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النضج األ نفعالي وعالقته بالسموك القيادي لدى التدريسي يف جامعة بغداد

أ.م.لطيف غازي مكي /مركز البحوث النفسية /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المستمخص
تعد الذات عامؿ أساس في الشخصية وتقبؿ اآلخريف فيتصؿ كؿ منيما باآلخر ويؤدي دو ار ميما في النضج
اإلنفعالي  ,وأثبتت بعض البحوث والدراسات أف السموؾ القيادي القائـ عمى العبلقات األنسانية الطيبة بيف القائد
والمرؤوسيف يزيد مف أىدافيـ وأىدؼ التنظيـ في المؤسسة في أف واحد,وييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ النضج
األنفعالي لدى التدريسييف في الجامعة",و"تعرؼ السموؾ القيادي لدى التدريسييف في الجامعػة",ومعرفة "داللة
الفروؽ األحصائية في النضج اإلنفعالي لدى التدريسييف في الجامعة تبعاً ( لمتغيرالنوع)" ومعرفة عمى "داللة
الفروؽ ا إلحصائية في السموؾ القيادي لدى التدريسييف في الجامعة تبعا ( لمتغيرالنوع)",ومعرفة قوة "العبلقة
األرتباطية بيف النضج األنفعالي والسموؾ القيادي

لدى التدريسييف في الجامعة ,وتتكوف عينة البحث الحالي

عف طريؽ أخذ عينتيف مف مجتمع البحث "األولى" عينة بناء المقياس عددىا ( )022تدريسيا
وتدريسية"والثانية"عينة التطبيؽ األساسية والبالغ عددىا ( )122تدريسيا وتدريسية ,عمما أف العينة األولى عينة
بناء المقياس تختمؼ عف عينة التطبيؽ األساسية,أذ بمغ عدد التدريسييف مف الذكور ( )022وبمغ عدد
التدريسيات مف األناث ( )022وتـ أختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية لكبل الجنسيف ,فقد توصؿ الباحث مف
خبلؿ أىدافو إلى جممة مف النتائج ومف أىميا:
 - 4أف أفراد عينة البحث وفقا لمقارنة الوسط الحسابي مع الوسط الفرضي يمتمكوف نضج إنفعالي لدى
التدريسييف في جامعة بغداد عند مستوى داللة (.)2020
 -0أف أفراد عينة البحث وفقا لمقارنة الوسط الحسابي مع الوسط الفرضي يمتمكوف السموؾ القيادي لدى
التدريسييف في جامعة بغداد عند مستوى داللة (.)2020
 -3عدـ وجود فروؽ ذات داللة أحصائية عمى مقياس النضج األنفعالي وفقا لمتغير النوع (الذكور واألناث) عند
مستوى داللة (.)2,20
 -1عدـ وجود فروؽ ذات داللة أحصائية عمى مقياس السموؾ القيادي وفقا لمتغير الجنس (الذكور واألناث )عند
مستوى داللة (.)2,20
 -0وجود عبلقة أرتباطية أيجابية عالية بيف النضج األنفعالي و السموؾ القيادي بمغت مقدارىا ()2,04لدى
التدريسييف في جامعة بغداد عند مستوى داللة ( , )2020وتوصؿ الباحث الى جممة مف اإلستنتاجات التوصيات
والمقترحات .
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أىمية البحث والحاجة اليو:

جممة البحوث الرتبوية والنفسية
الفصؿ األوؿ

أف أىمية ىذه المرحمة تبرز األىتماـ بمبلحظة جوانب الشخصية المتعددة 0حيث أشار سويؼ إلى نتائج
الدراسات العاممة في بناء الشخصية الناضجة 0فقد توصمت الى وجود عبلقة المحاور األساسية لمشخصية التي
تتحدد بالبعد الخاص بالذكاء أي القدرة الفعمية الطاقة ويشمميا تنظيـ يعرؼ بالتنظيـ اإلدراكي والعقمي والمحور
الثاني ىو تنظيـ جمع العمميات االنفعالية والوجدانية الناضجة مف حيث تحقيقيا وتوافقيا 0أو مف حيث اإلخبل ؿ
بيذا االتزاف االنفعالي وىو تبمور في التنظيـ االنفعالي " أطار سموكي" تنظـ فيو فرضيات التجمعات السموكية
المسؤولة عف دوافع الفرد وثباتو النفس وتكاممو االنفعالي أما المحور الثالث فيو يضـ مجموعة العادات التي
تنبثؽ عف المصدر الرئيس لمقيـ المتحركة لمفرد ذلؾ ىو المحيط االجتماعي( سويؼ044110ص .)021
فبل يمكف فيـ الشخصية اإلنسانية في جانبيا السوي أو غير السوي مف دوف معرفة الفرد ككؿ موصولة
كيانو العاـ المتمثؿ في مفيومو عف ذاتو فإذا اشتؽ ىذا المفيوـ مف خبرات مسبقة كاف ايجابيا ويكوف الشعور
باالرتياح ىو الجانب االنفعالي الغالب مف يسيـ في نضج الفرد انفعاليا أما أذا كانت الخبرات المكونة لو مؤلمة
فيكوف القمؽ المستمر ىو االنفعاؿ الذي يحسـ الفرد 0وذات الفرد يمثؿ وسيمة ميمة الستشارة نحوه باتجاه نضجو
االنفعالي فقد أشار كؿ مف روجرز  0وريني ,وستوؾ( ,)4414-4412أف الذات عامؿ أساسي في الشخصية
وتقبؿ اآلخريف في تصؿ كؿ منيما باألخر ويؤدي

دو ار ميما

في النضج االنفعالي والتوافؽ النفسي (أبو

زيد044230ص .)420
أما دراسة زىرات 0) 44220فقد وجدت باف ىناؾ ارتباطا ايجابيا بيف مفيوـ لذات ومتغيرات شخصية عديدة
منيا " النضج االنفعالي والثقة بالنفس والتوافؽ االجتماعي مع اآلخريف" ( الشرقاوي044220ص.)432
ويرى بياجية 0أف فترة المراىقة والرشد تعتبر فترة نضوج في نمو التفكير 0حيث يصبح الكائف قاد ار عمى تنظيـ
الحقائؽ واإلحداث مف خبلؿ استخداـ عمميات معقدة مف التفكير الرمزي والتجريدي ووصؼ ( سمماف وبيرف) 0باف
ىذه المرحمة تمثؿ حا لة أستقرار وثبات انفعالي ونضج وذلؾ مف خبلؿ إدراؾ الفرد لذاتو وفيمو لما يراه اآلخر
( الجسماني04422 0ص .)3
حيث أعتمد الباحث في معالجة األطر النظرية لؤلىمية عمى منيج الخبرة واألستعانة بنظرية
( أريكسوف )44130واألدبي ات والدراسات السابقة 0حيث تتطرؽ ىذه النظرية إلى عدة عوامؿ أو مراحؿ يسير في
ضوءىا النمو أو النضج األنفعالي لمكائف البشري موضحا أىـ مظاىر كؿ مرحمة والعوامؿ المؤثرة فييا ويمكف إيجاد
وجية نظر في ىذه المراحؿ وفقا لما يأتي:


الثقافة مقابؿ عدـ الثقة-االستقبللية مقابؿ الشؾ والخجؿ-المبادرة مقابؿ الشعور بالذنب-الكفاية مقابؿ

الدونية-اليوية مقابؿ التشتت بيف األدوار-الصداقة الحميمة مقابؿ العزلة-اإلنتاجية مقابؿ استغراؽ الذات-تكامؿ
الذات في مقابؿ القياس( شمتز04433 0ص .)023
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ويذكر ( كيمفورد) أف مجادلة أجريت لتنظيـ السمات األولية لممزاج األنفعالي في طريؽ منشقة مما يساعد
في رواية أبعاد المجموعة 0وجد أف عوامؿ المزاج في ثبلث مجموعات رئيسة والتنظيمات ىي  :األنفعالي0
واالجتماعي  0ومف جية أخرى 0فأف ىناؾ ثنائية في الغضب 0عامة في العوامؿ ويقرر كمفورد أف أربعة مف العوامؿ
االنفع الية مجتمعة أو مرتبطة فيما بينيا بقوة لدرجة يصعب معيا أحيانا تقبميا في التحميؿ العادي وىذه العوامؿ
بعد ( عدـ النضج االنفعالي 0والطبع المتغمب 0والكتأب والعصبية 0معامؿ عدـ النضج ضد النضج االنفعالي 0فاف
قطعة سمبيا بصور شخصا انفعاليا يتفاعؿ انفعاليا ويمكف إثارتو انفعاليا واالبتياج,حيث بدأت الدراسات والبحوث
األدارية بالظيور والتوسع في محاولة لمعرفة طبيعة القيادة أو السموؾ القيادي وتحديد مفيوميا بصورة واضحة
,لذلؾ أولى الباحثوف موضوع السموؾ القيادي أىمية خاصة وأعتبروىا نقطة مركزية في أبحاثيـ التي أجروىا في
الستينا ت ,حيث كاف ينظر الى األدارة كقيادة تربوية يؤكد فييا مدير المدرسة مركزه القيادي نتيجة لجيده وقابمياتو
وأبداعو ومايتقدمو مف عطا ء ,فقد أكدت نظرة الحديثة عمى العبلقات األنسانية (بستاف ,4433,ص.)11
والقيادة التربوية الفاعمة تعود باألساس الى السموؾ القيادي الذي يتصؼ بو القائد في أثناء تفاعمو مع
األخريف ,ومنيـ التدريسييف والطمبة ,وفي الدراسة التي أجراىا "بيرلسوف وستاينر" التي شممت تقويميا لمعديد مف
الدراسات التي تمت في مجاؿ السموؾ القيادي وعبلقتو بزيادة األنتاج ,وتوصؿ الباحثاف أف معظـ الدراسات أثبتت
أف السموؾ القيادي القائـ عمى العبلقات األنسانية الطيبة بيف القائد والمرؤوسيف يزيد مف أىداىـ وأىدؼ التنظيـ
في المؤسسة في أف واحد (.)perlson&steiner,1964,p374
وىناؾ أتفاؽ عمى أف القائد الفاعؿ ىو الذي يعطي أىتماما كبي ار مف حيث " القيادة التي تتمركز أىتماميا
بتخطيط العمؿ وتنظيمو "" ,والقيادة التي تتمركز أىتماميا في األفراد العامميف وتنمية العبلقات األنسانية وأشباع
حاجات األفراد والتدريسييف والعامميف األخريف و في تخطيطو وتنظيمو وتوجييو لمعممية التربوية بطريقة تضمف
نجاحيا وتحقيؽ أىدافيا ( صالح ,4432,ص.)32
ويبرز السموؾ القيادي لمقائد األداري في المؤسسة التعميمية ألىمية ىذه المرحمة لكونيا تمثؿ مرحمة ىامة
مف مراحؿ التعميـ العالي وفي الوقت نفسو مرحمة التقؿ أىمي ة عف مراحؿ العمر األخرى ,والسموؾ الموجو يعد
ميارة فائقة في القيادة والعبلقات األنسانية لخمؽ أجواء تساعد عمى أتماـ العمؿ بشكؿ منظـ لمعمؿ الفردي والعمؿ
الجماعي وتييئة الظروؼ المبلئمة لتحسيف العمؿ بشكؿ مستمر في المؤسسة التربوية (سمعاف ,4420ص.)04
فالقيادة الواعية والفاعمة التي تأخذ عمى عاتقيا تحقيؽ األىداؼ المنشودة ,البد أف تتصؼ األدارات فييا
بالكفاية التي تغني قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ الجامعي (جريو وىجرس ,4444,ص.)414
ومعظـ الدراسات المتعمقة بالقيادة أ فاعمية القائد في تحقيؽ األىداؼ المنشودة ورضا األفراد التابعيف لو
بالتنظيـ يتوقؼ عمى نمط القيادة الذي يتبعو والسموؾ القيادي الذي يمارسو ( البلمي ,0222,ص.)32
وفاعمية القيادة التربوية تعود بالدرجة األساس الى السموؾ القيادي الذي يتصؼ بو القائد في أثناء تفاعمو مع
األخريف ,ومنيـ التدريسييف والطمبة  ,ورئيس القسـ أو العميد أو رئيس الجامعة ,يعد عنص ار أساسيا في في
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القيادة التربوية الجامعية ,وىو يقوـ بدور مؤثر وفاعؿ في بناء الكمية وتطويرىا أذ يقوـ بدور قيادي وأداري وعممي
وأنساني ويتحمؿ مسؤولية عممية وأجتماعية  ,وعميو جاء األىتماـ بالسموؾ القيادي ألنو يمثؿ أحد المحددات
الرئيسية لكفاية األدارة وأنتاجيا,ويشير "مونؾ" أف النضج األنفعالي والسموؾ القيادي لمتدريسييف ولرؤساء األقساـ
يساعد عمى تخطي الكثير مف العقبات التي ليا عبلقة مباشرة مع أىتماماتيـ وأحتياجاتيـ األنسانية (السويدي
,0223,ص.)44-42
ومما تقدـ يرى الباحث ىذا البحث تتأتى مف :
 -4أىمية الجامعة بوصفيا مؤسسة عممية وتربوية وتنموية وبحثية وقيادية في المجتمع .
 -0أىمية السموؾ القيادي في حياة التدريسي الجامعي الناضج انفعاليا ينصب بيف اىتماـ الدولة بأف يكوف
المواطف العراقي ذو الميارة العالية في اتخاذ القرار المناسب.
 -3أىمية الكشؼ عف السموؾ القيادي لرؤساء األقساـ في الجامعة بحيث تمكف األدارة مف تعزيز جوانب القوة
ومعالجة القصور فييا.
 -1أىمية الكشؼ عف العبلقة بيف السموؾ القيادي والنضج األنفعالي لشخصية التدريسي الجامعي في العممية
التربوية .
 -0يعد ىذا البحث بداية مشجعة لبحوث أخرى تتطرؽ إلى جوانب أخرى ضمف مفيوـ عممية ميمة  0والذي
سيعرض أداة السموؾ القيادي والنضج االنفعالي بحيث يمكف عدىا إحدى عممية أنتقاء التدريسي الجامعي الجديد
مستقببل.


