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يدانية في  مدراسة   -:عمليات اتخاذ القرارات في االتصال العقلي مهارات  أثرو عالقة

 كربالء  /مستشفى الوالدة في محافظة 

 

 

 

  -المستخلص :

قبل  ايجابية لتوظيف مهارات االتصال العقلي من آثاركان هناك  أذاالتعرف عما  إلى البحث اهدف هذي   
دقة  على مستويات ا  ( طبيب   192البالغ عددهم  ) القيادات في مؤسسة صحية )مستشفى الوالدة في كربالء (

تم ذ ,إممرضة  ( 120)  البالغ عددهم  التابعون  الى يقدموها وحداثة وشمولية المعلومات الوظيفية التي 
ذا وهك , أي إيجابيتهاالمهام  أداءجودة يؤشر ذلك مستويات  إذ %50بنسبة ة منها عينة  عشوائي اختيار

ية مستويات شمولرفع عن طريق  األداءتحسين مستويات  في هذه الدراسة أهدافتظهر الفائدة المحتملة من 
 عتماد ا وقد تم   ودقة وحداثة المعلومات التي توظف لصياغة القرارات الوظيفية اليومية من قبل التابعين .

وى استمارة استبيان واألساليب اإلحصائية )المتوسط الحسابي, واالنحراف المعياري,وشدة اإلجابة, مست
 .التطبيق,ومعامل االرتباط , واالنحدار الخطي( ألغراض البحث 

 سةنتائج التحليالت وجود عالقة واثر ذات داللة  إحصائية ايجابية بين مستويات ممار  أثبتتهذا وقد 
صية تو مهارات االتصال العقلي من قبل القيادات وايجابية القرارات للمستويات التابعة , من َثم  جاءت 

  . وتدعيم ممارسة مهارات االتصال العقلي إدامةالبحث مؤكدا  ضرورة 

Relationship and impact of mental communication skills in decision-making processes: 
- field research in the maternity hospital in Karbala 

Abstract 

     This research aims to identify whether there are positive effects for applying mental 
communication skills by leaders in the health institution (maternity hospital in Karbala) 
totaling (192) doctors on  levels of accuracy, and comprehensiveness modernity for 
functional information ,   they submit them to the followers of their number (120) nurse, 
it was a random, including sample selection of 50% as... it indicates that the quality of 
the performance of those any be positive tasks levels ,and so this research the potential 
usefulness of the objectives appear to improve levels of performance by increasing the 
comprehensiveness, accuracy and   modernity of information levels that employs to 
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formulate daily functional decisions by followers . The adoption of the questionnaire 
and statistical techniques (arithmetic mean, standard deviation, and the severity of the 
answer, the application level, and the correlation coefficient, and linear regression) for 
research purposes. 
This has been proven by the results of analyzes of a relationship and the impact of 
significant positive differences between the practice of mental communication skills 
levels by the   leadership and positive decisions of the levels, then it followed the 
recommendation of research stressing the need to sustain and strengthen the practice 
of mental communication skills, Some application Techniques recommended in the 
above mentioned context.   

   -:  ـةــالمقدمــ

هي  (تناسب بينهما  وتحقيقه ووسيلةاتخاذ القرار ) تحديد هدف يراد تنفيذه  الى أن عملية (Simon,1993أشار )
شبكة  إالهو  ما اإلداري الجهاز  أن إلى( Gore&Silandr,1959. وبنفس السياق أشار ) اإلداري قلب الجهاز 

 المعني .  اإلداري مترابطة من عمليات اتخاذ القرارات تهدف في محصلتها الى تحقيق هدف الجهاز 

ستوى لغرض رفع م أذنالقرارات التي تتخذ في ذلك الجهاز .  جودةمثل مستوى ت اإلداري مستوى جودة الجهاز ا وهكذ
وهكذا .يتم ذلك من خالل رفع مستوى فاعلية عمليات اتخاذ القرارات في ذلك الجهاز  أنالبد من  أداري جهاز  جودة

تحدد يبرز دور مستويات دقة وشمولية وحداثة المعلومات ذات العالقة التي توظف في تحديد هدف ووسيلة القرار و 
ات وبنفس السياق يطرح السؤال عن مهار  ذلكلتحقيق و  ( :96 2011,) جرينبرج & بارون التناسب فيما بينهما   
 الجهاز حداثة المعلومات ذات العالقة لمتخذي القرارات فيترفع من مستويات دقة وشمولية و  أناالتصال التي يمكن 

 المعني . 

هارات معدد  المحتملة لمستويات ممارسة  واألثر جاء عنوان البحث الحالي حول العالقةعلى ما تقدم  بناء  
قبل  طة ( من, ومهارة الذاكرة النش اإلدراكاالتصال العقلي ) مهارة اليقظة , مهارة االتصال الجيدة , مهارة 

ة ات ,شمولي) دقة المعلومالمستويات التنفيذية  من قبل قراراتال ايجابية عمليات اتخاذالقيادات مع مستويات 
 المعلومات,حداثة المعلومات ( .

 المبحث األول : منهجية البحث   

  -: مشكلة البحث  أواًل:

 توظيف مستويات مهمة بين  إحصائيةداللة  اتذ واثر ارتباط اتعالق توجدهل  : السؤالفي تظهر مشكلة البحث   
الفاعل ,والذاكرة النشطة (( من قبل القيادات في الجهة  اإلدراكالجيد ,  اإلنصات)) اليقظة, التصال العقلي ا اتمهار 
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مستويات ومستويات ))دقة, وشمولية,وحداثة (( تلك المعلومات وبالتالي  تابعييهمالمبحوثة في نقل المعلومات الى 
 ايجابية قرارات التابعين التي تبنى عليها ؟ 

  -:  وأهميته  هدف البحث ثانيًا:

الكشف عن مستويات توظيف مهارات االتصال العقلي من قبل القيادات وعن مستويات  إلىيهدف البحث الحالي 
 أنيما يمكن ذلك فتكمن ف أهمية أما ,التابعين لديهم من قبل قرارات أتحاذ ال ايجابية عملياتذلك على مستويات  تأثير

