبيب املختص واستشارته يف بعض االمور التقنية ،خيص مصلحة ما

 : وبالتايل ميكن تفسري النتائج املتوصل اليها اىل األسباب التالية      

 ة .طبيعة نظرة العاملني اىل املرأة القيادي-

 رفض املرؤوسني لفكرة املرأة القيادية .-

 عدم استشارة املسؤولة للمرؤوسني يف اختاذ القرارات اال يف حالة أن املوظوع خيص مصاحل تقنية بعيدة عن االدارة.  -

 التفرد يف بعض احلاالت يف اختاذ القرار. -

 عدم تقبل القرارات املتخذة من قبل املرؤوسني لعدم فهم املغزى واملعىن احلقيقي هلذا القرار. -

 اختبار الفرضيات  : المطلب الثالث

 ةبعد عرض وحتليل نتائج االستمارة سابقا وملعرفة عالقة امناط القيادة النسائية بفاعلية اختاذ القرار يف املؤسسة العمومية االستشفائي      
مللحق رقم انظر ا، و نفي فرضيات البحث وصوال اىل نتائج البحث أسنقوم باختبار فرضيات الدراسة من خالل اثبات ،رأس الواد 

 (.0(و)0)
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 ختبار الفرضية الرئيسية ا-أوال

  .توجد عالقة ذات داللة احصائية بين انماط القيادة النسائية وفاعلية اتخاذ القرار

و قبول احدى أنقوم باختبار الفرضية االوىل من خالل رفض  ،ملعرفة تأثري بعد عناصر القيادة النسائية على فاعلية اختاذ القرار      
 : الفرضيتني التاليتني

H0  - .التوجد عالقة بني امناط القيادة النسائية  وفاعلية اختاذ القرار 

H1- توجد عالقة بني أمناط القيادة النسائية  وفاعلية اختاذ القرار.  

 بينة يفواالحندار البسيط ملتغريي هذه الفرضية من خالل نتائج امل من اجل اختبار الفرضية الرئيسية نقوم بتحليل نتائج االحندار      
  : اجلدول التايل

 ( جدول االنحدار واالنحدار البسيط الختبار الفرضية الرئيسية 14جدول رقم )

معامل  المتغير
 Rاالرتباط 

معامل 
 r_deuxالتحديد

مستوى 
 SIGالداللة 

Aالثابت bنوع العالقة  الميل
beta 

امناط القيادة 
 النسائية 

0.89 0.008 0.640 1.009 0.058 0.089 

 spssلبة باالعتماد على مخرجات االمصدر من اعداد الط                           

نه اليوجد عالقة بني املتغري التابع و ومنه نرفض النموذج أل 0400ي اكربمنأا sig=0.640من خالل اجلدول نالحظ انه قيمة       
 ال توجد عالقة طردية بني املتغريين. H0ونقبل الفرضية العدمية   H1املتغري املستقل ومن مث نقوم برفض الفرضية البديلة 

 

 

 ثانيا_ اختبار الفرضيات الفرعية 

 _ اختبار الفرضية الفرعية االولى 1

  .اتخاذ القرارتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين نمط التعاون  وفاعلية 

 : ملعرفة تأثري بعد التعاون على فاعلية اختاذ القرار نقوم باختبار الفرضية االوىل من خالل رفض او قبول احدى الفرضيتني التاليتني      

H0-. التوجد عالقة بني منط التعاون وفاعلية اختاذ القرار 

H1- .توجد عالقة بني منط التعاون وفاعلية اختاذ القرار 

 

  توجد عالقة طردية بين أنماط القيادة النسائية وفاعلية اتخاذ القرارال 
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دول وىل نقوم بتحليل نتائج االحندار البسيط ملتغريي هذه الفرضية من خالل نتائج املبينة يف اجلجل اختبار الفرضية الفرعية األأمن       
  ; التايل

  ولى( نتائج االنحدار واالنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية األ15جدول )

معامل  المتغير
 Rاالرتباط 

R_deux معامل
 التحديد

Sig 
مستوى 
 الداللة

Aثابت B الميل Beta 
 نوع العالقة

 .0.9 84800 -0480 00 0490 .049 التعاون
 spssالمصدرمن اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات                     

ي توجد عالقة بني املتغري أومنه نقبل النموذج  ،0400قل من أوهي  sig=00ن مستوى الداللة أمن خالل اجلدول نالحظ       
 املستقل و املتغري التابع. 