أىداؼ البحث :ييدؼ البحث إلى :

.4

معرفة النضج األنفعالي لدى التدريسيف الجامعيف في جامعة بغداد.

.0

معرفة السموؾ القيادي لدى التدريسيف الجامعيف في جامعة بغداد.

.3

معرفة عمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في النضج اإلنفعالي وفقا لمتغير النوع.

.1

معرفة الفروقذات الداللة اإلحصائية في السموؾ القيادي وفقا لمتغير النوع.

.0

معرفةقوة العبلقة اإلرتباطية بيف ال نضج اإلنفعالي والسموؾ القيادي لدى التدريسييف الجامعييف في جامعة

بغداد.


حدود البحث :يتحدد البحث الحالي بما يمي:

.4

جامعة بغداد .

.0

كمية العموـ السياسية  -كمية األعبلـ  -كمية اليندسة  -كمية التربية لمبنات – كمية العموـ لمبنات – كمية

العموـ – كمية األداب – كمية األدارة واألقتصاد –كمية التربية أبف الييثـ -مركز البحوث النفسية– ومكز البحوث
التربوية والنفسية.
.3

كبل الجنسيف .

.1

العاـ الدراسي (.)0241-0240
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تحديد المصطمحات :يشمؿ البحث الحالي عمى تحديد المصطمحات التالية:



مفيوـ النضج االنفعالي:)emotional maturlty( :معرفة ىذا الفيـ فقد تطرؽ الباحث إلى عدة

تعاريؼ ىي:
 .4عرفو الدسوقي( :) 4423ىو التحوؿ في وسائؿ التعبير االنفعالية الفعمية إلى وسائؿ الكبار الفعمية والتي تتسـ
بالنضج والواقعية (الدسوقي04423ص .)342
 .0عرفو الحنفي( :)4423ىو بموغ سموؾ الراشديف في التطور االنفعالي وترؾ األنماط االنفعالية المناسبة
لؤلطفاؿ( الحنفي044230ص .)011
 .3وعرفو بيسكوؼ( :) 4431ىو ضبط النفس واالستقبلؿ والمحاسبة والثبات واالستقرار أماـ أالزمات(
بيسكوف044310ص .)332
مف خبل ؿ ماتقدـ يتبنى الباحث تعريؼ بيسكوؼ )4431(,لمنضج األنفعالي تعريفا نظريا لبحثو,أما أجرائيا فيعرؼ
النضج األنفعالي بأنو  :الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس النضج األنفعالي الذي قاـ
الباحث ببنائو .


مفيوـ السموؾ القيادي :معرفة ىذا المفيوـ فقد تطرؽ الباحث إلى عدة تعاريؼ ىي:

-4

عرفو ىيميريجؿ( :)4433ىو عممية التأثير عمى فعاليات الجماعة بأتجاه تحقيؽ األىداؼ (ىيميريجؿ

,4433,ص.)340
-0عرفو الربيحات ( :)4443السموؾ الذي يمارسو عضو ىيئة التدريس في نشاط الطمبة وأفكارىـ وسموكيـ
ومساعدتيـ في توجيو جيودىـ نحو تحقيؽ أىدا فيـ وأنجازىا عمى الوجو األكمؿ (الربيحات ,4443,ص.)42
-3وعرفو ىيز ( :)0221ىو األعماؿ وا لنشاطات التي يوجو بيا القائد جيوده نحو تحقيؽ الدور
(ىيز,4431,ص.)10
-1عرفو الجميمي( :) 0221التصرؼ الفعمي لسموؾ القائد في مدى توجيو نحو العامميف ونحو األنتاج
(الجميمي ,0221 ,ص.)31
 -0عرفو الوائمي(" :)0220عبارة عف أنماط سموكية لمقائد تدرؾ مف تابعيو (السويدي  ,0223,ص .)01
مف خبل ؿ ماتقدـ يتبنى الباحث تعريؼ (الجميمي) 0221 ,لمسموؾ القيادي تعريفا نظريا لبحثو,أما أجرائيا فيعرؼ
السموؾ القيادي بأنو  :الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس السموؾ القيادي الذي قاـ
الباحث ببنائو .
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الفصؿ الثاني

* اإلطار النظري:


نشأة مفيوـ النضج االنفعالي في نظريات عمـ النفس .



شأة مفيوـ السموؾ القيادي في نظريات عمـ النفس .



الدراسات السابقة.



مناقشة الدراسات السابقة.



نشأة مفيوـ النضج األنفعالي  :يتضمف مصطمح النضج االنفعالي مفيوميف ميميف مف مفاىيـ عمـ

النفس ىما (النضج  0واالنفعاؿ)0والمفيوـ األوؿ النضج  Maturationيعني التغيرات المستمرة والمتتابعة داخؿ
الفرد خبلؿ مراحؿ نموه وىو يخص العوامؿ الداخمية التي تؤثر في السموؾ وتحديده إما تفسير االنفعاؿ يختمؼ
بحسب النظريات فالنظرية الوراثية تعزو االنفعاؿ إلى االستعداد الوراثي الذي ينقؿ الفرد ,والنظرية الشرطية
لبافموؼ ترده إلى أساس مادي في الدماغ (كماؿ002210ص.)441
ويرى (بأفموؼ) اف شخصية الفرد ترتكز عمى مجموعة كثيرة ومتعددة ومترابطة مف المنعكساف
الشرطية 0واف ظيور العصاب عند اإلنساف يعتمد بالدرجة األساس عمى العوامؿ الوراثية والتكوينية( .الدباغ0
04433ص.)01
وقد يوصؼ اتجاه "سكنر" بالسموكية المتطرفة أف الشخصية في نظره عبارة عف خياؿ أو دىـ في
جوىرىا 0فالناس يردوف ما يفعمو األخروف ويستنجوف بخصائص فييا (الدوافع -السمات -القدرات).الموجودة
أصبل في ذىف صاحبيا 0ويؤكد عمى السموكييف بالتركيز عمى فيـ ما يفعمو الكائف الحي.
(دافيدوؼ04433 0ص.)121
وقد يرى فرويد كمما كاف األنا قويا " " Ego strengthويمتمؾ الطاقة البلزمة لمقياـ بيذه الوظيفة .كاف
الفرد أكثر تقيما واتزانا 0وأكثر توافقا (.ىوؿ ولندزي 04423 0ص.)11-01
ويعتقد أدلر اف الكفاح مف اجؿ التفوؽ ينبع مف الشعور بالنقص الموجود لدى كؿ إنساف 0واعتبر ىذا
الكفاح ىو الحقيقة األساسية لحياتنا 0وتضي ؼ (ىورني 0باف الذيف لدييـ ىذه القوة مف الضبط الذاتي االنفعالي
يواجيوف الصراعات عمنا 0ولف يطمسوىا ويحافظوف عمى الصراعات بشكؿ متوازف 0بحيث لف تطفي أي مجموعة
تصارعو عمى األخرى( .ىورني044330ص.)43
ويرى البورت أف ما يميز الشخصية السميمة والناضجة عف الشخصية المضطربة ىو األىداؼ البعيدة المدى
التي تعطي ام أر جوىريا لشخصية اإلنساف الناضج (البورت044000ص.)10-00
وينظر سيبلي  ,لبلنفعاالت عمى أنيا وليدة ظروؼ طارئة اعتبرىا حاالت مستقرة فكؿ موقؼ في الحياة
اليومية اإلنسانية تثور فيو االنفعاالت المرتبطة بالدوافع الناتجة عف المنبياف 0واليمكف أعتبارىا حالة طارئة 0األأذا
كاف مدار لمبحث في األنفعاالت مثؿ (الخوؼ والتعصب) ,وأشاربرنيارت( )4410إلى إف الحالة االنفعالية ليا
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حيث يكوف األنفعاؿ والعقؿ بحالة مف التوازف 0ويعد النضج األنفعالي

مسألة تعود أي انو يكتسب اكتسابا 0وخير األوقات الكتسابو يكوف إثناء نمو الفرد واعادة تربية االنفعاؿ شيئا
فشيئا ( برنيارت 04442 0ص)40
والنضج األنفعالي  0في ىذا البحث يمكف تحديده بالنقاط اآلتية:
.4

يشكؿ بعد النضج األنفعالي بعدا متصبل مستم ار يتميز في المنظومة األنفعالية دوف قطبيا األيجابي الذي

يمثؿ األعتماد عمى النفس والثقة بيا  0والشعور باألطمئناف والتوافؽ مع اآلخريف أو الضبط واألستقرار.
.0

ىذا البعد يمتد بيف نقطتيف تمثؿ أحداىما القطب الموجب الذي يمثؿ النضج األنفعالي واألخر في القطب

السالب الذي يمثؿ خبرات طفيمية أو مثيرات تافية وعنيفة.
.3

والنضج األنفعالي اليعني نضج الشخصية الذي يمثؿ في بموغ الكماؿ (القيسي044420ص.)01

* -نشأة مفيوـ السموؾ القيادي:
يعد السموؾ القيادي "مجموعة األعماؿ والممارسات السموكية التي يقوـ بيا التدريسي في
أثناء عممو مف أجؿ تحقيؽ العممية التربوية في الجامعة ,نظ ار لؤلعماؿ والنشاطات التي يقوـ بيا التدريسي سوءا
كاف في رئاسة القسـ أـ في التدريس أو في النشاطات األخرى التي يقوـ بيا في قسمو وقدرتو عمى وضع الحموؿ
الناجحة ليا  ,ومف الوثائؽ التاريخية التي تعكس مدى اإلىتماـ الذي أولتو الدولة العربية اإلسبلمية بالقيادة
,كتاب اإلماـ عمي (عميو السبلـ)  ,الى أألشتر عندما واله عمى مصر وحدد لو مواصفات القائد الناجح "أنظر في
أمور عمالؾ فأستعمميـ أختبا ار وال توليـ محاباة وأث ار ,وتوخ منيـ التجربة والحياء فأنيـ أكرـ أخبلقا وأبمغ في
عواقب األمور نظ ار ( الكبيسي ,4420,ص.)43
وقد أوضحت الدراسات والبحوث والتجارب التي أجريت في ىذا المجاؿ بأف ىناؾ نوعيف مف السموؾ القيادي ىما:
-4

السموؾ القيادي الذي يركز عمى العبلقات األنسانية .

-0

السموؾ القيادي الذي يركز عمى العمؿ (.صالح ,4432,ص.)04-03
وقد أكد "تيد  "4414,بدراساتو وأبحاثو في ىذا الميداف ,والذي يعد مف األ وائؿ الذيف أىتموا بالسموؾ

القيادي  ".أف القائد الكفوء ىو الذي يأخذ عمى عاتقو أدارة العمؿ وقيادة العامميف ألغراض تحقيؽ األىداؼ
الموضوعة مف قبؿ المؤسسة التي يقودىا ,والقائد األداري الناجح ىو الذي يتحسس مطالب الجماعة التي يتعامؿ
معيا ويعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المرسومة ويوجييا بحكمة ومرونة فائقة ,فالصفة المميزة لمقائد الناجح ىي
قدرتو عمى تحفيز العامميف بأستغبلؿ أقصى قدراتيـ في العمؿ (صالح ,4432,ص.)32
ويعتمد السموؾ القيادي عمى بعض األمور األساسية منيا :
-4الع مؿ عمى خمؽ جو نفسي أمف يتسـ بالرغبة والحماس في تحقيؽ األداء األمثؿ لمتدريسييف .
-0أف تكوف لدى الشخصية القيادية القدرة األجتماعية لمتأثير في األخريف .
-3

أف تكوف لدى الشخصية القيادية قابمية التفاعؿ مع األخريف .

-1

أف يكوف القائد ذو ذكاء عالي وقدرة عمى أدارة النقاشات مع المجموعة التي يعمؿ معيا .
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أف يكوف لمقائد القدرة عمى تحمؿ المسؤولية وأصدار الق اررات الناضجة بعد أستشارة أصحاب

الخبرة في ذلؾ والتي تخدـ المؤسسة والعامميف معو ( ولي .0221,ص. )301
وحددت دراسة (الكندري ,)4420,األبعاد الميمة في السموؾ القيادي والتحكـ في األنشطة واألنتاج
واألتصاؿ واألتجاه نحو اليدؼ ,وقد توصمت الدراسة الى تحديد تسعة أىداؼ ضرورية منيا:
 -4المبادءة  :وتتحدد بمدى ما يتخذه القائد مف تسييؿ أو مقاومة لمممارسات واألفكار الجادة .
 -0التمثيؿ  :ويتحدد بمدى دفاع القائد عف عف جماعتو تجاه ىجوـ ما .
 -3التنظيـ  :ويتحدد بما يتخذه القائد مف تنظيـ لعممو .
 -1التكامؿ  :ويتحدد بما يتخذه القائد مف تنظيـ السموؾ الفردي وخفضو لمصراع بيف األعضاء.
 -0العضوية  :ويتحدد بمدى أختبلط القائد مع الجماعة.
-1

األتصاالت  :و يتحدد بما يتخذه القائد لتوصيؿ المعمومات الى أفراد الجماعة.

