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 اثر المهارة السياسية في القرار االستراتيجي: الذكاء العاطفي متغير معدل

 -دراسة ميدانية في قطاع توزيع الكهرباء األردني  -

 إعداد

 عبداهلل نعماننسرين 

 إشراف

 الدكتور احمد علي صالح

 الملخص

الذكاء  بوجود أثر المهارة السياسية في القرار االستراتيجي الكشف عن هدفت هذه الدراسة إلى

 قطاع توزيع الكهرباء األردني. بالتطبيق علىالعاطفي متغير معدل 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والذي يتالءم مع طبيعة الدراسة، 

وثباتها، تم  اإلستبانةوبعد أن تم التأكد من صدق  ،لهذه الدراسة لجمع بيانات كأداة رئيسية اإلستبانةواعتمدت 

طاع توزيع الكهرباء األردني، من ( موظفا في ق361مكونة من ) تناسبية توزيعها على عينة عشوائية طبقية

التي تم استبعادها لعدم  ستباناتوقد بلغ عدد اال)العليا، والوسطى، والتنفيذية (،  جميع المستويات اإلدارية

%( 95.6بنسبة) استبانة (345)االستبانات الصالحة للتحليل ، وبالتالي أصبح عدد استبانة( 16صالحيتها )

 من العينة الرئيسة. 

عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها استخدمت الباحثة عدد من األساليب اإلحصائية  ولإلجابة

 .(SPSSاالستعانة ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )و  الوصفية واالستداللية،



 س
 

 
 

أن مستوى المهارة السياسية مرتفع. كما بينت عدد من النتائج من بينها:  إلى الدراسةوتوصلت 

على أن مستوى الذكاء العاطفي وأكدت الدراسة صناعة القرار االستراتيجي متوسط،  أن مستوىبالدراسة 

وبينت الدراسة وجود أثر مباشر ، وبأنه يزيد من أثر المهارة السياسية في صنع القرار االستراتيجي. مرتفع

كاء العاطفي بوصفة متغير وان هذا األثر يزداد بوجد الذ يللمهارة السياسية على خصائص القرار االستراتيج

 معدل.

تعزيز ممارسة  : ضرورة وفي ضوء النتائج المتحصل عليها قدمت الدراسة مجموعة توصيات أهمها 

كونها أحد الركائز الضرورية في العمل اإلداري وتحديدا خالل عملية صنع القرار، نظرا  لالمهارة السياسية 

متخصصة في المهارة السياسية، والذكاء ال عدد من الدورات على أهمية أعطاء الموظفين الدراسة وأكدت

 .العاطفي لما لهما من أهمية في رفع قدراتهم اإلدارية واالجتماعية

 

 ، خصائص القرار االستراتيجي : المهارة السياسية، القرار االستراتيجي، الذكاء العاطفيالكلمات المفتاحية

  قطاع توزيع الكهرباء.
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Abstract 

 The study aimed at revealing the impact of the political skill on the strategic decision under 

the existence of the emotional intelligence as moderating variable applied in the electricity 

distribution sector of Jordan. 

In order to achieve the objectives of the study, the descriptive analytical method was used, 

which is consistent with the nature of the study. The questionnaire was adopted as the main tool 

for this study. After the validity and reliability of the questionnaire was verified, it was 

distributed among a Random stratified of (361) employees in the Jordanian electricity distribution 

sector of all administrative levels (upper, middle, and executive). The number of excluded 

questionnaires for their invalidity amounted for 16, and therefore the number of valid 

questionnaires was equal to (345) questionnaires, a percentage of (95.6%). 

In order to answer the questions of the study and test the hypotheses, the researcher used a 

number of statistical descriptive and indicative methods in addition to the use of the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) program. 

The study reached a number of results, including that the level of political skill is high. The 

study also showed that the level of strategic decision-making is average. The study confirmed 

that the level of emotional intelligence is high and this increases the impact of political skill in 

strategic decision-making. The study showed a direct impact for the political skill on the 

characteristics of the strategic decision and that this effect increases under the existence of 

emotional intelligence as an adjusting variable. 



 ف
 

 
 

Under the light of the results achieved, the study presented a number of recommendations, the 

most important recommendations include: The necessity of enhancing the practice of the political 

skill as one of the necessary pillars in the administrative work and specifically during the 

decision-making process. It stressed the importance of providing the staff with specialized 

courses in the political skill and emotional intelligence due to their importance in raising their 

administrative and social abilities. 

 

Keywords: Political Skill, Strategic Decision, Emotional Intelligence, Strategic Decision 

Characteristics, Electricity Distribution Sector.
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 األول الفصل

 وأهميتها الدراسة خلفية

 هما: نياثن نريمحو  ومناقشة عريفت إلى الفصل اهذ معلومات فهدت

وأهدافها، بيان دراسة، أسئلة الدراسة، وفرضياتها موضوع الدراسة في المقدمة، مشكلة ال عرض •

 ألهمية الدراسة، أنموذج الدراسة.

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية، تعيين حدود الدراسة، ومحددات الدراسة.عرض  •

 ( المقدمة:1-1)

التي تعمل على تكييف  لكونه الوسيلة الرئيسيةعد القرار االستراتيجي جوهر العملية اإلدارية ي 

من  . كما أنهوتطوير عمل المنظمة استجابة للظروف المتغيرة في بيئة األعمال الداخلية والخارجية

بعيد المدى على ، لما له من تأثير خالل مسيرتهم المهنية ونالتي يتخذها المدير مهام ال عقدأصعب وأ

 مستقبل المنظمة واستمرارية بقائها ونجاحها.

 إلى أنه عادة ما يواجه بمعارضة وتشكيك، وتكاليف باهظة، صعوبة القرار االستراتيجي برزوت

 على كبير تأثير ولها بطبيعتها، خاطرعالية المو  معقدة،هي  ،اإلستراتيجية لقرارات، فاحاالت عدم تأكدو 

 .(Nooraie,2012) التنظيمية الموارد من اكبير  قدرا عادة تتطلب أنها كما .المنظمة مستقبل

االستراتيجي أن يمتلك المعرفة والدراية الكاملة بطبيعة القرار كي يتمكن  صانع القرار ويتطلب من

ويحتاج  والتحكم بكل مخرجاته. ،، وتنفيذه بشكل صحيحب أصحاب المصلحةصول على تجاو من الح
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، وهذه العمليات قد تتطلب مهارة ه، ومن ثم اتخاذالقرار وتمرير إلى تهيئة وصنعصانع القرار أيضا 

تمكنه من النجاح مهارة السياسية ( فالIshak,2016سياسية لصانع هذا القرار تدعم نجاحه الوظيفي )

قناع المتشككين، في   Shakti & Srivastavaفبحسباحتواء المعارضين، وتحفيز المؤيدين، وا 

 أكثر نجاحا في المنظمات. شخاص ذو المهارة السياسية يكونوااألفإن  (2016)

 عمليةتعمل على تعزيز  مر بالقرار االستراتيجي؛ حيث أن المهارة السياسيةوخاصة حين يتعلق األ

ألن المنظمات هي ساحات سياسية بطبيعتها ، Sheehan, et.al.,2016)) اتخاذ هذا النوع من القرارات

ولكون األمر على ذلك النحو؛ فإنها تحتاج إلى سالح يتناسب مع  ،Mintzberg (1985) كما أشار

هذه الطبيعة، وهو ما يعني حاجة صانع القرار إلى امتالك قدرات عالية تمكنه من اللعب وفق قواعد 

هذه الساحات. وأفضل هذه القدرات هي المهارة السياسية، والتي تمس الحاجة لها لتكون المنظمات 

 (. Pfeffer ,1981ناجحة )

والذي يتمثل في وصانع القرار االستراتيجي يحتاج إلى المثابرة واإلصرار والقدرة على تحفيز ذاته، 

والذي هو أحد المهارات غير اإلدراكية التي يجب أن تتوفر في صناع القرار  الذكاء العاطفي،

يجب أن يكون لديهم  صانعي القرار بأن Onay, & Gürsoy (2011)االستراتيجي حيث يرى 

 رة القادة الالمعين وتميز أدائهم. وقدتعمل على رفع مقد مستويات عالية من الذكاء العاطفي، والتي

خليط من المهارات غير اإلدراكية والمقدرات التي حاجة صانع القرار لإلى  Robbins(2017)أشار

تدعم الذكاء التي هارة السياسية الم عباء والتكيف مع البيئة، ومن ذلكتؤثر في النجاح وتحمل األ

 (.Meisler,2014العاطفي في المنظمات )
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دراسة أثرها في القرار االستراتيجي، قاء الضوء على المهارة السياسية و في هذه الدراسة تود الباحثة إل

هرباء األردني، وهو القطاع الذي الك توزيع على قطاع ء العاطفي متغير معدل، وبالتطبيقبوجود الذكا

االرتباط المباشر بإدامة  كونه من القطاعات الحيوية ذات ،بأهمية كبيرة اإلستراتيجية فيهالقرارات  تميزت

 وتطوير الصناعة والخدمات. الحياة

 : الدراسة مشكلة (2-1)

البعد األول هو البعد المعرفي المتمثل الحالية باالعتماد على بعدين: مشكلة الدراسة  خصتش  

التي و  لمهارة السياسية،للقضايا التي ناقشتها الدراسة ومنها ا الدراساتباألهمية التي توليها الكثير من 

 ,Dana) المهارة السياسيةموضوع ناك حاجة للمزيد من الدراسة حول بأن ه ترى الكثير من الدراسات

et.al., 2013; Meisler,2014; Li, et.al,2016) ،ستكشاف جوانب عديدة لم تدرس من أجل ا

 . أنها الزالت غير واضحةبشكل كاف أو 

خصائص القرار ( إلى أن Nooraie,2012القرار االستراتيجي أشارت دراسة )بموضوع فيما يتعلق و 

ومن  غير مكتشفة.الت الكثير من جوانب هذا الموضوع باالهتمام الكافي، إذ الز  االستراتيجي لم تحظ

 غير واضحة وغير مكتملة، ، وهي عالقةلمهارة السياسيةذلك ما يتعلق بعالقة القرار االستراتيجي با

 هذا الموضوع ضمن هذه الدراسة.  اختياردفع الباحثة إلى الذي وهو األمر 

لها دور كبير في الحديثة التي  فاهيميتعلق بموضوع الذكاء العاطفي، والذي يعد من أبرز الموفيما 

( فأن الحاجة تستدعي المزيد من البحث والدراسة حول هذا 2015،)درةنجاح الفرد الخاصة والعملية 
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المهارة السياسية و القرار ما تقدم فأن المتغيرات الثالثة )المفهوم وتفاعالته الكثيرة تأثيرا وتأثرا. فضال  ع

 -حسب علم الباحثة -ان أهميتهافي( لم تدرس معا  لبياالستراتيجي و الذكاء العاط

معرفية يكون لها  انعكاسات  المزيد من الدراسات  يولد مشكلة وبالتالي فأن بقاء هذه المتغيرات دون

 . ميدانية وتحسين الممارسة واألداءواضحة على تطوير التطبيقات ال

 بعض رتها الباحثة مع، والمتمثل بالمقابالت التي أجثاني للمشكلة فهو البعد الميدانيالبعد الأما 

وصلت والتي ت يوضح االسماء، (5ملحق رقم) الكهرباء في األردن توزيع شركات قطاع المسئولين في

 الباحثة من خاللها إلى استنباط المشكالت التالية:

 ىأن هناك مشكلة في عملية صنع القرار االستراتيجي نتيجة صعوبة التغلب عل •

 .والسيطرة، والألتاكدالتعقيد، خصائص القرار المتمثلة ب

البيئة الداخلية أو  ستراتيجي ناتجة منفي عملية صنع القرار االأن هناك صعوبات  •

 التي تحتاج إلى كثير من اإلدراك والمهارة والحكمة.و الخارجية للقطاع 

 .الموظفين قد يمارسها رة السياسية على الرغم من أن بعضإدراك لمفهوم المها ال يوجد •

اتفق الكثير  لمسئولين في شركات توزيع الكهرباء؛لعند توضيح مفهوم المهارة السياسية  •

 المهارة السياسية لجميع المستويات اإلدارية.على ضرورة امتالك منهم 

المهارات والصفات التي تساعده  على امتالك صانع القرار لعدد من إجماع كان هناك •

 القرار االستراتيجي.  لعملية صنعالصعوبات المرافقة على التغلب على 
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، وجميع الموظفين للذكاء ضرورة امتالك صانع القراراتفق جميع المسئولين على  •

، ويساعد األفراد في حياتهم الخاصة أهدافهيساعد القطاع في تحقيق  العاطفي كونه

  والعملية.

صنع  صعوبة في عملية توزيع الكهرباء تواجه شركاتأن  ومما سبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة

 .بسبب التعامل مع خصائصه المتمثلة في )التعقيد، الالتأكد، السيطرة، العقالنية(القرار االستراتيجي 

 ( أسئلة الدراسة وفرضياتها:3-1)

 أوال: أسئلة الدراسة

 في إطار معطيات مشكلة الدراسة يمكن تلخيصها باألسئلة اآلتية:

في قطاع توزيع  المهارة السياسية في خصائص القرار االستراتيجيالسؤال الرئيسي األول: ما أثر 

 ؟ردني الكهرباء األ 

 ويتفرع منه األسئلة اآلتية: 

في قطاع  السؤال الفرعي األول: هل تؤثر المهارة السياسية في خصيصة التعقيد للقرار االستراتيجي

 ؟ توزيع الكهرباء األردني

قطاع  في رة السياسية في خصيصة الالتأكد للقرار االستراتيجيالسؤال الفرعي الثاني: هل تؤثر المها

 ؟ توزيع الكهرباء األردني
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 في السؤال الفرعي الثالث: هل تؤثر المهارة السياسية في خصيصة العقالنية للقرار االستراتيجي

 ؟ قطاع توزيع الكهرباء األردني

قطاع  في السيطرة للقرار االستراتيجيالسؤال الفرعي الرابع: هل تؤثر المهارة السياسية في خصيصة 

 ؟توزيع الكهرباء األردني

السؤال الرئيسي الثاني: هل يعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصائص القرار 

 ؟قطاع توزيع الكهرباء األردني في االستراتيجي

 ويتفرع منه األسئلة اآلتية: 

العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة التعقيد للقرار السؤال الفرعي األول: هل يعدل الذكاء 

 ؟ قطاع توزيع الكهرباء األردني في االستراتيجي

السؤال الفرعي الثاني: هل يعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة الالتأكد 

 ؟قطاع توزيع الكهرباء األردني في للقرار االستراتيجي

الث: هل يعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة العقالنية السؤال الفرعي الث

 ؟في قطاع توزيع الكهرباء األردني للقرار االستراتيجي

السؤال الفرعي الرابع: هل يعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة السيطرة 

 ؟يفي قطاع توزيع الكهرباء األردن للقرار االستراتيجي

 ثانيا: فرضيات الدراسة
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 ألولى:الرئيسة الفرضية 

H01  والتأثير الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة بأبعادها للمهارة السياسيةذو داللة إحصائية  يوجد اثرال

خصائص القرار اإلستراتيجي  في (، والقدرة على التواصل، و الصدق الواضحفي العالقات بين اإلفراد

 في قطاع توزيع الكهرباء األردني. (α≤0.05)مستوى داللة معنوية  عند

 :األتيةالفرضيات الفرعية  ق من هذه الفرضيةشو تن

- 1H01.  الدهاء االجتماعي، مجتمعة بأبعادها للمهارة السياسيةال يوجد اثر ذو داللة إحصائية( 

في خصيصة  ، و الصدق الواضح، والقدرة على التواصل(والتأثير في العالقات بين اإلفراد

في قطاع توزيع الكهرباء  (α≤0.05) مستوى داللة معنوية عندالتعقيد للقرار االستراتيجي 

 األردني.

- 2H01. الدهاء االجتماعي، مجتمعة بأبعادها للمهارة السياسية ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية( 

خصيصة  في التواصل(، و الصدق الواضح، والقدرة على والتأثير في العالقات بين اإلفراد

في قطاع توزيع الكهرباء  (α≤0.05) مستوى داللة معنوية عندللقرار االستراتيجي  الالتأكد

 األردني.

- 3H01. الدهاء االجتماعي،  مجتمعة بأبعادها للمهارة السياسية ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية(

خصيصة  في على التواصل(، و الصدق الواضح، والقدرة والتأثير في العالقات بين اإلفراد

في قطاع توزيع الكهرباء  (α≤0.05) مستوى داللة معنوية عندللقرار االستراتيجي  العقالنية

 األردني.
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- 4H01. الدهاء االجتماعي،  مجتمعة بأبعادها للمهارة السياسية ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية(

في خصيصة  والقدرة على التواصل(، و الصدق الواضح، والتأثير في العالقات بين اإلفراد

في قطاع توزيع الكهرباء  (α≤0.05) مستوى داللة معنوية عندالسيطرة للقرار االستراتيجي 

 األردني.

 الثانية: الرئيسة الفرضية

H02 عند القرار اإلستراتيجي خصائص في المهارة السياسية اثر عدل الذكاء العاطفي منال ي 

 في قطاع توزيع الكهرباء األردني. (α≤0.05)مستوى داللة معنوية 

 :اآلتيةالفرضيات الفرعية  ق من هذه الفرضيةشو تن

- 1H02.  مستوى  ديعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة التعقيد عنال

 في قطاع توزيع الكهرباء األردني. (α≤0.05) داللة معنوية

- 2H02.  مستوى  عنديعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة الالتأكد ال

 في قطاع توزيع الكهرباء األردني. (α≤0.05) داللة معنوية

- 3H02.  مستوى  عنديعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة العقالنية ال

 ردني.في قطاع توزيع الكهرباء األ (α≤0.05) داللة معنوية

- 4H02.  مستوى  عنديعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة السيطرة ال

 في قطاع توزيع الكهرباء األردني. (α≤0.05) داللة معنوية
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 ( أهداف الدراسة:4-1)

خصائص القرار  فيالهدف الرئيسي من الدراسة  الحالية هو التعرف على اثر المهارة السياسية 

، من خالل تحقيق في قطاع توزيع الكهرباء األردني االستراتيجي، ومعرفة الدور المعدل للذكاء العاطفي

 األهداف الفرعية اآلتية: 

والدراسات السابقة، تعريف المهارة السياسية  وأبعادها من خالل استعراض األدبيات النظرية  .1

 ذكاء العاطفي وأبعاده.القرار االستراتيجي وال بخصائص والتعريف

)المهارة السياسية، القرار االستراتيجي، ممارسة متغيرات الدراسة الثالثة  توصيف مستويات .2

 األردني. الكهرباء توزيع الذكاء العاطفي( في قطاع

) التعقيد، الالتأكد، العقالنية،  تحديد اثر المهارة السياسية في خصائص القرار االستراتيجي .3

 السيطرة(.

الدور المعدل للذكاء العاطفي لعالقة اثر المهارة السياسية في خصائص القرار  تشخيص .4

 االستراتيجي.

 ( أهمية الدراسة:5-1) 

 يمكن تلخيص أهمية الدراسة في النقاط اآلتية:

تنبع أهمية الدراسة من كونها تتطرق لموضوع لم يحظى بذات األهمية التي حظيت بها   .1

دارة، والذي يربط القرار االستراتيجي بالمهارة السياسية، قضايا تنظيمية أخرى في علم اإل
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باالستعانة بالذكاء العاطفي متغيرا  معدال ، فهذا الموضوع تحديدا لم يبحث في العالم العربي، 

 حسب علم الباحثة. 

أهم األردني يعد من الكهرباء  توزيع طاعفقالقطاع المبحوث؛  تنطلق أهمية الدراسة من حيوية .2

، يمس همية هذا القطاع من كونهالخدمية في المملكة األردنية الهاشمية. وتنبع أ القطاعات

الهيئات والمؤسسات األفراد و جميع  يتعامل بشكل مباشر مع حياة جميع السكان، ولكونه

وستون  وأربعمليون وتسعمائة  2015، والذي بلغ عددهم في عام في قطاع الكهرباءالمشتركة 

بشكل مباشر فأداء هذا القطاع ينعكس  ،(6ملحق رقم) -المرفقوفقا للجدول  -ألف مشترك 

 .هذا األداء على خدمة الكهرباء ويلمس جميع السكان

تتوقع الباحثة بأن تخدم نتائج الدراسة صانعي القرار في القطاع المبحوث باالهتمام واالنتباه  .3

 .راتيجيالقرار اإلستألهمية ممارسة المهارة السياسية وانعكاساتها على صناعة 

من كونها ستسلط األضواء على أهمية الذكاء العاطفي وضرورة  أيضا  تبرز أهمية الدراسة  .4

 االستثمار فيه لما يلعبه من دور في تطوير األداء وتشجيع العمل بروح الفريق.

تأتي أهمية الدراسة من كونها ستمهد الطريق للباحثين للتوسع في دراسة المهارة السياسية  .5

 وأثارها على متغيرات أخرى في المنظمات.

 ( أنموذج الدراسة:6-1) 
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، والتأثير في العالقات بين اإلفرادالدهاء االجتماعي، ( دور المهارة السياسية )1-1يوضح الشكل)

)التعقيد، الالتأكد، العقالنية،  يالقدرة على التواصل( في خصائص القرار االستراتيجو الصدق الواضح، و 

 السيطرة( بوجود الذكاء العاطفي متغير معدل

 ( أنموذج الدراسة1-1الشكل)

 هيكل النموذج من تصميم الباحثة باالستناد إلى الدراسات

 .(Shakti & Srivastava,2016) المصدر: أبعاد المتغير المستقل باالستناد إلى الدراسات

Gill, et.al., 2014)) 

 Campos, et.al., 2015(Campos, et.al, 2014)),)أبعاد المتغير التابع باالستناد إلى دراسة 

 (Goleman,1998أبعاد المتغير المعدل باالستناد إلى )
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 :واإلجرائية للدراسة ةيالنظر  المصطلحات( 7-1)

 (:political skillالمهارة السياسية ) .1

القدرة على نحو فعال لفهم اآلخرين في بيئة األعمال واستخدام هذه المعرفة للتأثير عليهم بطرق  

 ,Perrewé, et.al., 2000; Ferris, et.al., 2005)منظمة وأهدافهم الشخصية تعزز أهداف ال

2007). 

اء االجتماعي، لدهمجموعة القدرات التي يتمتع بها صانع القرار والمتمثلة ب )ا التعريف اإلجرائي:

ها في ضوء مستوا حددتواصل( والتي ت، الصدق الواضح، القدرة على الفي العالقات بين األفرادالتأثير 

 (.20-1) الدراسة أداة العينة لفقراتاستجابات أفراد 

 (: (Social Astutenessالدهاء االجتماعي •

والقدرة العالية على التكيف مع ، التنظيمية واألشخاص المحيطين المالحظة الحادة لمعرفة البيئة

 (.Ferris, et.al., 2005مختلف المواقف )

التعريف اإلجرائي: قدرة صانع القرار على فهم الخفايا والنوايا من لغة الجسد والقدرة العالية على 

والتي تحدد مستواها في ضوء توصيل المعلومة من خالل فهم الذات وتقديم النفس بشكل صحيح. 

 (.5-1الدراسة ) أداة العينة لفقراتاد استجابات أفر 

 (:Interpersonal Influence )التأثير في العالقات بين اإلفراد 
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المقنعة والقادرة على التأثير القوي في اآلخرين، ولديها مرونة عالية تجعلها تكيف سلوكها الشخصية 

 ,Sheehan)اآلخرينود المطلوبة من بشكل يتناسب مع المواقف المختلفة الستخالص الرد

et.al.,2016)  

التعريف اإلجرائي: قدرة صانع القرار على جعل من حولهم يشعرون بالراحة الدائمة والحصول على 

 أداة العينة لفقراتوالتي تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد دعمهم عند الحاجة لهذا الدعم. 

 (.10-6الدراسة )

 (:Apparent Sincerityالصدق الواضح ) •

ويعد بمثابة مفتاح للنفوذ  .، والشفافيةوالصدق واإلخالص، واألصالة، النزاهة، :من العالي ىمستو ال

بعدم وجود أي دوافع خفية للسلوك الظاهر  اآلخرينالناجح لمن يتصف به. ويتم ذلك من خالل إدراك 

(Shakti & Srivastava,2016 ) 

الصدق الدائم والحصول على حب اآلخرين  التعريف اإلجرائي: قدرة صانع القرار على أظهار

ظهار اهتمام حقيقيوا  العينة لفقراتوالتي تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد بهم.  لتأثير عليهم وا 

 (.15-11الدراسة ) أداة

 (:Networking Abilityالقدرة على التواصل ) •

ية الموارد وملكيات المنظمة، الشبكات، وخلق تحالفات صداقة لحما وبناء قدرة عالية على التواصل

والتأثير في المنظمة من خالل عدد من الميزات من مثل: التحكم ، تولي المهام ، التفاوض والتعامل 

 (. Pfeffer ,1992مع األزمات والصراعات )
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على قضاء الكثير من الوقت مع اآلخرين في العمل وبناء  ريف اإلجرائي: قدرة صانعي القرارالتع

ز بعض عالقة مع األشخاص المهمين وأصحاب النفوذ وتطوير العالقات معهم لالستفادة منهم في انجا

والتي تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد العينة  لفقرات اداة الدراسة الحاجة لذلك.  داألعمال عن

(16-20.) 

 (:Strategic Decisionاتيجي )القرار االستر 

ويتطلب حشد كافة مستقبل المنظمة،  طالؤ ويذو األهمية الكبيرة والذي يستند على التنب العملية 

دارية عالية، تدركالموارد العلمية واإلدارية. ويحتاج إلى قيادة  عواقب عملها في  لديها كفاءة مهنية وا 

بالتطور ويحقق األهداف لديها خطط للتكيف مع المتغيرات المحيطة بها. ويمتاز القرار المستقبل، و 

  (.2012المرجوة منه )مبروك،

والمتمثلة ب) التعقيد ، الالتأكد،  من الخصائص التي يتصف بها القرارالتعريف اإلجرائي: مجموعة 

والتي يتعامل معها صانع القرار لتحديد البدائل المناسبة ومن ثم اختيار البديل  والعقالنية والسيطرة(

والتي تحدد مستواها في ضوء استجابات  ،في تحقيق أهداف الشركات المبحوثةالذي يساهم  األنسب

 (.40-21أفراد العينة  لفقرات اداة الدراسة )

الذي لديهم مسؤوليات وسلطات ومهام التعامل مع خصائص القرار  األفراد: جميع صانع القرار

( بهدف تحديد البدائل المناسبة في ضوء محاورة الالتأكد، السيطرة، العقالنيةتراتيجي )التعقيد، االس

قناعومناقشة  الذي يساهم في تحقيق  األنسبومن ثم اختيار البديل  المساهمة والمستفيدة األطراف وا 

 المبحوثة. أهداف الشركات
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 (:Complexityالتعقيد ) •

والحاجة إلى كم كبير من المعلومات المترابطة كون هذا القرار يعطي نتائج متعددة أو البدائل،  كثرة

يمس عدد كبير من المستويات لذلك هو كما أن نطاق تأثيره  ،يمكن الوصول له من خيارات متعددة

 . (Campos, et.al.,2015معقد )

 من من بين عدد كبير األنسب اإلجرائي: قدرة صانع القرار االستراتيجي على اختيار البديلالتعريف 

والتي تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد العينة  لفقرات اداة  ،البدائل تؤدي إلى نفس النتيجة

 (.25-21الدراسة )

 (:Uncertaintyالالتأكد )

يصعب التنبؤ و المناسب وتأثيرها بعيد المدى،معلومات غير متسقة، وغير متوفرة في الوقت 

 (. (Nooraie,2012 بنتائجها

التعريف اإلجرائي: قدرة صانع القرار االستراتيجي على تحديد النتائج البعيدة المدى في ضوء شح 

والتي تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد العينة  لفقرات اداة الدراسة  توفرها،المعلومات وعدم 

(26-30). 

 (:Rationalityالعقالنية ) •

. لهذا مسبقا بالوصول ألهداف محددة تم إعدادها تحليل جميع المعطيات والتي تسمح الحاجة إلى 

يفترض بصانع القرار االستراتيجي أن يكون لدية معلومات مكثفة حول العناصر ذات الصلة المرتبطة 
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ك القيمة األعلى ضمن نطاق الخيار الذي يمتلبالحالة، باإلضافة إلى الموارد التي تسمح له بتحديد 

 .(Elbanna,2006 .)هتتفضيال

التعريف اإلجرائي: قدرة صانع القرار االستراتيجي على تفسير البدائل وتحليلها من معطيات متوفرة، 

والتي تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد ، وخبرات سابقة، وتفضيل بعض البدائل على غيرها

 (.35-31لفقرات اداة الدراسة )العينة  

 (:Controlالسيطرة ) •

لتحقيق األهداف  أثناء تدفق المعلومات واإلجراءاتالمالحظة والمراقبة في جميع مستويات المنظمة 

  (.Campos, et.al.,2014المنشودة )

والتي  ،القرارالتعريف اإلجرائي: قدرة صانع القرار االستراتيجي على التدقيق والمالحظة لمتابعة سير 

 (.40-36تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد العينة  لفقرات اداة الدراسة )

 (:Emotional Intelligenceالذكاء العاطفي ) .2

قدرة التعرف على مشاعرنا وما يشعر به اآلخرين ومدى استخدامنا لهذه المشاعر دون التعمق فيها، 

 (.Goleman,1995:10)داء، واستخدام العالقات بفاعليه والقدرة على تحفيز الذات، واإلبداع في األ

، فهم الذاتـ )القرار  والمتمثلة ب التعريف اإلجرائي: مجموعة القدرات  الشعورية التي يتسم بها  صانع

دارة الذات، والفهم االجتماعي والتي تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد والمهارات االجتماعية(  ،وا 

 (.60-41اداة الدراسة )العينة  لفقرات 
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 (:self-Awarenessفهم الذات ) •

قدرة األشخاص على فهم إمكانياتهم والوعي الكامل لشعور اآلخرين وأمزجتهم، مما يساعدهم على 

دراك نقاط قوتهم وضعفهم وفهمها (، 2011الجبوري،) في أفكارهم وشعورهم كاإلدرا وا 

(Goleman,1998:61.) 

التعريف اإلجرائي: قدرة صانع القرار على تحليل وفهم ذاته والتعامل مع اآلخرين من خالل فهمهم 

دراك مزاجهم الخاص،  والتي تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد العينة  لفقرات اداة الدراسة وا 

(41-45.) 

 (:Self- Managementإدارة الذات ) •

ر بتريث قبل القيام بأي أمر، والقدرة على التحكم بالسلوك قدرة األشخاص على إصدار الحكم والتفكي

(، واالنجاز بتناغم ومستوى عالي في األمور الذي يكون الفرد فيها تحت Festa,2001:15الفردي )

 (.Dulewicz & Higgs,2000ضغط شديد )

واندفاعاته والتفكير العميق قبل  لى توجيه ورقابة انفعاالتهالتعريف اإلجرائي: قدرة صانع القرار ع

 (.50-46والتي تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد العينة  لفقرات اداة الدراسة )اتخاذ أي قرار. 

 (:Social Awarenessالفهم االجتماعي ) •

( والتعامل معهم، وان يكونوا Robbins,2017قدرة األشخاص على معرفة كيف يشعر اآلخرون )

 (.2015الرشيدي،غما مع اإلشارات التي تشير إلى احتياجات ورغبات اآلخرين )أكثر فهما وتنا
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التعريف اإلجرائي: قدرة صانع القرار على فهم وتطوير اآلخرين وتقديم الخدمات لهم ومعاملتهم على 

-51والتي تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد العينة  لفقرات اداة الدراسة )أساس ردود أفعالهم، 

55.) 

 (:Social Skillsالمهارات االجتماعية ) •

قدرة األشخاص على التعامل مع متطلبات األفراد واحتياجاتهم وان يكونوا أكثر التزام ووالء 

(، وقدرتهم على استخدام الذكاء لرفع مستوى عملية Goleman,1998:94وأدائهم عالي ) ،لمنظمتهم

دخال البهجة والسر اتخاذ القرار، ونشر روح التعاون والثقة بين مرؤ  ور من خالل عالقاتهم وسيهم وا 

 (.Woolsey,2016) الشخصية

دارة الصراع وبث ة وبناء شبكات العالقات ببارعة و التعريف اإلجرائي: قدرة صانع القرار على إدار  ا 

والتي تحدد مستواها في ضوء استجابات أفراد العينة  لفقرات اداة الدراسة روح التعاون في الفريق، 

(56-60.) 

أحد قطاعات الكهرباء في األردن المسئول عن توزيع هو و  :األردني الكهرباء توزيع قطاع •

يصالها للمشتركين وتحصيل   قيمة الخدمة. ويتكون هذا القطاع من ثالث شركات،الكهرباء وا 

 اثنتان منهما مقرهما العاصمة عمان والشركة الثالثة تقع في محافظة إربد.
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 ( حدود الدراسة:8-1)

( في فيذيةتنال  -لوسطىا  -العليا) ةاإلداري وياتتالمسمن  الحدود البشرية: جميع الموظفين .1

 الكهرباء األردني.  توزيع قطاع

في الشركات  المتمثل توزيع الكهرباء األردني قطاعلدراسة على الحدود المكانية: تقتصر هذه ا .2

توزيع الكهرباء المساهمة العامة،  شركةالمساهمة المحدودة،  األردنيةالثالث )شركة الكهرباء 

 شركة كهرباء محافظة اربد(.

 .2017 /2016 عامالدراسة خالل  الحدود الزمانية: .3

 ( محددات الدراسة:9-1)

التنفيذية(  –الوسطى  –)العليا  اإلدارية وياتتالمس أن هذه الدراسة اقتصرت على الموظفين من. 1

وبالتالي قد يصعب تعميم نتائجها على قطاعات إنتاجية وخدمية ، الكهرباء األردني توزيع في قطاع

 أخرى.