مما يدل على وجود عالقة طردية قوية بني التعاون وفاعلية اختاذ القرار وهو ما بلغ معامل التحديد   %.9ما معامل االرتباط فيمثل أ      
r_deux90%  اصل يف املتغري التابع )فاعلية اختاذ القرار( من التغري احل 90%مما يعين ان املتغري املستقل)التعاون( يفسر ماقيمته

 والنسبة املتبقية ترجع اىل عوامل اخرى. 

وهي موجبة مما يدل على أنه توجد عالقة طردية بني املتغريين أي كلما زاد التعاون  .049فقد بلغت قيمته BETAما قيمة  أ      
 .H0ورفض الفرضية العدمية H1زادت فاعلية اختاد القرار وعليه يتم قبول الفرضية البديلة 

 : القرار من خالل املعادلة التالية وميكن توضيح اثر املتغري املستقل التعاون على املتغري التابع فاعلية اختاذ      

Y=bx+A 

Y=1.167X-1.167 

Y -املتغري التابع فاعلية اختاذ القرار.  

X - املتغري املستقل التعاون.  

 .84800ي كلما زاد املتغري املستقل بوحدة واحدة زاد املتغري التابع ب أ      

 

  

 االستشفائية يف تشجيعها لنمط املشاركة عن طريق منط التعاون بينها وبنيللمؤسسة وهذا ما يثبت ما جاء على لسان املديرة العامة      
 املرؤوسني. 

 

 

 توجد عالقة بين التعاون وفاعلية اتخاذ القرارات 
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 _ اختبار الفرضية الفرعية الثانية 2

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الذكاء العاطفي وفاعلية اتخاذ القرار 

  : و قبول احدى الفرضيتني التاليتنيأاختبار الفرضية الفرعية الثانية من خالل رفض نقوم ب      

H0-ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني الذكاء العاطفي وفاعلية اختاذ القرار.  

H1 - .توجد عالقة ذات داللة احصائية بني الذكاء العاطفي وفاعلية اختاذ القرار 

  : عية الثانية بنتائج االحندار البسيط من خالل النتائج املبينة يف اجلدول التايلقمنا باختبار الفرضية الفر 

 (  نتائج االنحدار  واالتحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية الثانية 16جدول رقم)

معامل  المتغير 
 Rاالرتباط 

معامل تحديد 
r_deux 

مستوى 
 sigالداللة 

A ميل  ثابتb  نوع العالقة
beta 

الذكاء 
 العاطفي 

0.13 0.017 0.4 1.41 -0.13 -0.13 

 spssالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات                         

نه التوجد عالقة بني متغري املستقل أي أومنه نرفض النموذج  0400كرب من أي أ  SIG=O.4ن أنالحظ من خالل اجلدول       
 ي ال يوجد عالقة بني املتغري التابع و املتغري املستقل.أ H0ونقبل الفرضية العدمية H1واملتغري التابع ومن مث نقوم برفض الفرضية البديلة 

 

 

 _اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 0

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين نمط العالقات وفاعلية اتخاذ القرار      

و قبول احدى أمن خالل رفض ،و فاعلية اختاذ القرار نقوم باختبار وحتليل الفرضية الفرعية الثالثة  تغري العالقاتمملعرفة العالقة بني       
 : نيالفرضيتني التاليت

H0- .التوجد عالقة ذات داللة احضائية  بني العالقات وفاعلية اختاذ القرار 

H1- .توجد عالقة ذات داللة احصائية بني العالقات وفاعلية اختاذ القرار 

 

 

           

 ال توجد عالقة  بين الذكاء العاطفي وفاعلية اتخاذ القرار 
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 (  نتائج االنحدار و االنحدار البسيط الختبار الفرضية الثالثة 17جدول رقم  )   

معامل  المتغير
 Rاالرتباط 

معامل 
 r_deuxالتحديد

مستوى 
 sigالداللة 

Aالثابت B نوع العالقة  ميل
beta 

 0.246 0.228 0.91 0.19 0.06 0.246 العالقات 
 spssالمصدر من اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات                          

ي انه ال توجد عالقة بني املتغري تابع أومنه نرفض النموذج  0400وهي قيمة اعلى من   sig=0.91من خالل اجلدول نالحظ ان       
 ي ال توجد عالقة طردية بني املتغريين .أH0ونقبل الفرضية العدمية H1ومن مث نقوم برفض الفرضية البديلة ،و املتغري املستقل 

 

 

 
 

 ال توجد عالقة بين العالقات وفاعليية اتخاذ القرار 



د بناني .....دراسة ميدانية المؤسسة العمومية االستشفائية محم....................الفصل الثاني..............................  

