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 الدراسة ملخص
المهارات الصيادية لدى  لى مست ى الذكاء العاط ي  عالقته بممارسةهدفت الدراسة التعرف إ

،  تك ن مجتمع مديري المدارس في محافظة بيت لحم، إذ تم إستخدام المنهج ال ب ي اإلرتباطي
في ال بل الدراسي األ ل من العام الدراسي الدراسة من جميع مدراء المدارس محافظة بيت لحم، 

،  استخدمت الباحثة العينة العش ائية الطبصية  التي اً ( مدير 179)  البالغ عددهم، 2018/2019
% من مجتمع الدراسة،  استخدمت الباحثة كل من 78.5، أي بنسبة مديراً  (140اشتملت على )

لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم، فصد قامت الباحثة  الذكاء العاط ياختبار أ اًل: 
( Global Emotional Intelligence Testذكاء العاط ي )بترجمة  تط يع اختبار لصياس ال

قامت الباحثة بتط ير استبانة المهارات الصيادية لدى مديري ، ثانيًا: ( سؤاالً 40 ه  عبارة عن )
تم التحصم من   قد ( فصرة،32 تضم االستبانة )، مست يات ةالمدارس في محافظة بيت لحم بأربع
 إلحبائية المناسبة. بدم  ثبات أداة الدراسة بالطرم ا

درجة الذكاء العاط ي لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من أن  أظهرت نتائج الدراسة 
المهارات الصيادية  ممارسة درجةأن   ، أي بدرجة مت سطة، (%70.5) بنسبةجاء  جهة نظرهم 

أنه تبين عالية، كما بدرجة  تجاءلدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 
بين مست ى ( α ≥ 0.05) ذات دالله إحبائية عند مست ى الداللة  مت سطة طردية ت جد عالقة

، لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم الذكاء العاط ي  المهارات الصيادية 
  . كذلك للمجاالت

ة لدرجة الذكاء العاط ي بين مت سطات تصديرات أفراد العيند فر م    جعدم كما بينت الدراسة 
سن ات  الجنس،تعزى لمتغير لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 

بين مت سطات تصديرات أفراد العينة فر م الخبرة، جهة اإلشراف على المدرسة، كما بينت  ج د 
من ألعلى ا كانت ال ر م لبالح  المؤهل العلميتعزى لمتغير لدرجة الذكاء العاط ي 

 .بكال ري س

بين مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة المهارات  جد فر م كذلك أظهرت الدراسة عدم 
 ،الجنستعزى لمتغير الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 

جهة اإلشراف على المدرسة.  في ض ء هذه النتائج خرجت ، سن ات الخبرة ،المؤهل العلمي
 ثة بعدد من الت بيات. الباح

  

 ج
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Abstract: 

This study aimed at identifying emotional intelligence and its relationship 

to leadership skills of schools’ principals in Bethlehem Governorate. The 

population of the study consisted of all (179) school principals of 

Bethlehem Governorate. The study was done on the first semester of 

2018/2019 academic year. 

 

The researcher used a random stratified sample of (140) members which 

represents 78.5% of the study population. To achieve the objectives of the 

study, the researcher used the emotional intelligence test (Global 

Emotional) (40) questions. The researcher also developed a leadership 

skills questionnaire. The questionnaire consisted of (32) items distributed 

over four domains. Validity and reliability of the tools were verified using 

appropriate statistical methods.  

The results of the study showed that the degree of emotional intelligence 

of the schools’ principals in Bethlehem governorate from their own point 

of view came moderate. It was also found that the degree of leadership 

skills among schools’ principals in Bethlehem governorate came high. 

There was a significant moderate degree of correlation between the level 

of emotional intelligence and the leadership skills of the schools’ 

principals in Bethlehem governorate from their own point of view, as 

well as to the fields. That is, the higher the level of emotional 

intelligence, the greater the degree of leadership skills of schools’ 

principals in the Bethlehem Governorate from their own point of view. 

 

The study found no statistically significant differences between the 

average of arithmetic means of the emotional intelligence ratings of the 

schools’ principals in Bethlehem governorate from their own point of 

view due to the gender variable, the years of experience, and the 

supervision of the school, while there were statistically significant 

differences attributed to the variable of academic qualification in favor of 

higher than the Bachelor.  

 د



 

 

Moreover, the study showed no statistically significant differences 

between the average of arithmetic means of the sample of leadership 

skills of schools’ principals in Bethlehem governorate from their own 

point of view due to gender variable, academic qualification, years of 

experience, and supervision of the school. 

In light of these results, the researcher came out with a number of 

recommendations.  
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 الفصل األول

:مقدمة 1.1  

هذا سهل،  لكن أن تغضب من الشخص   قال أرسط  قديما: "أي شخص يمكن  أن يغضب 
 فهذا ليس سهال". بالشكل المناسبة،للسبب المناسب    ب،سفي ال قت المنا بالصدر المناسب، المناسب،

يطرح أرسط  تساؤاًل فلس يًا عن الكرامة  الشخبية   The Nicomachean Ethics)ف ي كتاب )
 الحياة الطيبة،  يرى أن التحدي الذي ي اجه الشخص ه  الصدرة على إدارة حياته العاط ية بذكاء، أي 

الزمة لكي نص د فكرنا ال اط نا بشكل جيد فإنها ستكسبنا الحكمة أننا عندما نتدرب على ممارسة ع
ذا اردنا ان نترجم بلغة عبرية ما قاله ارسط  يمكننا الص ل بأن  قيمنا،     ءعلى "الذكا االتكالا 

الذي أدخل مبطلح  ،(2000قد أكد ج لمان )إن لم يرتبط بالذكاء العاط ي،    العصلي"  حده ال يك ي
فسر من خالله نجاح الشركات من خالل تمتع قادتها األ لى بشكل م سع،    مرةالذكاء العاط ي لل

( مسؤ ل عن  (EQإذ ت يد الدراسات أن تمتع الشخص بالذكاء العاط ي ،بالذكاء العاط ي المطل ب
 . (IQ)ذكاء العصليلاألخيرة ترجع ل (%20) من نجاحه في جميع مجاالت الحياة، أما ال (80%)

العاط ي له آثار إيجابية متعددة، فعلى مست ى عالقة ال رد بذاته فالذكاء العاط ي  بهذا فإن الذكاء 
 على التمييز بينها،  الصدرة أيضًا على التحكم فيها،  ، ان عاالتهيمنحه الصدرة على التعرف لمشاعره 

باإلحباط  من خالل الذكاء العاط ي تأتي الصدرة على التعامل بخبرة مع المشاعر السلبية مثل الشع ر 
لت ظيف مشاعره لل ب ل إلى  استخدامهاتمكن ال رد من   الناتج عن تراكم ضغ ط الحياة، فهذه الصدرة

الصرارات البائبة في الحياة على جميع األبعدة، أما على مست ى عالقة ال رد باآلخرين، فإن الذكاء 
لهم،  بالتالي فه  يتضمن العاط ي يزيد من قدرة ال رد على فهم ع اطف اآلخرين  ت قع رد د أفعا

الزمة لبناء عالقات جيدة باآلخرين،  التعامل مع الن احي العاط ية في لا االجتماعيةالمهارات 
العالقات على المست ى الشخبي  المهني، كما يتضمن الذكاء العاط ي لل رد الصدرة على إقناع 

 .(2006)حس نة، اآلخرين

كاء العاط ي في العالقات المهنية قد يعرض  ج دها إلى أما في مجال العمل قد تبين أن غياب الذ
بع بات كثيرة، حيث ان هيمنة الع اطف السلبية في العالقات داخل المؤسسة أ  بين الم ظ ين 

مثل التكبر  غياب التصدير  الثصة المتبادلة  في عالقتهم مع باحب العمل أ  ،ببعضهم البعض
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األخطاء   ارتكابينتج عنه ضعف في األداء ال ظي ي العالقات على التهديد، كل ذلك   اعتماد
الترب ية الكبرى إلى تبني الذكاء   المؤسساتإلى لج ء الكثير من الشركات  أدىبشكل مستمر،  هذا 

العاط ي،   ضعه في برامج التدريب مما ساعدت العاملين بل  جعلتهم يتعا ن ن بشكل أفضل من 
 (.2006) حسين، حسين،  ذي قبل مما أدى إلى زيادة في اإلنتاج

( الذكاء العاط ي  الصيادة م ه مان متالزمان، بحيث يمكن ال رد أن يتعلم 2000 يعتبر ج لمان )
تصنيات  مهارات متعددة في التحليل،  يتمتع بأعداد كبيرة من األفكار،  لكن د ن تمتعه بالذكاء 

يادة بشكلها الحديث تهتم  بطرم ( أن الص2011)  Griutالعاط ي لن يك ن قائد جيدًا، فصد أ ضح 
فالصيادة الحديثة تعتمد على قدرة الصائد على قراءة أفكار  بالمنطم، اهتمامهاشتى بالع اطف أكثر من 

األفراد  قياس نصاط الص ة  الضعف،  تشجيع األداء عن طريم إثارة الحماس للعاملين،  يتطلب هذا 
 بالطبع درجة جيدة من الذكاء العاط ي.

ترتكز عليه تصدم المؤسسة بجميع ج انبها، ف ي ظل التنامي لهذه  اً الصيادة مح رًا مهمتعتبر   
ر  التط ير المناسب يحداث التغيإلها، أببح من الضر ري االمؤسسات  كبر حجمها  تعصد أعم

متلك من المهارات أال ب ج د قيادة إدارية  اعية، ت متتحصليضمن تميزها،  بالطبع هذه المهمة ال 
لذا فإن كل قائد  ،ما يحصم أفضل مست ىبادية ما يمكنها من ت جيه الطاقات البشرية  المادية الصي

 تحصيم أهداف اإلدارة التي ، يجب أن يتميز بب ات أ  مهارات تساعده على التأثير في سل ك تابعيه
التابع ن  –لصائد مع األطراف الثالثة لعملية الصيادة  هي )ا عاملفيها،  لكي يستطيع الصائد الت يعمل ن

الم قف( فال بد أن يح ز أ  يكتسب أربع مهارات لكي يبلغ أهداف العمل  يرفع اإلنتاجية من  –
: المهارات ناحية،  يحصم أهداف األفراد  يرفع درجة رضاهم من ناحية أخرى،  هذه المهارات هي

دراكية،  هذه المهارات الصيادية الذاتية،  المهارات ال نية،  المهارات اإلنسانية،  أخيرًا المهارات اإل
التي تميزه عن غيره  تشكل اإلطار العام  صائدكرية ترتبط غالبًا بشخبية ال الصدرات التحليلية  ال 

 (.2013ألسل به في تطبيم مهاراته الصيادية )حسان، العجمي، 

المدارس،  يريمداط ي  المهارات الصيادية لدى مما سبم تتضح أهمية دراسة العالقة بين الذكاء الع
المدارس من أهم الشخبيات الصيادية التي تعمل على إعداد أجيال مبدعة  مبتكرة  يريبر مدحيث يعت

قادرة عل بناعة المستصبل، أجيال تتمتع ليس فصط بذكاء عصلي بل بذكاء عاط ي أيضًا، فهذه 
ا اسية المتعددة،  بهذيلس المشاكل ا االحتاللالصيادات مهمة في مجتمعنا ال لسطيني الذي يعاني تحت 
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مشاكل التعليم، من المنظ ر السياسي  المتعلم بغياب  االعتبارعين ب على هذه الصيادات أن تأخذ
يجاد ال سائل المالئمة للتعامل مع ال اقع الذي يزداد  هالم ارد بمست ى الج دة المطل ب كمًا  ن عًا،  ا 

لتغطي نصبًا ملح ظًا في معرفة العالقة بين تعصيدًا بب رة مضطردة، لذا جاءت الدراسة الحالية 
 المدارس في محافظة بيت لحم. يط ي  المهارات الصيادية لدى مدراالذكاء العا

 

 : مشكلة الدراسة 2.1

 رفع مست ى  ،الى ترسيخ العلم  المعرفة  التربية في ن  س طالبها ةال لسطينيتسعى المدارس 
قيادية عالية  تتطلب  تبمهاراتتبف  ،ادة ترب ية حكيمة هذا األمر يحتاج الى قي ،التحبيل لديهم

 ه  معابر  التعامل ب اعلية. كل ما الستيعاب عاط ي   يتبف بذكاء   اً قائد

على ع امل الذكاء العاط ي في انتصاء اإلداريين  االعتماد قد أشار كثير من الباحثين إلى أن 
اج،  ب ارم كبير عن اختيارهم على أسس بمجم عة من المؤسسات قد أدى إلى تحسين األداء  اإلنت

(، كما أن الذكاء العاط ي قد فسر لماذا يت ا ت بعض العاملين عن بعضهم 2010معرفية )باظ ، 
في ميادين العمل المختل ة على الرغم من تسا يهم في الصدرات العصلية، أ  مست ى الخبرة،  التدريب 

(Lynn,2001قد الحظ  ،)ها في الميدان الترب ي إلى  ج د نصص لدى الباحثة من خالل خبرت ت
 على ن عية  ،ؤثر على نجاح العمليقد  ذيال ،الصادة الترب يين في مست ى مهارات الذكاء العاط ي

من  ج د عالقة بين الذكاء  ن،  هذا ما جاءت الدراسة لتكش هالصرارات المتخذة،  رضا العاملي
 يرين. المهارات الصيادية عند المد العاط ي

 عالقته بالمهارات الصيادية لدى الذكاء العاط ي ذا فإن مشكلة الدراسة تكمن في الكشف عن درجة ل
 .مديري المدارس  في محافظة بيت لحم

 

 :أسئلة الدراسة 3.1

 حا لت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ؟ من  جهة نظرهملدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم الذكاء العاط ي ما درجة  .1
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لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة الذكاء العاط ي هل تختلف درجة  .2
باختالف )الجنس، المؤهل العلمي، سن ات الخبرة، جهة اإلشراف على  نظرهم

  المدرسة(؟     
المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم  من  جهة  ممارسة ما درجة .3

 نظرهم ؟
جة المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة هل تختلف در  .4

 نظرهم باختالف )الجنس، المؤهل العلمي، سن ات الخبرة، جهة اإلشراف على المدرسة(؟  
 المهارات الصيادية لدى مديري المدارس الذكاء العاط ي هل ت جد عالقة ارتباطية بين درجة  .5

 رهم ؟في محافظة بيت لحم من  جهة نظ

 

 : فرضيات الدراسة 4.1

 أسئلة الدراسة الثالث  الرابع  الخامس ال رضيات الب رية اآلتية: انبثم عن 

بين  (α ≥ 0.05)داللة إحبائية عند مست ى الداللة  ال ت جد عالقة ارتباطية ذات .1
يري  درجة المهارات الصيادية لدى مدالذكاء العاط ي مت سطات التصديرات أفراد العينة لدرجة 

 المدارس في محافظة بيت لحم. 
بين مت سطات  (α ≥ 0.05)ال ت جد فر م ذات داللة إحبائية عند مست ى الداللة  .2

لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من الذكاء العاط ي التصديرات أفراد العينة لدرجة 
  جهة نظرهم  تعزى لمتغير الجنس. 

بين مت سطات   (α ≥ 0.05)ت ى الداللة ال ت جد فر م ذات داللة إحبائية عند مس .3
لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من الذكاء العاط ي التصديرات أفراد العينة لدرجة 

  جهة نظرهم  تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
بين مت سطات  (α ≥ 0.05)ال ت جد فر م ذات داللة إحبائية عند مست ى الداللة  .4

لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من الذكاء العاط ي جة التصديرات أفراد العينة لدر 
 سن ات الخبرة.  جهة نظرهم تعزى لمتغير
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بين مت سطات  (α ≥ 0.05)ال ت جد فر م ذات داللة إحبائية عند مست ى الداللة  .5
لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من الذكاء العاط ي التصديرات أفراد العينة لدرجة 

 رهم  تعزى لمتغير جهة اإلشراف على المدرسة . جهة نظ
بين مت سطات  (α ≥ 0.05)ال ت جد فر م ذات داللة إحبائية عند مست ى الداللة  .6

التصديرات أفراد العينة لدرجة المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من 
  جهة نظرهم  تعزى لمتغير الجنس. 

بين مت سطات  (α ≥ 0.05)إحبائية عند مست ى الداللة ال ت جد فر م ذات داللة  .7
التصديرات أفراد العينة لدرجة المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من 

  جهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
بين مت سطات  (α ≥ 0.05)ال ت جد فر م ذات داللة إحبائية عند مست ى الداللة  .8

فراد العينة لدرجة المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من التصديرات أ
 سن ات الخبرة.  جهة نظرهم تعزى لمتغير

بين مت سطات  (α ≥ 0.05)ال ت جد فر م ذات داللة إحبائية عند مست ى الداللة  .9
ظة بيت لحم من التصديرات أفراد العينة لدرجة المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محاف

  جهة نظرهم تعزى لمتغير جهة اإلشراف على المدرسة .

 

 : أهداف الدراسة 5.1

 الدراسة إلى: هدفت

 لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم. الذكاء العاط ي التعرف إلى درجة   .1
لدى مديري المدارس في  الذكاء العاط ي التعرف إلى د ر بعض المتغيرات في درجة  .2

 لحم.  محافظة بيت
 المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم.  ممارسة التعرف إلى درجة .3
التعرف إلى د ر بعض المتغيرات في درجة المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في  .4

 محافظة بيت لحم. 
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 ممارسة  درجةالذكاء العاط ي التعرف فيما اذا كان هناك عالقة ارتباطية بين درجة  .5
 المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم.

 

 : أهمية الدراسة 6.1  

 : انها أهمية هذه الدراسة من خالل تكمن

من الدراسات الرائدة في مجال الذكاء تعتبر هذه الدراسة في حد د علم الباحثة  اطالعها  .1
 عالقته الذكاء العاط ي ي التي تبحث ف  في فلسطين،  العاط ي  عالقته بالمهارات الصيادية

 بالمهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم.
 عالقته بالمهارات الصيادية الذكاء العاط ي تغني األدب الترب ي بأبحاث تسد ال ج ة في جانب  .2

 لدى مديري المدارس .
الذكاء ا عالقة بيست يد منها المدير ن في التركيز على بعض الم اهيم  المبطلحات التي لهى .3

 المهارات الصيادية  تنميتها.ممارسة   العاط ي 
الذكاء العاط ي من خالل تضمين أسس  العالي تست يد من هذه الدراسة  زارة التربية  التعليم .4

ى تنمية مهارات الذكاء العاط ي ال باإلضافةالجدد  يرينالمد  ظيفلمهارات الصيادية في ت ا
 الحالين. يرينالمهارات الصيادية لدى المد  

 

 :حدود الدراسة 7.1

  تحددت نتائج الدراسة بما يلي:

 في محافظة بيت لحم.  المدارس  مديري جميع هذه الدراسة على اقتبرت الحدود المكانية:

 .2018/2019ال بل اال ل من العام الدراسي طبصت أداة الدراسة خالل  نية:االحدود الزم

 ك مية  الخابة  ال كالة في محافظة بيت لحم.المدارس الح يريمد الحدود البشرية:

 حددت مبطلحات الدراسة حسب التعري ات اإلجرائية ال اردة في هذه الدراسة.حدود مفاهيمية: 
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 :مصطلحات الدراسة 8.1

  فيما يلي عرض لمبطلحات الدراسة  تعري اتها اإلجرائية:

مشاعر اآلخرين،  من ثم االعتماد صدرة الشخص على إدراك  فهم مشاعره   م"ه  الذكاء العاطفي : 
 (.Bradberry&Greaves,2009: p86على ذلك ال عي إلدارة سل كه  عالقاته" )

قدرة الصائد على فهم ان عاالته الذاتية  ضبطها في ض ء فهمه ل اقعه  الباحثة إجرائيا بأنه:  هتعرف
قف  األحداث الي مية التي الم افي المهني  في ض ء فهمه الن عاالت اآلخرين،  استثمار ذلك كله 

 يمر بها أثناء عمله، لتعزيز مزيد من المهارات الحياتية التي تساعد في تحصيم نجاحات مهنية.

 

" مجم عة من الصدرات التي ينبغي على الصائد أن يمتلكها،  التي تمكنه من المهارات القيادية : 
تصان لتحصيم األهداف المنش دة" ممارسة أد اره بطريصة تضمن أداء المهام الم كلة إليه بك  اءة  ا 

 (.115:ص2001،)عابدين

مجم عة من الصدرات  الك ايات التي يتسم بها المدير للصيام بسل ك ي مي  :االباحثة إجرائيا بأنه هتعرف
 الذهنية بالتعامل مع الم ظ ين لإلنجاز أعمال  ، االنسانية ، ال نية ،راته الذاتيةامستثمرا  م ظ ا مه

 ي خدمة األهداف المحددة، كما أنها مكتسبة  نامية. مهام ف

 

، ( م عن سطح البحر780"تصع في  سط الض ة الغربية على جبل يرت ع قرابة)محافظة بيت لحم : 
، ( كم جن ب مدينة الصدس10في الجزء الجن بي من سلسة جبال الصدس  على مسافة ال تزيد عن )

 ،)سليمان ( نسمة".190.116 عدد سكانها ح الي ), . مربع( كم659حيث تبلغ مساحتها ح الي )
 (.8:ص2011
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

عرضًا ألهم محا ر اآلدب النظري المرتبط بم ض ع الدراسة، كما يتنا ل عرضًا تنا ل هذا ال بل 
سيم هذا ال بل إلى مجالين: تنا ل هم الدراسات السابصة ذات البلة بم ض ع الدراسة، حيث تم تصأل

المجال األ ل األدب النظري، بينما تنا ل المجال الثاني الدراسات السابصة ذات العالقة،  ذلك على 
 النح  األتي:

 

 (Emotional Intelligence) الذكاء العاطفي 1.2

ذكاء العند العديد من الباحثين  العامة  ل ترة ط يلة من الزمن على م ه م الذكاء  اقتبر
 الت كير  ، الذاكرة ،(،  الذي يهتم بمجم عة من الصدرات المعرفية كالت كير المجردIQالعصلي)

ر ح يظة علماء الن س،  بادر على الجانب العاط ي لل رد،  هذا ما أثا الحكم،  تم إهمال  االستداللي
لذي يجعل أفراد يتمتع ن بذكاء عصلي مرت ع ي شل ن في العمل  في ا ما :الملح  ه  ذهنهم السؤال

في حياتهم  في  اً كبير  اً آخر ن من ذ ي الذكاء العصلي المت اضع يحصص ن نجاح بينمامجاالت الحياة، 
 اي أن الت  م العصلي ليس مؤشرًا لنجاح ال رد، فأي ارت اع في نسبة الذكاء ال ؟ مجاالت مختل ة
بين   االنسجامبدراسة الت اعل  االهتمامأ  السعادة بالحياة،  من هنا جاء  ،الرفاهيةيضمن لباحبه 

( Emotional Intelligenceم ه م جديد يعرف بالذكاء العاط ي)محدثة الت كير  الع اطف 
 (.Izard,2001؛  2007)السمد ني،

كما ، رات البشرية األخرى إيجابًا  سلباً  تبرز أهمية الذكاء العاط ي من ك نه ق ة تؤثر في كل الصد
دارتها،  محرك   االن عاالتتظهر أهميته بأنه فن من فن ن قيادة  لسل ك اإلنسان  خابية  ق ي    ا 

لذا من الضر ري ظه ر هذا الم ه م في هذا ال قت  ،(2002إلنسانية اإلنسان، )عجاج،أساسية 
به  نشره  بحث  االهتمام،  من الضر ري الذي ت شت فيه مظاهر ال شل،  العنف  س ء التبرف

 (.2014)العمرات،  الترب يينعالقته بمتغيرات أخرى خابة لدى الصادة 
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 Emotional الذكاء العاط ي يعتبر م ه م حديث في علم السيك ل جي،  قد ترجم مبطلح )
Intelligence الشع ري، فهذا  ،  الذكاء ال جداني،  الذكاءاالن عالي( إلى الذكاء العاط ي  الذكاء

 المبطلح يحيطه بعض الغم ض فه  يصع في منطصة ت اعل بين النظامين المعرفي  العاط ي،
لذكاء العاط ي  نشير ل(  قد  ردت عدة تعري ات 2007د ني، ؛ السم2006؛ حس نة،2010)العيتي،

 الى البعض منها فيما يأتي.

 

 :مفهوم الذكاء العاطفي 2.2

في أن مبطلحاتها ال تحمل تعري ًا محددًا يت م عليه  الطبيعةالعل م  تختلف العل م اإلنسانية عن
فصد ظهر مبطلح الذكاء العاط ي في تسعينيات  ، ينطبم هذا على تعريف الذكاء العاط ي، الجميع

 تعرض الباحثة بعض  ،الكثيرين في جميع أنحاء العالم اهتمامالصرن الماضي بعد أن جذب 
 نا الحاضر  منها:تذكرها من بداية ظه ر الذكاء العاط ي الى  قالتعري ات المهمة التي تم 

"الصدرة على  :الذكاء العاط ي بأنه  (Salove & Mayer,1990:P422) يعرف سال في  ماير
 معرفته بمشاعر اآلخرين،  قدرته  ،الخابة كما تحدث بالضبط  ان عاالتهلمشاعره  معرفة الشخص

 ن  اإلحساس بهم،  تح يز ذاته لبنع قرارات ذكية". على ضبط مشاعره  تعاط ه مع اآلخري

( الذكاء العاط ي بأنه "عبارة عن منظ مة من الصدرات غير Bar-On,1997:P14عرف بار_أ ن  )
 المهارات التي تؤثر في قدرة الشخص على النجاح في م اجهة متطلبات البيئة  ،المعرفية  الك اءات

  ضغ طها".

"مجم عة من الصدرات أ  المهارات التي قد يسميها  :اء العاط ي بأنهأما دانيل ج لمان عرف الذك
: 2000البعض ب ات أ  سمات شخبية لها أهميتها البالغة في مبيرنا كأفراد " )ج لمان، 

 .)ص28

 يعرف أيضًا بأنه " مركب من الك اءات الت اعلية الشخبية  العاط ية، التي تؤثر في سل كنا  في 
 (.Macaleer & Shannon, 2002: P9مع اآلخرين" ) ت كيرنا  في ت اعلنا
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لذكاء العاط ي بأنه "قدرة ال رد على التعرف على داللة ل اً ( تعري 35ص : 2005كم قدم الديدي)
 ، مشاركتهم عاط ياً  ،في فهم مشاعر اآلخرين  استثمارها تحديدها  فهمها جيدًا  تنظيمها  ان عاالته

 تنظيم العالقات الشخبية المتبادلة كمهارة ن سية اجتماعية  ،ينباآلخر  االتبالفي  اً  تحصيم نجاح
 يتحصم من خاللها البحة الن سية مع الن س  اآلخرين  العالم المحيط".

"الصدرة على فهم المشاعر  اإلحساسات الداخلية أ   : قد عرف ث رنديك  استاين الذكاء العاط ي بأنه
آلخرين  يتحصم هذا من خالل تعبيرات ال جه أ  النبرات الحاالت العاط ية أ  ال جدانية لألشخاص ا

 .(42: ص 2007د ني، لب ت أ  السل ك التعبيري." )السما

 اإلدراك الجيد للع اطف  المشاعر الذاتية  االنتباهعرف الذكاء العاط ي بأنه "الصدرة على  أخيرًا ي  
للدخ ل معهم في  ، مشاعرهم فهمها  بياغتها  تنظيمها  فصًا لمراقبة إدراك ع اطف اآلخرين 

" )جاب اهلل، االجتماعيةإيجابية تساعد على تعلم المزيد من المهارات   اجتماعيةعالقات عاط ية 
 (.27:ص 2012

لكي ن هم هذه التعري ات بشكل  اضح  تط ر م ه م الذكاء العاط ي على مدى هذه السن ات، يجب 
 لذكاء العاط ي.لأن نتعرف على التط ر التاريخي 

 

 :التطور التاريخي للذكاء العاطفي 3.2

سب قة في األبحاث  الدراسات العلمية التي لصد شهد عصد الثمانينيات من الصرن الماضي زيادة غير م
( في كتابه "الذكاء المركب" Gardenerتتعلم بع اطف اإلنسان، ف ي بداية الثمانينات قام جاردنر)

 استخدامر "أن فهم اإلنسان لن سه  لآلخرين  قدرته على  أ ضح جاردن ،بالكتابة عن الذكاء المتعدد
 (.       29:ص 2004 ت ظيف هذا ال هم يعد أحد أن اع الذكاء" )خ الدة،

لذكاء العاط ي، كمصياس ل( ب ضع حجر األساس Bar-on في ن س هذه الحصبة قام العالم بار_أ ن )
 (.  Douglas &Frink, 2004اإليجابي ) ة للتكيفعرفية التي تعتبر ذات أهمية بالغللصدرات الالم

 االجتماعيبعد الذكاء"  أن الذكاء  ( في كتابه  "ماStenberg" أشار ستنبرخ )1985 في عام "
(.  من 2000المعرفية  بأنه األساس في نجاح ال رد بحياته )األعسر  الك افي، تالصدرامستصل عن 
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يصابلها ا بدراسة المعرفة أ  الت كير  م  نالباحث لذكاء العاط ي، فصد أهتمالتمهيد لمبطلح ا أهنا بد
" نشرت أ ل  رقة علمية بعن ان "الذكاء 1990من الع اطف التي تت اعل مع الت كير، ف ي عام "

،  قد نشرا مصاالت ح ل الذكاء (Mayer & Salovey,1997)سال في   العاط ي" للباحثين ماير 
أن   نحظ الباحثال تاالختباراياسه،  من خالل هذه لص اختبارينالعاط ي باإلضافة الى تط يرهما 

الناس تت ا ت في دقة معرفة الع اطف التي يشعر ن بها،  أيضا في معرفتهم لع اطف اآلخرين، 
 قاما بتأليف كتاب "الخيال، المعرفة، الشخبية"  قد تم  بف الذكاء العاط ي في هذا الكتاب على 

 بين المبطلحين. استصالليةلرغم من  ج د با االجتماعيأنه شكل من أشكال الذكاء 

( كتابه "الذكاء العاط ي: ماذا يمكن أن يهم Goleman" أبدر دانيل ج لمان )1995في عام "
أكثر من نسبة الذكاء؟"  هذا الكتاب الذي كان أكثر مبيعًا في تلك ال ترة أحدث ث رة ثصافية في علم 

الباحثين  الترب يين  حتى الصادة من  اً اهتمام تقارة، فكان من الم ض عات التي الالتربية  اإلد
،  أببح م ض ع الذكاء العاط ي محط الدراسات التي تم تطبيصها في المدارس  مراكز ناإلداريي

تدريب الصيادات اإلدارية،  قد ا ضح ج لمان أن الذكاء العاط ي ه  أهم من الذكاء المعرفي في 
 (.Goleman,1995نجاح ال رد في عمله )

يصف ج لمان عند هذا الحد بل قام بالت سع في أبحاثه عن الذكاء العاط ي بحيث ابدر كتاب  لم
" 188"الذكاء العاط ي أنه من أهم مك نات الصيادة " في هذا الكتاب قدم ج لمان تحليله لنماذج من "

ال نية أ   شركة،  ت بل إلى أن تأثير الذكاء العاط ي على األداء الصيادي أق ى بكثير من المهارات
الصدرات المعرفية، بل  ضع  جهة نظر مصنعة بأن أفضل الصادة هم من يدرك ن أهمية ع اط هم، أي 

إيجابي هم أكثر تأثيرًا  اتجاهبمعنى آخر األشخاص الذين يملك ن الصدرة على تح يل مشاعرهم في 
لهامًا على األشخاص األخرين )  (.Goleman,2002 ا 

" ملي ن نسخة 15الذي باع أكثر من " ك في في كتابهلعاط ي ستي ن من أهم من كتب عن الذكاء ا
ح ل العالم  ه  "العادات السبع للناس األكثر فعالية" حيث يص ل: "لصد أظهرت الدراسات بالبرهان 
الصاطع أن الذكاء العاط ي أكثر أهمية من الذكاء العام أ  المعرفي في معظم األد ار،  ه  أكثر 

 (.Newman ,2008: p3صيادة" )أهمية في أد ار ال
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من العلماء  الكتاب بهىذا المجىال،   مىن أحدث هذه  اً اهتمامأما في البيئة العربية ل حظ أن هناك 
 ،(2003كتىاب العيتي ) :متن عىة منهىا  يناكتب تتنا ل الذكاء العاط ي  بعن اإلسهامات إبدار عدة

 ، باإلضافة الى المؤلفاالن عاليعاط ي/الذكاء ( الذكاء ال2004الذكاء العاط ي،  كتاب خ الدة )
بين الذكاء العاط ي  الصيادة مثل  اربط  ( الذكاء ال جداني،  من الكتاب الذين 2006حس نة )

 :(2007د ني )دة الترب ية،  أيضًا الكاتب السمالذكاء ال جداني للصيا :(2006األخ ين حسين )
،  غيرهم االن عاليالذكاء  سيك ل جية :(2012 جاب اهلل )تنميته،   أسسه، تطبيصاته،  الذكاء ال جداني

من المؤل ين عن الذكاء العاط ي،  هناك العديد من الدراسات العربية في هذا المجال في حص ل 
 .مختل ة

 لتعمم أكثر في الذكاء العاط ي س ف تص م الباحثة بعرض نظريات الذكاء العاط ي  أبعاده.ل   

 

 :في وأبعادهنظريات الذكاء العاط 4.2

الذكاء العاط ي، إلى أن هنالك ثالثة نماذج تعتبر  ح لرغم من تعدد النظريات المختل ة على ال
، أفضلها التي تم الت بل إليها في هذا المجال،  هذه النظريات الثالث تمثل هيكل الذكاء العاط ي

ال أنها م اهيم تكمل إ ،في تعريف مبطلح الذكاء العاط ي  بعض األبعاد اختالفهم على الرغم من 
دارتهابعضها البعض،  تهدف إلى فهم اسل ب كل فرد في إدراك مشاعره  فهمها  بشكل أفضل مما   ا 

س ي(،  س ف تص م الباحثة بعرض كل نم ذج  المصاي2006يحصم نجاح ال رد )حسين, حسين,
 الخابة بكل نم ذج.