المعني  اإلداري الجهاز  أداء جودةالموظفين أي رفع مستويات  أداءايجابية على مستويات  تأثيراتيؤدي ما تقدم من 
  . أجماال

  البحث :ـ  اتفرضيثالثًا:   

 الفرضيات اآلتية :  إلىيستند البحث  

هارات م )ممارسة البحث متغيراتى استجابات العينة حول مستو يتباين  -:الفرضية الرئيسة األولى   .1
  .تنفيذية (عمليات اتخاذ القرارات من قبل المستويات الو بإبعادها القيادات مستويات االتصال العقلي من قبل 

 هارات االتصالممارسة ممستويات داللة معنوية بين  اتيوجد عالقة ارتباط ذ -: الفرضية الرئيسة الثانية .2
 عمليات اتخاذ القرارات. إيجابيةمستويات العقلي بإبعادها و 

تصال العقلي ممارسة مهارات االبين مستويات يوجد أثر ذي داللة معنوية  -: الفرضية الرئيسة الثالثة .3
الفرعية  وتنبثق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات, اتخاذ القراراتعمليات  إيجابية مستويات بإبعادها في
   -اآلتيــــــة :

ات ات إيجابية عملييوجد أثر ذي داللة معنوية لمهارة اليقظة في مستوي  -: الفرضية الفرعية األولى -أ
 . اتخاذ القرارات

ية مستويات إيجاب يوجد أثر ذي داللة معنوية لمهارة اإلنصات الجيد في  -: الفرضية الفرعية الثانية -ب
 عمليات اتخاذ القرارات. 

ية ستويات إيجابميوجد أثر ذي داللة معنوية لمهارة اإلدراك الفاعل في  -: الفرضية الفرعية الثالثة -ت
 عمليات اتخاذ القرارات. 

ت إيجابية ة لمهارة الذاكرة النشطة في مستويايوجد أثر ذي داللة معنوي -:الفرضية الفرعية الرابعة  -ث
 عمليات اتخاذ القرارات. 
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   -( وكاالتي :1الذكر من خالل مخطط البحث الفرضي  في الشكل ) أنفةويمكن  توضيح الفرضيات    

  

 

 

                          

 الرتباطا                                                          األثر                                               

                                                         

 

  

 

                                                 

 ( المخطط الفرضي1الشكل )                                                  

   مجتمع وعينة البحث :ـ -رابعًا:

فـي مستشـفى الـوالدة حيـث تـم اختيـار عينـة عشـوائية بحجـم  ممرضـة عاملـة 120مجتمع البحث مـن  يتكون  
فــــي جمــــع البيانـــات لقيــــا  متغيــــرات البحــــث   انياســـتمارة االســــتبواعتمــــد البحــــث .  (%50)وبنســـبة  (60)

ان علـى ياسـتمارة اسـتب (60)وزعـت  , ّإذ(Five point Likert Scale)باعتماد مقيا  ليكـرت الخماسـي 
وقــد بلغــت االســتمارات  كــربالءفــي مدينــة  البحــث(عينــة ) المستشــفىفــي  ة العاملــ الممرضــاتمجموعــة مــن 

  .(%100) رجعةستاستمارة ، وبهذا فان نسبة االستمارات الم (60)رجعة ستالم

 منهجية البحث :ـ  -خامسًا: 

االتصال العقلي من قبل القيادات في الجهة المبحوثة لغرض التعرف على مستويات ممارسة مهارات      
المحتملة لذلك على مستويات دقة وشمولية وحداثة المعلومات التي يستقيها التابعون   اآلثاروالتعرف على 

مقتبسة بتصرف ) شيت  ةاستبانمن خالل  أعالهبالصدد  أسئلةتم توجيه .  آرائهممن قياداتهم وحسب 
) مهارة للمهارات العقلية من مصادر علمية ذات عالقة  األربعردات مجاميعها سبق اشتقاق مف(  2013,

 أبو,  اليقظة( ) مهارات  2008السعد  أبو,  اعلالف اإلدراك( ) مهارات  2005االتصال الجيد , خضر 
كما أضيفت ( . 1( وكما موضح في الملحق رقم ) 2006( ) مهارات الذاكرة النشطة , محمد  2004السعد 

 مهارات االتصال العقلي

 الذاكرة النشطة اليقظة    اإلدراك الفاعل اإلنصات الجيد

 عمليات اتخاذ القرارات

 المعلوماتدقة و شمولية وحداثة  
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عن مستويات دقة وشمولية وحداثة المعلومات الوظيفية التي التابعين لالستفسار  إلىوجهت  أسئلةث ثال
يستقيها التابعون من قياداتهم من خالل مهارات االتصال العقلية التي يمارسها هؤالء القيادات هذا وقد تم 

وأجريت الهيئة التدريسية الجامعية من ذوي االختصاص  أعضاءتحكيم االستبانة من قبل ثالثة من 
  .  التعديالت في ضوء ذلك 

 -: األساليب اإلحصائية المستخدمة سادسًا:

 -: إلى جانب األساليب التالية, في تحليل البيانات(SPSS) اإلحصائيتم استخدام البرنامج  

  اإلجابة بشدة األدواتمثل هذه تت -الخاصة بوصف وتشخيص متغيرات الدراسة : األدوات .1
 واالنحرافات المعيارية .الموزونة  والمتوسطات الحسابية 

 -الدراسة وفرضياته : أنموذجالخاصة باختبار  األدوات .2
: ويستخدم للتعرف على  (Pearson) ( نوع بيرسون Simple Correlationمعامل االرتباط البسيط ) .أ

 . والمتغير المعتمد  بابعاده   المستقل متغيرالبين   اإلحصائية قيا  قوة وطبيعة العالقة
 عاده  بإبوذلك من اجل تحديد أثر المتغير المستقل    -( :Simple Regressionاالنحدار البسيط ) .ب

  .في المتغير المعتمد 
 

   للتحقق من معنوية العالقة بين متغيرات الدراسة واختبار الفرضيات . -:  tاختبار  .ت
 معنوية التأثير في متغيرات الدراسة واختبار الفرضيات .للتحقق من  -: f أختبار .ث

  الوسط الفرضي وذلك للحكم على المستوى وفقا لآلتي :.  3  

,وذلك  4= 1-5الحد األدنى للمقيا  , أي المدى =  –لمدى = الحد األعلى للمقيا  ا -: -أ
 لقيا  طول خاليا المقيا  ليكرت الخماسي . 