 صعوبة جمع البيانات والحصول على مراجع..  2

التي ربطت بين متغيرات الدراسة الحالية في الدول العربية حسب علم . ندرة الدراسات الحديثة 3

 الباحثة.
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 هما: نياثن نريمحو  ومناقشة عريفت إلى الفصل اهذ معلومات فهدت

عرض ومناقشة المفاهيم األساسية للدراسة الحالية واألبعاد الخاصة بها )المهارة السياسة، القرار  •

 االستراتيجي، الذكاء العاطفي(.

 عرض ومناقشة الدراسات السابقة التي تناولته الدراسة الحالية ومتغيراتها. •

 تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.عرض ما  •

 أوال: األدب النظري

 The Political Skill: (:المهارة السياسية1-2)

 Strategic Decision Conceptual framework ( اإلطار ألمفاهيمي للمهارة السياسية:1-1-2)

 & Bacharach)دخلت كلمة السياسة ضمن أدبيات علم اإلدارة منذ حوالي أربعة عقود

Lawler,1981; Mayes & Allen,1977; Mintzberg,1983)  فمنذ تلك الفترة ظهرت الكثير

 ;Ferris & Treadway, 2012)من الدراسات التي توضح أهمية السياسة في مجال اإلدارة 

Vigoda-Gadot & Drory, 2006) . 
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 داخل المتخذة األنشطةهي تلك  التنظيمية السياسةأن  Pfeffer (1981ومن ذلك ما أوضحه )

 حالة في النتائجأفضل  على للحصول الموارد من وغيرها الطاقة واستخدام وتطوير، الكتساب، المنظمة

 ,Hochwarter)لشركةفي ا االجتماعي للسياق ةالرئيسي اتالمكون الالتأكد. ويمكن اعتبارها أحد

أهداف إيجابية، بما في ذلك حل النزاع بين يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق كما أن السياسة   (2012

 .(Ferris & Treadway, 2012) الجماعات

ومنذ أوائل الثمانينات كثرت الدعوات التي تؤكد على ضرورة امتالك األفراد للمهارة السياسية في 

( ومع ذلك لم توضح بدقة تلك الدراسات عن (Pfeffer,1981;Mintzberg,1983مكان العمل 

 المطلوبة لممارسة المهارة السياسية بنجاح في مكان العمل.  الكفايات

بتطوير مقياس لبناء المهارة  ,.Ferris, et.alوحدث التطور األبرز في هذا المجال حين قام 

 (.Ferris, et.al.,1999: Ferris, et.al.,2005السياسية )

 عالقاتهممن استثمار  المديرينتمكن يللمديرين، فمن خاللها  غير مرئي سالح هي السياسية ةالمهار ف

. قراراتهم وتنفيذها إنجاح وتوظيفها من أجل -المصلحة أصحاب جميع التي تطال- الشخصية

 (.Pinto, 2000الناجحون يستخدمون المهارة السياسية في منظماتهم كوسيلة للنجاح ) رونالمديف

 ،فعال بشكل اآلخرين فهم على القدرةهي ( Ahern, et al., 2004) المهارة السياسية بحسبو 

 األهداف الشخصية وأهداف المنظمة. تعزز بطرق للعمل اآلخرين على للتأثير المعرفة هذه واستخدام

مع التعريف السابق حين عرفوا  Ferris, Davidson, & Perrewé (2005)من  كال   اويتفق

 اآلخرين على للتأثير المعرفة تلك واستخدام العمل في اآلخرين فهم على القدرة بأنها السياسية رةالمها
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بأن المهارة السياسية  Ferris, et.al., (2007. وأضاف )التنظيمية أو الشخصية األهداف تعزز بطرق

 هي مجموعة من الصفات االيجابية من اجل االستقرار والديمومة في المنظمة. 

والمهارة السياسية هي القدرة على تفسير سلوك اآلخرين ودوافعهم بدقة، إضافة إلى إدارة التفاعل مع 

 األشخاص، والجماعات بكفاءة، والتعامل مع هذه التفاعالت كفرص بدال من التعامل معها كتهديدات 

(Perrewé, et.al., 2000; Ferris, et.al., 2005, 2007) لقدرة على فالمهارة السياسية هي ا

   (Andrews et .al.,2009; Harris, et. al., 2007)االستفادة من الفرص وانجاز األمور

وفي نفس السياق عرف الكثير من علماء اإلدارة األفراد ذوي المهارة السياسية بأنهم القادرون على 

تخدامها بما يساعد الفهم االجتماعي والتواصل والتأثير في اآلخرين والحصول على الموارد الهامة واس

   (Harris  & Brouer, 2009).في الحد من المواقف السلبية في المنظمة 

المهارة السياسية بأنها قدرة الفرد في الحصول على  Bing, et.al., (2011وفي سياق أخر عرف )

 أعلى قدر ممكن من األداء واالنجاز. فصانع القرار الذي يمتلك شخصية قيادية يستخدم المهارة 

(. Ellen, et.al., 2013) السياسية من اجل التشبيك داخل المنظمة بغرض خلق وضع أفضل داخلها

 ,.Gill, et.alفمن خالل المهارة السياسية يسهل قراءة وفهم الناس واستثمار ذلك بطرق مؤثرة )

2014.) 

وتساعد المهارة السياسية األفراد على إقامة الصداقات، والروابط، والتحالفات، والتي يتم توظيفها 

قناعهم بما لديهم من أفكار  لكسب ثقة أصحاب المصلحة، من أجل الحصول على تعاونهم ودعمهم، وا 

(Phipps & Prieto, 2015 ) 
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 تفسير جتماعي عالي يستطيعون من خاللهلديهم أدراك ا ةياسيالس المهارة يمتلكون الذين األفرادف

دارة بدقة،ودوافعهم  اآلخرين سلوكيات  كفرص، التفاعالت هذه التعامل معو  .االجتماعية التفاعالت وا 

 .( ,et.al., 2016 Li) تهديدات من بدال

إلى المهارة السياسية بكونها احد عناصر النجاح  Shakti & Srivastava (2016)وأشار

نشط اجتماعيا، وهو ما يمكنهم من األالوظيفي؛ فاألفراد ذوي المهارة السياسية هم األنجح وظيفيا، و 

التحكم في بيئة العمل. فمن خالل المهارة السياسية يتم فهم اآلخرين بشكل فعال في المنظمة، وتحفيز 

 & Kabdulovaa)ة لديهم، واستخدامها بما يحقق أهداف المنظمة  المهارات السياسية الموجود

Öztürk,2017.) 

ومما سبق ترى الباحثة بان المهارة السياسية هي قدرة يمتلكها الفرد ويتمكن عبرها من التأثير الفعال 

متعون . فاألفراد ذوي المهارة السياسية يتلى اإلبداع وتحقيق النجاح في عملهفي وسط بيئته، وتساعده ع

القدرة وكذلك  اعدهم على التأثير على من حولهم.بقدرة عالية على إقامة عالقات اجتماعية فعالة تس

إلى جانب قدرتهم على كسب ثقة  على ضبط سلوكهم، والتكيف بسهولة مع سلوك وطباع اآلخرين.

 اآلخرين مما يسهل لهم الحصول على تعاونهم ودعمهم.

  The Importance of Political Skill السياسية:( أهمية المهارة 2-1-2)

 والقادة لمديرينا التعبير الفردي للسلوك السياسي التنظيمي ولذا يجب علىالسياسية تعد المهارة  (1

 أهداف باإلضافة لتحقيق والمهنية، الشخصية أهدافهم تحقيقة لالسياسي ر مهاراتهمتطوي
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 ,Brandon & Seldman,2004; DeLuca, 1999; Gilley,2006) Lienالمنظمة

2005; Reardon 2000). 

 ،نظمةالم في األهداف لتحقيققدرة اكبر على السيطرة  المديريناستخدام المهارة السياسية تمنح  (2

 (.Lien, 2005للحصول على أفضل النتائج )

 أهدافمن  تعززأخرى  مهارات، وتولد المديرين ترفع مستوى الحدس لدى السياسية ةالمهار  (3

 (.Reardon, 2005المنظمة )

 ,Ferris)المهارة السياسية تضبط سلوك األفراد استنادا  للحاالت التي يجدون أنفسهم فيها (4

et.al., 2005) 

واإلحساس باألمن ألنها تمنح من يمتلكها القدرة على  بالنفس الثقةر توف السياسية ةالمهار  (5

 ,.Ferris, et.al., 2002; Ferris, et.al)السيطرة وتفهم اآلخرين واألحداث في المنظمة

2005) 

ومن وجهة نظر الباحثة فأن المهارة السياسية مهمة جدا لجميع األفراد سواء في بيئة العمل أو البيئة 

االجتماعية؛ فهي تساعد الفرد على أن يكون مؤثرا على من حوله، وقادرا على خلق تواصل بناء مع 

 األفراد والجماعات.

  The Political Skill Dimensions المهارة السياسية:( أبعاد 3-1-2)

بتطوير مقياس لبناء المهارة السياسية، ووضع أربعة  ,.Ferris, et.alقياس المهارة السياسية قام ل  

 (.Ferris, et.al.,1999: Ferris, et.al.,2005أبعاد لها )
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قدرة الفرد على  واللذان يقصد بهما: ،األفرادعالقات بين ال،  يالدهاء االجتماع ن هما:البعدين األوليف

قراءة وفهم المواقف االجتماعية واختيار االستراتيجيات السلوكية األنسب والمؤثرة التي تناسب تلك 

 .(Ferris, et.al., 2005) الحاالت

يقيمان واللذان ، صدق الواضحال، و القدرة على التواصل: هما السياسية ةللمهار  البعدين األخيرينو 

بأنهم يقال عن األفراد فحين لتحقيق نتائج إيجابية للفرد أو المنظمة.  استخدام المهارة السياسيةكيفية 

 فاوضات، وناجحون في عقدموبارعون في الالمقايضة،  في ماهرونأنهم فهذا يعني ب سياسيا ونهر ام

 . (Ferris, et.al., 2005) بناء التحالفات، وحل النزاعاتو الصفقات، 

 ;Montalvo & Byrne,2016 وقد اعتمدت األبعاد المذكورة في الكثير من الدراسات، مثل )

Phipps & Prieto, 2015; Karnes,2014 ؛Sheehan, et.al., 2016 ومن هذا المنطلق تم ،)

 وفيما يأتي توضيحا  لها: هذه األبعاد في الدراسة الحالية. اعتماد

 مهبأن السياسية ةار المه ذوي األفراد يتصف :(Social Astuteness) االجتماعيدهاء ال( 1) 

 لتفاعالتل ، ومتفهمونالمتنوعة االجتماعية مواقفمع ال تماما يتكيفونو  آلخرين،بذكاء ل مراقبين

 االجتماعية البيئات فيبشكل دقيق  اآلخرينسلوك و  سلوكهم، تفسيرولديهم قدرة عالية على  االجتماعية

لديهم و بين األشياء،  لتمييزعلى ا (، إضافة إلى أنهم يمتلكون قدرةChen & Lin, 2013 المختلفة )

 الدينامكية االجتماعية، ولديهالفرد ذو المهارة السياسية لديه قدرة على االلتزام وفهم عالي بذاتهم، ف وعي

  (.Gill, et.al.,2014) صورة األكثر ايجابية عن نفسهلعرض ال قدرة عالية على معايرة سلوكياته
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 المهارات ذوي األفراد :(Interpersonal Influence) األفراد بينفي العالقات  التأثير( 2)

غير مرئي يتمكنون من خالله في إقناع اآلخرين والتأثير على من  شخصي أسلوب لديهم السياسية

 أجل من حالة وفقا لما تتطلبه كل سلوكهم ى تكييفعلقدرة عالية امتالكهم إلى جانب  حولهم.

، كما أن المهارة السياسية تمكن أصحابها من رفع اآلخرينأفعال  ردودعلى ما يناسبهم من  الحصول

 (.Shakti & Srivastava, 2016)مهارات من حولهم ليتكيفوا مع المتغيرات البيئية 

 في بارعون ذوي المهارة السياسية األفراد :(Networking Abilityالقدرة على التواصل )( 3)

 فهم قادرون بسهولة على العالقات وعلى جميع المستويات، من متنوعة شبكات واستخدام تطوير

( وهو ما يمكنهم من Phipps & Prieto, 2015. )مفيدةالو  قويةال تحالفاتال وبناء الصداقات تطوير

دارة الصراعات والسيطرة عليها. وتوفر هذه القدرة أيضا  النجاح في المفاوضات، وعقد الصفقات، وا 

 (.Geyer,2014جارب ايجابية مفيدة لتعزيز نفوذهم عند اآلخرين )ت

يتمكن الشخص الذي يمتلك المهارة السياسية من  (:Apparent Sincerity) الواضح صدقال( 4)

غير  هذه الصورة ، وبأنقنعة عن نفسه لآلخرين بأنه شخص صادق ومخلص ونزيهـإيصال صورة م  

 صورةال ه. وتكون النتيجة لهذمختلقة بقصد التالعب بهم، وتظهر هذه الصورة من خالل أقوله وأفعاله

 & Shakti) بكل سهولة أهدافهتحقيق  يساعده على ، وهو ماالحصول على ثقة اآلخرين ودعمهم

Srivastava, 2016)  . 
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شر من قبل حظتها بشكل مباالصدق الواضح هو قدرة تظهر بوضوح على من يحملونها ويمكن مالو 

 مظهر الخارجياالنطباع األول والمن خالل  ة اآلخرينمن الحصول على ثق تمكن أصحابهااآلخرين، و 

(Chen & Lin , 2013.)  

في الباحثة أبعاد المهارة السياسية وطبيعة التفاعالت بينها  صورفي نهاية هذا العرض والتحليل تو 

 (.2-1) الشكل

    
 تفاعالت أبعاد المهارة السياسية             (2-1الشكل)

  .(Ferris, et.al., 2005)على باالعتماد  إعداد الباحثة المصدر: من 

  The Strategic Decision: االستراتيجي(:القرار 2-2)

  Strategic Decision Conceptual Framework( اإلطار ألمفاهيمي للقرار االستراتيجي:1-2-2) 

ويتم صنع القرار  .في عملية صياغة اإلستراتيجية رئيسيةحلقات المن الالقرار االستراتيجي  ديع

االستراتيجي استنادا إلى نتائج عملية التحليل التي تقوم بها المنظمة، من خالل تكوين عدد من البدائل 
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سهم في انتقال المتاحة، ويمثل القرار االستراتيجي أفضل اختيار من وجهة نظر اإلدارة، لكونه سي

 المنظمة إلى وضع مستقبلي أفضل.

القرارات التي هي: تلك القرارات اإلستراتيجية فإن   ,19Mintzberg&Quinn)96( من وجهة نظرو 

في  ضوء المتغيرات المتوقعة وغير المتوقعةعلى مسيرة المنظمة األساسية واتجاهها العام  ؤثر فيت

توجه توزيع على  للمنظمة، وتعملالعريضة  الرئيسية الخطوط تساعد في رسمكما أنها البيئة المحيطة، 

 .للمنظمة ةحقيقيالهداف األالنهاية تشكل  وهي في وارد،الم

قرار ذو درجة عالية من األهمية، ويتم صناعته في الزمن الحاضر  بأنه االستراتيجي القرار وُيعرف

بتحقيق األهداف الرئيسية للمنظمة،  بينما ينصب تأثيره على المستقبل. ويهتم القرار االستراتيجي

مع األخذ بعين  ويحتاج القرار إلى مهارات إبداعيه من أجل فهم متغيرات البيئة الداخلية والخارجية،

 (.2008االعتبار كل احتماالت الموقف وعواقبه )حمزة،

( في توضيح مفهوم القرار االستراتيجي من خالل دوره المزدوج فهو هدف Harveyويسترسل )

ووسيلة في نفس الوقت، حيث انه هدف اإلستراتيجية في مرحلة صنع القرار حتى تنفيذه. ويقوم هذا 

التعريف على افتراض العقالنية لدى صانع القرار في تحديده لسلوك صانع القرار االستراتيجي 

 (.  2012)شريف،

وقد تعددت اآلراء في تحديد مفهوم القرار االستراتيجي بتعدد المناهج والمدارس الفكرية للباحثين 

القرار االستراتيجي هو القرار فان  Jauch&Glueck)(والمفكرين في مجال اإلدارة. فمن وجهة نظر 
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ة أهداف المنظم تحقيقمجموعة من البدائل اإلستراتيجية، ويمثل أفضل طريقة لبين الذي تم اختياره من 

 (.2013)سوهام.

نطاقه الزمني بعيد المدى،  ذلك القرار الذي عرف القرار االستراتيجي بأنه Parnell(2014) اما

ويؤثر على مستقبل المنظمة، ويتصف بأنه نادر وغير اعتيادي، ومترابط منطقيا، كونه يفرض قدرا 

ات، وهو توجيهي بمعنى أنه قد يشكل سابقة يتم كبيرا من االلتزامات والمسئوليات على جميع المستوي

 في المستقبل. ااالسترشاد به

روتيني، ويتصف بالتعقيد، ويعكس التفاعل بين قرار غير بأنه  Al-Shadadi(2015وعبر عنه )

المنظمة وبيئتها، ويتخذ من قبل المستويات العليا، ويؤثر على استقرار المنظمة وبقائها، وينطوي على 

 عالية من الالتأكد، ويصعب التراجع عنه بعد اتخاذه.مستويات 

رف القرار اإلستراتيجي بأنه القرار الذي يرتكز على التحليل المنهجي الشامل للسمات الداخلية ـكما عُ 

والخارجية للمنظمة، وهو طويل المدى إذ أن تأثيراته قد تطال سنوات وربما عقود قادمة، ويتعامل مع 

    (.Wheelen & Hunger, 2015اتخاذه من بين عدد من البدائل ) تهديدات خارجية، ويتم

االستراتيجي هو الذي يتعامل مع األهداف البعيدة المدى للمنظمة، وتأثيراته تطال األنشطة  القرارف

ويطال االتجاه  ،من قبل المستويات اإلدارية العليا ،في العادةوُيتخذ، الرئيسية والمستوى العام للمنظمة؛ 

العام للمنظمة، وله مجال واسع، ويعد القرار االستراتيجي بمثابة المفتاح لكفاءة المنظمة على المدى 

 (.2013)كاظم، البعيد
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تخذ من قبل القيادات العليا وله تأثير ـالذي يُ القرار  بأنهالقرار االستراتيجي   Roosa(2015وذكر )

بعدد متنوع من العناصر من البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة،  على سالمة المنظمة وبقائها، ويتأثر

 لألفراد في المنظمة. ةالّديموغرافيره هيكل المنظمة، والخصائص ويطال تأثي

والقرار االستراتيجي هو ذلك القرار الذي يتخذه كبار القادة، والذي يتطلب تخصيص موارد كبيرة، 

وتأثيره واسع النطاق، ويؤثر على أداء المنظمة في األجل البعيد. ويعتمد على معلومات غير مكتملة، 

باإلضافة إلى ذلك تميل القرارات اإلستراتيجية إلى أنها عالية المخاطر، وتتطلب فترة طويلة لتنفيذها 

(Kuehn, 2016.) 

ت في المنظمة، فمن خاللها تحقق بعض المنظما النجاح هي من أهم ركائز إلستراتيجيةفالقرارات ا

صنع القرارات اإلستراتيجية لمواجهة مشكالت كبيرة، وأحيانا طارئة. وتتصف ـعن غيرها. وتُ  التميز

 القرارات اإلستراتيجية بصعوبة التراجع عنها بعد اتخاذها، ولها تأثير مهم على المسيرة المهنية

 (.     2016، الضالعين، وتتصف بالتعقيد والشمول )مديرينلل

أن القرار االستراتيجي هو االختيار بين العديد من البدائل التي قد تكون فومن وجهة نظر الباحثة 

متشابه وتفضي إلى نتائج مختلفة، ويتم، في الغالب، ضمن بيئة تتسم بالتعقيد والغموض، ونتائجه 

 تطال األجل البعيد. 

ا المديرين في المنظمة وعلى جميع ويعد صنع القرار االستراتيجي من أصعب المهام التي  يقوم به 

يجابا.   المستويات اإلدارية، كون هذه القرارات تؤثر على مسار عمل المنظمة سلبا وا 
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 Characteristics of Strategic Decision ( خصائص القرار االستراتيجي:2-2-2) 

القرار يتصف القرار االستراتيجي بعدد من الخصائص، والتي  تمثل اإلطار العام لصنع 

إال أن الخصائص اآلتية هي األكثر  قد تباينت الدراسات في تحديد هذه الخصائصو  ،االستراتيجي

 ;Campos, et.al., 2014دراسات ) اختبرت في عدد من الدراسات ومنهاوضوحا  باإلضافة إلى أنها 

Campos, et.al., 2015  ؛ Nooraie, 2012 ) :وقد تم اخذها كمتغير تابع 

يتصف القرار االستراتيجي بالتعقيد الرتباطه بأكثر من متغير،  (:Complexityالتعقيد ) .1

وهو الذي يحمل الكثير من الغموض، و ولصعوبة التنبؤ بنتائجه، كون نتائجه تطال المستقبل 

أيضا إلى المسارات العديدة التي يمكن أتباعها تؤدي ما يجعله يحمل مخاطر عالية، كما أن 

 (Campos, et.al., 2015)هذا القرار  تعقيد

أن من أسباب تعقد القرار االستراتيجي وجود بدائل متعددة  Campbell (1988ويرى )

 كثيرة إضافة إلى أن بعض البدائل المتاحة تكون متشابهة.

المتغيرات،  من ( فإن القرار االستراتيجي يعتمد على عدد كبير2010) حيرش ووفقا لـ

 أثيراته جوانب كثيرة، ولذا فإنه معقد للغاية.    ويتطلب معلومات هائلة، وتطال ت

تتحقق العقالنية في القرار االستراتيجي حين يصنع القرار من  (:Rationalityالعقالنية ) .2

أهداف  أجل تحقيق أكبر عائد ممكن للمنظمة وبما يتناسب مع أهدافها، وبالموازنة ما بين

 (.2012جميع أصحاب المصلحة )رابح، ومصالح

لمعلومات كافية عن القرار،  القرار صانعامتالك  نتيجةاالستراتيجي وتتم العقالنية في القرار 

ولدية مجموعة من التفضيالت الجيدة، كما ولدية القدرة على تقييم كل الخيارات والبدائل 
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بديل،  كلوعيوب  مزاياصانع القرار بتحليل  قيامومن خالل (، Kuehn, 2016الممكنة )

ة لدى صانع المعرفة الواسعيتطلب ذلك البديل األفضل الذي يحقق أفضل النتائج، و واختيار 

 .(Campos, et.al., 2015)القرار 

أن القرار االستراتيجي يصنع  Noorderhaven (1995)ذكر  :(Uncertainty)الالتأكد  .3

في بيئة غير مستقرة تجعل من الصعب معرفة النتائج المترتبة عليه، ويرجع ذلك إلى تعدد 

 البدائل واالختالف في المعلومات. 

 (Campos, et.al., 2015) على القرار خاصية الالتاكد لمعلومات يضفيوالتباين في ا

فإن حالة الالتأكد ، وأحيانا البعيد جدا، ى البعيدبالمداهتمام القرار االستراتيجي كما أن 

 (2010والغموض تكون مصاحبة له وتصبح أحد أبعاده األساسية. )حيرش،

إلى أن القرار االستراتيجي يجب أن  Noorderhaven (1995) أشار (:Controlالسيطرة ) .4

قراره وتنفيذه ومتابعته، حتى يحقق  يصاحبه سيطرة خالل مراحله المتعددة لضمان تمريره وا 

 (.Campos, et.al., 2014نتائج غير مرغوب فيها ) السيطرة قد تحدثبدون فالهدف منه، 

 مخرجات من القرارهي قدرة صانع القرار على التأثير في البديل المختار والالسيطرة و 

(Kuehn, 2016.) 

 Strategic Decision Makersصانعو القرار االستراتيجي:  (2-2-3)

ُيصنع القرار اإلستراتيجي، في الغالب، في ظروف استثنائية، وضمن بيئة من التعقيد والالتأكد. كما  

وأن تأثيرات نتائجه تكون بعيدة األمد بالنسبة للمنظمة. ولهذا فإن صانع القرار يحتاج إلى خبرات واسعة 

ات التي تؤثر على عملية ومهارات عالية ومرونة ذهنية، من أجل التعرف على جميع العوامل والمتغير 
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صنع القرار. إضافة إلى ذلك تتطلب عملية صنع القرار الحصول على كافة المستلزمات والمعلومات 

لتحليله، وتقويمه، وتنفيذه، ومراقبته، مع األخذ بعين االعتبار الظروف الذاتية والموضوعية المحيطة 

 بغرض ترشيد عملية صنع القرار.   

القرار تبعا للمستوى الوظيفي وحجم المسئولية ومجالها؛ فهناك ثالثة  وتختلف طبيعة صانعو

مستويات في اإلدارة هي: مستوى المنظمة ومستوى النشاط والمستوى الوظيفي. والدور االستراتيجي 

 لتلك المستويات يتحدد تبعا للمستوى يتضح في النقاط التالية:

 Corporate-Level Managersمديرو مستوى المنظمة:  .1

يتشكل هذا المستوى من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار المديرين، والرئيس التنفيذي، ويشغل 

هؤالء قمة صناعة القرار؛ والدور الرئيسي لمدراء هذا المستوى هو مراقبة االستراتيجيات لكل المنظمة 

نشطة الممارسة، وهو الدور الذي يشمل: تخصيص وتوزيع الموارد بين األنشطة المختلفة، وتحديد األ

وصناعة وتنفيذ االستراتيجيات. إلى جانب تحديد أهداف المنظمة ورسالتها. ويعتبر هؤالء هم حلقة 

 Hill, 2010) الوصل بين األشخاص الذين يشرفون على تنمية وتنفيذ إستراتيجية المنظمة وحملة األسهم

Jones &) 

    Business-Level Mangersمديرو مستوى النشاط:  .2

يتشكل هذا المستوى من مسئولي الوظائف المتخصصة، فالمدير على مستوى هذا النشاط يتولى  

إدارة أحد الوحدات داخل المنظمة، والدور االستراتيجي له يتمثل في تنفيذ وتوضيح وترجمة أوامر 

ات وتوصيات اإلدارة العليا)مستوى المنظمة( وتنفيذ األهداف، وصنع االستراتيجيات الخاصة بنشاط
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ويرفع من مستوى المنظمة على  الوحدة المسئول عليها، والتي ينبغي لها أن تتفق مع أهداف المنظمة،

المنافسة في مجال معين، وفي كل األحول على هذا المستوى اإلجابة على عدد من األسئلة من قبيل: 

ن الستهالكها؟ وكيف ما هي الخدمة أو السلعة التي سيتم عرضها في األسواق، ومنهم الزبائن المحتملو 

 (.  2017يمكن للوحدة أن تساهم في تحقيق أهداف المنظمة وتلتزم بفلسفتها؟)عيسى،

 Functional-Level Managersمديرو المستوى الوظيفي:  .3

يتحمل مديرو هذا المستوى المسؤولية الوظيفية لنشاطات محددة، والدور االستراتيجي لمديري 

االستراتيجيات الخاصة بوظائفهم، والمساهمة في تأهيل وتطوير هذا المستوى الوظيفي هو صنع 

الكفايات األساسية للمنظمة وبما ينسجم مع أهداف المنظمة. كما أن لهؤالء دور رئيسي في توفير 

المعلومات واألفكار لمدراء المستويات األعلى، والذي يساعدهم في خلق استراتيجيات واقعية قابلة 

ر أو إضافة منتج جديد أو الدخول إلى أسواق جديدة.)درة، وجرادات، للتنفيذ، من قبيل تطوي

2014.) 

 The Emotional Intelligence: (:الذكاء العاطفي3-2) 

 Emotional Intelligence Conceptual:( اإلطار ألمفاهيمي للذكاء العاطفي1-3-2)

framework 

يجمع مفهوم الذكاء العاطفي بين مفهومين متباعدين هما العقالنية والعاطفة. وترجع أول بداية 

الستخدام كلمة الذكاء العاطفي إلى حقبة الستينات من القرن العشرين، غير أن أول استخدام له كمفهوم 

نه نوع من وعرفاه بأ Mayer & Salovey 1990استخدمه العالمان بدأ في مرحلة الحقة حين علمي 
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 Daniel)، بعد ان نشر 1995عام أنواع الذكاء االجتماعي. وقد أصبح المفهوم أكثر شعبية في 

Goleman كتاب حمل أسم )(Emotional Intelligence.) 

( أن الذكاء العاطفي هو مجموعة من المقدرات Goleman, 1995أوضح ) هذا الكتابوفي 

دراك االنفعاالت واإلصرار، والقدرة على تحفيز الذاتابة الذاتية، المثابرة والحماسة، تتضمن: الرق ، وا 

دارتها  .   وا 

ويعتبر الذكاء العاطفي عنصرا أساسيا لصانعي القرار، كونه يمكنهم من ضبط وتوظيف انفعاالتهم، 

 (. 2005ن،وتعظيم قدراتهم، ورفع فاعليتهم الشخصية على اتخاذ القرار المناسب )القرعا

للتميز  اآلخرين ومشاعر ،مشاعرهم على التعرف على األفراد قدرة بأنهأيضا الذكاء العاطفي  عرفـويُ 

بين المشاعر المختلفة، وتصنيفها بشكل مناسب، واستخدام المعلومات العاطفية لتوجيه التفكير 

 & Coleman) والسلوك؛ من أجل إدارة أو ضبط المشاعر للتكيف مع البيئة، أو انجاز األهداف

Andrew, 2008). 

األداء والتفاعل االجتماعي، الكثير من الدراسات الذكاء العاطفي أهمية كبيرة في عملية  وقد منحت

لتنبؤ باحتمال كون الفرد سيصبح قائدا في المستقبل. اعتبره البعض مقياسا لو 

(Goleman,&Boyatzis, 2008.) 

( فإن الذكاء العاطفي هو مجموعة القدرات والتي تشتمل على: 2010صالح و آخرون ) ووفقا لـ

الرقابة على الذات، والقدرة على تحفيزها، واإلصرار والمثابرة، والقدرة العالية للفرد على فهم مشاعره 
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ولديه ومشاعر اآلخرين، وهو ما يمكنه من تحفيز ذاته، واإلبداع في عمله بالوصول إلى ذروة أدائه، 

 قدرة تقمص عالية تجعله قادرا على اإلحساس بمشاعر اآلخرين.

دارة الذات والقدرة  ويتضمن الذكاء العاطفي الوعي العميق بالمشاعر الذاتية، ومشاعر اآلخرين، وا 

على التأثير في مشاعر اآلخرين. ويساعد الذكاء العاطفي على تخطي الصعوبات وحل المشاكل، 

)الطائي و  ح. ويتم ذلك من خالل استثمار الفرد لمشاعره ومشاعر اآلخرينويساعد في تحقيق النجا

 (. 2010العطوي، 

دراكها، ومراقبة االندفاعات  ويعرف الذكاء العاطفي بأنه القدرة على فهم الذات والتعبير عنها، وا 

والتعامل مع المشاعر القوية، واإلحساس باآلخرين وفهمهم، والتكيف من أجل حل المشكالت 

 (.2011)جالب، الجتماعية أو الشخصيةا

أن الذكاء العاطفي هو قدرة الفرد على التعامل اإليجابي مع ذاته، والتفاعل  ،( محمد2013وذكر )

مع اآلخرين. وكذلك القدرة على مواجهة المخاطر والمواقف الصعبة. بلغة أخرى الذكاء العاطفي هو 

القدرة على التحكم وضبط النفس، من خالل اكتشاف الذات وفهم مشاعر اآلخرين والتحكم باالنفعاالت 

 فية.العاط

القدرة على إدراك المشاعر، واستخدام هذه القدرة في تعزيز التفكير، ب Richer(2015وعرفه )

وتتضمن هذه القدرة إدراك المشاعر بدقة ومن ثم الوصول إليها وتوليدها، من أجل فهم المشاعر، 

 وتنظيمها لتعزيز وتنمية المشاعر والتفكير.
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دارة مشاعره ومشاعر اآلخرين قدرة الفرد عفعرفه ب Ricciotti(2016أما ) لى إدراك وفهم واستخدام وا 

 للحصول على أفضل ما ينتج عن تفاعله معهم.

والذكاء العاطفي هو إدراك الفرد لمشاعره الخاصة، والقدرة على محاورة هذه المشاعر، والقدرة على 

ومن ثم القدرة على  السيطرة عليها من أجل تسهيل التفكير، والقدرة على التعرف على مشاعر اآلخرين،

 (.Woolsey,2016إدارة مشاعر اآلخرين )

ومن وجه نظر الباحثة فإن الذكاء العاطفي هو قدرة الفرد على التعامل الفعال مع عواطفه وأحاسيسه 

والسيطرة عليها والفهم التام لها، وكذلك القدرة على فهم مشاعر اآلخرين والتعاطف معهم، وسهولة 

 وحكمة. التواصل معهم بمهارة 

 The Importance of Emotional Intelligence :( أهمية الذكاء العاطفي2-3-2)

في تحديد وتقييم الكفاءة والنجاح لدى األفراد. ولما له من  من المواضيع المهمة الذكاء العاطفي

مساهمة في حل الكثير من المواقف واألحداث في بيئات متنوعة. إضافة إلى ذلك؛ يمنح الذكاء 

العاطفي درجة من االتساق بين المبادئ والقيم االجتماعية والعواطف، وهو األمر الذي يمنح األفراد 

السكينة، والقدرة على تحفيز الذات وخلق وتطوير عالقات اجتماعية متينة شعورا بالراحة النفسية و 

 ( 2015)الرشيدي،

 ,Sathitsemakul &Calabrese, 2013; Piperopoulosوقد أكدت العديد من الدراسات )

وزيادة اإلبداع في ( أن الذكاء العاطفي يلعب دورا كبيرا في قدرات األفراد على تبادل المعارف 2010

 العمل. مكان 
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يمتلك القادة الذين لديهم ذكاء عاطفي قدرات لتحفيز من حولهم للعمل بشكل جماعي، عبر التأثير و 

والسيطرة على الموظفين. كما أن لديهم قدرات عالية على نسج عالقات جيده معهم، واستثمار ردود 

 (.2017)صبيرة و تفاحة ، أفعالهم ومشاعرهم بشكل إيجابي

ي من أداء الموظفين بشكل عام والذي يمكن مالحظته في التزامهم بالمواعيد، ويرفع الذكاء العاطف

 & Dhani) وكفاءتهم في إنجاز المهام الموكولة لهم، والدقة في انجازاتهم، والعمل بروح الفريق

Sharma, 2017      .) 