 

 ":1990نموذج القدرة لماير وسالوفي " اوال:

ن بيتر سال في األستاذ المساعد  ج ن ماير أستاذ علم الن س هم من  ضعا حجر األساس العالما عدي  
  االستدالل"قدرتنا على التعرف إلى معاني الع اطف  عالقتها  تحدثي، الذي ي ه م الذكاء العاط لم

على الع اطف، لذلك يستلزم الذكاء العاط ي ت ظيف الع اطف لتعزيز  باالعتماد حل المشكالت 
فردية   اً العالمان أن هنالك فر ق اعتبر(. Mayer & Salovey,1997 :p15عالية المعرفية" )ال 
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في قدرة ال رد على فهم هذه الع اطف  عملية اإلدراك   أيضابطبيعة الع اطف التي يشعر ن بها 
 (.2006يظهره ال رد من سل كيات داخل المجتمع )حسين, حسين, الكلي لها،  هي ما

ة إلى اربع قدرات  هي " نم ذج الصدر الذكاء العاط ي بحسب   ماير( سال في)ان قد قسم العالم
(Mayer & Salovey,1997:) 

مها بشكل  اضح يمع قدرة ال رد على إدراك مشاعره  تصي يالعاط الذكاء  يبدا: إدراك العواطف *
 تعبير عنها بب رة مناسبة.الالى الصدرة على  ةباإلضاف

 زا يةي الصدرة على الت رقة بين المشاعر المختل ة  رؤية األم ر من :  هالعاطفي االستيعاب *
 الصرارات البحيحة. اتخاذمتعددة، تساعدنا على 

: قدرة ال رد على فهم  تحليل الع اطف المعصدة  المختل ة مثل شع ر الشخص بال رح فهم العواطف *
 .خرآلد المشاعر الى امن اح االنتصالالى الصدرة إلى  ةباإلضاف الحزن في ن س ال قت، 

يبل اليها الشخص باحب الذكاء العاط ي المرت ع،  هي قدرة  التي :  هي المرحلةإدارة العواطف *
في  ماير أن ال رد ال ال  فصد ا ضح س ،ال رد أن ي هم مشاعره  يتعرف عليها باإلضافة الى التحكم بها

عليه أن يحدد مدى تأثير الع اطف ان يتحكم في ن ع الع اطف التي يشعر بها  لكن يجب  عيستطي
 على سل ك ال رد.

 

 (:1998أون ) -نموذج مختلط لبار ًا:ثاني

أ ن بالذكاء العاط ي في -اهتمام بار بدأه  عالم ن س  مؤسس لمعهد الذكاء التطبيصي في الدنمارك، 
ي في الحياة بينما ي شل آخر ن فسبب ت  م بعض األفراد  ما :( عند طرحه لسؤال1985عام )

ذكاء العاط ي ه  السبب الرئيسي في نجاح ال بعد مجم عة من األبحاث ت بل إلى أن  ؟. لكذ
مصاييس المستخدمة لتصييم الذكاء العاط ي معتمدًا على م ه م الاألفراد في حياتهم،  قد  ضع أ ل 

،  ه  مصياس يركز على مجم عة من Emotional Quotient Inventoryنسبة الذكاء العاط ي 
باإلضافة إلى  ، تتمثل في معرفة ال رد لمشاعره  فهمها  التعبير عنها ، العاط ية االجتماعيةدرات الص
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نهاية على حل ال التي تساعد في  ،قدرته على فهم مشاعر اآلخرين  التعامل معها في جميع الم اقف
 (.Bar-On ,1997المشاكل  تغير السل ك )

بمست ى الذكاء  ةرئيسيا ن له خمس أبعاد -تلط لبارأن النم ذج المخ :(2012رشاد ) ت قد أ ضح
 العاط ي لدى ال رد  هي:

 داخل الشخص  االن عاالتIntrapersonal ،التي تشمل ال عي بالذات، تصدير الذات  :
 .االستصالليةتحصيم الذات  أخيرا 

 نشخبية يالعالقات البInterpersonal ،ت ، العالقااالجتماعية ةالمسؤ لي:  تشمل التعاطف
ت إدارة انشخبية محا لة تطبيصها في ال اقع  في مهار ي،   التي تمثل الصدرات الباالجتماعية

 ال رد لعالقاته باآلخرين.
  إدارة الضغ طStress Management ،تشمل قدرة ال رد على إدارة   تحمل الضغ ط  :

 .االندفاع التحكم في 
  الصدرة على التكيفAdaptabilityفي م اكبة الظر ف بمر نة  التكيف  :  تشمل  نجاح ال رد

 معها, باإلضافة على الصدرة على حل المشكالت بمهارة عالية.
  المزاج العامGeneral Mood تشمل على النظرة الت اؤلية لل رد داخل المجتمع  التي  :

 تحصم له الت اؤل  السعادة.
 

 (1995مات الشخصية لدانيال جولمان )نموذج الس ثالثًا:

، دفي علم الن س من جامعة هارفار  امان  ه  كاتب  بحافي أمريكي, حابل على دكت ر دانيال ج ل
( كتابه "الذكاء العاط ي: ماذا يمكن أن يهم أكثر من Goleman" أبدر ج لمان )1995في عام "

نسبة الذكاء؟"  هذا الكتاب الذي كان أكثر مبيعًا في تلك ال ترة،  بعد ذلك قام بإبدار كتاب "العمل 
كتاب "الذكاء العاط ي أنه من أهم   هإبدار (، باإلضافة إلى Goleman،1998اء عاط ي )بذك

 (،  غيرها من الكتب التي تتحدث عن الذكاء العاط ي.2002مك نات الصيادة " )

( أن هناك عالقة عكسية بين الع اطف  العصل، فكلما كانت المشاعر أكثر 2000 يشير ج لمان )
يم الدقيم ف  أببح العصل أقل فاعلية،  أ ضح أيضا أنه بالرغم من التنسأهمية الع اطارت عت ق ة 
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عندئذ يس د العصل العاط ي على عصل  ،تجا زت الع اطف ذر ة الت ازن نإ الإبين الع اطف  العصل 
 المنطم،  بهذا يشمل الذكاء العاط ي عند ج لمان كما أشار إليه خمسة أبعاد هي:

( إن حكمة سصراط "أعرف ن سك" 2000كما أشار ج لمان ) (:Self-awarenessالوعي بالذات )
هي حجر األساس لذكاء العاط ي، فصدرة الشخص على فهم مشاعره  ع اط ه  ال عي بمدى تأثير 
تلك المشاعر على عملية بنع الصرار لديه هنا يأتي ال عي بالذات،  يتضمن أيضًا معرفة الشخص 

لمستمر للحالة الشخبية، فعندما يكتشف ال رد أن لديه ع اطف ا  االنتباهبج انب الص ة  الضعف لديه 
يك ن قد  بل الى فهم  ،عن مبادرها  االبتعادسلبية تسيطر على سل كه  يستطيع السيطرة عليها 

ذاته  ال عي بها،  هي ك اءة يبنى عليها العديد من الك اءة الشخبية مثل ضبط الن س،  الثصة 
 ن بهذه المهارة لديهم ثراء فيما يخص حياتهم العاط ية،  رؤية بالن س، فاألشخاص الذين يتمتع

 معرفة حد دها، باإلضافة الى تمتعهم ببحة ن سية جيدة،  رؤية إيجابية  التهمان عالاضحة بالنسبة   
 (.2006 للحياة )حس نة،

تعني معرفة كيف نتعامل أ  نعالج (: Emotional manipulationمعالجة الجوانب العاطفية )
مشاعر التي تزعجنا  تؤذينا، بمعنى آخر التخلص من المشاعر السلبية  تح يلها إلى مشاعر ال

( فيما بعد بإدارة الذات،  ال 2000ج لمان )أطلم عليها (,  قد 2000ي،األعسر، ك افإيجابية )
مع الم اقف المختل ة بشكل  يصبد بها كبت المشاعر بل ترشيدها بب رة تساعد ال رد على التعامل

 .ناسبم
 المصب د بها قدرة الشخص على إدراك  فهم مشاعر اآلخرين من خالل  (: Empathyالتعاطف )

درة على ( ان الص2000تعبيرات  ج ههم  نبرة اب اتهم،  ليس فصط مما يص ل ن،  قد أ ضح ج لمان )
جز بينما ال شل في فهم مشاعر اآلخرين نصطة ع ،رة إنسانية أساسيةفهم مشاعر اآلخرين هي قد

 أساسية في الذكاء العاط ي، بل يعتبر فشل في معنى إنسانية اإلنسان.
( بأنها الصدرة على فهم السل ك 2002يرى عجاج ) (:Social skillsالمهارات االجتماعية )

 االجتماعيالى الصدرة على لعب الد ر  باإلضافة مهاراته مثل التعبير الل ظي  العاط ي،  االجتماعي
جيدة كلما زادت قدرته في التعامل مع الم اقف  اجتماعيةمهارات  يمتلكن الشخص بك اءة، فكلما كا

فإنه يعاني من  االجتماعيةمن ي تصر للمهارات  ا األزمات التي يتعرض لها في الحياة، أم ،المختل ة
ء لذكالمن المك نات األساسية  الج هرية  االجتماعية الخجل، لذلك تعتبر المهارات  االجتماعيالصلم 
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عطاء ال تشمل قدرة الشخص على  ،العاط ي الجيد داخلهم،  ذلك عن  االنطباعتأثير على اآلخرين  ا 
 تصبلها  مناقشتها من أجل ال ب ل  ،اآلخرين ت اقتراحابل مع أفكار االجيد  الت   االستماعطريم 

 (.2006إلى حل يرضي الجميع )حسين، حسين،
ي تال يسل ك األنسان لبل غ هدف معين،  هة المحركة لالدافعية هي الص   (:(Motivationالدافعية 

سعي لتحصيم هدفه، س اء كانت هذه الد افع داخلية أ  لمد الشخص بالحماس  المثابرة  الثصة لت
 (.2006خارجية )حسين، حسين،

الذكاء العاط ي ال يصتبر على نظرية  احدة، بل ه  مجم عة من النظريات التي تهتم بإبراز م ه م   
رتها  هي الصدرات اء العاط ي  سماته  ت سيرها،  جميع هذه النظريات تركز على فهم الذات  ادالذكا

التي تتحدد في  االجتماعيةثم الصدرات  ،الشخبية التي يجب ان يتمتع بها باحب الذكاء العاط ي
 . الصدرة على إدارة العالقات االجتماعيال عي 

 
 :وظيفيأهمية الذكاء العاطفي على األداء ال 5.2

ال نية  العصلية في تط ير مؤسساتهم  رفع مست ى أدائها، بل  ك اءتهملم يعد الصادة يعتمد ن على 
دارة عالقاتهم مع الم ظ ين، بحيث ان تلك  ازداد االهتمام في ال قت الحاضر بمهاراتهم الشخبية  ا 

صيادية المكلف بها داخل في زيادة فعالية الصائد في قيامه بال ظائف ال اً هام اً المهارات تلعب د ر 
المؤسسة الترب ية،  بهذا لم تعد  ظي ة المدير الترب ي تتمثل في الرقابة  التخطيط  اإلشراف فحسب 
بل ألزمته الصيام بأد ار إضافية مثل تح يز الم ظ ين،  زيادة الدافعية لديهم  هذه األد ار الصيادية 

(،  2006بها على أكمل  جه )حسين ،حسين ، تحتاج من المدير ذكاء عاط ي لكي يتمكن من الصيام
دراك مشاعر ,Goleman 1998 هذا ما أ ضحه ج لمان ) ( بأن الصيادة الناجحة تعتمد على فهم  ا 

اآلخرين  على قدرة الصائد في التعامل مع مهارات الذكاء العاط ي، حيث ذكر ج لمان في كتابه "ما 
ع الى الذكاء العاط ي حيث يمارس المدير من % من نجاح المدير يرج90الذي يبنع الصائد" أن 

تع بذكاء عاط ي ه  شخبية ادية، بمعنى آخر المدير الذي يتمخاللها العديد من األساليب الصي
 (.2006قيادية ايضًا )حسين ،حسين ؛

 لت ضيح تأثير الذكاء العاط ي على األداء ال ظي ي، س ف تعرض الباحثة هيكل الذكاء العاط ي 
عليه في تبني اختبار  االعتمادبأبعاده األربعة  الذي تم  (,Goleman 1998) لمان الذي  ضعه ج

 الذكاء العاط ي،  الذي تم تطبيصه على عينة الدراسة  ه :
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 هي قدرة ال رد على إدراك مشاعره الداخلية  كيف أن  تأثير الوعي بالذات على األداء الوظيفي :
( أن المدير 2000يث ذكر ج لمان )اء ال ظي ي لل رد، حهذا اإلدراك يساهم في التأثير على األد

الذي عنده الصدرة على معرفة نصاط ق ته  ضع ه يص م بت ظيف نصاط ق ته  معالجة نصاط ضع ه 
 بالتالي س ف يرتصي بمست ى أدائه ال ظي ي، أي ان هنالك عالقة طردية بين ال عي الذاتي لدى ال رد 

 بمهارة( أن المدير الذي يتمتع 2006 أ ضح حسين  حسين )  رفع مست ى األداء ال ظي ي لديه،
 ى ت ال عي بالذات ه  الشخبية ال اثصة من ن سها،  هي مؤشر على رفع مس عالية من الك اءة

 األداء ال ظي ي لديه.
( إلى ست ك اءات عاط ية، 2000 قد قسمها ج لمان ) تأثير إدارة الذات على األداء الوظيفي:

حكم العاط ي بالذات،  التي تبرز عند تعرض المدير إلى م قف ضاغط ،  هنا تظهر  منها ك اءة الت
ك اءة المدير على ضبط ن سه  مشاعره عند التعامل مع شخص مثير للغضب، فالمدير الذي يتمتع 

 بذكاء عاط ي يك ن عنده الصدرة على التحكم العاط ي في الذات.
على حساسية المدير بمطالب  اً  ظ ين فهي تعتمد اعتمادًا كبير المءة الثصة المتبادلة بين المدير   أما ك ا

 االست ادة مشاعر اآلخرين  عدم إيذائها،  بالطبع تساعد الثصة المتبادلة بين المدير  الم ظ ين على 
 منها في تط ير األداء ال ظي ي  مبلحة العمل.

هذه المهارة يك ن مستعد دائمًا  الثالثة هي مهارات التكيف مع األحداث فالمدير الذي يمتلكالك اءة 
أي معل مات جديدة  عدم التمسك بال رضيات الصديمة،  الذكاء العاط ي عند المدير   استيعابلصب ل 

يجعله هادئًا  ال يخاف أ  يصلم من المستصبل، بل ي كر بب رة منطصية  يخلم ج  من اإلبداع لمر نته 
ل مات الحديثة،  يعمل على تطبيصها بغرض رفع من المع  االست ادةفي تلصي أي معل مات جديدة 

 (.2006مست ى األداء ال ظي ي للمؤسسة )حسين ،حسين ،
 األداءالتي تزيد من  اتأن ك اءة تحصيم األهداف من اهم الك اء ، إلى(2002أشار عج ة )

لتي ت اجه ال ظي ي، فالمدير الذي يمتلك تلك المهارة يعمل على سيادة ر ح اإلبداع  تحديد التحديات ا
الم ظ ين  التعامل معها لل ب ل إلى أهداف المؤسسة، فالمدير الذي يتمتع بذكاء عاط ي يك ن 

أ  لدى  ،بمست ى األداء ال ظي ي لديه الرتصاءل اً مهم اً عنده درجة عالية من الت اؤل الذي يلعب د ر 
منها  لالست ادةالعمل  الم ظ ين، فه  يتمتع بالصدرة على التعامل مع العصبات التي يتعرض لها في

تام لتجنب  استعداداإلبداع   التي تعني أن يك ن المدير على ك اءة لل ب ل الى النجاح،  أخيرًا 
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ذكي عاط يًا يمتلك الببيرة في التعامل مع جميع األحداث ال ت ادي المشكالت قبل حد ثها، فالمدير 
  يك ن ذ  قرارات حكيمة.

 
يعد ال عي االجتماعي مهارة أساسية، فهي قدرة  لى األداء الوظيفي:تأثير مهارة الوعي االجتماعي ع

المدير على إدراك مشاعر اآلخرين بشكل بحيح،  معرفة ما يؤثر عليها بشكل إيجابي أ  سلبي، 
فالمدير الذي يتمتع بذكاء عاط ي يستطيع قراءة الم ظ ين من داخلهم عن طريم اإلشارات  غير 

ير ال جه بحيث تساعده في بناء فريم عمل يؤثر فيهم،  ه  بذلك ل ظية مثل نبرة الب ت  تعب
التعاطف يساهم في رفع مست ى األداء ال ظي ي داخل المؤسسة،  ليس هذا فحسب بل أن مهارة 

المجتمع المحلي، ألن الصدرة على تحديد  احتياجاتفي تلبية  اً مهم اً تلعب د ر  االجتماعيال عي 
في المستصبل،  االحتياجاتلي يساعد المدير على ت فير ما يلبي تلك المجتمع المح  اهتماماتمطالب 

راقية بين المدير  مؤسسته  بين المجتمع المحلي  اجتماعيةبل يساهم أيضًا في إقامة  بناء عالقات 
(Bradberry & Greaves ,2009.) 

 
 الثالث المهاراتب ثيصًا  ترتبط هذه المهارة ارتباطاً تأثير مهارة إدارة العالقات على األداء الوظيفي: 

دارة الذات ي:السابصة  ه  ال عي االجتماعي، في الصدرة على استخدام  عيك ، ال عي بالذات،  ا 
   (Bradberryبمشاعرك  مشاعر اآلخرين لكي تنجح في إدارة الت ابل االجتماعي  التأثير عليها 

& Greaves ,2009 األفراد  معرفة قدراتهم  اجاتباحتي(،  تشمل هذه المهارة على ال هم العميم
مكانياتهم  م اهبهم  العمل على تط يرها بهدف ال ب ل الى أعلى مست ى في األداء ال ظي ي،   ا 
دارتها  التأثير عليها  بالتالي  فالمدير الذكي عاط يًا ه  الذي يتمكن من ت قع رد د أفعال اآلخرين  ا 

المتبادل عن   االحترامر من خلم ج  من الثصة البحيح،  من هنا يتمكن المدي االتجاهت جيهها في 
بينه  بين الم ظ ين،  من هنا يمكن الص ل بأن المدير الناجح ه  الذي يص م  االتبالطريم قن ات 

بالربط بين الحالة العاط ية للم ظ ين  العمل الذي يص م به، ألن الم ظف عندما يشعر بأن المدير 
ه في التعامل معه  مع العمل المكلف به بكل رغبة  دافعية يهتم به  بظر فه الشخبية تزداد رغبت

 (.2006)حسين ،حسين ،
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 :القيادة 6.2

كانت المجتمعات اإلنسانية بحاجة للصيادة لكي تستطيع إدارة شؤنها،  التعامل مع  خالتاريمنذ فجر 
ؤية  اضحة  ضع ر   األخطار المحيطة بها،  التعامل مع المجتمعات األخرى،  أن تص م بلم شملها، 

، منهم من حبل جهها،  تن عت طرم حب ل الصادة على تلك المناببلتجاه التحديات التي ت  
 خر من  بل إليها بترشيح أفراد المجتمع.ر  بل إليها بال راثة،  البعض اآلخآلعليها بالص ة،  ا

ة الحكيمة  ال اعية  بالطبع الصيادة تلعب د رًا هامًا في نجاح مهام  أهداف اي مؤسسة ترب ية، فالصياد
تتبف بالب ات المهمة التي من خاللها تستطيع تحصيم األهداف بأقل  قت  جهد ممكن،  بالتالي 
تبل الى التصدم  االزدهار للمجتمع،  بالطبع أن السمات الشخبية لل رد هي اهم د ر في الصائد، 

ن اكثر األشخاص أف، (2003)حافظ،  بح بعض االشخاص  قادة د ن س اهمبحيث من خاللها يب
من خالل  ظي ته،  ، اآلباء ، التالميذ ،فه  يص د المدرسين ،تأثيرًا على البرنامج المدرسي ه  المدير

يظنه  فالصيادة هي  ظي ة  ليس مركزًا،  تع د أهميتها ب ن خلط عدة سمات  مهارات ينتج عنها ما
يك ن قائدًا عند تعينه في هذه  سة الالمجتمع بأنها قيادة جيدة ا  غير جيدة، بمعنى آخر مدير المدر 

تمتع بالمهارات الصيادية ليك ن قادرًا على الصيام ب ظائ ها، يال ظي ة، بل يجب عليه فهم معنى الصيادة   
ن سه في مركزه  كان اكثر حكمة في استخدامها بالشكل   كلما ازداد خبرة  معرفة بالصيادة  كلما نمى  

 الصيادة  بشكل أ ضح يجب أن نتعرف على م ه م الصيادة. (،  لكي ن هم1994البحيح )ال صي،

 

 :مفهوم القيادة 7.2

 قبل تنا ل م ه م الصيادة ينبغي تنا ل بعض الم اهيم األساسية،  منها اآلتي:

 اواًل: مفهوم القيادة في اللغة:

ه الناس،   رد للغة العربية هي مبدر من ال عل "قاد"  منها الصائد  ه  الذي يت لى ت جيافالصيادة في 
في لسان العرب ")الَصْ د( نصيض الَس  م: يصال يص د الدابة من أمامها  يس قها من خل ها، فالص  د من 

(, كما تعني الصائد عند العرب قديما المرشد 370: ص1994أمام  الَس م من خلف" )ابن منظ ر,
  الهادي  الدليل.
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 ثانيًا القيادة اصطالحًا:

 لكن جميعها تتك ن من عنابر الصيادة  هي  ج د أفراد،  أهداف،   ج د قائد تعددت تعاريف الصيادة 
 عنده الصدرة على التأثير في االفراد التابعين له.

 تعرف الصيادة في الصام س الد لي للتربية "بأنها عملية إنجاز عمل ما عن طريم التأكد من أن أفراد 
نهم يؤدي د ره بك اءة عالية،  الصائد يص د الجماعة الجماعة يعمل ن معًا بطريصة طيبة،  أن كل فرد م

في تحديد األهداف  التخطيط،  تن يذ العمل  تحصيم التصدم في األداء،   ضع معايير لهذا األداء 
حساس أفرادها بلذة اإلنجاز" )حسين   يسعى الصائد إلى الح اظ على  حدة الجماعة،  ا 

 (.78: ص2006، حسين

رة على التأثير في االفراد لتحصيم المطل ب منهم من خالل عملية اإلقناع"  تعرف كذلك بأنها: "الصد
 (.97: ص2006في،ير )الب

 تعرف كذلك بانها: "فن معاملة الطبيعة البشرية، ا  فن التأثير في السل ك البشري لت جيه جماعة 
: 2003من الناس نح  هدف معين بطريصة تضمن طاعتهم  ثصتهم  احترامهم  تعا نهم" )احمد،

 (.85ص

 تعرف كذلك بأنها: "العالقة بين األشخاص  الت اعل بينهم، إذ ينجم عن هذه العالقة ظه ر شخص 
بعينه يتحمل  ل  ل قت محدد مسئ ليات ت جيه معظم نشاطات الجماعة  رفاهها، فالصيادة تظهر 

من عندما يك ن لشخص معين تأثير على شخص آخر أ  على مجم عة من األشخاص بشكل يمكنه 
 (.169: ص2006إبدار مؤشرات ت جيه سل كهم  جه دهم" )الط يل، 

أما النظرة الحديثة لتعريف الصيادة هي: "أن يضع الصائد الحلم أ  االتجاه امام المؤسسة ثم يستخدم 
لهام الناس كي يصنعهم بأداء أفضل ما لديهم لتحصيم ذاك الحلم أ  االتجاه"  مهاراته في تح يز  ا 

(Griut & Fisher, 2011: p14.) 

  بعد أن فهمنا معنى الصيادة في لغة  ابطالحًا يجب أن نتعرف على ال رم بين الصيادة  اإلدارة.
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 :الفرق بين القيادة واإلدارة 8.2

تبرز أهمية الصيادة من خالل فهم ال رم بينها  بين اإلدارة ، ف ي أغلب األحيان يتم الت رقة بين اإلدارة 
لك، ي عله الصائد حتى يك ن كذ مل التي تجعل من شخص قائدًا ناجحًا  شرح ما الصادة لت ضيح الع ا

متعلصة بالصيادة  هي بصلم ابراهيم  ظه ر أشهر دراسة " من خالل1977 هذا الجدل بدأ في عام "
زالزنك في مجلة "هارفارد بيزنس ري ي " بعن ان "المدير ن  الصادة هل هم مختل  ن؟"  في هذه الدراسة 

 يعمل ن بهمة لحل اية مشكلة   االنضباطالزنك "أنه في حين يبحث المدير ن عن النظام يبين ز 
ي اجه نها، يميل الصادة ألن يببر ا على ال  ضى  ضعف البناء  أحيانًا يتحاش ن تصديم الحل ل من 

 (.Griut & Fisher, 2011 : P11أجل اإلبداع" )

،  ذلك من حيث طريصة عملهم مع ن مختل  نرييف ي هذه الدراسة ي ضح زالزنك ان الصادة  المد
الم ظ ين  أيضا اتجاههم نح  األهداف، فالصائد ه  يشكل األفكار باإلضافة الى تغير طريصة الناس 

ه  ممكن، لكن أهداف المدير فتع د الى الضر رة  ليس الرغبة في التغير  ه  مرغ ب  ما بشأن ما
ى المخاطرة في بعض األحيان على عكس المدير الذي  التط ير،  من جانب آخر الصادة يميل ن ال

هم أشخاص ي عل ن األشياء بشكل  يرينالمد أن يحا ل تجنب أي مخاطرة،  من هنا ممكن الص ل
، فهذه هي النظرة الحديثة للصيادة  األشياء البحيحة الذين ي عل ن األشخاصبحيح،  الصادة هم 

يستخدم مهاراته في إلهام  تح يز العاملين من اجل  حيث يضع الصائد رؤيته  اتجاهاته للمؤسسة ثم
لصيادة د ر مهم لكد أن  من المؤ  ،(Griut & Fisher, 2011لك )تحصيم هذه الرؤية  هم مصتنع ن بذ
 رف على نظريات الصيادة بأشكالها.في حياتنا الحالية  من المهم التع

 :نظريات القيادة 9.2 

المهارات الصيادية يمكن فهمه  ت سيره في ض ء النظريات  إن السل ك الصيادي للمدير الصائم على
الصيادية المختل ة،  الذي تم تصسيمها إلى النظريات التصليدية  هما نظرية الرجل العظيم،  نظرية 

 ،نظرية السل كيةالثالثة هي الظرية نالسمات، أما النظرية الثانية  هي النظرية الم ق ية  الظرفية،  ال
 X)نظرية الشبكة اإلدارية،  نظرية ليكارت،  نظرية الخط المستصيم،  أخيرًا نظرية   هي متعدة أهمها

&y ) :س ف تص م الباحثة بت ضيح أهم هذه النظريات  هي كما يأتي  

  هي تعتبر أ لى النظريات التي اهتمت بالصيادة  منها:  أواًل النظريات التقليدية:
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ائد ه  مختلف في سماته الشخبية عن اآلخرين غير بأن الص تفهذه النظرية حددنظرية السمات: 
،  نجاحه  فشله في ض ء ما يحمله من اً الصادة، بحيث هذه الخبائص هي التي تجعل من ال رد قائد

هذه السمات إلى سمات معينة،  هذه السمات م ر ثة أي أن الصادة ي لد ن  ال يبنع ن،  تم تصسيم 
 نبرة الب ت،  المظهر العام،  من ، ل الط ل،  الص ة: خبائص فسي ل جية مثأربع مجم عات  هي
،  من ثم  االجتماعيمثل الببر، التعا ن،  النضج العاط ي  االجتماعيةبعدها الخبائص 

شخبية مثل الثصة بالن س،  الشجاعة،  الحماس،  ر ح المبادرة،  أخيرًا خبائص ذاتية الالخبائص 
 (.2000لتضحية )األغبري، ل د االستعدا ةبالمسؤ ليمثل الذكاء،  الشع ر 
 قد أطلم عليها أيضًا نظرية الرجل الخارم، أ  الصائد األسط ري، بحيث  نظرية الرجل العظيم:

ت ترض هذه النظرية  ج د ب ات مميزة يتبف بها ال رد عن األخرين ليببح قائدًا،  تم  ب ها 
ك نها لم تحدد لنا ب ات هذا بأنها ب ات م ر ثة  ليست مكتسبة،  لكن تم نصد هذه النظرية في 
 (.2001الرجل العظيم،  ان هذه الب ات تختلف من مجتمع الى أخر )البدري، 

بالنسبة إلى هذه النظرية تركز على السل ك  ليس السمات ا  الب ات ثانيًا النظريات السلوكية: 
 من ابرز هذه  التي يتمتع بها الصائد، أي على ما يص م به الصائد  ليس ما يتمتع به من ب ات،

 النظريات السل كية ما يأتي:

يسمى  من بياغة ما( Black & Moutonلصد قام كل من بالك  م ت ن )نظرية الشبكة اإلدارية: 
 قد ركزا  ( نمطًا،81على شكل شبكة تضم) بالشبكة اإلدارية  التي تهتم ببعدين اإلنتاج  العاملين

 على خمس أنمط رئيسية  هي:
 اهتمامهبحيث يهتم الصائد بالعاملين،  ت فير ج  من البداقة اكثر من  نسانية:نمط القيادة اإل  *

 باإلنتاج.