ومن ثم  0.80=  4/5د األعلى للمقيا  ,أي طول الخلية = طول الخلية = المدى / الح -: -ب
للخلية  ( لتصبح الحدود الدنيا والعليا1.8في المقيا  وهي ) األدنىالدرجة  إلىالنتيجة  إضافة

  (.1كما موضح في الجدول )

  ( حدود الخلية 1جدول )                                         

 المدى حدود الخليـــة

 ضعيفة جدا   1.80 -1

 ضعيفة 2.60  -1.81

 متوسطة 3.40  - 2.61

 عالية 4.20   - 3.41

 عالية جدا 5     - 4.21
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 النظري  اإلطار-المبحث الثاني:

 العقلي مهارات االتصال -: أوال  

يتم االتصال عندما يرغب الفرد في إرسال فكرة إلى الطرف اآلخر حيث يقوم بتحويل الرسالة إلى شكل     
يمكن إرسالها للمستقبل وهذا هو الترميز الذي يعني تحويل الفكرة الى رموز يمكن فهمها بواسطة المستقبل يبدأ 

عابير الوجه ...... الخ , وكلما استطاع بفك رموزها ويشمل ذلك مثل فهم األلفاظ المسموعة أو المقرؤة وشرح ت
معرفة  أما (Leary,1995: 468  & Baumeisterالمستقبل فك رموز الرسالة بدقة زاد فهمه للرسالة )

مشاعر اآلخرين والتأثير فيها فيعرف بالذكاء العاطفي . فالذي يتمتع بالذكاء العاطفي يستطيع استمالة مشاعر 
 &.O.H 79اآلخرين , وتقسم وسائل االتصال إلى لفظية وغير لفظية مثل أشارة اليد )

Dikson,D.,2004:,Harigie اآلخرين على  إلىمات ( وبالطبع تعتمد فاعلية نظام االتصال في نقل المعلو
( .  أشار ) Imran,2013:226المهارات التي يمارسها المرسل وهنا يأتي دور مهارات االتصال العقلي ) 

( بان مهارات االتصال العقلي تشتمل على نقل المعاني المختلفة باستخدام لغة مفهومة  7: 2004المنجي , 
ّإذ ان مهارات . (  Maryam&Gholamhossein,2016:80ومن خالل قنوات معينة في المنظمة )

االدوات الهامة التي تعتني بالصحة المهنية ونقل المعرفة في موضع التنفيذ.  االتصال تعد من  اكثر
Besti,2006:421) .)  

دى هذا مع انه يصعب تحديد قائمة موحدة لمهارات االتصال العقلي بحيث تصلح لمختلف الحاالت وهذا مما ا
( فقد يقال مثال ان مهارات  Stickley&Stacey,2011:396ذا الصدد  )هتباين أراء الباحثين في  الى

 - االتصال العقلي هي : 

 .  )االستماع( اإلصغاء .1
 تركيب األفكار .  أعادة .2
  االختصار .  .3
 .  التساؤل .4

 .   االتصاالت الغير لفظية .5

 وكما يلي :  في حين اقترح آخرون مهارات اتصال عقلية أخرى   

تعني )الجودة التي يمتلكها العقل ليصبح مدرك أو واعيا وحذر من شيء ما ومنتبه  -: ةـــاليقظ .1
مفهوم اليقظة الذهنية لها أبعاد ومفاهيم منذ العصور ان إذ , ( Grossman ,2005:2للخطر)

الروحانية )البوذية( وهي تركز على االهتمام في العالقة بين العقل والجسد والمشاعر واالتصال بينهم 
وهذا يصف المعنى العام لليقظة الذهنية اذ اعتقد الباحثون والكتاب بأن ممارسة الفرد يستطيع التأمل 

قف من خالل استعمال طرائق جديدة وعمليات معرفية وإدراكية للعقل وان غياب عبر الظواهر والموا
وإنما فقدانها للمرونة وخضوع الفرد للتفكير  اليقظة الذهنية ال يعني غياب جميع تلك العمليات
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والتصرف التلقائي بدون وعي أن أكثر ما يفقد أو يتغيب عن المعلومات الضرورية لتطوير اآلفاق 
 أالمساكهي انعكا  لمدى قدرة القائد على ف. (.211: 2012الجة الموقف  )نوري, الذهنية لمع

تمثل مدخال  للحالة النفسية ودورها في  أنها, فضال عن  بخيوط الموضوع مع مراعاة عامل الزمن
من السهل  الفرد الذي تسهل اثارته   أننقول   األسا محاولة السيطرة على االنفعاالت وعلى هذا 

     .(10:  2005) خضر ,  قيادته 

 ن وعدم مقاطعةيعتمد اإلنصات )االستماع( على نوع من اإلدارة في التحكم في اللسا  -:اإلنصات الجيد .2
( .  2009الرأي, ) عبد الكريم  ,  إبداءالطرف اآلخر في حديثه لكي يستوعب الفكرة بعدها يعطينا فرصة 

)المتحدث(   من مجرد سماع شخص ما أكثر لالتصال الفعال , كما تعني  المكون األساسي  ّإذن هو
تحدث جها الميحتا التي  (بالقدرة المعرفية والعاطفية والعقليةالمتمثلة بـ )  ةوتعطي معاني االهتمام الكامل

 ما يلي: على وتنطوي    واالستماع الجيد والفعال يتطلب بعض الوقت للممارسة  إليصال المعلومات , 
 توفير الوقت للشخص المتحدث. 
 .عرض بيئة هادئة خالية من االنحرافات والتشويش 
  .االستماع لغرض فهم رسالة المتحدث 
 . أعطاء االهتمام الكامل من خالل على ما يقوله المتحدث 
 .ضبط االنحرافات الخارجية مثل  الضوضاء 
 حول ما يقوله المتحدث. ) ضبط االنحرافات الداخلية مثل التفكيرJean & 