 
45 

 خالصة الفصل  

وتعرفنا على املنهج وعينة ،قمنا يف هذا الفصل بالتعرف على منهجية الدراسة حيث قمنا أوال بالتعرف على املؤسسة حمل الدراسة       
كما تطرقنا اىل حتليل خصائص عينة ،وقمنا بقياس ثبات وصدق االستمارة من خالل حساب معامل الثبات الفا كرونباخ ،وأداة الدراسة 

 .الدراسة 

خريا قمنا أو ،داة الدراسة من خالل عرض النتائج واختبار الفرضيات وهذا لكل حمور من حماور استبانة أخري حللنا فقرات ويف األ      
 .راء العينة حول حماور الدراسة أيف 0.05اك عالقة طردية بني املتغري املستقل واملتغري التابع عند مستوى الداللة  باختيار اذا كانت هن

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة
 عامة
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ن أومبا اهنما كمتغريين يف دراستنا حاولنا ،ميكننا القول  أن دراسة عالقة القيادة النسائية بفاعلية اختاذ القرار من الدراسات احلديثة        
وقد تبني لنا وجود ،نبني طبيعة العالقة بينهما من خالل اعتبار امناط القيادة النسائية كمتغري مستقل وفاعلية اختاذ القرار كمتغري تابع 

ل خرى لتفعيل القرارات بشكمناط األروري االهتمام بباقي األظنه من الأوعليه ميكن القول  ،عالقة بني منط التعاون وفاعلية اختاذ القرار
 : فضل ومنه مت التوصل اىل النتائج التاليةأ

 : نتائج الدراسة

وبعد االجابة على فرضيات الدراسة واختبار فرضياهتا مت التوصل اىل ،بناء على بيانات الدراسة ونتائج التحليل اخلاصة هبذا البحث     
 : النتائج التالية

  .اذ القرارال توجد عالقة بني امناط القيادة النسائية وفاعلية اخت -

  .ثر ذلك على فاعلية اختاذ القرارأي كلما زاد التعاون بني املرؤوسني ،أوجود عالقة بني منط التعاون وفاعلية اختاذ القرار -

 .عدم وجود عالقة بني منط الذكاء العاطفي وفاعلية اختاذ القرار -

  .ي رابط اتصال بني العالقات وفاعلية اختاذ القرارأي ال يوجد أ ،ال توجد عالقة بني منط العالقات وفاعلية اختاذ القرار-

 : االقتراحات 

 : بناء على نتائج الدراسة وعلى املعلومات اليت مت مجعها من خالل شقي الدراسة النظرية و امليدانية فان الدراسة احلالية توصي مبا يلي   

ل تشييع النساء القياديات على تب ي هذا النمط الفعال يف اختاذ القرارات بااجاز من خال ،تفعيل وتعزيز منط التعاون يف القيادة النسائية-
  .االهداف بشكل مجاعي

العمل على حتسني دور الذكاء العاطفي يف فاعلية اختاذ القرار من خالل حث النساء على اتباع هذا النوع من النمط عن طريق اكتساب -
 .جمموعة من مهارات االدارة احلديثة وكسب تعاطف واحرتام االخرين 

ل تقوية عالقاهتا مع املرؤوسني بتدعي  عالقات الثقة و من خال .زيادة وحتسني دور العالقات كنمط قيادي نسائي يف فاعلية اختاذ القرار-
 .التعاون وإقامة العالقات االجتماعية و االهتمام باملشاركة املعنوية هل  

 : فاق البحثأ

 : نقرتح املواضيع التالية كمياالت حبث مستقبلية    

 .دور الذكاء العاطفي يف فاعلية اختاذ القرار-

 .اختاذ القراردور العالقات يف فاعلية -



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة 
 المراجع
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 : قائمة المراجع

 : بالعربية المراجع-

 الكتب-1

سنة ، االردن  ،دار االعالم للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل  ،السلوك التنظيمي منحنى تطبيقي معاصر، ابراهيم بدر  شهاباخلالدي  -
2102. 