 بحيث يهتم الصائد بالعاملين  باإلنتاج اهتمامًا عاليًا. نمط قيادة الفريق: *

 مناسبًا. اهتماماالصائد باإلنتاج  العاملين  اهتمامبحيث يك ن  نمط القيادة المعتدلة: *

 بالعاملين  باإلنتاج. ضعيفالصائد  اهتمامبحيث يك ن  لضعيفة:نمط القيادة ا *

 قلياًل. اهتماما فيها يهتم الصائد باإلنتاج بشكل كبير جدًا،  بالعاملين  نمط القيادة المتسلطة: *
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 قد حدد بليك  م ت ن أن النمط قيادة ال ريم يعتبر أفضل هذه األنماط،  من ثم نمط الصيادة 
 (.2000مط الصيادة المعتدلة )حجي، اإلنسانية،  من ثم ن

مع أستطاع ليكرت أن يحدد مميزات الصائد عن طريم مصارنة سل ك المشرفين  نظرية ليكرت:
 تالمجم عامصارنة بذات اإلنتاج المنخ ض،  ت بل ليكرت بأن  المجم عات ذات اإلنتاج العالي

ر أسل ب العمل الصرار  اختيا ذاتخاالمشرفين بأنهم يشارك هم بعملية  تميزذات اإلنتاج العالي 
 باإلشراف العام  االهتمام بالعاملين،  بهذا ت بل  معهم بطريصة غير رسمية، نالمناسب،  يتعامل  

مصراطية تعطي نتائج أفضل للعمل  اإلنتاج من الصيادة اال ت قراطية، كما ميز يليكرت بان الصيادة الد
 ليكرت بين أنظمة الصيادة األربعة  هي:

 يتبف هذا الن ع بالصيادة المركزية بدرجة كبيرة، باإلضافة الى ك ن  ط االستبدادي/ التسلطي:النم *
الصائد هنا متسلط  مستبد،  الدافعية للعمل تأتي عن طريم التهديد  الخ ف،  تنعدم الثصة بين 

  الم ظ ين. سالمرؤ  

حيث يسمح الصائد في بعض  ه  يشبه النمط السابم  لكن أقل مركزية ب * النمط المركزي النفعي:
 الصرارات  لكن تحت اإلشراف  الرقابة. اتخاذاألحيان بمشاركة العاملين في 

 باإلضافة، مهئرا آ في هذا النمط يثم الصائد بالم ظ ين  يست يد من أفكارهم  النمط الديمقراطي: *
 الصرارات،  يص م بتح يزهم بشكل إجابي للعمل. اتخاذالى مشاركتهم في عملية 

 في هذا النمط يثم الصائد ثصة كاملة بالم ظ ين،  المشاركة ال عالة  النمط التشاركي الديمقراطي: *
 االتبالالصرار بينهم باإلضافة الى  ج د ج  م عم بالتح يز  الدافعية للعمل،  سه لة في  اتخاذفي 

 (.2013؛  السع د، 2006 الت ابل )حسين، حسين، 

 Tannenbaum & Shemidetفصد قام تاننبا م  شميدت  :ادةنظرية الخط المستقيم في القي
يعكس أنماط السل ك  احتماالتبتحديد العالقة بين الصائد  العاملين على أساس خط مستصيم له سبع 

السلطة من قبل الصائد  مدى الحرية المسم ح بها  استخدامعلى عاملين  هما مدى  باالعتمادالصيادي 
رارات،  تم الت بل إلى أن سل ك الصائد ال عال يجب ان يك ن مرنًا لكي للعاملين في عملية بنع الص

 (.2013يتمشى مع الم قف  األهداف العامة )السع د، 
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 دةفيهما كيف يؤثر الصا شرح  McGregorن للعالم ان متناقضتاهما نظريت: (  Y&X  )نظرية  
يجابًا على أسل ب ،على تح يز فرقهم اإلدارة  Xإدارتهم،  تعتبر نظرية   كيف يمكن أن تؤثر سلبًا  ا 

االستبدادية فالصائد في هذه النظرية يميل ن إلى النظرة المتشائمة ل ريصهم، فهم ي ترض ن أنهم بطبيعة 
 نادرًا ما يتم ت  يض  باستمرارالحال ال ي جد لديهم دافع  يكره ن العمل،  بهذا على الصائد ت جيههم 

 الرقابة المستمرة من اجل الحب ل على إنتاج أكبر بأقل تكل ة  السلطة  تظل السلطة مركزية  حازمة
 (.2005ممكنة )فلية،  عبد الحميد، 

 ي ترض بأن العامل لديه د افع ذاتية للعمل بحب  ،هصيلديه ت اؤل أتجاه فر  (Y)نظرية  أما قائد
مة على الثصة بين أ  اإلدارة التشاركية، فهي قائ ةالالمركزي عطاء،  الصائد يستخدم أسل ب اإلدارة 

 اتخاذبل يص م أيضا على تشجيعهم  تح يزهم  منحهم المسؤ لية  تمكينهم من  ،الصائد  فريم العمل
 (.2016الصرار )الشاعر، 

 
حسب هذه النظرية ال ي جد نمط  احد للصيادة في المؤسسات، فالصيادة حسب  ثالثًا النظرية الموقفية:

نظرية فيدلر الظرفية النظريات الم ق ية الظر ف  من اهم الم قف ألنها مجم عة من المتغيرات   
ال  إلى أنه باإلضافة التي تتمركز ح ل أنه ال ي جد أسل ب في الصيادة يبلح لكل زمان  مكان، 

ي جد ب ات معينة يجب ت فرها في الصائد،  ليس هنالك قائد ناجح أ  فاشل في كل األ قات،  ج هر 
قات ال دية معهم  أن يراعي العال فريم العمل نح  العمل بشكل فعال  ه نظرية فيدلر في أن الصائد ي ج

، فصد ربطت بين النمط ي النضج ال ظي ي لهيرسي  بالنشارد،  النظرية الثانية ه(2016)الشاعر، 
 حبر األنماط الصيادية في اربعة تبعًا لمست ى  الصيادي  بين مست ى النضج ال ظي ي للمرؤ سين،

 النضج.
الحظ تعدد النظريات في الصيادة،  تن عها في ت سير الصيادة  لكن من المهم أيضًا معرفة ما  من هنا ن

 مطل ب من الصائد حتى يك ن ناجح. ه 

 

 :متطلبات القيادة الناجحة 10.2

هنالك فهم عام، أن الصيادة جزء من الطبيعة البشرية ت لد مع اإلنسان، فالصيادة الناجحة هي التي 
الذي يحصم المبلحة العامة للمجتمع على المست ى الحالي  البعيد،  الصيادة  التجاهاتحرك الناس في 
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فبصدر ماهي ذات خبائص متميزة  لكنها يجب ان تعمل في ظر ف  ،أيضًا منهج  مهارة  عمل
بيئية ذات خبائص معينة ال مجال لتخطيها، فمتطلبات الصيادة الناجحة تتمثل في مجم عتين من 

( 2010خبائص  الصدرات الذاتية للصائد،  طبيعة  خبائص الظر ف المحيطة )نجم،الع امل هما: ال
  تعرض الباحثة فيما يلي كال المجم عتين  خبائبهما:

فالصائد البد أن يتمتع بمجم عة من الخبائص الذاتية التي تجعله  اوال: الخصائص والقدرات الذاتية:
 بها الصادة الى خمسة  هي: فعااًل،  يمكن ان نحدد هذه الخبائص التي يتمتع

فهي تعبر عن رؤية الصائد في م جهة الظر ف،  هي ت ضح بما ستك ن عليه  (:visionالرؤية ) *
 تريد ان تك ن عليه المؤسسة في المستصبل. المؤسسة في المستصبل، بمعنى آخر ه  يحدد ما

ة الجذابة المصنعة الكي بالطبع أن الرؤية المميزة بحاجة إلى الشخبي (:charismaالكاريزما ) *
يستطيع تحصيم هذه الرؤية، فالتغير في اي مؤسسة ب ضع رؤية جديدة يثير مخا ف  قلم  من 
الممكن مصا مة لها،  لكن عندما يتمتع الصائد بالكاريزما فأنه  يبدد هذه المخا ف  يشجعهم على تصبل 

 (.2012التغير )عطية،

الصائد ه  ان الذكاء العاط ي عنده  زيمايم (:Emotional Intelligenceالذكاء العاطفي ) *
عالي  هذا يجعله أكثر تأثيرًا على العاملين معه، فالذكاء العاط ي ه  الصدرة على فهم  احترام 

 (.Hughes & Terrel 2007ع اطف اآلخرين  التأثير بها )

ة التي ت اجه الصائد هي المهارة  الصدرات على التبرف في الم اقف المختل  (:Dexterityالبراعة) *
 (.2010)نجم،

الصيم األخالقية كالنزاهة  العدالة هي األداة التي يحتاجها الصائد من أجل  تعتبر (:Valuesالقيم) *
أن النزاهة هي السمة المميزة  األكثر تكرارًا التي  تالتي أجريت  جد تالدارساتحصيم الرؤية، فمعظم 

 (.Kouzes  &  Barry Ponser, 2008يجب ان يتمتع بها الصائد )

بعد الحديث عن خبائص الصائد هنالك الظر ف التي تعتبر من أهم  ثانيا: الظروف المحيطة:
 األبعاد التي يتعامل معها الصيادة بجميع الطرم  ذلك بهدف ضمان تحصيم رؤيته  أهدافه                                              

( Gostick &   Elton ,2006.) 
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يجب أن نعرف د ر الصائد في الميدان ، لناجحة  معرفة أهميتهاا لكي نربط الصيادة باإلدارة المدرسية 
 ترب ي ضمن متطلبات العبر الحالي.ال

 

 :دور القيادة في الميدان التربوي 11.2

في ظل التغيرات التي يعيشها العالم منذ النبف الثاني  من الصرن العشرين،  بعد تح لنا من عبر 
 Economyيطلم عليه اقتباد المعرفة )ا لبناعة الى عبر المعرفة  التكنل جية ا  ما

Knowledge فمن الطبيعي ان يحدث تعديل ج هري على د ر الصيادات، ف ي السابم كان الد ر ،)
من األب ل المادية الملم سة مثل األراضي  االست ادةاألساسي للصائد في عبر البناعة ه  

في عبرنا الحالي اببح ه  رعاية  تنمية األب ل  االبشر، أم باستخدامدات أ  المع  المباني
(،  بهذا ال كر الجديد أببح Intellectual Capitalرأس المال ال كري )رية أ  ما يطلم عليها البش

العنبر البشري ه  المؤثر بشكل حصيصي في نجاح المؤسسات بجميع مك ناته من راس مال الهيكلي 
 (.2006 ،،حسين مال ال كري )حسينالرأس تماعي  العاط ي  جميعها تك ن ج البشري  اال

 بذا تم تحديد مجم عة من األد ار الجديدة التي تساهم في تحصيم التميز في د ر الصائد في عبرنا 
 الحالي  هي:

خلم  ال يمكن للصائد أن يك ن قائدًا بد ن رؤية  اضحة للمستصبل، بل  عليه تحديد الرؤية المستقبلية:
رغبة عند العاملين لتحصيصها، فالصائد الناجح من يتسلح برؤية بسيطة  لكنها ملهمة،  تصييمها بشكل 
 مستمر من اجل التأكد من فعاليتها،  بناء فريم ق ي  يص م بتح يزه بشكل مستمر لتحصيم هذه الرؤية 

Griut & Fisher, 2011).) 

 ب الم ظ ين من أجل تحصيم لغرس قيم التميز في ق المهمة األساسية للصائد هي ترسيخ قيم التميز:
ع فعل ذلك في  قته الحاضر فلن يحبد إال ال شل  في المستصبل لم يستط  اذاالتميز في العمل 

 (.2006،،حسين)حسين
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ال يعتبر الصائد فعاال اذا قام بالتركيز على نصاط الضعف لدى الم ظ ين  تدعيم السلوك المتميز:
ة، فنجاح الصائد بصدرته على التعبير عن امتنانه لجه د العاملين، مع اعطائهم  ليس على نصاط الص  

 الح افز المالئمة.

: فالصائد عليه مساعدة العاملين على النه ض بمست ى أدائهم  ك اءتهم  تنميتها من تنمية العاملين
)حسان؛  خالل عدة اساليب مثل المشاركة في العمل  ت  يض السلطات  الد رات المناسبة لهم

 (.2013 العجمي،

يت لى الصائد  ضع اهداف محددة للمؤسسة بما تتضمنه من أهداف  تحقيق أهداف المؤسسة:
استراتيجية  أخرى تكتيكية  أساليب العمل   سائل التن يذ  البرنامج الزمني،  هي مراحل ل ضع خطة 

للمؤسسة،  تؤكد  فاألهداالعمل  تن يذها  من ثم العمل على تص يمها بشكل مستمر من اجل تحصيم 
، ذالتن ي%" من  قته في 20%" من  قته في التخطيط  "80العلمية بأن الصائد يمضي  " تالدارسا

 (.2001للبدفة، فعمله يخطط له بشكل دقيم ليحصم األهداف  )البدري، شيئاً فال يترك 

، ارس ر االجتماعي للمدلى أهمية الدأجمع علماء الصيادة الحديثة ع تأكيد المسئولية تجاه المجتمع:
لك نها مؤسسة اجتماعية، فهي تخدم ابناء المجتمع  تساهم في حل مشكالته  تحصيم أهدافه،  قيادة 

 (.2013تط ره، فال بد للصيادة الجيدة من أن تت اعل مع المجتمع  تتأثر به  تؤثر فيه )السع د،

ب أن يتبف بها،  التي نجاح اي قائد مرتبط بمجم عة من الخبائص التي يج :ملخص الص ل
تمكنه من التخطيط  التنظيم بشكل جيد،  اتخاذ الصرار المناسب في ال قت المناسب، باإلضافة الى 

عن طريم تح يزهم  باالستصرارقل  قت  جهد ممكن،  اشعار الم ظ ين أتحصيم أهداف المؤسسة ب
 .ع لتحصيم المبالح المشتركةالمجتمللعمل بدرجة عالية من الك اءة  ال عالية،  ت اعل الصائد مع 

،  التي تم  في هذا البحث تم التركيز على المهارات الصيادية،  تبني اتها التي تخدم أهداف البحث 
  ضعها في اداة البحث.
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 :المهارات القيادية 12.2 

قدرة مديري المدارس في النجاح  (  هي "174: ص2001المهارات الصيادية كما عرفها عليمات )
لمصتضيات الم قف الصيادي من خالل استخدامهم للسلطة  فهم اآلخرين  اتخاذ الصرارات البائبة  فصًا 

 لتحصيم األهداف المطل بة."

 تعرف كذلك بأنها: "قدرة الصائد على إحداث الم ائمة بين ال ريم  البيئة الخارجية  الداخلية المحيطة 
 (.7: ص2013تحصيم أهداف ال ريم" )دباش،بحيث يجعل من هذه البيئة ق ة دافعة ل ،بهذا ال ريم

األد ات  السل كيات،  الصدرات التي  أنها(: "leadership skillsتم تعريف المهارات الصيادية )  
يحتاجها الشخص لكي ينجح في تح يز اآلخرين  ت جيههم، فإن أكثر الصادة نجاحًا هم أ لئك الذين 

 (.McPheat, 2010; p10يدفع ن اآلخرين لتحصيم نجاحهم الخاص" )

بعد أن تم ت ضيح م ه م المهارات الصيادية تص م الباحثة بعرض تبني اتها، فهنالك ع امل كثيرة 
تساعد في نجاح الصائد في المؤسسات التعليمية،  من اهم هذه الع امل هي المهارات الصيادية التي 

 يجب ان يتمتع بها الصائد الترب ي.

لدراسات  الكتب التي طرحت هذا الم ض ع لم تت م على قائمة اإن  تصنيف المهارات القيادية:
بين علماء الصيادة  الممارسين لها في تحديد المهارات  اً بسيط اً محددة، بحيث كان هنالك اختالف

الصيادية ال اجب ت افرها لدى الصائد الترب ي، فبعض الكتب أشار اليها الى ثالثة أن اع: المهارات 
 (.2005ال نية،  المهارات اإلنسانية )مرسي، التب رية،  المهارات 

المهارات ال نية،  المهارات اإلنسانية،  :( إلى ثالثة مهارات أساسية  هي2000) األغبري إليها  يشير
( إلى أربع مهارات أساسية 1997) أب  فر ة(   2003)  يشير إليها كل من أحمد ، المهارات ال كرية

)اإلدراكية(.  أخيرًا ت ال نية،  المهارات اإلنسانية،  المهارات ال كريةالمهارات الذاتية،  المهارا : هي
( إلى أربع مهارات  هي المهارات اإلدارية،  المهارات ال نية،  المهارات 2001) عابدين يشير إليها

 اإلنسانية،  المهارات اإلدراكية )التب رية(.

ذكرهىىا علمىىاء الصيىىادة  التىىي يجىىب أن  تبىىني ات للمهىىارات الصياديىىة التىىي مىىن خىىالل عرضىىنا لىىبعض ال
مىدير المدرسىة للمهىارات  الكتأمىالت ىا ت فىي درجىة  االعتبىارعين بتت فر في الصائد الترب ي، مع األخذ 
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إلىىىى أربعىىىة،  سىىىيتم تنا لهىىىا بالت بىىىيل  هىىىي: باعتمىىىاد التبىىىنيف الىىىذي أشىىىار قامىىىت الباحثىىىة  ،يىىىةالصياد
المهىىارات   (، Technical Skillsالمهىىارات ال نيىىة )  ، (Individualistic Skillsالمهىىارات الذاتيىىة )

 Conceptualأ التب رية ) ،الذهنية  أ ،أ ال كرية ،المهارات اإلدراكية  (، Human Skillsاإلنسانية )
Skills مع أغراض البحث.  انسجاما(،  ذلك من أجل أن تك ن أكثر  ض حا 

 ( المهارات الذاتيةIndividualistic Skills:) 

 الصدرات الالزمة في بناء شخبية األفراد ليببح ا قادة مثل السمات  السمات لى بعضع" تشمل 
الشخبية  الصدرات العصلية  المبادرة  االبتكار  ضبط الن س،  تتطلب هذه المهارات إلى  ج د الص ة 

 (.45: ص2003البدنية،  الصدرة على التحمل  النشاط  الحي ية" )أحمد، 

ذاتية التي يجب أن يتمتع بها الصائد الترب ي إلى سمات  شخبية بعضها  تع د هذه المهارات ال
 يلي: فطرية  أخرى مكتسبة،  هي ما

 هي تعنى بالص ة الجسمية  البنية الص ية، فيجب ان يك ن بلب قادر على تحمل  القوة الجسمية: *
 (.2013األعباء  الشدائد، بحيث يص م ب اجباته بك اءة عالية  )حسان؛ العجمي،

بالطبع أن الشخبية الص ية لها تأثير كبير على العاملين معها،  يتبع لها الثصة  القوة الشخصية: *
بالن س فالصائد المعتد ال اثم بصدراته لديه من المهارة  الطاقة مما يساعده على م اجهة  حل المشكالت 

 (.2001ب الظه ر  )البدري،حهم يتميز ن بحبهم لمعرفة الناس   المختل ة، كما أن

: أثبتت بعض الدراسات بأن الصائد أكثر حي ية  أ فر نشاطًا من االتباع،  تم ت سير ذلك الحيوية *
 (.2001بأن الحي ية  النشاط متالزمين من أجل متابعة اي عمل لتحصيم أهدافه  )البدري،

لم ظ ين يميز الصائد ه  قدرته على إيبال المعل مات  التعليمات ل اهم ما الطالقة اللفظية: *
بطريصة  اضحة  م ه مة  تؤثر بهم بحيث تجعل عندهم الدافعية لعمل ما ه  مطل ب بأقل  قت 

 (.2005 جهد )الطعاني، 

ي كر به  فالصيادة بشكلها الحديث تهتم بشكل كبير على قدرة الصائد على معرفة ما الذكاء العاطفي: *
العام،  ذلك بهدف التشجيع الدائم من   معرفة نصاط الص ة  الضعف  الحكم على المزاج ،اآلخرين

ثارة الحماس لدى الم ظ ين،  بالطبع هذا يتطلب درجة من الذكاء العاط ي  خالل زيادة دافعيتهم  ا 
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لدى الصائد الترب ي اي بمعنى  عيه بع اط ه،  مدى تأثيرها على اآلخرين  العمل على تكيي ها مع 
 ((Griut & Fisher, 2011 ائد الظر ف،  هذا ما يعرف بال عي الذاتي لدى الص

يتميز الصائد الناجح بك نه عادل مع تعامله مع الم ظ ين  ذلك د ن تحيز، أ  عببية، أ   العدالة: *
 (.2001طائ ية،  ال يسمح بال شاية بين الم ظ ين )العمايرة،

 ( المهارات الفنيةTechnical Skills:) 

هذه المعرفة بما يحصم الهدف  استخدامالك اءة في " هي المعرفة المتخببة في فرع من فر ع العلم   
: 2013المرغ ب ب اعلية  تكتسب هذه المهارات بالدراية  الخبرة  التدريب" )حسان؛ العجمي، 

 (.212ص

 ت فر هذه المهارة عند الصائد الترب ي، تتيح له معرفة  ادراك كافي في مجال النشاطات المتخببة, 
لعمليات  اإلجراءات التعليمية، أ  بالتصنيات.  المهارات ال نية تتضمن التي لها عالقة  باألساليب  ا

بكافة األساليب في العمل  الستخدامهاصدرة التحليلية في مجال المعرفة معرفة متخببة  ال
 (.2006)الط يل،

 ومن أقسام المهارات الفنية والتي ترتبط بالقائد التربوي ما يأتي:

 ن أن يتمتع بمهارة االتبال، فمن الممكن أن يتخذ الصائد أفضل ليس هنالك قائد جيد د :االتصال
عتبر عملية نصل ي فاالتبالبسبب عدم الت ابل السليم،  هقراراتمع ذلك ت شل  ،االستراتيجية الصرارات
بين جميع   االنسجام المعل مات المختل ة بين الصائد  العاملين  العكس ايضًا، لتحصيم الت اهم  األفكار
 (.(Grout & Fisher, 2011 ن في المؤسسة الترب ية  لتحصيم األهداف المطل بةالعاملي

فالصائد الترب ي )المدير( يعتبر مشرف فني مصيم  ظي ته مساعدة المعلمين اإلشراف على المعلمين: 
الجدد منهم على فهم أهداف المؤسسة،  دراسة المناهج الدراسية بجميع مك ناتها من م اد  ص باألخ
ت دراسية  أساليب تدريس  كتب  انشطة  غيرها،  مساعدتهم على تن يذها بأفضل الطرم  مصررا

 (.2000 ال سائل،  العمل على تنميتهم مهنيًا  تخببيًا )حجي،

بكل ما يحسن العملية التعلمية داخل المؤسسة  االهتمامد ر الصائد الترب ي  تطوير البرنامج التعليمي:
 اإلبداع، باإلضافة  االبتكارلتعليمية،  تح ز المعلمين،  تشجيعهم على  تنظيمها  التط ير للعملية ا
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 طرقهم التدريسية،  تحسين ممارساتهم التعليمية، لتحصيم  الى متابعة عملهم داخل الغرف الب ية،
 (.2013األهداف المطل بة )السع د،

ة الترب ية، لذا على الصائد يعتبر العنبر البشري د رًا مهمًا في تميز  نجاح المؤسس تحفيز العاملين:
ر حهم المعن ية )عابدين،  فعهم للعمل بك اءة  فاعلية،  رفعد ر أساسي في تح يز العاملين  د

2001.) 

تهتم الصيادة الترب ية في المدرسة بتنمية شخبيات الطلبة في جميع ج انبها  الصحة المدرسية:
 ال تتم تنميتها بالشكل البحيح إال إذا تم ت فير   الجسدية،  االن عالية الر حية   االجتماعيةالعصلية 

 (.2013بيئة تعليمية مناسبة  مشجعة  آمنة  )السع د،

يص م الصائد الترب ي بت فير ال رص الكافية  المناسبة لجميع الطالب لتط ير قدراتهم  النشاط المدرسي:
البرنامج التعليمي في المختل ة، التي تهدف الى ت سيع  باألنشطة م اهبهم من خالل اشراكهم 

 (.2009المدارس  تعمل على نم  الطالب بجميع ج انبه )الدعليج،

 ( المهارات اإلنسانيةHuman Skills:) 

الترب ي على التعامل ال عال  السل ك كعض  في  لالمسؤ   تعرف هذه المهارات اإلنسانية بأنها "مصدرة 
ل ريم الذي يت لى قيادته" )الط يل، جماعة  كعنبر فاعل في تنمية الجه د التشاركية ضمن ا

 (.27: ص2006

فالمهارات اإلنسانية تستلزم ال هم المتبادل بين الصائد الترب ي  العاملين  معه،  هي تعتبر من أكثر 
 الت ابل المستمرة داخل المؤسسة الترب ية،  تعتبر  االتبالالمهارات استعمااًل من خالل عمليات 

 (.2005رب ي فالصدرة على سياسة الم ظ ين هي قلب الصيادة )مرسي، سل ك أساسي عند الصائد الت

 ومن المهارات اإلنسانية التي يجب أن تتوفر في القائد التربوي هي:

مهارة التعبير  الحديث بطريصة جيدة  مؤثرة، يك ن الب ت  اضح د ن اي عي ب في النطم  *
  سرعة بديهة في تالفي األخطاء الش  ية.
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كم بالن س عند اي حديث ا  نصاش يك ن الصائد الترب ي أكثر قدرة على تحكم مهارات التح* 
 .هبان عاالت

 بشكل جماعي في مختلف الج انب  الم اقف. مل مهارة تح يز الع* 

 بالعاملين  تأثير بهم  تح يزهم على أداء المهام المطل بة منهم بك اءة. الت ابلمهارة * 

لين في المؤسسة الترب ية بالرغم من  ج د فر م فردية فيما مهارة العدل  المسا ة بين العام* 
 بينهم.

 المناقشات المختل ة  االجتماعاتمهارة المشاركة في الح ار الجماعي  تبرز هذه المهارة في * 
 .(2001 يتم فيها عرض اآلراء  األفكار بأساليب  اضحة  كلمات مصنعة. )دياب،

 الذ المهارات اإلدراكية أو الفكرية أو( هنية أو التصوريةConceptual Skills:) 

 تعرفا بأنها "قدرة الصائد على رؤية التنظيم الذي يص ده  فهمه للترابط بين أجزائه  قدرته على تب ر 
 فهم عالقات الم ظف بالمؤسسة،  عالقات المؤسسة ككل بالمجتمع الذي تعمل فيه،  لكي يستطيع 

اءة  اقتدار البد من ال عي ببعض العنابر الج هرية مدير المدرسة أن يمارس هذه المهارات بك 
 (.212:ص 2013الالزمة لعملية الصيادة الترب ية" )حسان؛ العجمي،

الذهنية، أ    يطلم على المهارات اإلدراكية أيضا مبطلحات أخرى مثل المهارات ال كرية، أ 
ي قدرة الصائد على الت كير التب رية،  برغم من تعدد المبطلحات إال أنها تبل الى م ه م  احد  ه

العميم بكل المتغيرات   ضع التب ر المناسب للتعامل معها،  التنبؤ بال رص المتاحة من أجل 
 (.135: ص2000النه ض بالمؤسسة في جميع المجاالت )األغبري،

ية من إلمامه بأبعاد العملية التعليم :أهم المهارات اإلدراكية التي يجب أن يتمتع بها الصائد الترب ي
حيث مدخالتها  مخ رجاتها، باإلضافة الى المعرفة الجيدة بالمبادئ  النظريات الترب ية من جانب، 
 بعنابر العملية اإلدارية التي تمثل التخطيط،  التنظيم،  المتابعة  التص يم من جهة أخرى،  ال ننسى 

لترب ية، من حيث تضمنها عند الحديث عن المهارات اإلدراكية أهمية الرؤية المتكاملة للمؤسسة ا
لجميع مك ناتها  عنابرها المادية  البشرية،  سبل تط يرها في ال قت الحالي  المستصبل، ضمن 
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 البيئية المختل ة  االجتماعيةالم ارد المتاحة،  كذلك قدرة الصائد على فهم المؤثرات المتعلصة بالظ اهر 
 (.2001التي تؤثر على العملية التعليمية )دياب، 

د الحديث عن الصيادة  متطلباتها  اهميتها  مهاراتها يأتي السؤال المهم لماذا يحتاج الصائد الى بع
 ي للنجاح داخل المؤسسة الترب ية.الذكاء العاط 

 

 :القائد الناجح ومهارات الذكاء العاطفي 13.2

ا في  سعه ان الصائد الجيد ه  الذي يحدد مدى نجاح المؤسسة الترب ية، فه  الذي يبذل أقبى م
لتحصيم أعلى مست ى للمؤسسة الترب ية التي يعمل بها،  ذلك عن طريم رفع مست ى أداء العاملين 

بينهم،  تشجيعهم على العمل   االحترامبرفع الر ح المعن ية لديهم،  تح يزهم باإلضافة إلى بث الثصة 
المهارات  الصدرات ه  الذكاء الجماعي لتحصيم أهداف المؤسسة،  بالذي يز د الصائد الترب ي بكل تلك 

العاط ي، في السابم كان للمهارات ال نية  الذكاء العصلي د ر مهم في نجاح الصائد بعمله، أما اآلن 
أببح الذكاء العاط ي ه  األهم فه  يساعد الصائد الترب ي على بل غ أرقى مست يات األداء في 

لى رفع المست ى العام للمؤسسة العمل، باإلضافة إلى رفع أداء العاملين،  بالتالي ا
( في كتابه لماذا يعتبر الذكاء 1995) Goleman(،  هذا ما أ ضحه 2006)حسين؛حسين،

العاط ي أهم من الذكاء العصلي، بأن اي فرد يبل إلى الصمة في مجال عمله س اء كان في التربية 
مات  الصدرات مثل: الت اؤل السب طب  أي مجال آخر في الحياة، ألنه يتمتع  ال التعليم أ  اإلدارة أ

المر نة،  حسن المعشر، باإلضافة إلى ك نهم يستطيع ن التحكم في المشاعر السلبية، كالغضب 
،  يشير ج لمان أن الصادة الذين يمتلك ن الذكاء ةاإليجابي الشك  التركيز بداًل منها على الج انب 

عطائهم ماالم احتياجاتالعاط ي  يك ن لديهم قدرة أكبر على فهم  يحتاج ن، فهم بهذه   ظ ين،  ا 
الطريصة يجسد ن العالقة بينهم  بين الم ظ ين ألنها تساعد على زيادة اإلحساس بالثصة  اإلخالص 

 المتبادل بين الطرفين.  االحترام

McDowelle & Bell (1997 ) كل من في إعداد الصادة، فصد أ ضح اً يعتبر الذكاء العاط ي هام  
كار لينا، إلى أن   اليةة الترب يين الذين يعمل ن ( من الصاد722تي قاما بها على )ال مافي دراسته
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دارة العالقات تك ن قدرات مهمة في إعداد الصائد  االجتماعيإدارة الذات  ال عي الذاتي  ال عي   ا 
ن أي نصص في تلك المهارات العاط ية تؤدي إلى حد ث خلل  ظي ي.  الترب ي،  ا 

بين الذكاء العاط ي  المهارات الصيادية كما نالحظ ان كل منهم يض ي أهمية  اهم مظاهر الترابط
أهمية الذكاء  ازدادت العاط ية بين المدير  الم ظ ين،  لذلك  االجتماعيةبالغة على العالقات 

العاط ي لدى المديرين، بل أببحت الحاجة إليه من الضر رات في اآل نة األخيرة، حيث يعد الذكاء 
في عبر األل ية الثالثة  اختياري ليس األمر  يرينه ضر رة يجب ان تت فر عند المد مهاراتالعاط ي 
 (.2006حسين، )حسين؛

 

 :الدراسات السابقة 2.2

يعرض هذا الجزء مجم عة من الدراسات السابصة التي بحث في م ض ع الذكاء العاط ي  المهارات 
هما الدراسات العربية،  الدراسات األجنبية،  تم الصيادية، حيث قامت الباحثة بتصسيمها إلى قسمين 

 عرضها  فم تسلسل زمني من األقدم إلى األحدث،  ذلك على النح  األتي:
 

 :العربية التي تتعلق بالذكاء العاطفي تالدارسا 1.2.2

هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين أبعاد الذكاء الشع ري  نمط الصيادة ( 2010دراسة حامد )
ها السبعة، تك نت عينة البحث لمبناعات الصطنية في الكاظمية بمعالية في الشركة العامة لليالتح  
( مدير شاغلي المنابب الصيادية في المست يات اإلدارية الثالثة )العليا، ال سطى، الدنيا( 45من )

أهمها  استخدمت االستبانة كأداة أساسية لجمع المعل مات، ت بل البحث إلى مجم عة استنتاجات 
مما أنعكس على ت فر سل كيات  ، بمست يات عالية عينة البحثت فر أبعاد الذكاء الشع ري لدى 

يت م مع ال ريضة الرئيسة للبحث التي م ادها ) ج د عالقة ارتباط  الصيادة التح يلية لديها  ه  ما
دم البحث مجم عة م جبة بين الذكاء الشع ري للصائد  بين ت جهه لنمط الصيادة التح يلية(، كما ق

 ت بيات كان أهمها ضر رة سعي المدراء للح اظ على هذه األبعاد  تط يرها لدى العالمين أيضا.
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هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة الصادة األكاديميين في الجامعات ( 2012دراسة الرقاد )
يهم،  لتحصيم هدف الدراسة، األردنية الرسمية للذكاء العاط ي  عالقته بسل ك الم اطنة التنظيمية لد

تم استخدام االستبانة لصياس الذكاء العاط ي لدى الصادة األكاديميين،  قياس سل ك الم اطنة التنظيمية 
لدى أعضاء هيئة التدريس،  أجريت الدراسة على عينة تك نت من جميع الصادة األكاديميين في 

، ( عض  هيئة تدريس773( قائدا  )288)الجامعة األردنية  جامعة اليرم ك  جامعة مؤتة، ب اقع
 كش ت نتائج الدراسة عن درجة ت افر عالية للذكاء العاط ي لدى الصادة األكاديميين في الجامعات 
األردنية الرسمية،  كذلك عن درجة ت افر عالية لدى أعضاء هيئة التدريس لسل ك الم اطنة التنظيمية 

النتائج  ج د عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة  في الجامعات األردنية الرسمية، كما أظهرت
 إحبائية بين ممارسة الصادة للذكاء العاط ي  بين سل ك الم اطنة التنظيمية لديهم.

 

لدى مديري مدارس  االن عاليهدفت الدراسة التعرف إلى درجة الذكاء ( 2013دراسة الحراحشة )
م في األردن،  قد تم اختيار عينة عش ائية مؤل ة مديرية التربية  التعليم لل اء قببة محافظة الم ر 

( فصرة،  ت بلت الدراسة إلى النتائج 58( معلما  معلمة،  زعت عليهم استبانة تك نت من )223من )
اآلتية: جاءت درجة الذكاء االن عالي مرت عة، كما أظهرت الدراسة عدم  ج د فر م ذات داللة 

سة تعزى لمتغير الن ع االجتماعي،  المؤهل العلمي، كما إحبائية في استجابات أفراد عينة الدرا
بينت نتائج الدراسة عدم  ج د فر م ذات داللة إحبائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى 
لمتغير سن ات الخبرة على األداة ككل،  أ بى الباحث بضر رة عصد  رش عمل  تدريب مديري 

 دة التعرف إلى مجاالت الذكاء االن عالي.المدارس على م اقف إدارية مختل ة لزيا

 

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الذكاء االن عالي  عالقته ب اعلية الصائد لدى ( 2014دراسة العمرات )
 ادي السير في األردن،  لتحصيم هدف الدراسة استخدم الباحث استبانتين  ءالبترامديري مدارس تربية 

تحصيم من بدقهما ،  الثانية لصياس درجة فاعلية الصائد،  قد تم الياالن عالاأل لى لصياس درجة الذكاء 
ن درجة الذكاء أ( مديرا  مديرة،  قد أشارت النتائج إلى 102عينة الدراسة من ) ت ثباتهما،  تك ن

االن عالي لدى مديري المدارس قد جاء بدرجة مت سطة،  كذلك درجة فاعلية الصائد جاءت بدرجة 
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النتائج إلى  ج د فر م ذات داللة إحبائية في درجة الذكاء االن عالي تعزى مت سطة، كما أشارت 
لت اعل متغيرات الجنس  المؤهل العلمي  مست ى المدرسة  الخبرة  لبالح الذك ر من حملة 
الماجستير في المدارس األساسية في مجال التأثير المثالي  عدم  ج د فر م ذات داللة إحبائية 

كما أشارت النتائج إلى  ج د عالقة  ،العلمي في درجة تصدير فاعلية الصائد المؤهل تعزى لمتغير
ارتباطية بين درجة الذكاء االن عالي  درجة فاعلية الصائد،  قد أ بت الدراسة بضر رة تدريب مديري 

 المدارس على م ض ع الذكاء االن عالي.

