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ػإعداء

 ىداءإ
 

  رسوؿ اهلل  ة حبيبيرسوؿ المحبة والرحم إلى. 

 دمائيـ الطاىرة ثرى الوطف الغالىأرواح شيداء فمسطيف الذيف رووا بلى إ . 

 بلؿ الغاشـ تحت الظمـ واالستبدادلى أسرانا القابعييف فى سجوف االحتإ. 

 الصامد فى أرجاء فمسطيف الحبيبة إلى شعبي األبي. 

  يف أداميـ اهلل وحفظيـ مف كؿ سوءالحبيبإلى والدّي. 

 عناء المشوار لذي شاركنيإلى رفيؽ دربي زوجي الغالي ا. 

 وفياءإلى أبنائي وبناتي األ. 

 عزاءإلى إخوتي وأخواتي األ. 

 صحاب الطموح واليمـ العاليةإلى أ. 

 وكرامتيا عبر جسور العمـ والنور مة مجدىا وعزىاف أف يعود لؤلواقيإلى الت. 

 لى أىؿ العمـ وطمبتوإ ،ريؽ الحريةط المشاعؿ الذيف ينيروف إلى حاممي. 

 
 هذا البحث المتواضع على دروب العلم والتعلمأهدى  
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ػوتقدغرػذصر

 شكر وتقدير
ف يسرت لى ة أ، ولؾ الشكر والمنّ لجبلؿ وجيؾ وعظيـ سمطانؾ الحمد هلل كما ينبغي

لو وعمى أ ()، والصبلة عمى سيد المرسميف وخاتـ النبييف محمد إلتماـ ىذا العمؿ ، ووفقتنيالسبؿ
 .لبانىأحمد والبخارى وصححو األجمعيف. )ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس( رواه أوصحبو 
متناف إلى وليثمج صدري أف أتقدـ بالشكر واالنطبلقًا مف العرفاف بالجميؿ، فإنو ليسرني ا

ني مف منابع عممو بالكثير، والذي ما توانى مد  أالذي  جميل الطيراوي/الدكتور أستاذي، ومشرفي
وحمدًا هلل بأف يسره في دربي ويسر بو أمري  في جميع المجاالت،مد يد المساعدة لي عف يومًا 

 .وعسى أف يطيؿ عمره ليبقى نبراسًا متؤللئًا في نور العمـ والعمماء
 ألستاذي الجميميف عضوي لجنة المناقشة:كما اتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير 

 الدكتور: محمد عبد العزيز الجريسي
 األستاذ الدكتور: عايدة شعباف صالح.

لتفضميما بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة، ولما بذاله مف جيد ووقت في قراءتيا رغـ أعبائيما 
ذه الرسالة لتخرج في الكثيرة، وأسألو تعالي أف ينفعني بمبلحظاتيما التي يبديانيا لي لتحسيف ى

 أجمؿ حمة، فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.
مف جامعة األقصى وأكاديمية اإلدارة والسياسة  وأتقدـ كذلؾ بجزيؿ الشكر إلى كؿ   

موه لي مف مساعدة ومساندة مكنتني مف ف والطمبة، لكؿ ما قد  يت العميا ممثمة باإلدارة والعامملمدراسا
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة  مسيرتي العممية.المضي بخطى ثابتة في 

غنائيا بمقترحاتيـ القيمة.  المناقشة الموقريف عمى ما تكبدوه مف عناء في قراءة رسالتي المتواضعة وا 

 .عمى تدقيقو ىذه الرسالة لغويًا. ادخميل عبد الفتاح حم  والشكر موصوؿ إلى الدكتور/ 
خوتي وأخواتي وأبنائي ا  الحبيبيف و  ـ والتقدير إلى والديّ حتراالشكر واالـ بفائؽ وأتقدكما 

 الذيف ساندوني معنويًا وماديًا ووقفوا بجانبي منذ بداية مسيرتي العممية وجزاىـ اهلل عني كؿ الخير.
 إلى كؿ مف مد لي يد العوف في مسيرتي العممية. الشكر وفي النياية يسرني أف أتقدـ بجزيؿ
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 ب  إىداء
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 ز  الجداوؿ قائمة

 ي  األشكاؿ قائمة

 ؾ  المبلحؽ قائمة

 ؿ  الدراسة ممخص
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ػاضدرادظػطضخص

 الدراسة ممخص

مدارس المرحمة  الذكاء العاطفي لمديريطبيعة العبلقة بيف  إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
مستوى كشؼ عف الو  .بمحافظات غزةمدارس المرحمة الثانوية والوالء التنظيمي لمعممي  الثانوية