الشروق  دار : اإلدارية المنظمات في والجماعي اإلنساني الفردي السلوك دراسة يالتنظيم السلوك،حممد  قاسمالقريويت -
 .0991،عمان،

 .0991،الرياض،4ط،االدراة العامة االسس والوضائف،النمر واخرون-

دار احلامد ، الطبعة االوىل ، 2جزء، درجة ممارسة المرأة القيادية للمهارات االبداعية في عملها، البشابشة فرحان طاليل عبري،-
 . 2112سنة ،اململكة االردنية اهلامشية  ، للنشر والتوزيع

الناشر مؤسسة شباب ،22جزء رقم ،القيادة دراسة في علم االجتماع النفسي واالداري والتنضيمي،حسني عبد احلميدرشوان أمحد  -
 .2101سنة ،بلد النشر االسكندرية،اجلامعة

سنة النشر ،مصر  ،بلد النشر ،دار الكتاب احلديث للنشر،جزء اخلامس،مقياس االتجاه نحو القيادة النسائية،دفوقية حسن رضوان -
2114 . 

، كلية الرتبية ،جامعة اململكة السعودية، مادة االتصال واختاذ القرار،اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم العالي، محد أقناديلي جواهر  -
 .2009الفصل الدراسي ، قسم ادارة تربوية وختطيط 

 االمارات. ،  2112، أبوظيب، دار مهومة للطباعة و النشر والتوزيع  ،مبادئ االدارة  ،لعويسات مجال الدين -

 المذكرات -2

جامعة الشرق ، جستريرسالة ما،  أثر القيادة التحويلية في فعالية اتخاذ القرار في شركة التأمين االردنية، الغزايل حافظ عبد الكرمي  -
 .2102سنة ،االوسط 

 دراسة وطنية بالشركة الوطنية للتبغ،  اتخاذ القرار في تسير الموارد البشرية واستقرار االطارات في العمل، خالصي مراد  -
-2111جلامعية سنة ا، طينة امعة منتوري قسن، جمذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علم النفس وعلوم الرتبية واالرطفونيا، والكربيت
2112. 

، ند اوحلاججامعة اكلي حم، مذكرة لنيل متطلبات شهادة املاسرت ،القيادة االدارية ودورها في تنمية االبداع بالمؤسسة، رزيق حنان -
 . 2102-2104سنة اجلامعية  ،البويرة

 ،كرةدراسة حالة مطاحن الزيبان القنطرة بس، االستراتجيةأثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اتخاذ القرارات ، غاليةفادن  -
 .2102-2104سنة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف علوم التسري ختصص تسري املنظمات جامعة حممد خيضر بسكرة
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جامعة  ، ستري املاجمذكرة لنيل شهادة ،  نظام القيم الشخصية للقيادة النسائية وأثره على سلوكهن االداري ،نبيل سليمان سهام  -
 .2112سنة،كفر الشيخ 

 المراجع بالغة االجنبية-

1-Michel Marchesnay et Karim Messeghan، Cas De Stratégie De                     
PME،Edition. Ems ، Paris ، 2001، P23                        . 

 : المواقع االلكترونية
                                                                                                   www.hrdiscussion.com/hr65929.html                                                                                                  

www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1506&SecID=76      

http://www.hrdiscussion.com/hr65929.html
http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1506&SecID=76


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2الملحق رقم ) 

 : االستبانة

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة محمد البشير االبراهيمي 

 برج بوعريريج 

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسير : كلية

 علوم التسير : قسم

 ادارة أعمال المنظمات : تخصص

 استبيان 

عالقة أمناط القيادة النسائية بفاعلية اختاذ القرار من وجهة : اطار اعداد مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف ادارة اعمال املنظمات حتت عنوانيف 
( يف اخلانة املناسبة ,وحنيطكم علما xسئلة هذا االستبيان وذالك بوضع عالمة )أنظر املرؤوسني ,لذا نرجو منكم املسامهة يف االجابة على 