 

 باألسل بكاء العاط ي  عالقته هدفت هذه الدراسة الى تعريف درجة الذ (2015دراسة البواليز )
( لدى طلبة المرحلة الثان ية في االردن،  لتحصيم هدف الدراسة استخدم المتأمل االندفاعيالمعرفي )

الباحث استبانتين اال لى للصياس مست ى الذكاء العاط ي،  الثانية لصياس االسل ب المعرفي 
من المرحلة الثان ية في المدارس ( طالبا  طالبة 252 تك نت عينة الدراسة من ) ، خبائبه

 قد اشارت النتائج  ،الحك مية في مدينة اربد،  قد تم استخدام المنهج ال ب ي االرتباطي التحليلي
الى ان هنالك عالقة ذات داللة إحبائية عند مست ى الداللة اإلحبائية بين الذكاء العاط ي 

دم ن األسل ب المعرفي لديهم ذكاء خالذين يست إذ تبين أن من أفراد عينة الدراسة ، االسل ب المعرفي
عاط ي مت سط،  قد أ بت الدراسة بضر رة ل ت أنظار العاملين في المؤسسات الترب ية إلى أهمية 
تدريب الطلبة على اآلليات  االستراتيجيات التي تسهم في تحسين درجة الذكاء العاط ي لمى لها من 

 ضرة  في المستصبل.الحا المراهصيناثار إيجابية على حياة 

 

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس األساسية ( 2016دراسة خلف اهلل )
بمحافظة خان ي نس لمهارات الذكاء االن عالي من  جهة نظرهم،  درجة ممارسة معلميهم لسل ك 

 سطات الم اطنة التنظيمية من  جهة نظرهم أيضا،  كذلك الكشف عن مدى االختالف في مت
تصديراتهم لكل من مهارات الذكاء االن عالي لديهم  سل ك الم اطنة التنظيمية لدى معلميهم باختالف 
متغيرات:) ن ع المدير، المؤهل العلمي للمدير، سن ات الخدمة كمدير، الجهة المشرفة، المنطصة 

المدارس  التعليمية(،  الكشف عن مدى  ج د عالقة ارتباطية بين مت سطات تصديرات مديري
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لممارستهم مهارات الذكاء االن عالي،  مت سطات تصديراتهم لممارسة معلميهم سل ك الم اطنة 
التنظيمية،  قد استخدم الباحث المنهج ال ب ي التحليلي مستعينا بمصياسين طبصا على عينة الدراسة 

سة: أن استجابة عينة ( مديرا  مديرة،  كان من أهم النتائج التي أس رت عنها الدرا83البالغ عددها)
الدراسة على مصياس الذكاء االن عالي جاءت بنسبة  مت سطة،  أن استجابتهم على مصياس سل ك 
الم اطنة التنظيمية جاءت بنسبة مت سطة،  كذلك  ج د فر م  بين مت سطات تصديراتهم على 

لذك ر،  كذلك  ج د لممارستهم مهارات الذكاء االن عالي تعزى لمتغير )ن ع المدير(  ذلك لبالح ا
فر م تعزى لمتغير )سن ات الخدمة كمدير( لبالح ذ ي الخدمة األكثر،   ج د بين مت سطات 
تصديراتهم لممارسة معلميهم سل ك الم اطنة التنظيمية تعزى لمتغير )ن ع المدير( لبالح الذك ر،  ج د 

أس رت عنه الدراسة أيضا لبالح حملة البكال ري س،  مما العلمي(،  لالمؤهفر م تعزى لمتغير )
مارستهم مهارات الذكاء االن عالي، مبين مت سطات تصديرات المديرين ل عدم  ج د عالقة ارتباطية

  مت سطات تصديراتهم لممارسة معلميهم سل ك الم اطنة التنظيمية.

 

في  اإلداريعالقة الذكاء العاط ي باإلبداع  إلىهدفت الدراسة التعرف  (2016دراسة الصوالحي ) 
الجامعات ال لسطينية في قطاع غزة،  قد اعتمد الباحث المنهج ال ب ي التحليلي،  تم تبميم 
استبانة كأداة للدراسة، مستخدما العينة العش ائية الطبصية،  قد تمثل مجتمع الدراسة من جميع 

غزة )جامعة  ( في الجامعات ال لسطينية النظامية األكبر  األقدم في قطاعيإدار  ،أكاديميالعاملين) 
،   قد فرداً  (352األزهر، جامعة األقبى، الجامعة اإلسالمية(،  قد بلغ حجم مجتمع الدراسة )

من الذكاء العاط ي لدى الصيادات اإلدارية  ةأظهرت الدراسة عددا من النتائج أهمها  ج د درجة عالي
(%،  باإلضافة الى 82.3بالجامعات ال لسطينية في قطاع غزة، حيث حبل الذكاء العاط ي نسبة)

 ج د عالقة طردية ق ية ذات داللة إحبائية بين الذكاء العاط ي بأبعاده  بين اإلبداع اإلداري في 
الجامعات ال لسطينية في قطاع غزة، كما قدمت الدراسة مجم عة من الت بيات أهمها دع ة إدارة 

لضعف  تخطي عصبات العمل بج انب الص ة  ا االعترافالجامعات إلى تنمية قدرة العاملين على 
ظهار أعمالهم اإلبداعية  الجديدة من خالل تح يز  تاحة ال ربة للعاملين للتعبير  نالمتميزي ا  منهم،  ا 

 عن ع اط هم أثناء العمل،  فتح باب األمل في المستصبل ال ظي ي.
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ات هدفت هذه الدراسة إلى التعرف لدرجة الذكاء العاط ي في منظم ،(2017دراسة الجعيدي )
", اعتمد هذا البحث على استخدام المنهج ال ب ي التحليلي ل بف ت االستخدامااألعمال "النظرية 

 ذلك باتباع أسل ب البح ث األساسية  النظرية من خالل مراجعة األدبيات  ظاهرة الذكاء العاط ي
حيث يناقش .م ه م الذكاء العاط ي، 1في ثالثة عنابر رئيسية  هي: السابصة النظرية  التطبيصية

نم ذج العمل العاط ي،  الت اعل  البحث م ه م الذكاء العاط ي بناء على العديد من المداخل،  هي:
.آليات قياس الذكاء العاط ي،  تتضمن ثالثة محا ر رئيسية 2االجتماعي، نم ذج التأثير الثصافي.

ة،  مصاييس الب ات تعكس آليات قياس مختل ة للذكاء العاط ي منها: مصاييس الصابلية اإلدراكي
. استخدامات الذكاء العاط ي في منظمات األعمال من خالل 3الشخبية،  المصاييس المختلطة.

ارتباطه بعدد من المتغيرات الرئيسية المؤثرة على أداء المنظمات  منها: الصيادة،  البراعات،  األداء 
ه ضمن سياقات قطاع الخدمات، ال ظي ي،  الت اعل االجتماعي، إضافة إلى التركيز على استخدامات

 من أهم  الت بيات الم ج دة في هذه الدراسة هي إجراء المزيد من البح ث ح ل ت سير الم ظ ين 
تط ير مصاييس للذكاء العاط ي مرتبطة بالبيئة  الثصافة الليبية، مديرين لم ه م الذكاء العاط ي,    ال

 اط ي  غيره منية التي تدرس العالقة بين الذكاء الع اخيرا الصيام بإجراء العديد من االبحاث االرتباط
 المتغيرات المهمة.

 

 :االجنبية التي تتعلق بالذكاء العاطفي تالدارسا 2.2.2

العالقىة االرتباطيىة إلىى التعىرف علىى : هىدفت الدراسىة (Siranthan & Fekken, 2002دراسـة )
 ةاألمريكيىلدى العاملين في احىدى الجامعىات  التح يليةبين الذكاء العاط ي  الت كير األخالقي  الصيادة 

قام ا بتعبئة استبانة  ( استاذًا مصيماً 38ب ب هم قادة لهم اهميتهم الخابة،  تك نت عينة الدراسة من )
( 232خابىىىة لصيىىىاس ذكىىىائهم العىىىاط ي  ت كيىىىرهم االخالقىىىي، كمىىىا قىىىام عىىىدد مىىىن مسىىىاعديهم  عىىىددهم )

ادر الجامعي المصيم  ل عاليتهم  تأثيرهم،  أظهىرت الدراسىة لذلك الك الصياديعض ا ب ضع رتب للسل ك 
أن الصادة الذين يتمتع ن بدرجات مرت عة مىن الىذكاء العىاط ي تىم اعتبىارهم يتمتعى ن بمسىت يات مرت عىة 

حسىب مىا افىاد مسىاعد هم  المشىرف ن علىيهم، كمىا تىم اعتبىاهم فىاعلين  التح يليىةجدا من انماط الصيىادة 
دمة  العمل، كما بينت النتائج ان الذكاء العاط ي المرت ع لم يكىن ذا ارتبىاط برتىب  مستعدين دائما للخ
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ال اعليىة  التىىأثير التىىي  ضىعها المشىىرف ن علىىى الكىادر الجىىامعي المصىىيم،  الىذين كانىىت لىىديهم ارتباطىىات 
 .مرت عة مع الك اءة  ال اعلية المهنية

 

 العالقة بين مسىت يات الىذكاء العىاط ي: هدفت الدراسة إلى كشف ((Heaton,etal , 2006دراسة 
( مشرفا 38 تبنيف فعالية الصيادة من خالل تبنيف المرؤ سين،  تك نت عينة الدراسة من ) لإلدارة

شىىىملت الدراسىىىة علىىىى أداة اختبىىىار الىىىذكاء فىىىي مؤسسىىىة بىىىناعية كبيىىىرة فىىىي  اليىىىة كار لينىىىا االمريكيىىىة، 
ن درجىات الىذكاء  أظهىرت النتىائج تطابصىا بىية الصائىد، العاط ي من مىاير  سىال في  اسىتبانة لتصيىيم فعاليى

الحابىىل عليىىه فىىي فعاليىىة الصيىىادة، ممىىا يىىدل علىىى أن الىىذكاء العىىاط ي مؤشىىر قىى ى  العىىاط ي  التصىىدير
 ل اعلية الصيادة.

 

 هىدفت الدراسىة إلىى الكشىف عىن درجىة الىذكاء العىاط ي،(: Lee & Olszewski, 2006دراسـة )
فىي المرحلىة  اً م ه بى اً ( طالبى200لم هى بين أكاديميىًا، لىدى عينىة مك نىة مىن )الحكم األخالقي،  قيادة ا

مصىاييس  اسىتخدام، تم ةاألميركيمن احد برامج اإلثراء الصيادي في مدينة ني جرسي  اختيارهمالثان ية تم 
ه متعىددة لصيىىاس الىذكاء العىىاط ي، الحكىىم األخالقىي،  الصيىىادة لىىدى أفىراد العينىىة،  قىىد أ ضىحت نتىىائج هىىذ

الدراسىىة أن درجىىة الىىذكاء العىىاط ي لىىدى الطلبىىة كىىان مت سىىطًا، باإلضىىافة إلىىى عىىدم  جىى د فىىر م دالىىة 
إحبائية في درجة الذكاء العاط ي بين الطلبة تعزى إلى البف،  أن هناك فر م دالىة إحبىائية فىي 

 درجة الذكاء العاط ي تعزى للجنس لبالح الذك ر.

 

سىىة إلىىى التعىىرف علىىى درجىىات الىىذكاء الشىىع ري للصىىادة : هىىدفت الدرا((Morehousc,2007دراســة 
، بلىىىىغ حجىىىىم العينىىىىة  غيىىىىر الهادفىىىىة للىىىربح العىىىاملين فىىىىي المنظمىىىىات االنسىىىانية  الخدميىىىىة الهادفىىىىة للىىىربح

 تىىىم  الهادفىىىة للىىىربح،ا ية بىىىين المنظمىىىات الهادفىىىة  غيىىىر مىىى زعين ببىىى رة متسىىى اً مىىىدير  ( 64 )المبح ثىىىة
 كانت أهم نتائج الدراسىة  جى د فىر م  ا ن، -ط ي مستمدة من باراستخدام استبانة لصياس الذكاء العا

ذات داللة احبائية بين الصادة في المؤسسات غير الربحية  الربحيىة،  أيضىًا علىى  جى د اخىتالف فىي 
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عمىىل المزيىىد ،  أ بىىت الدراسىىة بضىىر رة مسىىت يات الىىذكاء العىىاط ي لىىدى الصىىادة تعىىزى للمجىىال الىى ظي ي
 الذكاء العاط ي عند الصادة.من األبحاث في مست يات 

 

الدراسىىة إلىىى معرفىىة آثىىار الىىذكاء العىىاط ي  العمىىر  الخبىىرة فىىي  تهىىدف(: Shipley, 2010دراســة )
( 193الذكاء العاط ي على عينة عش ائية مك نة من ) استبيانالعمل  األداء أألكاديمي،  تم استخدام 

ئج في هذه الدراسة أن الىذكاء العىاط ي مىرتبط طالبًا من طالب إدارة األعمال الجامعية،  من أهم النتا
بىىين الىىذكاء العىىاط ي  العمىىر،  لىىم يكىىن الىىىذكاء  ارتبىىىاطبشىىكل إيجىىابي بخبىىرة العمىىل،  لىىم يكىىن هنالىىك 

العىىاط ي مرتبطىىًا بشىىكل كبيىىر بالمعىىدل التراكمىىي لىىدى طىىالب، حيىىث أن الطىىالب فىىي المعىىدل المت سىىط 
 ي مىىن الطىىالب فىىي المعىىدل األدنىىى  األعلىىى،  مىىن كىىان لىىديهم درجىىة أعلىىى بكثيىىر فىىي الىىذكاء العىىاط

 الت بيات أن تط ير الذكاء العاط ي لدى الطالب ه  أمر ضر ري.

 

الىربط بىين الىذكاء العىاط ي  األداء األكىاديمي لطىالب  الدراسىة إلىى تهىدف (:Zhou, 2010دراسـة )
الىىذكاء العىاط ي مىن شىىركة  اختبىارالهندسىة المدنيىة،  قىد تىىم تصيىيم الصىدرة العاط يىة للطىىالب عىن طريىم 

(Talent Smartبأربعىىة مسىىت يات  هىى ،)دارة إ، االجتمىىاعيالىى عي بالىىذات، إدارة الىىذات، الىى عي  ي
( طالبىًا مىن جامعىة كليمسى ن ب اليىة كار الينىا فىي ال اليىات 82العالقات،  قد شىارك فىي هىذه الدراسىة )

دارة اإلنشىاءات،    مىن  أهىم نتىائج هىذه الدراسىة أن نسىبة المتحدة  هم من تخبص الهندسة المدنية،  ا 
الذكاء العاط ي عند الطالب كانت بدرجة مت سطة بحيث كان ترتيب مست يات الذكاء العاط ي لىديهم 

كان الى عي بالىذات،  مىن   أخيرا، ثم إدارة الذات، ثم إدارة العالقات االجتماعيأعلى درجة في ال عي 
متعلصىىة فىىي تطىى ير  ةتدريبيىىد رات  بإعطىىاءينبىىح  :بهىىا هىىذه الدراسىىة هىي تم الت بىىيات التىىي خرجىىأهى

 ت ال عي بالذات.االذكاء العاط ي عند طالب الهندسة  تركيز على مهار 

 

أن الىذكاء العىاط ي أبىبح شىائعًا بشىكل متزايىد  :هىذه الدراسىة تأ ضىح (:Batool, 2013دراسـة )
يىىىادة ال عالىىة،  الهىىىدف مىىىن هىىىذه  بطريصىىة سىىىهلة لتحديىىىد فعاليىىة الصائىىىد  أيضىىىًا كىىىأداة لتطىى ير مهىىىارات الص

معرفة العالقة بين الذكاء العاط ي  الصيادة ال عالة عند المدراء في الصطىاع الخىاص  العىام  :ه  الدراسة
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،  كانت نتيجة هذه االستبانةالعينة العش ائية لإلجابة على أداة الدراسة  هي  استخدامفي باكستان، تم 
ة بىىين الىىذكاء العىىاط ي  مهىىارات الصيىىادة ال عالىىة، باإلضىىافة أن الدراسىىة إلىىى  جىى د عالقىىة إيجابيىىة  هامىى

الىىذكاء العىىاط ي يمكىىن أن يسىىاعد فىىي الحىىد مىىن اإلجهىىاد فىىي العمىىل  تحسىىين اإلداء  الشىىع ر باإلنجىىاز 
مىىن خىىىالل تح يىىىز المرؤ سىىىين داخىىل المنظمىىىة،  يسىىىاعد علىىىى زيىىادة إنتاجيىىىة المىىى ظ ين لتلبيىىىة أهىىىداف 

للصائىد مىن أجىل الىتحكم  تكرها الباحث هىي ضىر رة إعطىاء د راالذي ذ المؤسسة،  من أهم الت بيات
 في ع اط ه أ  في ث رات غضبه من أجل تحصيم أهداف المؤسسة.

 

الدراسىىة إلىىى معرفىىة تىأثير الىىذكاء العىىاط ي علىى فعاليىىة الصائىىد،  تىىم  تهىدف (:Dabke,2016دراســة )
يرًا مىن مختلىف الصطاعىات فىي مى مبي، ( مىد200تطبيم هذه الدراسة على عينة عشى ائية تتكى ن مىن )

متعىىىىددة الع امىىىل ل عاليىىىة الصائىىىىد  الصيىىىادة التح ليىىىىة،  اختبىىىار الىىىىذكاء  اسىىىتبانة كانىىىت األداة عبىىىارة عىىىىن 
مىىاير  سىىال في،  قىىد أظهىىرت الدراسىىة إلىىى أن كىىاًل مىىن الىىذكاء العىىاط ي  اختبىىارالعىىاط ي مسىىتمد مىىن 

يىىىة الصيىىىادة،  مىىىن أهىىىم الت بىىيات فىىىي هىىىذه الدراسىىىة إلىىىى  الصيىىادة التح ليىىىة مرتبطىىىًا بشىىىكل إيجىىابي ب اعل
لىىدى  ضىىر رة تىىدريب  تطىى ير المعل مىىات العاط يىىة  تنميىىة الىىذكاء العىىاط ي،  تحسىىين الصيىىادة التح ليىىة

 المدراء في مختلف الصطاعات.

 

 :العربية التي تتعلق بالمهارات القيادية تالدارسا 3.2.2

المهىارات الصياديىة  تنميىةرف إلىى د ر مىدير المدرسىة فىي هدفت الدراسىة لتعى (:2016دراسة )لطفي،  
لدى معلمي مدراس المرحلة الثان ية فىي محافظىة ع يىف بالمملكىة السىع دية،  لتحصيىم أهىداف الدراسىة 

ج هىىىذه ائ( فصىىىرة،  نتىىى59) مك نىىىة مىىىن اسىىىتبانةأتبعىىت الباحثىىىة المىىىنهج ال بىىى ي التحليلىىىي،  تىىىم تبىىىميم 
لىىة إحبىىائية فىىي مت سىىط تصىىدير المعلمىىين لىىد ر مىىدير المدرسىىة فىىي أنىىه ت جىىد فىىر م ذات دال :الدراسىىة

تنميىىة المهىىارات الصياديىىة لىىدى معلمىىي مىىدارس المرحلىىة الثان يىىة فىىي محافظىىة ع يىىف بالمملكىىة السىىع دية 
تعىىزى لمتغيىىر الجىىنس مىىن  جهىىة نظىىر هىىؤالء المعلمىىين لبىىالح اإلنىىاث،  مىىن أهىىم الت بىىيات فىىي هىىذه 

متخببىىىة لتنميىىىة المهىىىارات الصياديىىىة لىىىدى المعلمىىىين،  تح يىىىز العنابىىىر الدراسىىىة عصىىىد د رات تدريبيىىىة 
 الصيادية من المعلمين ماديًا  معن يًا.
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 اإلنجليزيىىةهىدفت الدراسىىة إلىى معرفىىة درجىة ممارسىىة رؤسىاء أقسىىام اللغىة (: 2016دراسـة )الشــريجة، 
رات فىىي ذلىىك،  أتبعىىىت يىىر  أثىىر بعىىض المتغيىىيفىىي المرحلىىة الثان يىىة بد لىىة الك يىىت لمهىىارات قيىىادة التغ

التىىي تىم تطبيصهىىا علىىى  االسىىتبانةهىىذه الدراسىة   أداةالدراسىة المىىنهج ال بى ي لتحصيىىم أغىىراض الدراسىة، 
( مدرسىىة،  مىىىن أهىىم نتىىىائج هىىذه الدراسىىىة أظهىىرت أن رؤسىىىاء 28( معلمىىًا  معلمىىىة يعملىى ن فىىىي )173)

مهىارة التخطىيط  باسىتثناءمرت عىة،  ر بدرجىةيىت قيىادة التغيايمارسى ن جميىع مهىار  اإلنجليزيىةأقسام اللغة 
ت جد فر م ذات داللة إحبىائية تعىزى لمتغيىر  التي كانت بدرجة مت سطة، كما أظهرت النتائج أنه ال

الجنس  سن ات الخبرة،  من الت بيات فىي هىذه الدراسىة هىي إجىراء المزيىد مىن الدراسىات حى ل أهميىة 
لىىه مىىىن قبىىل فئىىىات مختل ىىة مىىىن أبىىحاب الصىىىرار المهىىارات المحصصىىىة  الكتأمىىىقيىىادة التغييىىر  عىىىن أهميىىة 

 الترب ي.

 

هىىىارات الصياديىىىة لىىىدى مىىىديرات هىىىدفت الدراسىىىة إلىىىى معرفىىىة  اقىىىع ممارسىىىة الم (:2016دراســـة )طيـــب، 
س المطبصىىة للبرنىىامج الىى طني لتطىى ير المىىدارس مىىن  جهىىة نظىىر معلمىىاتهن،  أيضىىًا للكشىىف عىىن ار المىىد

 840مىديرة،   30مىن ) تديىة فىي ن ىس العينىة التىي تك نىلصيافي درجة ممارسة المهارات ا االختالفات
لتخىدم أهىداف هىذه الدراسىة،  االسىتبانة اسىتخداممدرسىة( فىي منطصىة مكىة المكرمىة،  تىم  30معلمة فىي 

 مىىن أهىىم نتىىائج هىىذه الدراسىىة أن درجىىة ممارسىىة المهىىارات الصياديىىة ككىىل كانىىت كبيىىرة جىىدًا  قىىد حبىىلت 
حسىىىابي تليهىىىا المهىىىارات ال نيىىىة ثىىىم المهىىىارات اإلدراكيىىىة  أخيىىىىرا المهىىىارات الذاتيىىىة علىىىى أعلىىىى مت سىىىط 

المهارات ال نية  من الت بيات في هذه الدراسة هىي تحىديث األسىاليب  األد ات المسىتخدمة فىي تصيىيم 
 أداء مديرة المدرسة بما يتناسب مع أهمية كل مح ر من محا ر المهارات الصيادية.

 

لتعىرف إلىى درجىة ممارسىة معلمىي التربيىة الرياضىية فىي لى اء اة هدفت الدراس (:2016دراسة )قزاقزه، 
إلىى  باإلضىافةالبادية الشمالية الشرقية في األردن للمهارات الصياديىة مىن  جهىة نظىر مىديري مدارسىهم، 

تصديرات مديري المدارس لدرجة ممارسة هىؤالء المعلمىين للمهىارات الصياديىة،  تك نىت عينىة الدراسىة مىن 
 اسىتبانة اسىتخدامبالطريصىة الطبصيىة العشى ائية،  لتحصيىم أهىداف الدراسىة تىم  اختيىر ايرة ( مديرًا  مىد58)

( فصىىرة،  أظهىىرت نتىىائج الدراسىىة أن درجىىة ممارسىىة معلمىىي التربيىىة الرياضىىية للمهىىارات 36مك نىىة مىىن )
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الصيادية من  جهة نظر مديري المدارس كانت بدرجة مرت عة،  عىدم  جى د فىر م ذات داللىة إحبىائية 
بين المت سطات الحسابية لتصديرات المديرين لدرجة ممارسة المعلمين للمهارات الصيادية تعزى لمتغيرات 
الجىىىنس، المرحلىىىة التعليميىىىة، المؤهىىىل العلمىىىي، سىىىن ات الخبىىىرة،  مىىىن أهىىىم الت بىىىيات هىىىي عصىىىد د رات 

  التعامل مع األزمات. االستراتيجي  رش عمل تتعلم بالتخطيط 

 

لتعىىىىرف إلىىىىى درجىىىىة ممارسىىىىة اإلبىىىىداع اإلداري  عالقتىىىىه هىىىىدفت الدراسىىىىة  (:2016دراســــة )الشــــاعر، 
بالمهارات الصيادية لدى مديري مدارس  كالة الغ ث الد لية بمحافظات غزة مىن  جهىة نظىر المعلمىين، 

في هذه الدراسة األ لى لصيىاس درجىة اإلبىداع اإلداري،  الثانيىة لصيىاس المهىارات  استبانتين استخدام تم 
( معلىىم  معلمىىة للمرحلىىة 500 تك نىىت عينىىة الدراسىىة مىىن ) ة لىىدى مىىدري مىىدارس  كالىىة الغىى ث،الصياديىى

 مىن أهىم النتىائج فىي هىذه الدراسىة  االبتدائية في مدارس محافظات غىزة التابعىة ل كالىة الغى ث الد ليىة،
الصياديىة  ق يىة م جبىة دالىة إحبىائيًا بىين ممارسىة اإلبىداع اإلداري  المهىارات ارتباطيةهي  ج د عالقة 

فىي  االسىتمرارلدى مدري مدارس  كالة الغى ث،  مىن أهىم الت بىيات التىي ذكىرة فىي هىذه الدراسىة هىي 
عصىىىد الىىىدر ات التدريبيىىىة لمىىىدري المىىىدارس بشىىىكل د ري  سىىىن ي للح ىىىاظ علىىىى درجىىىة ممارسىىىة مهىىىارات 

 اإلبداع اإلداري  المهارات الصيادية لديهم.

 

إلى معرفة د ر معلمىات التربيىة البدنيىة فىي تعزيىز المهىارات هدفت الدراسة  (:2016دراسة )بوفتين، 
الصياديىىة لىىدى طالبىىىات المرحلىىة المت سىىىطة فىىي د لىىىة الك يىىت مىىن  جهىىىة نظىىر طالبىىىات البىىف الثىىىامن 

طالبة.  استخدمت الدراسة المنهج ال ب ي المسىحي،  تىم  (567 ) التاسع،  تك نت عينة الدراسة من
لصياديىىة لىىدى طالبىىات المرحلىىة المت سىىطة،  أظهىىرت نتىىائج الدراسىىة أن تطىى ير اسىىتبانة لصيىىاس المهىىارات ا

د ر معلمىىىات التربيىىىة البدنيىىىة جىىىاء مرت عىىىًا فىىىي تعزيىىىز المهىىىارات الصياديىىىة لىىىدى الطالبىىىات، كمىىىا أظهىىىرت 
 لبىىالح طالبىىات البىىف التاسىىع،  ،النتىىائج  جىى د فىىر م ذات داللىىة إحبىىائية تعىىزى للمسىىت ى الدراسىىي

فىىىي ضىىى ء م  جىىى د فىىىر م ذات داللىىىة إحبىىىائية تعىىىزى للمنطصىىىة التعليميىىىة.   كمىىىا أظهىىىرت النتىىىائج عىىىد
، أ بىت الباحثىة بمجم عىة مىن الت بىيات أهمهىا ضىر رة عصىد د رات تدريبيىة للمعلمىات  نشىر النتائج
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ال عي الصيادي لدى الطلبة  تعزيز المهارات الصيادية لديهم، بهدف إعداد جيل يتمتع بمهارات  معارف 
 تط ير المجتمع.قيادية تؤهلهم ل

 

 االبتدائيىىةدرجىىة ممارسىىة مىىديري المىىدارس  إلىىىلتعىىرف هىىدفت هىىذه الدراسىىة  (:2017دراســة )صــال ، 
للمهىىارات الصياديىىة مىىن  جهىىة نظىىر المعلمىىين داخىىل الخىىط األخضىىر فىىي فلسىىطين فىىي ضىى ء المنظمىىة 

( 52سىتبانة مك نىة مىن )المتعلمة  الثصافة التنظيمية،  لتحصيم أهداف الدراسة تم إعداد أداتين األ لىى ا
( فصىىرة لمعرفىىة درجىىة تطبيىىم المىىدارس 34فصىىرة لصيىىاس المهىىارات الصياديىىة،  الثانيىىة اسىىتبانة مك نىىة مىىن )

( معلمىىًا 230العينىىة العشىى ائية  التىىي تك نىىت مىىن ) اسىىتخدام،  تىىم ةالتنظيميىىللمنظمىىة المتعلمىىة  الثصافىىة 
للمهىارات الصياديىة كانىت  االبتدائيىةي المىدارس  معلمة،  من أهم نتائج الدراسىة أن درجىة ممارسىة مىدير 

كبيىىرة  كىىان ترتيىىب هىىذه المهىىارات حسىىب اآلتىىي )المهىىارات الذاتيىىة، ثىىم المهىىارات ال نيىىة، ثىىم المهىىارات 
اإلدراكية  أخيرًا المهارات اإلنسانية،  لم تظهر النتائج  ج د فىر م دالىة إحبىائيًا لمت سىطات تصىديرات 

لدرجىىىة ممارسىىىة مىىىديريهم للمهىىىارات الصياديىىىة ككىىىل  فصىىىًا للمتغيىىىرات الجىىىنس،  االبتدائيىىىةمعلمىىىي المىىىدارس 
 ةالتنظيميىىللمنظمىىة المتعلمىىة  الثصافىىة  االبتدائيىىةالرتبىىة العلميىىة، الخبىىرة، كمىىا أن درجىىة تطبيىىم المىىدارس 

 االبتدائيىىىةري المىىىدارس يكانىىىت كبيىىىرة، باإلضىىىافة إلىىىى  جىىى د عالقىىىة ارتباطيىىىة طرديىىىة بىىىين ممارسىىىة مىىىد
ككل،  من أهم  ةالتنظيميات الصيادية  مجاالتها  بين تطبيم مدارسهم للمنظمة المتعلمة  الثصافة للمهار 

بهىا هىذه الدراسىة هىي قيىام  زارة التربيىة  التعلىيم  اإلدارات التعليميىة  الم تشىين  تالت بيات التىي خرجى
المختل ىة عىن كثىب،  ذلىك الترب يين بت لي المهارات الصيادية ما تستحم مىن أهميىة  التطىرم لمجاالتهىا 

فىىي   اعتمادهىىا تنسىىيب المىىديرين الجىىدد،  اختيىىارمىىن ضىىمن معىىايير   اعتمادهىىا االعتبىىاربأخىىذها بعىىين 
 عملية تصييم المديرين الذين هم في فترة التجريب.