 -2التسمط أو الضبط :ويتحدد بما يتخذه القائد لتقيد أستجابات الفرد أو الجماعة .
 -3األنتاج  :ويتحدد بمدى ما يتخذه القائد مف وضع مستويات لؤلنجاز ومدى تشجيعو لؤلعضاء .
 -4التقدير  :ويتحدد الى أي مدى يظير القائد سموؾ الصداقة والثقة واألحتراـ في عبلقاتو المتطورة مع الجماعة
 ( .السويدي ,0223,ص.)02
وقدد حدد دراسة (مطاوع  ,)0223,أنماط السموؾ القيادي التي يمكف لمقائد األداري أستخداميا في تحقيؽ
األىداؼ المطموبة بكفاية وفعالية ,ومنيا :
 -4نمط القيادة األستبدادية األوتوقراطية ومنيا (المتشدد – الجيد – المناور )..
 -0نمط القيادة الديمقراطية .
 -3نمط القيادة الحرة غير الموجية  (.مطاوع ,0223,ص.)441
وتعد النظرية الموقفية في القيادة :حيث قدـ كبل مف (ىيرسي وببلنشار سميث)  ,ىذه النظرية وسميت بدورة
الحياة في القيادة ومف ثـ طور العالماف ىذه النظرية وقر ار تسميتيا (بالنظرية الموقفية) في القيادة ,وأستخدمت
ىذه النظرية البعديف القيادييف في دراسات (فيدلر ) في القيادة ونظرية الشبكة األدارية وىما (سموؾ الميمة
والعبلقات) ,وأضافت ىذه النظرية بعدا ثالثا لمسموؾ القيادي ىو النضج ,وتتضمف ىذه النظرية ثبلثة أبعاد رئيسية
ىي:
 -4سموؾ الميمة :وىي مدى قدرة القائد عمى تحديد وتنظيـ أدوار أعضاء المجموعة .
 -0سموؾ العبلقات  :محافظة القائد عمى عبلقات شخصية بينو وبيف العامميف مف ناحية وبيف العامميف
أنفسيـ مف ناحية أخرى .
 -3النضج  :وىي مجموعة الخصائص الوظيفية والنفسية التي يمتاز بيا العامموف وعمؽ أدراؾ القائد ليذه
الخصائص ببصيرة نافذة  ,ونضج نفسي يتمثؿ بدرجات مختمفة مف الثقة بالنفس واأللتزاـ والدافعية وقد
تشكؿ ىذه النواحي الرغبة عند الفرد في العمؿ ,والثانية تدؿ عمى النضج الوظيفي الذي يتضمف المعرفة
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والتجربة والميارة وتشكؿ ىذه النواحي القدرة عند الفرد  ,والسموؾ القيادي عمى وفؽ ىذه النظرية ىو نتيجة
تفاعؿ بيف ثبلثة متغيرات ىي :سموؾ الميمة وسموؾ العبلقات والنضج الوظيفي والنفسي ( عبلوي
.4443,ص.)14
*الدراسات السابقة
يتناوؿ ىذا الفصؿ عدد مف البحوث والدراسات النفسية ذات الصمة بالبحث الحالي 0والتي أمكف الحصوؿ
عمييا مف بعض المصادر والدوريات في العموـ النفسية العربية 0وسوؼ يكوف التركيز عمى الدراسات ذات اليدؼ
المنشود 0أي إيجاد العبلقة بيف عمميتي النضج االنفعالي والسموؾ القيادي ويمكف عرض الدراسات وفؽ األتي:
*الدراسات التي تتعمؽ بمفيوـ النضج األنفعالي:
 -4دراسة (لينؾ  :)4434, Langىدفت الدراسة إلى أيجاد العبلقة بيف تقدير الذات والنضج االنفعالي حيث
تألفت العينة مف ( ) 022طالب وطالبة مف خبلؿ الكميات واستخدمت مقياس (كوبر سميث) الحتراـ الذات والتوافؽ
االجتماعي ,وتـ أستخداـ معامؿ أرتباط بيرسوف وتحميؿ التبايف ,وتوصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أف الطمبة ذوي
الحاجة العالية مف تقدير الذات اعمي مف نضجيـ االنفعالي عند الطمبة ذوي الدرجة الواطئة في تقدير الذات
( القيسي 044420ص.)22
 -0دراسة (األشوؿ :)44300ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى وجود عبلقة بيف النضج االنفعالي والتحميؿ األكاديمي
لطبلب ا لمرحمة الثانوية والجامعية واف وجود فرؽ بيف طبلب الكميات العممية والنظرية في النضج األنفعالي
والتحصيؿ األكاديمي 0وقد تألفت عينة الدراسة مف ( )422طالب مف كمية التربية و( )02طالب مف كمية الصيدلة
بجامعة الرياض 0وقد استخدـ الباحث استبياف لقياس النضج االنفعالي 0وتكوف االستبياف مف ثبلثيف موقفا يجيب
عمييا المفحوص (نعـ 0ال),وأستخدمت معامؿ أريباط بيرسوف وتحميؿ التبايف ,واألختبار التائي  ,واستخرجت
النتائج عف وجود عبلقة بيف النضج االنفعالي واالنجاز األكاديمي وعمى الرغـ مف التفوؽ النسبي لعينة كمية
الصيدلة عمى اقرانيـ ف ي الجامعة واقرأنيـ في كمية التربية كما أظيرت أيضا وجود ارتباط بيف االنجازات العممية
والمستوى الثقافي واالجتماعي لؤلسرة (األشوؿ04430 0ص. )34-420
*الدراسات التي تتعمؽ بمفوـ السموؾ القيادي :
 -4دراسة (ميسوف ":)4430,سموؾ مديري المدارس الثانوية القيادية وعبلقتيا باألدوار لمجموعة مختارة مف
مدارس ضواحي مقاطعة كوؾ كما يراىا المدرسوف والمدراء ".
*أىداؼ الدراسة  :ىدفت ىذه الدراسة الى مقارنة وجيات نظر مدرسي ومديري المدارس الثانوية وعبلقتو بالسموؾ
القيادي لممدير ومدى األقتناع بالوظيفة ودوره .
*عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة مف ( )00مديرمدرسة ثانوية و()14مدرسا في مجمع المدارس العامة في
مقاطعة كوؾ .
*أدوات الدراسة  :أستخدمت الدراسة أداتي منيا ,أستبياف وصؼ السموؾ القيادي لبعدي العمؿ والعبلقات األنسانية
وأستبياف منييسوتا في األقتناع بالوظيفة .
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*الوسائؿ أألحصائية  :أستخدـ الباحث تحميؿ التبايف مف الدرجة األولى ,ومعامؿ أرتباط بيرسوف .
* نتائج الدراسة ىي:
 -4لقد رأى المدراء سموكيـ القيادي عاليا في بعدي العمؿ والعبلقات األنسانية أكثر مما رأه المدرسوف.
 -0رأى المدرسوف أف المدراء يقفوف في منزلة عالية في العبلقات األ نسانية أكثر مما يراه المديروف أنفسيـ .
 -3أعتبر المدراء أنفسيـ "مقتنعوف "بوظئفيـ أكثر مما أعتبره المدرسوف ,ويرى المدراء أنيـ يحصموف عمى
قناعة أكبر بوظائفيـ مما يراه المدرسوف في ذلؾ(صالح,4432,ص.)13
 -0دراسة (عمي :)4431,

" السموؾ القيادي لمديري الثانويات كما يراىا المدرسوف والمديروف في دولة

الكويت,وىدفت الدراسة الى مايأتي :
 -4تحديد العبلقة بيف أراء مديري المدارس الثانوية والمدرسيف في الكويت بشأف السموؾ القيادي لممدراء .
 -0ىؿ توجد فروؽ ذات داللة معنوي بيف جنس المدير ,ومؤىبلتو وعمره وعدد سنوات الخبرة في األدارة والسموؾ
القيادي كما يراه المديروف.
*عينة الدراسة :بمغت عينة الدراسة ()30مدي ار و()322مدرس مف المدارس في الثانوية في الكويت.
أدوات الدراسة :أستخدمت الدراسة أستبياف وصؼ السموؾ القيادي (األستمارة  )40,وقاـ الباحث بترجمة المقياس
الى المغة العربية وتطبيقو مباشرة عمى عينة البحث ,وتـ أعداد ورقة بيانات عف جنس المدير ومؤىبلتو وعمره
وعدد سنوات الخبرة األدارية .
وقد أستعاف الباحث بالحاسوب األلكتروني لمعالجة البيانات األحصائية حيث استخدـ معامؿ أرتباط بيرسوف
واألختبار التائي ,وقد توصؿ الباحث الى جممة مف النتائج منيا:
-4

وجود فروؽ ذات داللة أحصائية بيف وجيات نظر المدرسيف والمدراء عف السموؾ القيادي لممدير

-0

ىناؾ فروؽ ذات داللة أحصائية بيف أراء المدرسيف والمدراء عف سموؾ المدير القيادي .

-3

التوجد ىناؾ فروؽ ذات داللة أحصائية بيف جنس المدير ومؤىبلتو وعمره وسنوات الخدمة

األدارية .
واستنتج الباحث أف المدارس الثانوية في الكويت توفر جوا أيجابيا لممارسة القيادة الفاعمة أوال ,وأف ليس لجنس
المدير ومؤىبلتو وعمره وخبرتو تأثير عمى السموؾ القيادي لمدراء المدارس الثانوية في الكويت ثانيا (
عمي,4431,ص.)00
-3دراسة (ميدي :)4431 ,
"السموؾ القيادي لمدراء المدارس اإلبتدائية كما يراىا المدراء أنفسيـ ومعمموىـ في مدينة بغداد .
أىداؼ الدراسة  :ىدفت الدراسة لمكشؼ عف :
 -1ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية بيف المدراء والعامميف في ادراكيـ لمسمو ؾ القيادي .
 -0ىؿ ىناؾ فروؽ معنوية بيف المعمميف في أدراكيـ لمسموؾ القيادي لمدراء المدارس اإلبتدائية وفقبل لمتغيري
الجنس والشيادة .
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عينة الدراسة  :تكونت عينة الدراسة مف ( )00مدي ار ()000معمما مف كبل الجنسيف وفي مدينة بغداد .
 -1أعتمدت الدراسة عمى أستبياف وصؼ السموؾ األستمارة ( )40وقاـ الباحث بترجمة األستبياف الى المغة العربية
وتطبيقو مباشرة عمى عينة البحث األساسية  ,وقد أعتمدت ورقة بيانات ديموغرافية عف جنس المستجيب وشيادتو
 -2الوسائؿ األحصائية  :فقد أستخدـ الباحث تحميؿ التبايف مف الدرجة الثانية واألختبار التائي .
 -3وقد توصؿ الباحث الى النتائج التالية :
 -4وجود فروؽ ذو داللة معنوية بيف المعمميف والمدراء في وجيات نظرىـ بشأف السموؾ القيادي لمدراء المدارس بعد
تبوء الدور القيادي.
-42

لـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية بيف المعمميف في ادراكيـ لسموؾ المدير القيادي تبعا لمتغير

الجنس .
-44

لـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية بيف المعمميف تبعا لمتغير الشيادة في جميع أبعاد األستبياف .

-40

وقد استنتج الباحث مايمي :

-43

ليس لمموقع الميني لممستجيبيف تأثير عمى أرائيـ بشأف السموؾ القيادي لممدير .

-41

يرى المديروف بأنيـ قادروف عمى أألحتفاظ بموقعيـ القيادي بدال مف يسمـ لغيرىـ .

-40

لـ يكف لمجنس والشيادة تأثير ذو داللة معنوية عمى أراء المعمميف عف السموؾ القيادي لممدير .

(صالح ,4432,ص.)01
 -1دراسة (سيبلىي :)4430,
"السموؾ القيادي لرؤساء األقساـ العممية في جامعة شرؽ تكساس "
*أىداؼ الدراسة  :ىدفت الدراسة الى وصؼ السموؾ القيادي المثالي الواقعي كما يراه التدريسيوف ورؤساء األقساـ
العممية أنفسيـ في جامعة شرؽ تكساس في الواليات المحدة األمريكية .
*عينة الدراسة  :شممت عينة الدراسة عمى ()441تدريسيا ()01رئيس قسـ عممي .
*أدوات الدراسة :أستخدـ الباحث أداة جاىزة وىي أستبانة وصؼ السموؾ القيادي بعدي العمؿ والعبلقات األنسانية.
*الوسائؿ األحصائية :أستخدـ الباحث الوسائؿ األحصائية :المتوسط الحسابي ,تحميؿ التبايف ,واألختبار التائي .
*نتائج الدراسة :التوجد فروؽ ذات داللة أحصائية بيف أراء التدريسيف وأراء رؤساء األقساـ العممية أنفسيـ في
وصؼ السموؾ القيادي الواقعي والمثالي لرؤساء األقساـ العممية (.السويدي ,0223,ص.)30
-0دراسة (عاىد :)4434,
"السموؾ القيادي التربوي لرؤساء األقساـ في كميات بعض الجامعات العراقية مف وجية نظرىـ ".
*أىداؼ الدراسة  -4 :ما السموؾ القيادي لرؤساء األقساـ في كميات بعض الجامعات العراقية.
 -0ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة أحصائية لمسموؾ القيادي لرؤساء األقساـ العممية عمى وفؽ متغيرتخصص الكمية
(عممي –أنساني),والشيادة والخدمة والمقب العممي .
*عينة الدراسة  :تـ أختيار عينة طبقية عشوائية مؤلفة مف ( )20رئيس قسـ مف مجتمع الدراسة .
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*أدوات الدراسة  :أستخدـ الباحث أداة جاىزة وىي أختبار القيادة التربوية الذي أعده ميدي وأخروف (,)4433
بعد أف تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس وثباتو.
*الوسائؿ أألحصائية  :أستخدـ الباحث الوسط الحسابي واألنحراؼ المعياري وتحميؿ التبايف .
*نتائج الدراسة  :أظيرت الدراسة أىـ النتائج:
-4

السموؾ القيادي لرؤساء األقساـ بشكؿ عاـ بمستوى مقبوؿ .