 .ن هذه املعلومات ستتم بالسرية التامة ولن تستخدم اال الغراض علميةأ

 خري تقبلو مين فائق التقدير واالحرتام ويف األ 

 غريب خدجية : الطالبة                                                                                    

 فية المعلومات الشخصية و الوظي: بيانات عامة-

 يرجى وضع التأشري أمام االجابة املختارة : مالحظة

  : الجنس

 (  )  (           ,               انثى  )  ذكر

 : السن

 (  )03(, أكثر من   )  03اىل 03( ,  من   )   03اىل  03(,  من   )   03أقل من 

  : المؤهل

 (  ) (   . دراسات عليا   )  .جامعي(      )  (    .ثانوي  )  (    .متوسط  )  ابتدائي

 



 : صل االجتماعياأل

 (  )حضري                                    (  )ريفي 

 : طبيعة عقد العمل

 (  ) دائم                      (  )مؤقت 

  : قدمية في العملاأل

 (  )سنوات 03سنوات اىل  6من                                     (  )سنوات فاقل  0

 (  )سنة  00أكثر من                           (  )سنة 00سنوات اىل  00من 

  : السلك

 (  )السلك االداري                                    (  )الشبه الطبيني                         (  )املمارسني الطبيني  للصحة العمومية  

 

 معارض بشدة معارض موافق بشدة موافق العبارات

 القيادة النسائية : المحور االول

 التعاون

     .املرأة أقدر من الرجل على تويل العمل القيادي -

     .و العمل كفريق أتشجع مسؤولتك العمل اجلماعي -

تطلب املساعدة من مسؤولتك عند الوقوع يف مشكل اثناء -
 .العمل 

    

سلوب التعاون يف حل مشكلة أتلجا مسؤولتك اىل -
 .تصادفها 

    

     .تعتمد رئيستك على مبدأ تفويض السلطة للمرؤوسني -

تعمل رئيستك باالقرتاحات اليت تقدمها للمرؤوسني يف -
 .العمل 

    



      .املرؤسني على اكتساب خربات جديدةتشجع رئيستك -

 الذكاء العاطفي

      .احتكام املرأة القائدة للعاطفة يرفع من الروح املعنوية للعامل-

ن يكون رئيسك امرأة بدال من رجل ان املرأة متلك أحتبذ -
  .املهارات االنسانية

    

سلوهبا أتستطيع رئيستك التأثري على مرؤوسيها من خالل -
  .العاطفي

    

املرأة حبكم تكوينها النفسي ووضعها االجتماعي قادرة على  -
  .كسب تعاطف واحرتام االخرين

    

 العالقات

      .تسعى رئيستك اىل تقوية العالقات مع مرؤوسيها-

      .هتتم رئيستك باملشاركة املعنوية ملرؤوسيها ومتابعة مشاكلهم-

     .تدعم عالقات الثقة والتعاون بينها وبني املرؤوسني -

       .تتيح لك مسؤولتك الفرصة يف اختاذ القرارات-

 فاعلية اتخاذ االقرارات: المحور الثاني

      .ةهداف املؤسسأتتخذ رئيستك القرارات مبا يتماشى مع -

     .هداف املرجوة منها قرارات رئيستك حتقق األ-

ال يواجه العاملون صعوبات رئيسية يف تنفيذ القرارات اليت -
 .تتخذها رئيستك 

    



تتخذ رئيستك القرارات مراعية قدرات العاملني وامتالكهم -
 .للمعرفة الالزمة لتنفيذ هذه القرارات 

    

     .تتخذ رئيستك القرارات يف الوقت املناسب -

متتلك رئيستك قدرات الختاذ القرارات سريعة ملواجهة -
 .مشكالت طارئة 

    

القرارات اليت تتخذها رئيستك تالقي قبوال من قبل العاملني -
 .املعنني 

    

رئيستك العاملني عند اختاذ القرارات مما يساهم يف  تستشري-
  .تسهيل قبوهلم هلذه القرارات

    

  
 

 

 

 



 ( معامالت الفا كرونباخ لمحاور الدراسة 3ملحق رقم  )

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

.773 15 

 

 فعالية اتخاذ القرار                                    

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

.801 8 

 