Callaghan,2011:3) 
ا أننا نعيش في عالم معقد ومركب حيث نتعرض ما بي -:لعاإلدراك الفا .3 ن لحظة لعلنا نتفق جميع 

وأخرى للعديد من المثيرات، وقد يظن البعض أن هذا يفرض التعامل التلقائي والعشوائي مع هذه 
شكل ينها بهذه المثيرات أو نختار من ب المثيرات إال أن الواقع يشير إلى أننا ال نستجيب أو نتعامل مع

ف , إذ يعر (2005بالل,)عشوائي وإنما من خالل عمليات محددة ومنتظمة يطلق عليها العلماء اإلدراك
عنى ما ذات اإلدراك بأنه العملية التي يجري من خاللها اختيار ,وتنظيم ,وتقويم المنبهات البيئية وجعله

ما ان اإلدراك الفاعل يستلزم األخذ بالحسبان عدد من . عل(  287:2000وصالح, للفرد )داغر
ابو  )   (تدة (المنبهات , التسجيل , التفسير , المعلومات المر  استقبال)) العمليات الفرعية المتمثلة بــ 

ن عإذن هو الطريقة التي يرى بها الفرد العالم المحيط به، ويتم ذلك (  23: 2008السعد مصطفى , 
 (.1989المعلومات وتنظيمها وتفسيرها، وتكوين مفاهيم ومعاني خاصة )عاشور,طريق استقبال 

هي تجسيد حي للفعاليات وأنشطة  العقل في ظل القدرة الذهنية إذ أن تنشيط   -:الذاكرة النشطة .4
فضال عن التوزيع المنظم ألوقات  الراحة هذه القدرات يستلزم اعتماد التدريب واالستعداد والمراقبة 

ويشير مصطلح الذاكرة الى عملية االحتفاظ  بالمعلومات من ( . 73:  2006علي , و ) محمد والعمل 
(, فالذاكرة الجيدة والنشطة هي نتاج Santrock, 2003:248خالل ترميزها وتخزينها واسترجاعها )

الدافعية عدد من العوامل المتفاعلة مثل البنية المعرفية ,االستراتجيات المعرفية , ما وراء الذاكرة , 
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  ً  (William,2004:490 .) هذا وقد تم اختيار المجموعة هذه من مهارات االتصال العقلي كونها
 ( .  19: 2011مالئمة نسبيا للبيئة المبحوثة وكونها مختبرة ميدانيا ) شيت , 

  اتخاذ القرارات عملية:ـ  ثالثا 

 ه يراد تحقيق األهدافتحديد هدف من بين عدد من  بأنهاصورها  بأبسطتتجسم عملية اتخاذ القرار       
رض وتحديد وسيلة من بين عدد من الوسائل البديلة وتحقيق تناسب بين ذلك الهدف وتلك الوسيلة حيث يفت

( وهذا يعني ان تطوير :401 2011ان يتم كل ذلك في ضوء معلومات ذات عالقة ) بارون & جرين برج 
تي ال األساليبعدد من  وحدديتم من خالل تحسين المعلومات التي توظف    عمليات اتخاذ القرار يمكن ان

 والجماعات وكما يلي :  اإلفرادلتحسين مستوى جودة قرارات  تستخدم

  ن اتخاذفي مجال حل المشكلة عن طريق تدريبهم قيميا او فنيا مما يمكنهم م اإلفراديمكن تطوير قرارات 
 جودة كما يمكن تحسين القرارات التي تتخذها الجماعات بثالث طرق هي :  أكثرقرارات 

 الخبراء بانتظام وتوظيفها التخاذ قرار معين .  آراءـ طريقة دلفاي التي تقوم على جمع 1

 الجماعة . أفكارـ الجماعات الرسمية حيث يتم استنباط قرار من 2

عرضها لمتخذي القرار ويتم مناقشة األفكار التي ي ـ طريقة السلم النقال حيث يتم إضافة أعضاء جدد3 
 (450 :2011هؤالء الجدد أوال بأول . ) جرينبرج & بارون 

اختيار أحسن البدائل المتاحة بعد دراسة النتائج المتوقعة من كل بديل اتخاذ القرار هي عملية  أنكما 
إن عملية اتخاذ  عن فضال   ,( 101: 2005، وأثرها في تحقيق األهداف المطلوبة. )الذهبي والعزاوي 

 القرار تتضمن تصورا  فكريا  ومنطقيا  مبنيا  على أسس عملية تتلخص بالخطوات التالية
(Lye,1998:311) . 

و إدراكها وهمتخذ القرار : تشخيص المشكلة : ومن األمور المهمة التي ينبغي على  األولى الخطوة
همية وأبعادها، هي تحديده لطبيعة الموقف الذي خلق المشكلة، ودرجة أ  بصدد التعرف على المشكلة األساسية

سب المناالمشكلة، وعدم الخلط بين أعراضها وأسبابها، والوقت المالئم للتصدي لحلها واتخاذ القرار الفعال و 
 بشأنها.

بة لحلها مناس ائل: جمع البيانات والمعلومات : إن فهم المشكلة فهم ا حقيقي ا، واقتراح بد الثانية الخطوة
 د علىيتطلب جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة محل القرار، ذلك أن اتخاذ القرار الفعال يعتم
ن مني ا قدرة المدير في الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات الدقيقة والمعلومات المحايدة والمالئمة زم

 للحصول عليها، ثم يقوم بتحليلها تحليال  دقيق ا. مصادرها المختلفة، ومن ثم تحديد أحسن الطرق 
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وامل عدة ع : تحديد البدائل المتاحة وتقويمها : ويتوقف عدد الحلول البديلة ونوعها علىالثالثة الخطوة
اح أمام ت المتوضع المنظمة، والسياسات التي تطبقها، والفلسفة التي تلتزم بها، وإمكانياتها المادية، والوق منها

رتكز لذي يالقرار، واتجاهاته وقدرته على التفكير المنطقي والمبدع، الذي يعتمد على التفكير اإلبتكاري متخذ ا
دد ععلى التصور والتوقع وخلفه األفكار مما يساعد على تصنيف البدائل المتواترة وترتيبها والتوصل إلى 

 محدود منها.