مستوى كشؼ عف الباإلضافة إلى  .بمحافظات غزةمدارس المرحمة الثانوية  الذكاء العاطفي لمديري
 إلى التعرؼكما شممت الدراسة  .محافظات غزةمدارس المرحمة الثانوية ب عمميلم الوالء التنظيمي

تبعًا لممتغيرات وفي الوالء التنظيمي لممعمميف الفروؽ المحتممة في الذكاء العاطفي لممديريف طبيعة 
 .في مدارس الثانوية بمحافظات غزة)الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، عدد سنوات الخدمة( : ةالتالي

بمحافظات الحكومية مدارس الثانوية المديري ومعممي جميع  عمى اشتمؿ مجتمع الدراسةو 
 اً ( معمم5515، و)مف كبل الجنسيف اً ( مدير 145البالغ عددىـ )و  2513/2514لمعاـ الدراسي  غزة

كما بمغت ( معممة، 131( معمـ و)119: )(255)مف  المعمميف عينة تكونتو  ،مف كبل الجنسيف
، تكونت مف بالمدراءحيث قامت الباحثة بإعداد استبانتيف، األولى خاصة  .(87)مف  المدراءعينة 

محاور خمس ىي: )الوعي الذاتي، إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات، الدافعية،  موزعة عمى( فقرة 35)
( فقرة موزعة عمى 22، تكونت مف )لمعمميفبا خاصة خرىاآل، و التعاطؼ، الميارة االجتماعية(

 .محاور ثبلث وىي: ) الوالء المستمر، الوالء العاطفي، الوالء المعياري(
مستوى الذكاء  ما يمي:نتائج ال وكانت أىم، التحميميالمنيج الوصفي الباحثة عت تباو 

ومستوى الوالء  ،%(8773) بوزف نسبي ،مرتفع العاطفي لمدراء المرحمة الثانوية في محافظات غزة
أظيرت كما  %(.7575) متوسط، بوزف نسبيالتنظيمي لمعممي المرحمة الثانوية في محافظات غزة 

حصائية بيف الذكاء العاطفي لمديري مدارس إوجود عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة  الدراسة
الدرجة في جوىرية  جود فروؽباإلضافة إلى و  الثانوية بمحافظات غزة والوالء التنظيمي لممعمميف.

اء مدر لدى الكمية لمذكاء العاطفي ومجاالتو التالية: )الوعي الذاتي، التعاطؼ، الميارة االجتماعية( 
 ،لنوع الجنس لممدراء )ذكور،إناث(تعزى المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة 

الدرجة الكمية لمذكاء العاطفي في جوىرية  ـ وجود فروؽالفروؽ كانت لصالح المديرات. وعد
عية، مجاؿ ومجاالتو: ) الوعي الذاتي، إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات، التعاطؼ، المياراة االجتما

لممؤىؿ: تعزى مدراء المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة لدى الدافعية( 
الذكاء العاطفي ومجاالتو: )الوعي في درجات جوىرية  وجود فروؽ)بكالوريس، ماجستير(. وعدـ 

مدراء المرحمة الثانوية في المدارس لدى الذاتي، إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات، الميارة االجتماعية( 
 15-5سنوات،  5لسنوات الخبرة العممية لممدراء: )أقؿ مف تعزى الحكومية في محافظات غزة 
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، لصالح مجاؿ: )الدافعية والتعاطؼ(في درجات  وجود فروؽو  ،سنوات( 15سنوات، أكثر مف 
الوالء في درجات جوىرية  ـ وجود فروؽوعدسنوات. 15-5المعمميف الذيف لدييـ خبرة عممية مف 

معممي المرحمة الثانوية لدى التنظيمي ومجاالتو: )الوالء المستمر، الوالء العاطفي،الوالء المعياري( 
 وجود فروؽلنوع الجنس لممعمميف: )ذكور،إناث(. تعزى في المدارس الحكومية في محافظات غزة 

معممي لدى طفي،الوالء المعياري( الوالء التنظيمي ومجاالتو: )الوالء العافي درجات جوىرية 
لمفئات العمرية لممعمميف: )أقؿ مف تعزى المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة 

وعدـ ، سنة فأكثر 35الفروؽ كانت لصالح المعمميف الذي أعمارىـ ، سنة فأكثر( 35سنة،  35
الوالء التنظيمي في درجات ة جوىري وجود فروؽو وجود فروؽ في درجات )الوالء المستمر(. 

معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في لدى )الوالء المستمر، الوالء العاطفي(  :ومجاالتو
لصالح المعمميف الحاصميف ، )بكالوريس، ماجستير( :لممؤىؿ العممي لممعمميفتعزى محافظات غزة 

 جوىرية فروؽ وجودعدـ  )الوالء المعياري(.في درجات فروؽ وعدـ وجود  ،عمى شيادة الماجستير
معممي المرحمة لدى الوالء التنظيمي ومجاالتو: )الوالء العاطفي، الوالء المعياري( في درجات 

لسنوات الخبرة العممية لممعمميف: )أقؿ مف تعزى الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة 
مستمر(، )الوالء الفي درجات  وجود فروؽو سنوات(،  15سنوات، أكثر مف  15-5، سنوات 5

 سنوات. 15-5لصالح المعمميف ذوي الخبرة العممية مف 

 وبناًء عمى ىذه النتائج أوصت الدراسة باآلتي:
االستعانة بخبراء مختصيف في المجاؿ إلعطاء برامج ودورات تدريبية في تنمية الذكاء  .1

 العاطفي لممدراء وكيفية العمؿ عمى  زيادة الوالء التنظيمي لممعمميف. 

قياس مستوى الذكاء العاطفي لمدراء المدارس والوالء التنظيمي لممعمميف بشكؿ مستمر  .2
  ودوري.

اختبار في الذكاء العاطفي لمعرفة مستوى الذكاء لديو وتعييف إخضاع مف يعيف مديرًا إلى  .3
 ذوي المستويات العميا.

العمؿ عمى االىتماـ بأبعاد الذكاء العاطفي لدى مدراء المرحمة الثانوية الذكور مف خبلؿ  .4
 التدريب العممي الميداني.

لرفع مستوى سنوات لدورات تدريبية  15إخضاع المدراء ذوي الخدمة العممية األكثر مف  .5
 ذكائيـ العاطفي خاصًة في المجاالت التالية: )الدافعية، التعاطؼ(.

سنة لدورات تدريبية لرفع مستوى والئيـ  35إخضاع المعمميف ذوي الفئات العمرية األقؿ مف  .6
 التنظيمي.
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إخضاع المعمميف الحاصميف عمى بكالوريس لدورات تدريبية لرفع مستوى والئيـ التنظيمي  .7
 ت التالية: )الوالء المستمر، الوالء العاطفي(.في المجاال

ثارة دافعية العامميف عمى إدراؾ النجاح. .8  تحفيز وا 

ف في مرحمة الثانوية بالعوامؿ ذات األثر في رفع مستوى والئيـ التنظيمي، يتوعية المعمم .9
ليف في ؤو وذلؾ مف خبلؿ المقاءات التربوية، والمشاغؿ التدريبية، ومف ثـ متابعة المس

 زارة والمديريات لمدى تفعيؿ ىذه العوامؿ مف قبؿ مديري المدراس.الو 

 مقترحات الدراسة:
 إجراء دراسة مماثمة عمى المدارس الثانوية الخاصة. .1

 العاطفي لمقاييس الذكاء اختبار إجراء في ُيساعد إلكترونياً  معد مقياس لتصميـ عممية إجراء دراسة .2

 .الباحثيف ِقبؿ مف الوقت لتوفير الدقيقة

 عمى فاشمة(، وذلؾ باالعتماد أو ناجحة )سواء العممية الحياة مف مواقؼ تتناوؿ بحثية إجراء دراسة .3

 كدروس ذلؾ بعد سيتـ تعميميا التي المواقؼ ىذه في فشؿ أو نجاح كعامؿ العاطفي الذكاء عنصر

 .المؤسسة في مستفادة

 .الحيوية المؤسسات القيادة في عمى المختمفة بمكوناتو العاطفي الذكاء تأثير حوؿ ء دراسةإجرا .4

 إجراء دراسة حوؿ الذكاء العاطفي لرؤساء الجامعات بمحافظات غزة وعبلقتو بالوالء التنظيمي .5
  لمعامميف.
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Abstractػ

Abstract 

Emotional Intelligence of Managers secondary schools Principals 

and its relationship on organizational loyalty on teachers in Gaza 

Governorates. 