ر الحصول وقد أصبح الذكاء العاطفي من أحد المقاييس الهامة في المنظمات؛ وصار من أحد معايي

 ,Golemanعلى الوظيفة، فقياس الذكاء العاطفي يوازي في األهمية الشهادات والخبرة والتدريب )

1998.) 

كما و يعد الذكاء العاطفي احد العوامل التي تميز القادة البارزين؛ فالقادة الذين يتمتعون بمستوى 

بشخصيات قيادية، كون القيادة  عالي من الذكاء العاطفي لديهم تأثير فعال على اآلخرين، ويتصفون

تتطلب قدرة على تحفيز الذات واآلخرين والتأثير عليهم من أجل انجاز األعمال بفاعلية، إضافة إلى 

 (.Salicru, 2005القدرة العالية على إدارة الصراع، وخلق الثقة بين المرؤوسين )

األفراد في المنظمات، ويؤثر بشكل ويساهم الذكاء العاطفي في تعزيز المتطلبات األساسية لنجاح 

 في النقاط االتية: (2010الطائي والعطوي، إيجابي على األفراد في المنظمات كما أوضحها )

 تطوير القادة: يشكل الذكاء العاطفي نسبة عالية في تطوير األداء. .1

 نجاح العمل: يعد الذكاء العاطفي عامل مهم من محددات األداء العالي. .2
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اآلخرين: يطور الذكاء العاطفي مهارات األفراد المختلفة من قبيل التعامل مع التعامل مع  .3

 اقرأنهم، وكذلك مع الزبائن .

إدارة الوقت: يمنح الذكاء العاطفي األفراد القدرة على اختيار القرارات المناسبة، ويجنبهم إهدار  .4

 الوقت في التخمين والمحاوالت الفاشلة.

العاطفي على األفراد من التعامل مع مشاعر الخوف والقلق، تخفيض اإلجهاد: يسهل الذكاء  .5

 والتي تنتج عن الضغوط.

اإلبداع واالختراع: يطور الذكاء العاطفي القدرات اإلبداعية، وطرق التفكير، ويرفع من مستوى  .6

 اإلبداع. 

 أنتاج الفرد: يساعد الذكاء العاطفي األفراد على التفكير بوضوح، وهو ما يساهم في التخلص .7

 من الوقت الناتج عن التفكير بمشاعر الغضب والقلق.

رضا اآلخرين: يعتني اإلفراد ذوي الذكاء العاطفي بأنفسهم، وهو ما يمكنهم من تقديم العناية  .8

 المخلصة لآلخرين. 

  The Emotional Intelligence Dimensions ( أبعاد الذكاء العاطفي:3-3-2)

من الرواد الذين وضعوا النماذج  Bar-On و يعتبر العاطفيهناك نماذج متعدد حول الذكاء 

المختلطة للذكاء العاطفي؛ حيث يضم نموذجه المهارة االجتماعية والشخصية لألفراد والقدرة الغير 

الذي اعتمده من و  Golemanنموذج أوأكثر هذه النماذج شهرة هو (، Bar-On, 1997) معرفية

له عدة مكونات من قبيل: اإلصرار، والمهارات االجتماعية، وقد أضاف Mayer & Salovey  أفكار 

 والحماسة، وهي تمثل الميزات الشخصية والقدرات اإلدراكية.



40 
 

 
 

 أبعاد هي:على  Golemanنموذج أويقوم 

دراك مشاعره وهذا هو األساس للثقة بالنفس،  • فهم الذات: والمقصود به معرفة الفرد لعواطفه وا 

اعر المضطربة والمعقدة، حيث يؤدي التقدير الدقيق للذات إلى ففهم الذات يحقق أدراك المش

 (.Goleman, 2000الثقة بالنفس )

إدارة الذات: والذي يقصد بها قدرة الفرد على االبتعاد عن القلق، وتهدئة النفس، والتخلص  •

من التجهم، وسرعة الغضب؛ فكل من يمتلك هذه المقدرة يستطيع مواجه اإلخفاقات، والتغلب 

عليها. فإدارة الذات هي فن السيطرة على النفس، والثقة بالنفس واالعتماد عليها، وكذلك 

 (.Goleman, 2000االبتكار واإلبداع، والقدرة على التكيف )

الفهم االجتماعي: ويقصد به القدرة على إدراك وقراءة مشاعر اآلخرين وكذلك الوعي  •

د فهم الذات؛ فالفرد القادر على فهم ذاته بانفعاالتهم، وهذا البعد يرتبط بشكل وثيق ببع

 (.Goleman, 2000) يستطيع بكل سهولة معرفة مشاعر اآلخرين والتعامل معها

دارة اآلخرين وتكوين العالقات معهم و  المهارات االجتماعية: هي القدرة على التفاعل مع • ا 

القيام باالتصاالت  الصراع، وقيادة اآلخرين، وتدعيم الروابط االجتماعية، والتعاون، وكذلك

 (.Goleman, 2000) المؤثرة، والقيام بالكثير من الفعاليات

 Emotional Competenceوقد استخدمت هذه الدراسة األبعاد األربعة المعتمدة في مقياس )

Inventory) ( لGoleman, 1998 وتشمل  فهم الذات، إدارة الذات، الفهم االجتماعي، المهارات )

 االجتماعية.
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  .( يوضح أبعاد الذكاء العاطفي2-2كل)والش

 

 ( أبعاد الذكاء العاطفي2-2الشكل)

 (Goleman, 1998نموذج )المصدر: من اعداد الباحثة بالستفادة من ا

 ( العالقة بين الذكاء العاطفي وصانع القرار االستراتيجي:4-3-2)

لألفراد؛ فصاحب الذكاء العقلي أصبح معدل الذكاء العاطفي في المنظمات هو أحد المطالب الجديدة 

قد يحصل على الوظيفة أما صاحب الذكاء العاطفي فأنه من يمتلك الفرصة لالرتقاء والتقدم، وهذا 

 يعني بأن الذكاء العاطفي هو أحد مفاتيح النجاح.
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( أحد أكبر عمالقة تكنولوجيا االتصاالت في الواليات المتحدة من Bell labs) فعندما طلب معهد 

Goleman  عالم النفس في جامعة هارفارد، أجراء فحص على مجموعة من خبراء المؤسسة؛ كانت

النتيجة هي أن أصحاب الذكاء العاطفي هم من كان يحتل المواقع الرئيسية في شبكات االتصال، والتي 

على  يتم تأسيسها في مرحلة األزمات أو االبتكارات، وكان هؤالء يحصلون على المساعدة بشكل سريع

 (. 2008عكس غيرهم، رغم أنهم من ذوي معدل الذكاء العقلي المرتفع )إبراهيم،

فمن اتخاذ القرار، آلية  لتحسين العاطفيستخدم الذكاء أن ي وفيما يتعلق بصانع القرار فأن عليه

 طةبواسوالتعاون بين موظفيه  ،والثقة رضاء،وال ،على إدخال السعادة اقادر خالل الذكاء العاطفي يكون 

  (George,2000). بهم عالقته الشخصية

فصانع القرار هو القائد الجيد الذي يعمل من خالل اإلحساس، والذي يتمكن من إبراز أفضل ما لدى 

 (.  Goleman, et.al.., 2002مرؤوسيه، ويكشف عن أفضل الطرق لتفوقهم )

القرار للذكاء العاطفي ويعتمد اختيار النمط المناسب في اتخاذ القرار على مدى امتالك صناع 

 (.2014)عبدالرحمن،

وصناعة القرار االستراتيجي الناجح تحتاج إلى أشخاص لديهم ذكاء عاطفي واضح، كون هذه 

( 2010العملية تتطلب قادة يتخذون أفضل القرارات التي تتوافق مع شعورهم؛ ووفقا لــ صالح واخرون )

 فأن عملية التوافق تتطلب إتباع األتي: 

 للشعور من خالل تحديدها ومواجهتها. الوصول •

 االندماج والتكامل مع الشعور من خالل اإلحساس الكامل بها. •
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فهم ماهية الشعور، وما يحاول أن يخبرنا به من معلومات غزيرة بخصوص الماضي  •

 والمستقبل.

إدارة الشعور؛ من خالل اإلصغاء للشعور والعقل عند اتخاذ القرارات، وكذلك حين التأثير  •

 على اآلخرين.   

ن الذين لديهم مستويات عالية من الذكاء العاطفي ت الكثير من الدراسات بأن المديريوقد أوضح

ون خبرات ممتازة، الذين يمتلك المديرينناجحون خالل مسيرتهم المهنية. وأكدت هذه الدراسات بأن 

ومهارات إدارية عالية مثل: صنع القرار، والقدرة على تفويض المهام، والمعرفة الواسعة، تم تقييمهم من 

 (.Ziemba,2016قبل الموظفين بأنهم قادة سيئون ألنهم ال يمتلكون ذكاء عاطفي )
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 ثانيا: الدراسات السابقة 

العربية واألجنبية المتعلقة بمتغيرات الدراسة  نستعرض في هذا الجزء مجموعة من الدراسات

 -الحالية:

" هدفت صنع القرار االستراتيجي: العوامل المؤثرة والنتائج( بعنوان"2005البنا،دراسة ) (1

الدراسة إلى تطوير حقل المعرفة في مجال صنع القرار االستراتيجي و فحص تأثير أبعاد 

مصر على  -لقرار، أجريت الدراسة في القاهرةعملية صنع القرار االستراتيجي على فاعلية ا

مقابلة  36( باإلضافة إلى 305الشركات الصناعية الخاصة وتم تجميع البيانات من عينة )

توصلت الدراسة إلى أن عملية صنع القرار االستراتيجي متعددة األبعاد، وان و شخصية، 

زيد من السياسية تحتاج لمفحص عملية صنع القرار االستراتيجي من وجهتي النظر الشاملة و 

النتائج أن كال من الرشد والسلوك السياسي يؤثران على فاعلية  االهتمام، واظهرت الدراسة

القرار االستراتيجي، وأن هناك حاجة لمزيد من البحوث من أجل فهم دور الحدس في عملية 

صنع القرار االستراتيجي، وأشارت الدراسة إلى انه يجب على المدير أن يكون على معرفة 

تطيع أن يدافع عن مقترحاته وأرائه التي تخدم تامة بالسلوك السياسي في منظمته حتى يس

 المنظمة. 

دراسة  الذكاء الشعوري ودوره في اتخاذ القرار االستراتيجي( بعنوان 2011الجبوري،دراسة ) (2

العراق؛ تهدف  -المنظمات في القطاع الخاص بمدينة الموصل مديرينتحليلية ألراء عينة من 

ي اتخاذ القرار االستراتيجي، وقد أجريت الدراسة في الدراسة إلى معرفة دور الذكاء الشعوري ف

( بواسطة استبانة تم توزيعها 34منظمات القطاع الخاص بالموصل على عينة من المديرين)
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ومن ثم تحليلها إحصائيا باستخدام مجموعة من األساليب. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج 

إلى ارتباط الذكاء (. وتوصلت SPSS Ver. 12الوصفي التحليلي والبرنامج اإلحصائي )

الشعوري باتخاذ القرار االستراتيجي. وأوصت الدراسة بضرورة توظيف أبعاد الذكاء الشعوري 

على نحو متوازن عند اختيار القرار االستراتيجي مع األخذ باالعتبار توظيف هذه األبعاد 

 بحسب طبيعة الموقف.  

 Emotional Intelligence Ability Of Leadersبعنوان( Onay, & Gürsoy,2011دراسة ) (3

Eaders As Strategic Decision Makers: An Empirical Studyon The Turkish 

Military   دراسة تجريبية على الجيش  قرار استراتيجي، كصانعيقدرة الذكاء العاطفي للقادة

اتيجي في المستويات العليا القرار االستر  يالدراسة إلى تحديد الفرق بين صانع هدفت ؛التركي

 ىمستو من حيث  لخلفية التعليميةللسن و لفي القوات البرية التركية وفقا  التنفيذيةوالمستويات 

أخذ عينة  عن طريق ( ضابط213)من مسح الذكاء العاطفي على عينة  تم .الذكاء العاطفي

بط بالعمر . وقد توصلت الدراسة إلى أن الذكاء العاطفي يرتضابط 225عشوائية من 

فالضباط األكبر سنا يكون مستوى ذكائهم مرتفعا مقارنة بالضباط األصغر سنا. كما توصلت 

الدراسة إلى أن الذكاء العاطفي يرتبط بالخبرة والرتبة؛ فمعدل الذكاء العاطفي يزداد مع تقدم 

لية من العمر والخبرة. وقد أظهرت الدراسة بان صناع القرار االستراتيجي لديهم مستويات عا

الذكاء العاطفي وفقا لنتائج المسح الذي قامت به. وقد أوصت الدراسة باالستفادة من 

 المتقاعدين من خالل توظيفهم لنقل خبراتهم واالستفادة منهم.

 Political Skill for Developing Constructionبعنوان" (Sunindijo & Zou,2011)دراسة  (4

Safety Climate "فهم إلى دراسةال هدفت، البناء سالمة مناخ لتطوير السياسية المهارات 
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وقد تمت  .البناء سالمة مناخ وتطوير السالمة إدارة مهام تنفيذ في السياسية المهارات دور

استراليا، وقد  -الدراسة من خالل دراسة استقصائية على عدد من شركات البناء في سيدني

 واعتمدتموظف باستخدام العينة العشوائية ومقياس ليكرت،  300شملت العينة أكثر من 

 البيانات جمع تمقد و . البحث هذا في تطويره تم نموذج نظرية الختبار الكمي البحث منهجية

قد و  .الهيكلية المعادلة باستخدام التحليل إجراءتم  ثم اإلنترنت، شبكة على استقصاء خالل من

 المشروع لموظفي السياسيةة المهار فترضت بأن ا التيو  دراسةال فرضيات التحليل نتائج دعمت

. وقد توصلت البناء سالمة مناخ تطوير زيعز تو  السالمة إدارة مهام تنفيذ على إيجابيا ؤثرت

 السالمة، إدارة مهام ذتنفي على إيجابيا تؤثر المشروع لموظفي السياسية ةالمهار  أنالدراسة إلى 

 التشييد شركات على أنب قد أوصت الدراسةو . البناء سالمة مناخ تطوير يعزز بدوره والذي

 . لما لها من أهمية واثر ايجابي البشرية مواردها تنمية في السياسية ةالمهار  تدريب

مداخل صناعة القرار االستراتيجي وعالقتها باألداء: دراسة ( بعنوان" 2012دراسة )الغالبي، (5

" هدفت الدراسة إلى إيجاد طبيعة العالقة الممكنة بين مداخل تطبيقية في منظمات عراقية

أجريت الدراسة في ست صناعة القرارات اإلستراتيجية واألداء في هذه المنظمات. وقد 

( وتم توزيع استمارة 150العراق، وكانت العينة عشوائية بسيطة)-منظمات في محافظة البصرة

االستبيان عن طريق الزيارات الميدانية. وتوصلت الدراسة إلى أن مداخل صناعة القرار 

لمنظمة. وتحسين األداء في ا االستراتيجي لها أهمية بالغة لالرتقاء بالممارسات اإلدارية

الدراسة اإلدارة العليا في المنظمات بإعطاء مداخل صناعة القرار االستراتيجي  وأوصت
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اهتماما بالغا، كما أوصت الدراسة صانعي القرار بأخذ زمام المبادرة والحكمة واعتماد الخبرة 

 في عملية صنع القرار االستراتيجي لما له من أهمية بالغة في مستقبل المنظمة.

 Ethical Leadership and Subordinate''( بعنوانKacmar, et, al.,2013)دراسة  (6

Outcomes: The Mediating Role of Organizational Politics and the Moderating 

Role of Political Skill''  الدور الوسيط  :مخرجاتها على المرؤوسينو  األخالقيةالقيادة

. أجريت الدراسة على وكالة حكومية جنوب السياسية ةلمهار دل لالمع والدورللتسيس التنظيمي 

( عبر البريد االلكتروني. 209) الواليات المتحدة األمريكية، من خالل مراسلة عينة الدراسة

وافترضت الدراسة بأن القيادة األخالقية تزيد من النتائج التنظيمية، والسلوك التنظيمي كدور 

وتوصلت الدراسة إلى أن المهارة السياسية لها دور وسيط والمهارة السياسية كدور معدل. 

ايجابي للتخفيف من اثر السلوك التنظيمي السلبي، وان القيادة األخالقية تحتاج إلى أن يمتلك 

 القائد مهارة سياسية للحد من أي أثار جانبية سلبية تؤثر سلبا على المنظمة.

 An Investigation in to The Determinants of ''بعنوان  (Chen & Lin ,2013)دراسة  (7

Political Skill Utilization''  التحقيق في محددات استخدام المهارة السياسية. هدفت هذه

الدراسة إلى التحقيق في العوامل التي تؤثر في استخدام المهارة السياسية )الجنس، العمر، 

يون على أربع مهن الوظيفة، حجم المنظمة، اقدمية الخدمة(، وقد أجريت الدراسة في تا

استمارة استبيان بمعدل مئة استمارة لكل مهنة، وقد تم تحليل  400مختلفة، وقد تم توزيع 

إلى أن  (. وتوصلتANOVAعينة منها. وقد اختبرت الدراسة فرضياتها باستخدام ) 244

الوظيفة هي التي تستخدم المهارة السياسية بشكل أكبر من العوامل األخرى. وقد أوصت 
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اسة بأجراء المزيد من الدراسات حول المهارة السياسية لما لذلك من فوائد لتحسين أداء الدر 

 الموظفين و المنظمة.

 Boardroom Strategic Decision-Making Style''بعنوان  (Bailey & Peck,2013)دراسة (8

:Understanding the Antecedents'' فهم  :االستراتيجي القرار صنعوأسلوب  اإلدارة مجلس

لتطوير فهم للسوابق التي أدت إلى تبني مجالس اإلدارات: أما  هدفت هذه الدراسة السوابق.

العقالنية اإلجرائية أو السلوك السياسي كنمط معين في صنع القرار اإلستراتيجي، وذلك من 

مديرا ومسئوال في ثمان شركات أمريكية يتم تداولها  29خالل إجراء مقابلة شبه منتظمة مع 

 لصنع السائد النمط في واضحة اختالفات هناك البورصة. وقد توصلت الدراسة إلى أن في

 المجالس بينشركة. وكان األمر األكثر أهمية هو وجود تباين  كل تم تطبيقه فيي الذي القرار

. وتوصلت السياسي السلوكالمجالس التي تتبنى  مقابل اإلجرائية العقالنية نحو تميل التي

تحديد السوابق الهامة من خالل البيانات التي تم جمعها. وأوصت الدراسة بأهمية الدراسة إلى 

م صانع القرار ليس فقط من حيث المعارف والمهارات ولكن أيضا من حيث ياختبار وتقي

 السلوك السياسي.

 When Politics Meets Ethics: How Political Skill'' بعنوان (Gill, et.al.,2014) دراسة (9

Helps Ethical Leaders Foster Organizational Citizenship Behaviors'' عندما 

القيادة األخالقية على تبني سلوكيات  السياسية تساعد المهارة كيف: األخالقب السياسة لتقيت

، وكان عدد كندية مالية لمؤسسة كبيرة فروع أربعة المواطنة التنظيمية. أجريت الدراسة في

 الصندوق، أمين مثل المناصب، من متنوعة اتمجموعفي  يعملون موظفا (589) العينة
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 والمهارات األخالقية القيادة تقييم منهم طلبوقد . االسترداد لئو ومس المالي، والمستشار

للمشرفين. وقد وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة األخالقية ال تكفي وحدها بل تحتاج  السياسية

  القيادة أسلوب لتطوير المنظمات حاجةب الدراسة وأوصت إلى المهارة السياسية لتدعمها.

 على المديرين قدرةرفع و  ة،األخالقي توعيةال على التدريب أنشطة زيتركوضرورة  ،مديرينلل

 أن المنظمات على يجب أنه الدراسة أيضا إلى توصلتو . األخالقية لنماذجوفقا ل التصرف

 وتنميةلتدريب  فرص ريتوفوأوصت الدراسة ب. مديرينلل السياسية المهارةب خاصا اهتماما تولي

 .الموظفين اختيار ءأثنا السياسية ةالمهار  متقييو  السياسية، المهارات

 Strategic Decision Making and Firms in'' نبعنوا (Campos, et, al.,2014) دراسة (10

Growth Stage''  و. هدفت هذه النم مرحلة ءأثنا الشركاتفي  اإلستراتيجية القراراتصنع

الدراسة إلى معرفة القرار االستراتيجي في مجموعة من الشراكات وهي في مراحل مختلفة من 

دورة الحياة التنظيمية لمعرفة كيفية قيام رجال األعمال بصنع القرار االستراتيجي والشركة في 

ا على أداء الشركة. مرحلة النمو، ودراسة العوامل المؤثرة في صانع القرار االستراتيجي وتأثيره

عن  مديرينشركة خالل مراحل النمو من خالل توزيع اإلستبانة لل 173وقامت الدراسة في 

( واستخدام مقياس ليكرت والفا كرونباخ. وقد ANOVAطريق االنترنت. وتم أجراء اختبار )

ى توصلت الدراسة إلى أن صنع القرار االستراتيجي يختلف من شركة إلى أخرى وهو يؤثر عل

المنظمة وله تأثير عالي على مصير المنظمة وقدرتها على االستدامة لذالك يجب استخدام 

)التعقيد والسيطرة والعقالنية  موارد وقدرات عالية لصنعه للتعامل مع خصائص القرار

 والالتأكد( بمهارة عالية ليتمكن صانع القرار من تحقيق أهداف المنظمة.
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 ,Exploring Emotional Intelligence, Political Skill''بعنوان  (Meisler,2014)دراسة (11

and Job Satisfaction'' استكشاف الذكاء العاطفي، والمهارات السياسية، والرضا الوظيفي .

. سة إلى كشف الروابط بين الذكاء العاطفي والمهارة السياسية والرضا الوظيفياالدر  هدفت هذه

 .البيانات باستخدام المعادلة الهيكلية تم تحليلموظف و  (368)تم جمع البيانات من  وقد

وتوصلت الدراسة إلى العالقة االيجابية بين المهارة السياسية والذكاء العاطفي والرضا الوظيفي 

 أيضا.والذكاء العاطفي  المنظمةودورها الفعال في  المهارة السياسية أهميةوكذلك 

 Strategic Decision-Making Speed in New بعنوان (Campos, et.al., 2015) دراسة (12

Technology Based Firms  سرعة صنع القرار االستراتيجي في الشركات الجديدة القائمة

إلى معرفة العوامل المرتبطة بسرعة صنع القرار  الدراسة هدفت هذه .على التكنولوجيا

الدراسة في االستراتيجي الحتياج تلك السرعة لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع أجريت 

أن لشركة تكنولوجيا وتوصلت النتائج إلى  ا( مدير 103) مكونة من المكسيك وكانت العينة

السرعة في صنع القرارات اإلستراتيجية يؤثر على أداء هذه الشركات من خالل عالقة الألتاكد 

 وتم اخذ خصائص القرار ، وديناميكية العداوات داخل الشركاتنالتنفيذيي المديرين ءوأدا

 االستراتيجي كأبعاد للقرار االستراتيجي.

 Playing, Sitting Out, and Observing theبعنوان (Medeiros, et.al., 2015)دراسة (13

Game: An Investigation of Faculty Members’ Perspectives on Political 

Behavior in  Ethical Decision Making لعبة: اللعب والجلوس من الخارج ومراقبة ال

استطالع وجهات نظر أعضاء الكلية بشان السلوك السياسي في أخالقية صنع القرار. هدفت 

هذه الدراسة إلى معرفة أراء مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية حول السلوك 
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لمعرفة  ا( عضو 64السياسي في أخالقية صنع القرار، وقد تمت الدراسة عن طريق مقابلة )

طريقة التفكير بصوت عالي. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين  أرائهم باستخدام

السلوك السياسي وصنع القرار،  وقبول واقع السياسة في المنظمات؛ فالذين يرون بأن السلوك 

السياسي ايجابي يعتبرونه داعم ويساعد للوصول إلى األهداف كونه يسهل استخدام الشبكات 

  لدعم وصنع القرار. 

 :Politicking and Entrepreneurship ''بعنوان (Phipps & Prieto 2015)دراسة  (14

Determining the Critical Political Skill Dimensions for High Entrepreneurial 

Intentions  للنوايا  المهارات السياسية الحرجة التسيس وريادة األعمال: محددات ابعاد

دراسة على طالب جامعيين في جنوب الواليات المتحدة األمريكية. . أجريت الالريادية العالية

 وقد( منهم عن طريق استبيان باالنترنت. 5340وتمت من خالل اخذ عينة عشوائية طبقية )

تأثير على تنظيم  أكثر كانت بعاداأل أي الكتشاف السياسية المهارة أبعاد الدراسة بحثت

في األعمال  الريادية النوايا بين كبيرة إيجابية عالقةتوصلت الدراسة إلى وجود و المشاريع. 

وأكدت الدراسة على أن المهارة السياسية مرتبطة بالنجاح في  السياسية ةالمهار  أبعاد وجميع

األعمال وتنظيم المشاريع. وتوصلت إلى أن رجل األعمال الناجح هو من يمتلك المهارة 

يمتلكن مهارة سياسية أعلى من الذكور. إضافة  السياسية. كما توصلت الدراسة إلى أن اإلناث

إلى ذلك ربطت الدراسة بين المهارة السياسية ومعدل الذكاء االجتماعي. وأوصت الدراسة 

 المهارة السياسية وتطويرها لدى ممتلكي المهارة السياسية. مبضرورة التدريب الستخدا

 The Impact of HR Political Skill in the'' بعنوان (Sheehan, et. al.,2016)دراسة  (15

HRM and Organizational Performance Relationship'' مواردلل السياسية المهارة أثر 
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ي. أجريت الدراسة في استراليا على التنظيمفي عالقة إدارة الموارد البشرية باألداء  البشرية

تم إرسال و  ،( مدير2000التنفيذيين للموارد البشرية. وتم اختيار عينة عشوائية من ) المديرين

 تجريبي اختبار هو الدراسة هذه من األول الهدفاإلستبانة لهم عن طريق البريد االلكتروني. 

 األداءو  العالية العمل ممارساتب تهعالقو  البشرية لمواردفي ا السياسية المهارات لتأثير

في  البشرية للموارد التنفيذيلقدرة المدير  تجريبي اختبار هو الثاني الهدف وكان .التنظيمي

 األداءعلى  التأثير أجل من االستراتيجي القرار صنع عمليات في لمهارة السياسيةا ماستخدا

 للموارد التنفيذي المدير تساعد السياسية المهارة أن قد توصلت الدراسة إلىو . التنظيمي

 ةمشاركيجابي ابشكل  أن المهارة السياسية تعززو  ،رفع مستوى األداء التنظيمي على البشرية

 دليال البحث ويقدم .التنظيمي األداء بشأن اإلستراتيجية القرارات اتخاذ في البشرية المواردإدارة 

 لتكون البشرية الموارد إدارة وتأثير تعزيز في مهمة البشرية للموارد السياسية رةالمها أن على

  .اإلستراتيجية القرارات من ءاجز 

 Coping with Abusive Supervision: the Neutralizingبعنوان (Li, et al., 2016)دراسة  (16

Effects of Perceived Organizational Support and Political Skill on Employees’ 

Burnout''   ، التنظيمي والمهارة التعامل مع اإلشراف المسيء: التأثيرات المحايدة للدعم

السياسية على االحتراق النفسي للعاملين . هدفت الدراسة إلى معرفة دور المهارة السياسية في 

أضعاف اإلشراف السيئ على الموظفين والذي يؤدي إلى االحتراق النفسي للعاملين كما ذكرت 

الصين -ي. وقد وضعت الدراسة نموذج وتم اختباره في مجموعة من فنادق شانغهاالدراسة

لتحليل  SPSS 22 &MODPROBE( مشرف، ثم استخدمت برنامج 248على عينة من )

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن اإلشراف السيئ يؤدي إلى إرهاق البيانات. و 
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الموظفين، وهو ما يزيد من التكلفة على المنظمة، وتوصلت أيضا إلى إن المهارة السياسية 

صت الدراسة على توظيف أشخاص ذوي مهارة سياسية عالية، . وأو ئتضعف اإلشراف السي

وتوفير التدريب للموظفين لتطوير مهارتهم السياسية. وقد أكدت بأن المشرفين من أصحاب 

 المهارة السياسية يساعدوا في تقليل التكاليف للمنظمة من خالل رفع إنتاجية الموظفين.

 Mentoring Nurses in Political Skill to ''بعنوان (Montalvo & Byrne,2016)دراسة  (17

Navigate Organizational Politics " لالنتقالتوجيه الممرضات في المهارة السياسية 

 (222) من اإلنترنت شبكة على مسح باستخدام البحث تم تصميم. تسيس التنظيميلل

 الدراسة تهدف. الدكتوراه درجة على للحصول مرشحات هم أو الحاصالت، الممرضات

للممرضات الحاصالت على  السياسية رةوالمها التوجيه وظائف بين االرتباط وتحليل صفلو 

درجة الدكتوراه. وقد تم استخدام مقياس ليكرت والفا كرونباخ. وتوصلت الدراسة إلى إن 

الممرضات أصحاب المهارات العالية هن األفضل في القيادة وتحقيق أهداف المنظمة. 

 من القادم للكادر السياسيةة المهار  تنمية دعم في المسؤولية تحملضرورة ب وأوصت الدراسة

 ضرورية السياسية ةالمهار . وتوصلت إلى أن للقيادة والمهني الشخصي النمو لتعزيز القادة

 كل لتحقيق االجتماعي المال رأس وتطوير األشخاص بين والتأثير التواصل على القدرة تعزيزل

 .الشخصية المهنية واألهداف المنظمة أهداف من

 An Exploration of the Strategic Decision Makingبعنوان  (Kuehn,2016)دراسة   (18

Process and the Influence of Appreciative Inquiry and SOAR on a Senior 

Leader's Use of Analytics   دراسة استكشافية في عملية صنع القرار االستراتيجي وتأثير

تحليالت كبار على  ) نقاط القوة والفرص، والتطلعات، والنتائج((SOARالتحقيق المقدر و)
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لكشف العالقة بين صنع القرار االستراتيجي من وجهة نظر كبار  القادة. هدفت هذه الدراسة

الفرص، والتطلعات، والنتائج( وكانت العينة المستهدفة القادة وتحقيق التأثير و )نقاط القوة و 

 عينة عن أسفرت اإلنترنت عبر استقصاء أداة باستخدام الدراسة بيانات جمع تم ،كبار القادة

 تحليل وتم الوصفي اإلحصاء باستخدام الكمية البيانات تحليل تمو  مشاركا 83 من نهائية

توصلت الدراسة إلى أن عملية صنع القرار و ، االستقرائي التحليل باستخدام النوعية البيانات

كانت هي المؤشر لعملية صنع القرار  التياالستراتيجي كانت معتمدة على عملية التحليالت 

وعملية اتخاذ االستراتيجي كان متوقعة، وأوصت الدراسة إلى ضرورة أجراء تحليالت لعملية 

صنع القرار االستراتيجي وأوصت  بضرورة قيام صانع القرار باالستشارة في عملية صنع 

 القرار االستراتيجي.  

الشعوري كمتغير وسيط في عالقة مهارات دور الذكاء ( بعنوان" 2016فة،أبوليدراسة ) (19

الدراسة إلى التعرف  هدفت القيادة اإلستراتيجية بالمقدرات الجوهرية للمنظمة :دراسة ميدانية

على دور الذكاء الشعوري في العالقة بين أبعاد مهارات القيادة اإلستراتيجية )الرؤية، التركيز، 

التحقق من وجود فروق معنوية في أدراك عينة التنفيذ( وأبعاد المقدرات الجوهرية للمنظمة و 

الدراسة وأبعاد مهارات القيادة اإلستراتيجية والذكاء الشعوري وأبعاد المقدرات الجوهرية للمنظمة 

( 312)من  حسب المستوى اإلداري. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي على عينة

 SPSS/PCم التحليالت اإلحصائيةفي الشركة المصرية لالتصاالت، وتم استخدا امدير 

&Version  . توصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بين مهارات القيادة اإلستراتيجية
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والذكاء الشعوري، وتوصلت إلى أن الذكاء الشعوري كمتغير وسيط أدى إلى زيادة العالقة 

 الموجبة بين بعض أبعاد المهارات القيادية اإلستراتيجية وأبعاد المقدرات الجوهرية للمنظمة.  

 The Effect of Political Skill on "بعنوان (Shakti & Srivastava,2016)دراسة  (20

Employees’ Career Success " المسيرة الوظيفية.  نجاح على السياسية المهارة تأثير

 صلة ذات أبعاد ستةو  السياسية المهاراتبين  عالقةال استكشافهدفت هذه الدراسة إلى 

 الحصول تم(. سمعةال االجتماعية، الحالة االعتراف، النمو، فرصة الرضا، الدخل،) بالوظيفة

( موظف في مصنع للحديد الصلب. وقد تم استخدام 350تظم ) عينة من البيانات على

 ختارونـيُ  ألفرادمقياس ليكرت لقياس أبعاد المهارة السياسية األربعة. وتوصلت الدراسة إلى أن ا

 .المهنية األهداف لتحقيق سياسيةال تكتيكاتال من واسعة مجموعة مسيرتهم الوظيفية من خالل

 ات. المنظم في نجاحا كثرهم األ السياسية المهارات ذوي الموظفين أن إلى أيضا وتوصلت

 ثالثًا: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

لذكاء اعتمدت الدراسة على ثالث متغيرات )المهارة السياسية، القرار االستراتيجي، ا .1

وهذه المتغيرات لم تدرس من  توزيع الكهرباء األردني قطاعالعاطفي( ليتم دراستها في 

 قبل مجتمعة.