لمتاحة اوتتم عملية المفاضلة بين البدائل : : اختيار البديل المناسب لحل المشكلة الرابعة الخطوة 
ذه أهم هواختيار البديل األنسب وفق ا لمعايير واعتبارات موضوعية يستند إليها المدير في عملية االختيار و 

هداف أو أكثرها تحقيق البديل للهدف أو األهداف المحددة، فيفضل البديل الذي يحقق لهم األ -المعايير: 
ها ستلزم الدقة في المعلومات المعدة الستخدامت( 17 :2005كما وضح )ابو رحمة ,   تحقيقها. مساهمة في 

 مثل التخطيط واتخاذ القرار والرقابة.  اإلدارية األغراضبدرجة عالية من الثقة في 

يتم في ضوء  أنتقدم وبما ان تحديد هدف ووسيلة القرار وتحقيق التناسب بينهما يفترض  بجانب ما   
من  يتم أنيمكن  اإلداري علومات ذات العالقة , يمكن القول ان تطوير عمليات اتخاذ القرار في الجهاز الم

ن عخالل تحسين دقة وشمولية وحداثة المعلومات الموظفة لصياغة تلك القرارات . وهذا مما يتطلب التحري 
 لوماتت دقة وشمولية وحداثة المعدور مهارات االتصال العقلي التي يمكن ان يمارسها القادة في رفع مستويا

  .(   Besti,2006:421التي يستقيها التابعون لصنع قراراتهم )

 تطبيقي الجانب ال -مبحث الثالث :ال

بعادها تباين  مستوى استجابات العينة حول متغيرات البحث الرئيسة  بأاألولى بصدد الفرضية  اختبارلغرض 
ة عينة الدراس إجاباتلوصف  اإلجابةوشدة  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية , تم استخدام 

  -وكاالتي :

 وصف وتشخص عينة البحث حول المتغيرات الرئيسة   -أوال:

تمت اسة لغرض ممارسة هذا المفهوم من قبل  المستشفى مجتمع الدر   -: مهارات االتصال العقلي ممارسة  -أ
    -صياغة الجدول اآلتي :
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  N=60      بأبعاده( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التطبيق لمتغير مهارات االتصال العقلي 2جدول)        

 لمصدر : إعداد الباحثان باالعتماد على  الحاسبة االلكترونيةا                              

         

( وبانحراف معياري 4.244على متوسط حسابي قدره) تقد حصل  اليقظة مهارة( أن 2الجدول ) يبين
أي يعنــي ان هــذا البعــد معتمــد كمفهــوم مــن وجهــة نظــر عينــة  .(84.88%قــدرها) إجابــةوبشــدة  (0.741بلــغ)

كــان مســتوى  ان أيضــاويتضــح جــدا البحــث وممــار  مــن قبــل مستشــفى الــوالدة مجتمــع البحــث بمســتوى عــالي 

 شدة االجابة % مستوى التطبيق االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي Xالمتغير المستقل 

ـة 
ـظــ

لــيق
ا

1X  

1C 4.233 0.721 84.66 عالي جدا% 
2C 4.333 0.751 86.667 عالي جدا% 
3C 4.334 0.774 86.668 عالي جدا% 
4C 4.100 0.915 82.00 عالي% 
5C 4.483 0.596 89.66 عالي جدا% 
6C 4.333 0.728 86.667 عالي جدا  % 
7C 4.200 0.708 84.00 عالي جدا% 

 %84.88 عالي جدا 0.741 4.244 المـــعدل العـام

يد 
الج

ت 
صا

اإلن
2X 

8C 4.250 0.727 85.00 عالي جدا% 
9C 4.260 0.727 85.2 عالي جدا% 
10C 4.266 0.709 85.32 عالي جدا% 
11C 4.350 0.708 87.00 عالي جدا% 
12C 4.316 0.676 86.32 عالي جدا% 

 %85.76 عالي جدا 0.5676 4.288 المــعدل العام

عل
الفا

ك 
إلدرا

ا
3

X  

13C 4.150 0.798 83.00 عالي% 
14C 4.216 0.715 84.32 عالي جدا% 
15C 4.033 0.919 80.66 عالي% 
16C 4.316 0.676 86.32 عالي جدا% 
17C 4.233 0.789 84.66 عالي جدا% 

 83.79 عالي 0.779 4.1896 المــعدل العــام

ة  
شط

 الن
كرة

الذا
4X  

18C 4.333 0.728 86.667 عالي جدا% 
19C 4.166 0.806 83.32 عالي% 
20C 4.150 0.777 83.00 عالي% 
21C 4.283 0.691 85.66 عالي جدا% 
22C 4.366 0.688 87.32 عالي جدا% 

 %85.19 عالي جدا 0.738 4.2596 العــامالمـعدل 
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متوسـط  أعلـى( إذ حصـلت هـذه الفقـرات علـى  c1,c2,c3,c5,c6,c7الفقـرات ) البعد عالي جدا فـي هذا تطبيق
النهايــة ,  إلــى)عينــة البحــث( بــأنهم وصــلوا اإلفرادالقيــادات الناجحــة  تــدرك  أن إلــىحســابي وتفســير ذلــك يرجــع 

نالحـ  كمـا   كان عالي . (c4مستوى التطبيق للفقرة ), فضال عن وإدراكية  مهارة معرفية  اليقظة يمكن القول 
(وبــانحراف معيـــاري 4.288علـــى متوســط حســابي قـــدره ) تحصــلقــد  الجيـــد اإلنصـــات مهــارة(  أن 2الجــدول)

وجــود توجــه ايجــابي بخصــوص امــتالك يعنــي  هــذا(. %85.76( وبشــدة إجابــة قــدرها )0.5676معيــاري بلــغ )
 وســـيلة لالســـتماع وتفســـير وتحليـــل وتقيـــيم آراء وأفكـــار وتعبيـــرات المرســـل.بوصـــفها عينـــة البحـــث لهـــذه المهـــارة 