The study aimed to know the nature of the relationship between 

emotional intelligence of managers secondary school and organizational 

loyalty to the secondary school teachers in the provinces of Gaza. The 

detection level of emotional intelligence of managers secondary school in 

Gaza Governorates. In addition to the disclosure of organizational loyalty 

level for teachers of secondary school in Gaza Governorates. The study 

also included to identify the nature of the potential differences in emotional 

intelligence of managers in organizational loyalty to the teachers according 

to the following variables: (gender, age, educational qualification, the 

number of years of service) in secondary schools in Gaza Governorates. 

This included the study population on all managers and teachers of 

public secondary schools in Gaza Governorates for the academic year 

2013/2014 totaling (145) director of both sexes, and (5015) teachers of 

both sexes, and consisted of teachers sample of (250) (119) teacher and 

(131) teacher, as was a sample of managers (87). Where the researcher 

prepare two questionnaires, the first private Managers, consisted of 35 

items distributed axes five are: (self-awareness, managing emotions and 

organize self-motivation, empathy, and social skill), a private teacher and 

the other, which consisted of 22 items distributed on three axes, namely: 

(continuing loyalty, emotional loyalty, loyalty to the standard). 

The researcher followed the descriptive analytical method, and the 

most important results include: the level of emotional intelligence of 

managers secondary school in the Gaza Strip is high, relative weight 

(87.3%), and the level of organizational loyalty to secondary school 

teachers in the Gaza Strip average, relative weight (70.5%). The study also 

showed the presence of a positive correlation statistically significant 

differences between emotional intelligence of managers of secondary 

schools in Gaza Governorates and organizational loyalty of teachers. In 

addition, there are significant differences in the overall degree of emotional 

intelligence and the following fields: (self-awareness, empathy, and social 

skill) at the secondary level managers in the public schools in the Gaza 

Strip due to the gender of the managers (male, female), the differences 

were in favor of the directors. And the absence of significant differences in 

the overall degree of emotional intelligence and the fields of: (self-
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awareness, managing emotions and organize self, empathy, social skills, 

the field of motivation) at the secondary level managers in the public 

schools in the Gaza Strip due to the qualification: (BA, MA). And the 

absence of significant differences in the degree of emotional intelligence 

and the fields of: (self-awareness, managing emotions and organize self, 

social skill) at the secondary level managers in the public schools in the 

Gaza Strip due to years of practical experience of the directors: (less than 5 

years, 5-10 years, more than 10 years), and the existence of differences in 

degrees of the field: (motivation, empathy), in favor of teachers who have 

practical experience of 5-10snoat. And the absence of significant 

differences in the degree of organizational loyalty and fields: (continuing 

loyalty, emotional loyalty, loyalty standard) with secondary school teachers 

in public schools in the Gaza Strip due to the gender of teachers: (male, 

female). There are substantial differences in the degree of organizational 

loyalty and fields: (emotional loyalty, the standard of allegiance) to the 

secondary school teachers in public schools in the Gaza Strip due to the age 

groups of teachers: (less than 35 years old, 35 years and older), the 

differences were in favor of teachers who ages 35 years or more, and the 

lack of differences in degrees (continuous loyalty). And the existence of 

substantial differences in the degree of organizational loyalty and fields: 

(continuing loyalty, loyalty and emotional) with secondary school teachers 

in public schools in the Gaza Strip due to the qualified scientific teachers: 

(BA, MA), in favor of teachers who obtained a master's degree, and the 

lack of differences in degrees (standard) loyalty. The absence of significant 

differences in the degree of organizational loyalty and fields: (emotional 

loyalty, the standard of loyalty) to the secondary school teachers in public 

schools in the Gaza Strip due to years of practical experience for teachers: 

(less than 5 years, 5-10 years, more than 10 years), and the existence of 

differences in degrees (continuous loyalty), for the benefit of teachers with 

practical experience of 5-10 years. 
 

Based on these results, the study recommended the following: 

1. hiring specialists in the field to give training courses and programs in 

the development of emotional intelligence of managers and how to 

work on increasing organizational loyalty to the teachers. 

2. Measure the level of emotional intelligence for school administrators 

and teachers organizational loyalty continuously and periodically. 

3. subjected to appoint a director to the test in emotional intelligence to 

see the level of intelligence has set with the upper levels. 

4. Work to pay attention to the dimensions of emotional intelligence at 

the secondary level male managers through practical field training. 
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5. subjecting managers with practical service most of the 10 years of 

training courses to upgrade, especially in the areas of emotional 

intelligence: (motivation, empathy). 

6. subjecting teachers with at least the age groups of 35 years of 

training courses to raise the level of organizational loyalty. 

7. subject teachers who obtained the Bachelor of training courses to 

raise the level of organizational loyalty in the following areas: 

(continuing loyalty, loyalty and emotional). 