 

معرفة أثىر ممارسىة اإلدارة العليىا لمبىدأ ت ى يض السىلطة لهدفت هذه الدراسة  (:2017دراسة )القداح، 
ة المهارات الصيادية لدى مرؤ سىيهم فىي المؤسسىة الترب يىة األردنيىة، تكى ن مجتمىع الدراسىة مىن في تنمي

لدراسىىىة، االمجتمع كىىى هاعتمىىادال ئىىات اإلداريىىىة المتبىىىلة بىىاإلدارات العليىىىا فىىىي  زارة التربيىىة  التعلىىىيم  تىىىم 
 يض السىىلطة ين أحىىدهما لصيىىاس درجىىة ت ىىأسىىة علىىى بنىىاء اسىىتبانة مك نىىة مىىن جىىز  أعتمىىد فىىي هىىذه الدرا
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 الثاني لدرجة ت فر المهىارات الصياديىة بأبعادهىا،  مىن اهىم النتىائج لهىذه الدراسىة هىي  جى د أثىر إيجىابي 
،  من أهم الت بىيات فىي هىذه الدراسىة هىي بنىاء يض السلطة على المهارات الصياديةدال إحبائيًا لت   

تلتحىم  قياديىةم به من مهىارات يتعل برامج تدريبية ذات منحى تطبيصي في مجال ت  يض السلطة،  ما
بهىىىا ال ئىىىات اإلداريىىىة المرتبطىىىة بىىىاإلدارة العليىىىا كىىىي تكىىى ن قىىىادرة علىىىى الصيىىىام بالىىىد ر المطلىىى ب  تحمىىىل 

 لية المترتبة على عملية الت  يض.المسؤ  

 

 :سات االجنبية التي تتعلق بالمهارات القياديةاالدر 4.2.2

ن مسىىىىىت ى إدراك المعلمىىىىىين العالقىىىىىة بىىىىىي هىىىىىدفت الدراسىىىىىة إلىىىىىى معرفىىىىىة(: Sharma,2011دراســـــة )
دارة ال قىىىت،  إلمكانىىىاتل   اتخىىىاذالصيىىىادة لىىىدى مىىىدرائهم  جىىى دة مهىىىاراتهم الصياديىىىة فىىىي تصمىىىص األد ار،  ا 

بأبعىاد  االسىتبانة اسىتخدام معلمىة مىن مىدارس ماليزيىا،  تىم  اً ( معلم300الصرار،  كانت عينة الدراسة )
معلمىىىين تبىىى رًا عاليىىىا اللتىىىي خرجىىىت بهىىىا هىىىذه الدراسىىىة أن لىىىدى المهىىىارات الصياديىىىة،  مىىىن أهىىىم النتىىىائج ا

للمهارات الصيادية نح  مدرائهم، كما أظهرت عالقة إيجابية ق ية بين مسىت ى إدراك المعلمىين للمهىارات 
مكانات مدرائهم للصيادة.  الصيادية  ا 

 

صياديىىة لىىدى لهىىدفت الدراسىىة إلىىى معرفىىة الىىتعلم المىىرتبط بالمهىىارات ا(: Rodman, 2012دراســة )
( مدرسىىة مىىن مىىدارس التعلىىيم 16) ىالمهنىىي  التصنىىي،  قىىد طبصىىت الدراسىىة علىى تعلىىيممىىديري المىىدارس ال

 اسىتبانةالمهني  التصني،  كانت عينة هذه الدراسة الكمية مطبصة على مدراء مىن بنسىل انيا، عىن طريىم 
م نتىىائج هىىذه الدراسىىة هىىي أن ( مجىىااًل للتعلىىيم المهنىىي  التصنىىي فىىي المهىىارات الصياديىىة،  مىىن أهىى16مىىن )

ري التعليم المهني  التصني أظهر ا الصيادة على مست ى الك اءة يشبه المعيار الى طني،  أنىه ال ت جىد يمد
فر م ذات داللة إحبائية بين تب رات المهارات الصيادية بين المشرفين على اإلدارة  المعلمين،  مىن 

ضىىىر رة العمىىىل علىىىى التىىىدريب قبىىىل الخدمىىىة  أثنىىىاء  أهىىىم الت بىىىيات التىىىي خرجىىىة بهىىىا هىىىذه الدراسىىىة إلىىىى
الخدمة في تعلم المهارات الصيادية  التي تساعد مدراء المدارس ذات التعليم المهنىي  التصنىي علىى قيىادة 

 مدارسهم لتببح منظمات عالية األداء.
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لىدى   األسىاليب  االستراتيجياتهدفت هذه الدراسة إلى معرفة المهارات  (:Asiedu, 2013دراسة )
فىىي  االخىىتالفب اليىىة كالي  نيىىا بال اليىىات المتحىىدة،  الكشىىف عىىن  اإلدارةمىىدراء المىىدارس النىىاجحين فىىي 

 اسىىىتخدامالمىىىنهج ال بىىى ي المسىىىحي فىىىي هىىىذه الدراسىىىة،  تىىىم  اسىىىتخداممسىىىت ى المهىىىارات الصياديىىىة،  تىىىم 
دراء المىدارس،  مىن أهىم  المصابلة كأداة لهذه الدراسة،  كانت العينىة مك نىة مىن المشىرفين  مى االستبانة

مهىىارة الذهنيىىة  اإلداريىىة  ال نيىىة الرات اإلنسىىانية   االنتىىائج الىىذي خرجىىت بهىىا هىىذه الدراسىىة هىىي ان المهىى
بىىىالخبرة  الممارسىىىة  ليسىىىت م ر ثىىىة،  جميعهىىىا مهمىىىة لمىىىدراء  اكتسىىىبتالمتىىى فرة لىىىدى مىىىدراء المىىىدارس 

المهارات لبالح من لديهم أط ل خبرة فىي بمهارة  احدة،   ج د فر م في  االكت اءالمدارس  ال يمكن 
 نهج الصيادة الترب ية ال عالىة،  بنىاء   استراتيجياتاإلدارة،  من أهم الت بيات يجب أن تعزز مهارات 

ة إيجابيىىة  ثصافيىىة،  للح ىىاظ علىىى العالقىىات اإليجابيىىة بىىين مىىدراء المىىدارس  المشىىرفين علىىى يبيئىىة مدرسىى
 الصيادة المدرسية.

 

المىىدارس،  ديرية درجىىة المهىىارات الصياديىىة للمىىمعرفىىلهىىدفت هىىذه الدراسىىة (: Piaw, 2014دراســة )
،  تشير النتائج إلى أن ادراء المدارس الثان ية في ماليزي( من م152 كانت عينة الدراسة مك نة من )

سىىىن ات الخبىىىرة  المؤهىىىل األكىىىاديمي كىىىان مىىىن أعلىىىى المسىىىت يات فىىىي المهىىىارات الصياديىىىة باإلضىىىافة إلىىىى 
المىىىدير ن مهىىىارات عاليىىىة فىىىي التعلىىىيم  الصيىىىادة،  مهىىىارات منخ ضىىىة فىىىي اإلدارة الصياديىىىة،  مىىىن  كالأمىىىت

الت بيات يجب على مىديري المىدارس أن يصىدم ا فربىًا كبيىرة للتطى ير الىذاتي  المهنىي لتحسىين جى دة 
 مهاراتهم الصيادية.

 

عىاط ي  درجىة المهىارات معرفىة درجىة الىذكاء ال هىدفت هىذه الدراسىة إلىى (:Keskin, 2015دراسـة )
( شخبىىًا كىىان ا يعملىى ن فىىي تىىدريب الرياضىىي 99 كانىىت عينىىة الدراسىىة تتكىى ن مىىن )، الصياديىىة للمىىدربين

مصيىاس البعىد  اسىتخدامتىم هىذه الدراسىة، أمىا أداة الدراسىة  طريصىة المسىح فىي اسىتخدامفي إسىطنب ل  تىم 
ارات الصياديىة،  مىن أهىم النتىائج لهىذه للمهى االسىتبانة اسىتخدام، باإلضىافة إلىى Bar_Onالعاط ي ِلىدى 

 .مهارات الصياديةبة بين الذكاء العاط ي  الم ج ارتباطيةالدراسة هي  ج د عالقة 
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هىىدفت هىىذه الدراسىىة إلىىى معرفىىة مىىدى فاعليىىة برنىىامج تعلىىيم المهىىارات  (:Consay, 2017دراســة )
 االقتبىادالسنة النهائية مىن كليىة الصيادية لطلبة الجامعة،  تتألف مجم عة الدراسة البحثية من طالب 

لتعلىيم علىى أسىس المهىارات الصياديىة، ام برنامج يا،  أما أداة الدراسة فصد أستخدبجامعة كاراب ك في ترك
%( 66ات الصيادية كان له تأثير بنسبة )ار التحليلية أن برنامج تنمية المه  من أهم النتائج لهذه الدراسة

 اقتىراحرات الصيادية لدى الطالبة،  مىن أهىم الت بىيات فىي هىذه الدراسىة إيجابيًا في تط ير  تنمية المها
إجىىراء بىىرامج لتىى فير المهىىارات الصياديىىة فىىي الجامعىىات  هىىي مىىن أهىىم  اجبىىات التعلىىيم العىىالي، باإلضىىافة 

 كنهم التكيف مع الحياة بعد التخرج.ب على المهارات الصيادية بحيث يمإلى تدريب الشبا

 

 :الدراسات السابقةالتعقيب على  5.2.2

قامت الباحثة بالحب ل على أكبر عدد من الدراسات المرتبطة بهذه الدراسة  متغيراتها،  التي أجريت 
فىىي بيئىىات مختل ىىة مىىن منىىاحي مختل ىىة، حتىىى تىىتمكن الباحثىىة مىىن ت ظيىىف هىىذه الدراسىىات فىىي مجىىاالت 

أ  مناقشىىة نتىىائج الدراسىىة الحاليىىة بنىىاء أداة الدراسىىة،  مختل ىىة مىىن دراسىىتها، كىىإثراء اإلطىىار النظىىري، أ 
الدراسات السابصة س اء العربية التي أجريت فىي بيئىات ذات منىاخ إداري  استعراض ت سيرها في ض ء 

 ترب ي محدد، أ  األجنبية التي أجريت في بيئات ذات مناخ إداري  ترب ي م ت ح ذ  إمكانيىات ماديىة 
  بشرية متاحة.

( دراسىىىة مختل ىىىة تتحىىىىدث عىىىن الىىىىذكاء العىىىاط ي  المهىىىىارات 30) الباحثىىىىة الرجىىى ع إلىىىىى اسىىىتطاعتفصىىىد 
( دراسىة عربيىة، خىالل فتىرات زمنيىة مختل ىة،  قىد حربىت الباحثىة 16( دراسة أجنبية  )14الصيادية، )

علىىى تنىى ع هىىذه الدراسىىات فىىي الزمىىان  المكىىان،  قىىد تحىىدثت هىىذه الدراسىىات عىىن الىىذكاء العىىاط ي  كىىان 
( دراسىة عربيىة  أجنبيىة، 14بية،  عن المهىرات الصياديىة  كىان عىددها )( دراسة عربية  أجن16عددها )

 مما جعل لهذه الدراسات األثر األكبر في إثراء هذه الدراسة.

معظىىم الدراسىىات السىىابصة المىىنهج ال بىى ي  هىىذا يت ىىم مىىع الدراسىىة الحاليىىة، كمىىا أن أغلىىب  اسىىتخدمت
أداة الدراسىىة )االسىتبانة( ممىا ات صىىت مىع هىىذه  امباسىتخدالدراسىات التىي تتعلىىم بالمهىارات الصياديىة قامىىت 

في تط ير الباحثة االستبانة الخابة بهذه الدراسىة  مىن هىذه  االستبانةمن هذه  االست ادةالدراسة،  تم 
(  دراسىىىة 2016(  دراسىىىة )الشىىىاعر، 2016مىىىن أداتهىىىا دراسىىىة )طيىىىب،  االسىىىت ادةالدراسىىىات التىىىي تىىىم 
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(، أمىىىا فىىىي مجىىىال الىىىذكاء العىىىاط ي فأغلىىىب الدراسىىىات 2017اح، (  أخيىىىرًا دراسىىىة )الصىىىد2016)لط ىىىي، 
 ,Zhou)اسىىتخدمت االسىىتبانة كىىأداة لدراسىىة  هىىذا مىىا يختلىىف مىىع الدراسىىة الحاليىىة، مىىا عىىدا دراسىىة 

منىىه  اسىىت ادتيىىب مىىن هىىذه الدراسىىة،  الىىذي لىىذكاء العىىاط ي قر ا اختبىىار باسىىتخدام التىىي قامىىت  (2010
 الذكاء العاط ي. اختبارالباحثة في أخذ سلم تبحيح 

 الىىذكاء العىىاط يمىىن الدراسىىات الرائىىدة فىىي مجىىال  تتميىىز هىىذه الدراسىىة عىىن الدراسىىات السىىابصة فىىي أنهىىا 
الىىىذكاء  اختبىىىار باسىىىتخدام المهىىىارات الصياديىىىة،  تتميىىىز أيضىىىا بأنهىىىا أ ل دراسىىىة عربيىىىة قامىىىت   عالقتىىىه

فىىي دراسىىات مسىىتصبلية  تخدامهاسىىبدرجىىة جيىىدة مىىن البىىدم  الثبىىات بحيىىث يمكىىن الىىذي تميىىز العىاط ي، 
 عن معرفة درجة الذكاء العاط ي عند مدراء المدارس في الميدان الترب ي.
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الفصل الثالث   

 الطريقة واإلجراءات
حصيىم أهىداف الدراسىة، للطريصة  اإلجراءات التي إتبعتها الباحثىة فىي تتنا ل هذا ال بل  ب ًا م باًل 

حيث تضمن:  ب ًا لمنهج الدراسة  جتمعها  عينتها،  أداتي الدراسة التىي إسىتخدمت لجمىع البيانىات، 

 طرائىىىم التحصىىىم مىىىن بىىىدقها  ثباتهىىىا،  متغيىىىرات الدراسىىىة  المعالجىىىة اإلحبىىىائية التىىىي اسىىىتخدمت فىىىي 

 :اإلجابة عن أسئلة الدراسة  ذلك على النح  االتي

 

 دراسةمنهج ال 1.  3

.  يعىىرف بأنىىه االرتبىىاطيمىىن أجىىل تحصيىىم أهىىداف الدراسىىة قامىىت الباحثىىة باسىىتخدام المىىنهج ال بىى ي 

 ،المىىنهج الىىذي يىىدرس ظىىاهرة أ  حىىدثًا أ  قضىىية م جىى دة حاليىىًا يمكىىن الحبىى ل منهىىا علىىى معل مىىات

ظىاهرة  التي تحا ل الباحثة مىن خاللىه  بىف ال ،تجيب عن أسئلة البحث د ن تدخل من الباحثة فيها

 اآلراء التىىي تطىىرح ح لهىىا،  العمليىىات  هىىام ضى ع الدراسىىة،  تحليىىل بياناتهىىا،  بيىىان العالقىىة بىىين مك نات

التي تتضمنها  اآلثار التي تحدثها،  هى  أحىد أشىكال التحليىل  الت سىير العلمىي المىنظم ل بىف ظىاهرة 

خضاعها للدراسات الدقيصة بال حص  ال  تحليل.أ  المشكلة،  تبني ها  تحليلها  ا 

 

 مجتمع الدراسة  2.  3

ال بل الدراسي األ ل من خالل  مدارس محافظة بيت لحم ديريتألف مجتمع الدراسة من جميع م

لإلناث(  110للذك ر،   69، )ًا  مديرةً ( مدير 179 البالغ عددهم )، 2019/2018العام الدراسي 

لة،  ذلك حسب مدارس لل كا(8)مدرسة خابة،    (37)للمدارس الحك مية،   (134) 

 بية  التعليم في محافظة بيت لحم.اإلحبائيات الرسمية لمديريات التر 
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 عينة الدراسة  3.  3

( 140) تىىم إختيىىار عينىىة الدراسىىة مىىن أفىىراد مجتمىىع الىىدراة بالطريصىىة العشىى ائية البسىىيطة  البىىالغ عىىددها

ت زيىىىع أفىىىراد عينىىىة (، ي ضىىىح 1.3% مىىىن مجتمىىىع الدراسىىىة.  الجىىىدا ل )78.5ة تنسىىىبما، مىىىدير  مىىىديرة

 الدراسة:

 .حسب متغيرات الدراسة(: ت زيع أفراد عينة الدراسة 1.3) رقم جد ل

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 41.4 58 ذكر الجنس

 58.6 82 أنثى
 100 140 المجم ع

 60.7 85 بكال ري س فأقل المؤهل العلمي
 39.3 55 أعلى من بكال ري س

 100 140 المجم ع
 10 14 سن ات فأقل 10 سنوات الخبرة

 90.0 126 سن ات 10أكثر من 
 100 140 المجم ع

 79.3 111 حك مية  جهة اإلشراف على المدرسة
 17.1 24 خابة
 3.6 5  كالة

 100 140 المجم ع
 

ك ر، % للىذ41.4( ت زيع أفراد عينة الدراسة حسىب متغيىر الجىنس أن نسىبة 1.3الجد ل ) يالحظ من

% لبكىىال ري س فأقىىل،  نسىىبة 60.7% لإلنىىاث.  يبىىين متغيىىر المؤهىىل العلمىىي أن نسىىبة 58.6 نسىىبة 

سىن ات ،  10قىل مىن% أل10% ألعلى مىن بكىال ري س.  يبىين متغيىر سىن ات الخبىرة أن نسىبة 39.3

% حك ميىة،  نسىبة 79.3سن ات.  يبين متغير جهىة اإلشىراف أن نسىبة  10% ألكثر من 90 نسبة 

 % لل كالة.3.6خابة،  نسبة % 17.1
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 أداة الدراسة  4.3

 قامت الباحثة بتط ير أداتي الدراسة )إختبار الذكاء العاط ي  اإلستبانة( على النح  األتي:
لىدى مىىديري المىدارس فىي محافظىة بيىت لحىىم، فصىد قامىت الباحثىة بترجمىىة  الىذكاء العىاط ي: اختبىار أوالً 

(  هى  عبىارة Global Emotional Intelligence Testلصيىاس الىذكاء العىاط ي ) اختبىار تط يىع 
 Golemanلج لمىىىان )سىىىؤال ( 158مىىىن أداة التصيىىىيم التىىىي تتكىىى ن مىىىن ) اً مسىىىتمد ( سىىىؤاالً 40عىىىن )

إدارة  (،10-1)مىىن السىىؤال الىى عي الىىذاتي يعلىىى اربعىىة مسىىت يات  هىى االختبىىار(،  يسىىتند هىىذا 2002,
دارة العالقىىىىات، (30-21السىىىىؤال )مىىىىن  االجتمىىىىاعي الىىىى عي  (،20-11)مىىىىن السىىىىؤال الىىىىذات  )مىىىىن   ا 
  االسىتعانة،  قامت الباحثة بترجمته  تط يعه بما يتناسب مع البيئىة ال لسىطينية،  تىم (40-31السؤال 

الىىىىذكاء  اختبىىىىارسىىىىلم تبىىىىحيح  تطبيىىىىمالباحثىىىىة فىىىىي  امنهىىىى اسىىىىت ادت تىىىىي،  ال(Zhou,2010)دراسىىىىة ب
ال صىرة  تالىذكاء العىاط ي فصىد أعطيى اختبىارحيح العاط ي، حيث تم اعتماد المصياس ال زني التىالي لتبى

درجىىىة عاليىىىة،  ال صىىىرة التىىىي تحبىىىل علىىىى مت سىىىط  (100-80)التىىىي تحبىىىل علىىىى مت سىىىط حسىىىابي، 
 (59.9)سابي من على درجة مت سطة  ال صرة التي تحبل على مت سط ح (79.9-60)حسابي من 

 فأقل على درجة ضعي ة.
في محافظة بيت لحم لمهارات الصيادية لدى مديري المدارس في ا استبانةقامت الباحثة بتط ير  ثانيًا:

 المهارات الذاتية،  المهارات ال نية،  المهارات اإلنسانية، المهارات اإلدراكية، :ي هأربعة مجاالت 
رات الصيادية ا( فصرة،  كل مجال من مجاالت المه32على ) بب رتها النهائية االستبانة تشتمل  

عدت فصرات اإلستبانة لإلجابة عليها  فم تدرج ليكرت الخماسي،درجة كبيرة  قد أ( فصرات، 8يضم)
جدًا،  درجة كبيرة،  درجة مت سطة،  درجة ضعي ة،  درجة ضعي ة جدًا،  أعطيت اإلستجابات 

عبارات االستبانة  اختيار،  قد تم ( على الترتيب  الت الي1,2,3,4,5الل ظية قيمًا رقمية  هي:)
من أداتها، دراسة  االست ادة من هذه الدراسات التي تم إلى الدراسات السابصة،  بياغتها بالرج ع 

 أخيرًا دراسة )الصداح،  ،(2016 دراسة )لط ي،  ،(2016 دراسة )الشاعر،  ،(2016)طيب، 
2017). 
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 :صدق األداة 5.3
قامت الباحثة بتبميم االستبانة  االختبار بب رتها األ لية،  من ثم تم التحصم من بدم أداة 
الدراسة بعرضها على المشرف  مجم عة من المحكمين من ذ ي االختباص  الخبرة، حيث  زعت 

 محكمة(. حيث طلب منهم إبداء الرأي في فصرات  اً محكم 20الباحثة االستبانة  االختبار على )
،  مدى شم ل ال صرات للجانب المدر س، مراجعتها لغ يًا  منهجياً تبانة  االختبار من حيث: االس

ضافة أي معل مات أ  تعديالت أ  فصرات ير نها مناسبة،  على ض ء المالحظات التي أشار ا إليها   ا 
الذكاء العاط ي  اختبار( في 17،  15،  13تم إعادة بياغة بعض ال صرات مثل ال صرة رقم)

المهارات  استبانة( في مجال المهارات الذاتية في 5هي)دائمًا ما( لتببح )إنني( أما ال صرة رقم )  
)أعمل على تط ير ذاتي مهنيًا(  تم حذف بعض  الصيادية  هي)أرغب في تط ير ذاتي مهنيًا( لتببح

كية  هي)أمتلك رؤية ( في مجال المهارات اإلدرا1المهارات الصيادية مثل ال صرة رقم) استبانةال صرات في 
المهارات  استبانة( في 5بعض ال صرات بأخرى مثل فصرة رقم) استبدالترب ية  اضحة(، باإلضافة إلى 

يط لألنشطة المدرسية( لتببح)يشاركني الم ظ  ن طالصيادية في مجال المهارات ال نية  هي)اجيد التخ
ا النهائية كما يبين م االختبار بب رتهفي بنع الصرارات(،   فم هذه المالحظات تم إخراج االستبانة 

 (.3الملحم رقم)

 

  :الدراسة أداة ثبات 6.  3

التحصم من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل بقامت الباحث في البداية 
( أن الدرجة 2.3لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كر نباخ ال ا،  يالحظ من الجد ل ) الثبات،

كلية لدرجة الذكاء العاط ي لدى مديري المدارس الثان ية في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم ال
لمهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت ل الثبات  درجةل( 0.92)كذلك ،   (0.92)

ي ي بأغراض عال    هذه النتيجة تشير الى تمتع هذه االداة بثبات لحم من  جهة نظرهم أن سهم،
  الدرجة الكلية. لكل مجالالدراسة.  الجد ل التالي يبين معامل الثبات 
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 نتائج معامل الثبات للمجاالت(: 2.3) رقم جدول
 

 معامل الثبات عدد الفقرات المجاالت 

 الذكاء العاطفي

 0.82 10 الوعي بالذات
 0.79 10 إدارة الذات

 0.77 10 الوعي االجتماعي
 0.81 10 إدارة العالقات
 0.92 40 الدرجة الكلية

 المهارات القيادية

 0.79 8 المهارات الذاتية
 0.77 8 المهارات الفنية

 0.76 8 المهارات اإلنسانية
 0.81 8 المهارات اإلدراكية

 0.92 32 الدرجة الكلية
 

 :متغيرات الدراسة 7.3

 إشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 لة: المتغيرات المستق

  الجنس . 
  :فأدنى،  أعلى من بكال ري س(.                                         سبكال ري  )  مست يان له المؤهل العلمي 
  :سن ات( 10من  سن ات، أكثر 10 هي مست يان ) اقل من سنوات الخبرة 
 :حك مية، خابة،  كالة(. بثالثة مست يات هي  نوع المدرسة ( 

 
  عة:المتغيرات التاب

 لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم  يصاس بالعالمة التي يحبل  الذكاء العاط ي
  المعدة خبيبًا لهذه الدراسة. الذكاء العاط يعليها المدير في اختبار 

 
  المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم  تصاس بالدرجة التي يحبل

 رات الصيادية  المعدة خبيبًا لهذه الدراسة.عليها المدير في استبانة المها
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 إجراءات الدراسة  8.  3

 علىىىى مىىىديرياسىىىتبانة  167قامىىىت الباحثىىىة بتطبيىىىم األداة علىىىى أفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة، حيىىىث تىىىم ت زيىىىع 
% مىىن مجتمىىع الدراسىىة، بعىىد الحبىى ل علىىى م افصىىة مديريىىة التربيىىة 93المىىدارس أي بنسىىبة   مىىديرات

ملىىىت عمليىىىة تجميىىىع االسىىىتبيانات مىىىن أفىىىراد العينىىىة بعىىىد إجىىىابتهم عليهىىىا بطريصىىىة  التعلىىىيم،  بعىىىد أن اكت
بىىحيحة، تبىىين للباحثىىة أن عىىدد االسىىتبيانات المسىىتردة البىىالحة  التىىي خضىىعت للتحليىىل اإلحبىىائي: 

 .استبانة( 140)
 

 المعالجة اإلحصائية   9.  3

ا معينة(،  ذلىك تمهيىدا )إعطائها أرقامتحليل تم ترميزها بعد جمع االستبيانات  التأكد من بالحيتها لل
إلدخال بياناتها إلىى جهىاز الحاسى ب اآللىي إلجىراء المعالجىات اإلحبىائية المناسىبة،  تحليىل البيانىات 
 فصىىا ألسىىئلة الدراسىىة بيانىىات الدراسىىة،  قىىد تمىىت المعالجىىة اإلحبىىائية للبيانىىات باسىىتخراج المت سىىطات 

رة مىىن فصىىرات االسىىتبانة  االختبىىار، حيىىث تىىم اسىىتخدام اختبىىار الحسىىابية  االنحرافىىات المعياريىىة لكىىل فصىى
(،  معادلىة الثبىات كر نبىاخ one way ANOVA(،  اختبار تحليل التبىاين األحىادي )t- test)ت( )
( SPSS) للعلىىىى م االجتماعيىىىىة (،  ذلىىىىك باسىىىىتخدام الىىىىرزم اإلحبىىىىائيةCronbach Alphaأل ىىىىا )

(Statistical Package For Social Sciences.) 
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 :الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة
 

 تمهيد  1.  4

 
 تضمن هذا ال بل عرضا لنتائج الدراسة، التي ت بلت إليها الباحثة عن م ض ع الدراسة  ه  "

"  بيان  حافظة بيت لحمالذكاء العاطفي وعالقته بالمهارات القيادية لدى مديري المدارس في م
عالقة كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة،  تحليل البيانات 

الذكاء  اختباراإلحبائية التي تم الحب ل عليها. حيث تم اعتماد المصياس ال زني التالي لتبحيح 
درجة عالية،  ال صرة التي  (100-80)ال صرة التي تحبل على مت سط حسابي،  تالعاط ي فصد أعطي

على درجة مت سطة  ال صرة التي تحبل على مت سط  (79.9-60)تحبل على مت سط حسابي من 
(،  حتى Zhou, 2010فأقل على درجة ضعي ة  ذلك كما  رد في دراسة ) (59.9)حسابي من 

غراض تحليل تي ألاعتماد المصياس األيتم تحديد درجة مت سطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم 
 :نتائج اإلستبانة الخابة بممارسة المهارات الصيادية

 
 مدى متوسطها الحسابي الدرجة
 فأقل 2.33 منخ ضة

 3.67-2.34 مت سطة

 فأعلى 3.68 عالية
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 :نتائج أسئلة الدراسة 2.4
 

 : النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.2.4
 في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم أنفسهم ؟ ما درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس 

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المت سطات الحسابية  االنحرافات المعيارية الستجابات 
درجىة الىذكاء العىاط ي لىدى مىديري المىدارس  أفراد عينة الدراسة على مجاالت االختبار التي تعبر عن

  .في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم
 

(: المت سطات الحسابية  االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسىة لدرجىة الىذكاء العىاط ي لىدى 1.4جد ل )
 مديري المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 

 
المتوسط  المجاالت الترتيب

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 80.9 1.43 8.09 إدارة الذات 1

 مت سطة 76.3 1.48 7.63 الوعي االجتماعي 2

 مت سطة 66.4 1.37 6.64 الوعي بالذات 3

 ضعي ة 58.4 1.60 5.84 إدارة العالقات 4

 مت سطة %70.5 3.54 28.2 الدرجة الكلية 

 
( الىىذي يعبىىر عىىن المت سىىطات الحسىىابية  االنحرافىىات المعياريىىة السىىتجابات 1.4يالحىىظ مىىن الجىىد ل )

فراد عينة الدراسة على درجة الذكاء العاط ي لىدى مىديري المىدارس فىي محافظىة بيىت لحىم مىن  جهىة أ
(  هىىىذا يىىىدل علىىىى أن 3.54(  انحىىىراف معيىىىاري )28.2نظىىىرهم أن المت سىىىط الحسىىىابي للدرجىىىة الكليىىىة)

درجىىىة الىىىذكاء العىىىاط ي لىىىدى مىىىديري المىىىدارس فىىىي محافظىىىة بيىىىت لحىىىم مىىىن  جهىىىة نظىىىرهم جىىىاء بنسىىىبة 
 أي بدرجة مت سطة.%، 70.5
( أن مجىال )إدارة الىذات( حبىل علىى أعلىى مت سىط حسىابي 1.4تشير النتىائج فىي الجىد ل رقىم ) كما
(،  من ثم مجال )ال عي بالىذات( 7.63(،  يليه مجال )ال عي االجتماعي( بمت سط حسابي )8.09)

 (.5.84(. يليه مجال )إدارة العالقات( بمت سط حسابي )6.64بمت سط حسابي )
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 :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.2.4
 ؟  درجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم أنفسهم ما 

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المت سطات الحسابية  االنحرافات المعيارية الستجابات 
درجىىىة المهىىىارات الصياديىىىة لىىىدى مىىىديري  تبانة التىىىي تعبىىىر عىىىنأفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة علىىىى مجىىىاالت االسىىى

 . المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم
 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة الدراسـة لمجـاالت درجـة المهـارات 2.4جدول )
 .مالقيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظره

  

 الرقم
المتوسط  المجاالت الترتيب

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.35 4.43 المهارات الذاتية 1 1
 عالية 0.33 4.33 المهارات اإلدراكية 2 4
 عالية 0.37 4.26 المهارات اإلنسانية 3 3
 عالية 0.33 4.23 المهارات الفنية 4 2

 عالية 0.29 4.31 الدرجة الكلية 

 
( الىىذي يعبىىر عىىن المت سىىطات الحسىىابية  االنحرافىىات المعياريىىة السىىتجابات 2.4يالحىىظ مىىن الجىىد ل )

أفراد عينة الدراسة على درجة المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحىم مىن  جهىة 
لىىى أن (  هىىذا يىىدل ع0.29(  انحىىراف معيىىاري )4.31نظىىرهم  أن المت سىىط الحسىىابي للدرجىىة الكليىىة)

درجىىة المهىىارات الصياديىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي محافظىىة بيىىت لحىىم مىىن  جهىىة نظىىرهم جىىاء بدرجىىة 
(،  يليىه مجىال 4.43عالية.  لصد حبل مجال المهارات الذاتيىة علىى أعلىى مت سىط حسىابي  مصىداره )

  يليه مجال المهارات اإلنسانية، يليه المجاالت ال نية. اإلدراكيةالمهارات 
 

امت الباحثة بحساب المت سطات الحسابية  االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ق أواًل:
 . (3.4كما في الجد ل ) مجال المهارات الذاتية على فصرات االستبانة  االختبار التي تعبر عن
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 .راسة لمجال المهارات الذاتية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الد3.4جدول )
 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.51 4.67 لدي الصدرة على تحمل المسؤ لية 7
 عالية 0.52 4.49 أتمتع بالحي ية  النشاط في أداء عملي  1
 عالية 0.58 4.49 أهتم بمظهري الخارجي  الالئم 8
 عالية 0.54 4.44 اإلبغاء اآلخرين أمتلك الصدرة على 2
 عالية 0.55 4.42 أتحدث بطالقة أثناء الت ابل مع اآلخرين 4
 عالية 0.57 4.35 أعمل في تط ير ذاتي مهنياً  5
 عالية 0.57 4.34 اتمتع بر ح المبادرة في تن يذ األعمال 6
 عالية 0.62 4.22 أمتلك الصدرة على ضبط الن س في الم اقف المختل ة 3

 عالية 0.39 4.43 الدرجة الكلية 
 

( الىىذي يعبىىر عىىن المت سىىطات الحسىىابية  االنحرافىىات المعياريىىة السىىتجابات 3.4يالحىىظ مىىن الجىىد ل )
(  انحىراف 4.43أفراد عينة الدراسة على مجال المهىارات الذاتيىة أن المت سىط الحسىابي للدرجىة الكليىة)

 الذاتية جاء بدرجة عالية. (  هذا يدل على أن مجال المهارات0.39معياري )
( أن جميىىع ال صىىرات جىىاءت بدرجىىة عاليىىة.  حبىىلت ال صىىرة " 3.4كمىىا  تشىىير النتىىائج فىىي الجىىد ل رقىىم )

(،  يليهىا فصىرة " أتمتىع بالحي يىة 4.67لدي الصدرة على تحمل المسؤ لية " على أعلى مت سط حسىابي )
صرة " أمتلك الصىدرة علىى ضىبط الىن س (.  حبلت ال 4.49 النشاط في أداء عملي " بمت سط حسابي )

(، يليها ال صرة " اتمتع بر ح المبىادرة فىي تن يىذ 4.22في الم اقف المختل ة " على أقل مت سط حسابي )
 (.4.34األعمال " بمت سط حسابي )

ـــًا: بحسىىىاب المت سىىىطات الحسىىىابية  االنحرافىىىات المعياريىىىة السىىىتجابات أفىىىراد عينىىىة  ةقامىىىت الباحثىىى ثاني
  .(4.4كما في الجد ل ) مجال المهارات ال نية لى فصرات االستبانة  االختبار التي تعبر عنالدراسة ع
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 .المهارات الفنية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.4جدول )
 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.50 4.39 أ زع المسؤ ليات على الم ظ ين  فصًا لهيكل تنظيمي  اضح 1
 عالية 0.54 4.32 المدرسية بمهارة االجتماعات بإدارةأق م  6
 عالية 0.61 4.26 أعزز المبادرات االبداعية  الحل ل غير النمطية للم ظ ين 4
 عالية 0.49 4.26 أف ض المهام للمعلمين بما يتناسب مع قدراتهم 8
 عالية 0.48 4.21 األمثل بين البدائل المتاحة االختيارلدي الصدرة على  2
 عالية 0.48 4.20 بآرائيلدي الصدرة على إقناع اآلخرين  7
 عالية 0.52 4.11 اجسد لدى الم ظ ين مبدأ الشع ر بالمتعة 3
 عالية 0.61 4.11 يشاركني الم ظ  ن في بنع الصرارات  5
 عالية 0.33 4.23  الدرجة الكلية 
 

( الىىذي يعبىىر عىىن المت سىىطات الحسىىابية  االنحرافىىات المعياريىىة السىىتجابات 4.4يالحىىظ مىىن الجىىد ل )
(  انحىراف 4.23) أفراد عينة الدراسة على مجال المهارات ال نيىة أن المت سىط الحسىابي للدرجىة الكليىة

 رجة عالية.(  هذا يدل على أن مجال المهارات ال نية جاءت بد0.33معياري )
( أن جميىىع ال صىىرات جىىاءت بدرجىىة عاليىىة.  حبىىلت ال صىىرة " 4.4كمىىا  تشىىير النتىىائج فىىي الجىىد ل رقىىم )

(، 4.39أ زع المسؤ ليات على المى ظ ين  فصىًا لهيكىل تنظيمىي  اضىح " علىى أعلىى مت سىط حسىابي )
.  حبىىلت ال صىىرة " (4.32المدرسىىية بمهىىارة " بمت سىىط حسىىابي ) االجتماعىىات بىىإدارة يليهىىا فصىىرة " أقىى م 

يشىىاركني الم ظ ىى ن فىىي بىىنع الصىىرارات "  ال صىىرة " اجسىىد لىىدى المىى ظ ين مبىىدأ الشىىع ر بالمتعىىة " علىىى 
" بمت سىط حسىابي  بىآرائي(، يليها ال صىرة " لىدي الصىدرة علىى إقنىاع اآلخىرين 4.11أقل مت سط حسابي )

(4.20.) 
 

