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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. 