8. motivate and raise the motivation of employees to recognize success. 

9. educate teachers in the secondary phase of the factors that impact in 

raising the level of organizational loyalty, and through educational 

meetings, workshops and training, and then the follow-up officials 

in the ministry and directorates of the extent of activation of these 

factors by schools managers. 

Proposals of the study: 

1. conduct a similar study on the private secondary schools. 

2. conduct a scientific study to design a contagious scale electronically 

helps in testing standards emotional intelligence minute to save time 

by researchers. 

3. conducting a research study on the attitudes of life (whether 

successful or failed), and relying on emotional intelligence as a 

factor in the success or failure of these positions, which will be 

circulated later as lessons learned in the enterprise element. 

4. conduct a study on the impact of the various components of 

emotional intelligence leadership in vital institutions. 

5. conduct a study on the emotional intelligence of University 

Presidents provinces of Gaza and its relationship to organizational 

loyalty to employees. 
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 :مقدمة 
 في مثيؿ لو عرؼيُ  لـ اً تغير  العشريف القرف مف األخيرة العقود في اإلنساف حياة مبلمح تغيرت

 أكثر وتطورات تغيرات القادمة القميمة السنوات في العالـ وسيشيد البشرية، تاريخ مف سابقة حقبة يأ

واإلدارية التربوية و  والمعرفية العممية والمشكبلت القضايا مف العديد ظيور شؾ وال عنيا سينتج ة،حدّ 
 المتغيرات ىذه ظؿ وفي ء.سوا حد   عمى والمجتمعات األفراد ستواجو التي واالقتصادية االجتماعيةو 

 التربوية المؤسسات أىمية تبرز االتصاالت، وتقنية المعمومات ثورة عصر تسـ التي المتبلحقة
  .واإلرشاد والتوجيو بالتربية عنىتُ  التي الخدمية المؤسسات كافة بيف مف والتعميمية
، والتعميمية التربوية ؤسسةالم عاتؽ عمى فإ  المعرفة، عمى قائـ مجتمع بناء ميمة اليـو

 مع والتأقمـ األحداث مواكبة عمى ومساعدتيـ عصرية، بطريقة األجياؿ تنشئة عمى والعمؿ

 .الموروث أصالة عمى المحافظة مع المستقبؿ آفاؽ نحو بيـ واالنطبلؽ المستجدات،
التربوية اليـو تحتاج إلى رؤية جديدة تيدؼ إلى تربية القمب والوجداف إلى جانب  سةالمؤسف

العقؿ والفكر ليتحقؽ معنى التربية المتكاممة التي نادى بيا المربوف في العصر الحديث، ولكي 
 ال بد مف وجود قيادة تربوية واعية متعددة الكفاءات والميارات. تحقؽ المدرسة ىذا اليدؼ

 المؤثرة العناصر أىـ باعتباره رئيًسا مركًزادير الم يتخذ التعميمية التربوية ؤسسةمال ىذه وفي

 في الزاوية حجر بالتأكيد وىو التعميمي، النظاـ أىداؼ وتحقيؽ لتعميـ،التربية وا وجودة فاعمية في

 .األوؿ اإلنتاج خط عند يقؼ الذي البشريّ  العنصر وىو ال كيؼ كمو، التعميمي البناء

 عوامؿ باعتبارىا العمؿ وظروؼ اإلدارية القيادة مثؿ العوامؿ بعض أىمية مف الرغـ وعمى"

 بأثر تقارف ال العوامؿ ىذه أف إال، الدرس قاعات في ينتظموف الذيف ممطبلبل بالنسبة أىميتيا ليا

 (.19: 1996ومتولي،  الجواد عبد) ."التعميمية العممية في ودوره المدرس
 رفعت التي والشواىد رفيعة، واجتماعية نيةدي انةمك المعمموف ناؿ القويـ اإلسبلمي شرعنا وفي

 يبعثني لـ اهلل إف" :() يقوؿ المطيرة، النبوية والّسنة الكريـ القرآف في كثيرة والعمماء العمـ شأف مف

امرأتو ال  رواه مسمـ في كتاب الطبلؽ، باب بياف أف تخيير. "يسرام معمًما بعثني ولكف متعنًتا، وال معنتًا
 (.1478(. حديث رقـ )15/75يكوف طبلقًا إال بالنية )ج