مهــارة (  أن 2ويتضــح أيضــا ان مســتوى تطبيــق هــذا البعــد عــالي جــدا وفــي جميــع فقراتــه . كمــا يبــين الجــدول)
( 0.779(وبــانحراف معيــاري معيــاري بلــغ )4.1896قــد حصــلت علــى متوســط حســابي قــدره ) االدراك الفاعــل
أي يعنـي ان هـذا البعـد معتمـد كمفهـوم مـن وجهـة نظـر عينـة البحـث وممـار  (.%83.79قـدرها )وبشدة إجابة 

عـالي كـان مسـتوى تطبيـق هـذا البعـد  أيضا ان  ونالح  من قبل مستشفى الوالدة مجتمع البحث بمستوى عالي 
إدراك  المبحـوثين للمثيـرات والمنبهـات الخارجية)البيئـة  ان ( وتفسـير ذلـك يرجـعc14,c16,c17ه )جدا في فقراتـ

بينمــا مســتوى تطبيــق فقرتــي   ,مــن اجــل تحليــل وتصــنيف معلومــات جديــدة   الصــحية ( وتفســيرها بواســطة الفــرد
(c13,15 . كــان عــالي)( ان 2ويشــير الجــدول )قــد حصــلت علــى متوســط حســابي قــدره  مهــارة الــذاكرة النشــطة
(.أي يعنـي ان هـذا البعـد %85.19( وبشدة إجابة قـدرها )0.738ري معياري بلغ )(وبانحراف معيا4.2596)

معتمــد كمفهــوم مــن وجهــة نظــر عينــة البحــث وممــار  مــن قبــل مستشــفى الــوالدة مجتمــع البحــث بمســتوى عــالي 
بينمـا مسـتوى تطبيـق ( c22,c21,c18ونالح   أيضا ان  مستوى تطبيق هذا البعد كان عالي جدا في فقراته )

  الفرص المناسبة في ميدان العمل .  المتحدث باغتنام هذه المهارة  وتفسير(كان عالي c20,c19تي )فقر 
         رارتخاذ القاعمليات لمتغير  وشدة اإلجابة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التطبيق3جدول)    

N=60 

المتغير المعتمد 
Y 

االنحراف  المتوسط الحسابي
 المعياري 

شدة االجابة  مستوى التطبيق 
100% 

23C 4.233 0.721 84.66 عالي جدا% 
24C 4.333 0.751 86.66 عالي جدا% 
25C 4.334 0.774 84.67 عالي جدا% 

 %85.99 عالي جدا 0.74867 4.2996 المـــعدل العـام 
 المصدر : إعداد الباحثان باالعتماد على  الحاسبة االلكترونية              

( وبانحراف 4.2996قد حصلت على متوسط حسابي قدره)  عمليات اتخاذ القرار( أن 3ويشير الجدول )
هذا المتغير  معتمد كمفهوم من  (. أي يعني ان%85.99قدرها) إجابة( وبشدة 0.74867معياري بلغ)

ويتضح أيضا  عالي جداوجهة نظر عينة البحث وممار  من قبل مستشفى الوالدة مجتمع البحث بمستوى 
ان كان مستوى تطبيق هذا البعد عالي جدا في جميع الفقرات ,إذ حصلت هذه الفقرات على  أعلى متوسط 

في جودة القرار وكذلك تجنب  القرارات الخاطئة هم المعلومات تسا وحداثة  حسابي وتفسير ذلك يرجع دقة
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وتقلل من التكلفة وإهدار الوقت , فضال عن شمولية المعلومات عن مشكلة او حقيقة ما مع إعطاء البدائل 
 إذ تمكن اإلدارة من النجاح في اتخاذ القرارات . المشكلة,المتنوعة لحل تلك 

 

 ثانياً: اختبار فرضيات البحث 

 االرتباط بين متغيرات البحث  اختبار عالقة .1

صال ت االتداللة معنوية بين مهارا ذاتاختبار الفرضية الرئيسة الثانية : )) توجد عالقة ارتباط 
 ( يوضح اآلتي :4والجدول ) العقلي وايجابية عمليات اتخاذ القرار ((

 بين مهارات االتصال العقلي وعمليات اتخاذ القراراالرتباط (: عالقة 4جدول)

 الجدولية x x1 x2 x3 x4 T متغيرات البحث

 
 
y 

Pearson Correlation .759** .540** .443** .455** .707**    

1.67155 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 df(1-58) 

T( المحسوبة) 7.548 3.8555 3.7284 4.8417 8.8416 
N 60 60 60 60 60 

 .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .**                         المصدر : إعداد الباحثان باالعتماد على  الحاسبة االلكترونية

 (:4يتضح من النتائج الواردة في الجدول) 

مستويات مهارات االتصال بين (0.01) وجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى 
وايجابية عمليات اتخاذ القرار من قبل بوصفها متغيرا  رئيسا  مستقال  , العقلي من قبل القيادات 

متغيرا  رئيسا  معتمدا ,إذ بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط  ابوصفه المستويات التنفيذية
كـــــبر من قيمــة أ( وهي .84168(( المحسوبة بلغت  t(, وما يدعم ذلك هو إن قيمة )0.759بينهما)

(t( الجدولية البالغة )وهذا يدل على أن 1.67155 , ,)تعتمد من خالل دراسة وتحليل  عينة البحث
(, X2,X3X,4X,1) اإلبعادبلغت قيمة معامالت االرتباط بين  .اتخاذ القرارات ستسهم في  التي, اإلبعاد

على التوالي عند درجة 0.540),(0.443) ,(0.455),(0.707)} ){  ستقلةبوصفها متغيرات فرعية م
ما   (.Yومستويات ايجابية  عمليات القرارات المتخذة من قبل المستويات التنفيذية ) (0.99ثقة ) 

 {(7.548)  بلغت( المحسـوبة tيدعم معنوية عالقة االرتباط هذه هو أن قيمة )
( الجدولية البالغة tالتوالي ,وهي جميعها أكبر من قيمة )على }((4.841),(3.8417),(3.8555),

(, وهذا يشير إلى وجود 1H( وقبول فرضية الوجود)0H( ,وهذا يعني رفض فرضية العدم)715.61)
عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية بين المتغير الرئيسي المستقل, والمتغير المعتمد وبدرجـــه ثقــة 