 قيادة نسائية                                                                       

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.652 5 

 العالقات

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.320 4 

 الذكاء العاطفي                                                                                        

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.497 7 

 التعاون             

 

 



  (الخصائص الديمغرافية 4الملحق رقم )

  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 40.0 40.0 40.0 12 ذكر 

 100.0 60.0 60.0 18 أنثى

Total 30 100.0 100.0  

 الجنس

سنلا  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  03اقل من  9 30.0 30.0 30.0 

03الى 03من   10 33.3 33.3 63.3 

03الى 03من   5 16.7 16.7 80.0 

سنة 03أكثر من   4 13.3 13.3 93.3 

5 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 المؤهل_العلمي

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10.0 10.0 10.0 3 متوسط 

 20.0 10.0 10.0 3 ثانوي

 66.7 46.7 46.7 14 جامعي

 100.0 33.3 33.3 10 دراسات عليا

Total 30 100.0 100.0  

 

 األصل_االجتماعي

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 33.3 33.3 33.3 10 ريفي 

 100.0 66.7 66.7 20 حضري

Total 30 100.0 100.0  

 
 

 

 



 طبيعة_عقد_عمل

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.3 3.3 3.3 1 مؤقت 

 96.7 93.3 93.3 28 دائم

4 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

األقدمية_في_العملا  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 0سنوات فأقل  15 50.0 50.0 50.0 

سنوات03الى  6من   4 13.3 13.3 63.3 

سنة00الى00من  3 10.0 10.0 73.3 

سنة00اكثر من   6 20.0 20.0 93.3 

5 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 السلك

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ميةالممارسين الطبيين للصحة العمو  11 36.7 36.7 36.7 

 63.3 26.7 26.7 8 المراقب الطبي

 96.7 33.3 33.3 10 سلك اداري

4 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نماط القيادة النسائية أ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محور 5الملحق رقم )

 وفاعلية اتخاذ القرارات 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 00000. 1.0000 1.00 1.00 30 التعاون

N valide (listwise) 30     

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 89763. 1.4333 4.00 1.00 30 الذكاء_العاطفي

N valide (listwise) 30     

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 96847. 1.4000 4.00 1.00 30 العالقات

N valide (listwise) 30     

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 00000. 1.0000 1.00 1.00 30 القيادة_النسائية

N valide (listwise) 30     

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 89763. 1.2333 5.00 1.00 30 فاعلية_اتخاذ_القرار

N valide (listwise) 30     

 

 

 

 

 



 نتائج االنحدار واالنحدار البسيط الختبار الفرضيات الفرعية  (6الملحق رقم )

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Corrélations Statistiques de colinéarité 

A Erreur standard Bêta 

Corrélation 

simple Partielle Partie Tolérance VIF 

1 (Constante) 1.419 .315  4.500 .000      

 1.000 1.000 -130.- -130.- -130.- 494. -693.- -130.- 187. -130.- الذكاء_العاطفي

a. Variable dépendante : القرار_اتخاذ_فاعلية 

 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Durbin-Watson 

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2 

Sig. Variation 

de F 

1 .246a .060 .027 .88547 .060 1.802 1 28 .190 2.055 

a. Valeurs prédites : (constantes), العالقات 

b. Variable dépendante : القرار_اتخاذ_فاعلية 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Corrélations Statistiques de colinéarité 

A Erreur standard Bêta 

Corrélation 

simple Partielle Partie Tolérance VIF 

1 (Constante) .914 .287  3.180 .004      

 1.000 1.000 246. 246. 246. 190. 1.343 246. 170. 228. العالقات

a. Variable dépendante : القرار_اتخاذ_فاعلية 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Durbin-Watson 

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2 

Sig. Variation 

de F 

1 .130a .017 -.018- .90579 .017 .480 1 28 .494 2.212 

a. Valeurs prédites : (constantes), العاطفي_الذكاء 

b. Variable dépendante : القرار_اتخاذ_فاعلية 

 



 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Durbin-Watson 

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2 

Sig. Variation 

de F 

1 .989a .979 .978 .13363 .979 1280.533 1 28 .000 2.000 

a. Valeurs prédites : (constantes), التعاون 

b. Variable dépendante : القرار_اتخاذ_فاعلية 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Corrélations Statistiques de colinéarité 