ـــًا: حرافىىىات المعياريىىىة السىىىتجابات أفىىىراد عينىىىة بحسىىىاب المت سىىىطات الحسىىىابية  االن ةقامىىىت الباحثىىى ثالث
كمىىا فىىي الجىىد ل  مجىىال المهىىارات اإلنسىىانية الدراسىىة علىىى فصىىرات االسىىتبانة  االختبىىار التىىي تعبىىر عىىن

(5.4) . 
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ـــة الدراســـة ل5.4جـــدول ) ـــات المعياريـــة الســـتجابات أفـــراد عين مجـــال المهـــارات (: المتوســـطات الحســـابية واالنحراف
 اإلنسانية

 

 الرقم
المتوسط  قراتالف

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.54 4.44 أشجع الم ظ ين على إبداء آرائهم 1
 عالية 0.52 4.40 أشجع العمل الجماعي ضمن فريم منسجم 3
 عالية 0.51 4.37 أ فر الدعم المعن ي للطلبة 5
 عالية 0.56 4.35 العمل بر ح ال ريم استراتيجيةأتبنى  6
 عالية 0.65 4.34 التهديد بالعص بات للم ظ ين أتجنب 2
 عالية 0.61 4.14 التي ت اجه الم ظ ين االجتماعيةأساهم في حل المشكالت  4
 عالية 0.68 4.09 أعصد شراكات مع المجتمع المحلي 8
 عالية 0.73 3.97 أشجع اللصاءات خارج  قت العمل لتعزيز العالقات 7
 ليةعا 0.37 4.26 الدرجة الكلية 

 
( الىىذي يعبىىر عىىن المت سىىطات الحسىىابية  االنحرافىىات المعياريىىة السىىتجابات 5.4يالحىىظ مىىن الجىىد ل )

( 4.26أفىىىىراد عينىىىىة الدراسىىىىة علىىىىى مجىىىىال المهىىىىارات اإلنسىىىىانية أن المت سىىىىط الحسىىىىابي للدرجىىىىة الكليىىىىة)
 (  هذا يدل على أن مجال المهارات اإلنسانية جاء بدرجة عالية.0.37 انحراف معياري )

( أن جميىىع ال صىىرات جىىاءت بدرجىىة عاليىىة.  حبىىلت ال صىىرة " 5.4كمىىا  تشىىير النتىىائج فىىي الجىىد ل رقىىم )
(،  يليهىا فصىرة " أشىجع العمىل 4.44أشجع الم ظ ين على إبداء آرائهىم " علىى أعلىى مت سىط حسىابي )

(.  حبىىلت ال صىىرة " أشىىجع اللصىىاءات خىىارج 4.40الجمىىاعي ضىىمن فريىىم منسىىجم " بمت سىىط حسىىابي )
(، يليهىىا ال صىىرة " أعصىىد شىىراكات مىىع 3.97قىىت العمىىل لتعزيىىز العالقىىات " علىىى أقىىل مت سىىط حسىىابي )  

 (.4.09المجتمع المحلي " بمت سط حسابي )
 

بحساب المت سطات الحسابية  االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ةقامت الباحث:رابعاً 
 . مجال المهارات اإلدراكية عبر عنعلى فصرات االستبانة  االختبار التي ت
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 مجال المهارات اإلدراكية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل6.4جدول )
 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.48 4.63 أقدم المبلحة العامة على الخابة 6
 عالية 0.53 4.53 الص انين  الل ائح الخابة بالعمل أت هم 1
 عالية 0.54 4.32 أتر ى في إبدار األحكام 3
 عالية 0.57 4.27 أستثمر أفكار العاملين في المدرسة 5
 عالية 0.49 4.26 أمتلك الصدرة على اإلقناع  حسم األم ر 7
 عالية 0.48 4.23 أقدم حل ل مبتكرة للمشكالت 2
 عالية 0.47 4.21 ري بطريصة علمية منظمةاعرض أفكا 4
 عالية 0.51 4.17 أمتلك الصدرة على تشخيص ال اقع بأسل ب علمي 8
 عالية 0.33 4.32  الدرجة الكلية 

 
( الىىذي يعبىىر عىىن المت سىىطات الحسىىابية  االنحرافىىات المعياريىىة السىىتجابات 6.4يالحىىظ مىىن الجىىد ل )

( 4.32اإلدراكيىىىىة أن المت سىىىىط الحسىىىىابي للدرجىىىىة الكليىىىىة) أفىىىىراد عينىىىىة الدراسىىىىة علىىىىى مجىىىىال المهىىىىارات
 (  هذا يدل على أن مجال المهارات اإلدراكية جاء بدرجة عالية.0.33 انحراف معياري )

( أن جميىىع ال صىىرات جىىاءت بدرجىىة عاليىىة.  حبىىلت ال صىىرة " 6.4كمىىا  تشىىير النتىىائج فىىي الجىىد ل رقىىم )
(،  يليها فصرة " أت هم الص انين 4.63ى مت سط حسابي )أقدم المبلحة العامة على الخابة " على أعل
(.  حبىىلت ال صىىرة " أمتلىىك الصىىدرة علىىى تشىىخيص 4.53 اللىى ائح الخابىىة بالعمىىل " بمت سىىط حسىىابي )

(، يليها ال صرة " اعرض أفكاري بطريصة علمية 4.17ال اقع بأسل ب علمي " على أقل مت سط حسابي )
 (.4.21منظمة " بمت سط حسابي )

 
 

 :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  3.2.4
هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة الذكاء العاطفي والمهارات القيادية لدى مديري المدارس في 

 ؟ محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 
 لإلجابة عن هذا السؤال تم تح يله ل رضية التالية:
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 نتائج الفرضية األولى:
( بــين متوســطات α ≥ 0.05ات داللــة احصــائية عنــد مســتوى الداللــة )ال توجــد عالقــة ارتباطيــة ذ

تقديرات أفـراد العينـة لدرجـة الـذكاء العـاطفي والمهـارات القياديـة لـدى مـديري المـدارس فـي محافظـة 
 بيت لحم من وجهة نظرهم.

اء  حص ال رضية الب رية األ لى بحساب معامل ارتباط بيرس ن  الداللة االحبائية بين درجىة الىذكل
 . العاط ي  المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم

 
بين درجة الذكاء العاطفي والمهـارات القياديـة لـدى  (: معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية للعالقة7.4جدول )

 .مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم
 

 مستوى الداللة سونمعامل بير  المتغيرات
 المهارات الذاتية

 الذكاء العاطفي

0.45* 0.000 
 0.001 *0.27 المهارات الفنية

 0.000 *0.34 المهارات اإلنسانية
 0.000 *0.30 المهارات اإلدراكية

الدرجة الكلية للمهارات 
 القيادية

0.40* 0.000 

 
(،  مست ى 0.40اط بيرس ن للدرجة الكلية )( أن قيمة معامل ارتب7.4يتبين من خالل الجد ل رقم )

 α) (، أي أنه ت جد عالقة طردية  مت سطة ذات دالله إحبائية عند مست ى الداللة0.000الداللة )
( بين مست ى الذكاء العاط ي  المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم 0.05 ≤

ما زاد مست ى الذكاء العاط ي زاد ذلك من درجة من  جهة نظرهم ،  كذلك للمجاالت. أي أنه كل
 ، العكس بحيح ،المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم

  بذلك  تم رفض ال رضية الب رية األ لى.
 

 :  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  4.2.4
محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم هل تختلف درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس في 

 جهة االشراف( ؟ )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، باختالف
 عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية: ولإلجابة

 نتائج الفرضية الثانية: 
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( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) "ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة
ة لدرجة الـذكاء العـاطفي لـدى مـديري المـدارس فـي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة نظـرهم أفراد العين

 تعزى لمتغير الجنس"
 حىىص ال رضىىية البىى رية الثانيىىة بحسىىاب نتىىائج اختبىىار "ت"  المت سىىطات الحسىىابية السىىتجابة أفىىراد ل 

المىىدارس فىىي  عينىىة الدراسىىة بىىين مت سىىطات تصىىديرات أفىىراد العينىىة لدرجىىة الىىذكاء العىىاط ي لىىدى مىىديري
 متغير الجنس. حسب محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 

 
(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة بين متوسطات تقديرات أفـراد العينـة لدرجـة 8.4جدول )

 .الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم حسب متغير الجنس
 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 الوعي بالذات
 1.31 6.76 58 ذكر

 1.42 6.55 82 أنثى 0.375 0.889

 إدارة الذات
 1.43 7.98 58 ذكر

 1.44 8.16 82 أنثى 0.476 0.714

 الوعي االجتماعي
 1.54 7.71 58 ذكر

 1.44 7.57 82 أنثى 0.600 0.525

 إدارة العالقات
 1.60 5.62 58 ذكر

 1.60 5.99 82 أنثى 0.183 1.339

 الدرجة الكلية
 3.53 28.07 58 ذكر

 3.57 28.27 82 أنثى 0.744 0.327
 

(، 0.744(،  مست ى الداللة )0.237( أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )8.4يتبين من خالل الجد ل )
مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة الذكاء العاط ي لدى مديري المدارس  أي أنه ال ت جد فر م بين

 بذلك تم قب ل  ، كذلك للمجاالت ،متغير الجنس حسبفي محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 
 ال رضية الب رية الثانية.
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 نتائج الفرضية الثالثة: 
( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة "ال

أفراد العينة لدرجة الـذكاء العـاطفي لـدى مـديري المـدارس فـي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة نظـرهم 
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي "

 حىىص ال رضىىية البىى رية الثالثىىة بحسىىاب نتىىائج اختبىىار "ت"  المت سىىطات الحسىىابية السىىتجابة أفىىراد ل
ات أفىىراد العينىىة لدرجىىة الىىذكاء العىىاط ي لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي عينىىة الدراسىىة بىىين مت سىىطات تصىىدير 
 . يظهر ذلك (9.4) الجد ل  متغير المؤهل العلميحسب محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 

 
(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستصلة الستجابة أفراد العينة بين مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة 9.4جد ل )

 . ي لدى مديري المدارس افي محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم حسب متغير المؤهل العلميالذكاء العاط
 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 ال عي بالذات
 1.39 6.53 85 بكال ري س فما د ن

1.139 0.257 
 1.34 6.80 55 أعلى من بكال ري س

 إدارة الذات
 1.45 7.86 85 بكال ري س فما د ن

2.408 0.018 
 1.34 8.44 55 أعلى من بكال ري س

ال عي 
 االجتماعي

 1.49 7.42 85 بكال ري س فما د ن
2.083 0.039 

 1.42 7.95 55 أعلى من بكال ري س

 إدارة العالقات
 1.49 5.64 85 بكال ري س فما د ن

1.794 0.076 
 1.74 6.15 55 ال ري سأعلى من بك

 الدرجة الكلية
 3.60 27.45 85 بكال ري س فما د ن

3.256 0.001 
 3.16 29.33 55 أعلى من بكال ري س

 
(، 0.001(،  مست ى الداللة )3.256( أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )9.4يتبين من خالل الجد ل )

لدرجة الذكاء العاط ي لدى مديري المدارس أي أنه ت جد فر م بين مت سطات تصديرات أفراد العينة 
إدارة الذات  نفي محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.  كذلك للمجالي

 بذلك تم رفض ال رضية  ،(ألعلى من بكال ري س) كانت ال ر م لبالح  ،عي ال عي االجتما
 الب رية الثالثة.  
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 نتائج الفرضية الرابعة: 
( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) وجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةت "ال

أفراد العينة لدرجة الـذكاء العـاطفي لـدى مـديري المـدارس فـي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة نظـرهم 
 تعزى لمتغير سنوات الخبرة "

ية السىىتجابة أفىىراد  حىىص ال رضىىية البىى رية الرابعىىة بحسىىاب نتىىائج اختبىىار "ت"  المت سىىطات الحسىىابل
عينىىة الدراسىىة بىىين مت سىىطات تصىىديرات أفىىراد العينىىة لدرجىىة الىىذكاء العىىاط ي لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي 

 . ( يظهر ذلك10.4 الجد ل ) متغير سن ات الخبرةحسب محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 
 

ن متوســطات تقــديرات أفــراد العينــة (: نتــائج اختبــار "ت" للعينــات المســتقلة الســتجابة أفــراد العينــة بــي10.4جــدول )
 .لدرجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم حسب متغير سنوات الخبرة

 
المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 ال عي بالذات
 1.17 6.86 14 سن ات فأقل 10

0.634 0.527 
 1.40 6.61 126 سن ات 10أكثر من 

 إدارة الذات
 1.14 8.07 14 سن ات فأقل 10

0.039 0.969 
 1.46 8.09 126 سن ات 10أكثر من 

ال عي 
 االجتماعي

 1.22 7.50 14 سن ات فأقل 10
0.341 0.733 

 1.51 7.64 126 سن ات 10أكثر من 

 إدارة العالقات
 1.23 6.14 14 سن ات فأقل 10

0.754 0.452 
 1.64 5.80 126 سن ات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية
 2.82 28.57 14 سن ات فأقل 10

0.428 0.669 
 3.62 28.14 126 سن ات 10أكثر من 

 
(، 0.669(،  مست ى الداللة )0.428( أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )10.4يتبين من خالل الجد ل )
مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة الذكاء العاط ي لدى مديري المدارس  أي أنه ال ت جد فر م بين

 بذلك تم  ، كذلك للمجاالت ،متغير سن ات الخبرة جسبفي محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 
 قب ل ال رضية الب رية الرابعة. 
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 نتائج الفرضية الخامسة: 
( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) لــةتوجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الدال  "ال

أفراد العينة لدرجة الذكاء العاطفي لدى مديري المـدارس الثانويـة فـي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة 
 نظرهم تعزى لمتغير جهة اإلشراف على المدرسة"

 
 حىىص ال رضىىية البىى رية الخامسىىة تىىم حسىىاب المت سىىطات الحسىىابية السىىتجابة أفىىراد عينىىة الدراسىىة ل 

 حسىىبالىىذكاء العىاط ي لىىدى مىىديري المىدارس الثان يىىة فىي محافظىىة بيىىت لحىم مىىن  جهىة نظىىرهم لدرجىة 
 (.11.4)، الجد ل ف على المدرسةمتغير جهة اإلشرا

 
لدرجـة الـذكاء العـاطفي  المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابة أفـراد عينـة الدراسـة (:11.4)جدول 

 .متغير جهة اإلشراف على المدرسة حسب ي محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم لدى مديري المدارس الثانوية ف
 

جهة اإلشراف على  المجال
 المدرسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 1.35 6.64 111 حك مة  ال عي بالذات
 1.54 6.75 24 خابة
 1.00 6.00 5  كالة

 1.48 8.00 111 حك مة  إدارة الذات
 1.25 8.42 24 خابة
 0.89 8.40 5  كالة

 1.39 7.55 111 حك مة  ال عي االجتماعي
 1.79 7.67 24 خابة
 1.09 9.20 5  كالة

 1.65 5.73 111 حك مة  إدارة العالقات
 1.46 6.17 24 خابة
 0.89 6.60 5  كالة

 3.48 27.92 111 حك مة  الدرجة الكلية
 3.92 29.00 24 خابة
 1.64 30.20 5  كالة

 
(  جىىى د فىىىر م ظاهريىىىة بىىىين مت سىىىطات تصىىىديرات أفىىىراد العينىىىة لدرجىىىة 11.4يالحىىىظ مىىىن الجىىىد ل رقىىىم )

متغيىىر  حسىبالىذكاء العىاط ي لىىدى مىديري المىدارس الثان يىىة فىي محافظىة بيىىت لحىم مىن  جهىىة نظىرهم 
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 one wayي )جهة اإلشراف على المدرسة،  لمعرفة داللة ال ر م تم استخدام تحليىل التبىاين األحىاد
ANOVA( كما يظهر في الجد ل رقم )12.4). 

 
: نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي الســتجابة أفــراد العينــة بــين متوســطات تقــديرات أفــراد العينــة (12.4)جــدول

متغيـر جهـة اإلشـراف حسـب لدرجة الذكاء العـاطفي لـدى مـديري المـدارس فـي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة نظـرهم 
 .على المدرسة

 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ال عي بالذات
 1.168 2 2.336 بين المجم عات

0.615 
 

0.542 
 1.898 137 260.086 داخل المجم عات 

 139 262.421 المجم ع 

 إدارة الذات
 1.969 2 3.938 بين المجم عات

0.960 
 

0.385 
 2.051 137 281.033 داخل المجم عات 

 139 284.971 المجم ع 

 ال عي االجتماعي
 6.537 2 13.075 بين المجم عات

3.071 
 

0.052 
 2.129 137 291.611 داخل المجم عات 

 139 304.686 المجم ع 

 إدارة العالقات
 3.398 2 6.796 بين المجم عات

1.329 
 

0.268 
 2.558 137 350.425 داخل المجم عات 

 139 357.221 المجم ع 

 الدرجة الكلية
 22.051 2 44.101 بين المجم عات

1.778 
 

0.173 
 12.402 137 1699.070 داخل المجم عات 

 139 1743.171 المجم ع 
  

(  هي 0.173ى الداللة )(  مست  1.778) أن قيمة ف للدرجة الكلية (، 12.4م الجد ل ) يالحظ
( أي أنه ال ت جد فر م دالة إحبائيًا بين مت سطات تصديرات α ≥ 0.05أكبر من مست ى الداللة )

أفراد العينة لدرجة الذكاء العاط ي لدى مديري المدارس الثان ية في محافظة بيت لحم من  جهة 
لك تم قب ل ال رضية  كذلك للمجاالت،  بذ ،متغير جهة اإلشراف على المدرسة حسبنظرهم 

 الب رية الخامسة. 
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   :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  5.2.4
هل تختلف درجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 

 جهة اإلشراف على المدرسة ؟ الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، باختالف
 تم تحويله للفرضيات التالية:عن هذا السؤال  ولإلجابة

 
 نتائج الفرضية السادسة: 

( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) "ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة
أفراد العينة لدرجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس فـي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة نظـرهم 

 تعزى لمتغير الجنس"
 
بى رية السادسىىة بحسىىاب نتىائج اختبىىار "ت"  المت سىىطات الحسىابية السىىتجابة أفىىراد  حىص ال رضىىية الل

عينىىة الدراسىىة بىىين مت سىىطات تصىىديرات أفىىراد العينىىة لدرجىىة المهىىارات الصياديىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي 
 متغير الجنس.حسب محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 

  
ة الســتجابة أفــراد العينــة بــين متوســطات تقــديرات أفــراد العينــة (: نتــائج اختبــار "ت" للعينــات المســتقل13.4جــدول )

 .لدرجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم حسب متغير الجنس
 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.30 4.45 58 ذكر المهارات الذاتية
0.552 0.582 

 0.39 4.41 82 أنثى

 0.33 4.22 58 ذكر المهارات ال نية
0.558 0.578 

 0.33 4.25 82 أنثى

 0.31 4.33 58 ذكر المهارات اإلنسانية
1.929 0.056 

 0.40 4.21 82 أنثى

 0.30 4.32 58 ذكر المهارات اإلدراكية
0.259 0.796 

 0.36 4.33 82 أنثى

 0.26 4.33 58 ذكر لكليةالدرجة ا
0.535 0.593 

 0.32 4.30 82 أنثى
 

(، 0.593(،  مست ى الداللة )0.535( أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )13.4يتبين من خالل الجد ل )
أي أنه ال ت جد فر م بين مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة المهارات الصيادية لدى مديري 
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متغير الجنس،  كذلك للمجاالت،  بذلك تم  حسبحم من  جهة نظرهم المدارس في محافظة بيت ل
 قب ل ال رضية الب رية السادسة. 

 
 نتائج الفرضية السابعة: 

( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة "ال
افظـة بيـت لحـم مـن وجهـة نظـرهم أفراد العينة لدرجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس فـي مح

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي"
 
 حىىص ال رضىىية البىى رية السىىابعة بحسىىاب نتىىائج اختبىىار "ت"  المت سىىطات الحسىىابية السىىتجابة أفىىراد ل

عينىىة الدراسىىة بىىين مت سىىطات تصىىديرات أفىىراد العينىىة لدرجىىة المهىىارات الصياديىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي 
 متغير المؤهل العلمي. نظرهم حسب ت لحم من  جهة محافظة بي

 
(: نتــائج اختبــار "ت" للعينــات المســتقلة الســتجابة أفــراد العينــة بــين متوســطات تقــديرات أفــراد العينــة 14.4جــدول )

 .حسب متغير المؤهل العلمي ي محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم لدرجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس ف
 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.37 4.40 85 بكال ري س فما د ن المهارات الذاتية
1.249 0.214 

 0.33 4.48 55 اعلى من بكال ري س

 0.30 4.23 85 بكال ري س فما د ن المهارات ال نية
0.136 0.892 

 0.37 4.24 55 اعلى من بكال ري س

 0.35 4.24 85 بكال ري س فما د ن لمهارات اإلنسانيةا
1.065 0.289 

 0.39 4.30 55 اعلى من بكال ري س

 0.32 4.30 85 بكال ري س فما د ن المهارات اإلدراكية
1.355 0.178 

 0.35 4.38 55 اعلى من بكال ري س

 0.28 4.29 85 بكال ري س فما د ن الدرجة الكلية
1.135 0.258 

 0.31 4.35 55 لى من بكال ري ساع
 

(، 0.258(،  مست ى الداللة )1.135( أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )14.4يتبين من خالل الجد ل )
أي أنه ال ت جد فر م بين مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة المهارات الصيادية لدى مديري 

المؤهل العلمي،  كذلك للمجاالت،  متغير حسبالمدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 
  بذلك تم قب ل ال رضية الب رية السابعة.
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 نتائج الفرضية الثامنة: 
( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة "ال

نظـرهم  أفراد العينة لدرجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس فـي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة
 عزى لمتغير سنوات الخبرة "ت
 
 حىىص ال رضىىية البىى رية الثامنىىة بحسىىاب نتىىائج اختبىىار "ت"  المت سىىطات الحسىىابية السىىتجابة أفىىراد ل

عينىىة الدراسىىة بىىين مت سىىطات تصىىديرات أفىىراد العينىىة لدرجىىة المهىىارات الصياديىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي 
 ت الخبرة. متغير سن اب محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم حس

 
(: نتــائج اختبــار "ت" للعينــات المســتقلة الســتجابة أفــراد العينــة بــين متوســطات تقــديرات أفــراد العينــة 15.4جــدول )

 .حسب متغير سنوات الخبرة ي محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم لدرجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس ف
 

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.48 4.37 14 سن ات فما د ن 10 المهارات الذاتية
0.694 0.489 

 0.34 4.44 126 سن ات 10أكثر من 

 0.22 4.11 14 سن ات فما د ن 10 المهارات ال نية
1.533 0.128 

 0.34 4.25 126 سن ات 10أكثر من 

 0.45 4.14 14 ت فما د نسن ا 10 المهارات اإلنسانية
1.295 0.198 

 0.36 4.28 126 سن ات 10أكثر من 

 0.28 4.20 14 سن ات فما د ن 10 المهارات اإلدراكية
1.561 0.121 

 0.34 4.34 126 سن ات 10أكثر من 

 0.30 4.20 14 سن ات فما د ن 10 الدرجة الكلية
1.470 0.161 

 0.29 4.33 126 سن ات 10أكثر من 
 

(، 0.161(،  مست ى الداللة )1.470( أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )15.4يتبين من خالل الجد ل )
أي أنه ال ت جد فر م بين مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة المهارات الصيادية لدى مديري 

ت، متغير سن ات الخبرة،  كذلك للمجاال حسبالمدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 
  بذلك تم قب ل ال رضية الب رية الثامنة. 
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 نتائج الفرضية التاسعة: 
( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة "ال

أفراد العينة لدرجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس فـي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة نظـرهم 
 شراف على المدرسة "تعزى لمتغير جهة اإل

 
 حص ال رضية الب رية التاسعة تم حساب المت سطات الحسىابية السىتجابة أفىراد عينىة الدراسىة علىى ل

متغيىىر حسىىب درجىىة المهىىارات الصياديىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي محافظىىة بيىىت لحىىم مىىن  جهىىة نظىىرهم 
 جهة اإلشراف على المدرسة. 

 
لدرجـة المهـارات القياديـة  حرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسـةالمتوسطات الحسابية واالن (:16.4)جدول 

 .متغير جهة اإلشراف على المدرسة حسبلحم من وجهة نظرهم  لدى مديري المدارس في محافظة بيت
 

جهة اإلشراف على  المجال
 المدرسة

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد
 المعياري

المهارات 
 الذاتية

 0.35 4.41 111 حك مة
 0.37 4.55 24 خابة
 0.36 4.33 5  كالة

 المهارات ال نية
 0.31 4.23 111 حك مة
 0.41 4.32 24 خابة
 0.21 3.93 5  كالة

المهارات 
 اإلنسانية

 0.33 4.25 111 حك مة
 0.51 4.34 24 خابة
 0.37 4.15 5  كالة

المهارات 
 اإلدراكية

 0.34 4.30 111 حك مة
 0.30 4.45 24 خابة
 0.24 4.28 5  كالة

 الدرجة الكلية
 0.28 4.30 111 حك مة
 0.35 4.42 24 خابة
 0.20 4.17 5  كالة

 
(  جىىى د فىىىر م ظاهريىىىة بىىىين مت سىىىطات تصىىىديرات أفىىىراد العينىىىة لدرجىىىة 16.4يالحىىىظ مىىىن الجىىىد ل رقىىىم )

متغيىىر جهىىة  حسىىب  لحىىم مىىن  جهىىة نظىىرهم المهىارات الصياديىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي محافظىىة بيىت
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 one wayاإلشىىراف علىىى المدرسىىة،  لمعرفىىة داللىىة ال ىىر م تىىم اسىىتخدام تحليىىل التبىىاين األحىىادي )
ANOVA( كما يظهر في الجد ل رقم )17.4:) 

 
: نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي الســتجابة أفــراد العينــة بــين متوســطات تقــديرات أفــراد العينــة (17.4)جــدول

متغيـر جهـة اإلشـراف  حسـب القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيـت لحـم مـن وجهـة نظـرهملدرجة المهارات 
 .على المدرسة

 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 المهارات الذاتية
 0.237 2 0.474 بين المجم عات

1.909 
 

0.152 
 0.124 137 17.000 المجم عات داخل 

 139 17.473 المجم ع 

 المهارات ال نية
 0.324 2 0.648 بين المجم عات

3.105 
 

0.048 
 0.104 137 14.285 داخل المجم عات 

 139 14.933 المجم ع 

 المهارات اإلنسانية
 0.107 2 0.214 بين المجم عات

0.786 
 

0.458 
 0.136 137 18.621 داخل المجم عات 

 139 18.834 المجم ع 

 المهارات اإلدراكية
 0.230 2 0.460 بين المجم عات

2.100 
 

0.126 
 0.109 137 14.993 داخل المجم عات 

 139 15.452 المجم ع 

 الدرجة الكلية
 0.190 2 0.381 بين المجم عات

2.258 
 

0.108 
 

 0.084 137 11.556 داخل المجم عات
 139 11.937 المجم ع 

  
(  هي أكبر من مست ى الداللة 0.108(  مست ى الداللة )2.258يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية)

(α ≥ 0.05 أي أنه ال ت جد فر م دالة إحبائيًا بين مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة )
متغير جهة  حسب  جهة نظرهم المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من
 اإلشراف على المدرسة،  بذلك تم قب ل ال رضية الب رية التاسعة. 
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 الفصل الخامس

           

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

دراسة الذكاء العاط ي  عالقته لت إليها اقشة النتائج التي ت بتنا لت الباحثة في هذا ال بل من
بالمهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم، كما تضمن ال بل الت بيات التي 

 تراها الباحثة في ض ء النتائج.

 

 مناقشة نتائج الدراسة، حسب تسلسل أسئلتها وفرضيتها 1.5

 :مناقشة نتيجة سؤال الدراسة األول 1.1.5

 ذكاء العاطفي لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم ؟ درجة ال ما
 

أن درجة الذكاء العاط ي لدى مديري المدارس فىي محافظىة بيىت لحىم مىن أظهرت نتائج السؤال األ ل 
 %.70.5 بنسبة بدرجة مت سطة جهة نظرهم جاء بنسبة 

المدارس على تنمية مهارات  يريي إعداد مديز اإلدارة العليا فتعز  الباحثة هذه النتائج إلى عدم ترك
الذكاء العاط ي بالصدر المطل ب، إلى جانب إن مهارات الذكاء العاط ي تنتصل مثل العد ة من شخص 

( إلى ذلك، هذا يعني أن مهارات الذكاء العاط ي تعتمد على 2000أشار ج لمان ) اكمإلى آخر 
اص ما أمضى ال رد  قت أط ل مع أشخاألشخاص  الظر ف التي تحيط بهم بشكل كبير، فكل

أكثر مهارة في تحديد  فهم المشاعر،  هذا ما يجعل الذكاء  يعبر ن عن مشاعرهم ب ض ح أببح
 من ال اضح أن  العاط ي مهارة مكتسبة بالتعليم  ليس عادة مترسخة ينعم بها الصليل عند ال الدة،

يتم طرحه في  رشة عمل للمدرين ا  في م ض ع الذكاء العاط ي جديد في مجتمعنا ال لسطيني  لم 
 أحد الد راة التدريبة، لهذا جاء بدرجة مت سطة.

(،  دراسة )خلف 2015(،  دراسة )الب اليز،2014نتائج هذه الدراسة مع دراسة )العمرات، ات صت قد  
(،  اختل ت نتائج Zhou, 2010(، دراسة )Lee & Olszewski, 2006)(،  دراسة 2016اهلل،

(،  دراسة )الحراحشة 2012(،  دراسة )الرقاد ،2010دراسة )حامد ،اسة مع كل من هذه الدر 
(،  التي أشارت إلى أن درجة الذكاء Sivanathan & Fekken, 2002(،  دراسة )2013،

 العاط ي لدى عيناتها مرت عة.
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بي ن مجىىال )إدارة الىىذات( حبىىل علىىى أعلىىى مت سىىط حسىىاإفىى فيمىىا يتعلىىم بمجىىاالت الىىذكاء العىىاط ي 
(،  من ثم مجال )ال عي بالىذات( 7.63(،  يليه مجال )ال عي االجتماعي( بمت سط حسابي )8.09)

(،  بهىذا نالحىظ بىأن 5.84(. يليىه مجىال )إدارة العالقىات( بمت سىط حسىابي )6.64بمت سط حسابي )
مشاعرهم  إدارة الذات كان درجته عالية عن أفراد العينة  هذا ي ضح قدرتهم على استخدام  عيهم  فهم

حتى يحت ظ ن بمر نتهم  ت جيه سل كهم في نهج إيجابي، فهىم لىديهم الصىدرة علىى الىتحكم بىالن س، إي 
الح ىىىاظ علىىىى المشىىىاعر  االنىىىدفاعات التىىىي تعطلهىىىم تحىىىت السىىىيطرة،  بىىىالطبع الصىىىدرة علىىىى التكيىىىف مىىىع 

ر تت افم مع طبيعة األ ضاع المتغيرة  تخطي البع بات،  الت جه نح  اإلنجاز،  بالطبع هذه المعايي
 إدارةالتمتىىع بدرجىة عاليىة مىىن  يرينفهىي تحىىتم علىى المىد ،متى اجهه البىع بات التىىي  ةال لسىطيني ةالبيئى

دارة العالقىىات  بدرجىىة مت سىىطة،  همىىا مترابطىىان بعضىىهم  جىىاءتالىىذات، أمىىا مجىىال الىى عي بالىىذات،  ا 
حيىث  ، التصيىيم الىدقيم للىذات فالشخص الذي يتمتع بال عي الذاتي  قدرته على فهىم مشىاعره ، البعض

يكىى ن قىىادرًا علىىى إعطىىاء تصيىىيم  اقعىىي لنصىىاط الصىى ة  الضىىعف، بالتىىالي يكىى ن عنىىده الصىىدرة علىىى التمتىىع 
، أي الصىىدرة علىىى فهىىم مشىىاعر اآلخىىرين بشىىكل سىىليم،  معرفىىة نصىىاط الصىى ة  تعزيزهىىا االجتمىىاعيبىىال عي 

رة العالقات  التي كانت درجتها ضعي ة بين  أخيرا إدا ،لديهم  نصاط الضعف  مساعدتهم على تخطيها
 عيىىك بمشىاعرك  مشىاعر اآلخىرين لتىىنجح  اسىتخدامأفىراد العينىة، فىإن إدارة العالقىات هىىي "الصىدرة علىى 

باحثىىىة ذلىىىك الضىىىعف بىىىأن أغلىىىب (،  تعىىىز  ال44، ص2013،الحراشىىىةدارة الت ابىىىل االجتماعي")فىىىي إ
 بالتىالي هىذا األسىل ب يىؤدي إلىى ضىعف العالقىة   إلى أسىل ب األمىر مىع العىاملين، يلجأ ن  يرينالمد

 بين اإلدارة  العاملين،  هذا يعتبر تعثر لعملية االتبال اإلداري في المدارس.