-0

عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية في مستوى السموؾ لرؤساء أألقساـ والمتغيرات التي ذكرت في

الدراسة (عاىد ,4434,ص.)3
-1دراسة (عبلوي :)4443,
" أساليب القيادة التربوية لعمداء الكميات ورؤساء األقساـ العممي ة وعبلقتيا باأللتزاـ التنظيمي لمييئات التدريسية
في الجامعات .

*أىداؼ الدراسة :

 -4ما أساليب القيادة األدارية لعمداء الكميات ورؤساء األقساـ العممية مف وجية نظرىـ .
 -0ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة أحصائية بيف عمداء الكميات ورؤساء األقساـ العممية في تصورىـ ألساليب القياد
ة التربوية .
 -3ما عبلقة أساليب القيادة األدارية لعمداء الكميات ورؤساء أألقساـ والفروع العممية والتدريسيف ممف ىـ بدرجة
(أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس ),في الجامعات .
*عينة الدراسة :أشتممت عينة الدراسة عمى ( )41عميد كمية ,و( )10رئيس قسـ ()113عضو ىيئة تدريس .
*أدوات الدراسة :أعتمد الباحث عمى أداتيف ,األولى لقياس أساليب القيادة وىي معدة مف ىيرسي وببلنكارد عمى
وفؽ النظرية الموقفية ,والثانية قاـ الباحث ببنائيا لقياس األلتزاـ التنظيمي ,وتـ أستخراج الصدؽ والثبات ليما .
*الوسائؿ األحصائية  :أستخدـ الباحث األختبار التائي لعينتف مستقمتيف ,ولعينة واحدة ,ومعامؿ أرتباط بيرسوف
,وتحميؿ التبايف .
*نتائج الدراسة  :توصؿ الباحث الى أىـ النتائج منيا :
 -4شيوع األسموب الموجو لآلىتماـ بالعمؿ لدى عمداء الكميات ورؤساء األقساـ العممية .
 -0ظيرت فروؽ ذات داللة أحصائية في األسموب الداعـ الميتـ بالعبلقات األنسانية وكانت الفروؽ لصالح
رؤساء األ قساـ العممية .
-3

عدـ وجود عبلقة بيف أساليب القيادة التي يستخدميا عمداء الكميات ورؤساء األقساـ العممية

(عبلوي ,4443,ص.)1-0

مناقشة الدراسات السابقة

بعد اطبلع الباحث عمى مجمؿ الدراسات السابقة استطاع أف يسجؿ بعض المبلحظات حوؿ مناقشة
الدراسات السابقة وفؽ اآلتي:
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أقتصرت بعض الدراسات السابقة عمى إيجاد العبلقة بيف عدد معيف مف النضج األنفعالي وبيف السموؾ

القيادي مثؿ دراسة ( لينؾ,)4434,ودراسة ( ميسوف  ) 4430,ودراسة (األشوؿ  )44300بينما نجد اف دراسة
(عمي )44310ودراسة (ميدي)4431,تناولت السموؾ القيادي لمديري المدارس كما يروىا المدرسيف والمعمميف
,والدراسة الحالية تمتقي منيجا مع بعض الدراسات االرتباطية لكونيا تيدؼ إلى إيجاد العبلقة بيف عممية النضج
األنفعالي والسموؾ القيادي لدى التدريسيف الجامعيف.
-0

استخدمت الدراسات السابقة عينات تتراوح إعدادىا ما بيف (00الى ) 322مدي ار ومدرساأو معمما وكانت

أغمبيا مف الكميات ما عدا دراسة (ميدي,4431,ودراسة (عمي , )4431,دراسة(األشوؿ,)4430,كانت دراسة
عمى المرحمة األبتدائية والثانوية ,أما الدراسة الحالية فأنيا تتميز بأختبارىا عينة مف التدريسيف الجامعيف في كميات
مختمفة في جامعة بغداد آليجاد عممية النضج األنفعالي بالسموؾ القيادي.
-3

استخدمت الدراسات السابقة الذكر معالجات إحصائية متنوعة في إيجاد العبلقة بيف النضج اإلنفعالي

وعممية السموؾ الق يادي كمعامؿ ارتباط بيرسوف 0واألختبار التائي 0وتحميؿ التبايف مثؿ دراسة( ميسوف -4430 ,
ودراسةاألشوؿ  -,ودراسة عمي  )4431,واستخدمت بعض الدراسات الوسط الحسابي واألنحراؼ المعياري وتحميؿ
التبايف مثؿ دراسة(عاىد  -4434,ودراسة

سيبلىي -4430,ا ودراسة (ميدي  )4431,أستخدمت تحميؿ

التباينمف الدرجة الثانية واألختبار التائي أما دراسة ,بينما دراسة (لينؾ )4434 0لـ تذكر الوسائؿ اإلحصائية فييا
وىذا األختبلؼ في الوسائؿ اإلحصائية يرجع سببو إلى اختبلؼ الدراسات في المنيجية وبناء األىداؼ وطبيعة
البيانات التي تتعامؿ معيا ,أما الد ارسة الحالية فقد أستخدـ الباحث الوسط الحسابي ومعامؿ أرتباط بيرسوف
واإلختبار التائي وفقا ألىداؼ الدراسة الحالية.
-1

استخدمت الدراسات السابقة مقاييس وأختبارات مختمفة فمنيا مف استخدـ مقياس لكؿ متغيري البحث مثؿ

دراسة (لينؾ  )4434,فقد استخدمت مقياس (كوبر سميث) إلحتراـ وتقدير الذات والتوافؽ األجتماعي 0 0إما
دراسة (ميسوف  ) 4430,استخدمت استبياف وصؼ السموؾ القيادي لبعدي العمؿ والعبلقات اإلنسانية,واستبياف
منيسوتا في األقتناع بالوظيفة ,أما دراسة (األشوؿ )4430 0فقد استخدـ استبياف لقياس النضج األنفعالي
وتكوف مف ثبلثيف موق فا يجيب عمييا المفحوص بكممة (نعـ 0او ال)  0وقد أسستخدمت دراسة (عمي )4431,
استبياف وصؼ السموؾ القيادي "األستمارة  "40دراسة(0ميدي  )4431,كذلؾ استخدمت أستبياف وصؼ السموؾ
"األستمارة  "40ودراسة (سيبلىي  )4430,وقد تكونت أدوات الدراسة مف وصؼ السموؾ القيادي المثالي الواقعي
لبعدي اعمؿ والعبلقات األنسانية ,بينما دراسة (عاىد  )4434 ,فقد أستخدمت أداة جاىزة ألختبار القيادة التربوية
الذي أعده ميدي وآخروف ,أما الدراسة الحالية فقد قاـ الباحث ببناء مقياس النضج األنفعالي ويتكوف مف ()30
فقرة عرضت عمى لجنة مف الخبراء في التربي ة وعمـ النفس ,وتـ إجراء الصدؽ الظاىري ,والثبات بطريقة "
الفاكرونباخ " وكذلؾ قاـ الباحث ببناء مقياس " السموؾ القيادي لمتدريسيف الجامعيف" ويتكوف مف ( )10فقرة
وأجريت عمييا عمميات الصدؽ الظاىري والثبات بطريقة (الفاكرونباخ ) وتـ تطبيقيما عمى عينة مف التدريسييف
جامعة بغداد .
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الفصؿ الثالث

*أجراءات البحث  :يتضمف ىذا الفصؿ أىـ األجراءات المتبعة في البحث الحالي والكفيمة بتحقيؽ أىدافو مف تحديد
مجتمع البحث وعينتو وطريقة اختيارىا وتحديد أدواتو وأجراءات القياس وأىـ الوسائؿ اإلحصائية فييا0 0وفيما يأتي
عرض أىـ الوسائؿ المستخدمة.
أوأل :مجتمع البحث :تألؼ مجتمع البحث الحالي مف التدريسييف – جامعة بغداد لمعاـ الدراسي ()0241-0240
لمدراسات الصباحية ,وبمغ مجموعيـ ( )0130تدريسيا موزعيف بواقع ( )022مف األناث و( )022مف الذكورفي
كميات مختمفة.
ثانيا :عينة البحث  :أشتممت عينة البحث الحالي عمى التدريسيف ومف كبل الجنسيف ,تـ أختيارىـ بطريقة عشوائية
مف تدريسي جامعة بغداد موزعيف وفقا لمتغير النوععمى الكميات المذكورة وىي ذاتيا عينة البحث ,والجدوؿ في
أدناه رقـ ( )4يوضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()4
عينة البحث األساسية موزعيف حسب النوع
ت

عينة مجتمع البحث  /جامعة بغداد

المجموع

الجنس
الذكور
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4

كمية العموـ السياسية

43

43

31
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31
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31
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43

43

31
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-4

تـ أخذ أعداد التدريسيف مف قسـ التسجيؿ في الكميات.

-0

تـ أخذ عينتيف مف مجتمع البحث "األولى" عينة بناء المقياسيف البالغ عددىا (")022والثانية"عينة

التطبيؽ األساسية (.)122
ثالثا  /أداتا البحث  :لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث 0تطمب ذلؾ وجود أداتيف أحدىما لقياس مفيوـ النضج األنفعالي
وأخرى لقياس السموؾ القيادي  ,لذا لجأ الباحث الى بناء أداة األداتيف  ,و قاـ الباحث بأجراء عممية أعداد األداتيف
مف جديد بنفس الخطوات المتعارؼ عمييا ألف أي مقياس أو أداة البد أف تمر بعدة خطوات أساسية ىي(:التخطيط
لؤلداة-صياغة فقرات األداة-صبلحية الفقرات-إجراء تحميؿ الفقرات-استخراج الصدؽ والثبات لؤلداة
(.)allen,1979,pp111-118


أداة النضج األنفعالي :نظ ار لعدـ الحصوؿ عمى أداة تنسجـ مع عينة البحث الحالي محمية أو عربية

لقياس أداة النضج األنفعالي أثناء القياـ بالبحث  ,فقد لجأ الباحث الى بناء األداة وفؽ الخطوات التالية :
-4

األطبلع عمى عدد مف المقاييس األجنبية والع ربية التي تناولت مفيوـ النضج األنفعالي لؤلستفادة

العممية مف بعض فقراتيا .
-0

العمؿ عمى تطبيؽ أستبانة أستطبلعية عمى عينة مف التدريسيف وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى عدد

أخر مف الفقرات لبناء األداة .
-3

ولغرض الحصوؿ عمى فقرات موضوعية تشممفقرات األداة 0وبناء" عمى ما تقدـ تـ صياغة ( )30