((99%    . 
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ة ي ايجابيعقلي فداللة معنوية لمهارات االتصال الاختبار الفرضية الرئيسة الثالثة : ))يوجد  أثر ذي  -2
   : ( يوضح اآلتي5والجدول ) عمليات اتخاذ القرار ((

 القرار ي عمليات اتخاذمهارات االتصال ف( تقدير معلمات أنموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس 5جدول )              

 معامل التفسير
2R 

مهارات االتصال  (Fقيمة )            

       Xالعقلي 
constant  المتغير  المستقلX 

 
 

 المتغير المعتمد

Y  الجدولية

(1%) 

 B A المحسوبة

 عمليات أتحاذ القرار 3.056  0.759 79.005 2.794 0.577

 N=60باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية .                    انالمصدر : من إعداد الباحث   

 ( يتضح ما يأتي:  5ومن النتائج الواردة في الجدول )

 ( بلغت قيمةB() 0.759( وهي تمثل ميل معادلة االنحدار, ويدل ذلك على أن أي تغير في قيمة )X )
 ( . 0.759)( بمقدار Yبمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغير في قيمة )

 ( أما قيمةF( المحسوبة ألنموذج االنحدار البسيط فقد بلغت )وهي أكـــبر0.759 ) ( من قيمةFالج ) دولية
( وقبول فرضية 0H(, وهذا يدل على رفض فرضيـــة العـدم )0.01( عند مستوى معنوية )2.794البالغة )
لى أن ا(, وهذا يشير 0.01(, ويعني ذلك ثبوت معنويــة أنموذج االنحدار البسيط عند المســتوى ) 1Hالوجود)

((X  داللة معنوية  في ) ذي أثرله (Y . 
  (2بلغت قيمــــة معامل التفسيرR( )0.577(  وهذا يعني على أن )X( تفســر ما نسبتها  )م%57.7 ) ن

رى غير ( فتعود إلى مساهمة متغيرات أخ42.3%( أما النسبة المتبقية والبالغة ) Yالتغيرات التي تطرأ على )
 .   البحثموجودة في مخطط 

  .لقرار((ات اتخاذ عمليا فيلبعد اليقظة داللة معنوية  ييوجد تأثير ذ  )): األولىاختبار الفرضية الفرعية  -أ
  رعمليات اتخاذ القرا في اثرُبعد اليقظة ( تقدير معلمات أنموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس6جدول )

 معامل التفسير
2R 

1X  اليقظة  (Fقيمة )            
     

constant 1 المتغير   المستقلX 
 
 

 المتغير المعتمد
Y 

الجدولية 
(1%) 

 B A المحسوبة

 عمليات أتحاذ القرار 3.590 0.540 23.853 2.794 0.29 1

 N=60المصدر : من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية .                      
 ( يتضح ما يأتي:  6ومن النتائج الواردة في الجدول ) 
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 ( بلغت قيمةB() 0.540( وهي تمثل ميل معادلة االنحدار, ويدل ذلك على أن أي تغير في قيمة )1X  ) 
 (.0.540( بمقدار )Yيؤدي إلى تغير في قيمة )بمقدار وحدة واحدة 

 ( أما قيمةF(  المحسوبة ألنموذج االنحدار البسيط فقد بلغت )( وهي أكـــبر من  قيمة )23.853F ) 
ل ( وقبو 0H(, وهذا يدل على رفض فرضيـــة العـدم )0.01( عند مستوى معنوية )2.794الجدولية البالغة )
 شيري(, وهذا 0.01(, ويعني ذلك ثبوت معنويــة أنموذج االنحدار البسيط عند المســتوى ) 1Hفرضية الوجود)

  . )Yداللة معنوية  في )أثر ذي له  )1Xأن ) إلى
  (2بلغت قيمــــة معامل التفسيرR( ) 10.29(  وهذا يدل على أن )1X( تفســر ما نسبتها  )م%29.1 ) ن

رى غير ( فتعود إلى مساهمة متغيرات أخ70.9%( أما النسبة المتبقية والبالغة ) Yالتغيرات التي تطرأ على )
 .  البحثموجودة في مخطط 

 

لجيد في البعد  اإلنصات داللة معنوية  يذ اثريوجد ))اختبار الفرضية الفرعية الثانية :  -ب
 عمليات اتخاذ القرار((.

  لقرارعمليات اتخاذ ا في اثر اإلنصات الجيد( تقدير معلمات أنموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس 7جدول )

 معامل التفسير
2R 

 اإلنصات الجيد (Fقيمة )            
2X 

constant 2 المتغير المستقلX 
 
 

 المتغير المعتمد
Y 

الجدولية 
(1%) 

 B A المحسوبة

 عمليات أتحاذ القرار  0.443 3.687 14.145 2.794 0.196

 N=60                       المصدر : من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية .                
 يتضح ما يأتي:   (7ومن النتائج الواردة في الجدول )  

   بلغت( قيمةB(البالغة )وهي تمثل ميل معادلة أالنحدار, ويدل ذلك3.687 ) ة على أن أي تغير في قيم
(2X( بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى تغير في قيمة )Y( بمقدار )3.687 . ) 
  ( أما قيمةF( المحسوبة ألنموذج االنحدار البسيط لــ )y( فبلغت  )( وهي أكبر من قيمة )14.145F)  الجد

ة ( وقبول فرضي0Hفرضية العدم )(, وهذا يدل  على رفض 0.01( عند مستوى معنوية )2.794ولية البالغة )
لة دال يذ أثرله    )2Xأن ) إلى (,ويعني ذلك ثبوت معنوية أنموذج االنحدار البسيط, وهذا يشير1Hالوجود)

  .Y) معنوية في )
 (2بلغت قيمة معامل التفسيرR( )0.196 وهذا يدل على ))2X(  ( من التغيرات الت%6.019تفســر ) ي

وجودة ( فتعود إلى مساهمة متغيرات أخرى غير م 80.4%( أما النسبة المتبقية والبالغة ) Yتطرأ على )
 . البحث في مخطط
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ت اتخاذ عملياي ف الفاعل  اإلدراكلبعد  داللة معنوية يذ اثريوجد  ))اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: -ت
 .  القرار((
ذ اتخا مليةع فيالفاعل  اإلدراكاثر ُبعد ( تقدير معلمات أنموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس  8جدول )

 القرار

 معامل التفسير
2R 

 3X المتغير  المستقل 3X constantاإلدراك الفاعل  (Fقيمة )            
 
 

 المتغير المعتمد
Y 

الجد ولية 
(1%) 

 B         A المحسوبة

 عمليات اتخاذ القرار  3.590 0.540 15.125 2.794 0.207

  N=60المصدر : من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية .                      