تطرقت الدراسة لموضوع لم يلقى الكثير من االهتمام بالدراسات العربية على الرغم    .2

 من أهميته وتأثيراته الواسعة بحسب أدبيات الموضوع وهو المهارة السياسية.

دراسة اختيارها لقطاع توزيع الكهرباء في المملكة األردنية الهاشمية إلجراء ال  .3

 الميدانية، وهو القطاع الذي لم يحظى باالهتمام الكافي في الدراسات اإلدارية. 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 يتناول هذا الفصل عرضا لمنهجية الدراسة:

متغيرات الدراسة، ينة الدراسة، وأدواتها، و منهج البحث المستخدم، تحديد مجتمع الدراسة، ذكر لع

 توضيح لألساليب اإلحصائية المستخدمة. و توضيح إلجراءات الدراسة المعتمدة، و 

 (: المقدمة1-3) 

أثر المهارة السياسية في  "بـالباحثة في هذه الدراسة، والتي تهتم  قاصدلوصول إلى ممن أجل ا

 قطاع توزيع"، تم تخصيص هذه الدراسة في القرار االستراتيجي: الذكاء العاطفي متغير معدل

اختيارها، ومتغيرات  آليةيتضمن هذا الفصل وصفا  لعينة الدراسة و و  م في األردن،2017للعام  الكهرباء

من أجل تباعها إب عرض اإلجراءات التي قامت الباحثة إلى جانبالدراسة، وأداتها وصدقها وثباتها، 

دمة في تحليل هذه تنفيذ الدراسة، والحصول على البيانات الالزمة، والمعالجة اإلحصائية المستخ

 .البيانات

 الدراسة: يةمنهج(: 2-3)

التحليلي، منهج الوصفي وقد اعتمدت ال دراسة سببية ذات طبيعة كمية،هي الدراسة الحالية 

 ويقوم هذا المنهج على أساس تحديد خصائص الظاهرة، ووصف طبيعتها، ونوعية العالقة بين

 متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها.
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 مجتمع الدراسة(: 3-3) 

مجتمع يمتلك مقومات أبعاد الدراسة وهذا المجتمع توجد لديه  األمرلتحقيق أهداف الدراسة يتطلب 

نتيجة  األردني الكهرباء توزيع قطاع في بحثية التي تريد الباحثة دراستها، وهذا ما وجدتهالمشكلة ال

الدراسة هو قطاع توزيع لذا فان مجال  ؛المقابلة التي أجرتها مع بعض المديرين في القطاع المذكور

الكهرباء األردني المتمثل في الشركات الثالث )شركة الكهرباء األردنية المساهمة المحدودة، شركة 

 الموظفين من وشمل مجتمع الدراسة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، شركة كهرباء محافظة اربد(.

( فردا  وفقا 5228وقد بلغ عدد الموظفين )( فيه فيذيةتنال  -لوسطىا  -العليا) ة:اإلداري وياتتالمس

 (.3-1للجدول)

 ( أعداد الموظفين في شركات توزيع الكهرباء3-1الجدول)

 عدد الموظفين اسم الشركة

 
 2577 (JEPCOشركة الكهرباء األردنية المساهمة المحدودة )
 1354 (EDCOشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة)

 1297 (IDECOكهرباء محافظة اربد)شركة 
 5228 اإلجمالي

 (EDCOلشركة  2015، لعام IDECOلشركة  2016، لعام JEPCO لشركة 2016)لعام  المصدر: التقارير السنوية

 عينة الدراسة(: 4-3)

نظرا لصعوبة الوصول لكل أفراد العينة تم سحب عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية التناسبية،  

 لمجتمعها ممثلةتعتبر  عينةهذه الو ( فردا، 361وبالتالي بلغ حجمها)
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(Sekaran & Bougie,2010,p:264 ) :حسب المراحل األتية 

 المرحلة األولى: 

 (.2-3بحسب الشركات المبحوثة وكما هو موضح في الجدول )تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات 

 ( العينة من كل شركة في قطاع توزيع الكهرباء3-2الجدول)

اسم 

 الشركة

 العينة من الشركة حساب العينة
JEPCO 2577÷5228=0.49×361=178 178 
EDCO 1354÷5228=0.26×361=94 94 
IDECO 1297÷5228=0.24×361=89 89 

 361 اإلجمالي

 المرحلة الثانية:  

وأستنادا  إلى أعداد الشركات في   تقسيم المجتمع إلى ثالث طبقات بحسب المستويات اإلدارية

المرحلة األولى ومن ثم سحب عينة عشوائية من كل طبقة يتناسب مع حجمها كما هو موضح 

 (.3-3بالجدول)

 مستوى اإلداري( العينة من كل شركة في قطاع توزيع الكهرباء حسب ال33-الجدول)

المستوى 

 اإلداري

 حجم

 المجتمع

حجم 

 الطبقة
 حجم عينة الطبقة الواحدة

عدد 

االستمارات 

 الموزعة

عدد 

ت  االستمارا

 الفاقدة

عدد 

االستمارات 

الصالحة 

 للتحليل

5 إدارة عليا
2
2
8

 

449 449÷5228=0.086×361=31 31 5 26 
 105 3 108 108=361×0.299=5228÷1564 1564 إدارة وسطى
 214 8 222 222=361×0.614=5228÷3215 3215 إدارة تنفيذية

 345 16 361 361 5228 5228 المجموع
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 %( من العينة الرئيسة. 95.6( فردا ، بنسبة )345وبهذا أصبحت العينة النهائية الصالحة للدراسة بـ )

 وفيما يلي التوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة:

 التوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة حسب متغير النوع االجتماعي( 4-3الجدول )

 النسبة المئوية التكرار النوع االجتماعي
 35.7 123 أنثى

 64.3 222 ذكر

 100.0 345 المجموع الكلي

%( من أفراد عينة الدراسة هّن من اإلناث، وما نسبته 35.7أن ما نسبته )(4-3)يظهر الجدول 

فئة الذكور أكثر من فئة اإلناث،  أفراد عينة الدراسة هم من الذكور، مما يدل على أن%( من 64.3)

 .وهذا لميل المجتمعات العربية لتوظيف الذكور وهذا يشير إلى ان التوظيف لصالح الذكور

 ( التوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر5-3الجدول )

 ةالنسبة المئوي التكرار العمر
 20.0 69 سنة 30أقل من 

 19.4 67 35أقل من  – 30من 

 24.1 83 40أقل من  – 35من 

 18.0 62 45أقل من  – 40من 

 18.6 64 فأكثر 45

 100.0 345 المجموع الكلي

 30%( من أفراد عينة الدراسة هم من الفئة العمرية )أقل من 20( أن ما نسبته )5-3يظهر الجدول )

سنة(،  35أقل من  -30%( من أفراد عينة الدراسة كانت أعمارهم )من 19.4سنة(، وأن ما نسبته )

%(، فيما جاء أفراد عينة الدراسة لمن 24.1سنة( ) 40أقل من  -35وبلغت نسبة من أعمارهم )

%( من أفراد عينة الدراسة، وما نسبته  18سنة( بنسبة مئوية بلغت ) 45أقل من  -40أعمارهم )من 
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سنة فأكثر(، مما يدل إلى أن فئات األعمار متجانسة إلى  45%( كانت موزعة للفئة العمرية )18.6)

 حد كبير في عينة الدراسة.

 التعليمي وىالمست( التوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة حسب متغير 6-3الجدول )

 النسبة المئوية التكرار التعليمي المستوى
 17.1 59 دبلوم متوسط

 71.9 248 بكالوريوس

 1.4 5 دبلوم عال  

 9.3 32 ماجستير

 0.3 1 دكتوراه

 100.0 345 المجموع الكلي

%(، 17.1( أفراد عينة الدراسة من حملة شهادة الدبلوم المتوسط بلغت نسبتهم )6-3يوضح الجدول)

%(، وبلغت نسبة حاملي شهادة الدبلوم العالي 71.9بينما كانت نسبة حاملي شهادة البكالوريوس )

%( من أفراد عينة الدراسة لحملة شهادة 9.3%( من أفراد عينة الدراسة، وجاءت نسبة )1.4)

ير إلى %( من أفراد عينة الدراسة، وهذا يش0.3ته )الماجستير، فيما مثل حملة شهادة الدكتوراه ما نسب

 ان التوظيف واالستقطاب يتجه نحو حملة البكالوريوس. 

 المستوى اإلداري( التوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة حسب متغير 7-3)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار المستوى اإلداري
 7.5 26 إدارة عليا

 30.5 105 إدارة وسطى

 62 214 تنفيذيةإدارة 

 100.0 345 المجموع الكلي
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%( من أفراد عينة الدراسة بـ )اإلدارة العليا(، وما 7.5( أن تمثيل ما نسبته )7-3يظهر الجدول )

%( من أفراد عينة الدراسة كانوا ضمن المستوى اإلداري )إدارة وسطى(، وما نسبته 30.5نسبته )

 (.عينة الدراسة من )اإلدارة التفيذية %( من أفراد62)

 طبيعة العمل( التوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة حسب متغير 8-3الجدول )

 النسبة المئوية التكرار طبيعة العمل
 7.0 24 مدير إدارة

 0.6 2 نائب مدير عام

 30.4 105 رئيس قسم

 62 214 موظف

 100.0 345 المجموع الكلي

إدارة، و نائب مدير  مديرين%( من أفراد عينة الدراسة 7( أن ما نسبته )8-3يتضح من الجدول )

%( من أفراد عينة الدراسة كانوا رؤساء 30.4عام واحد كان من ضمن أفراد عينة الدراسة، وما نسبته )

عينة الدراسة كانوا من الموظفين، فهي الشريحة االكبر في الهرم  %( من أفراد62أقسام، وما نسبته )

 في.الوظي

 سنوات الخبرة( التوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة حسب متغير 9-3الجدول )

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 18.0 62 سنوات 5أقل من 

 9.6 33 سنوات 7 – 5من 

 18.3 63 سنوات 9 -7من 

 54.2 187 سنوات فأكثر 9

 100.0 345 المجموع الكلي
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سنوات(،  5%( من أفراد العينة يتمتعون بخبرة )أقل من 18أن ما نسبته ) (9-3يتضح من الجدول )

%( من أفراد 18.3(، وما نسبته )7-5%( من أفراد عينة الدراسة يتمتعون بخبرة )9.6وما نسبته )

 9راسة لديهم خبرة )%( من أفراد عينة الد54.2(، وما نسبته )9-7عينة الدراسة يتمتعون بخبرة )

 وهذا يشير إلى درجة االستقرار الوظيفي  في قطاع توزيع الكهرباء.سنوات فأكثر(، 

 (:  أداة الدراسة وطرق جمع المعلومات5-3) 

اعتمدت الدراسة الحالية على مصادر معلومات أولية ومصادر ثانوية للوصول إلى أهداف الدراسة، 

 وقد تمثلت مصادر الدراسة فيما يأتي:     

ما تناوله المفكرون والفكر اإلداري من  شتمل هذه المصادر على: وتالثانويةمصادر المعلومات ( 1

والمجالت والشبكة العنكبوتية )األنترنت( والذي يتعلق خالل الكتب والمقاالت واألبحاث العلمية 

بموضوع الدراسة أثر المهارة السياسية في القرار االستراتيجي: الذكاء العاطفي متغير ُمعدل 

 .نب النظريلتغطية الجا

التي وزعت على أفراد عينة و تم الحصول عليها من خالل اإلستبانة  ولية:مصادر المعلومات األ ( 2

أثر المهارة السياسية في القرار االستراتيجي: الذكاء العاطفي متغير ُمعدل الدراسة للتعرف إلى 

 لتغطية الجانب العملي والميداني من الدراسة.

)مقياس( أثر المهارة السياسية في القرار االستراتيجي: الذكاء العاطفي متغير تم تطوير أداة وقد 

حيث قامت الباحثة بتطوير استبانة مكونه من  ُمعدل، بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة،

 :نجزئيي
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والمتمثلة في مقياس التغير إلى المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة  ضمي الجزء األول: •

)النوع االجتماعي، العمر، المستوى التعليمي، المستوى اإلداري، طبيعة العمل، سنوات 

 الخبرة(.

( فقرة بصورتها األولية 80يتكون من ثالثة محاور، وقد كان عدد األسئلة ) :الجزء الثاني •

 كاآلتي:

 أبعاد المتغيرات المراجع المتغيرات
عدد 

 الفقرات

 المتغير المستقل:

 المهارة السياسية

(Political skill) 

(Shakti&Srivastava,2016). 

''The effect of political skill 

on employees’ career 

success'' 

 

(Gill, et.al.,2014) 

''When Politics Meets 

Ethics: How Political Skill 

Helps Ethical Leaders Foster 

Organizational Citizenship 

Behaviors" 

 الدهاء االجتماعي
(Social Astuteness) 

 
6 

 التأثير في العالقات بين اإلفراد

( Interpersonal Influence) 
 

6 

 الصدق الواضح
Apparent Sincerity)) 

 
6 

 القدرة على التواصل
Networking Ability)) 

6 

 24 االجمالي

 المتغير التابع:

خصائص القرار 

(Campos,et.al.,2014) 

''Strategic Decision Making 

and Firms in Growth Stage'' 

 التعقيد

(Complexity) 
7 
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 االستراتيجي

Strategic 

Decision 

 

(Campos,et.al.,2015) 

'Strategic decision-making 

speed in new technology 

based firms. " 

(Kuehn,2016) 

.''An Exploration of the 

Strategic Decision Making 

Process and the Influence of 

Appreciative Inquiry and 

SOAR on a Senior Leader's 

Use of Analytics '' 

 الالتأكد

(Uncertainty) 
7 

 العقالنية

(Rationality) 
7 

 السيطرة

(Control) 
7 

 28 اإلجمالي

 المتغير المعدل:

 الذكاء العاطفي

Emotional 

Intelligence 
 
 
 
 

Goleman,1998 

 فهم الذات
(self-Awareness) 

7 

 إدارة الذات
(Self- Management) 

7 

 الفهم االجتماعي
(Social Awareness) 

7 

 المهارات االجتماعية
(Social Skills) 

7 

 28 اإلجمالي

 80 اإلجمالي

لصورتها النهائية ومن هذه االختبارات ما ثم خضعت اإلستبانة لعدد من االختبارات حتى تصل 

 يأتي:
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 صدق أداة الدراسة (: 1-5-3) 

الصدق هو أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه أي يقيس فعال الوظيفة التي يفترض انه 

وان األداة تقيس ما وضعت  تساق كل فقرة من المقياس مع البعد الذي تنتمي إليه الفقرة،اإلى  يقيسها

 من اجله وتزود الباحث بمعلومات تتعلق بمشكلة البحث استخدمت الباحثة طريقتين:

 (:Face Validity) الصدق الظاهري .1

 ،هوضعت من أجل قدرتها على قياس ما من حيث أداة الدراسةمظهر  الصدق الظاهريقيس ي 

محكما ( من أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام إدارة  15على ) رض المقياسبع قامت الباحثةو 

األعمال، والعلوم السياسية، والعلوم التربوية في جامعة الشرق األوسط، وفي قسم إدارة األعمال في 

الجامعات األردنية المتمثلة في )الجامعة األردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة العلوم التطبيقية، 

العبارات للمقياس ومدى  وانتماء(، وذلك إلبداء آرائهم في صدق المضمون 2ة(، ملحق )وجامعة الزيتون

مالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه، ودرجة وضوحها، ومن ثم تم اقتراح التعديالت المناسبة، وقد تم 

وبناء على آراء المحكمين تم تعديل  . (Bloom, 2006) لبيان صالحية الفقرة %(80اعتماد معيار )

( فقرة بسبب تشابهها وقرب مدلولها 17بعض الفقرات من ناحية الصياغة لزيادة وضوحها، وتم حذف )

مع فقرات أخرى، أو لعدم مناسبتها ألغراض الدراسة وعدم مناسبة بعضها للبعد الذي تنتمي إليه، 

ة على ثالثة أبعاد رئيسة، وهي )المهارة السياسية، ( فقرة موزع63وبالنتيجة أصبح المقياس يتألف من )

واعتبرت الباحثة آراء المحكمين وتعديالتهم داللة على  (،وصناعة القرار االستراتيجي، والذكاء العاطفي

 الدراسة. الصدق الظاهري ألداة
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 :( Construct Validityئي )صدق البناال .2

من خالل  احتساب  التي وضعت من اجلها وذلك صفةالقياس ل  الداةمدى مالئمة ا لمعرفة

وأجراء التحليل ألعاملي االستكشافي والتحليل ألعاملي  للبعد الكلية الدرجة مع للفقرة االرتباط معامالت

 ألتوكيدي و ذلك على النحو اآلتي:

 (:Exploratory Factor Analysis) االستكشافي التحليل العاملي -أ

االستكشافي والذي يعد منهجا  إحصائيا  لتحليل بيانات متعددة ارتبطت تم استخدام التحليل العاملي 

فيما بينها بدرجات مختلفة من االرتباط في صورة تصنيفات مستقلة قائمة على أسس نوعية للتصنيف، 

وقد تم حساب اكتشاف ما بينها من خصائص مشتركة حيث تولت الباحثة فحص األسس التصنيفية و 

( لكل متغير من متغيرات الدراسة ومجاالتها باستخدام برمجية AVE)متوسط التباين المفسر 

SmarPLS للتحقق من صدق األداة، وقد تبين أن معامل تشبع الفقرات على عواملها كانت أعلى ،

عة القرار ( في جميع الفقرات للمتغيرات المتمثلة في )المهارة السياسية، وصنا0.40من القيمة )

( لجميع المتغيرات ما 0.50االستراتيجي، والذكاء العاطفي(، كما أن متوسط التباين كان أعلى من )

(، فقد تم استبعادها ألن معامل تشبع الفقرات على عواملها 61، و22، و18عدا ثالث فقرات هي )

حيث أصبحت  األداة صالحة لقياس ما وضعت من أجله، ان ( وهذا يدل على0.40كانت أقل من )

( النتائج 10-3ويبين الجدول )  (Pallant, 2005; Hair, et.al., 2010)( فقرة،60تتكون من )

 الخاصة بذلك. 
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( لكل متغير من متغيرات الدراسة ومجاالتها AVEالتحليل العاملي )متوسط التباين المفسر ) (10-3)الجدول 

 (SmarPLSباستخدام برمجية 

 التشبعمعامل  األبعاد الرقم
1 

 الدهاء االجتماعي

0.798 

2 0.787 

3 0.78 

4 0.831 

5 0.764 

6 

 التأثير في العالقات بين األفراد

0.815 

7 0.862 

8 0.832 

9 0.819 

10 0.804 

11 

 الصدق الواضح

0.848 

12 0.82 

13 0.879 

14 0.808 

15 0.822 

16 

 القدرة على التواصل

0.748 

17 0.823 

18 0.251 

19 0.707 

20 0.695 

21 0.559 

22 0.154 

 التعقيد 23
0.581 

24 0.844 



68 
 

 
 

25 0.819 

26 0.857 

27 0.632 

28 

 الالتأكد

0.762 

29 0.718 

30 0.711 

31 0.775 

32 0.695 

33 

 العقالنية

0.843 

34 0.819 

35 0.789 

36 0.807 

37 0.8 

38 

 السيطرة

0.736 

39 0.656 

40 0.633 

41 0.805 

42 0.685 

43 

 فهم الذات

0.796 

44 0.775 

45 0.716 

46 0.795 

47 0.731 

48 

 إدارة الذات

0.807 

49 0.872 

50 0.884 

51 0.909 
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52 0.867 

53 

 الفهم االجتماعي

0.803 

54 0.863 

55 0.834 

56 0.889 

58 0.876 

59 

 المهارات االجتماعية

0.739 

60 0.842 

61 0.268 

62 0.811 

63 0.854 

 

 :الكلية المحور والفقرة مع الدرجة مع للفقرة االرتباط معامالتاستخراج  -ب

تم استخراج معامالت االرتباط للفقرة مع المحور، والفقرة مع الدرجة الكلية، وذلك للتعرف إلى 

، Pearson Correlationصالحية الفقرات لما وضعت ألجله، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

 ( يوضح ذلك11-3والجدول )

 Pearsonللبعد الذي تنتمي إليه باستخدام اختبار  للفقرة مع الدرجة الكلية االرتباطمعامالت ( 11-3) الجدول

Correlation  معدل للذكاء الدور ال لقرار االستراتيجيفي ا اوأثره المهارة السياسيةللتعرف إلى صدق البناء لمقياس
 العاطفي

 

 الذكاء العاطفي صناعة القرار االستراتيجي المهارة السياسية

رقم 
 الفقرة

معامل 
االرتباط مع 
 المحور

معامل 
االرتباط مع 
الدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
االرتباط مع 
 المحور

معامل 
االرتباط مع 
الدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
االرتباط مع 
 المحور

معامل 
االرتباط مع 
الدرجة 
 الكلية

 فهم الذات التعقيد الدهاء االجتماعي
1 **.799 **.634 21 **.703 **.550 41 **.779 **.624 
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2 **.797 **.614 22 **.794 **.629 42 **.788 **.568 

3 **.785 **.638 23 **.808 **.676 43 **.737 **.593 

4 **.835 **.643 24 **.769 **.686 44 **.771 **.619 

5 **.746 **.630 25 **.707 **.575 45 **.739 **.778 

 الذاتإدارة  الالتأكد التأثير في العالقات بين األفراد
6 **.814 **.764 26 **.772 **.583 46 **.810 **.678 

7 **.862 **.776 27 **.569 **.536 47 **.872 **.670 

8 **.831 **.745 28 **.807 **.535 48 **.887 **.612 

9 **.816 **.739 29 **.754 **.533 49 **.903 **.681 

10 **.809 **.715 30 **.812 **.531 50 **.867 **.639 

 الفهم االجتماعي العقالنية الصدق الواضح
11 **.850 **.765 31 **.835 **.653 51 **.817 **.709 

12 **.811 **.705 32 **.805 **.586 52 **.869 **.759 

13 **.876 **.776 33 **.808 **.628 53 **.840 **.737 

14 **.818 **.709 34 **.808 **.607 54 **.877 **.811 

15 **.823 **.722 35 **.803 **.596 55 **.866 **.807 

 المهارات االجتماعية السيطرة القدرة على التواصل
16 **.676 **.640 36 **.676 **.559 56 **.746 **.595 

17 **.780 **.630 37 **.703 **.495 57 **.841 **.737 

18 **.747 **.536 38 **.700 **.592 58 **.862 **.731 

19 **.748 **.462 39 **.765 **.610 59 **.815 **.712 

20 **.620 **.301 40 **.695 **.523 60 **.844 **.820 

 ( فأقل.0.01** دالة احصائيا  عند مستوى الداللة )

بين فقرات المقياس والمحور التي تنتمي إليه،  االرتباطأن قيم معامالت  (11-3)يتضح من الجدول 

مما  (،Pallant, 2005) ( والمقبول لتمييز الفقرات0.30والفقرات والدرجة الكلية كانت أعلى من )

ال، وأن جميع فقرات المقياس يشير إلى أن جميع الفقرات تسهم في الدرجة الكلية للمقياس بشكل فعّ 

 ( فقرة.60بناء المقياس، والذي يتكون من )تقيس الخاصية نفسها، مما يؤكد صدق 

 (:Confirmatory Factor Analysisلتوكيدي )التحليل العاملي ا -جـ

( AVEللتحقق من الصدق البنائي للمقياس قامت الباحثة بحساب متوسط التباين المفسر )

 لكل بعد من  أبعاد الدراسة وقيم الفا كرونباخ  كما يتضح في الجدول اآلتي:
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 صدق البناء وثبات أداة الدراسةجدول  (3-12)

Cronbac األبعاد

h's Alpha 
rho_A 

Composit

e Reliability 

Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

 0.754 0.939 0.921 0.918 إدارة الذات

التأثير في العالقات بين 

 اإلفراد
0.884 0.887 0.915 0.683 

 0.571 0.866 0.871 0.813 التعقيد

 0.628 0.894 0.855 0.852 االجتماعي الدهاء

 0.498 0.831 0.773 0.751 السيطرة

 0.699 0.921 0.894 0.892 الصدق الواضح

 0.659 0.906 0.876 0.871 العقالنية

 0.728 0.93 0.916 0.907 الفهم االجتماعي

 0.507 0.835 0.789 0.76 القدرة على التواصل

 0.537 0.853 0.814 0.799 الالتأكد

 0.676 0.912 0.896 0.88 المهارات االجتماعية

 0.583 0.874 0.824 0.821 فهم الذات

-0.76لمتغيرات الدراسة تراوحت ) المحسوبه الفا معامالت ، بأن قيم(12-3)يتضح من الجدول

( مما يشير إلى أنها تتمتع بمستوى مناسب من الثبات، كما أن متوسط التباين المستخرج 0.91

(AVE )( وهو يشير إلى قيم مناسبة0.75-0.50تراوحت قيمه من ) Pallant, 2005)ويوضح ) 

 الشكل التالي صدق البناء وثبات أداة الدراسة:
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 ( صدق البناء وثبات أداة الدراسة3-1)الشكل                         
 

 ( وهو مؤشر موائمة الجودة0.924) Goodness of Fit Index (GFI)قيمة  يتضح من الشكل أن

 Comparative Fit Indexأيضا ، بلغت قيمة  )الموائمة التامة(. وهذه القيمة مقاربة للواحد صحيح

(CFI) (0.948) وهذه القيمة هي مؤشر الموائمة المقارن وهذه القيمة أيضا قريبة من الواحد صحيح ،

أثر المهارة السياسية في القرار االستراتيجي: الذكاء دق فقرات مقياس وهذا يؤشر جودة المطابقة وص

 .العاطفي متغير معدل

GFI = 0.924 

CFI = 0.948 
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 ثبات أداة الدراسة(: 2-5-3)

عادة االختبار(  –الثبات بطريقة )االستقرار  .1  :Stability – Test-Re-Testاختبار وا 

 (Test – Retest)لحساب ثبات أداة الدراسة قامت الباحثة باستخدام طريقة إعادة تطبيق االختبار 

 (24-15مقداره) على عينة استطالعية مرتين بينهما فارق زمني اإلستبانةيتم في هذه الطريقة تطبيق 

بين إجابات المفحوصين في المرتين، إذا  (Pearson Correlation) ثم حساب معامل االرتباط يوم

 تهامءومال تهاوبالتالي  صالحي اإلستبانةكان معامل االرتباط مرتفعا فان هذا يكون مؤشرا على ثبات 

( موظفا  عامال  في قطاع 15على ) اإلستبانة الباحثة طبقت، لذا (2014الخزعلي،) ألغراض الدراسة

واستخدمت الباحثة ،  يوم( 17بفارق زمني بين المرتين مدته ) اإلستبانةطبقت ومن ثم الكهرباء، 

 .(13-3)وكانت قيم معامل الثبات للمحاور الرئيسة كما في الجدول ،لحساب الثبات معادلة بيرسون

 (15نتائج معامالت الثبات باستخدام طريقة إعادة االختبار )ن= (13-3الجدول )

معامل ثبات  الفقرات متغيرات الدراسة

 0.778 5-1 الدهاء االجتماعي اإلعادة
 0.789 10-6 األفرادالتأثر في العالقات بين 
 0.820 15-11 الصدق الواضح

 0.775 20-16 القدرة على التواصل
 0.826 20-1 المهارة السياسية

 0.724 25-21 التعقيد
 0.802 30-26 الالتأكد
 0.741 35-31 العقالنية
 0.820 40-36 السيطرة

 0.835 40-21 صناعة القرار االستراتيجي
 0.800 45-41 فهم الذات
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 0.745 50-46 إدارة الذات
 0.777 55-51 الفهم االجتماعي

 0.762 60-56 المهارات االجتماعية
 0.802 60-41 الذكاء العاطفي

 

وتعد قيم (، 0.835و  0.724ما بين )تراوحت أن قيم معامل االستقرار  (13-3)يتبين من الجدول

  الثبات هذه مقبولة ألغراض هذه الدراسة. تمعامال

 :Consistency –Conbach's Alphaالثبات بطريقة االتساق الداخلي   .2

االتساق الداخلي ألسئلة اإلستبانة هو قوة االرتباط بين درجات كل مجال ودرجات أسئلة اإلستبانة 

حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ باستخدام برنامج  عن طريقالكلية، وقامت الباحثة بقياس الثبات 

SPSS. 

 معامالت الثبات لفقرات أداة الدراسة باستخدام اختبار ألفا كرونباخ (3-14الجدول )

 معامل ألفا كرونباخ الفقرات متغيرات الدراسة
 0.851 5-1 الدهاء االجتماعي
 0.883 10-6 األفرادالتأثر في العالقات بين 

 0.892 15-11 الواضحالصدق 
 0.758 20-16 القدرة على التواصل
 0.933 20-1 المهارة السياسية

 0.809 25-21 التعقيد
 0.802 30-26 الالتأكد
 0.870 35-31 العقالنية
 0.751 40-36 السيطرة

 0.896 40-21 صناعة القرار االستراتيجي
 0.815 45-41 فهم الذات
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 0.918 50-46 إدارة الذات
 0.907 55-51 الفهم االجتماعي

 0.879 60-56 المهارات االجتماعية
 0.948 60-41 الذكاء العاطفي

( أن قيم معامل ألفا كرونباخ للمحاور الفرعية للمقياس تراوحت بين 3-14يتضح من الجدول )

لجميع الثبات ( وهي قيمة مقبولة ألغراض الدراسة الحالية، وتبين أن معامالت 0.948و  0.751)

 .(Hair, et.al, 2010)( 0.70أعلى من ) أبعاد الدراسة الثالث

 مفتاح تصحيح المقياس •

تم مراعاة أن يتدرج مقياس )ليكرت الخماسي( المستخدم في الدراسة تبعا  لقواعد وخصائص المقاييس 

 كما يلي: 

 

 ال أتفق تماماً  ال أتفق محايد أتفق أتفق تماماً 
5 4 3 2 1 

ن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم التعامل معها على إما تقدم فواعتمادا  على 

 النحو اآلتي وفقا  للمعادلة التالية:

 لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات، أي:  التنفيذيةالقيمة  –القيمة العليا 

 وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 1.33=   4=    (5-1)

   3        3 
 2.33= 1.33+  1.00وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

 3.67= 1.33+ 2.34ويكون المستوى المتوسط من 
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 5.00 -3.68ويكون المستوى المرتفع من 

 متغيرات الدراسة (: 6-3)

 اشتملت الدراسة على العديد من المتغيرات:

)الدهاء  المستقلة الفرعية اآلتية:شمل المتغيرات يو : المهارة السياسية :المتغير المستقل: أوالً 

 االجتماعي، التأثير في العالقات بين األفراد، الصدق الواضح، القدرة على التواصل(.

)فهم  الفرعية اآلتية:الُمعدلة ويشمل المتغيرات : ويتضمن الذكاء العاطفيالُمعدل: : المتغير  ثانياً 

 الذات، إدارة الذات، الفهم االجتماعي، المهارات االجتماعية(

: المتغيرات التابعة الفرعية اآلتيةويتضمن  :صناعة القرار االستراتيجيالمتغير التابع: ويشمل ثالثا : 

 )التعقيد، الالتأكد، العقالنية، السيطرة(.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة(: 7-3)

دخالها  إلى الحاسوب ومن ثم بعد جمع المعلومات الالزمة حول المتغيرات تم ترميز البيانات وا 

تم استخدام ( لمعالجة البيانات ثم SPSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) االستعانة ببرنامج

 كاآلتي:  يالوصف اإلحصاءأساليب 

 حسب المتغيرات الديموغرافية. التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة  -

 والتعرف إلى مدى تشتت االستجابات.

للتعرف إلى صدق البناء الداخلي ألداة  :(Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون  -

  الدراسة.
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(: للتعرف إلى استقرار أداة بطريقة االختبار (Pearson Correlation معامل ارتباط بيرسون -

عادة االختبار   ، test re-testوا 

االتساق الداخلي ألداة للتعرف إلى  :(Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ استخدام اختبار -

 .الدراسة

المتغيرات عدد من للتعرف إلى أثر  :(Multi Regressionالمتعدد )اختبار االنحدار  -

 التابع. لمتغيرالمستقلة على ا

لتحديد أهمية كل  (:Multi Regression- Stepwiseالمتعدد التدريجي )اختبار االنحدار  -

بعد من أبعاد المتغير المستقل على حده في المساهمة في األنموذج الرياضي، عن طريق 

  .ترتيب دخول هذه األبعاد في معادلة االنحدار

للتعرف  (:(Hierarchical Interaction Regressionلتفاعلي الهرمي تحليل االنحدار ا -

 إلى دور المتغير المعدل في أثر المتغير المستقل على التابع.
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 الفصل الرابع

 وتحليلها نتائج الدراسةعرض 

 (: المقدمة 1-4)

حساب المتوسطات الحسابية يتناول هذا الفصل عرضا لنتائج التحليل اإلحصائي من خالل 

 إلىلكل فقرة للتعرف  نسبة الموافقة(، و tواستخراج قيم ) لكل متغيرات الدراسة واالنحرافات المعيارية،

لمتغيرات الدراسة كما يتناول اختبار فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية استجابات أفراد عينة 

   وفيما يلي عرض لهذه النتائج. الخاصة بها

 نتائج التحليل الوصفي للدراسة  (:2-4)

 المهارة السياسية:أوال: 

المهارة السياسية والمتعلقة  بـ )الدهاء للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى 

االجتماعي، التأثير في العالقات بين األفراد، الصدق الواضح، القدرة على التواصل( لدى قطاع توزيع 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، واستخراج قيم ب قامت الباحثة ،الكهرباء األردني

(t)  ( يوضح ذلك:1-4والجدول ) نسبة الموافقةو 
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الستجابات أفراد عينة الدراسة  نسبة الموافقة( و t(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )4-1الجدول )
 مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابيالمهارة السياسية عن مستوى 

 المهارة السياسية الرقم

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة
 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.80 28.010 0.65 3.99 القدرة على التواصل 4
 مرتفع 2 0.76 19.845 0.75 3.80 الدهاء االجتماعي 1
 متوسط 3 0.73 13.581 0.87 3.64 العالقات بين األفرادالتأثير في  2

 متوسط 4 0.71 11.499 0.89 3.55 الصدق الواضح 3

 مرتفع - 0.75 20.912 0.66 3.74 المتوسط الحسابي العام

 (3.00( فأقل، قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

( أن بلغ المتوسط الحسابي العام للمهارة السياسية لدى قطاع توزيع 4-1الجدول )يتضح من 

مما يدل على فعالية المهارة  (t( )20.912(، وبلغت قيمة )0.66( وبانحراف معياري )3.74الكهرباء )

 (، وهو من المستوى المرتفع،0.75بلغت ) بنسبة موافقة، و السياسية في قطاع توزيع الكهرباء األردني

(، حيث جاءت القدرة على 3.55و  3.99وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للمهارة السياسية ما بين )

(، وقد بلغت 0.65( وبانحراف معياري )3.99التواصل بالمرتبة األولى والحائزة على متوسط حسابي )

لدهاء (، وهو من المستوى المرتفع، ومن ثم جاء ا0.80) بنسبة موافقة(، و t( )28.010قيمة )

بنسبة ( و t( )19.845( وبلغت قيمة )0.75( وانحراف معياري )3.80االجتماعي، بمتوسط حسابي )

( 3.64(، وفي المرتبة الثالثة جاء التأثير في العالقات بين األفراد بمتوسط حسابي )0.76) موافقة

( وهو من 0.73بلغت ) بنسبة موافقة( و 13.581) (t)(، وقد بلغت قيمة 0.87وبانحراف معياري )

( وبانحراف 3.55المستوى المتوسط، وفي المرتبة األخيرة جاء الصدق الواضح، بمتوسط حسابي )
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( وهو من المستوى 0.71(، وأهمية نسبية بلغت )11.499) (t)(، حيث بلغت قيمة 0.89معياري )

 المتوسط.