فقرة ألداة "النضج األنفعالي" وروعي في صياغتيا 0أف تكوف محتوى الفقرة بصيغة واضحة وصريحا ومباش ار
وقابؿ لتفسير واحد ( أبو عبلـ044340ص .)431
رابعا :طريقة القياس :أعتمد الباحث عمى طريقة ليكرت في بناء أداة النضج األنفعالي وىي أحدى الطرؽ المتبعة
في بناء المقاييس النفسية وذلؾ لؤلسباب اآلتية :
 -4سيمة البناء والتصحيح وتوفر مقياس أكثر تجانسا .
 -0تؤشر لممستجيب بأف يؤشر درجة مشاعره أو شدتيا (.)Anastasia,1976,p.140
 -3مرنة جدا وتمكف الباحث مف بناء أداة بحثو بسرعة وبدوف تقيد .
 -1ويميؿ الثبات فييا الف يكوف جيدا ,بسبب المدى الكبير مف األستجابات المسموح بيا المستجبيف.
 -0ال تتطمب عند أستخداميا عددا كبي ار مف الحكاـ (.)Oppenheim,1973,p.140
خامسا:صبلحية الفقرات:يذكر ابيؿ  Ebelالى أف أفضؿ وسيمة لمتأكد مف صبلحية الفقرات ىي قياـ عدد مف
الخبراء المختصيف بتقرير صبلحيتيا لقياس الصفة التي وضعت مف أجميا ( .)Ebel,1972,p.140
وأستنادا الى ذلؾ فقد عرضت الفقرات بصيغتيا األولية عمى مجموعة مف الخبراء *في عمـ النفس ألصدار حكميـ
عمى مدى صبلحية الفقرات في قياس مفيوـ النضج األنفعالي ,وصبلحية البدائؿ المعتمدة في األستجابة عمى كؿ
فقرة ,وقد أعتمدت نسبة أتفاؽ ()% 23فأكثر بيف المحكميف لؤلبقاء عمى الفقرة وعمى ضوء أستجابة الخبراء *تـ
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حذؼ ( )3واألبقاء عمى الفقرات البالغ عددىا ( )30فقرة ,وبيذا األجراء عد مقياس النضج اإلأنفعالي يتمتع
بالصدؽ الظاىري .
..................................................................................... .
*أسماء السادة الخبراء لكبل األداتيف يتكوف كبل مف :
 -4أ.ـ.د بتوؿ بناي زبيري ...............كمية التربية جامعة البصرة .
 -0ـ.د  .سموى أحمد أميف .......................كمية التربية األساسية /جامعة صبلح الديف أربيؿ.
 -3ـ.د .ميسوف كريـ ضاري ..............وزارة التعميـ العالي والبحث العممي /مركز البحوث النفسية.
 -1ـ.د  .ديار محي الديف صادؽ  ..............كمية التربية األساسية /جامعة صبلح الديف /اربيؿ .
 -0ـ.د.صابر عبداهلل سعيد ..........................مدير مركز الدراسات والبحوث /جامعة دىوؾ.
 -1ـ.د .سينا عمي .....................................كمية التربية األساسية /جامعة صبلح الديف.
 -2ـ.د .باف يحيى صباح  .............................كمية التربية األساسية /جامعة صبلح الديف.
 -3ـ.د أفراح ياسيف دباغ ..............................قسـ التخطيط التربوي /جامعة صبلح الديف.
 -4ـ.د .عمر أبراىيـ عزيز ....................................كمية االداب /جامعة صبلح الديف .
* اعداد تعميمات المقياس  :روعي الباحث أف تكوف التعميمات الخاصة باألداة واضحة وسيمة جدا وبمثابة الدليؿ
الذي يسترشد بو المستجيب أثناء أجابتو عمى فقرات المقياس  ,كما تـ التأكيد فييا عمى ضرورة أختيار المستجيب
لبديؿ األستجابة المناسب والذي يعبر عف رأيو فعبل  ,وأف أستجابتو سوؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي لذا لـ
يطمب منو ذكر اإلسـ مف أجؿ التقميؿ مف التأثير المحتمؿ لعامؿ المرغوبية األجتماعية ,مع مثاؿ توضيحي يمثؿ
كيفية األجابة ,وقد تضمنت التعميمات ( متغير النوع).
*الدراسة األستطبلعية  :فيما يتعمؽ بالدراسة اإلستطبلعية فقد عرض مقياس النضج األنفعالي عمى نفس العينة
الت ي عرض عمييا مقياس السموؾ القيادي ,حيث قدـ المقياس بعد اإلنتياء مف اإلستجابة عمى فقرات مقياس
النضج اإلنفعالي ,وقد أتضح أف فقرات المقياس وعباراتو واضحة التحتاج الى تدخؿ الباحث ,كما أتضح أف الزمف
الكافي لئلستجابة عمى المقياس تتراوح بيف ()02-40دقيقة
 تصحيح المقياس وأيجاد الدرجة الكمية :
مف أجؿ ايجاد الدرجة الكمية لكؿ فرد مف أفراد عينة البحث عمى مقياس النضج اإلنفعالي يتـ تصحيح المقياس
بناءا عمى أستجابة األفراد عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس البالغة ( ) 30فقرة أذ تـ تحديد أوزاف لبدائؿ األستجابة
تراوحت بيف ( ,)0-4والت ي تقابؿ خمس بدائؿ لبلستجابة ىي (تنطبؽ عمي دائما  0تنطبؽ عمي غالبا0تنطبؽ عمي
أحيانا 0تنطبؽ عمي ناد ار 0التنطبؽ عمى أبدا) ,وألجؿ الحصوؿ عمى الدرجة الكمية لكؿ مستجيب تجمع الدرجات
التي يحصؿ عمييا في أستجابتو عمى فقرات األداة ب ( )30وسيكوف ذلؾ بناءا عمى الوسط الفرضي المعتمد في
المقياس وكما موضح في الفصؿ الرابع
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سادسا :التحميؿ األحصائي لمفقرات أليجاد القوة التمييزية.
لغرض الحصوؿ عمى بيانات يتـ بموجبيا تحميؿ الفقرات لمعرفة قوتيا التميزية بيدؼ اعداد األداة بشكمو النيائي
بما يتبلئـ وخصائص المجتمع المدروس ,وأىداؼ البحث في قياس النضج االنفعالي,قاـ الباحث بتطبيؽ أداة
البحث عمى عينة مكونة () 122تدريسيا تـ أختيارىا بطريقة عشوائية كما تـ األشارة أليو في عينة البحث ,أف
اليدؼ األساس مف تحميؿ الفقرات ىو الحصوؿ عمى بيانات يتـ بموجبيا حساب القوة التمييزية لفقرات المقياس
,فيؿ تمتمؾ الفقرة قوة تمييزية بيف المستجبيف الذيف تكوف درجاتيـ عالية والمستجبيف الذيف تكوف درجاتيـ واطئة
في المفيوـ الذي تقيسو الفقرة أـ ال ؟()Able,1972,p392
ويعد أسموب المجموعتيف المتطرفتيف (الموازنة الطرفية) ,واألتساؽ الداخمي (عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية
لممقياس )أجرائيف عممييف مناسبيف في عممية تحميؿ الفقرات أليجاد القوة التمييزية ليا ,وبذلؾ لجأ الباحث الى
ىذه الطرؽ واألستعانة بيا في تحميؿ فقرات مقياس النضج األنفعالي .
أ-أسموب المجوعتيف المتطرفتيف :Contrasted Groups
وألجراء ذلؾ تـ أتباع الخطوات التالية :
 -4تحديد الدرجة الكمية لكؿ أستمارة .
 -0رتبت الدرجات التي حصؿ عمييا المستجيبوف والذيف كاف عددىـ ( )122تدريسيا مف أعمى الى أدنى درجة .
 -3تعيف نسبة القطع ()%02مف األستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات وسميت (بالمجوعة العميا),و()%02مف
األستمارات الحاصمة عمى أدنى الدرج ات وسميت (بالمجوعة الدنيا )أذ أف ىذه النسبة تعطي أكبر حجـ وأقصى
تمايز ممكف (.)Kelly,1973,p172وفي ضوء ىذه النسبة بمغ عدد األستمارات لكؿ مجموعة ( ) 423
أستمارة ,أي أف عدد األستمارات التي خضعت لمتحميؿ (  ) 041أستمارة.
 -1تطبيؽ األختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ألختبار الفرؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا عمى كؿ فقرة وعدت القيمة
التائية المحسوبة مؤش ار لتمييز كؿ فقرة عـ طريؽ مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية ,وبيذا فقد عدت جميع الفقرات
مميزة ,والجدوؿ (  ) 0يوضح ذلؾ
جدوؿ رقـ()0
"القوة التمييزية لفقرات مقياس "النضج األنفعالي"بأستخداـ طريقة المجموعتيف المتطرفتيف .
الفقرات

دنيا

عميا
متوسط

أنحراؼ

متوسط

أنحراؼ

القيمة التائية

مستوى الداللة

4

3,411

4,441

0,201

4,311

0,441

2020

0

3,201

2,412

0,011

4,421

0,412

2020

3

3,341

4,2231

4,203

4,013

3,432

2020

1

1,100

4,231

3,421

4,321

3,421

2020

0

1,424

2,044

3,211

2,031

4,444

2020
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1

0,130

4,320

4,320

4,133

0,033

2020

2

3,404

4,413

0,411

4,331

0,403

2020

3

3,311

4,320

0,021

4,240

0,001

2020

4

3,040

4,103

0,441

4,004

4,424

2020

42

3,121

4,102

3,420

4,012

4,430

2020

44

1,101

2,431

0,042

2,300

0,401

2020

40

1,111

2,410

3,412

2,334

0,410

2020

43

1,404

2,402

3,422

2,312

3,411

2020

41

1,212

4,131

3,322

4,403

1,014

2020

40

1,111

2,221

0,042

2,100

0,401

2020

41

1,040

4,011

0,413

4,033

0,001

2020

42

0,434

4,012

3,333

0,434

4,421

2020

43

3,232

4,313

0,311

4,001

3,032

2020

44

0,313

4,013

4,021

4,142

3,012

2020

02

3,101

4,022

0,021

4,323

0,140

2020

04

3,343

4,022

0,404

4,001

3,020

2020

00

3,431

4,240

0,314

4,431

4,421

2020

03

3,124

4,211

4,343

4,213

0,001

2020

01

3,111

4,024

0,203

2,143

0,024

2020

00

0,440

4,022

0,411

4,413

0,000

2020

01

1,321

4,140

3,402

4,303

4,420

2020

02

1,221

4,032

3,321

4,412

0,043

2020

03

3,432

4,324

0,201

4,013

4,440

2020

04

1,101

4,220

3,101

4,421

0,421

2020

32

3,411

2,312

3,113

4,321

0,412

2020

34

1,232

4,044

3,040

4,211

0,041

2020

30

1,040

4,412

3,133

4,221

4,442

2020

* القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة ( )2020ودرجة حرية (4,41 = )041
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ب -عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس (صدؽ الفقرة ). ltem Validity
أف األسموب األخر في تحميؿ الفقرات ىو أيجاد العبلقة األرتباطية بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية
لممقياس  ,ومف مميزات ىذا األسموب أنو يعطي مقياسا متجانسا في فقراتو ()Nunnally,1978,p262
وقد تـ أستخداـ معامؿ أرتباط بيرسوف  pearsonأليجاد العبلقة األرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات األداة
والدرجة الكمية ( ) 122أستمارة أي العينة ككؿ  ,وقد تراوحت معامبلت األرتباط بيف (- 2,244
والجدوؿ ( )3يوضح ذلؾ .
*الجدوؿ رقـ ()3
صدؽ الفقرات "بأستخداـ أسموب عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس.
ت