A Erreur standard Bêta 

Corrélation 

simple Partielle Partie Tolérance VIF 

1 (Constante) -.167- .046  -3.615- .001      

 1.000 1.000 989. 989. 989. 000. 35.785 989. 033. 1.167 التعاون

a. Variable dépendante : القرار_اتخاذ_فاعلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( نتائج تحليل االنحدار واالنحدار البسيط الختبار الفرضية الرئيسية 7الملحق رقم )
 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2 

Sig. Variation 

de F 

1 .089a .008 -.028- .90990 .008 .224 1 28 .640 

a. Valeurs prédites : (constantes), نسائية_قيادة 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1.009 .502  2.010 .054 

 640. 473. 089. 124. 058. قيادة_نسائية

a. Variable dépendante : القرار_اتخاذ_فعاية 

 

 



 الفهرس

 الصفحة العنوان
 - االهداء
 - الشكر 
 - ملخص

 - قائمة احملتويات 
 - قائمة اجلداول 

 - قائمة االشكال 
 - قائمة االختصارات والرموز

 ث-أ مقدمة 
 - غيرات الدراسة والدراسات السابقة تاالطار النظري لم: الفصل االول

 6 تمهيد
 7 لقيادة النسائية وفاعلية اختاذ القرار ا: املبحث االول
 7 مفهومها وأمهيتها((القيادة االدارية   : املطلب االول
 8 القيادة النسائية عموميات حول  : املطلب الثاين

 21 )مفهومه أمهيته ومراحله(اختاذ القرار  : املطلب الثالث
 28 فاعلية اختاذ القرار  : املطلب الرابع

 11 الدراسات السابقة ; الثايناملبحث 
 11 لقيادة النسائية متعلقة بادراسات : املطلب االول
 24 فاعلية اختاذ القرار متعلقة بدراسات : املطلب الثاين

 27 الدراسات املتعلقة باملتغريين معا و ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة : املطلب الثالث
 28 خالصة الفصل 

  الدراسة الميدانية : الفصل الثاني
 30 تمهيد

 32 دوات الطريقة واأل: ولاملبحث األ
 32 -برج بوعريريج–مية االستشفائية برأس الواد و تقدمي مؤسسة العم: ولاملطلب األ

 33 متغريات وجمتمع الدراسة: املطلب الثاين
 33 ساليب االحصائية املستخدمة طرق مجع البيانات و األ: املطلب الثالث
 36 النتائج واملناقشة : املبحث الثاين
 36 دراسة أداة الدراسة وعرض النتائج : املطلب االول
 33 يانحتليل ومناقشة حماور االستب: املطلب الثاين

 12 اختبار الفرضيات : املطلب الثالث



 17 اخلامتة 
 13 قائمة املراجع 
 - قائمة املالحق 
 - اهليكل التنظيمي للمؤسسة : امللحق االول
 - االستبيان : امللحق الثاين

 - spssمعطيات : امللحق الثالث
 - الفهرس

 - ملخص باالجنليزية 
 

 



 



Abstract      

    This study aims to identify the task of: cooperation and emotional intelligence and relationships 

effectively make decisions from the perspective of subordinates, and out the results of the work to 

increase interest in research in this aspect, and by encouraging women's category to work in the 

areas of women's leadership Leadership Styles 

   To achieve the objective of the study, the researcher based on the descriptive and analytical 

approach where he designed a questionnaire Consists of 23 paragraphs and to collect preliminary 

data from the study sample consisted of doctors and Adarein and observers in the hospital public 

institution Ras El Oued mandate of Bordj Bou Arreridj, which, as are the distribution of 50 to 

identify recovered, of which 30 questionnaire and have received all of the statistical analysis and in 

the light of that has been collecting and analyzing data and test hypotheses using statistical tests 

also are using the interview techniqueWith the Director-General of the institution hospital 

   The study reached the following conclusions: 

  -ther is  A direct correlation between the pattern of cooperation and the effectiveness of any 

decision-making greater use of cooperation the impact on the effectiveness of the decision-making 

  -there are non  relationship between the pattern of emotional intelligence and the effectiveness of 

decision-making where summarizes the negative relationship between emotional intelligence and 

effective decision-making 

  -There is a direct correlation between the pattern of relations and the effectiveness of decision-

making 
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