األردني، من وجهة وهذا يدل على أن المهارة السياسية مرتفعة المستوى في قطاع توزيع الكهرباء 

  نظر أفراد عينة الدراسة.

وهذا يوضح أن لدى صانع القرار القدرة على قضاء الكثير من الوقت مع اآلخرين في العمل، 

تفادة والتواصل مع األفراد المهمين بشكل جيد، إضافة إلى تطوير العالقات مع أصحاب النفوذ، لالس

 دعمهم من خالل اهتمامه بمصالحهم.منهم في انجاز بعض األعمال، و الحصول على 

الستجابات  نسبة الموافقة(، و tوفيما يلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيم )

 أفراد عينة الدراسة عن فقرات المهارة السياسية حسب المحاور الفرعية:

 الدهاء االجتماعي: .1

، نسبة الموافقة(، و tخراج قيم )تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واست

للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى الدهاء االجتماعي من وجهة نظر أفراد عينة 

 ( يوضح ذلك:4-2والجدول )، الدراسة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  (4-2الجدول )
 )الدهاء االجتماعي( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم

 فقرات

 )الدهاء االجتماعي(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة

 المستوى الرتبة

3 

يقدم صانع القرار نفسه 

 )لباقة(. لآلخرين بفطنة
 مرتفع 1 0.798 20.043 0.91 3.99

5 

يوصل صانع القرار 

 .بشكل واضحالمعلومة 
 مرتفع 2 0.77 16.278 0.97 3.85

1 

يفهم صانع القرار الناس 

 .بشكل واضح
 مرتفع 3 0.76 16.075 0.92 3.80

2 

يستطيع صانع القرار 

استشعار الدوافع الخفية وراء 

 .سلوك اآلخرين

 مرتفع 4 0.748 15.168 0.91 3.74

4 

يحلل صانع القرار لغة 

 .الجسد عند اآلخرين
 متوسط 5 0.73 11.645 1.04 3.65

 مرتفع - 0.76 19.845 0.75 3.80 المتوسط الحسابي العام

 (3.00( فأقل، قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

( أن المتوسطات الحسابية لمحور )الدهاء االجتماعي(، تراوحت 4-2يتضح من الجدول رقم )

( وهو من المستوى 3.80(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.65و  3.99) ما بين

(، وبانحراف معياري 3.99( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )3المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم )

( وهو من المستوى المرتفع، حيث 0.798) بنسبة موافقةو  (،t( )20.043(، وقد بلغت قيمة )0.91)
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(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم الفقرة على )يقدم صانع القرار نفسه لآلخرين بفطنة )لباقةنصت 

 بنسبة موافقة( و t( )16.278(، وبلغت قيمة )0.97( وبانحراف معياري )3.85( بمتوسط حسابي )5)

معلومة بشكل ، وقد نصت الفقرة على )يوصل صانع القرار ال(، وهو من المستوى المرتفع أيضا  0.77)

 واضح(.

( وبانحراف معياري 3.65( بمتوسط حسابي )4وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 ( وهو من المستوى المتوسط. 0.73) بنسبة موافقة( و t( )11.645(، وقد بلغت قيمة )1.04)

في قطاع توزيع الكهرباء األردني مرتفع المستوى من الدهاء االجتماعي وهذا يفسر أن 

 هة نظر أفراد عينة الدراسة.وج

مما يؤكد أن صانع القرار يقدم نفسه لآلخرين بفطنة ولباقة، وهذه من األمور المفيدة والتي 

تترك انطباعا  جيدا  عند اآلخرين، فاللباقة تميز صانع القرار وتعطيه ميزة خاصة ترفع من مستوى 

 التقُبل من اآلخرين. 

 التأثير في العالقات بين األفراد: .2

، نسبة الموافقة(، و tتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج قيم )

للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى التأثير في العالقات بين األفراد من وجهة نظر 

 ( يوضح ذلك:4-3أفراد عينة الدراسة في قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  (4-3الجدول )
 )التأثير في العالقات بين األفراد( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم

 فقرات

 )التأثير في العالقات بين األفراد(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة

 المستوى الرتبة

10 

يتمكن صانع القرار من الحصول على دعم 

 زمالئه.
3.73 0.97 13.916 0.746 

 مرتفع 1

 0.732 11.145 1.10 3.66 يشعر صانع القرار العاملين معه بالراحة. 6
 متوسط 2

9 

يطور صانع القرار شبكة واسعة من 

 عالقات الزمالة في العمل.
3.66 1.10 11.199 0.732 

 متوسط 2

8 

يمتلك صانع القرار القدرة على كسب تأييد 

 اآلخرين لقراراته.
3.63 1.02 11.533 0.726 

 متوسط 4

7 

يمتلك صانع القرار رصيد كبير من ثقة 

 اآلخرين.
3.52 1.10 8.692 0.704 

 متوسط 5

 0.728 13.581 0.87 3.64 المتوسط الحسابي العام
 متوسط -

 (3.00( فأقل، قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

( أن المتوسطات الحسابية لمحور )التأثير في العالقات بين 4-3يتضح من الجدول رقم )

( 3.64(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.52و  3.73األفراد(، تراوحت ما بين )

(، 3.73( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )10المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم ) وهو من المستوى

( وهو من المستوى 0.746) بنسبة موافقةو  (،t( )13.916(، وقد بلغت قيمة )0.97وبانحراف معياري )

(، وفي المرتبة المرتفع، حيث نصت الفقرة على )يتمكن صانع القرار من الحصول على دعم زمالئه

( t(، وبلغت قيمة )1.10( وبانحراف معياري )3.66( بمتوسط حسابي )6اءت الفقرة رقم )الثانية ج
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، وقد نصت الفقرة على )يشعر صانع (، وهو من المستوى المتوسط0.732) بنسبة موافقة( و 11.145)

 القرار العاملين معه بالراحة(.

وبانحراف معياري ( 3.52( بمتوسط حسابي )7وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 ( وهو من المستوى المتوسط. 0.704) بنسبة موافقة( و t( )8.692(، وقد بلغت قيمة )1.10)

في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسط التأثير في العالقات بين األفراد وهذا يفسر أن 

  المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

شبكات واسعة من العالقات، وهو ما جعل رصيده من وهذا يوضح أن صانع القرار لم يطور 

على  غير عالي، مما قد يضعف تاييد اآلخرين له بعض الشئ فيخسر القليل من الدعم، ثقة اآلخرين

 للراحة الدائمة لهم قد يخسر دعم البعض.الرغم من توفيره 

 الصدق الواضح: .3

، نسبة الموافقة(، و tج قيم )تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخرا

للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى الصدق الواضح من وجهة نظر أفراد عينة 

 ( يوضح ذلك:4-4الدراسة في قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )
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الدراسة عن فقرات محور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  (4-4الجدول )
 )الصدق الواضح( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم
 فقرات

 )الصدق الواضح(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة
 الرتبة

   

 المستوى

14 

يبني صانع القرار عالقاته مع اآلخرين 

 على أساس االحترام المتبادل.
 مرتفع 1 0.736 12.004 1.04 3.68

15 

يقدم صانع القرار الدعم لآلخرين حينما 

 يحتاجون له.
 متوسط 2 0.72 10.429 1.07 3.60

12 

يوفي صانع القرار بالتزاماته في الموعد 

 المحدد.
 متوسط 3 0.704 9.320 1.05 3.52

11 

يهتم صانع القرار بشكل حقيقي بمصالح 

 .اآلخرين
 متوسط 4 0.698 8.528 1.07 3.49

13 

يمتلك صانع القرار نوايا صادقة في 

 سلوكياته.
 متوسط 5 0.69 7.824 1.07 3.45

 متوسط - 0.71 11.499 0.89 3.55 المتوسط الحسابي العام

 (3.00( فأقل، قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

المتوسطات الحسابية لمحور )الصدق الواضح(، تراوحت ما ( أن 4-4يتضح من الجدول رقم )

( وهو من المستوى 3.55(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.45و  3.68بين )

(، وبانحراف معياري 3.68( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )14المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )

( وهو من المستوى المرتفع، حيث 0.736) بنسبة موافقةو  (،t( )12.004(، وقد بلغت قيمة )1.04)

(، وفي المرتبة نصت الفقرة على )يبني صانع القرار عالقاته مع اآلخرين على أساس االحترام المتبادل
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( t(، وبلغت قيمة )1.07( وبانحراف معياري )3.60( بمتوسط حسابي )15الثانية جاءت الفقرة رقم )

، وقد نصت الفقرة على )يقدم صانع (، وهو من المستوى المتوسط0.72) بنسبة موافقة( و 10.429)

 القرار الدعم لآلخرين حينما يحتاجون له(.

( وبانحراف معياري 3.45( بمتوسط حسابي )13وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 ( وهو من المستوى المتوسط. 0.69) بنسبة موافقة( و t( )7.824(، وقد بلغت قيمة )1.07)

في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسط المستوى من وجهة الصدق الواضح وهذا يفسر أن 

 .نظر أفراد عينة الدراسة

وهذا يوضح أن صانع القرار لم يهتم بصالح من حوله بما يكفي، نتيجة عدم تقديمه الدعم 

اهتمامه بمصالح  على الرغم منالمطلوب عند الحاجة له، وقد يقصر في الوفى بالتزامته بعض الشي 

 اآلخرين فيظهر بمصداقية اقل إلى حدا ما.

 القدرة على التواصل: .4

، نسبة الموافقة(، و tتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج قيم )

للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى القدرة على التواصل من وجهة نظر أفراد عينة 

 ( يوضح ذلك:4-5في قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )الدراسة 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور )القدرة  (4-5الجدول )
 على التواصل( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم

 فقرات

 )القدرة على التواصل(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة
 المستوى الرتبة

19 

يوظف صانع القرار عالقاته باألشخاص 

 المهمين إلنجاز أعماله.
4.12 0.88 23.511 0.824 

 مرتفع 1

20 

يجيد صانع القرار التعامل مع أصحاب 

 المصالح بحسب أهميتهم.
4.08 0.89 22.538 0.816 

 مرتفع 2

17 

القرار بناء عالقات مع الناس يجيد صانع 

 المؤثرين.
4.02 0.90 21.101 0.804 

 مرتفع 3

18 

يمتلك صانع القرار شبكة واسعة من 

 العالقات مع اآلخرين وفي جميع المستويات.
3.94 0.93 18.791 0.788 

 مرتفع 4

16 

يقضي صانع القرار الكثير من الوقت في 

 العمل مع اآلخرين.
3.78 0.99 14.627 0.756 

 مرتفع 5

 0.798 28.010 0.65 3.99 المتوسط الحسابي العام
- 

 مرتفع

 (3.00( فأقل، قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

( أن المتوسطات الحسابية لمحور )القدرة على التواصل(، تراوحت 4-5يتضح من الجدول رقم )

( وهو من المستوى 3.99(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.78 و 4.12ما بين )

(، وبانحراف معياري 4.12( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )19المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم )

( وهو من المستوى المرتفع، حيث 0.824) بنسبة موافقة(، و t( )23.511(، وقد بلغت قيمة )0.88)

يوظف صانع القرار عالقاته باألشخاص المهمين إلنجاز أعماله(، وفي المرتبة لى )نصت الفقرة ع
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( t(، وبلغت قيمة )0.89( وبانحراف معياري )4.08( بمتوسط حسابي )20الثانية جاءت الفقرة رقم )

، وقد نصت الفقرة على )يجيد صانع (، وهو من المستوى المرتفع0.816) بنسبة موافقة( و 22.538)

 لتعامل مع أصحاب المصالح بحسب أهميتهم(.القرار ا

( وبانحراف معياري 3.78( بمتوسط حسابي )16وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 ( وهو من المستوى المرتفع. 0.756) بنسبة موافقة( و t( )14.627(، وقد بلغت قيمة )0.99)

األردني مرتفع المستوى من في قطاع توزيع الكهرباء القدرة على التواصل وهذا يفسر أن 

  وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

أن صانع القرار لديه قدرة عالية على التواصل، فهو لديه شبكة واسعة من  وهذا يوضح

مل ولديه قدرة على توظيف عالقاته، فهو يجيد بناء عالقات مع الناس المؤثرين، ويقضي التعا

 الوقت الكثير في العمل.

 ر االستراتيجي:صناعة القراثانيا:

 نسبة الموافقةو  (t)تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، واستخراج قيم 

صناعة القرار االستراتيجي والمتعلقة  بـ )التعقيد، للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى 

 ( يوضح ذلك:4-6، والجدول )األردنيالالتأكد، العقالنية، والسيطرة( لدى قطاع توزيع الكهرباء 
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الستجابات أفراد عينة الدراسة  نسبة الموافقة( و tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) (4-6الجدول )
 صناعة القرار االستراتيجي مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابيعن مستوى 

 صناعة القرار االستراتيجي الرقم

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة

 المستوى الرتبة

 متوسط 1 0.734 20.445 0.71 3.67 السيطرة 4

 متوسط 2 0.728 18.541 0.74 3.64 العقالنية 3

 متوسط 3 0.718 14.008 0.78 3.59 التعقيد 1
 متوسط 4 0.706 12.171 0.81 3.53 الالتأكد 2

 0.722 15.674 0.67 3.61 الحسابي العامالمتوسط 
 متوسط -

 (3.00( فأقل، قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

( أن بلغ المتوسط الحسابي العام لصناعة القرار االستراتيجي لدى 4-6يتضح من الجدول )

مما (، t( )15.674(، وبلغت قيمة )0.67وبانحراف معياري ) (3.61قطاع توزيع الكهرباء األردني )

بلغت  بنسبة موافقةو  يدل على فعالية صناعة القرار االستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء األردني،

صناعة القرار االستراتيجي وسطات الحسابية ل(، وهو من المستوى المتوسط، وقد تراوحت المت0.722)

( 3.67حيث جاءت السيطرة بالمرتبة األولى والحائزة على متوسط حسابي )(، 3.53و  3.67ما بين )

(، وهو من 0.734) بنسبة موافقة(، و t( )20.445(، وقد بلغت قيمة )0.71وبانحراف معياري )

( 0.74( وانحراف معياري )3.64المستوى المتوسط، ومن ثم جاءت العقالنية، بمتوسط حسابي )

(، وهو من المستوى المتوسط، وفي المرتبة الثالثة 0.728) سبة موافقةبن( و t( )18.541وبلغت قيمة )

( 14.008) (t)(، وقد بلغت قيمة 0.78( وبانحراف معياري )3.59جاء التعقيد بمتوسط حسابي )

( وهو من المستوى المتوسط، وفي المرتبة األخيرة جاء الالتأكد، بمتوسط 0.718بلغت ) بنسبة موافقةو 



90 
 

 
 

(، وأهمية نسبية بلغت 12.171) (t)بلغت قيمة  (، حيث0.81حراف معياري )( وبان3.53حسابي )

 ( وهو من المستوى المتوسط.0.706)

وهذا يدل على أن صناعة القرار االستراتيجي متوسط المستوى في قطاع توزيع الكهرباء األردني، 

  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

على الرغم من وجود السيطرة  متوسط من وجهة نظر العينة صنع القرار االستراتيجيوهذا يوضح أن 

 يصعب من عملية صنع القرار االستراتيجي.  التعقيد والال تاكد  والعقالنية ولكن بشكل متوسط وتواجد

الستجابات  نسبة الموافقة(، و tوفيما يلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيم )

 أفراد عينة الدراسة عن فقرات صناعة القرار االستراتيجي حسب المحاور الفرعية:

 التعقيد: .1

، نسبة الموافقة(، و tتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج قيم )

الدراسة في للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى التعقيد من وجهة نظر أفراد عينة 

 ( يوضح ذلك:4-7قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  (4-7الجدول )
 )التعقيد( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم
 فقرات

 )التعقيد(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.744 14.003 0.96 3.72 يختار صانع القرار بين بدائل متنوعة. 24
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22 

يتعامل صانع القرار مع عدد كبير من 

 البدائل.
 متوسط 2 0.728 11.538 1.04 3.64

 متوسط 3 0.72 11.446 0.97 3.60 يواجه صانع القرار تشابه في البدائل. 23

 متوسط 4 0.71 9.563 1.06 3.55 يواجه صانع القرار الكثير من ألمعارضه. 25

21 

يعمل صانع القرار في بيئة تتسم بالال 

 استقرار.
 متوسط 5 0.686 6.963 1.14 3.43

 - 0.718 14.008 0.78 3.59 المتوسط الحسابي العام
 متوسط

 (3.00فأقل، قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )( 0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

( أن المتوسطات الحسابية لمحور )التعقيد(، تراوحت ما بين 4-7يتضح من الجدول رقم )

( وهو من المستوى 3.59(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.43و  3.72)

(، وبانحراف معياري 3.72حيث بلغ ) ( على أعلى متوسط حسابي24المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )

( وهو من المستوى المرتفع، حيث 0.744) بنسبة موافقة(، و t( )14.003(، وقد بلغت قيمة )0.96)

( 22(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )نصت الفقرة على )يختار صانع القرار بين بدائل متنوعة

 بنسبة موافقة( و t( )11.538وبلغت قيمة ) (،1.04( وبانحراف معياري )3.64بمتوسط حسابي )

، وقد نصت الفقرة على )يتعامل صانع القرار مع عدد كبير من  (، وهو من المستوى المتوسط0.728)

 البدائل(.

( وبانحراف معياري 3.43( بمتوسط حسابي )21وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 ( وهو من المستوى المتوسط. 0.686) وافقةبنسبة م( و t( )6.963(، وقد بلغت قيمة )1.14)
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في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسط المستوى من وجهة نظر التعقيد وهذا يفسر أن 

  أفراد عينة الدراسة.

عالي التعقيد بسبب البدائل المتنوعة، ووجود التشابه  القرار االستراتيجي صنع وهذا يوضح أن

   مستقرة.لغير بين تلك البدائل والبيئة ا

 الالتأكد: .2

، نسبة الموافقة(، و tتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج قيم )

للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى الالتأكد من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في 

 ( يوضح ذلك:4-8قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  (4-8الجدول )
 )الالتأكد( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم
 فقرات

 )الالتأكد(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.768 17.951 0.87 3.84 بيئية متغيرة.يتعامل صانع القرار مع عوامل  27

26 

يدرك صانع القرار أن المعلومات المتعلقة 

 بالقرار تتسم بقلة الوضوح.
3.60 1.00 11.164 0.72 

 متوسط 2

 0.704 8.833 1.10 3.52 يعتمد صانع القرار على حدسه. 29
 متوسط 3

 متوسط 4 0.678 6.128 1.17 3.39 يصعب على صانع القرار التنبؤ بنتائج القرار. 28

 0.66 4.492 1.23 3.30 يعاني صانع القرار من شح المعلومات. 30
 متوسط 5
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 - 0.706 12.171 0.81 3.53 المتوسط الحسابي العام
 متوسط

 (3.00( فأقل، قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

( أن المتوسطات الحسابية لمحور )الالتأكد(، تراوحت ما بين 4-8الجدول رقم ) يتضح من

( وهو من المستوى 3.53(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.30و  3.84)

(، وبانحراف معياري 3.84( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )27المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )

( وهو من المستوى المرتفع، حيث 0.768) بنسبة موافقة(، و t( )17.951مة )(، وقد بلغت قي0.87)

(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم نصت الفقرة على )يتعامل صانع القرار مع عوامل بيئية متغيرة

 بنسبة موافقة( و t( )11.164(، وبلغت قيمة )1.00( وبانحراف معياري )3.60( بمتوسط حسابي )26)

، وقد نصت الفقرة على )يدرك صانع القرار أن المعلومات  وهو من المستوى المتوسط (،0.72)

 المتعلقة بالقرار تتسم بقلة الوضوح(.

( وبانحراف معياري 3.30( بمتوسط حسابي )30وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 ( وهو من المستوى المتوسط. 0.66) بنسبة موافقة( و t( )4.492(، وقد بلغت قيمة )1.23)

في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسط المستوى من وجهة نظر الالتأكد وهذا يفسر أن 

  أفراد عينة الدراسة.

يصعب قد تتسم بقلة الوضوح فيتعامل مع معلومات  القرار االستراتيجي صنع وهذا يوضح أن

  ومات لديه شحيحة.التنبؤ بنتائج القرار والمعلعلى صانع القرار 
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 العقالنية: .3

، نسبة الموافقة(، و tتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج قيم )

للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى العقالنية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في 

 :( يوضح ذلك4-9قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  (4-9الجدول )
 )العقالنية( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم

 فقرات

 )العقالنية(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة

 المستوى الرتبة

34 

في تحديد البدائل يعتمد صانع القرار 

 على خبراته السابقة.
3.95 0.91 19.272 0.79 1 

 مرتفع

32 

يجمع صانع القرار المعلومات لعملية 

 صنع القرار.
3.81 0.93 18.407 0.762 2 

 مرتفع

33 

يصنف صانع القرار بدائل القرار في 

 العائد. –ضوء حسابات الكلفة 
 متوسط 3 0.728 12.769 0.99 3.64

35 

صانع القرار الجدل خالل عملية يحسم 

 النقاش باالعتماد على األدلة المنطقية.
3.51 0.96 10.803 0.702 4 

 متوسط

31 

يبذل صانع القرار المزيد من الجهد 

 لتشخيص المشاكل بموضوعية.
 متوسط 5 0.656 7.254 1.03 3.28

 - 0.728 18.541 0.78 3.64 المتوسط الحسابي العام
 متوسط



95 
 

 
 

 (3.00( فأقل، قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

( أن المتوسطات الحسابية لمحور )العقالنية(، تراوحت ما بين 4-9يتضح من الجدول رقم )

( وهو من المستوى 3.64(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.28و  3.95)

(، وبانحراف معياري 3.95( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )34وقد حازت الفقرة رقم )المتوسط، 

( وهو من المستوى المرتفع، حيث 0.79) بنسبة موافقة(، و t( )19.272(، وقد بلغت قيمة )0.91)

(، وفي المرتبة الثانية نصت الفقرة على )يعتمد صانع القرار في تحديد البدائل على خبراته السابقة

( t(، وبلغت قيمة )0.93( وبانحراف معياري )3.81( بمتوسط حسابي )32اءت الفقرة رقم )ج

، وقد نصت الفقرة على )يجمع صانع  (، وهو من المستوى المرتفع0.762) بنسبة موافقة( و 18.407)

 القرار المعلومات لعملية صنع القرار(.

( وبانحراف معياري 3.28) ( بمتوسط حسابي31وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 ( وهو من المستوى المتوسط. 0.762) بنسبة موافقة( و t( )7.254(، وقد بلغت قيمة )1.03)

في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسطة المستوى من وجهة نظر العقالنية وهذا يفسر أن 

  أفراد عينة الدراسة.

يصنع قراراته وفقا لخبراته  االستراتيجي يحتاج العقالنية فقد القرارصانع  وهذا يوضح أن

واليحسم بعض كن قد ينخفض تشخيص المشاكل بموضوعية ، ولالسابقة، ويعتمد على البيانات وتحليلها

 .  االمور الجدلية
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 السيطرة: .4

، نسبة الموافقة(، و tتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج قيم )

للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى السيطرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في 

 ( يوضح ذلك:4-10قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  (4-10الجدول )
 مرتبة ترتيبًا تنازليًا..)السيطرة( 

 الرقم
 فقرات

 )السيطرة(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة
 المستوى الرتبة

37 

يحتاج صانع القرار إلى التواصل مع مستويات 

 مختلفة في القطاع لتمرير القرار.
4.00 0.90 22.685 0.800 

1 
 مرتفع

40 

الرقابة على الجهات يستلزم تطبيق القرار 

 المنفذة للقرار.
3.74 0.88 16.739 0.748 

 مرتفع 2

36 

يطور صانع القرار جودة قراراته  من خالل 

 المتابعة المستمرة.
3.64 0.92 13.028 0.728 

 متوسط 3

38 

يواجه صانع القرار الكثير من المعوقات 

 البيروقراطية أثناء عملية صنع القرار.
3.50 0.94 10.869 0.700 

 متوسط 4

39 

يضع صانع القرار خطة مفصلة للتحكم بسير 

 القرار.
3.45 0.90 9.539 0.690 

 متوسط 5

 0.734 20.445 0.64 3.67 المتوسط الحسابي العام
- 

 متوسط

 (3.00( فأقل، قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 
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( أن المتوسطات الحسابية لمحور )السيطرة(، تراوحت ما بين 4-10الجدول رقم )يتضح من 

( وهو من المستوى 3.67(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.45و  4.00)

(، وبانحراف معياري 4.00( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )37المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )

( وهو من المستوى المرتفع، حيث 0.80) بنسبة موافقة(، و t( )22.685ة )(، وقد بلغت قيم0.90)

(، يحتاج صانع القرار إلى التواصل مع مستويات مختلفة في القطاع لتمرير القرارنصت الفقرة على )

(، وبلغت 0.88( وبانحراف معياري )3.74( بمتوسط حسابي )40وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )

، وقد نصت الفقرة على (، وهو من المستوى المرتفع0.748) بنسبة موافقة( و t( )16.739قيمة )

 (.يستلزم تطبيق القرار الرقابة على الجهات المنفذة للقرار)

( وبانحراف معياري 3.45( بمتوسط حسابي )39وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 ( وهو من المستوى المتوسط. 0.69) بنسبة موافقة( و t( )9.539(، وقد بلغت قيمة )0.90)

في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسط المستوى من وجهة نظر السيطرة وهذا يفسر أن 

  أفراد عينة الدراسة.

ابته وسيطرته على الجهات وهذا يوضح أن صانع القرار ال يجد عوائق كثيرة أمامه، نتيجة رق

وقدرة اعلى للتغلب على البروقراطية ووضع خطط اكثر المنفذة، ولكنه يحتاج تطوير جودة قرارته 

 للتحكم بسير القرار. تفصيل
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 الذكاء العاطفي:ثالثا: 

 نسبة الموافقةو  (t)تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، واستخراج قيم 

بـ )فهم الذات، إدارة الذكاء العاطفي والمتعلق  للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى 

( 4-11، والجدول )الذات، الفهم االجتماعي، المهارات االجتماعية( لدى قطاع توزيع الكهرباء األردني

 يوضح ذلك:

الستجابات أفراد عينة  نسبة الموافقة( و tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) (4-11الجدول )
 مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابيالذكاء العاطفي الدراسة عن مستوى 

 الذكاء العاطفي الرقم

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.768 21.784 0.71 3.84 فهم الذات 1

 مرتفع 2 0.764 18.336 0.83 3.82 المهارات االجتماعية 4
 متوسط 3 0.724 12.671 0.91 3.62 إدارة الذات 2

 متوسط 4 0.692 9.696 0.89 3.46 الفهم االجتماعي 3
 مرتفع - 0.738 17.758 0.72 3.69 المتوسط الحسابي العام

 (3.00( فأقل، قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

المتوسط الحسابي العام للذكاء العاطفي لدى قطاع توزيع ( أن بلغ 4-11يتضح من الجدول )

مما يدل على (، t( )17.758(، وبلغت قيمة )0.72( وبانحراف معياري )3.69الكهرباء األردني )

(، وهو من 0.738بلغت ) بنسبة موافقةو  فعالية الذكاء العاطفي في قطاع توزيع الكهرباء األردني،

(، حيث 3.46و  3.84متوسطات الحسابية للذكاء العاطفي ما بين )المستوى المرتفع، وقد تراوحت ال

(، وقد 0.71( وبانحراف معياري )3.84جاء فهم الذات بالمرتبة األولى والحائز على متوسط حسابي )
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(، وهو من المستوى المرتفع، ومن ثم جاءت 0.768) بنسبة موافقة(، و t( )21.784بلغت قيمة )

( t( )18.336( وبلغت قيمة )0.83( وانحراف معياري )3.82ط حسابي )المهارات االجتماعية، بمتوس

( وبانحراف 3.62( ، وفي المرتبة الثالثة جاءت إدارة الذات بمتوسط حسابي )0.764) بنسبة موافقةو 

( وهو من المستوى 0.724بلغت ) بنسبة موافقة( و 12.671) (t)(، وقد بلغت قيمة 0.91معياري )

( وبانحراف معياري 3.46األخيرة جاء الفهم االجتماعي، بمتوسط حسابي )المتوسط، وفي المرتبة 

 ( وهو من المستوى المتوسط.0.692(، وأهمية نسبية بلغت )9.696) (t)(، حيث بلغت قيمة 0.89)

وهذا يدل على أن الذكاء العاطفي مرتفع المستوى في قطاع توزيع الكهرباء األردني، من وجهة 

  ة.نظر أفراد عينة الدراس

الية، وادارة ذات ومهارة اجتماعية ع وهذا يوضح أن صانع القرار لديه قدرة عالية على فهم ذاته

 متوسطة، وفهم اجتماعي.

الستجابات  نسبة الموافقة(، و tوفيما يلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيم )

 أفراد عينة الدراسة عن فقرات الذكاء العاطفي حسب المحاور الفرعية:

 فهم الذات:  .1

، نسبة الموافقة(، و tتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج قيم )

سة في للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى فهم الذات من وجهة نظر أفراد عينة الدرا

 ( يوضح ذلك:4-12قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور )فهم  (4-12الجدول )
 الذات( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم  

 فقرات

 )فهم الذات(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة
 المستوى الرتبة

 1 0.814 22.925 0.87 4.07 يستثمر صانع القرار خبراته السابقة. 44
 مرتفع

 0.812 22.899 0.86 4.06 يمتلك صانع القرار الثقة بالنفس. 41
 مرتفع 2

42 

يعرف صانع القرار نقاط قوته في مقابل نقاط 

 ضعفه.

3.87 0.92 17.536 0.774 
 مرتفع 3

 مرتفع 4 0.738 13.437 0.96 3.69 يعي صانع القرار عواطفه عند اختبارها. 43

 0.702 8.586 1.10 3.51 يفهم صانع القرار مشاعر اآلخرين بسهولة. 45
 متوسط 5

 - 0.768 21.784 0.71 3.84 المتوسط الحسابي العام
 مرتفع

 (3.00قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = ) ( فأقل،0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

( أن المتوسطات الحسابية لمحور )فهم الذات(، تراوحت ما بين 4-12يتضح من الجدول رقم )

( وهو من المستوى 3.84(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.51و  4.07)

(، وبانحراف معياري 4.07حيث بلغ )( على أعلى متوسط حسابي 44المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم )

( وهو من المستوى المرتفع، حيث 0.814) بنسبة موافقة(، و t( )22.925(، وقد بلغت قيمة )0.87)

( 41(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )يستثمر صانع القرار خبراته السابقةنصت الفقرة على )

 بنسبة موافقة( و t( )22.899بلغت قيمة )(، و 0.86( وبانحراف معياري )4.06بمتوسط حسابي )

 (.يمتلك صانع القرار الثقة بالنفس، وقد نصت الفقرة على ) (، وهو من المستوى المرتفع0.812)
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(، 1.10( وبانحراف معياري )3.51( بمتوسط حسابي )45وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 وهو من المستوى المتوسط.  (0.702) بنسبة موافقة( و t( )8.586وقد بلغت قيمة )

في قطاع توزيع الكهرباء األردني مرتفع المستوى من وجهة نظر فهم الذات وهذا يفسر أن 

 أفراد عينة الدراسة.