معامبلت األرتباط

مستوى الداللة

ت

معامبلت األرتباط

مستوى الداللة

4

2,112

2020

42

*2,02

2020

0

2,124

2020

43

2,403

2020

3

2,243

2020

44

*2,211

2020

1

2,131

2020

02

2,010

2020

0

*2.201

2020

04

2,443

2020

1

*2,203

2020

00

2,121

2020

2

2.123

2020

03

2,010

2020

3

*2.222

2020

01

2,112

2020

4

2,314

2020

00

2,031

2020

42

2,300

2020

01

2,244

2020

44

2,001

2020

02

2,013

2020

40

2.110

2020

03

2,423

2020

43

2.114

2020

04

2,120

2020

41

2,133

2020

32

*2,231

2020

40

2,403

2020

34

*2,204

2020

41

*2,232

2020

30

*2,203

2020

*القيمة الجدولية لمعامؿ األرتباط بيرسونعند مستوى( )2020ودرجة حرية ( )343تساوي(.)2,243
سابعا*مؤشرات صدؽ المقياس النضج األنفعالي:
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 -4صدؽ المحتوى :Content Validity :وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ وذلؾ حيف تـ تعريؼ مفيوـ النضج
األنفعالي وتحديد فقراتو مف قبؿ الباحث ,وحيف عرضت فقراتو عمى مجموعة مف الخبراء في ميداف عمـ النفس
وكما ىو موضح في الصفحة السابقة .
-0صدؽ البناء :Construct Validityويقصد بو مدى قياس األختبار لسمة أو ظاىرة سموكية معينة (الزوبعي
وآخروف ,4434,ص,)13وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ في المقياس الحالي مف خبلؿ :
عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس :حيث تفترض ىذه الطريقة أف الدرجة الكمية لمفرد تعد مؤش ار لصدؽ األختبار ,وقاـ الباحث بأيجاد العبلقة
األرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية ( عيسوي ,4421,ص)02
وفي ضوء ىذا المؤشر يتـ األبقاء عمى الفقرات التي تكوف معامبلت ارتباط درجاتيا بالدرجة الكمية لممقياس داؿ
أحصائيا ( ,)Anstasi,1976mp145لذا عد المقياس صادقا بنائيا عمى وفؽ ىذا المؤشر وكما موضح سمفا .
ثامنا -مؤشرات الثبات  :يقصد بثبات األختبار أف عبلمة الفرد التتغير جوىريا بتكرار أجراء األختبار ويعبر عنو
أحصائيا بأنو معامؿ أرتباط بيف عبلمات األفراد بيف مرات إجراء األختبار المختمفة .
(الظاىر وآخروف ,4444,ص.)412
ويشير أبو حطب إلى أف ثبات األداة يعني عدـ تناقض األختبار مع نفسو أو دقتو في القياس
(أبو حطب044230ص.)14
ويعد الثبات مف الخصائص القياسية األساسية لممقاييس النفسية 0وبقصد بالثبات ىو أتساؽ درجات األختبار ودقة
نتائجو وتحررىا مف تأثير المصادفة عندما يطبؽ عمى مجموعة محددة مف األفراد (عبدالخالؽ
,0222,ص,)10وقد تحقؽ الباحث مف ثبات مقياس النضج األنفعالي بالطريقة اآلتي ذكرىا .
*الثبات بطريقة (ألفا كرونباخ) لبلتساؽ الداخميlnternal consistencyAlfa coefficient
تعتمد ىذه الطريقة عمى أتساؽ أداء الفرد مف فقرة ألخرى ,وىي احدى الطرؽ لمتأكد مف األتساؽ الداخمي
والتجانس في حساب معامبلت الثبات ,وتقوـ ىذه الطريقة عمى حساب اإلرتباط بيف درجات عينة الثبات عمى
جميع فقرات المقياس لتوضيح اتساؽ أداء الفرد مف فقرة ألخرى (,)Gronbach,1951,p289وألستخراج الثبات
بيذه الطريقة تـ أعتماد جميع استمارات عينة البحث ,وثـ استعممت معادلة ألفا كرونباخ ,وقد بمغ معامؿ الثبات
لممقياس (.)2,31
*خطوات أعداد أداة السموؾ القيادي :التخطيط لؤلداة :تـ تحديد فقرات األداة التي تـ تطبيقيا عمى عينة مف
التدريسيف في جامعة بغداد 0وعميو فأف األداة لـ تحدد مجاالت متنوعة ولكف شممت عمى عدد مف الفقرات 0بعد أف
تـ أعدادىا  0وألجؿ ذلؾ تـ أعتماد الخطوات التالية:
أوأل*:صياغة الفقرات :لغرض الحصوؿ عمى فقرات موضوعية تشمؿ كافة فقرات األداة 0وبناءا عمى ما تقدـ تـ
وضع (  ) 12فقرة ألداة "السموؾ القيادي "وروعي في صياغتيا 0أف تكوف بصيغة واضحة وقابمة لتفسير واحد (
أبو عبلـ044340ص .)431
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أما بخصوص بدائؿ األستجابة حوؿ الفقرات 0فقد وضعت أماـ كؿ فقرة بدائؿ أداة "السموؾ القيادي "فقد
كانت البدائؿ ىي (دائما 0غالبا 0أحيانا0ناد ار 0أبدا) وأعطيت الدرجات (.)4-0
ثانيا :اعداد تعميمات األداة :روعي الباحث أف تكوف التعميمات الخاصة باألدة واضحة وسيمة جدا 0بعد أف تـ
عرضيا عمى لجنة مف المحكميف  0كما أكد عمى ضرورة أختيار المستجيب لبديؿ األستمارة المناسبة الذي يعبر
عف رأيو الخاص بو وطريقة تصرفو أثناء الموقؼ 0وأف إستجابتو سوؼ لف يطمع عمييا غير الباحث فقط 0ألغراض
األمانة العممية 0وعدـ ذكر األسـ بخصوص المجيبيف عمى األداة 0وقد تضمنت التعميمات ( متغير النوع).
ثالثا*:صبلحية الفقرات  :بعد أف تـ الحصوؿ عمى فقرات األداة وأعدادىا بصورتيا األولية أداة "السموؾ القيادي
"والبالغة (  ) 12فقرة 0عرضت عمى مجموعة مف الخبراء في التربية وعمـ النفس كما ذكر سابقا 0وقد تصدرتيا
صفحة مف التعميمات الخاصة باإلجابة عمييا 0وتـ أعتماد نسبة إتفاؽ( )%32لتحديد صبلحية الفقرة 0وفي ضوء
ىذا المؤشر حذؼ اي ( )0فقرات مف أداة "السموؾ القيادي "  0بصورتيا النيائية.
رابعا:التحميؿ اإلحصائي لمفقرات (تمييز الفقرات ) ltem Analysis
لغرض الحصوؿ عمى بيانات يتـ بموجبيا تحميؿ الفقرات لمعرفة قوتيا التميزية بيدؼ أعداد المقياس بشكمو
النيائي بما يتبلئـ وخصائص المجتمع المدروس ,وأىداؼ البحث في التعرؼ عمى مفيوـ السموؾ القيادي ,قاـ
الباحث بتطبيؽ أداة البحث عمى عينة مكونة ( )122تدريسيا تـ إختيارىا بطريقة عشوائية كما تـ األشارة أليو في
عينة البحث ,أف اليدؼ األساس مف تحميؿ الفقرات ىو الحصوؿ عمى بيانات يتـ بموجبيا حساب القوة التميزية
لفقرات المقياس ,فيؿ تمتمؾ الفقرة قوة تمييزية بيف المستجبيف الذيف تكوف درجاتيـ عالية والمستجبيف الذيف
تكوف درجاتيـ واطئة في المفيوـ الذي تقيسو الفقرة أـ ال ؟(,)Able,1972,p392وتعد أسموب المجموعتيف
المتطرفتيف (الموازنة الطرفية) ,واألتساؽ الداخمي (عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس )إجراءيف عممييف
مناسبيف في عممية تحميؿ الفقرات إلجاد القوة التمييزية ليا ,وبذلؾ لجأ الباحث الى ىذه الطرؽ واإلستعانة بيا في
تحميؿ فقرات مقياس السموؾ القيادي
أ-أسموب المجوعتيف المتطرفتيف :Contrasted Groups
وألجراء ذلؾ تـ اتباع الخطوات التالية :
 -0تحديد الدرجة الكمية لكؿ أستمارة
 -1رتبت الدرجات التي حصؿ عمييا المستجيبوف والذيف كاف عددىـ ()122تدريسيا مف أعمى الى أدنى درجة .
 -2تعيف نسبة القطع ()%02مف اإلستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات وسميت (بالمجوعة العميا),و()%02مف
األستمارات الحاصمة عمى أدنى الدرجات وسميت (بالمجوعة الدنيا )أذ أف ىذه النسبة تعطي أكبر حجـ وأقصى
تمايز ممكف (.)Kelly,1973,p172وفي ضوء ىذه النسبة بمغ عدد األستمارات لكؿ مجموعة ( )423أستمارة
,أي أف عدد األستمارات التي خضعت لمتحميؿ (  )041أستمارة.
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 -3تطبيؽ األختبار التائي لعينتيف مستقمتيف إلختبار الفرؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا عمى كؿ فقرة ,وعدت القيمة
التائية المحسوبة مؤش ار لتمييز كؿ فقرة عف طريؽ مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية ,وبيذا فقد عدت جميع
الفقرات مميزة ,والجدوؿ أدناه رقـ ( )1يوضح ذلؾ.
*الجدوؿ رقـ()1
القوة التمييزية لفقرات مقياس "السموؾ القيادي""باستخداـ طريقة المجموعتيف المتطرفتيف.
عميا

الفقرات
متوسط

أنحراؼ

دنيا
متوسط

القيمة التائية

مستوى الداللة

أنحراؼ

4

0,131

0,232 4,003

2,324

4,423

2020

0

3,021

0,341 2,124

2,320

4,411

2020

3

3,443

3,300 2,330

2,303

0,421

2020

1

3,233

0,010 4,030

2,244

0,324

2020

0

3,220

3,404 2,110

2,322

3,210

2020

1

3,133

3,104 2,103

2,142

0,040

2020

2

1,402

0,424 3,332

4,422

4,432

2020

3

0,211

4,220 4,300

4,410

0,430

2020

4

0,404

4,110 4,343

2,442

3,441

2020

42

0,340

0,042 4,011

2,440

4,413

2020

44

0,031

0,232 4,032

2,404

0,430

2020

40

1,203

3,010 3,133

2,312

4,410

2020

43

0,344

4,33

4,010

4,344

0,020

2020

41

0,431

4,404 4,020

4,420

3,431

2020

40

0,021

4,404 4,023

2,232

0,434

2020

41

3,221

3,022 4,204

2,320

3,401

2020

42

0,331

0,242 4,220

4,422

4,420

2,20

43

0,134

4,101 4,314

4,420

0,023

2020

44

0,431

0,422 4,030

4,203

0,424

2020

02

0,113

4,101 4,403

4,220

3,413

2020

04

0,132

0,003 4,302

2,420

1,440

2020

00

0,441

3,040 4,404

2,032

3,413

2020
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03

3,444

0,404 4,420

2,302

4,444

2020

01

0,211

4,313 4,342

2,200

4,433

2020

00

3,402

0,313 4,240

2,200

0,404

2020

01

3,344

0,202 4,211

4,222

3,400

2020

02

3,034

4,020 2,301

2,301

4,411

2020

03

3,000

0,434 4,200

2,433

0,403

2020

04

1,444

3,020 4,212

2,324

3,404

2020

32

0,232

4,020 4,202

2,411

3,413

2020

34

3,204

0,020 4,234

2,422

1,402

2020

30

3,021

0,131 2,322

2,322

0,403

2020

33

3,031

4,010 4,402

2,204

0,411

2020

31

0,101

4,343 4,123

2,222

0,021

2020

30

0,423

0,440 4,422

4,232

0,222

2020

31

3,222

4,212 2,423

2,344

0,102

2020

32

3,314

4,242 2,211

2,310

3,444

2020

33

3,334

0,010 4,234

2,030

4,420

2020

34

0,313

2,00

0,221

2,044

0,032

2020

12

3,334

0,001 2,101

2,131

4,432

2020

14

0,324

4,011 4,300

2,111

0,223

2020

10

3,434

0,241 4,210

4,431

0,130

2020

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة ( )2020ودرجة حرية (4,41 = )041
ب -عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس (صدؽ الفقرة ). ltem Validity
اف األسموب األخر في تحميؿ الفقرات ىو ايجاد العبلقة األرتباطية بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس ,
ومف مميزات ىذا األسموب أنو يعطي مقياسا متجانسا في فقراتو (,) Nunnally,1978,p262وقد تـ أستخداـ
معامؿ ارتباط بيرسوف  pearsonأليجاد العبلقة اإلرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية
( )122استمارة أي العينة ككؿ  ,وقد تراوحت معامبلت األرتباط بيف ( ) 2,033 -2,420والجدوؿ ( )0يوضح
ذلؾ .
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*الجدوؿ رقـ ()0

صدؽ الفقرات "باستخداـ أسموب عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس.
ت

معامبلت األرتباط

مستوى الداللة

ت

معامبلت األرتباط

مستوى الداللة

4

*2,202

2020

00

*2,222

2020

0

2,403

2020

03

2,023

2020

3

2,000

2020

01

2,314

2020

1

2,344

2020

00

2,412

2020

0

*2,231

2020

01

2,132

2020

1

*2,223

2020

02

2,000

2020

2

*2,222

2020

03

2,423

2020

3

*2,443

2020

04

2,002

2020

4

2,411

2020

32

2,431

2020

2,401 42

2020

34

2,401

2020

2,431 44

2020

30

2,420

2020

2,110 40

2020

33

2,420

2020

2,404 43

2020

31

2,003

2020

2,403 41

2020

30

2,444

2020

2,442 40

2020

31

2,321

2020

*2,234 41

2020

32

2,043

2020

*2,232 42

2020

33

2,312

2,20

2,420 43

2,20

34

2,410

2,20

2,412 44

2,20

12

2,033

2,20

2,444 02

2,20

14

2,114

2,20

2,303 04

2,20

10

2,001

2,20

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
*القيمة الجدولية لمعامؿ األرتباط بيرسوف عند مستوى( )2020ودرجة حرية ( )343تساوي(.)2,243
*مؤشرات صدؽ المقياس :
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 -4صدؽ المحتوى :Content Validity :وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ وذلؾ حيف تـ تعريؼ مفيوـ السموؾ
القيادي وتحديد فقراتو مف قبؿ الباحث ,وحيف عرضت فقراتو عمى مجموعة مف الخبراء في ميداف عمـ النفس وكما
ىو موضح في الصفحة السابقة .
 -4صدؽ البناء :Construct Validityويقصد بو مدى قياس اإلختبار لسمة أو ظاىرة سموكية معينة (الزوبعي
وآخروف ,4434,ص)13
وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ في المقياس الحالي عف طريؽ :عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس
حيث تفترض ىذه الطريقة أف الدرجة الكمية لمفرد تعد مؤش ار لصدؽ األختبار ,وقاـ الباحث بأيجاد العبلقة
األرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية ( عيسوي ,4421,ص)02
وفي ضوء ىذا المؤشر يتـ األبقاء عمى الفقرات التي تكوف معامبلت أرتباط درجاتيا بالدرجة الكمية لممقياس داؿ
أحصائيا ( ,)Anstasi,1976mp145لذا عد المقياس صادقا بنائيا عمى وفؽ ىذا المؤشر وكما موضح سمفا .
ب .مؤشرات الثبات  :يقصد بثبات اإلختبار أف عبلمة الفرد التتغير جوىريا بتكرار إجراء اإلختبار ويعبر عنو
أحصائيا بأنو معامؿ إرتباط بيف عبلمات األفراد بيف مرات أجراء األختبار المختمفة .
(الظاىر وآخروف ,4444,ص.)412
ويشير أبو حطب إلى أف ثبات األداة يعني عدـ تناقض األختبار مع نفسو أو دقتو في القياس
(أبو حطب044230ص.)14
ويعد الثبات مف الخصائص القياسية األساسية لممقاييس النفسية 0وبقصد بالثبات ىو أتساؽ درجات األختبار ودقة
نتائجو وتحررىا مف تأثير المصادفة عندما يطبؽ عمى مجموعة محددة مف األفراد (عبدالخالؽ
,0222,ص,)10وقد تحقؽ الباحث مف ثبات مقياس السموؾ القيادي بالطريقة اآلتي ذكرىا .
*الثبات بطريقة (ألفا) لؤلتساؽ الداخميlnternal consistencyAlfa coefficient
تعتمد ىذه الطريقة عمى اتساؽ أداء الفرد مف فقرة ألخرى ,وىي احدى الطرؽ لمتأكد مف اإلتساؽ الداخمي
والتجانس في حساب معامبلت الثبات ,وتقوـ ىذه الطريقة عمى حساب األرتباط بيف درجات عينة الثبات عمى
جميع فقرات المقياس لتوضيح إتساؽ أداء الفرد مف فقرة ألخرى (,)Gronbach,1951,p289وألستخراج الثبات
بيذه الطريقة تـ أعتماد جميع أستمارات عينة البحث ,وثـ استعممت معادلة ألفا كرونباخ 0وقد بمغ معامؿ الثبات
"السموؾ القيادي " ( ) 2,34وتعد درجة ثبات جيدة ,حيث يشير "فوراف " الى أف معامؿ الثبات الجيد ينبغي أف يزيد
عف (()2022الزبيدي 002200ص.)422
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*الوسائؿ اإلحصائية:إستعمؿ الباحث الوسائؿ األحصائية اآلتية :
 -4األختبار التائي لعينتيف مستقمتيف  :أستخدـ ألستخراج القوة التمييزية لمفقرات بأسموب المجموعتيف المتطرفتيف لكؿ
المقياسيف .
 -0األختبار التائي لعينة واحدة :وقد أستخدـ لبلستدالؿ عف الفروؽ ذات الداللة األحصائية بيف المتوسطيف الفرضي
والحسابي لمقياس النضج األنفعالي والسموؾ القيادي
 -3األختبارالتائي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسط درجات أفراد العينة عمى مقياس النضج األنفعالي
والسموؾ القيادي.
 -1معامؿ أرتباط بيرسوف :وقد أستخدـ إلستخراج عبلقة درجة الفقرة بالدرجة لكمية لممقياس ,وأيجاد العبلقة األرتباطية
بيف النضج األنفعالي والسموؾ القيادي.
 -0معادلة ألفا كرونباخ لبلتساؽ الداخمي :وقد أستخدمت لمعرفة الثبات بطريقة األتساؽ الداخمي .