 

 :  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.1.5
 ؟  محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم درجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس فيما 
 

أن درجة المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم الثاني  ج السؤالأظهرت نتائ
امتالك مديري المدارس ك ايات  بدرجة عالية، تعز  الباحثة هذه النتائج إلى تمن  جهة نظرهم جاء

دارية،  تز يدهم في د رات تدريبية في مجال االدارة  الصيادة،   إلى عدد سن ات باإلضافةعلمية  ا 
، كما أن مركزية الصرار ن مهاراته الصياديةثم ترقيته لمدير تزيد م ،ثم مساعد ،الخبرة في العمل كمعلم

 بالمدرسة يعطي المدير الد ر الصيادي بالمدرسة،  يكسبه الخبرة الالزمة لعمله
 

ى أعلىى حبل مجال المهىارات الذاتيىة على تيكاآل فيما يتعلم بمجاالت المهارات الصيادية جاء ترتيبها 
 ت سىىر الباحثىىة ذلىىك إلىىى اعتمىىاد نجىىاح العمىىل فىىي المدرسىىة علىىى  (،4.42مت سىىط حسىىابي  مصىىداره )
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المهىىىىارات الذاتيىىىىة لمىىىىدير المدرسىىىىة  منهىىىىا تحديىىىىد األهىىىىداف بدقىىىىة، كمىىىىا أن ارتبىىىىاط المهىىىىارات الذاتيىىىىة 
 لمسؤ لية. تحمل ا باإلتباف بالصدرة على اإلبغاء،  ضبط الن س،  التبرف بثصة في كافة الم اقف

" ( أن جميىىع ال صىىرات جىىاءت بدرجىىة عاليىىة.  حبىىلت ال صىىرة 3.4كمىىا  تشىىير النتىىائج فىىي الجىىد ل رقىىم )
سىر الباحثىة ذلىك بمىدى (،  ت 4.67على أعلىى مت سىط حسىابي ) لدي القدرة على تحمل المسؤولية "

عنىدهم  يرينجعىل مىن المىدتعليم تالالتربية     زارةالمدارس بالص انين  األنظمة البادرة من  يريالتزام مد
 " أتمتع بالحيوية والنشاط فـي أداء عملـي "بجميع اشكالها،   يليها فصىرة  ةالمسؤ ليالصدرة على تحمل 
" لعملهىىم  الت ىىاني بىىه،  أمىىا ال صىىرة  يرينالمىىد(،  ت سىىر الباحثىىة ذلىىك إلىىى حىىب 4.49بمت سىىط حسىىابي )

ــي المواقــف المختلفــة " ــنفس ف ــى ضــبط ال ــك القــدرة عل د حبىىلت علىىى أقىىل مت سىىط حسىىابي فصىى أمتل
تعىىز  الباحثىىة ذلىىك إلىىى تعامىىل المىىدير مىىع فئىىات مختل ىىة مىىن المعلمىىين     هىىي درجىىة عاليىىة، (4.22)

 الطالب داخىل المدرسىة،  مىن المشىرفين  ا ليىاء األمى ر مىن خىارج المدرسىة، ممىا يحىتم عليىه التعامىل 
 مع فئة بما يتناسب مع الم قف.

المت سىط  كىانال نيىة  أفىراد عينىة الدراسىة علىى مجىال المهىاراتة فىإن نتيجىة بالنسبة إلىى المهىارات ال نيى
(  هذا يدل على أن مجال المهىارات ال نيىة 0.327نحراف معياري )ر (  ا4.23الحسابي للدرجة الكلية)

،  تعز  الباحثة ذلىك إلىى اعتمىاد نجىاح العمىل فىي المدرسىة علىى المهىارات الذاتيىة ليةجاءت بدرجة عا
كمىا أن كثىرة المهىام اإلداريىة المكلىف بهىا مىديري المىدارس  ها بما يحصم األهىداف المرغ بىة،  إستخدام

  التي تستح ذ على جزء كبير من  قتهم، ممايجعلهم يخبب ن  قتًا  جهدًا كبيرًا لها .

" ( أن جميىىع ال صىىرات جىىاءت بدرجىىة عاليىىة.  حبىىلت ال صىىرة 4.4كمىىا  تشىىير النتىىائج فىىي الجىىد ل رقىىم )
 (،4.39على أعلى مت سط حسابي ) مسؤوليات على الموظفين وفقًا لهيكل تنظيمي واض  "أوزع ال

 ت سىىر الباحثىىة ذلىىك بىىأن الهيكىىل التنظيمىىي هىى  العىىام د ال صىىري للمدرسىىة الىىذي يترتىىب عليىىه نجاحهىىا أ  
 (،4.32، بمت سىط حسىابي )المدرسـية بمهـارة " االجتماعـات بـددارة" أقـوم فشلها،  من ثىم يليهىا فصىرة 

 تعىىز  الباحثىىة هىىذه النتىىائج أن معظىىم االجتماعىىات تكىى ن عبىىارة عىىن نصىىل تعليمىىات أ  ت جيهىىات مىىن 
 يصىى م مىىدير المدرسىىة بإبالغهىىا للمعلمىىين فىىي االجتماعىىات،  قىىد مديريىىة التربيىىة  التعلىىيم،  التىىي عىىادة مىىا

مبـدأ الشـعور  " اجسد لدى الموظفين ال صرة  " يشاركني الموظفون في صنع القرارات "حبلت ال صرة 
 " لـدي القـدرة علـى إقنـاع اآلخـرين بـارائي "(، يليها ال صىرة 4.11على أقل مت سط حسابي ) بالمتعة "

ال يملىك  ألنىهيشارك جميىع المعلمىين  (،  تعز  الباحثة ذلك إلى أن المدير ال4.20بمت سط حسابي )
المركزيىىة فىىي االدارة  إلىىىرس إلىىى أنىىه مىىا زال يميىىل بعىىض مىىدراء المىىدا باإلضىىافةال قىىت الكىىافي لىىذلك، 

بإقنىىاع اآلخىىرين أ  حتىىى إيجىىاد جىى  مىىن المىىرح فىىي  االهتمىىامبحيىىث يت ىىرد المىىدير بأخىىذ الصىىرارات،  عىىدم 
 العمل.
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كىىان  اإلنسىىانية أفىىراد عينىىة الدراسىىة علىىى مجىىال المهىىاراتفىىإن نتيجىىة  اإلنسىىانيةبالنسىىبة إلىىى المهىىارات 
(  هىىىذا يىىىدل علىىىى أن مجىىىىال 0.368حىىىراف معيىىىاري )(  ان4.26) المت سىىىط الحسىىىابي للدرجىىىة الكليىىىة

،  تعز  الباحثة ذلك إلى اهتمىام مىديري المىدارس بإقامىة عالقىات هارات اإلنسانية جاء بدرجة عاليةالم
فىىىي متابعىىىة أبنىىىائهم، كمىىىا أن حىىىرص مىىىديري  طيبىىىة  مت ابىىىلة مىىىع أ ليىىىاء أمىىى ر الطىىىالب لمسىىىاعدتهم

 في المدرسة، مما يؤثر على نجاح سير العملية التعليمية.المدارس بإقامة عالقات متينة مع العاملين 

" ( أن جميىىع ال صىىرات جىىاءت بدرجىىة عاليىىة.  حبىىلت ال صىىرة 5.4كمىىا  تشىىير النتىىائج فىىي الجىىد ل رقىىم )
الباحثىة ذلىك إلىى  (،  تعىز 4.44علىى أعلىى مت سىط حسىابي ) أشجع الموظفين على إبـداء ررائهـم "

 تشىجيعهم لم ابىلة النجىاح،   يليهىا  بىآرائهم ابىل معهىم  األخىذ ضر رة فتح قن ات الت يرين عي المد
(،  تعىز  الباحثىة ذلىك 4.40بمت سىط حسىابي ) " أشجع العمل الجمـاعي ضـمن فريـق منسـجم "فصىرة 

للعمىىل  االنسىىجام بىىين  باالنتمىىاءإلىىى ادراك مىىدراء المىىدارس   عىىيهم بأهميىىة العالقىىات فىىي نمىى  الشىىع ر 
" أشــجع اللقــاءات بيىىنهم،  قىد حبىىلت ال صىرة  المشىاحناتتىالي تصليىىل مىن أعضىاء ال ريىم المدرسىىي  بال

(،  تعىىز  الباحثىىة ذلىىك إلىىى 3.97علىىى أقىىل مت سىىط حسىىابي ) خــارج وقــت العمــل لتعزيــز العالقــات "
" أعقــد شــراكات مــع نهايىىة تىىأتي فصىىرة المشىىاغل المىىدراء التىىي تعيىىم إقامىىة عالقىىات خىىارج بيئىىة العمىىل،   

(،  تعىز  الباحثىة ذلىك إلىى منىع مىدير التربيىة  التعلىيم مىن 4.09 سط حسابي )بمت المجتمع المحلي "
ا إقامة شراكات مع المجتمع المحلي د ن أخذ الم افصة منها  قىد يتطلىب أحيانىًا مىن أخىذ اذن  زاري  مى

 يصتبر ن على ماه  قىائم أ  يبىرف ن النظىر عىن تن يىذالمدارس  يرييتبعه من إجراءات قد تجعل مد
 قىد يعى د أيضىًا إلىى قبىى ر فىي فهىم عصىد شىراكات مىىع المجتمىع المحلىي مىن حيىث، أسىىاليبه،  ،ال عاليىة

  طرقه،  آليات ت عيله.
كىىان اإلدراكيىىة  أفىىراد عينىىة الدراسىىة علىىى مجىىال المهىىاراتفىىإن نتيجىىة  اإلدراكيىىةبالنسىىبة إلىىى المهىىارات 

يىىىىدل علىىىىى أن مجىىىىال (  هىىىىذا 0.333(  انحىىىىراف معيىىىىاري )4.32المت سىىىىط الحسىىىىابي للدرجىىىىة الكليىىىىة)
 المهارات اإلدراكية جاء بدرجة عالية.

 "( أن جميىىع ال صىىرات جىىاءت بدرجىىة عاليىىة.  حبىىلت ال صىىرة 6.4كمىىا  تشىىير النتىىائج فىىي الجىىد ل رقىىم )
ــدم المصــلحة العامــة علــى الخاصــة " " أتفهــم (،  يليهىىا فصىىرة 4.63علىىى أعلىىى مت سىىط حسىىابي ) أق

لباحثىة ذلىك إلىى سىعة إطىالع (،  تعىز  ا4.53مت سىط حسىابي )ب القوانين واللوائ  الخاصـة بالعمـل "
مىن أهىم  إلىى أن باإلضىافةصهىا  االلتىزام بهىا، ن العمىل  ل ائحىه  حربىهم علىى تطبيق انيعلى  يرينالمد

" نين،   قىىد حبىىلت ال صىىرة امعىىاير تصيىىيم المىىدراء هىى  مىىدى إدراكهىىم  التىىزامهم فىىي تطبيىىم للىى ائح  الصىى  
" (، يليهىا ال صىرة 4.17على أقل مت سط حسابي )الواقع بأسلوب علمي "  أمتلك القدرة على تشخيص

(،  قىد تعىز  الباحثىة إلىى حبى لهم 4.21بمت سىط حسىابي ) اعرض أفكاري بطريقـة علميـة منظمـة "
التىدريب الكىافي لهىذه المهىارة مىن  االمدارس لم يتلص يريات اإلدراكية ممارسة إلى أن مدعلى أقل المهار 
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لتص يم  البحث العلمي  سبل الت كير اإلبىداعي، لىذا فهىذه المهىارة لىم تحظىى باالهتمىام حيث التخطيط  ا
 الكافي من المسئ لين.

 
 :  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث. 3.1.5

هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة الذكاء العاطفي والمهارات القيادية لدى مديري المدارس في 
 ؟ هة نظرهم محافظة بيت لحم من وج

 لصد تم عرض نتائج السؤال الثالث للدراسة من خالل ال رضيات الب رية المنبثصة عنه:
 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى:
( بــين متوســطات α ≥ 0.05ال توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى الداللــة )

القياديـة لـدى مـديري المـدارس فـي محافظـة التقديرات أفراد العينة لدرجة الذكاء العـاطفي والمهـارات 
 بيت لحم من وجهة نظرهم.

 
طردية بين مست ى الذكاء العاط ي  المهارات الصيادية لدى مديري المدارس  إيجابية عالقة  دتبين  ج

،  كذلك للمجاالت،  بذلك  تم رفض ال رضية الب رية في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم
 األ لى.

دارتها ستك ن له الصدرة على  تعز  الباحثة هذه النتيجة بأن الصائد الذي يك ن قادرًا على فهم مشاعره  ا 
 تح يزهم فكريًا  ،فهم حاجات اآلخرين  االهتمام بهم  الت اعل معهم لل ب ل إلى الصرار المؤثر فيهم

لسحرية ( بأن الذكاء العاط ي ه  العبا ا2000 كلها مهارات قيادية،  هذا ما أشار اليه ج لمان )
حيث أن ارت اع مست ى الذكاء العاط ي يساعده  ،التي تضمن نجاح  استمرارية الصائد بب رة فعالة

ن  التعاطف  يمكنه من ضبط ان عاالته  الت ابل مع اآلخري ،على معرفة مشاعره  قت حد ثها
 ،  في مجتمعنا ال لسطيني نشاهد اهتمام معظم المؤسسات الترب ية(2006معهم)حسين؛حسين،

بتدريب المديرين على المهارات الصيادية  غياب أي تدريب للمدرين على مهارات الذكاء العاط ي، 
 من هنا فهذا الم ه م الجديد يحتاج من  زارة التربية  التعليم العمل على تطبيصه مثل ما فعلة بتعليم 

عد ى »م ه م  (2000)في هذا المجال أيًضا،  ضع غ لمانمدرين المدارس المهارات الصيادية،   
، أي أن المزاج الجي د يؤد ي إلى  Good Mood = Good Work عبر الصاعدة اآلتية« المشاعر

عمل جي د، فحالة الصائد العاط ي ة لها األثر األكبر على أداء العاملين معه، فإذا كان مثاًل، مت ائاًل، 
بحيح. فالصائد ه  المح ر من تًحا، متعا ًنا  بريًحا، نصل هذه األج اء إلى جماعته،  العكس 

لها بالتالي، إلى خلي ة متناغمة  األساسي للجماعة  مثالها، يعكس عليها ب اته  ذكاءه ليح  
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،  تت م رة، بعيًدا من أج اء الصلم  الت ت متماسكة، تعمل منسجمة  مجتمعة لتحصيم األهداف المنش د
 (.Keskin, 2015دراسة )نتائج هذه الدراسة مع 

 

 :  ة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابعمناقش.4.1.5

هل تختلف درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 
 جهة االشراف( ؟ )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، باختالف

 لصد تم عرض نتائج السؤال الرابع للدراسة من خالل ال رضيات الب رية المنبثصة عنه:
 
 اقشة نتائج الفرضية الثانية: من

( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) "ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة
أفراد العينة لدرجة الـذكاء العـاطفي لـدى مـديري المـدارس فـي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة نظـرهم 

 تعزى لمتغير الجنس"

فراد العينة لدرجة الذكاء العاط ي لدى مديري أنه ال ت جد فر م بين مت سطات تصديرات أ تبين
 بذلك تم  ، كذلك للمجاالت ،المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس

 .ةقب ل ال رضية الب رية الثاني

الذكاء العاط ي  م ه م متشابهة ح لسيمات  تعز  الباحثة ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة يمتلك ن 
صدرتهم على إدراك مشاعرهم من في   جنس س اء ذكر أم أنثى، فهم متسا  ر عن البغض النظ

 التعامل معها،  ذلك يعني بأن متغير الجنس ال يؤثر في الذكاء العاط ي لدى مدراء محافظة بيت 
(،  دراسة 2015ب اليز، (،  دراسة )ال2013دراسة )الحراحشة،  قد ات صت هذه النتائج مع  ،لحم

هذه  اختل ت(،  التي أكدت جميعها عدم تأثير الجنس في الذكاء العاط ي،  قد 2016، )الب الحي
 & Lee(،   دراسة )2016(،   دراسة) خلف اهلل ،2014دراسة )العمرات ، الدراسة مع

Olszewski, 2006 إذا أس رت نتائج هذه الدراسات عن  ج د فر م معن ية في الذكاء العاط ي ،)
 تعزى لبالح الذك ر.
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 نتائج الفرضية الثالثة:  ناقشةم

( بين متوسطات تقديرات α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "ال
أفراد العينة لدرجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي "

ديرات أفراد العينة لدرجة الذكاء العاط ي لدى مديري المدارس تبين أنه ت جد فر م بين مت سطات تص
 كانت ال ر م لبالح ألعلى ، تعزى لمتغير المؤهل العلميفي محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 

 من بكال ري س.  بذلك تم رفض ال رضية الب رية الثالثة.
 

في الجامعات التي  التحص اقد   سبكال ريأعلى من  مؤهلهمأن األفراد الذين   تعز  الباحثة ذلك إلى
،  خابة فيما يتعلم بالدراسات العليا،  من هنا فإن باستمرارتعمل على تط ير خططها الدراسية 

 امتالكالذي ساعدهم في  ،من المعارف  المعل مات  المهارات الشيء الكثير امتلك االمدراء قد  هؤالء
 درجة عالية من الذكاء العاط ي.

لبالح ألعلى  ج د فر م  على التي أكدت  (،2014دراسة )العمرات ، معالنتائج  قد ات صت هذه  
إذا أس رت نتائج هذه (، 2013دراسة )الحراحشة،  هذه الدراسة مع اختل ت قد ، من بكال ري س

 الدراسة إلى عدم  ج د فر م في المؤهل العلمي.
 

 نتائج الفرضية الرابعة: 
( بين متوسطات تقديرات α ≥ 0.05) عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات دالله إحصائية  "ال

أفراد العينة لدرجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 
 تعزى لمتغير سنوات الخبرة "

 
تبين أنه ال ت جد فر م بين مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة الذكاء العاط ي لدى مديري 

 ، كذلك للمجاالت ،ي محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم تعزى لمتغير سن ات الخبرةالمدارس ف
  بذلك تم قب ل ال رضية الب رية الرابعة.

 (8)أكثر من  يمتلك ن من ل يرينالمدت ظيف  تعز  الباحثة ذلك إلى أن قان ن التربية  التعليم في 
 تنمي لديه مست ى  المديرصل شخبية السن ات في الخبرة تب ه هذ ،تعليمالسن ات خبرة في مجال 

ية،  التي تنعكس بشكل إيجابي في سماته الشخبية  مهاراته المهنية،  بالتالي اأعلى من الخبرة  الدر 
قبل  يرينالتي يحبل عليها المد ةالتدريبيد رات التزيد من مست ى ذكائه العاط ي، باإلضافة إلى 
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ف العلمية  المهنية  تط ر لديهم درجة الذكاء مدارس مما تزيد عندهم المعار  يريتعينهم كمد
 العاط ي.

 
دراسة  هذه الدراسة مع  اختل ت   ،(2013دراسة )الحراحشة ، مع قد ات صت هذه النتائج 

(، فكانت 2016( سن ات خبرة،   دراسة) خلف اهلل ،10(،  كانت لبالح أقل من )2014،)العمرات
 ( سن ات خبرة.10لبالح أكثر من )

 
 

 نتائج الفرضية الخامسة:  مناقشة
( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة "ال

أفراد العينة لدرجة الذكاء العاطفي لدى مديري المـدارس الثانويـة فـي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة 
 نظرهم تعزى لمتغير جهة اإلشراف على المدرسة"

 
 ت جد فر م دالة إحبائيًا بين مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة الذكاء أنه الأظهرت النتائج 

العاط ي لدى مديري المدارس الثان ية في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم تعزى لمتغير جهة 
  كذلك للمجاالت،  بذلك تم قب ل ال رضية الب رية الخامسة.  ،اإلشراف على المدرسة

جهة اإلشراف على المدارس ال لسطينية،  لكن هنالك تشابه في  اختالفن  تعز  الباحثة ذلك برغم م
ال لسطينية برغم من  ةالبيئالتي يعيشها مدير  المدارس في   االجتماعيةالظر ف البيئية،  المادية، 

(، عدم 2016 قد ات صت هذه الدراسة مع دراسة )خلف اهلل، الجهات المشرفة على مدارسهم. اختالف
 عزى لمتغير جهة اإلشراف على المدرسة. ج د فر م ت

 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: 

هل تختلف درجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 
 .جهة اإلشراف على المدرسة ؟ الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، باختالف

 
 م تحويله للفرضيات التالية:عن هذا السؤال ت ولإلجابة

 
 مناقشة نتائج الفرضية السادسة: 
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( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) "ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة
ي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة نظـرهم أفراد العينة لدرجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس فـ

 تعزى لمتغير الجنس"
 

ال ت جد فر م بين مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة المهارات الصيادية لدى مديري أنه  تبين
المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس،  كذلك للمجاالت،  بذلك تم 

 قب ل ال رضية الب رية السادسة.

الصيادية  الصدرة على التأثير في المهارات  تنمية تعز  الباحثة ذلك إلى أن د ر مدراء المدارس في  
عدادًا  يانيعمالن في ن س الظر ف  يتلص همااآلخرين متشابه عند الذك ر  اإلناث، إذا كال تدريبًا  ا 

 متصاربًا جدًا، باإلضافة إلى  حدة الرسالة  الرؤية  األهداف التي يعمل ن بها.

(،  دراسة )قزاقزه، 2016الشريجة،   دراسة ) (،2016، )لط ي،  دراسة مع قد ات صت هذه النتائج 
هذه الدراسة مع  اختل ت(،  التي أكدت جميعها عدم تأثير الجنس في المهارات الصيادية،    2016

إذا أس رت نتائج هذه الدراسات عن  ج د فر م معن ية في المهارات (، 2017دراسة )بالح، 
 الصيادية تعزى لبالح الذك ر.

 

 ة: مناقشة نتائج الفرضية السابع
( بين متوسطات تقديرات α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "ال

أفراد العينة لدرجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي"

رجة المهارات الصيادية لدى مديري تبين أنه ال ت جد فر م بين مت سطات تصديرات أفراد العينة لد
المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي،  كذلك للمجاالت، 

  بذلك تم قب ل ال رضية الب رية السابعة.

دارية  احدة، ال تختلف قدراتهم على هم المدارس  يرية ذلك إلى أن مد تعز  الباحث في بيئة ترب ية  ا 
إلى تشابه  باإلضافةبع بات،  المشكالت في إداراتهم تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، م اجهة ال

العملية على الدراسات النظرية،  الممارسة  االعتمادالمساقات في الجامعات  المعاهد من حيث 
 مما ترفع لديهم المهارات الصيادية. ة التطبيصي
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(،  دراسة )قزاقزه، 2016راسة )طيب، ،  د(2016)لط ي،   دراسة مع قد ات صت هذه النتائج 
(،  التي أكدت جميعها عدم  ج د فر م تعزى لمتغير المؤهل 2017(،  دراسة )بالح، 2016

إذا أس رت نتائج هذه الدراسة إلى  ج د ، (Piaw, 2014دراسة ) هذه الدراسة مع اختل ت  العلمي، 
 فر م تعزى لمؤهل العلمي األعلى.

  

 لثامنة: مناقشة نتائج الفرضية ا

( بــين متوســطات تقــديرات α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة "ال
أفراد العينة لدرجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس فـي محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة نظـرهم 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة "

نة لدرجة المهارات الصيادية لدى مديري تبين أنه ال ت جد فر م بين مت سطات تصديرات أفراد العي
المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم تعزى لمتغير سن ات الخبرة،  كذلك للمجاالت، 

  بذلك تم قب ل ال رضية الب رية الثامنة. 

 تعز  الباحثة ذلك إلى أن المدير ال يحتل هذا الم قع إال بعد إعداد  تدريب  تص يم، كما أنه يك ن 
دارية، باإلضافة إلى عر  تمل معلمًا سابصًا   قد ع ف على الد ر المطل ب منه كمدير من ناحية فنية  ا 

 ماألفضل بغض النظر عن سن ات الخبرة، من أجل مستصبله  ا أن يصدم  ن علىأن أغلبهم حريب
 بها.  نللمؤسسة التعليمية التي يعمل مبرسالته مما يعكس  الئه مالمهني،  من أجل تمسكه

دراسة )الشريجة، و (،2016،  دراسة )قزاقزه، (2016)لط ي،   دراسة معات صت هذه النتائج  قد 
(،  التي أكدت جميعها عدم  ج د فر م تعزى لمتغير سن ات 2017(،  دراسة )بالح، 2016
إذا أس رت (،  2016،  دراسة )طيب، (Piaw, 2014دراسة ) هذه الدراسة مع اختل ت  الخبرة، 

 اسة إلى  ج د فر م تعزى لسن ات الخبرة األعلى.نتائج هذه الدر 
 

 مناقشة نتائج الفرضية التاسعة: 

( بين متوسطات تقديرات α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "ال
أفراد العينة لدرجة المهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 

 جهة اإلشراف على المدرسة " تعزى لمتغير
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تبين أنه ال ت جد فر م دالة إحبائيًا بين مت سطات تصديرات أفراد العينة لدرجة المهارات الصيادية 
لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم تعزى لمتغير جهة اإلشراف على 

 المدرسة،  بذلك تم قب ل ال رضية الب رية التاسعة.
 

 ترجىع األمر جهة اإلشراف على المدرسة أال انهم في نهاية اختالفباحثة ذلك بأنه برغم من  تعز  ال
الىىىى  زارة التربيىىىة  التعلىىىيم ال لسىىىطينية التىىىي هىىىي الجهىىىة المسىىىؤ لة عىىىن تن يىىىذ البىىىرامج الدراسىىىية  األمىىى ر

عدادها  مناقشة المناهج  تهيئة الج  العام فىي المدرسىة،   ضىع محكمىات التصى يم، أي  بمعنىى أخىر  ا 
جهة اإلشراف عليها فهي تعمل  فصًا لسياسىة عامىة تبىنعها الد لىة بمىا تت ىم  باختالفجميع المدارس 

 مع أهداف المجتمع  الد لة.
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 التوصيات.2.5

 
 تعرض الباحثة فيما يلي مجم عة من الت بيات التي انبثصت من نتائج الدراسة:

لثىىاني أن درجىىة الىىذكاء العىىاط ي  درجىىة ممارسىىة المهىىارات أشىىارت نتىىائج الدراسىىة فىىي سىىؤاليها األ ل  ا
 الصيادية لدى مديري المدارس في محاقظة بيت لحم قد جاء بدرجة مت سطة  عليه ن بي:

 
  ،مىن اإلهتمام بزيادة  عي المديرين بد ر الذكاء العاط ي في عملية بىناعة الصىرارات اإلداريىة

اء العىىاط ي لمىىدري المىىدارس، حتىىى يىىتمكن مىىن إعىىداد بىىرامج تدريبيىىة لتنميىىة درجىىة الىىذكخىىالل 
 ،  الصدرة على التعامل مع اآلخرين  الت ابل معهم.هان عاالتإدارة ذاته  التحكم في 

 
  التأكد على أن تك ن هناك ت عية من قبىل  زارة التربيىة  التعلىيم بأهميىة  د ر الىذكاء العىاط ي

مىىىن أهميىىىة،  التطىىىرم  المىىىا يسىىىتحص فىىىي بىىىناعة الصىىىرارات،  ذلىىىك عبىىىر بىىىرامج تدريبيىىىة للمىىىدراء
 تنسىىىيب المىىىدراء  لالختيىىىارمىىىن ضىىىمن المعىىىايير العلميىىىة   اعتمادهمىىىاعىىىن كثىىىب،  مىىىالمجاالته

 في عملية تصييم المدراء الذين هم في فترة التجربة. اعتمادهماالجدد، باإلضافة إلى 
 
 فلسىىطين،  تبىىميم بىىرامج تدريبيىىة متخببىىة حىى ل المهىىارات الصياديىىة لىىدى مىىدراء المىىدارس فىىي

بما يت اكب مع التط ر العلمي  التصدم التكن ل جي، بهدف بصاء المهىارات الصياديىة مرت عىة لىدى 
 مدراء المدارس.

 
  إجراء دراسات عديدة ح ل الذكاء العاط ي لدى مدراء المىدارس فىي شىتى الميىادين، نظىرًا لصلىة

 الدراسات التي تتعلم بالذكاء العاط ي في فلسطين.
 
 الباحثىة بترجمتىه  تط يعىه بمىا يتناسىب مىع البيئىة  تالذكاء العاط ي الذي قام اراختب استخدام

 في دراسات مختل ة  متن عة. ةال لسطيني
 
 .إجراء هذه الدراسة على محافظات ال طن  مصارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة 
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 (1ملحق رقم )

 "االستبانة في صورتها األولية "قبل التحكيم

 

 جامعة القدس

 برنامج اإلدارة التربوية -تربوية كلية العلوم ال

 الموضوع:

ستبيان المهارات الصيادية  لدى مدراء محافظة بيت لحم.  تحكيم أختبار الذكاء العاط ي  ا 

 اسم المحكم :____________                      الدرجة العلمية :_____________ 

 ______________التخبص :_____________                    مكان العمل :__

 السالم عليكم  رحمة اهلل  بركاته :

الذكاء اإلدارة الترب ية )جامعة الصدس( بإجراء دراسة ح ل  برنامجتص م الباحثة ر ال غب ن من 
 ذلك استكمااًل  العاطفي وعالقته بالمهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم,

 ير في اإلدارة الترب ية، لذا قامت الباحثة: لمتطلبات الحب ل على درجة الماجست

" سؤال مستمدًا من أداة 40(  ه  عبارة "GEITبترجمة  تط يع إختبار لصياس لذكاء العاط ي ) اواًل:
(,  يستند هذا اإلختبار على اربعة Goleman,2002" مادة للعلم )158التصييم التي تتك ن من "

دارة الذات،  أخيرًا ال  مست يات  هم إدارة العالقات،  ال عي اإل عي الذاتي،  قامت الباحثة جتماعي،  ا 
 .بما يتناسب  مع البيئة ال لسطينية ط يعهبت

 قامة الباحثة بتط ير إستبيان لصياس المهارات الصيادية بأربعة مست يات.ثانيًا: 
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بانة أيضا، فيما إذا لذا أرج  التكرم بإبداء رأيكم السديد  مصترحاتكم بشأن فصرات اإلختبار  فصرات اإلست
كانت بالحة أ  غير بالحة,  مدى إنتماء كل ال صرات للمجال المحدد لها،  بنائها الغ ي,  أية 
اقتراحات أ  تعديالت تر نها مناسبة لتحصيم هدف الدراسة الحالية، علمًا بأن بدائل اإلجابة على 

التي تبف المدير بشكل أفضل، أسئلة اإلختبارهي: إختيار عبارة  احدة في كل ز ج من العبارات 
 أما بدائل اإلجابة على فصرات اإلستبيان هي: )كبيرة جدًا / كبيرة/ مت سطة / ضعي ة /ضعي ة جدًا(.

 وتقبلوا شكري وتقديري لحسن تعاونكم
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 جامعة القدس

 برنامج اإلدارة التربوية -كلية العلوم التربوية 

 

 /ة .حضرة المدير/ة ................. المحترم

 تحية طيبة  بعد:

الذكاء العاطفي وعالقته بالمهارات القيادية لدى مديري المدارس تص م الباحثة بإجراء دراسة ح ل  
 ذلك استكمااًل لمتطلبات الحب ل على درجة الماجستير في اإلدارة الترب ية  في محافظة بيت لحم،

 من جامعة الصدس.