قدرة على استثمار خبراته وهذا يوضح إن صانع القرار االستراتيجي لديه ثقة عالية بالنفس و 

 اآلخرين.ويفهم مشاعر السابقة، ووعي عالي لعواطفه 

 إدارة الذات: .2

، نسبة الموافقة(، و tتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج قيم )

للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى إدارة الذات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في 

 ( يوضح ذلك:4-13قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  (4-13الجدول )
 )إدارة الذات( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم  

 فقرات

 )إدارة الذات(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة
 المستوى الرتبة

 1 0.734 12.278 1.02 3.67 القرار على تصرفاته.يسيطر صانع  49
 متوسط

46 

يتحكم صانع القرار في مشاعره أثناء 

 األزمات.
3.63 1.03 11.431 0.726 2 

 متوسط
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50 

يستعد صانع القرار مسبقا  للمواقف التي 

 تستثير غضبه.
 متوسط 3 0.726 11.197 1.04 3.63

47 

يضبط صانع القرار مشاعره عند سماع 

 األخبار المزعجة.
 متوسط 4 0.718 10.168 1.08 3.59

48 

يحافظ صانع القرار على هدوئه تحت أي 

 ضغط.
 متوسط 5 0.716 10.012 1.08 3.58

 - 0.724 12.671 0.91 3.62 المتوسط الحسابي العام
 متوسط

 (3.00االفتراضي = )( فأقل، قيمة المتوسط الحسابي 0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

( أن المتوسطات الحسابية لمحور )إدارة الذات(، تراوحت ما بين 4-13يتضح من الجدول رقم )

( وهو من المستوى 3.62(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.58و  3.67)

راف معياري (، وبانح3.67( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )49المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم )

( وهو من المستوى المتوسط، حيث 0.734) بنسبة موافقة(، و t( )12.278(، وقد بلغت قيمة )1.02)

( 46(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )يسيطر صانع القرار على تصرفاتهنصت الفقرة على )

 نسبة موافقةب( و t( )11.431(، وبلغت قيمة )1.03( وبانحراف معياري )3.63بمتوسط حسابي )

يتحكم صانع القرار في مشاعره أثناء ، وقد نصت الفقرة على )(، وهو من المستوى المتوسط0.726)

 (.األزمات

( وبانحراف معياري 3.58( بمتوسط حسابي )48وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 ( وهو من المستوى المتوسط. 0.716) بنسبة موافقة( و t( )10.012(، وقد بلغت قيمة )1.08)
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في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسطة المستوى من وجهة إدارة الذات وهذا يفسر أن 

  نظر أفراد عينة الدراسة.

ال يتمكن في كل األحوال  لديه قدرة متوسطة على إدارة ذاته فقد وهذا يوضح أن صانع القرار

 والمحافظة على هدوئه وضبط مشاعره.انفعاالته، من السيطرة على 

 الفهم االجتماعي: .3

، نسبة الموافقة(، و tتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج قيم )

للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى الفهم االجتماعي من وجهة نظر أفراد عينة 

 ( يوضح ذلك:4-14ني، والجدول )الدراسة في قطاع توزيع الكهرباء األرد

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  (4-14الجدول )
 )الفهم االجتماعي( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم

 فقرات

 )الفهم االجتماعي(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(t) 

نسبة 

 الموافقة
 المستوى الرتبة

 1 0.704 9.472 1.02 3.52 يفهم صانع القرار انفعاالت اآلخرين. 52
 متوسط

 متوسط 2 0.70 9.098 1.01 3.50 يتكيف صانع القرار مع ردود أفعال اآلخرين. 53

 متوسط 3 0.696 8.502 1.05 3.48 يتعاطف صانع القرار مع اآلخرين. 51

54 

في الوقت  الخدمات لآلخرينيقدم صانع القرار 

 المناسب.
 متوسط 4 0.684 7.447 1.05 3.42
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 متوسط 5 0.682 6.976 1.09 3.41 يتفهم صانع القرار بشكل جيد مشاعر اآلخرين. 55

 - 0.692 9.696 0.89 3.46 المتوسط الحسابي العام
 متوسط

 (3.00المتوسط الحسابي االفتراضي = )( فأقل، قيمة 0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 

( أن المتوسطات الحسابية لمحور )الفهم االجتماعي(، تراوحت 4-14يتضح من الجدول رقم )

( وهو من المستوى 3.46(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.41و  3.52ما بين )

(، وبانحراف معياري 3.52يث بلغ )( على أعلى متوسط حسابي ح52المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )

( وهو من المستوى المتوسط، حيث 0.704) بنسبة موافقة(، و t( )9.472(، وقد بلغت قيمة )1.02)

( 53(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )يفهم صانع القرار انفعاالت اآلخريننصت الفقرة على )

 بنسبة موافقة( و t( )9.098غت قيمة )(، وبل1.01( وبانحراف معياري )3.50بمتوسط حسابي )

يتكيف صانع القرار مع ردود أفعال ، وقد نصت الفقرة على )(، وهو من المستوى المتوسط0.70)

 (.اآلخرين

( وبانحراف معياري 3.41( بمتوسط حسابي )55وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 ( وهو من المستوى المتوسط. 0.682) بنسبة موافقة( و t( )6.976(، وقد بلغت قيمة )1.09)

في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسط المستوى من الفهم االجتماعي وهذا يفسر أن 

  وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

محدود انفعاالت اآلخرين ومشاعرهم، وهذا يوضح أن صانع القرار االستراتيجي يتفهم بشكل 

 سلبي.معهم بشكل اقل وهذا امر ويتعاطف 
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 المهارات االجتماعية: .4

، نسبة الموافقة(، و tتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج قيم )

للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى المهارات االجتماعية من وجهة نظر أفراد عينة 

 يوضح ذلك:( 4-15الدراسة في قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  (4-15الجدول )
 )المهارات االجتماعية( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم

 فقرات

 )المهارات االجتماعية(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (t)قيمة 

نسبة 

 الموافقة
 المستوى الرتبة

56 

يبني صانع القرار عدد من الشبكات 

 االجتماعية.
3.93 0.89 19.423 0.786 1 

 مرتفع

57 

يمتلك صانع القرار قدرة على االندماج مع 

 اآلخرين.
 مرتفع 2 0.78 17.992 0.93 3.90

58 

يتفاعل صانع القرار ببراعة مع جميع 

 المستويات.
 مرتفع 3 0.762 14.166 1.06 3.81

59 

يدير صانع القرار الصراعات في 

 القطاع.
 مرتفع 4 0.75 13.789 1.01 3.75

60 

يبث صانع القرار روح التعاون داخل 

 القطاع.
 مرتفع 5 0.74 11.441 1.14 3.70

 - 0.786 19.423 0.89 3.93 المتوسط الحسابي العام
 مرتفع

 (3.00قيمة المتوسط الحسابي االفتراضي = )( فأقل، 0.05وهي دالة عند مستوى ) 1.96الجدولية = (t)قيمة 
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( أن المتوسطات الحسابية لمحور )المهارات االجتماعية(، 4-15يتضح من الجدول رقم )

( وهو من 3.93(، إذ حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي بلغ )3.70و  3.93تراوحت ما بين )

(، وبانحراف 3.93متوسط حسابي حيث بلغ )( على أعلى 56المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم )

( وهو من المستوى المرتفع، 0.786) بنسبة موافقة(، و t( )19.423(، وقد بلغت قيمة )0.89معياري )

(، وفي المرتبة الثانية جاءت يبني صانع القرار عدد من الشبكات االجتماعيةحيث نصت الفقرة على )

( t( )17.992(، وبلغت قيمة )0.93حراف معياري )( وبان3.90( بمتوسط حسابي )57الفقرة رقم )

يمتلك صانع القرار قدرة ، وقد نصت الفقرة على )(، وهو من المستوى المرتفع0.78) بنسبة موافقةو 

 (.على االندماج مع اآلخرين

( وبانحراف معياري 3.70( بمتوسط حسابي )60وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 ( وهو من المستوى المرتفع. 0.74) بنسبة موافقة( و t( )11.441ة )(، وقد بلغت قيم1.14)

في قطاع توزيع الكهرباء األردني مرتفعة المستوى من المهارات االجتماعية وهذا يفسر أن 

 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

وهذا يوضح أن صانع القرار لديه مهارة اجتماعية عالية من خالل االندماج مع اآلخرين 

 وتكوين الشبكات المتفرعة وبناء روح التعاون في الفريق.

 ( تحليل مدى مالئمة البيانات الختبار الفرضيات 3-4)

قبل البدء باختبار الفرضيات قامت الباحثة بالتأكد من أتباع البيانات للتوزيع الطبيعي، من خالل 

 (.4-16الجدول )تطبيق مجموعة من االختبارات الخاصة بذلك، وعلى النحو المبين في 
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 ( اختبارات التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة4-16جدول )

Kolmogrove-Smirnov 

معامالت 

 التفرطح

معامالت 

 االلتواء

 

 المتغيرات
القيمة 

 حصائيةاإل

الداللة 

 حصائيةاإل
Tolerance VIF 

 1.869 535. 0.541- 0.564 0.562 0.957 الدهاء االجتماعي

 3.510 285. 0.214- 0.318 0.264 1.567 العالقات بين األفرادالتأثير في 

 3.274 305. 0.545- 0.584 0.587 0.874 الصدق الواضح

 1.783 561. 0.605- 0.461 0.541 0.698 القدرة على التواصل

 1.822 549. 0.241- 0.657 0.121 1.002 التعقيد

 1.584 631. 0.326- 0.746 0.103 1.068 الالتأكد

 2.501 400. 0.567- 0.555 0.354 0.888 العقالنية

 2.288 437. 0.357- 0.604 0.641 0.975 السيطرة

 2.401 416. 0.410- 0.487 0.131 1.025 فهم الذات

 2.906 344. 0.541- 0.657 0.687 0.874 إدارة الذات

 2.745 364. 0.532- 0.608 0.501 0.974 الفهم االجتماعي

 2.627 381. 0.678 - 0.548 0.300 1.002 االجتماعيةالمهارات 

سميرنوف كانت داللتها  كولموجروفالختبار  اإلحصائية( أن القيم 4-16يتضح من الجدول )

 ( 1-أقل من ) كانت من الجدول أن جميع القيم لاللتواء  ويتضح(، 0.05أعلى من ) اإلحصائية

(، فيما كانت قيم معدل تضخم 0.05أكبر من ) Tolerance( ، وقد كانت قيم 7أقل من )والتفرطح 

، وبالتالي يسمح  (.  وهذا يدعم أن جميع القيم تقترب من التوزيع الطبيعي10أقل من ) VIFالتباين 

  . باستخدام وسائل اإلحصائي المعلمي 
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 اختبار فرضيات الدراسة:( نتائج 4-4)

 الفرضية الرئيسة ألولى:اختبار  

H01  الدهاء االجتماعي،  مجتمعة اثر ذو داللة إحصائية للمهارة السياسية بأبعادهايوجد ال(

خصائص القرار  على ، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(والتأثير في العالقات بين اإلفراد

 في قطاع توزيع الكهرباء االردني. (α≤0.05مستوى داللة معنوية ) اإلستراتيجي عند

الفرضية الرئيسة األولى، تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد للتعرف على أثر المهارة  الختبار

، والصدق الواضح، والتأثير في العالقات بين اإلفرادالدهاء االجتماعي، ) مجتمعة السياسية بأبعادها

 ئج:( يبين هذه النتا4-17على خصائص القرار اإلستراتيجي، والجدول ) والقدرة على التواصل(

والتأثير في الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة المهارة السياسية بأبعادهانتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر  (4-17الجدول )
 ( على المتغير التابع )خصائص القرار االستراتيجي(، والصدق الواضح، والقدرة على التواصلالعالقات بين األفراد

 (α≤0.05)عند مستوى  إحصائية* ذات داللة 

 المتغير التابع

 معامالت االنحدار التباينتحليل  ملخص األنموذج

R 

معامل 
 االرتباط

2R 

معامل 
 التحديد

Adjusted 

)2(R 
معامل 
التحديد 
 المعدل

F 

 المحسوبة
DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 
 الداللة

 

المتغيرات 
 المستقلة

Beta B 
T 

 المحسوبة
Sig* 

 مستوى الداللة

خصائص 
 53.162 0.378 0.385 0.620 القرار االستراتيجي

 4 االنحدار

0.000* 

الدهاء 
 االجتماعي

0.232 0.179 4.12 *0.000 

 340 البواقي

التأثير في 
العالقات بين 

 األفراد
0.158 0.105 2.131 *0.034 

الصدق 
 0.025* 2.253 0.102 0.155 الواضح

 344 المجموع
القدرة على 
 0.000* 4.037 0.186 0.21 التواصل
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اثر المهارة السياسية في خصائص القرار االستراتيجي في قطاع  (،4-17الجدول ) ضحو ي

 2R( اما معامل التحديد α≤0.05عند مستوى ) R  (0.620)توزيع الكهرباء اذ بلغ معامل االرتباط 

( من التغيرات في خصائص القرار االستراتيجي في قطاع 0.385( أي أن ما قيمته )0.385فقد بلغ)

 Adjusted)توزيع الكهرباء ناتج عن المهارة السياسية، وأظهرت النتائج أن معامل التحديد المعدل 

)2R  ( وهو ما يعكس تفسير اثر المهارة السياسية في خصائص القرار االس0.378قد بلغ ) تراتيجي

وتبين  ( لعوامل اخرى غير ظاهرة في نموذج الدراسة الحالية،0,622نسبته ) ( وتترك ما0,378بنسبة )

( على التوالي، وتفسر التنبؤ بأثر المتغيرات 0.186، 0.102، 0.105، 0.179كانت ) (B)أن قيم 

التالية والمتعلقة بـ )الدهاء ( أن المتغيرات الفرعية tوبمتابعة قيم اختبار ) المستقلة على التابع،

االجتماعي، التأثير في العالقات بين األفراد، الصدق الواضح، القدرة على التواصل( لها تأثير في 

( على 4.037، 2.253، 2.131، 4.12( المحسوبة )tخصائص القرار االستراتيجي، حيث بلغت قيم )

 (.α ≤0.05معنوية عند مستوى داللة ) هي قيم(، و 1.96وهي أعلى من قيمتها الجدولية ) التوالي،

للتنبؤ بخصائص  Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي  (4-18الجدول)

، والتأثير في العالقات بين األفرادالدهاء االجتماعي، ) مجتمعة القرار االستراتيجي من خالل المهارة السياسية والمتمثلة بأبعادها

 (والصدق الواضح، والقدرة على التواصل

ترتيب دخول العناصر 

 المستقلة في معادلة التنبؤ

R 

 االرتباط

قيمة 
2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted 

2R 

معامل 

 التحديد المعدل

قيمة 

(F) 

 Tقيمة 

 المحسوبة
Beta B 

مستوى 

 الداللة

140.82 0.289 0.291 0.540 الدهاء االجتماعي

8 

4.120 0.158 0.105 *0.000 

 0.000* 0.179 0.232 4.037 88.745 0.338 0.342 0.585 القدرة على التواصل
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 0.000* 0.186 0.21 2.253 68.373 0.37 0.376 0.613 الصدق الواضح

 0.000* 0.102 0.155 2.131 53.162 0.378 0.385 0.62 األفراد التأثير في العالقات بين

 (α ≥ 0.05*دالة إحصائيا عند مستوى )

لتحديد أهمية  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي

المهارة السياسية وأثرها كل متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل 

( والذي يبين ترتيب دخول 4-18، كما يتضح من الجدول رقم )على خصائص القرار االستراتيجي

المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار، فإن متغير الدهاء االجتماعي جاء في المرتبة األولى وفسر ما 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل متغير القدرة على التواصل في العمل حيث 29.1مقداره )

ودخل ثالثا  الصدق  %( من التباين في المتغير التابع،34.2فسرت مع الدهاء االجتماعي ما مقداره )

%( من التباين في المتغير التابع، وجاء التأثير 37.6الواضح، وفسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره )

%( من التباين في 38.5في العالقات بين األفراد ليفسر مع المتغيرات الثالثة السابقة ما مقداره )

وتقبل  ، الفرضية الصفرية نستنتج عدم قبول ومما سبق المتغير التابع )خصائص القرار االستراتيجي(،

 التي تنص: الفرضية البديلة

 الفرضية الرئيسة األولى البديلة:

والتأثير في )الدهاء االجتماعي،  مجتمعة ثر ذو داللة إحصائية للمهارة السياسية بأبعادهاأيوجد  

 خصائص القرار اإلستراتيجي عند على ، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(العالقات بين اإلفراد

 في قطاع توزيع الكهرباء االردني. (α≤0.05مستوى داللة معنوية )

 اختبار الفرضيات الفرعية: •

 :الفرضية الفرعية األولى
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- 1H01. الدهاء االجتماعي، مجتمعة ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية للمهارة السياسية بأبعادها( 

، و الصدق الواضح، والقدرة على التواصل( في خصيصة والتأثير في العالقات بين اإلفراد

في قطاع توزيع الكهرباء  (α≤0.05التعقيد للقرار االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية )

 االردني.

الفرضية الفرعية األولى، تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد ا للتعرف على أثر  الختبار

، والصدق والتأثير في العالقات بين اإلفرادالدهاء االجتماعي، ) مجتمعة المهارة السياسية بأبعادها

 ( يبين4-19على خصيصة التعقيد للقرار االستراتيجي، والجدول ) الواضح، والقدرة على التواصل(

 هذه النتائج:

والتأثير في الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة المهارة السياسية بأبعادهانتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر  (4-19الجدول )
 ( على المتغير التابع )خصيصة التعقيد للقرار االستراتيجي(، والصدق الواضح، والقدرة على التواصلالعالقات بين األفراد

 المتغير التابع

 معامالت االنحدار تحليل التباين ملخص األنموذج

R 

 االرتباط

2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted 

)2(R 
معامل التحديد 

 المعدل

F 

 المحسوبة
DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة

المتغيرات  

 المستقلة
Beta B 

T 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

التعقيد للقرار 

 االستراتيجي
0.418 0.175 0.165 18.026 

 4 االنحدار

0.000 

الدهاء 

 االجتماعي

0.201 0.208 3.089 *0.002 

 340 البواقي

التأثير في 

العالقات بين 

 األفراد

0.184 0.187 2.114 *0.004 

 0.693 0.394 0.028 0.031 الصدق الواضح

القدرة على  344 المجموع

 التواصل

0.164 0.195 2.718 *0.007 
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 (α≤0.05)* ذات داللة احصائية عند مستوى 

والتأثير في الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة المهارة السياسية بأبعادهااثر  (،4-19ضح  الجدول )و ي

على خصيصة التعقيد للقرار  ، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(العالقات بين اإلفراد

( اما α≤0.05عند مستوى ) R  (0.418)في قطاع توزيع الكهرباء اذ بلغ معامل االرتباط  االستراتيجي

( من التغيرات في التعقيد للقرار 0.175( أي أن ما قيمته )0.175فقد بلغ) 2Rمعامل التحديد 

الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة بأبعادهااالستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء ناتج عن المهارة السياسية 

، وأظهرت النتائج أن معامل التحديد المعدل ، والقدرة على التواصل(والتأثير في العالقات بين اإلفراد

)2(Adjusted R  الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة بأبعادهاوهو ما يعكس تفسير اثر المهارة السياسية

( 0.165في التعقيد للقرار االستراتيجي بنسبة ) ، والقدرة على التواصل(والتأثير في العالقات بين اإلفراد

 (B)وتبين أن قيم  ( لعوامل اخرى غير ظاهرة في نموذج الدراسة الحالية،0.835وتترك مانسبته )

( على التوالي، وتفسر التنبؤ بأثر المتغيرات المستقلة على 0.195، 0.028، 0.187، 0.208كانت )

التابع، في حين كان أقلها لمتغير الصدق الواضح، والتي تتنبأ بعدم وجود أثر لهذا المتغير في المتغير 

 ر في العالقات بين األفراد، والتأثي0.201 الدهاء االجتماعي = βكما بلغت قيمة درجة التاثير ) التابع،

( وهذا يعني الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بالمهارة 0.164والقدرة على التواصل، 0.184

 ، والقدرة على التواصل(والتأثير في العالقات بين اإلفرادالدهاء االجتماعي، ) مجتمعة بأبعادهاالسياسية 

، والتأثير في 0.201 الدهاء االجتماعي =B) يؤدي إلى تطوير التعقيد للقرار االستراتيجي بقيمة

(، ويؤكد معنوية اثر األنموذج الكلي 0.164والقدرة على التواصل، 0.184 العالقات بين األفراد

قيم  وبمتابعة(، α≤0.05( وهي دالة عند مستوى)18.026المحسوبة والتي بلغت) Fلالنحدار قيمة 
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( أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة بـ )الدهاء االجتماعي، والتأثير في العالقات بين tاختبار )

( tاألفراد والقدرة على التواصل( لها تأثير في خصيصة التعقيد للقرار االستراتيجي، حيث بلغت قيم )

وهي قيم   (1.96ا الجدولية )وهي أعلى من قيمته ( على التوالي،2.718، 2.114، 3.089المحسوبة )

 (.α ≤0.05معنوية عند مستوى داللة )

( عدم وجود أثر للصدق الواضح على خصيصة التعقيد للقرار 4-19ويتضح من الجدول )

( وهي قيمة 0.394) (t) اإلحصائياالستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء األردني، حيث بلغت قيمة 

 (.0.05غير معنوية عند مستوى الداللة )

للتنبؤ بخصيصة التعقيد  Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي  (4-20لجدول)ا
، في العالقات بين األفرادوالتأثير الدهاء االجتماعي، )مجتمعة  للقرار االستراتيجي من خالل المهارة السياسية والمتمثلة بأبعادها

 (والقدرة على التواصل

ترتيب دخول العناصر 

 المستقلة في معادلة التنبؤ

R 

 االرتباط

قيمة 
2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted 

2R 

معامل التحديد 

 المعدل

 (F)قيمة 
 Tقيمة 

 المحسوبة
Beta B 

مستوى 

 الداللة

 0.000* 0.277 0.268 4.854 51.518 0.128 0.131 0.361 الدهاء االجتماعي

 0.000* 0.250 0.210 3.811 34.037 0.161 0.166 0.407 القدرة على التواصل

 0.000* 0.224 0.184 2.847 31.444 0.178 0.175 0.418 التأثير في العالقات بين األفراد

 (α ≥ 0.05*دالة إحصائيا عند مستوى )

لتحديد  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي

المهارة السياسية أهمية كل متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل 

( والذي يبين 4-20، كما يتضح من الجدول رقم )وأثرها على خصيصة التعقيد للقرار االستراتيجي
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ر، فإن متغير الدهاء االجتماعي جاء في المرتبة ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدا

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل متغير القدرة على التواصل 13.1األولى وفسر ما مقداره )

%( من التباين في المتغير التابع، وجاء متغير التأثير 16.6ليفسر مع الدهاء االجتماعي ما مقداره )

%( من التباين في المتغير التابع 17.5ر مع المتغيرات السابقة ما مقداره )في العالقات بين األفراد ليفس

، وبناء  عليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة صة التعقيد للقرار االستراتيجي()خصي

وتم استبعاد متغير الصدق الواضح من معادلة االنحدار، باعتباره متغير غير مهم ، للمتغيرات الثالث

التي  وتقبل الفرضية البديلة، ر مؤثر، وبناءا  عليه تقبل الفرضية الصفرية بالنسبة لهذا المتغيروغي

 تنص:

 الفرضية الفرعية األولى البديلة:

-  1H01. الدهاء االجتماعي، مجتمعة يوجد اثر ذو داللة إحصائية للمهارة السياسية بأبعادها( 

على التواصل( في خصيصة التعقيد للقرار ، والقدرة والتأثير في العالقات بين اإلفراد

 قطاع توزيع الكهرباء االردني.في  (α≤0.05االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية )

 الفرضية الفرعية الثانية:

- 2H01. الدهاء االجتماعي، مجتمعة بأبعادها للمهارة السياسية ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية( 

خصيصة  ، و الصدق الواضح، والقدرة على التواصل( فيوالتأثير في العالقات بين اإلفراد

في قطاع توزيع الكهرباء  (α≤0.05للقرار االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية ) الالتأكد

 االردني.
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الفرضية الفرعية الثانية، تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد للتعرف على أثر المهارة  الختبار

، والصدق والتأثير في العالقات بين اإلفرادالدهاء االجتماعي، ) مجتمعة السياسية بأبعادها

 ( يبين4-21والجدول ) ،يعلى خصيصة الالتأكد للقرار االستراتيج الواضح، والقدرة على التواصل(

 هذه النتائج:

والتأثير في الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة المهارة السياسية بأبعادهانتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر  (4-21الجدول )
 ( على المتغير التابع )خصيصة الالتأكد للقرار االستراتيجي(، والصدق الواضح، والقدرة على التواصلالعالقات بين األفراد

 (α≤0.05)عند مستوى  إحصائية* ذات داللة 

والتأثير في الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة المهارة السياسية بأبعادهااثر  (،4-21الجدول ) حوضي

للقرار  التأكدعلى خصيصة ال ، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(العالقات بين اإلفراد

( أما α≤0.05عند مستوى ) R  (0.272)في قطاع توزيع الكهرباء إذ بلغ معامل االرتباط  االستراتيجي

( من التغيرات في الالتأكد للقرار 0.074( أي أن ما قيمته )0.074فقد بلغ) 2Rمعامل التحديد 

الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة بأبعادهااالستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء ناتج عن المهارة السياسية 

 المتغير التابع

 معامالت االنحدار تحليل التباين ملخص األنموذج

R 

 االرتباط

2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted 

)2(R 
معامل 

التحديد 

 المعدل

F 

 المحسوبة
DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 Beta B المتغيرات المستقلة

T 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

الالتأكد للقرار 

 االستراتيجي
0.272 0.074 0.063 6.789 

 4 االنحدار

0.000 

 الدهاء االجتماعي
0.141 0.151 2.042 *0.042 

 340 البواقي

التأثير في العالقات 

 بين األفراد

0.19 0.176 2.095 *0.037 

 0.216 1.239 -096.- 0.105 الصدق الواضح

 344 المجموع
 0.269 1.108 0.087 0.071 القدرة على التواصل
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وهو  Adjusted R)2(، وأظهرت النتائج أن معامل التحديد المعدل (والتأثير في العالقات بين اإلفراد

والتأثير في العالقات بين الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة بأبعادهاما يعكس تفسير اثر المهارة السياسية 

( لعوامل اخرى غير 0.937( وتترك مانسبته )0.063في الالتاكد للقرار االستراتيجي بنسبة ) (اإلفراد

للمتغيرات الدهاء االجتماعي والتأثير في  (B)هذا وقد بلغت قيمة  ظاهرة في نموذج الدراسة الحالية،

للصدق الواضح والقدرة على  (B)( على التوالي، وبلغت قيمة 0.176، 0.151العالقات بين األفراد )

، 0.141 الدهاء االجتماعي = βكما بلغت قيمة درجة التأثير ) (،0.087، و 0.096-التواصل )

( وهذا يعني الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بالمهارة 0.19 والتأثير في العالقات بين األفراد

يؤدي إلى تطوير  (والتأثير في العالقات بين اإلفرادالدهاء االجتماعي، ) مجتمعة بأبعادهاالسياسية 

 ، والتأثير في العالقات بين األفراد0.141 الدهاء االجتماعي =β) الالتأكد للقرار االستراتيجي بقيمة

( وهي دالة 6.789المحسوبة والتي بلغت) F(، ويؤكد معنوية اثر األنموذج الكلي لالنحدار قيمة 0.19

ت الفرعية التالية والمتعلقة بـ )الدهاء ( أن المتغيراtوبمتابعة قيم اختبار )(، α≤0.05عند مستوى)

االجتماعي، والتأثير في العالقات بين األفراد( لها تأثير في خصيصة الالتأكد للقرار االستراتيجي، 

( على التوالي، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة 2.095، 2.042( المحسوبة )tحيث بلغت قيم )

(0.05≥ α.) 

( عدم وجود أثر للصدق الواضح، والقدرة على التواصل في 4-21ويتضح من الجدول )

 اإلحصائيخصيصة الالتأكد للقرار االستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء األردني، حيث بلغت قيمة 

(t) (-1.239 ،1.108( على التوالي وهي قيم غير معنوية عند مستوى الداللة )0.05.) 
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للتنبؤ بخصيصة الالتأكد  Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي  (4-22الجدول)
 (والتأثير في العالقات بين األفرادالدهاء االجتماعي، ) مجتمعة للقرار االستراتيجي من خالل المهارة السياسية والمتمثلة بأبعادها

ترتيب دخول العناصر 

 ؤالمستقلة في معادلة التنب

R 

 االرتباط

 2Rقيمة 

معامل 

 التحديد

Adjusted 

2R 

معامل 

التحديد 

 المعدل

 (F)قيمة 

 Tقيمة 

 المحسوبة
Beta B 

مستوى 

 الداللة

التأثير في العالقات بين 

 األفراد
0.237 0.056 0.053 20.364 2.245 0.151 0.139 *0.000 

 0.000* 0.146 0.136 2.025 12.323 0.062 0.067 0.259 الدهاء االجتماعي

 (α ≥ 0.05*دالة إحصائيا عند مستوى )

لتحديد أهمية  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي االنحدارعند إجراء تحليل 

المهارة السياسية وأثرها كل متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل 

( والذي يبين ترتيب 4-22)، كما يتضح من الجدول رقماالستراتيجيعلى خصيصة الالتأكد للقرار 

دخول المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار، فإن متغير التأثير في العالقات بين األفراد جاء في 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل متغير الدهاء االجتماعي 5.6المرتبة األولى وفسر ما مقداره )

ة %( من التباين في المتغير التابع )خصيص6.7التأثير في العالقات بين األفراد ما مقداره )ليفسر مع 

، وبناء  عليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة لهذين الالتأكد للقرار االستراتيجي(

ار، باعتبارهما وتم استبعاد متغيري الصدق الواضح، والقدرة على التواصل من معادلة االنحد، المتغيرين

وتقبل الفرضية ، متغيرين غير مؤثرين، وبناءا  عليه تقبل الفرضية الصفرية بالنسبة لهذين المتغيرين

 التي تنص: البديلة
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 الفرضية الفرعية الثانية البديلة:

-  2H01. الدهاء االجتماعي، مجتمعة بأبعادها للمهارة السياسية يوجد اثر ذو داللة إحصائية( 

للقرار االستراتيجي عند مستوى داللة  خصيصة الالتأكد ( فيوالتأثير في العالقات بين اإلفراد

 توزيع الكهرباء االردني.في قطاع  (α≤0.05معنوية )

   الفرضية الفرعية الثالثة:

- 3H01. الدهاء االجتماعي،  مجتمعة بأبعادهاللمهارة السياسية  ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية(

خصيصة  في ، و الصدق الواضح، والقدرة على التواصل(والتأثير في العالقات بين اإلفراد

في قطاع توزيع الكهرباء  (α≤0.05للقرار االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية ) العقالنية

 االردني.