__________________________________________________
*تمت اإلستفادة مف الحقيبة اإلحصائية لمعموـ اإلجتماعية () Spssفي معالجة البيانات إحصائيا بالحاسبة األلكترونية .
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الفصؿ الرابع

*عرض النتائج وتفسيرىا.

سيعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائج التي توصؿ ألييا 0وبعد أف تـ تحميؿ أجابات التدريسيف عمى مقياس
النضج األنفعالي ومقياس السموؾ القيادي 0وسيتـ مناقشتيا وفقا ألىداؼ البحث وعمى النحو التالي-:
*أوال  -:نتائج اليدؼ األوؿ الذي يرمي تعرؼ النضج اإلنفعالي لدى التدريسيف في جامعة بغداد.
أشارت النتائج وكما ىي موضحة في الجدوؿ رقـ(  ) 1الى أف مجموع أفراد عينة البحث البالغ عددىا
( )122تدريسيا 0قد حصموا عمى متوسط حسابي لقياس النضج اإلنفعالي( )434,333درجة وبأنحراؼ معياري
قدره(, )44,134ومف مقارنة الوسط الحسابي مع الوسط الفرضي لممقياس والبالغ ( )41بأستخداـ األختبار
التائي لعينة واحدة  0وبفروؽ دالة أحصائيا عند مستوى داللة (, )2020أذ بمغت القيمة التائية المحسوبة
( )40,344وىي أكبرمف القيمة التائية الجدولية( )4,42عند مستوى داللة ( )2020وبدرجة حرية(0)344
وتوضح النتيجة أف تدريسيي جامعة بغداد يتمتعوف بمستوى جيد في النضج األنفعالي في أوقات كثيرة ,و النتيجة
إلى وجود مستوى عالي مف النضج األنفعالي لدى تدريسي كميات مختمفة في جامعة بغداد ,وىذا ما توصمت إليو
بعض الدراسات العممية مثؿ دراسة ( بونوؿ وستبمر )4400 0ودراسة ( عبد الغفار  )4420بأف االنضج األنفعالي
يؤثر في جوانب الشخصية منيا التوافؽ والسيطرة اإلنفعالية وضبط األعصاب في المواقؼ الحرجة نتيجة ضغوط
العمؿ المستمرة والجدوؿ رقـ ( )1يوضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()1
المقياس
النضج

العينة المتوسط

األنحراؼ

الوسط

الحسابي

المعياري

الفرضي

41 44,134 434,333 122

القيمة التائية
المحسوبة
40,344

األنفعالي

درجة

مستوى الداللة

الجدولية الحرية
4,42

344

داؿ

أحصائيا

عند ()2020

*ثانيا -:نتائج اليدؼ الثاني الذي يرمي الى تعرؼ السموؾ القيادي لدى التدريسييف في جامعة بغداد.
أشارت النتائج وكما ىي موضحة في الجدوؿ رقـ( )2الى أف مجموع أفراد عينة البحث البالغ عددىا
( ) 122تدريسيا 0قد حصموا عمى متوسط حسابي لمستوى السموؾ القيادي والبالغ ( ) 411,302درجة وبأنحراؼ
معياري قدره( )02,342ومف مقارنة الوسط الحسابي مع الوسط الفرضي لممقياس والبالغ ( )401بأستخداـ
األختبار التائي لعينة واحدة 0وبفروؽ دالة أحصائيا عند مستوى داللة (, )2020أذ بمغت القيمة التائية المحسوبة
()42,414وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة( )4,42عند مستوى داللة ()2020وبدرجة حرية(0)344
وتوضح النتيجة أف التدريسيف في جامعة بغداد يتمتعوف بمستوى مناسب في السموؾ القيادي في بعد العمؿ
والعبلقات األنسانية فيما بينيـ وىذا ما أشارت أليو دراسة (ميسوف  )4430,حيث رأى المديروف سموكيـ
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القيادي عاليا في بعدي العمؿ والعبلقات األنسانية أكثر مما يراه المدرسوف ,ودراسة (ميدي  )4431,الى وجود
فروؽ ذات داللة أحصائية بيف المعمميف والمديريف في وجيات نظرىـ بشأف السموؾ القيادي لمدير المدارس
,ودراسة(ابراىيـ  -4430,ودراسة عباس  ) 4430,الى أف السموؾ القيادي لرؤساء األقساـ كاف بمستوى جيد
ببعديو العمؿ والعبلقات ا ألنسانية وأف ىذا المستوى في السموؾ القيادي اليعود الى الكفاءة اإلدارية فقط وأنما الى
تأثير بعض العوامؿ والعبلقات األجتماعية الموجود في حيز الجامعة  0والجدوؿ رقـ ( )2يوضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()2
*درجات مقياس السموؾ القيادي ل عينة البحث وانحرافاتيا المعيارية والقيـ التائية لداللة الفرؽ
بيف المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لممقياس.
العينة المتوسط

األنحراؼ

الوسط

الحسابي

المعياري

الفرضي

المقياس

401 02,342 411,302 122

السموؾ
األنفعالي

القيمة التائية

درجة

المحسوبة

الجدولية

الحرية

42,414

4,42

344

مستوى الداللة
داؿ

أحصائيا

عند ()2020

*ثالثا  -:نتائج اليدؼ الثالث الذي يرمي الى التعرؼ عمى داللة الفروؽ في النضج اإلنفعالي وفقا لمتغير النوع .
لمعرفة داللة الفروؽ حسب متغير الجنس عمى مقياس النضج اإلنفعالي 0أستخدـ الباحثاف اإلختبار التائي
لعينتيف مستقمتيف في تحميؿ البيانات 0وقد أظيرت نتائج األختبار التائي بيف المتغير المستقؿ "النضجاألنفعالي
ومتغيرالنوع " ظيرت أف عينة الذكور البالغ عددىـ ( )022بمتوسط حسابي قدره( )434,000وبأنحراؼ معياري
قدره (0 )40,413أما بالنسبة الى عينة األناث البالغ عددىـ ( )022وبمتوسط حسابي قدره ()434,022
وبأنحراؼ معياري قدره (0 )44,321حيث ظيرت نتائج القيمة االتائية المحسوبة بمقدار ( )2,412أصغر مف
القيمة التائية الجدولبة والتي مقدارىا ( )4,42مما يدؿ الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة أحصائية في مقياس
النضج األنفعالي وفقا لمتغير النوع عند مستوى داللة ( 0 )2,20والجدوؿ في أدناه رقـ ( )3يوضح ذلؾ.
الجدوؿ رقـ ()3
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" داللة الفروؽ في النضج حسب متغير النوع"
العينة

المقياس

الجػػػػنس
الذكور

النضج

022

المتوسػػػط

األنحراؼ

درجة

القيمة التائية

الحسػػػابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

الحرية

434,000

40,413

2,412

4,42

343

األنفعالي

مستوى الداللة
غير داؿ أحصائيا
عند مستوى داللة

األناث

022

مجموع

122

434,022

44,321

()2,20

2,434

العينة
*رابعا -:نتائج اليدؼ الثالث الذي يرمي معرفة عمى داللة الفروؽ في السموؾ القيادي وفقا لمتغير النوع
لمعرفة داللة الفروؽ حسب متغير النوع عمى مقياسالسموؾ القيادي 0أستخدـ الباحث األختبار التائي لعينتيف
مستقمتيف في تحميؿ البيانات 0وقد أظيرت نتائج اإلختبار التائي بيف السموؾ القيادي  ,ومتغير النوع" الى أف عينة
الذكور البالغ عددىـ ( )022بمتوسط حسابي قدره( )434,431وبإنحراؼ معياري قدره (0 )02,320أما بالنسبة
الى عينة األناث البالغ عددىـ ( )022وبمتوسط حسابي قدره ( )414,141وبأنحراؼ معياري قدره ()01,422
0حيث ظيرت القيمة التائية المحسوبة بمقدار ( ) 0,130-وىي أصغر مف القيمة التائية الجدولبة والتي مقدارىا
(  ) 4,42مما يدؿ الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة أحصائية في مقياس السموؾ القيادي وفقا لمتغير النوع عند
مستوى داللة (0 )2020وىذا ماتؤكده دراسة (عمي  )4431,الى عدـ وجود فروؽ دالة أحصائيابيف وجيات نظر
التدريسيف عف السموؾ القيادي لممدير مف كبل الجنسيف

,وكذلؾ دراسة (عاىد  – 4434,ودراسة عبلوي

 ) 4443,تشير الى أف السموؾ القيادي كاف مقبوال بشكؿ عاـ وفقا لمتغير الجنس 0والجدوؿ في أدناه رقـ ()4
يوضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()4
" داللة الفروؽ في مقياس السموؾ القيادي حسب متغير النوع
المقيا

العينة

س

الجػػػػنس

السموؾ

الذكور

022

القيادي األناث

022

المجموع

المتوسػػػط

األنحراؼ

الحسػػػابي

المعياري

434,431

02,320

4,42 0,130-

414,141

01,422

4,42 0,032-

122
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*خامسا -:التعرؼ عمى قوة العبلقة اإل رتباطية بيف النضج اإلنفعالي والسموؾ القيادي لدى التدريسيف في جامعة
بغداد.
تحقيقا ليذا اليدؼ تـ أستعماؿ معامؿ أرتباط بيرسوف لحساب معامؿ األرتباطبيف الدرجة الكمية التي حصؿ عمييا
أفرادعينة البحث عمى مقياس النضج األنفعالي,والدرجات الكمية التي حصموا عمييا عمى مقياس السموؾ القيادي,
أذ بمغت قيمة معامؿ األرتباط المحسوب ( )2,00وىي دالة أحصائيا عند مستوى ()2,20ودرجة حرية
(,)343مف خبلؿ مقارنتيا بقيمة معامؿ أرتباط بيرسوف الجدولية البالغة ( 0)2,243مما يدؿ عمى وجود عبلقة
أرتباطية أيجابية بيف النضج و السموؾ القيادي في مجاؿ العمؿ األكاديمي لمتدريسيف في الجامعة 0وىذا ما تؤيده
دراسة (األشوؿ  0) 4430,الى وجود عبلقة أرتباطية جيدة بيف النضج واألنجاز األكاديمي الذي يدؿ عمى قدرة
اإلنساف عمى التمتع بالن ضج بناء عمى الخبرات المتبلحقة في ىذه الحياة واإلستفادة منيا في السموؾ القيادي في
مجاؿ عمميـ  0مما يدؿ عمى وجود عبلقة ايجابية 0أي أف مف يتمتع بالنضج اإلنفعالي لدى التدريسييف الجامعييف
يكوف قراره صائبا ومدروسا بشكؿ دقيؽ 0بعيدا عف التسرع 0وأف التدريسي الذي يتمتع بعممية السموؾ القيادي
الجيد لو القدرة عمى أتخاذ الق اررالمناسب ,والجدوؿ في أدناه رقـ ( )42يوضح ذلؾ.
الجدوؿ رقـ ()42
* معامؿ األرتباط بيف النضج اإلنفعالي و السموؾ القيادي لدى التدريسييف في جامعة بغداد.
العبلقة األرتباطية

حجـ العينة

النضج األنفعالي

122

السموؾ القيادي

122

معامؿ أرتباط

القيمة

بيرسوف

الجدولية

مستوى الداللة

لمعامؿ
األرتباط
2020 2,243

2,00
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*اإلستنساج :يستنتج الباحث ما يمي:
 .4نبلحظ أف عممية السموؾ القيادي ترتبط أرتباطا وثيقا مع سمة األتزاف األنفعالي عند التدريسييف الجامعييف0
فكمما كاف التدريسي الجامعي ىادئا يتخذ القرار الصائب في حياتو وبكؿ نجاح.
 .0اليتأثر مستوى النضج األنفعالي والسموؾ القيادي بمتغير الجنس .
 .3أف التدريسيوف في أروقة جامعة بغداد يروف أف بعض رؤساء األقساـ العممية واإلنسانية يتمتعوف بقدرات
عممية وأدارية عالية .
 .1وجود عبلقة أرتباطية بيف النضج والسموؾ القيادي لمتدريسيف مف خبلؿ أجابات التدريسيف .
 .0ليس لمتغير الجنس تأثير عمى نمط السموؾ القيادي كما يراه التدريسيوف أنفسيـ.
 األفكار الجديدة :
 .4الشخصية األنسانية تصقؿ عف طريؽ ا ألستعداد والخبرة الحياتية والتعممية الى أف تصؿ الى درجة رفيعة في
الحياة وتجذب االخريف بسحرىا بعد كبح أنفعاالتيا غير الموزونة أثناء المواقؼ الصعبة,.
 .0أذا تـ صقؿ شخصية التدريسي الجامعي مف جميع خصائصيا بالتجربة يستطيع اإلنساف أف يسمؾ السموؾ
القيادي المناسب ف ي البيت أو الجامعة أو أي مكاف مناسب ويستطيع أف يتخذ القرار المناسب بدرجة عالية وبكؿ
ثقة وصمود.