 (يتضح ما يأتي:   8ومن النتائج الواردة في الجدول )  
  ان( قيمةB(البالغة )وهي تمثل ميل معادلة أالنحدار, يدل ذلك 0.540 )( 3على أن أي تغير في قيمةX )

 ( . 0.540( التوجه الريادي بمقدار )Yبمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى تغير في قيمة )
  ( أما قيمةF( المحسوبة ألنموذج االنحدار البسيط البالغة )( وهي أكبر من قيمة )15.125F الجد و ) لية

هذا (, مما يدل على ثبوت معنوية أنموذج االنحدار البسيط , و 0.01( عند مستوى معنوية )2.794البالغة )
 . )Yداللة معنوية في ) ذي أثرله   )3Xيشير الى أن )

 (2بلغت قيمة معامل التفسيرR( )0.207 وهذا يدل على أن )) 3X(  ( من التغيرات ال7.20%تفســر ) تي
ودة ( فتعود إلى مساهمة متغيرات أخرى غير موج79.3(%( أما النسبة المتبقية والبالغة   Yتطرأ على )
 . البحثفي مخطط 

 

 
اذ مليات اتخع في  طة لبعد الذاكرة النش داللة معنوية يذ اثريوجد ))اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 

 القرار((. 
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 قرارعمليات اتخاذ الفي اثر الذاكرة النشطة ( تقدير معلمات أنموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس 9جدول )

 معامل التفسير
        2R 

 4X المتغير  المستقل     X constant 4 الذاكرة النشطة (Fقيمة )            
 
 

 المتغير المعتمد

Y  الجدولية

(1%) 

         B        A المحسوبة

         `عمليات اتخاذ القرار  3.367 0.707 978 .57 7942. 0.500
     

  N=60    المصدر : من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية .                  

 

 (يتضح ما يأتي:   9ومن النتائج الواردة في الجدول ) 

 ( بلغت قيمةB()0.707  وهي تمثل ميل معادلة االنحدار, ويدل ذلك على أن أي تغير في )ق( 4يمةX )

 ( . 0.707( بمقدار )Yيؤدي إلى تغير في قيمة )بمقدار وحدة واحدة 

 ( أما قيمةF( المحسوبة ألنموذج االنحدار البسيط فقد بلغت )وهي اكبر من قيم978 .57 )( ةF الجد  )

( وقبول 0H(, وهذا يدل على رفض فرضيــة العدم)0.01( عند مستوى معنوية )794.2ولية البالغة )

(, وهذا 0.01((, ويعني ذلك ثبوت معنوية أنموذج االنحدار البسيط عند المستوى 1Hفرضية الوجود)

 (.Yداللة معنوية في) أثر ذيله   )4Xيشير إلى أن )

 (2بلغت قيمة معامل التفسيرR( )0.500 وهذا يدل على أن ))4X( ( من التغيرات ا50%تفسر ) لتي

ير موجودة عود إلى مساهمة متغيرات أخرى غ( فت%50( أما النسبة المتبقية والبالغة) Yتطرأ على )

  . البحث  في مخطط

 ات والتوصيات االستنتاج-المبحث الرابع :

 : االستنتاجات  أوال

 مكن بيانيبيان بناًء على ما جاء  في نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها عبر استمارة االست
  -االستنتاجات اآلتية :

 . ل القيادات من قبمهارات االتصال العقلي  ممارسةيات مستو  ارتفاع  .1
                فىعالية جدا  في المستشفي المعلومات  البحث الحالي ان مستوى الدقة والشمولية والحداثة  أوضح .2

    ما .تقد أكثر,مما يوكد اهتمام المستشفى بتطبيق مهارات االتصال العقلي وتطورها لجعلها المبحوثة 
قلي مهارات االتصال العمستويات ممارسة ارتباط طردي )موجبة( وذات داللة معنوية بين  عالقةوجود  .3

   عمليات اتخاذ القرار .مستويات جودة و 
عمليات  مستويات جودة  ل العقلي فيهارات االتصاستويات ممارسة موجود أثر ذي داللة معنوية لم .4

 اتخاذ القرار.
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 :والمقترحات ثانيا : التوصيات 

 هذا يمكن ان يتم ذلك طبقا لآلليات التالية:    

 نه منعلى الرغم من أهتمام المؤسسة الصحية في ممارسة مهارات االتصال العقلي  إال ا .1

ات الضروري تعزيز االهتمام الى أقصى مستوياته ,وضرورة إدامة وتدعيم ممارسة مهار

 االتصال العقلي.
يتها تشخيص مهارات االتصال العقلي الموظفة فعال  في الدائرة المعنية وتحري مستويات فاعل .2

ابعين التي تنقلها من قبل القيادات الى التفي رفع مستويات دقة وشمولية وحداثة المعلومات 
ز ,ثم فر  ايجابية األكثرفاعليتها في تمكين التابعين في اتخاذ القرارات  وبالتالي رفع مستويات

 فاعلية . األقلالمهارات  ومتابعةفاعلية لتدعيمها وأدامتها  األكثرالمهارات 
ية بجانب ما تقدم أجراء اختبارات ميدانية من قبل تقنيين ذوي العالقة حول مستويات فاعل .3

 كثرعدد من مهارات االتصال العقلي اإلضافية غير الموظفة في الدائرة المعنية وأعتماد اال
 فاعلية منها بعد اجراء دورات تدريبية مناسبة بصددها للقيادات والتابعين المعنيين .

 . المماثلةومنظمات اإلعمال تطبيق مهارات االتصال العقلي في المؤسسات التعليمية  ضرورة .4
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