المهارة  الفرضية الفرعية الثالثة، تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد  للتعرف على أثر الختبار

، والصدق الواضح، والتأثير في العالقات بين اإلفرادالدهاء االجتماعي، ) مجتمعة السياسية بأبعادها

 ( يبين هذه النتائج:4-23على خصيصة العقالنية للقرار االستراتيجي، والجدول) والقدرة على التواصل(

والتأثير في الدهاء االجتماعي، )ا مجتمعةالسياسية بأبعادهالمهارة نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر  (4-23الجدول )
 ( على المتغير التابع )خصيصة العقالنية للقرار االستراتيجي(، والصدق الواضح، والقدرة على التواصلالعالقات بين األفراد

 المتغير التابع

 معامالت االنحدار تحليل التباين ملخص األنموذج

R 

 االرتباط

2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted 

)2(R 
معامل 

 التحديد المعدل

F 

 المحسوبة
DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة

المتغيرات 

 Beta B المستقلة
T 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

العقالنية للقرار 

 االستراتيجي
0.678 0.460 0.453 72.324 

 4 االنحدار
 الدهاء االجتماعي 0.000

0.184 .192 3.500 *0.001 

 340 البواقي
 0.075 1.783 111. 0.124التأثير في العالقات 
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 (α≤0.05)عند مستوى  إحصائيةذات داللة * 

والتأثير الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة المهارة السياسية بأبعادهااثر  (،4-23الجدول ) ضحو ي

للقرار  عقالنيةعلى خصيصة ال ، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(في العالقات بين اإلفراد

( أما α≤0.05عند مستوى ) R  (0.678)في قطاع توزيع الكهرباء إذ بلغ معامل االرتباط  االستراتيجي

( من التغيرات في العقالنية للقرار 0.460( أي أن ما قيمته )0.460فقد بلغ) 2Rمعامل التحديد 

الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة بأبعادهااالستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء ناتج عن المهارة السياسية 

عامل ، وأظهرت النتائج أن م، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(والتأثير في العالقات بين اإلفراد

الدهاء ) مجتمعة بأبعادهاوهو ما يعكس تفسير اثر المهارة السياسية  Adjusted R)2(التحديد المعدل 

( 0.453في العقالنية للقرار االستراتيجي بنسبة ) ، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(ياالجتماع

 (B)هذا وبلغت قيمة  الحالية،( لعوامل اخرى غير ظاهرة في نموذج الدراسة 0.547وتترك مانسبته )

( 0.202، 295، .0.192للمتغيرات )الدهاء االجتماعي، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل( )

كما  ( وهي قيمة تنبؤية ضعيفة،0.111للتأثير في العالقات ) (B)وهي قيم تنبؤية جيدة ، وبلغت قيمة 

والقدرة على ، 0.333والصدق الواضح  ،0.184 الدهاء االجتماعي =βبلغت قيمة درجة التأثير )

 بأبعادها( وهذا يعني الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بالمهارة السياسية 0.168التواصل

يؤدي إلى تطوير العقالنية  والصدق الواضح، والقدرة على التواصل( الدهاء االجتماعي،) مجتمعة

والقدرة على ، 0.333والصدق الواضح  ،0.184 الدهاء االجتماعي =β) للقرار االستراتيجي بقيمة

 بين األفراد

 0.000* 5.164 295. 0.333 الصدق الواضح

 344 المجموع
 0.001* 3.456 202. 0.168 القدرة على التواصل
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المحسوبة والتي  F(، ويؤكد معنوية اثر األنموذج الكلي لالنحدار قيمة 0.168التواصل

( أن المتغيرات الفرعية التالية tوبمتابعة قيم اختبار)(، α≤0.05( وهي دالة عند مستوى)72.324بلغت)

الواضح، والقدرة على التواصل( لها تأثير في خصيصة والمتعلقة بـ )الدهاء االجتماعي، والصدق 

 ( على التوالي،3.456، 5.164، 3.500( المحسوبة )tالعقالنية للقرار االستراتيجي، حيث بلغت قيم )

 (.α ≤0.05وهي قيم معنوية عند مستوى داللة ) (1.96وهي أعلى من قيمتها الجدولية )

( عدم وجود أثر للتأثير في العالقات بين األفراد في خصيصة 4-23ويتضح من الجدول )

 (t) اإلحصائيالعقالنية للقرار االستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء األردني، حيث بلغت قيمة 

 (.0.05( وهي قيمة غير معنوية عند مستوى الداللة )1.783)

للتنبؤ بخصيصة  Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي  (3-24الجدول)
الدهاء االجتماعي، والصدق ) مجتمعة العقالنية للقرار االستراتيجي من خالل المهارة السياسية والمتمثلة بأبعادها
 (الواضح، والقدرة على التواصل

ترتيب دخول العناصر 

 المستقلة في معادلة التنبؤ

R 

 االرتباط

 2Rقيمة 

معامل 

 التحديد

Adjusted 

2R
 

معامل التحديد 

 المعدل

 (F)قيمة 

 Tقيمة 

 المحسوبة
Beta B 

مستوى 

 الداللة

 0.000* 0.356 0.402 7.708 215.008 0.384 0.385 0.621 الصدق الواضح

 0.000* 0.222 0.213 4.236 128.546 0.426 0.429 0.655 الدهاء االجتماعي

 0.000* 0.227 0.189 3.995 94.767 0.450 0.455 0.674 القدرة على التواصل

 (α ≥ 0.05*دالة إحصائيا عند مستوى )

لتحديد أهمية  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي االنحدارعند إجراء تحليل 

المهارة السياسية وأثرها كل متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل 

( والذي يبين ترتيب دخول 4-24، كما يتضح من الجدول )العقالنية للقرار االستراتيجيعلى خصيصة 
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المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار، فإن متغير الصدق الواضح جاء في المرتبة األولى وفسر ما 

ق %( من التباين في المتغير التابع، ودخل متغير الدهاء االجتماعي ليفسر مع الصد38.5مقداره )

%( من التباين في المتغير التابع، وجاءت القدرة على التواصل لتفسر مع 42.9الواضح ما مقداره )

العقالنية للقرار  %( من التباين في المتغير التابع )خصيصة45.5المتغيرات السابقة ما مقداره )

وتم ، المتغيرات الثالثوبناء  عليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة لهذه  االستراتيجي(،

ت بين األفراد، باعتباره متغير غير مهم وغير مؤثر، وبناءا  عليه تقبل قاالاستبعاد متغير التأثير في الع

 التي تنص: وتقبل الفرضية البديلة، الفرضية الصفرية لهذا المتغير

 

 الفرضية الفرعية الثالثة البديلة:

- 3H01. الدهاء االجتماعي، و  مجتمعة بأبعادهاللمهارة السياسية  يوجد اثر ذو داللة إحصائية(

للقرار االستراتيجي عند مستوى  خصيصة العقالنية في الصدق الواضح، والقدرة على التواصل(

 في قطاع توزيع الكهرباء االردني. (α≤0.05داللة معنوية )

 الفرضية الفرعية الرابعة:

- 4H01. والتأثير رة السياسية بأبعادها )الدهاء االجتماعي، للمها ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية

في خصيصة السيطرة  ، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(في العالقات بين اإلفراد

 في قطاع توزيع الكهرباء االردني. (α≤0.05للقرار االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية )



122 
 

 
 

الفرضية الفرعية الرابعة، تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد للتعرف على أثر المهارة  الختبار 

، والصدق الواضح، والتأثير في العالقات بين اإلفرادالدهاء االجتماعي، ) مجتمعة السياسية بأبعادها

 :هذه النتائج( يبين 4-25على خصيصة السيطرة للقرار االستراتيجي، والجدول ) والقدرة على التواصل(

والتأثير في الدهاء االجتماعي، )مجتمعةالمهارة السياسية بأبعادها نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر  (4-25الجدول )
 ( على المتغير التابع )خصيصة السيطرة للقرار االستراتيجي(، والصدق الواضح، والقدرة على التواصلالعالقات بين األفراد

 (α≤0.05)* ذات داللة احصائية عند مستوى 

والتأثير الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة المهارة السياسية بأبعادهااثر  (،4-25ضح الجدول )و ي

للقرار  سيطرةعلى خصيصة ال ، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(في العالقات بين اإلفراد

( أما α≤0.05عند مستوى ) R  (0.616)في قطاع توزيع الكهرباء إذ بلغ معامل االرتباط  االستراتيجي

( من التغيرات في السيطرة للقرار 0.379( أي أن ما قيمته )0.379فقد بلغ) 2Rمعامل التحديد 

الدهاء االجتماعي، ) مجتمعة بأبعادهااالستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء ناتج عن المهارة السياسية 

، وأظهرت النتائج أن معامل ، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(والتأثير في العالقات بين اإلفراد

المتغير 

 التابع

 معامالت االنحدار تحليل التباين األنموذجملخص 

R 

 االرتباط

2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted 

)2(R 
معامل التحديد 

 المعدل

F 

 المحسوبة
DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة

المتغيرات 

 المستقلة
Beta B 

T 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

السيطرة للقرار 

 االستراتيجي
0.616 0.379 0.372 51.883 

 4 االنحدار

0.000 

 الدهاء االجتماعي
0.191 0.163 3.379 *0.001 

 340 البواقي

التأثير في العالقات 

 بين األفراد

0.047 0.034 0.627 0.531 

 0.000* 3.574 0.179 0.247 الصدق الواضح

 344 المجموع
 0.000* 5.085 0.261 0.265 القدرة على التواصل
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الدهاء ) مجتمعة بأبعادهاوهو ما يعكس تفسير اثر المهارة السياسية  Adjusted R)2(التحديد المعدل 

في السيطرة  الواضح، والقدرة على التواصل( ، والصدقوالتأثير في العالقات بين اإلفراداالجتماعي، 

( لعوامل أخرى غير ظاهرة في نموذج 0.628نسبته ) ( وتترك ما0.372للقرار االستراتيجي بنسبة )

( على التوالي 0.163 ،0.179 ،0.261) (B)هذا وقد بلغت قيمة معامل التنبؤ  الدراسة الحالية،

 (B)للمتغيرات )الدهاء االجتماعي، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل( وبلغت قيمة معامل التنبؤ 

 الدهاء االجتماعي =βكما بلغت قيمة درجة التأثير )( للتأثير في العالقات بين األفراد، 0.034)

والقدرة على ، 0.247،والصدق الواضح 0.19 ، والتأثير في العالقات بين األفراد0.191

 بأبعادها( وهذا يعني الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بالمهارة السياسية 0.265التواصل

يؤدي إلى تطوير السيطرة للقرار  الدهاء االجتماعي، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل() مجتمعة

والقدرة على ، 0.247والصدق الواضح  ،0.191 الدهاء االجتماعي =β) االستراتيجي بقيمة

المحسوبة والتي  F(، ويؤكد معنوية اثر األنموذج الكلي لالنحدار قيمة 0.265التواصل

( أن المتغيرات الفرعية tوبمتابعة قيم اختبار ) (،α≤0.05( وهي دالة عند مستوى)51.883بلغت)

االجتماعي، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل( لها تأثير في خصيصة التالية والمتعلقة بـ )الدهاء 

، ( على التوالي5.085، 3.574، 3.379( المحسوبة )tالسيطرة للقرار االستراتيجي، حيث بلغت قيم )

 (.α ≤0.05وهي قيم معنوية عند مستوى داللة ) (،1.96وهي أعلى من قيمتها الجدولية )

عدم وجود أثر للتأثير في العالقات بين األفراد في خصيصة ( 4-25)ويتضح من الجدول 

 (t) اإلحصائيالسيطرة للقرار االستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء األردني، حيث بلغت قيمة 

 (.0.05( وهي قيمة غير معنوية عند مستوى الداللة )0.627)
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للتنبؤ  Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي  (4-26الجدول)

 الدهاء االجتماعي،) مجتمعة بخصيصة السيطرة للقرار االستراتيجي من خالل المهارة السياسية والمتمثلة بأبعادها

 (والصدق الواضح، والقدرة على التواصل

ترتيب دخول 

العناصر المستقلة في 

 معادلة التنبؤ

R 

 االرتباط

قيمة 
2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted 

2R 

معامل 

 التحديد المعدل

 (F)قيمة 

 Tقيمة 

 المحسوبة
Beta B 

مستوى 

 الداللة

0.52 القدرة على التواصل

8 

0.279 0.276 132.40

1 

5.403 0.273 0.198 *0.00

0.59 الصدق الواضح 0

4 

0.353 0.349 93.140 4.909 0.273 0.268 *0.00

0.61 الدهاء االجتماعي 0

5 

0.378 0.373 69.169 3.754 0.202 0.172 *0.00

 (α ≥ 0.05*دالة إحصائيا عند مستوى ) 0

لتحديد أهمية  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي االنحدارعند إجراء تحليل 

المهارة السياسية وأثرها كل متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل 

( والذي يبين ترتيب 4-26، كما يتضح من الجدول رقم )االستراتيجيعلى خصيصة السيطرة للقرار 

دخول المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار، فإن متغير القدرة على التواصل جاء في المرتبة األولى 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل متغير الصدق الواضح ليفسر مع 27.9وفسر ما مقداره )

%( من التباين في المتغير التابع، وجاء متغير الدهاء االجتماعي 35.3اصل ما مقداره )القدرة على التو 

%( من التباين في المتغير التابع )خصيصة السيطرة 37.8ليفسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره )

 رات الثالث، وبناء  عليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة لهذه المتغي(للقرار االستراتيجي

ت بين األفراد، باعتباره متغير غير مهم وغير مؤثر، وبناءا  قاوتم استبعاد متغير التأثير في العال، 

 التي تنص: وتقبل الفرضية البديلة، عليه تقبل الفرضية الصفرية لهذا المتغير
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 الفرضية الفرعية الرابعة البديلة:

- 4H01. للمهارة السياسية بأبعادها )الدهاء االجتماعي، والصدق  يوجد اثر ذو داللة إحصائية

في خصيصة السيطرة للقرار االستراتيجي عند مستوى داللة  الواضح، والقدرة على التواصل(

 في قطاع توزيع الكهرباء االردني. (α≤0.05معنوية )

 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية: •

H02 عند القرار اإلستراتيجي خصائص في المهارة السياسية اثر عدل الذكاء العاطفي منال ي 

 ( في قطاع توزيع الكهرباء االردني.α≤0.05)مستوى داللة معنوية 

 Hierarchicalالختبار الفرضية الرئيسة الثانية، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد الهرمي 

Multiple Regression Analysis  خصائص القرار االستراتيجي لقياس أثر المهارة السياسية في

 (  يوضح ذلك:4-27بوجود الذكاء العاطفي متغيرا  معدال  في قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )

تحليل االنحدار المتعدد الهرمي لبيان اثر المهارة السياسية على القرار االستراتيجي بوجود متغير  (4-27جدول )
 قطاع توزيع الكهرباء األردنيالذكاء العاطفي متغيرًا معداًل في 

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة

 النموذج الثالث النموذج الثاني النموذج األول
Β T Sig Β T Sig Β T Sig 

القرار 
 االستراتيجي

   0.00 14.48 0.54 المهارة السياسية

  0.00 14.93 0.63  الذكاء العاطفي

المهارة السياسية 
 0.00 5.88 0.81   العاطفي* الذكاء 

R  0.62  0.63 0.66 
2R  0.38  0.39 0.44 
2R∆  0.38  0.01 0.06* 

F∆  209.81  223.04 132.48 

Sig ∆  0.00  0.00 0.00 
 .(0.38للنموذج األول ) 2R( و 0.44للنموذج الثالث ) 2R* هذه القيمة هي الفرق بين  فاقل. 0.05يكون األثر دال عند مستوى 
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( يتضح بان نتائج تحليل االنحدار المتعدد الهرمي، فقد كانت نتائج 4-27من الجدول )

د ارتباط دال بين المهارة و ( وهذا يدل على وجR = 0.62النموذج األول المبنى قيمه معامل االرتباط )

لمتغير المهارة  إحصائياجابي ودال هذا األثر إي أنالسياسية والقرار االستراتيجي، كما بينت النتائج 

( وهذه القيمة دالة عند F= 209.81) اإلحصائيالسياسية على القرار االستراتيجي، حيث كانت قيمة 

%( من التغير 38ن ما قيمته )أ( أي 2R 0.38 =قيمه معامل التحديد ) أنفاقل. كما  0.05مستوى 

( وهذا يعني β = 0.54المهارة السياسية. كما بلغ معامل قوة التأثير ) إلىفي القرار االستراتيجي يعود 

 (. β = 0.54الزيادة بدرجة واحدة بالمهارة السياسية يقابله زيادة بقيمة ) أن

د و ( وهذا يدل على وجR =0.63المبنى قيمه معامل االرتباط ) الثانيكانت نتائج النموذج 

هذا األثر إيجابي ودال  أنارتباط دال بين الذكاء العاطفي والقرار االستراتيجي، كما بينت النتائج 

( F= 223.04) اإلحصائيلمتغير الذكاء العاطفي على القرار االستراتيجي، حيث كانت قيمة  إحصائيا

ن ما قيمته أأي  (2R 0.3=9) قيمه معامل التحديد أنفاقل. كما  0.05وهذه القيمة دالة عند مستوى 

الذكاء العاطفي. كما بلغ معامل قوة التأثير  إلى%( من التغير في القرار االستراتيجي يعود 39)

(0.63β = وهذا يعني )أ( 0.63ن الزيادة بدرجة واحدة بالمهارة السياسية يقابله زيادة بقيمةβ = ) 

زيادة طفيفة أت المتغير المعدل )الذكاء العاطفي(، حيث طر  إدخالما النموذج الثالث فقد تم أ

ن أفقط و  (%6)وان الزيادة بمعامل التحديد بلغت بمقدار  (0.66)على قيمه معامل االرتباط لتصبح 

ن قوة المعامل أو ، فاقل 0.05( بمستوى داللة F= 132.48حصائيا حيث بلغت قيمة )إهذا التغير دال 

قل. هذا من أف (0.05)( وهي دالة عند مستوى T=5.88) اإلحصائية وان قيم (β = 0.81بلغت )

 المهارة السياسيةن المتغير المعدل )الذكاء العاطفي( يعدل من تأثير ألى االستنتاج بإيقودنا  أننه أش
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، وهذا يعني حدوث تحسن بهذه النسبة، جمالي التباينإ%( من 6ما نسبته )بعلى القرار االستراتيجي 

 الفرضية العدمية )الصفرية( وتقبل الفرضية البديلة التي تنص:وعليه ترفض 

  الفرضية الرئيسية الثانية البديلة:

H02  مستوى  عند القرار اإلستراتيجي خصائص في المهارة السياسية اثر عدل الذكاء العاطفي مني

 ( في قطاع توزيع الكهرباء االردني.α≤0.05)داللة معنوية 

 األولى:الفرضية الفرعية 
1H02.  مستوى داللة  ديعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة التعقيد عنال

 في قطاع توزيع الكهرباء االردني. (α≤0.05) معنوية
 Hierarchicalالختبار الفرضية الفرعية األولى، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد الهرمي 

Multiple Regression Analysis  لقياس أثر المهارة السياسية في خصيصة التعقيد بوجود الذكاء

  (  يوضح ذلك:4-28العاطفي متغيرا  معدال  في قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )

بوجود متغير  خصيصة التعقيدالمهارة السياسية على  تحليل االنحدار المتعدد الهرمي لبيان اثر( 4-28)جدول 
 الذكاء العاطفي متغيرًا معداًل في قطاع توزيع الكهرباء األردني

المتغير 
 النموذج الثالث النموذج الثاني النموذج األول المتغيرات المستقلة التابع

Β T Sig Β T Sig β T Sig 

خصيصة 
 التعقيد

   0.000 26.689 0.822 المهارة السياسية

  0.000 14.024 0.604  الذكاء العاطفي

المهارة السياسية * 
 0.000 12.634 0.93   التعقيد الذكاء العاطفي*

R 0.82 0.60 0.88 
2R 0.67 0.36 0.78 
2R∆ 0.67 0.31 *0.11 

F∆ 115.82 196.66 115.82 

Sig ∆ 0.00 0.00 0.00 

 .(0.67للنموذج األول ) 2R( و 0.78للنموذج الثالث ) 2R* هذه القيمة هي الفرق بين  فاقل. 0.05يكون األثر دال عند مستوى 
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لنموذج األول المبنى ل ن نتائج تحليل االنحدار المتعدد الهرميأ( يتضح ب4-28)من الجدول  

المهارة السياسية و د ارتباط دال بين و ( وهذا يدل على وجR=0.82) ارتباطمعامل  ةقيمعلى 

على  المهارة السياسيةلمتغير  حصائيا  إودال  ا  األثر إيجابين هذا أ، كما بينت النتائج خصيصة التعقيد

 (0.05)( وهذه القيمة دالة عند مستوى F= 115.82) اإلحصائي، حيث كانت قيمة خصيصة التعقيد

 التعقيد%( من التغير في 0.67ن ما قيمته )أ( أي 0.672R=معامل التحديد ) ةن قيمأقل. كما أف

ن الزيادة بدرجة واحدة أ( وهذا يعني β=0.82ا بلغ معامل قوة التأثير ). كمالمهارة السياسية إلىيعود 

 (. β = 0.82بالتعقيد يقابله زيادة بقيمة )

( وهذا يدل على وجد R =0.60معامل االرتباط ) ةقيم مبنية على الثانيكانت نتائج النموذج 

ودال  ا  هذا األثر إيجابي نأ، كما بينت النتائج و خصيصة التعقيدارتباط دال بين الذكاء العاطفي 

( F= 196.66) اإلحصائي، حيث كانت قيمة خصيصة التعقيدحصائيا لمتغير الذكاء العاطفي على إ

ن ما قيمته أ( أي 2R 0.36 =ن قيمه معامل التحديد )أقل. كما أف 0.05وهذه القيمة دالة عند مستوى 

العاطفي. كما بلغ معامل قوة الذكاء  إلىيعود  خصيصة التعقيد%( من التغير في القرار 36)

 ( = 0.60βالزيادة بدرجة واحدة بالتعقيد  يقابله زيادة بقيمة ) أنوهذا يعني ،  (β=0.60)التأثير

زيادة طفيفة  أتدخال المتغير المعدل )الذكاء العاطفي(، حيث طر إما النموذج الثالث فقد تم أ

فقط وان هذا  (%11)الزيادة بمعامل التحديد بلغت بمقدار (  (0.88على قيمه معامل االرتباط لتصبح 

فاقل. وان قوة المعامل  0.05( بمستوى داللة F=115.82حيث بلغت قيمة ) إحصائياالتغير دال 

فاقل. هذا من  0.05( وهي دالة عند مستوى T=12.63) اإلحصائيوان قيمة   (β = 0.93بلغت )

المهارة السياسية غير المعدل )الذكاء العاطفي( يعدل من تأثير  االستنتاج بان المت إلىيقودنا  أنشانه 
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وهذا يعني حدوث تحسن بهذه النسبة، ، التباين إجمالي%( من 11ما نسبته ) على خصيصة التعقيد

 وعليه ترفض الفرضية العدمية )الصفرية( وتقبل الفرضية البديلة التي تنص:

 الفرضية الفرعية األولى البديلة:

1H02. مستوى داللة معنوية دالذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة التعقيد عن يعدل 
(0.05≥α) .في قطاع توزيع الكهرباء االردني 

 الفرضية الفرعية الثانية:

2H02.  مستوى  عنديعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة الالتأكد ال
 في قطاع توزيع الكهرباء االردني. (α≤0.05) داللة معنوية

 Hierarchicalالختبار الفرضية الفرعية الثانية، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد الهرمي 

Multiple Regression Analysis  لقياس أثر المهارة السياسية في خصيصة الالتأكد بوجود الذكاء

 (  يوضح ذلك:4-29ردني، والجدول )العاطفي متغيرا  معدال  في قطاع توزيع الكهرباء األ

المهارة السياسية في خصيصة الالتأكد بوجود الذكاء تحليل االنحدار المتعدد الهرمي لبيان اثر ( 4-29جدول )
 العاطفي متغيرًا معداًل في قطاع توزيع الكهرباء األردني

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

 المستقلة

 الثالث النموذج النموذج الثاني النموذج األول

Β T Sig β T Sig Β T Sig 

 كدأالالت

المهارة 

 السياسية
0.722 19.300 0.000   

  0.00 14.02 0.60  الذكاء العاطفي

 المهارة

*   السياسية

الذكاء 

 دأكالعاطفي*الالت

  0.86 16.814 0.000 

R 0.72 0.60 0.86 
2R 0.52 0.36 0.74 
2R∆ 0.52 0.16 *0.22 

F∆ 115.82 196.66 115.82 

Sig ∆ 0.00 0.00 0.00 

 .(0.52للنموذج األول ) 2R( و 0.74للنموذج الثالث ) 2R* هذه القيمة هي الفرق بين  فاقل. 0.05يكون األثر دال عند مستوى 
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في النموذج األول ن نتائج تحليل االنحدار المتعدد الهرمي، أيتضح ب (4-29)من الجدول  

المهارة السياسية و د ارتباط دال بين و ( وهذا يدل على وجR=0.72معامل االرتباط ) ةقيممبنية على 

، المهارة السياسية على الالتأكدلمتغير  إحصائيان هذا األثر إيجابي ودال أ، كما بينت النتائج الالتأكد

قيمه ن أقل. كما أف (0.05)( وهذه القيمة دالة عند مستوى F=115.82) اإلحصائيحيث كانت قيمة 

المهارة  إلىيعود  الالتأكد%( من التغير في 52ن ما قيمته )أ( أي 0.522R=معامل التحديد )

ن الزيادة بدرجة واحدة بالالتأكد يقابله أ( وهذا يعني β = 0.72كما بلغ معامل قوة التأثير ) السياسية،

 (. β = 0.72زيادة بقيمة )

( وهذا يدل على R =0.60معامل االرتباط ) ةقيم على المبنى الثانيكانت نتائج النموذج و 

ن هذا األثر إيجابي ودال أ، كما بينت النتائج و الالتأكدد ارتباط دال بين الذكاء العاطفي  و وج

( وهذه F= 196.66) اإلحصائي، حيث كانت قيمة الالتأكدحصائيا لمتغير الذكاء العاطفي على إ

ن ما قيمته أ( أي 0.362R=ه معامل التحديد )ن قيمأقل. كما أف 0.05القيمة دالة عند مستوى 

( وهذا β=0.60الذكاء العاطفي. كما بلغ معامل قوة التأثير ) إلىيعود  الالتأكد%( من التغير في 36)

 (β=0.60ن الزيادة بدرجة واحدة بالالتأكد يقابله زيادة بقيمة )أيعني 

زيادة طفيفة  طرأتالمتغير المعدل )الذكاء العاطفي(، حيث  إدخالما النموذج الثالث فقد تم أ

ن هذا أو  ((%22الزيادة بمعامل التحديد بلغت بمقدار (  (0.86على قيمه معامل االرتباط لتصبح

قل. وان قوة المعامل أف 0.05( بمستوى داللة F= 115.82حصائيا حيث بلغت قيمة )إالتغير دال 

فاقل. هذا من  (0.05)( وهي دالة عند مستوى T=16.81) صائياإلحوان قيمة   (β = 0.86بلغت )

المهارة السياسية ن المتغير المعدل )الذكاء العاطفي( يعدل من تأثير  ألى االستنتاج بإن يقودنا أنه أش
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وهذا يعني حدوث تحسن بهذه النسبة، وعليه ، التباين إجمالي%( من 22ما نسبته )على الالتأكد 

 ة )الصفرية( وتقبل الفرضية البديلة التي تنص:ترفض الفرضية العدمي

 الثانية البديلة: الفرضية الفرعية

2H02.   مستوى  عنديعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة الالتأكد

 في قطاع توزيع الكهرباء االردني. (α≤0.05) داللة معنوية

 الفرضية الفرعية الثالثة:

3H02.  مستوى داللة  عنديعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة العقالنية ال

 في قطاع توزيع الكهرباء االردني. (α≤0.05) معنوية

 Hierarchicalالختبار الفرضية الفرعية الثالثة، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد الهرمي 

Multiple Regression Analysis  لقياس أثر المهارة السياسية في خصيصة العقالنية بوجود

  (  يوضح ذلك:4-30الذكاء العاطفي متغيرا  معدال  في قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )

أثر المهارة السياسية في خصيصة العقالنية بوجود الذكاء تحليل االنحدار المتعدد الهرمي لبيان أثر  (4-30)جدول 

 متغيرًا معداًل في قطاع توزيع الكهرباء األردنيالعاطفي 

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

 المستقلة

 النموذج الثالث النموذج الثاني النموذج األول

Β T Sig Β T Sig Β T Sig 

 العقالنية

المهارة 

 السياسية
0.757 21.448 0.000   

  0.000 14.024 0.604  الذكاء العاطفي

المهارة 

السياسية* الذكاء 

 العاطفي *العقالنية

  0.149 3.072 0.002 

R 0.76 a.604 0.76 
2R 0.57 0.364 0.58 
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2R∆ 0.57 0.21 *0.01 

F∆ 460.01 196.662 240.38 

Sig ∆ 0.00 b.000 0.00 

 .(0.57للنموذج األول ) 2R( و 0.58للنموذج الثالث ) 2R* هذه القيمة هي الفرق بين  فاقل. 0.05يكون األثر دال عند مستوى 

نموذج األول للن نتائج تحليل االنحدار المتعدد الهرمي كانت أ( يتضح ب4-30)من الجدول  

المهارة السياسية و د ارتباط دال بين و ( وهذا يدل على وجR = 0.76المبنى قيمه معامل االرتباط )

المهارة السياسية على لمتغير  إحصائياهذا األثر إيجابي ودال  أن، كما بينت النتائج خصيصة العقالنية

فاقل.  (0.05)( وهذه القيمة دالة عند مستوى F= 460.01) اإلحصائي، حيث كانت قيمة العقالنية

 إلىيعود  العقالنية%( من التغير في 52ن ما قيمته )أ( أي 0.572R=قيمه معامل التحديد ) أنكما 

الزيادة بدرجة واحدة  أن( وهذا يعني β = 0.757ا بلغ معامل قوة التأثير ). كمالمهارة السياسية

 (. β = 0.757بالعقالنية يقابله زيادة بقيمة )

د و ( وهذا يدل على وجR =0.60المبنى قيمه معامل االرتباط ) الثانيكانت نتائج النموذج 

 إحصائيان هذا األثر إيجابي ودال أ، كما بينت النتائج والعقالنيةارتباط دال بين الذكاء العاطفي 

( وهذه القيمة دالة F= 196.66) اإلحصائي، حيث كانت قيمة العقالنيةلمتغير الذكاء العاطفي على 

%( من 36ما قيمته ) أن( أي 0.362R=ن قيمه معامل التحديد )أفاقل. كما  (0.05)عند مستوى 

 أن( وهذا يعني β=0.60معامل قوة التأثير ) الذكاء العاطفي. كما بلغ إلىيعود  العقالنيةالتغير في 

 (.β=0.60)الزيادة بدرجة واحدة بالعقالنية يقابله زيادة بقيمة 

زيادة طفيفة  طرأتالمتغير المعدل )الذكاء العاطفي(، حيث  إدخالما النموذج الثالث فقد تم أ

فقط وان هذا  %1الزيادة بمعامل التحديد بلغت بمقدار ( 0.76)على قيمه معامل االرتباط لتصبح 

فاقل. وان قوة المعامل  0.05( بمستوى داللة F= 240.0حيث بلغت قيمة ) إحصائياالتغير دال 
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فاقل.هذا من  0.05( وهي دالة عند مستوى T=3.072) اإلحصائيوان قيمة   (β = 0.76بلغت )

المهارة السياسية المعدل )الذكاء العاطفي( يعدل من تأثير االستنتاج بان المتغير  إلىيقودنا  أنشانه 

وهذا يعني حدوث تحسن بهذه النسبة، وعليه ، جمالي التباينإ%( من 1ما نسبته )على العقالنية ب

 ترفض الفرضية العدمية )الصفرية( وتقبل الفرضية البديلة التي تنص:

 الفرضية الفرعية الثالثة البديلة:

3H02.  مستوى داللة  عنديعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة العقالنية

 في قطاع توزيع الكهرباء األردني. (α≤0.05) معنوية

 الفرضية الفرعية الرابعة:

4H02.  مستوى داللة  عنديعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة السيطرة ال
 في قطاع توزيع الكهرباء االردني. (α≤0.05) معنوية

 Hierarchicalالختبار الفرضية الفرعية الرابعة، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد الهرمي 

Multiple Regression Analysis  لقياس أثر المهارة السياسية في خصيصة السيطرة بوجود الذكاء

  (  يوضح ذلك:4-31العاطفي متغيرا  معدال  في قطاع توزيع الكهرباء األردني، والجدول )

المهارة السياسية في خصيصة السيطرة بوجود الذكاء تحليل االنحدار المتعدد الهرمي لبيان أثر  (4-31جدول )
 معداًل في قطاع توزيع الكهرباء األردنيالعاطفي متغيرًا 

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

 المستقلة

 النموذج الثالث النموذج الثاني النموذج األول

Β T Sig Β T Sig Β T Sig 

 السيطرة

المهارة 

 السياسية
0.786 23.542 0.000   

الذكاء 

 العاطفي
 0.604 14.024 0.000  

المهارة 

السياسية* 

الذكاء العاطفي* 

  0.79 4.464 0.000 



134 
 

 
 

 السيطرة

R a.786 a.604 b.799 

2R 0.62 0.36 0.64 

2R∆ 0.62 0.26 *0.02 

F∆ 554.230 196.662 302.376 

Sig ∆ b.000 b.000 c.000 

 .(0.62للنموذج األول ) 2R( و 0.64للنموذج الثالث ) 2R* هذه القيمة هي الفرق بين  فاقل. 0.05يكون األثر دال عند مستوى 

لنموذج األول المبنى ليتضح بان نتائج تحليل االنحدار المتعدد الهرمي، ( 4-31)من الجدول  

المهارة السياسية د ارتباط دال بين و ( وهذا يدل على وجR = 0.786معامل االرتباط ) ةقيمعلى 

، السيطرةعلى  المهارة السياسيةلمتغير  إحصائيان هذا األثر إيجابي ودال أ، كما بينت النتائج والسيطرة

ن قيمه أقل. كما أف (0.05)( وهذه القيمة دالة عند مستوى F= 554.23) اإلحصائيحيث كانت قيمة 

المهارة  إلىيعود  السيطرة%( من التغير في 62ما قيمته ) أن( أي 2R 0.62=معامل التحديد )

الزيادة بدرجة واحدة بالسيطرة يقابله  أن( وهذا يعني β = 0.786غ معامل قوة التأثير ). كما بلالسياسية

 (. β = 0.786زيادة بقيمة )

( وهذا يدل على R =0.604المبنى قيمه معامل االرتباط ) الثانيكانت نتائج النموذج  وقد

 إحصائياهذا األثر إيجابي ودال  أن، كما بينت النتائج والسيطرةوجد ارتباط دال بين الذكاء العاطفي 

( وهذه القيمة دالة F= 196.66) اإلحصائي، حيث كانت قيمة السيطرةلمتغير الذكاء العاطفي على 

%( من 36ما قيمته ) أن( أي 2R 0.36 =ن قيمه معامل التحديد )أقل. كما أف (0.05)عند مستوى 

 أن( وهذا يعني β=0.60معامل قوة التأثير ). كما بلغ إلى الذكاء العاطفييعود  السيطرةالتغير في 

 ( = 0.60βالزيادة بدرجة واحدة بالسيطرة  يقابله زيادة بقيمة )

المتغير المعدل )الذكاء العاطفي(، حيث طرا هناك زيادة  إدخالما النموذج الثالث فقد تم أ

 (%2)لغت بمقدار الزيادة بمعامل التحديد بأي أن  0.799طفيفة على قيمه معامل االرتباط لتصبح 
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فاقل. وان  0.05( بمستوى داللة F= 302.376حيث بلغت قيمة ) إحصائيافقط وان هذا التغير دال 

فاقل.  0.05( وهي دالة عند مستوى T=4.46) اإلحصائيوان قيمة  (β = 0.79قوة المعامل بلغت )

المهارة ي( يعدل من تأثير االستنتاج بان المتغير المعدل )الذكاء العاطف إلىيقودنا  أنهذا من شانه 

وهذا يعني حدوث تحسن بهذه النسبة، ، التباين إجمالي%( من 2ما نسبته )السيطرة بعلى  السياسية

 وعليه ترفض الفرضية العدمية )الصفرية( وتقبل الفرضية البديلة التي تنص:

 الفرضية الفرعية الرابعة البديلة:

4H02.   مستوى داللة  عنديعدل الذكاء العاطفي من اثر المهارة السياسية في خصيصة السيطرة
 في قطاع توزيع الكهرباء االردني. (α≤0.05) معنوية
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 ( المقدمة:1-5)

الفصل يستعرض هذا الفصل مجمل النتائج التي توصلت لها الباحثة كإجابة عن األسئلة في 

،  الرابع الفصل في تم اإلحصائي الذي التحليل نتائجوبناء  على  واختبار فرضياتها األول لهذه الدراسة

  وفيما يلي النتائج والتوصيات والمقترحات التي توصلت لها الباحثة. 