*التوصيات :يوصي الباحث بما يمي:

 .4ضرورة توجيو الجامعة الى كمياتيا ووحداتيا األدارية والتنظيمية ومنيا رؤساءاإلقساـ العممية واألنسانية تنمية
اناخ التنظيمي الجيد لمتدريسييف مف أجؿ التجدد والتطوير بما يتبلئـ مع القرف الحادي والعشريف .
 .0توجيو الجامعة التدريسييف في كافة الكميات واألقساـ العممية واألنسانية عمى توظيؼ األستتراتيجيات التي أكدت
عمييا البحوث والدراسات العممية والتربوية نجاحيا السيما فيما يتعمؽ بالسموؾ القيادي والنضج األنفعالي والعمؿ
عمى ممارسة ىذا المجاؿ وتولي المناصب القيادية لحممة الماجستير والدكتوراه األكفاء عمى حد سواء .
 .3العمؿ عمى فتح دورات تدريبية متخصصة مف أجؿ تطوير الكوادر التدريسية المتخصصة وفؽ برامج خاصة
ومتطورة جدا .
 .1األخذ بنظ األعتبار الرغبة الشخصية لمتدريسسييف في اعتبلء المناصب اإلدارية في الجامعة وذلؾ مف أجؿ
منح الفرصة أماـ الجميع .
 .0ضرورة أشراؾ التدريسييف ذو الكفاءة العالية والخبرة الجيدة في المجاؿ القيادي في رئاسات األقساـ في القيادة
واألدارة في الجامعات األخرى بما يساعد عمى تحقيؽ تواصؿ مستمر لمقيادييف الجدد.
 .1قياـ الييئات الرسمية العميا بتوجيو القيادييف في الجامعات الى الموازنة في العمؿ والعبلقات اإلنسانية في
تعامميـ اليومي مع أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات ,ووضع الشخص المناسب في المكاف المناسب.
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 .2التاكيد في أروقة التعميـ العالي والتربية عمى تنمية الشخصية لمتدريسي الجامعي عف طريؽ التفاعؿ
األجتماعي واألختبلط المتواصؿ مف أجؿ بموغ األستاذ الجامعي مرتبة اإلتزاف اإلنفعالي قدر المستطاع أثناء
المواجيات وفقا لتعقد الحياة اليومية.
 .3التركيز عمى أىمية اتخاذ القرار مف الناحية العممية والدارية في اروقة التعميـ العالي مف قبؿ التدريسييف
الجامعييف بيذا األمر 0مف شانو اف يرفع مف أمكانياتيـ الشخصية والمعرفية في أحتبلؿ مواقع صنع القرار
بالمستوى المطموب.
 .4العمؿ عمى تنشيط وتحسيف قدرات التدريسييف الجامعييف في موضوع السموؾ القيادي واإلتزاف األنفعالي عبر
البرامج والنشاطات األدارية والدراسات المتواصمة.
.42

التاكيد عمى دور العائمة والتربية الوالدية

في تنمية الشعور بالثقة

بالنفس لمسيطرة عمى

األنفعاالت الطفولية غير الناضجة واىمية التعويد عمى اتخاذ القرار المناسب في أروقة الحياة اليومية البسيطة.

*المقترحات :

 اجراء دراسة لتطبيؽ مقياس النضج اإلنفعالي عمى والسموؾ القيادي مف وجية نظر رؤساء األقساـ والمديريف
أو عمى عينة أخرى في المجتمع .
 استخداـ استبانة وصؼ السموؾ القيادي والنضج اإلنفعالي المستخدمة في ىذه الدراسة الحالية لبياف عبلقتيا
بالرضا الوظيفي لمتدريسييف في الجامعة.
 اجراء دراسة تتناوؿ تطبيؽ المقياسيف مع متغيرات الجنس والعمر والخدمة والمقب.
 اجراء دراسة في السموؾ القيادي بيف الواقع والطموح في أروقة الجامعة .
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Emotional maturation and its relation with leading behavior among the lecturers
of Baghdad university .
Abstract:
Self is the main factor of personality and the acceptance of others where each of
them are connecting and plays an important role in emotional maturation. The
researches affirmed

that the leading behavior depending on

good human

relations between the employers and the employees will enhance their goals and
the goals of the institution at the same time .
This study aims to measure the emotional maturation among the leactures of the
university according to sex variable and identify the correlation between
emotional maturation and the level of leading behavior among the lecturers of the
university.
The sample consists of

two samples where the lst is to build the measwe

consisting of (200)males and famales lecturers and the 2nd which is the main
application one consisting of (400) males and females lecturers where there are
(200) males and (200) females. And the sample selected randomly. The
researcher res to humber of results :
1.

The sample, according to the comparison between the mean and

hypothetical one , characterized with emotional maturation at (0,05) significance
level.
2.

The sample ,according to the comparison between the meam and

hypothetional one, characterized with leading at (0,05) sighifigance level .
3.

There are no statistical significant differences in the scale of leading

behavior according to sex variable at (0,05) signifigance level.
4.

There are no statistical significant differences in the seals of emotional

maturation according to sex variable at (0,05) significance level.
5.

There is high positive correlation between the scale of emotional

maturation and the scale of leading behavior which is (0,21) among the lecturers
of the university at (0,05) significance level.
The researcher reaches to number of suggestions and conclusions
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 -4أبو حطب 0فؤاد وآماؿ صادؽ ( :)4423القدرات العقمية ,ط,0القاىرة :المكتبة األنجمو المصرية..
 -0أبوعبلـ0رجاء محمود وشريؼ 0نادية محمود ( : )4434الفروقات الفردية وتطبيقاتيا التربوية0ط0 4الكويت0دارالقمـ
أبو حطب0فؤاد 0سيد غساف احمد ( )4422التقويـ النفسي 0القاىرة  0مكتبة االنجمو المصرية
-3الدسوقي 0كماؿ ( :)4423عمـ النفس ودراسة التوافؽ 0دار النيضة العربية 0بيروت.

-1الزبيدي 0براء محمد حسف( :)0220التوتر النفسي وعبلقتو بفاعمية الذات لدى طمبة جامعة بغداد  0مركز
الدراسات التربوية والحوث النفسية0مجمة العموـ النفسية 0العدد( .) 4
 -0كماؿ د ,وفاء سعيد (:)0221الضغوط المينية وعبلقتيا بالتعب النفسي لدى رؤوساء األقساـ ومقرري
األقساـ ,الجامعة المستنصرية ,كمية األداب ,رسالة دكتوراه غير منشورة.
 -1الزوبعي  0عبد الجميؿ وآخروف ( : )4434االختبارات والمقاييس النفسية  0مطابع دار الكتب 0جامعة
الموصؿ  0العراؽ.
 -2عبلوي ,عبد المجيد ( :)4443أساليب القيادة األدارية لعمداء الكميات ورؤساء أألقساـ العممية وعمقتيا
باأللتزاـ التنظيمي لمييئات التدريسية في الجامعات ,أطرحة دكتوراه غير منشورة ,جامعة بغاد ,كمية التربية أبف
رشد .
 -3ولي ,باسـ محمد ومحمد جاسـ ( :)0221المدخؿ الى عمـ النفس األجتماعي ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع
,عماف .
 -4ىيز ,صموئيؿ وتوماس وليـ ( :)0221تولي القيادة ,ترجمة سامي ىاشـ ,ط,0المكتبة العالمية ,بغداد.
-42أبو زيد أحمد ( )4432األطفاؿ المتفوقوف وتربيتيـ  0الجمعية الكويتية لتقديـ الطفولة العربية  0الكتاب
السنوي.
-44األشوؿ 0عز الديف( )4430دراسة ميدانية عف العبلقة بيف الضج األنفعالي والتحصيؿ الدراسي 0مجمة كمية
التربية 0جامعة عيف شمس  0العدد (.)0
-40برنيارت( :)4442عمـ النفس في الحياة العممية 0ترجمة إبراىيـ عبد اهلل 0مطبعة العاني 0ط 03بغداد
-43بستاف ,عبدالباقي وحسف جميؿ طو ( :)4433مدخؿ عمى أألدارة التربوية ,ط,0دار القمـ الكويت .
-41بيسكوؼ  0ليد فوردج ( :)4431عمـ نفس الكبار  0ترجمو عايؼ حبيب 0دحاـ الكياؿ 0المنظمة العربية
لمثقافة والتربية والعموـ 0الجياز العربي لمحو األمية وتعميـ الكبار.
-40الجسماني 0عبد عمي (: )4422سيكولوجية المراىقة خصائصيا األساسية 0مكتبة النيضة 0ط 4بغداد
-41الحفني 0عبد المنعـ (: )4423موسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسي 0مكتبة مدلولي 0ط.0
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-42دافيد رؼ 0لتداؿ( :)4433مدخؿ عمـ النفس  0ترجمة سيد الطواب وآخروف 0الدار الدولية لمتوزيع والنشر0
القاىرة 0ط0
-43الدباغ0فخري (: )4433أصوؿ الطب النفساني 0ط  03دار النيضة لمطباعة والنشر  0بيروت
-44الربيحات ,شحاذة ( :)4443القيداة التربوية لؤلعضاء الييئة التدريسية وعبلقتيا بالتكيؼ األكاديمي لدى
كميات الجامعات األردنية ,أطروحة دكتوراه غير منشورة ,جامعة بغداد ,كمية التربية,أبف رشد .
-02السويدي ,ثائر محمد عمي ( :)0223السموؾ القيادي وعبلقتو بالمناخ التنظيمي لدى رؤساء األقساـ العممية
في جامعة واسط مف وجية نظر التدريسييف ,جامعة بغداد ,كمية التربية أبف رشد ,رسالة ماجستير غير منشورة .
-04سويؼ 0المصطفى( :)4411األتزاف األنفعالي محورمف محاور الشخصية األساس ,مجمة العربي 0العدد ()4
الكويت
-00الشرقاوي0أنور محمد ( :)4422أنحراؼ األحداث 0دار الثقافة لمطباعة والنشر  0القاىرة
-03شمتز0دواف ( :)4433نظريات الشخصية 0ترجمة حمد دلي الكربولي 0وعبد الرحمف القيسي 0جامعة بغداد.
-01صالح ,كريـ ( :)4432السموؾ القيادي بيف الواقع والطموح لمديري ومديرات المدارس المتوسطة كما تراه
الييئة التدريسية واألدارة ,أطروحة ماجستر في التربية "أدارة وأشراؼ ,جامعة بغداد ,كمية التربية ,رسالة غير
منشورة .
-00صالح 0قاسـ حسيف ( :)4432األنساف مف ىو؟ جامعة بغداد 0كمية األداب 0منشورات دار الحكمة لمنشر
والطباعة والتوزيع 0بغداد.
-01عيسوي ,عبد الرحمف محمد (:)4421أتجاىات جديدة في عمـ النفس الحديث ,دار النيضة العربية ,بيروت
.
-02

عبد الخالؽ ,أحمد محمد (:)0222األبعاد األساسية لمشخصية ,ط ,4الدار الجاكعية لمطباعة

والنشروالتوزيع ,بيروت.
-03عمي 0سعيد ( :)4431الفكر التربوي الحديث 0سمسمة عالـ المعرفة  0العدد ( )443مايو .
-04الكبيسي ,عامر ( :)4420األدارة بيف النظرية والتطبيؽ ,ح,4ط,0بغداد ,دار الحرية لمطباعة .
مطاوع ,أبراىيـ مطاوع (:)0223التخطيط لمتعميـ العالي ,ط,4المكتبة المصرية ,القاىرة.
 -32لندزي ,ىوؿ ,ث(:)4424نظريات الشخصية ,ترجمة فرج أحمد فرج وآخروف ,المكتبة المصرية العامة
لمتأليؼ والنشر ,القاىرة.
-34ىورني 0كاريف ( :)4433صراعاتنا الباطنية  0ترجمة عبد لودود محمود العمي  0دار الشؤوف الثقافية العامة0
بغداد
-30ىوؿ 0ولندزي ( :)4423نظريات الشخصية 0ط 00دار المشايع لمنشر 0القاىرة .
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