 اختبارهذه الدراسة من خالل إجابتكم على أسئلة   يسرني أن تك ن/ي أحد المساهمين في إنجاح
اإلجابة   اختيار، لذا آمل _كرم منك_ تعبئة جميع حص لها، االستبانةالذكاء العاط ي   عن فصرات 

التي تعبر عن رأيك بكل بدم  م ض عية،  ذلك لل ب ل لنتائج بحيحة  بادقة، علما أن 
 ط،  ستعامل بسرية تامة.إجابتك لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فص

 وتقبلوا شكري وتقديري لحسن تعاونكم

 

 ر ال ي سف غب ن. الباحثة :         

 د. محمد شعيبات. المشرف :
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 القسم األول: البيانات الشخصية:

 فيما ينطبم عليك:× ( يرجى  ضع إشارة ) 

 

 الجنس: .1
 

 أنثى   ذكر                          
 

 المؤهل العلمي: .2
 

 أعلى من بكال ري سبكال ري س                 دبل م مت سط           
      

 
 سنوات الخبرة في التعليم: .3

 
 سن ات 10أكثر من  سن ات            10إلى  5من  سن ات           5أقل من 

 
 جهة اإلشراف على المدرسة: .4

 
 ةخابة                    كال                حك مية    
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 (  لدى مديري محافظة بيت لحم.EIالقسم الثاني: الذكاء العاطفي )
 

عزيزتي المديرة، فيما يلي مجم عة من األسئلة  تدل على أبعاد الذكاء العاط ي،يرجى  \عزيزي المدير
 فم العبارة التي تنطبم عليك بشكل أفضل، ال تبالغ في تحليل األسئلة، كن ع  يًا × (  ضع إشارة ) 

 ختر العبارة األقرب إلى الطريصه التي تعمل بها. ا  
 

ه  قدرة الشخص على إدراك  فهم مشاعره  مشاعر اآلخرين،  من ثم اإلعتماد  يعرف الذكاء العاطفي:
أقسام هي : ال عي بالذات، إدارة الذات، ال عي  ةعلى ذلك ال عي الدارة سل كه  عالقاته،  يصسم الى أربع

 ة العالقات.اإلجتماعي،  أخيرًا إدار 
 

 : (EIالذكاء العاطفي ) إختبار

 لمشاعري يك ن ما عادةً  .1

 سل كي. على كبير   أثر     

 سل كي. على منعدم   أ  ضعيف   أثر   

 

 ه  العادة في ي ج هني ما .2

  قيمي. أهدافي 

  قيمهم. اآلخرين أهداف 

 

 ما عادةً  الضغط، تحت أك ن عندما .3

 طبيعي.ال ال ضع عن سل كياتي تتغير 

 طبيعي. بشكل بالتبرف أستمر 
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 خالل من أكثر أتعل م ما عادةً  .4

 المختل ة.  األنشطة بالتجربة الصيام 

 السابصة. بالتجارب  الت كير التأمل

 

 ما عادةً  .5

 ن سي. حيال بالت اضع أت بف   

 الِجد . محمل على ن سي آخذ 

 

 ن سي أقدم .6

 .“للحض ر”  امتالكي بالن س بالثصة 

  بالحذر. بالن س الثصة من ببعض 

 

 أك ن ما دائماً   ضغ ط، شك ك   هناك يك ن عندما .7

 سليمة. قرارات اتخاذ على  قادراً  حاسماً  

 البحيح. الصرار ات خاذ بشأن َحِذراً  

 

 اآلراء عن أعبر ما دائماً  .8

 بحيح. ه  ما سبيل في  أغامر شائعةال غير  

  تدعمها. يةاألغلب عليها ت افم التي 
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 أن دائماً  أحب .9

 جديدة. تحديات أخ ض 

 الراهن. ال ضع على أحافظ 

 

 أنا عام، بشكل .10

 اآلخرين. ن  س في الثصة ألِهم   

 بأن سهم. اآلخرين ثصة على أعتمد 

 

 عام، بشكل .11

 تبرفاتي. على تسيطر أنْ  مزاجي  تصلبات لمشاعري أسمح 

 السيطرة. تحت تعط لني التي عات االندفا مشاعري على أحافظ 

 

 لضغ ط أتعرض عندما .12

 سهل. بشكل أخرى أم ر إلى اهتمامي ينبرف 

 التركيز. على  أحافظ ب ض ح أفكر 

 

 ما دائماً  .13

 سأفعله. بأني أق ل ما أن ذ 

 عمله. علي يت جب بما بالصيام أكت ي 
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 بي اآلخرين ثصة .14

 تلصائي. بشكل عليها أحبل  

مكانية المبداقية خالل من ت بنى    علي. االعتماد  ا 

 

 دائماً  أنا .15

 لألحداث. رؤيتي في َمِرن   

 عليه. هي كما األحداث رؤية على قادر 

 

 ما دائماً  المتغيرة، األحداث خالل .16

 المتطلبات. م اكبة لمحا لة بِجد   أعمل  

  ل يات.األ  تغير المتعددة المتطلبات مع سلس   بشكل أتعامل  

 

 ما دائماً  .17

 طم حة. أهدافاً  لن سي أحدد  

 لي. الم ض عة األهداف أحصم 

 

 ما دائماً  أهدافي، لتحصيم السعي في  النكسات العصبات أ اجه عندما .18

 الت قعات.   األهداف أعد ل 

 حدث. مما بالرغم األهداف تحصيم إلى السعي في أستمر 
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 عام، بشكل .19

 مني. مت قع أ  مطل ب ه  مما أبعد أهداف ملتحصي أسعى  

 فحسب. مني المطل بة األهداف لتحصيم أسعى  

 

 أك ن ما دائماً  لي، ما فربة ت تاح عندما .20

 ال ربة. تلك سأغتنم كنت إذا فيما متأكد غير  

 ال ربة. الغتنام السعي في سب اقاً   

 

 المجم عات بين االختالفات تك ن ما دائماً  .21

  االضطرابات. للبع بات باً سب 

 التصدير. م ضع  قيمتها م ه مة 

 

 ما دائماً  التسامح،  عدم التحي ز على يدل   م قف على شاهداً  أك ن حين .22

 بذلك. بدؤ ا الذين األشخاص أتحدى 

 رأيت. ما  أتجاهل الطْرف أغض   

 

 على بناءً  دائماً  المساعدة أقدم .23

 مهامهم. أداء في دةمساع من اآلخر ن يحتاجه ما 

  مشاعرهم. اآلخرين احتياجات فهم 
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 ما دائماً  .24

 ت صال. التي المهمة الكلمات إلى أستمع  

 العاط ية. لإلشارات االنتباه  أعير جيد بشكل أستمع  

 

 ما دائماً  اآلخرين نظر  جهات .25

 حساس. بشكل معها التعامل  يتم م ه مة تك ن 

 البحيح. المسار عن  تبعدنا الصضايا على لالعم َبْ  َ  ت عك ر 

 

 المدرسة في االجتماعية الشبكات أن   أرى ما دائماً  .26

 األداء. تصديم طريم في تصف 

 الصرار. لإلتخاذ أفضل منظ مة خلم على تساعد 

 

 على أعتمد ما دائماً  .27

 اج.أحت ما على الحب ل سبيل في  الص ة السلطة ذات الرسمية غير العالقات 

 ما على الحب ل سبيل في الصرارات اتخاذ بالحية تمتلك التي بالسلطات الرسمية العالقات 
 أحتاج.

 

 ما دائماً  .28

 يطلب ن. ما األم ر أ لياء أعطي 

 الخدمات. من يناسبهم ما لهم  أقد م األم ر أ لياء احتياجات أت هم 
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 ما دائماً  .29

 الطلبة. لدى به م ث م كمرشد أعمل

 سماعه. يرغب ن ما الطلبة خبرأ

 

  الئهم  اكتساب الطلبة رضا زيادة .30

 به. أق م الذي العمل من جزء دائماً  ه  

 الخدمات. لتصديم ضر رياً  ليس 

 

 دائماً   الرسالة الرؤية .31

 الترب ية. العملية في نتجه أين إلى يعرف ا كي للم ظ ين ت عَطيان 

  المجتمعية. رديةال  الرؤية لتحصيم ت سَتخدمان 

 

 ما دائماً  .32

 منهم. المت قعة بالسل كيات الم ظ ين أعر ف 

 المزظ ين. من المت قعة السل كيات أجس د

 

 الذين لألشخاص المهام أعطي ما دائماً  .33

 جيد. بشكل بها  الصيام المهمة إنجاز يستطيع ن  

 التحدي. لهذا نتيجة مهاراتهم سيط  ر ن  
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 شيء ه  ناسال كسب   .34

 به. بالصيام بع بة أجد 

 به. بالصيام جيداً  ن سي أجد 

 

 بطريصة أت ابل ما دائماً  .35

 أق ل. ما خاللها من الجميع ي هم 

 كامل. بشكل المعل مات  مشاركة المتبادل الت اهم عن تبحث 

 

 ما دائماً  .36

 اآلخر ن. يص دها التي التغيرات مع مضيأ

 المعيصات.  أزيل غييرالت إلى الحاجة أدرك

 

 اإلرضاء بعبة الشخبيات مع أتعامل ما دائماً  .37

 مباشر. بأسل ب 

  لباقة. بدبل ماسية 

 

 التي العالقات عن أبحث ما دائماً  .38

 متبادلة. من عة على تحت ي 

 النهائي. الهدف تحصيم على ستساعدني 
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 أملك عام، بشكل .39

 لعالقات.ا من المهام على أكبر تركيزاً  

  العالقات. المهام على مت ازناً  تركيزاً  

 

 ما دائماً  فريم، ضمن أعمل عندما .40

 به. الصيام األعضاء من أت قع ما أ ضح 

 .ةبحماس للمشاركة األعضاء بكافة أدفع 

 

 

 إنتهت أسئلة أختبار الذكاء العاطفي
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 فظة بيت لحم.يادية لدى مديري محاالقسم الثالث: المهارات الق
عزيزتي المديرة, فيما يلي مجم عة فصرات تدل على أبعاد المهارات الصيادية, يرجى  ضع  \عزيزي المدير

  فم الدرجة التي تعبر عن رأيك لكل فصرة:× ( إشارة ) 
 

  تشمل بعض السمات  الصدرات العصلية,  اإلبتكار  ضبط الن س. المجال األول, المهارات الذاتية:

رقم
ال

 

 درجة الموافقة لفقرةا
 ة مدرسة ....\من وجهة نظري كمدير

جداً 
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس
مت

يفة 
ضع

جداً  
فة 
ضعي

 

      أتمتع بالحي ية  النشاط في أداء عملي  1
      أمتلك الصدرة على اإلبغاء للم ظ ين 2
أمتلك الصدرة على ضبط الن س في الم اقف  3

 المختل ة
     

      اء الت ابل مع اآلخرينأتحدث بطالقة أثن 4
      أرغب في تط ير ذاتي مهنياً  5
      اتمتع بر ح المبادرة في تن يذ األعمال 6
      لدي الصدرة على تحمل المسؤلية 7
      أهتم بمظهري الخارجي  أالئم 8

لك اءة في  هي المعرفة المتخببة في فر ع من فر ع العلم  ا المجال الثاني, المهارات الفنية:
 إستخدام هذه المعرفة بما يحصم الهدف.

أ زع المسؤ ليات على المعلمين  فصًا لهيكل  1
 تنظيمي  اضح

     

      أعمل على تحسين ظر ف العمل داخل المدرسة 2
      أ جه التعليمات بب رة م ض عية  اضحة 3
      أتابع سير التص يم لألختبارات المدرسية 4
      يط لألنشطة المدرسيةأجيد التخط 5
      أشرف على جاهزية  سائل السالمة 6
      أستخدم مهارات الت ابل غير الل ظي 7
      أف ض المهام للمعلمين بما يتناسب مع قدراتهم 8

ة على تعامل مع الم ظ ين  تنسيم جه دهم \ تعني قدرة المدير المجال الثالث, المهارات اإلنسانية:
 ح العمل الجماعي بينهم.في خلم ر  

      أشجع الم ظ ين على أبداء آرائهم 1
     أتجنب التهديد بالعص بات للم ظ ين 2
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رقم
ال

 

 درجة الموافقة الفقرة
 

جداً 
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس
مت

يفة 
ضع

جداً  
فة 
ضعي

 

      أشجع العمل الجماعي ضمن فريم منسجم 3
أساهم في حل المشكالت  البع بات  4

 اعية التي ت اجه الم ظ يناإلجتم
     

      أ فر الدعم المعن ي للطالب  الطالبات 5
      أ فر الدعم المادي لطالب  الطاللبات المحتاجين 6
أشجع اللصاءات خارج  قت العمل لتعزيز  7

 العالقات
     

      أعصد شراكات مع المجتمع المحلي 8
ة على رؤية التنظيم الذي يص ده  فهمه  قدرته على \ي قدرة المدير هالمجال الرابع, المهارات اإلدراكية: 

 تب ر  فهم عالقات الم ظف بالمؤسسة  عالقة المؤسسة ككل بالمجتمع الذي تعمل فيه.
      أمتلك رؤية ترب ية  اضحة 1
      أت هم الص انين  الل ائح الخابة بالعمل 2
      أقدم حل ل مبتكرة للمشكالت 3
      ى في إبدار األحكامأتر   4
      اعرض أفكاري بطريصة علمية منظمة 5
      أستثمر أفكار العاملين في المدرسة 6
      أقدم المبلحة العامة على الخابة 7
      أمتلك الصدرة على اإلقناع  حسم األم ر 8
      أمتلك الصدرة على تشخيص ال اقع بأسل ب علمي 9
 
 
 
 

 نةإنتهت اإلستبا
 شكرا لتعاونكم
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 (2ملحق رقم )

 أسماء المحكمين

 مكان العمل التخصص الدرجة العلمية اسم المحكم الرقم
 جامعة بيت لحم أساليب رياضيات ماجستير هيم مطراأبر  1
 جامعة بيرزيت أدارة ترب ية استاذ مساعد احمد فتيحة 2
 الصدس جامعة مناهج تدريب معلمين استاذ مساعد أشرف أب  خيران 3
 جامعة الصدس الم ت حة إدارة ترب ية استاذ مشارك أمال خير 4
 جامعة بيت لحم الت جيه  االرشاد ماجستير رزم بليبي 5
 جامعة الصدس الم ت حة إدارة ترب ية استاذ مشارك رجاء العسيلي 6
 جامعة الصدس الم ت حة دارة ترب يةإ استاذ مشارك عبام خليل 7
 جامعة الصدس تربية يس ربر ف ع يف زيدان 8
 جامعة بيت لحم تربية ماجستير عمر خليل 9
 جامعة الصدس تربية علمية دكت راه غسان سرحان 10
 جامعة الصدس الم ت حة تربية استاذ مشارك محمد عرابلة 11
 جامعة الصدس الم ت حة إدارة تخطيط دكت راه محمد الطيطي 12
 جامعة بيت لحم لغة العربيةمناهج ال دكت راه محمد الزغارنة 13
 جامعة الصدس إدارة ترب ية بر فيس ر محم د أب  سمرة 14
 جامعة الصدس اساليب تدريس استاذ مساعد محسن عدس 15
 جامعة بيت لحم إدارة ترب ية دكت راه نانسي الياس 16
 جامعة الصدس الم ت حة اللغة العربية استاذ مشارك ناهد الكس ابي 17
 جامعة بيت لحم تربية ماجستير  باسينتالي ط 18
 جامعة بيت لحم تربية استاذ مساعد هالة اليمني 19
 جامعة بيت لحم إدارة ترب ية ماجستير هيام عال ي 20

 

 

(3ملحق رقم )  
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 ي صورتها النهائية "بعد التحكيم"االستبانة ف

 

 جامعة القدس

 برنامج اإلدارة التربوية -ربوية كلية العلوم الت

 المدير/ة.................... المحترم/ة . حضرة

 تحية طيبة  بعد :

الذكاء العاطفي وعالقته بالمهارات القيادية لدى مديري المدارس تص م الباحثة بإجراء دراسة ح ل  
 ذلك استكمااًل لمتطلبات الحب ل على درجة الماجستير في اإلدارة الترب ية  في محافظة بيت لحم،

 من جامعة الصدس.

ي أحد المساهمين في إنجاح هذه الدراسة من خالل إجابتكم على أسئلة إختبار \يسرني أن تك ن  
ختيار اإلجابة التي  الذكاء العاط ي   عن فصرات اإلستبانة، لذا آمل" كرم منك" تعبئة جميع حص لها،  ا 

ك لن تعبر عن رأيك بكل بدم  م ض عية،  ذلك لل ب ل لنتائج بحيحة  بادقة، علما أن إجابت
 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فصط،  ستعامل بسرية تامة.

 وتقبلوا شكري وتقديري لحسن تعاونكم

 

 ر ال ي سف غب ن. الباحثة :         

 د. محمد شعيبات. المشرف :
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 القسم األول: البيانات الشخصية:

 فيما ينطبم عليك:× ( يرجى  ضع إشارة ) 

 

 الجنس: .5
 

 أنثى                ذكر                
 

 المؤهل العلمي: .6
 

 أعلى من بكال ري س كال ري س           ب  أقل من بكال ري س          
      

 سنوات الخبرة في التعليم: .7
 

 سن ات 10أكثر من سن ات             10إلى  5من  سن ات            5أقل من 
 

 جهة اإلشراف على المدرسة: .8
 

  كالة  خابة                         حك مية     
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 (  لدى مديري محافظة بيت لحم.EIالقسم الثاني: الذكاء العاطفي )
 

عزيزي المدير/ عزيزتي المديرة، فيما يلي مجم عة من األسئلة  تدل على أبعاد الذكاء العاط ي، يرجى 
تبالغ في تحليل اإلسئلة، كن ع  يًا   فم العبارة التي تنطبم عليك بشكل أفضل، ال× (  ضع إشارة ) 

  اختر العبارة األقرب إلى الطريصه التي تعمل بها.
 

ه  قدرة الشخص على إدراك مشاعره  مشاعر اآلخرين  فهمها،  من ثم اإلعتماد  يعرف الذكاء العاطفي:
رة الذات، ال عي أقسام هي : ال عي بالذات، إدا ةعلى ذلك ال عي الدارة سل كه  عالقاته،  يصسم الى أربع

 اإلحتماعي،  أخيرًا إدارة العالقات.
 

 : Emotional Intelligence Test  (EI)الذكاء العاطفي  إختبار

 لمشاعري يك ن عادةً  .2

 سل كي. على ق ي أثر      

 سل كي. على ضعيف   أثر    

 

 ب العادة في أسترشد أنا .2

  قيمي. أهدافي 

  قيمهم. اآلخرين أهداف 

 

  عادةً  الضغط، تحت أك ن عندما .3

 الطبيعي. ال ضع عن سل كياتي تتغير 

 طبيعي. بشكل بالتبرف أستمر 
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 خالل من أكثر أتعل م عادةً  .4

 المختل ة.  األنشطة بالتجربة الصيام 

 السابصة. بالتجارب  الت كير التأمل

 

 إنني .5

 ن سي. حيال بالت اضع أت بف    

 الِجد . محمل على ن سي آخذ  

 

 ن سي أقدم .6

 “.للحض ر”  امتالكي بالن س بالثصة 

  بالحذر. بالن س الثصة من ببعض 

 

 أك ن دائماً   ضغ ط، شك ك   هناك يك ن عندما .7

 سليمة. قرارات اتخاذ على  قادراً  حاسماً  

 البحيح. الصرار ات خاذ بشأن َحِذراً  

 

 اآلراء عن أعبر دائماً  .8

 بحيح. ه  ما سبيل في  أبر شائعةال غير 

  تدعمها. األغلبية عليها ت افم التي 
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 أن دائماً  أحب .9

 جديدة. تحديات أخ ض 

 الراهن. ال ضع على أحافظ 

 

 أنا عام، بشكل .10

 اآلخرين. ن  س في الثصة أعزز

 بأن سهم. اآلخرين ثصة على أعتمد 

 

 عام، بشكل .11

 برفاتي.ت على تسيطر أنْ  مزاجي  تصلبات لمشاعري أسمح 

 السيطرة. تحت   اندفعاتي مشاعري على أحافظ 

 

 لضغ ط أتعرض عندما .12

 سهل. بشكل أخرى أم ر إلى اهتمامي ينبرف 

 التركيز. على  أحافظ ب ض ح أفكر 

 

 إنني .13

 سأفعله. بأني أق ل ما أن ذ 

 عمله. علي يت جب بما بالصيام أكت ي 
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 بي االخرين ثصة .14

 تلصائي. شكلب عليها أحبل 

مكانية المبداقية خالل من ت بنى   علي. االعتماد  ا 

 

 إنني .15

 لألحداث. رؤيتي في َمِرن   

 عليه. هي كما األحداث رؤية على قادر 

 

  دائماً  المتغيرة، األحداث خالل .16

 المتطلبات. م اكبة لمحا لة بِجد   أعمل 

 األ ل يات.  تغير المتعددة المتطلبات مع سلس   بشكل أتعامل 

 

 إنني .17

 طم حة. أهدافاً  لن سي أحدد 

 لي. الم ض عة األهداف أحصم 

 

  دائماً  أهدافي، لتحصيم السعي في  النكسات العصبات أ اجه عندما .18

 الت قعات. أ  األهداف أعد ل 

 حدث. مما بالرغم األهداف تحصيم إلى السعي في أستمر 
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 عام، بشكل .19

 مني. مت قع أ  مطل ب ه  مما أبعد هدافأ لتحصيم أسعى  

 فحسب. مني المطل بة األهداف لتحصيم أسعى  

 

 أك ن ما دائماً  لي، فربة ت تاح عندما .20

 ال ربة. تلك سأغتنم كنت إذا فيما متأكد غير  

 ال ربة. الغتنام السعي في سب اقاً   

 

 المجم عات بين االختالفات تك ن دائماً  .21

  االضطرابات. باتللبع   سبباً  

 التصدير. م ضع  قيمتها م ه مة 

 

 ما دائماً  التسامح،  عدم التحي ز على يدل   م قف على شاهداً  أك ن حين .22

 بذلك. بدؤ ا الذين األشخاص أتحدى 

 رأيت. ما  أتجاهل الطْرف أغض   

 

 على بناءً  دائماً  المساعدة أقدم .23

 مهامهم. ءأدا في مساعدة من اآلخر ن يحتاجه ما 

  مشاعرهم. اآلخرين احتياجات فهم 
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 إنني .24

 ت صال. التي المهمة الكلمات إلى أستمع 

 العاط ية. لإلشارات االنتباه  أعير جيد بشكل أستمع 

 

  دائماً  اآلخرين نظر  جهات .25

 حساس. بشكل معها التعامل  يتم  لي م ه مة تك ن 

 البحيح. المسار عن  تبعدنا الصضايا على العمل َبْ  َ  ت عك ر 

 

 المدرسة في االجتماعية الشبكات أن   أرى .26

 األداء. تصديم طريم في تصف 

 الصرار. لإلتخاذ أفضل منظ مة خلم على تساعد 

 

 على أعتمد دائماً  .27

 أحتاج. ما على الحب ل سبيل في  الص ة السلطة ذات الرسمية غير العالقات 

 ما على الحب ل سبيل في الصرارات اتخاذ بالحية تمتلك التي لطاتبالس الرسمية العالقات 
 أحتاج.

 

 إنني .28

 يطلب ن. ما األم ر أ لياء أعطي 

 الخدمات. من يناسبهم ما لهم  أقد م األم ر أ لياء احتياجات أت هم 
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 إنني .29

 الطلبة. لدى به م ث م كمرشد أعمل 

 سماعه. يرغب ن ما الطلبة أخبر 

 

  الئهم  اكتساب الطلبة رضا ادةزي .30

 به. أق م الذي العمل من جزء دائماً  ه  

 الخدمات. لتصديم ضر رياً  ليس 

 

 دائماً   الرسالة الرؤية .31

 الترب ية. العملية في نتجه أين إلى يعرف ا كي للم ظ ين ت عَطيان 

  المجتمعية. ال ردية الرؤية لتحصيم ت سَتخدمان 

 

 إنني .32

 منهم. المت قعة بالسل كيات الم ظ ين أعر ف 

 الم ظ ين. من المت قعة السل كيات أطبم 

 

 الذين لألشخاص المهام أعطي دائماً  .33

 جيد. بشكل بها  الصيام المهمة إنجاز يستطيع ن 

 التحدي. لهذا نتيجة مهاراتهم يط  ر ن 
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 شيء ه  الناس  د كسب   .34

 به. بالصيام بع بة أجد 

 به. بالصيام جيداً  سين  أجد  

 

 بطريصة أت ابل دائماً  .35

 أق ل. ما خاللها من الجميع ي هم 

 كامل. بشكل المعل مات  مشاركة المتبادل الت اهم عن تبحث 

 

 إنني .36

 اآلخر ن. يص دها التي التغيرات مع مضيأ 

 المعيصات.  أزيل التغيير إلى الحاجة أدرك

 

 اإلرضاء بعبة شخبيات مع أتعامل دائماً  .37

 مباشر. بأسل ب 

  لباقة. بدبل ماسية 

 

 التي العالقات عن أبحث دائماً  .38

 متبادلة. من عة تحت ي 

 النهائي. الهدف تحصيم على ستساعدني 
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 أمتلك عام، بشكل .39

 العالقات. من المهام على أكبر تركيزاً  

  العالقات. المهام على مت ازناً  تركيزاً  

 

  دائماً  فريم، ضمن أعمل عندما .40

 به. الصيام األعضاء من أت قع ما أ ضح 

 .ةبحماس للمشاركة األعضاء بكافة أدفع 

 

نتهت أسئلة أختبار الذكاء العاطفإ  
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 ة بيت لحم.القسم الثالث: المهارات القيادية لدى مديري محافظ

ل على أبعاد المهارات القيادية، عزيزي المدير/ عزيزتي المديرة، فيما يلي مجموعة فقرات تد

 وفق الدرجة التي تعبر عن رأيك لكل فقرة:× ( يرجى وضع إشارة ) 

قم
لر
ا

 

 درجة الموافقة الفقرة

 من وجهة نظري كمدير/ة مدرسة ....

دا
ج
ة 
ير
كب

 

رة
بي
ك

طة 
س
تو
م

 

فة
عي
ض

دا   
ج
ة 
يف
ضع

 

ية، واإلبتكار وضبط وتشمل بعض السمات والقدرات العقل المجال األول، المهارات الذاتية:
 النفس، وتتطلب هذه المهارات وجود القوة البدنية، والقدرة على التحمل.

      أتمتع بالحيوية والنشاط في أداء عملي 1

      أمتلك القدرة على اإلصغاء اآلخرين 2

أمتلك القدرة على ضبط النفس في المواقف  3
 المختلفة

     

      مع اآلخرينأتحدث بطالقة أثناء التواصل  4

      أعمل في تطوير ذاتي مهنيا   5

      اتمتع بروح المبادرة في تنفيذ األعمال 6

      لدي القدرة على تحمل المسؤولية 7

      أهتم بمظهري الخارجي  الالئق 8

وهي المعرفة والكفاءة في إستخدام هذه المعرفة بما يحقق  المجال الثاني، المهارات الفنية:
 لهدف المرغوب بفاعلية.ا

أوزع المسؤوليات على الموظفين وفقا  لهيكل  1
 تنظيمي واضح

     

لدي القدرة على اإلختيار األمثل بين البدائل  2
 المتاحة

     

      اجسد لدى الموظفين مبدأ الشعور بالمتعة 3

أعزز المبادرات االبداعية والحلول غير النمطية  4
 للموظفين

     

      ركني الموظفين في وضع القراراتيشا 5

      أقوم بادراة اإلجتماعات المدرسية بمهارة 6

      لدي القدرة على إقناع اآلخرين بارئي 7

      أفوض المهام للمعلمين بما يتناسب مع قدراتهم 8

وتنسيق : وتعني قدرة المدير/ة على التعامل مع الموظفين المجال الثالث, المهارات اإلنسانية
 جهودهم في خلق روح العمل الجماعي بينهم.

 

      أشجع الموظفين على إبداء آرائهم 1

      أتجنب التهديد بالعقوبات للموظفين 2
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قم
لر
ا

 

 درجة الموافقة الفقرة

 

دا  
ج
ة 
ير
كب

 

رة
بي
ك

طة 
س
تو
م

 

فة
عي
ض

دا   
ج
ة 
يف
ضع

 

      أشجع العمل الجماعي ضمن فريق منسجم 3

المشكالت  اإلجتماعية التي تواجه  أساهم في حل 4
 الموظفين

     

      أوفر الدعم المعنوي للطلبة 5

      أتبنى إستراتيجية العمل بروح الفريق 6

أشجع اللقاءات خارج وقت العمل لتعزيز  7
 العالقات

     

      أعقد شراكات مع المجتمع المحلي 8

درة المدير/ة على رؤية التنظيم الذي يقوده وفهمه وهي ق المجال الرابع، المهارات اإلدراكية:
وقدرته على تصور، وفهم عالقات الموظف بالمؤسسة وعالقة المؤسسة ككل بالمجتمع الذي 

 تعمل فيه.

      أتفهم القوانين واللوائح الخاصة بالعمل 1

      أقدم حلول مبتكرة للمشكالت 2

      أتروى في إصدار األحكام 3

      كاري بطريقة علمية منظمةاعرض أف 4

      أستثمر أفكار العاملين في المدرسة 5

      أقدم المصلحة العامة على الخاصة 6

      أمتلك القدرة على اإلقناع وحسم األمور 7

      أمتلك القدرة على تشخيص الواقع بأسلوب علمي 8

 

 

 

 

 إنتهت اإلستبانة

 شكرا لتعاونكم
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 (4ملحق رقم )
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 (5ملحق رقم )
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 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 53 ت زيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.  (1.3)
 56 نتائج معامل الثبات للمجاالت (2.3)

(1.4) 
المت سىىىىىطات الحسىىىىىابية  االنحرافىىىىىات المعياريىىىىىة السىىىىىتجابات أفىىىىىراد عينىىىىىة 

دى مىىديري المىىدارس فىىي محافظىىة بيىىت الدراسىىة لدرجىىة الىىذكاء العىىاط ي لىى
 لحم من  جهة نظرهم 

60 

(2.4) 
المت سىىىىىطات الحسىىىىىابية  االنحرافىىىىىات المعياريىىىىىة السىىىىىتجابات أفىىىىىراد عينىىىىىة 
الدراسىىىىة لمجىىىىاالت درجىىىىة المهىىىىارات الصياديىىىىة لىىىىدى مىىىىديري المىىىىدارس فىىىىي 

 محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم 
61 

عياريىىىىىة السىىىىىتجابات أفىىىىىراد عينىىىىىة المت سىىىىىطات الحسىىىىىابية  االنحرافىىىىىات الم (3.4)
 .الدراسة لمجال المهارات الذاتية

62 

المت سىىىىىطات الحسىىىىىابية  االنحرافىىىىىات المعياريىىىىىة السىىىىىتجابات أفىىىىىراد عينىىىىىة  (4.4)
 .المهارات ال نيةالدراسة لمجال 

63 

المت سىىىىىطات الحسىىىىىابية  االنحرافىىىىىات المعياريىىىىىة السىىىىىتجابات أفىىىىىراد عينىىىىىة  (5.4)
 ت اإلنسانيةمجال المهاراالدراسة ل

64 

(6.4) 
المت سىىىىىطات الحسىىىىىابية  االنحرافىىىىىات المعياريىىىىىة السىىىىىتجابات أفىىىىىراد عينىىىىىة 

 مجال المهارات اإلدراكيةالدراسة ل
65 

(7.4) 
بىىىين درجىىىة الىىىذكاء  معامىىىل ارتبىىىاط بيرسىىى ن  الداللىىىة االحبىىىائية للعالقىىىة

العىاط ي  المهىارات الصياديىة لىدى مىىديري المىدارس فىي محافظىة بيىت لحىىم 
 . جهة نظرهم من 

66 

(8.4) 
نتائج اختبار "ت" للعينات المستصلة الستجابة أفراد العينىة بىين مت سىطات 
تصىىىديرات أفىىىراد العينىىىة لدرجىىىة الىىىذكاء العىىىاط ي لىىىدى مىىىديري المىىىدارس فىىىي 

 محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم حسب متغير الجنس.
67 

(9.4) 
اد العينة بين مت سطات نتائج اختبار "ت" للعينات المستصلة الستجابة أفر 

تصديرات أفراد العينة لدرجة الذكاء العاط ي لدى مديري المدارس افي 
 محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم حسب متغير المؤهل العلمي.

68 

نتائج اختبار "ت" للعينات المستصلة الستجابة أفراد العينىة بىين مت سىطات  (10.4)
اط ي لىىىدى مىىىديري المىىىدارس فىىىي تصىىىديرات أفىىىراد العينىىىة لدرجىىىة الىىىذكاء العىىى

69 
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 .محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم حسب متغير سن ات الخبرة

(11.4) 
 المت سطات الحسابية  االنحرافات المعيارية الستجابة أفىراد عينىة الدراسىة

فىىي محافظىىة بيىىت لدرجىىة الىىذكاء العىىاط ي لىىدى مىىديري المىىدارس الثان يىىة 
 اإلشراف على المدرسة.م تعزى لمتغير جهة لحم من  جهة نظرهم

70 

(12.4) 
نتائج اختبار "ت" للعينات المستصلة الستجابة أفراد العينىة بىين مت سىطات 
تصىىديرات أفىىراد العينىىة لدرجىىة المهىىارات الصياديىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي 

 .محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم حسب متغير الجنس
71 

(13.4) 

الستجابة أفراد العينىة بىين مت سىطات  نتائج اختبار "ت" للعينات المستصلة
تصىىديرات أفىىراد العينىىة لدرجىىة المهىىارات الصياديىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي 

 .محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم حسب متغير الجنس
 

72 

(14.4) 
نتائج اختبار "ت" للعينات المستصلة الستجابة أفراد العينىة بىين مت سىطات 

مهىىارات الصياديىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي تصىىديرات أفىىراد العينىىة لدرجىىة ال
 .محافظة بيت لحم من  جهة نظرهم حسب متغير المؤهل العلمي

73 

(15.4) 

نتائج اختبار "ت" للعينات المستصلة الستجابة أفراد العينىة بىين مت سىطات 
تصىىديرات أفىىراد العينىىة لدرجىىة المهىىارات الصياديىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي 

 هة نظرهم حسب متغير سن ات الخبرة.محافظة بيت لحم من  ج
 

74 

(16.4) 
 المت سطات الحسابية  االنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة
لدرجة المهارات الصيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم من 

  جهة نظرهم تعزى لمتغير جهة اإلشراف على المدرسة.
75 

(17.4) 

لتباين األحادي الستجابة أفراد العينة بين مت سطات نتائج اختبار تحليل ا
تصىىديرات أفىىراد العينىىة لدرجىىة المهىىارات الصياديىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي 
محافظىىة بيىىت لحىىم مىىن  جهىىة نظىىرهم تعىىزى لمتغيىىر جهىىة اإلشىىراف علىىى 

 المدرسة.

76 
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 فهرس المالحق
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