 ( مناقشة النتائج واالستنتاجات:2-5)

 ( النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة:1-2-5)

أن مستوى المهارة السياسية مرتفع في قطاع توزيع الكهرباء األردني، من وجهة بينت النتائج  .1

نظر أفراد عينة الدراسة، ويوضح هذا أن صانع القرار يقضي الكثير من الوقت مع اآلخرين في 

العمل، ويتواصل مع األفراد المهمين بشكل جيد، إضافة إلى أنه يقوم بتطوير العالقات مع 

 .النفوذ، لالستفادة منهم في انجاز بعض األعمال أصحاب

في قطاع توزيع الكهرباء األردني مرتفع من الدهاء االجتماعي أشارت النتائج إلى أن مستوى  .2

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، مما يؤكد على أن صانع القرار قادر على تقديم نفسه لآلخرين 

قُبل اآلخرين، وهو ما يمكن صانع القرار من بفطنة ولباقة، فهذه الصفات ترفع من مستوى ت

 الحصول على دعم من حوله، وخاصة األشخاص المهمين، والتفاعل اإليجابي مع قراراته. 
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في قطاع توزيع الكهرباء األردني التأثير في العالقات بين األفراد وضحت النتائج أن مستوى   .3

صانع القرار لم يطور شبكات متوسط من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وهذا يوضح أن 

واسعة من العالقات داخل القطاع، وهو ما جعل رصيده من ثقة اآلخرين غير عالي، وبالتالي 

 فإن تأييد من حوله ليس بالمستوى المرتفع، رغم أنه حصل على مستوى عالي من الدعم.

من وجهة  في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسطالصدق الواضح كشفت النتائج أن مستوى  .4

نظر أفراد عينة الدراسة، وهذا يوضح أن صانع القرار لم يهتم بمصالح من حوله بما يكفي، 

نتيجة عدم تقديمه للدعم المطلوب عند الحاجة، ولم يلتزم ببعض تعهداته، على الرغم من أن 

 هناك احترام متبادل فيما بينه وبين من حوله.

في قطاع توزيع الكهرباء األردني مرتفع من وجهة ل القدرة على التواصبينت النتائج أن مستوى  .5

أن صانع القرار لديه قدرة تواصل عالية، فهو لديه  وهذا يشير إلىنظر أفراد عينة الدراسة، 

شبكة واسعة من العالقات، وقادر على توظيفها، وقد تم تطوير هذه العالقات من خالل قضائه 

 يه انجاز الكثير من األعمال.وقت طويل مع أصحاب المصلحة، وهو ما يسهل عل

صناعة القرار االستراتيجي متوسط في قطاع توزيع الكهرباء األردني،  أكدت النتائج أن مستوى .6

وهذا يوضح أن صانع القرار االستراتيجي، لديه القدرة  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة،

 للتعامل مع خصائص القرار االستراتيجي؛ حيث أنه قادرا على التقليل من تعقيده وال تأكده.

للقرار االستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسط التعقيد أشارت النتائج أن مستوى  .7

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وهذا يوضح أن صانع القرار االستراتيجي يستطيع التعامل 
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مع بيئة غير مستقرة، ومعارضيه قلة، وعلى الرغم من تنوع البدائل التي يواجهها، إال أنه 

 ددها.يستطيع التعامل مع تشابهها وكثرة ع

في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسط الالتأكد للقرار االستراتيجي بينت النتائج أن مستوى  .8

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وهذا يوضح أن صانع القرار االستراتيجي قادر على 

ت، التعامل في ظروف بيئة متغيرة، ولديه معلومات كافية تجعله يتخذ قراراته وفق تحليل البيانا

 وهو ما يمنحه القدرة على توقع نتائج قراراته.

في قطاع توزيع الكهرباء األردني العقالنية للقرار االستراتيجي أظهرت النتائج أن مستوى  .9

متوسط، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وهذا يوضح أن صانع القرار يصنع قراراته وفقا 

العائد(  –تحليلها محدودا ومن ذلك بيانات )التكلفة لخبراته السابقة، فيما اعتماده على البيانات و 

ونتيجة لذلك ال يقوم صانع القرار ببذل الكثير من الجهد أثناء عملية اختيار البدائل، حيث 

 أعتمد على خبراته السابقة.

في قطاع توزيع الكهرباء األردني متوسط السيطرة للقرار االستراتيجي حددت النتائج أن مستوى  .10

ر أفراد عينة الدراسة، وهذا يوضح أن صانع القرار ال يجد عوائق كثيرة أمامه من وجهة نظ

أثناء صنع القرار وتمريره وتنفيذه، لكونه على اتصال مع جميع المستويات اإلدارية نتيجة رقابته 

 وسيطرته على من حوله، ومع ذلك قد تنخفض جودة القرار. 

ع في قطاع توزيع الكهرباء األردني، من وجهة أفرزت النتائج أن مستوى الذكاء العاطفي مرتف .11

 وهذا يشير إلى أن صانع القرار لديه قدرة عالية على تحليل وفهم ذاتهنظر أفراد عينة الدراسة، 
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ويمتلك مهارات اجتماعية عالية؛ مكنته من إقامة وتطوير شبكات اجتماعية متعددة، عمل من 

 ن حوله. خاللها على بث روح التعاون والحصول على دعم م

في قطاع توزيع الكهرباء فهم الذات، والمهارات االجتماعية أشارت النتائج إلى أن مستوى  .12

األردني مرتفع من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وهو ما يوضح بأن صانع القرار لديه ثقة 

 عالية بالنفس ومهارة اجتماعية عالية تظهر من خالل االندماج مع اآلخرين وتكوين الشبكات

المتفرعة، وبناء روح التعاون في الفريق، وقادر على التعامل مع جميع األفراد من كل 

 المستويات.

في قطاع توزيع الكهرباء األردني إدارة الذات، والفهم االجتماعي بينت النتائج أن مستوى  .13

متوسط من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، ما يوضح أن صانع القرار ال يتمكن في كل 

وبأنه ل من السيطرة على انفعاالته، والمحافظة على هدوئه، وخاصة أثناء األزمات ، األحوا

يتفهم بشكل محدود انفعاالت اآلخرين ومشاعرهم، وال يتعاطف بالمستوى الذي يتوقعه الذين من 

 حوله. 

 ( نتائج اختبار فرضيات الدراسة واستنتاجاتها:2-2-5)

 الفرضية الرئيسية األولى:

اثر ذو داللة إحصائية للمهارة  للدراسة أن هناك H01  نتائج تحليل الفرضية األولى  كشفت .1

، والصدق والتأثير في العالقات بين اإلفرادالسياسية بأبعادها مجتمعة )الدهاء االجتماعي، 

مستوى داللة معنوية  خصائص القرار اإلستراتيجي عند على الواضح، والقدرة على التواصل(

(0.05≥α .) هذا يعني أن المهارة السياسية تؤثر في خصائص القرار االستراتيجي وتساعد و
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صانع القرار في التغلب على تلك الخصائص أثناء عملية صنع القرار، كما أن لها دور ايجابي 

 ي( التSheehan, et. al.,2016يساعد في عملية صنع القرار. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )

 . للمديرين دور المهارة السياسية في عملية صنع القرار االستراتيجي أكدت

أن هناك اثر ذو داللة إحصائية للمهارة    .1H01الفرعية  أوضحت نتائج تحليل الفرضية .2

، والقدرة على التواصل( والتأثير في العالقات بين اإلفراد السياسية بأبعادها )الدهاء االجتماعي،

وهو ما يشير (. α≤0.05رار االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية )في خصيصة التعقيد للق

، والقدرة والتأثير في العالقات بين اإلفراد الدهاء االجتماعي،إلى أن المهارة السياسية بأبعادها )

( لها اثر ايجابي في التعامل مع تعقيد القرار االستراتيجي؛ فصانع القرار يستطيع على التواصل

والمرتبطة بنجاحه في التغلب على كل  هذه الخصيصة بامتالكه المهارة السياسيةأن يتغلب على 

( والتي أكدت على أن المهارة Phipps & Prieto 2015الصعوبات، وهذا يتفق مع دراسة )

تمكن ممتلكيها من النجاح في أعمالهم وتنظيم مشروعاتهم. و بينت الفرضية أن  السياسية

صانع القرار لم يهتم بمصالح من حوله بما الصدق الواضح لم يؤثر على هذه الخصيصة ف

 .عند الحاجة، ولم يلتزم ببعض تعهداته يكفي، نتيجة عدم تقديمه للدعم المطلوب

للمهارة  للدراسة أن هناك اثر ذو داللة إحصائية H.201 الفرعية بينت نتائج تحليل الفرضية .3

 ( فيوالتأثير في العالقات بين اإلفراد )الدهاء االجتماعي، ببعدين من أبعادها هما السياسية

وهو األمر الذي  (.α≤0.05للقرار االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية ) خصيصة الالتأكد

تسهالن لصانع القرار التعامل مع خصيصة المذكورين  المهارة السياسية ببعديها يعني بأن

الالتأكد، كونهما األكثر مالءمة للتعامل مع هذه الخصيصة. مقارنة باألبعاد األخرى والتي ال 
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ن إف أيضا ، ووفقا للهذه النتيجةيحتاجها صانع القرار؛ والذي يحدد البعد المطلوب وفقا للحالة

وتتماشى هذه  ليس لهما اثر على خصيصة الالتأكدالصدق الواضح والقدرة على التواصل 

أوضحت أن كل بعد من أبعاد المهارة  ( والتيChen & Lin ,2013النتيجة مع دراسة )

  على تحسين األداء، من خالل استخدام كل بعد وفقا للحاجة إليه. السياسية له تأثير مختلف

للمهارة السياسية  للدراسة أن هناك اثر ذو داللة إحصائية .3H01 الفرعية نتائج الفرضية أظهرت .4

 خصيصة العقالنية في بأبعادها )الدهاء االجتماعي، و الصدق الواضح، والقدرة على التواصل(

 (.α≤0.05للقرار االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية )

ي، و الصدق الواضح، الدهاء االجتماعوهو األمر الذي يعني أن المهارة السياسية بأبعادها )

( تدعم خصيصة العقالنية خالل عملية صنع القرار االستراتيجي، فصنع والقدرة على التواصل

 لقرارخبرات لما ليتصفون بشخصيات قيادية، و  مديرينالقرار االستراتيجي يتطلب قدرات خاصة و 

( Sunindijo & Zou,2011دراسة ) تتفق معمن تأثير على مستقبل القطاع، وهذه النتيجة 

أنه ال ب كذلك وأوضحت النتيجة لتطوير المنظمة. مديرينبينت أهمية المهارة السياسية لل يالت

صانع القرار لم يطور ر في العالقات بين األفراد على خصيصة العقالنية، فييوجد اثر للتأث

 . شبكات واسعة من العالقات داخل القطاع

للمهارة  للدراسة أن هناك اثر ذو داللة إحصائية .4H01 الفرعية أوضحت نتائج الفرضية  .5

في خصيصة  السياسية بأبعادها )الدهاء االجتماعي، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(

 (.α≤0.05السيطرة للقرار االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية )
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الواضح، والقدرة على الدهاء االجتماعي، والصدق وهذا يعني أن المهارة السياسية بأبعادها )

( تساهم في زيادة السلطة والنفوذ داخل القطاع، وهو األمر الذي يمنح صانع القرار التواصل

القدرة على الحشد والتأييد وكذلك المراقبة والمتابعة للقرار االستراتيجي، وهو ما يضمن سالسة 

 (et al., 2016 Liع دراسة )تنفيذ القرار، األمر الذي يقلل من تكاليف اإلشراف، وهذا ما يتفق م

أنه كذلك بوأوضحت النتيجة  .التي بينت بان ممتلكي المهارة السياسية يقللوا من تكاليف األشراف

لم يطور  رصانع القرار في العالقات بين األفراد على خصيصة السيطرة، فيال يوجد اثر للتأث

والتي تقلل  تحتاج إلى صرامة، ولكون عملية السيطرة شبكات واسعة من العالقات داخل القطاع

 التعامل معه.من الشعور بالراحة أثناء 

 الفرضية الرئيسة الثانية: •

 للدراسة أن الذكاء العاطفي يعدل من اثر المهارة السياسية H02أظهرت نتائج الفرضية الثانية  .6

 (. α≤0.05خصائص القرار اإلستراتيجي عند مستوى داللة معنوية ) في

بأن الذكاء العاطفي يساهم في رفع األثر الذي تحدثه المهارة السياسية على وهو ما يؤكد 

خصائص القرار االستراتيجي، فالذكاء العاطفي يرفع من إمكانات وقدرات القادة، وهو ما يؤكد 

 & ,Onayصانع القرار للذكاء العاطفي، وهذا يتفق مع دراسة ) ضرورة امتالك

Gürsoy,2011امتالك صانع القرار للذكاء العاطفي. ( التي أكدت على ضرورة 

للدراسة أن الذكاء العاطفي يعدل من اثر المهارة السياسية   .1H02الفرعيةأشارت نتائج الفرضية  .7

 (. α≤0.05في خصيصة التعقيد عند مستوى داللة معنوية )
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اتيجي، وهذا يبرهن على أن الذكاء العاطفي يخفف من الصعوبات الناشئة عن تعقيد القرار االستر 

كونه يدعم المهارة السياسية لصانع القرار أثناء عملية صنع القرار بمراحلها المختلفة، وهذه 

( والتي أكدت على دور الذكاء العاطفي في عملية 2011الجبوري،النتيجة تتفق مع دراسة )

 اتخاذ القرار وضرورة توظيف أبعاد الذكاء عند اختيار القرار االستراتيجي. 

الذكاء العاطفي يعدل من اثر المهارة السياسية  للدراسة أن .2H02 الفرعية الفرضيةبينت نتائج  .8

 (.α≤0.05في خصيصة الالتأكد عند مستوى داللة معنوية )

وهو ما يعني مساهمة الذكاء العاطفي في رفع قدرة المهارة السياسية على التغلب على خاصية 

وبالتالي تمكن صانع القرار من صنعه بسهولة، وتتفق الالتأكد المرتبطة بالقرار االستراتيجي، 

بين  ية الموجبةاالرتباط العالقة وجود أكدت( التي Meisler,2014هذه النتيجة مع دراسة )

 الذكاء العاطفي والمهارة السياسية.

الذكاء العاطفي يعدل من اثر المهارة السياسية في  أن .3H02 الفرعية نتائج الفرضية أوضحت .9

وتؤكد هذه النتيجة ان الذكاء  (.α≤0.05عقالنية عند مستوى داللة معنوية )خصيصة ال

العاطفي يرفع من مستوى المهارة السياسية، حين يتعلق األمر باستخدام البيانات وتحليلها 

( والذي 2016والحصول عليها خالل عملية صنع القرار، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )أبوليفة،

ادة اإلستراتيجية، وأبعاد المقدرات أكدت على أن الذكاء العاطفي يقوي العالقة بين أبعاد مهارة القي

 الجوهرية للمنظمة. 

الذكاء العاطفي يعدل من اثر المهارة السياسية في  ان .4H02 الفرعية بينت نتائج الفرضية .10

 في قطاع توزيع الكهرباء األردني (α≤0.05خصيصة السيطرة عند مستوى داللة معنوية )
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الذكاء العاطفي يساهم في رفع مستوى المهارة السياسية، فمعرفة  وهو األمر الذي يشير إلى أن

المشاعر الذاتية ومشاعر اآلخرين والتحكم بهما تمنح صانع القرار االستراتيجي  نفوذ وسلطة 

 واسعة تسهل له التحكم في مجريات القرار ومخرجاته. 

 ( التوصيات والمقترحات:3-5)

 التوصيات: •

 ت إليها الدراسة، توصي الباحثة باالتي:من خالل النتائج التي توصل

المهارة السياسية بكونها أحد الركائز الضرورية في العمل اإلداري  تعزيز ممارسة ضرورة .1

، ويأتي ذلك من خالل تطوير شبكات عالقات زمالة وتحديدا خالل عملية صنع القرار

 واسعة في القطاع، واالهتمام بمصالحهم بشكل حقيقي ودعمهم عند الحاجة. 

بمصالح ينبغي على صانع القرار االستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء األردني االهتمام  .2

عامل مع تعقيد القرار من حوله اكثر وتقديم الدعم لهم وااللتزام بتعهداته حتى يستطيع الت

 االستراتيجي.

االهتمام في القدرة يتطلب من صانع القرار االستراتيجي في قطاع توزيع الكهرباء األردني  .3

يحصل عل تاييد من حوله داخل القطاع حتى  على التاثير في العالقات بين األفراد

 .بسهولة اثناء صنع وتمرير القرار ورفع رصيد ثقتهم فيه

لذكاء العاطفي األهمية في الفكر والعمل اإلداري، بكونها أحد المهارات ينبغي أعطاء ا .4

منهم في جميع  المديرين يتمتع بها جميع الموظفين وتحديدا أنالضرورية التي يجب 
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ويمكن تحقيق ذلك عن طريق. إدارة الذات بالمحافظة والسيطرة وضبط النفس المستويات. 

 ومشاعرهم . ملهم وفهم انفعاالته الدعمفين والتعاطف معهم وتقديم مع الموظ

في مستويات اإلدارة  وبخاصة  في قطاع توزيع الكهرباء األردني تطوير قدرات المديرين .5

 في هذا المجال. دورات متخصصةفي مجال المهارة السياسية من خالل أقامة  العليا

ويات اإلدارة في مست وبخاصة  في قطاع توزيع الكهرباء األردني تطوير قدرات المديرين .6

في مجال الذكاء العاطفي  من خالل إقامة الحلقات النقاشة وورش العمل العليا 

جراء االختبارات الدورية.  التخصصية وا 

المنوط بهم صنع القرار  ينر يبتنمية قدرات ومهارات المد شركات القطاع ضرورة اهتمام  .7

ويأتي  االستراتيجي، لما لهذه القرارات من أهمية كبيرة تمس حاضر المنظمة ومستقبلها.

السلبية في تخفيف من أثاره لذلك من خالل التعامل الصحيح مع خصائص القرار ل

  القطاع.

ر بشكل خاص صناع القراو  توزيع الكهرباء األردني قطاعضرورة تركيز المسئولين في  .8

 .لديهم من الثقةرصيد  واالهتمام باحتياجاتهم حتى يكون لديهم ممرؤوسيهعلى دعم 

أن يحسن من الصورة التي لدى  في قطاع توزيع الكهرباء األردني يجب على صانع القرار .9

 ، من خالل الوفاء بوعوده، وأن يتطابق سلوكه مع أفعاله.اآلخرين عنه

بخلق وتطوير شبكة من  توزيع الكهرباء األردني قطاعصانع القرار في هتمام ضرورة ا .10

تكون مدركة أن نجاح و من اجل خلق بيئة عمل متعاونة وفعالة داخل القطاع العالقات 

 القطاع هو نجاحا لها.



146 
 

 
 

 في قطاع توزيع الكهرباء األردني المديرين ركيز على تطوير الجوانب التي يحتاجهاالت .11

وهو ما يؤدي إلى زيادة  م،على ضبط انفعاالته وا قادرينفي إدارة الذات حتى يصبح

 م.من حولهملتعاون والدعم الحصول على ا

من  ،الفهم االجتماعي على في قطاع توزيع الكهرباء األردني تطوير قدرة المديرين .12

مشاعرهم، وهو ما يؤدي إلى خلق روح التعاون وتفهم  ،خالل التعاطف مع الموظفين

 للقطاع. والعمل الجماعي وزيادة الوالء

 مقترحات لدراسات مستقبلية: •

إجراء دراسة بنفس عنوان هذه الدراسة ومتغيراتها ولكن بالتطبيق على الشركات  .1

 الصناعية .

تغيراتها بين الشركات الخدمية  إجراء دراسة  مقارنة بنفس عنوان هذه الدراسة وم .2

 الشركات الصناعية .و 

التأثير في العالقات المهارات السياسية )م تأثير بعض إجراء دراسة حول أسباب عد .3

 بين األفراد، الصدق الواضح( في القرار االستراتيجي.

إجراء دراسة ألثر المهارة السياسية على القرار االستراتيجي بوجود الخصائص  .4

 التنظيمية ) العمر التنظيمي ، نوع النشاط ، طبيعة الهيكل ( متغير معدل.
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 قاتقائمة المالح

 (: كتاب تسهيل المهمة.1الملحق رقم)

 



158 
 

 
 

 

 (: قائمة بأسماء محكمين أداة الدراسة )اإلستبانة(.2الملحق رقم)

 الجامعة الرتبة االسم قمالر
 جامعة العلوم التطبيقية أستاذ ا.د/ حسن الزعبي 1
 التطبيقيةجامعة العلوم  أستاذ ا.د/ شاكر جاراهلل 2
 األوسطالشرق جامعة  أستاذ ا.د/ عبد الجبار توفيق 3
 األوسطجامعة الشرق  أستاذ ا.د/ عبدالقادر الطائي 4
 األوسطجامعة الشرق  أستاذ ا.د/ غازي خليفة 5
 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ ا.د/ مازن قطشات 6
 الجامعة األردنية أستاذ ا.د/ محمد النعيمي 7
 األوسطجامعة الشرق  أستاذ محمود الحديديا.د/  8
 األردنيةالجامعة  أستاذ ا.د/ موسى اللوزي 9

 مشارك  أستاذ ا.د/ عبدالحكيم اخو رشيده 10

 

 )ينول 

 الجامعة األردنية
 األوسطجامعة الشرق  أستاذ مشارك د/ عبدالعزيز الشرباتي 11
 جامعة الزيتونة أستاذ مشارك د/ فراس الشلبي 12
 األوسطجامعة الشرق  أستاذ مشارك د/ محمد  المعايطة 13
 األوسطجامعة الشرق  ساعدأستاذ م د/ محمد بني عيسى 14
 األوسطجامعة الشرق  ساعدأستاذ م د/ محمود ابوجمعة 15
 األبجدي والحرف العلمية الرتبة إلى استنادا المحكمين السادة أسماء رتبت*
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 بشكلها النهائي.أداة الدراسة  (:3الملحق رقم)

 

 

 
 ينالمحترمالســــيدات و الســــادة 

 تحية طيبة وبعد،،،

أثر المهارة السياسية في القرار االستراتيجي: الذكاء العاطفي " بعنوان بدراسة الباحثة تقوم
 لمتطلبات استكماال   وذلكوهي دراسة ميدانية في قطاع توزيع الكهرباء األردني،  متغير معدل

 . األوسط الشرق جامعة من األعمال إدارة في الماجستير درجة على الحصول
 ومن والصحيحة، الواقعية بالمعلومات ةالباحث تزويداألقدر على  نتمأفطبيعة عملكم،  من انطالقا  و  
( √) إشارة بوضع فقراتها عن واإلجابة بتمعن قراءتها وترجو المرفقة باإلستبانة إليكم توجهت المنطلق هذا
 .فقرة لكل والمقابل مرأيك يعكس الذي المربع في
 
 تطويربما قد يساعد على و  العلمي للبحث خدمة   اله عونا   خير ونستكون بأنكم ثقة على ةالباحث إن
 معها التعامل وسيتم العلمي البحث ألغراض فقط هي اإلستبانة في الواردة المعلومات بأن علما   ،القطاع
   .تامة بسرية

 مع فائق االحترام والتقدير،،،شاكرين لكم تعاونكم   
 

الباحثة: نسرين عبداهلل نعمان                                 إشراف: د.أحمد علي صالح 
  
2017نيسان/
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 المعلومات العامة أواًل: 

 في المكان المناسب:( √)المناسبة عن طريق وضع إشارة يرجى اختيار اإلجابة 

 األساسية البيانات

 ذكر                  أنثى               : النوع االجتماعي  •
 
 العمر •
 35أقل من  -30من                                                30من  أقل 
 45أقل من  -40من                                     40أقل من  -35من  

 فأكثر 45
 
 المستوى التعليمي •
 سبكالوريو                                     دبلوم متوسط   
 ماجستير                                       دبلوم عال     
                                            دكتوراه    
 
 المستوى اإلداري: •

  سطى                   إدارة تفيذيةإدارة عليا                   إدارة و 
 
 طبيعة العمل •

 مدير إدارة                                                مدير عام
                  رئيس قسم                                        عام ديرم نائب

 فموظ          
 

 سنوات الخبرة  •
 سنوات 7 إلى 5سنوات                                         من  5نأقل م 

 سنوات فأكثر 9سنوات                                      9 إلى 7من  
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 رقم الفقرة

 
 التعريفات االجرائية

  فقرات اإلستبانة

 

اتفق 
 تماماً 

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 
 تماماً 

5 4 3 2 1 
 (political skill) :مهارة السياسيةال: األول المحور

مجموعة القدرات التي يتمتع بها صانع القرار والمتمثلة ب )الدهاء االجتماعي،  والتأثير في العالقات بين    
 اإلفراد، والصدق الواضح، والقدرة على التواصل(.

 ( (Social Astuteness (SA)الدهاء االجتماعي •
قدرة صانع القرار على فهم الخفايا والنوايا من لغة الجسد والقدرة العالية على توصيل المعلومة من خالل فهم   

 الذات وتقديم النفس بشكل صحيح. 
 

 رقم الفقرة
 

 التعريفات االجرائية
  فقرات اإلستبانة

 

اتفق 
 تماماً 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 تماماً 

      .واضح بشكل الناس القراريفهم صانع  1

 خفيةال وافعالد استشعاريستطيع صانع القرار  2
 . خريناآل وراء سلوك

     

      )لباقة(. بفطنة لآلخرين هنفس يقدم صانع القرار 3

      .يحلل صانع القرار لغة الجسد عند اآلخرين 4

      .يوصل صانع القرار المعلومة بشكل واضح 5

 (:Interpersonal Influence العالقات بين اإلفراد ) التأثير في •
قدرة صانع القرار على جعل من حولهم يشعرون بالراحة الدائمة والحصول على دعمهم عند الحاجة لهذا 

 .الدعم
        يشعر صانع القرار العاملين معه بالراحة.    6

يمتلك صانع القرار رصيد كبير من ثقة    7               
 اآلخرين.

     

يمتلك صانع القرار القدرة على كسب تأييد اآلخرين  8             
 .هلقرارات

     

عالقات  من واسعة شبكةيطور صانع القرار  9
  .العمل في ةلاالزم
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يتمكن صانع القرار من الحصول على دعم  10
 زمالئه. 

     

 (Apparent Sincerity(AS)الصدق الواضح ) •
صانع القرار على خلق انطباع حقيقي لدى اآلخرين بأنه صادق فيما يقول، ومخلص فيما يعمل، وواضح قدرة 

  فيما يريد، وحسن النية تجاههم. وكل هذه القدرات تمكنه من الحصول على حب اآلخرين والتأثير عليهم.
بمصالح  يهتم صانع القرار بشكل حقيقي 11

 .خريناآل
     

بالتزاماته في الموعد  يوفي صانع القرار 12
 المحدد.

     

      يمتلك صانع القرار نوايا صادقة في سلوكياته. 13

يبني صانع القرار عالقاته مع اآلخرين على  14
  أساس االحترام المتبادل.

     

يقدم صانع القرار الدعم لآلخرين حينما  15
 يحتاجون له. 

     

 (Networking Ability (NA)القدرة على التواصل ) •
قدرة صانع القرار على قضاء الكثير من الوقت مع اآلخرين في العمل وبناء عالقة مع األشخاص المهمين 

  وأصحاب النفوذ وتطوير العالقات معهم لالستفادة منهم في انجاز بعض األعمال عند الحاجة لذلك.
 في الوقت من الكثير يقضي صانع القرار 16

 .اآلخرين مع العمل
     

 الناس مع عالقات بناء صانع القرار جيدي 17
 .المؤثرين

     

العالقات  من واسعة شبكةيمتلك صانع القرار  18
 مع اآلخرين وفي جميع المستويات. 

     

يوظف صانع القرار عالقاته باألشخاص  19
 المهمين إلنجاز أعماله.  

     

يجيد صانع القرار التعامل مع أصحاب  20
 المصالح بحسب أهميتهم. 
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 (Strategic Decisionالمحور الثاني: صناعة القرار االستراتيجي )
عملية منهجية لتهيئة البدائل الممكنة لتنفيذ و لتسهيل اختيار أنسبها من خالل دراسة وتحليل مجموعة من 

  االستراتيجي  والمتمثلة بـــ )التعقيد ، والألتأكد، والعقالنية ، والسيطرة(الخصائص التي يتصف بها القرار 

 (Complexityالتعقيد ) •
قدرة صانع القرار االستراتيجي على صناعة واختيار البديل األنسب من بين عدد كبير من البدائل والتي قد 

 التنبؤ. تؤدي إلى نفس النتيجة في ظل بيئة من عدم االستقرار واليقين وصعوبة
 

 رقم الفقرة
 

 التعريفات االجرائية
  فقرات اإلستبانة

 

اتفق 
 تماماً 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 تماماً 

      يعمل صانع القرار في بيئة تتسم بالال استقرار.  21
      يتعامل صانع القرار مع عدد كبير من البدائل.  22
      يواجه صانع القرار تشابه في البدائل. 23
      يختار صانع القرار بين بدائل متنوعة.  24
      يواجه صانع القرار الكثير من ألمعارضه. 25

 (Uncertaintyالالتأكد  ) •
قدرة صانع القرار االستراتيجي على تحديد النتائج البعيدة المدى في ضوء شح المعلومات وعدم توفرها، 

 عالية المخاطرباالعتماد على استخدام حدسه في ظل بيئة 
يدرك صانع القرار أن المعلومات المتعلقة  26

 بالقرار تتسم بقلة الوضوح.
     

      يتعامل صانع القرار مع عوامل بيئية متغيرة. 27
       يصعب على صانع القرار التنبؤ بنتائج القرار. 28
      يعتمد صانع القرار على حدسه. 29
      المعلومات. يعاني صانع القرار من شح 30

 (:Rationalityالعقالنية ) •
قدرة صانع القرار االستراتيجي على تفسير البدائل وتحليلها من معطيات متوفرة، وخبرات سابقة، وتفضيل 

 بعض البدائل على غيرها

يبذل صانع القرار المزيد من الجهد لتشخيص  31

 المشاكل بموضوعية. 
     

المعلومات لعملية صنع القرار.يجمع صانع القرار  32       

33 
 

يصنف صانع القرار بدائل القرار في ضوء 

العائد. –حسابات الكلفة   
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34 
 

يعتمد صانع القرار في تحديد البدائل على خبراته 

 السابقة.
     

35 
 

يحسم صانع القرار الجدل خالل عملية النقاش 

 باالعتماد على األدلة المنطقية.
     

 (:Controlالسيطرة ) •
 .قدرة صانع القرار االستراتيجي على التدقيق والمالحظة لمتابعة سير القرار خالل جميع المراحل

               
36 

يطور صانع القرار جودة قراراته  من خالل 

 المتابعة المستمرة.
     

يحتاج صانع القرار إلى التواصل مع مستويات  37

 مختلفة في القطاع لتمرير القرار.
     

يواجه صانع القرار الكثير من المعوقات  38

 البيروقراطية أثناء عملية صنع القرار.
     

يضع صانع القرار خطة مفصلة للتحكم بسير  39

 القرار.
     

يستلزم تطبيق القرار الرقابة على الجهات المنفذة  40

 للقرار.
     

 
 (Emotional Intelligenceالذكاء العاطفي ) الثالث:  المحور

دارة الذات، والفهم  مجموعة القدرات الشعورية التي يتسم به صانع القرار والمتمثلة بـــ )فهم الذات ، وا 
  االجتماعي ، والمهارات االجتماعية(

 (self-Awarenessفهم الذات ) •
دراك مزاجهم الخاص.قدرة صانع القرار على تحليل وفهم ذاته والتعامل مع   اآلخرين من خالل فهمهم وا 

 
 رقم الفقرة

 
 التعريفات االجرائية

  فقرات اإلستبانة

 

اتفق 
 تماماً 

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 تماماً 

      يمتلك صانع القرار الثقة بالنفس. 41
يعرف صانع القرار نقاط قوته في مقابل نقاط  42

 ضعفه.
     

      القرار عواطفه عند اختبارها.يعي صانع  43
      يستثمر صانع القرار خبراته السابقة. 44
      يفهم صانع القرار مشاعر اآلخرين بسهولة. 45

 (Self- Managementإدارة الذات ) •
 قدرة صانع القرار على توجيه ورقابة انفعاالته واندفاعاته والتفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار.
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      صانع القرار في مشاعره أثناء األزمات. يتحكم 46
يضبط صانع القرار مشاعره عند سماع األخبار  47

 المزعجة.
     

يحافظ صانع القرار على هدوئه تحت أي  48
 ضغط.

     

      يسيطر صانع القرار على تصرفاته. 49
يستعد صانع القرار مسبقا  للمواقف التي تستثير  50

 غضبه.  
     

 (Social Awarenessالفهم االجتماعي ) •
 قدرة صانع القرار على فهم وتطوير اآلخرين وتقديم الخدمات لهم ومعاملتهم على أساس ردود أفعالهم.

      يتعاطف صانع القرار مع اآلخرين.  51
      اآلخرين.  تيفهم صانع القرار انفعاال 52
اآلخرين.يتكيف صانع القرار مع ردود أفعال  53       
في الوقت  يقدم صانع القرار الخدمات لآلخرين 54

 المناسب.

     

      يتفهم صانع القرار بشكل جيد مشاعر اآلخرين. 55
 (:Social Skillsالمهارات االجتماعية ) •

 .الفريققدرة صانع القرار على إدارة وبناء شبكات العالقات ببارعة و إدارة الصراع وبث روح التعاون في 
      يبني صانع القرار عدد من الشبكات االجتماعية. 56
يمتلك صانع القرار قدرة على االندماج مع  57

 اآلخرين. 
     

      يتفاعل صانع القرار ببراعة مع جميع المستويات.  58
      يدير صانع القرار الصراعات في القطاع. 59
القطاع. يبث صانع القرار روح التعاون داخل 60       
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 للشركات الثالث توزيع الكهرباء قطاع( موافقة توزيع اإلستبانة في 4ملحق رقم)
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 .في شركات توزيع الكهرباء االردنيةسماء من تمت مقابلتهم قائمة بأ (:5الملحق رقم)

 

 الوظيفة االسم الشركة

 البشريةمدير إدارة الموارد  امجد الخطيب شركة الكهرباء األردنية

 مدير إدارة التدريب منى المصري  شركة توزيع الكهرباء

 مدير إدارة الموارد البشرية محمد فواز الملكاوي شركة كهرباء اربد

 مدير إدارة التخطيط والتدريب عبدالمٌهدي البطانية شركة كهرباء اربد
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 (: جدول الطاقة الكهربائية المستهلكة6ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 