 مشروع أيّ  في األساس المنطمؽ ىو ديرالم أفّ  عمى والتربية النفس عمماء يجمع ويكاد

المديريف و  نوعية عمى تعتمد ننشدىا التي الفاعمة فالتربية والتعميمي، التربوي واإلصبلح لمتطوير
 وحماسيـ العمؿ في وجديتيـ وأخبلقياتيا، المينة بقواعد والتزاميـ لميمتيـ فيميـ ومدى المعمميف،

 (.2: 2558)مغربي،  .فيو ورغبتيـ
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ممقف لقوانيف  المدير مجرد يعد فمـ األخيرة، اآلونة فيدير والمعمـ الم ومياـ أدوار تغيرت لقد
 بؿ فقط، لمخبرات وناقؿ لممعارؼ ممقف مجرد أيضاً  المعمـمديرية التربية والتعميـ لممعمميف، ولـ يعد 

 . واالبتكار الناقد التفكير عمى لمتبلميذ ومحفًزا لمتعمـ، ومشجًعا وميسًرا موجًيا أصبح
المدرسية عماؿ باألبالقياـ  الكفيمة الميارات بعض إتقاف ديرالم مف تتطمب ال الّحقة والمينية

 مياـ أداء في الوجداف وبيف المعرفة بيف المزج عمى القدرة تتطمب أنيا بؿ ،فقطروتينية الكتابية ال

 .المطموبة األداء معايير وفؽ وأعبائيا بواجباتيا والقياـ المينة،
 والكفايات الشخصية السمات مف مجموعة ديرالم في يتوفر أف يتطمب ذلؾ بأفّ  شؾ مف وما

 .واإلنتاجية واالجتماعية والوجدانية والشخصية والميارية المعرفية المجاالت، كافة في المينية
 اآلخريف، مع وتجانسيـ توافقيـ بمدى يتّأثر اإلدارة مينة في ديريفالم نجاح أفّ  شؾّ  وال

 وكفاءتيـ المينية، قدرتيـ عمى تّؤثر قد داريةاإل مواقفيـ في ديروفالم يبدييا التي واالنفعاالت

  .اإلنتاجية
 قدرتو في تتجمى الوجدانية، القدرات مف بمجموعة الفرد يتحمى أف الميني النجاح ويتطمب

 الوجدانية حياتو إدارة عمى قدرتو في أي ونزعاتو، نزواتو في والتحكـ وانفعاالتو، بمشاعره وعيو عمى

 (.86: 2555)جولماف،  معيـ عبلقتو في بمرونة معيا والتفاعؿ اآلخريف، لمشاعر وقراءتو بذكاء،
 المعمـالمدير و  بيف وتفاعؿ اتصاؿ مينة وىي اجتماعية، يةٌ إنسان نةٌ مي التعميـ مينة إف

 الشخصي، ومزاجو ،ديرالم فسماتح. واض بشكؿٍ  وشخصيتو ديرالم ذاتية فييا تظير والمتعمـ،

والء المعمـ وعمى كفاءة  وعمى المينيه أداء عمىبًا إيجا أو اً سمب شؾ وال تنعكس تفكيره، وطريقة
 المتعمـ.

ولية إعداد الطمبة وتزويدىـ بالمعارؼ ؤ تقع عمييا مسالمؤسسة الميمة التي المدرسة تعد و 
وتعد المدرسة  ،نخراط في الحياة المستقبميةتجاىات التي يصبحوف بعدىا مؤىميف لبلوالميارات واال

الثانوية مرحمة ميمة في حياة الطمبة لكونيا تشكؿ حمقة الوصؿ بيف التعميـ األساسي والتعميـ 
الجامعي، ولكونيا تعمؿ عمى إعداد الطالب وتزويده بكؿ ما يحتاجة مف معارؼ لمواصمة دراستو 

 (.1: 2512)الموزي،  الجامعية أو التوجو إلى سوؽ العمؿ
يرىا معنية باالىتماـ بمعممييا، والحرص عمى اىتماماتيـ، وتوقعاتيـ، ممثمة بمدة فالمدرس

ضافة الجديد لدييـ والشعور معيـ  وتوجياتيـ المستقبمية، إذ ال بد مف النظر إلى تطوير كفاياتيـ وا 
دراؾ حاجات المعمموالتبادؿ معيـ لممشاعر والعواطؼ، إذ إف اال ف ومتطمباتيـ يىتماـ الجيد، وا 

 (.249: 2559)السعود، دة والئيـ التنظيمي نحو مؤسساتيـ يؤدي إلى زيا
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الدور األكبر ألداء ىذا الدور الميـ في حياة  والمعمموف فييا وتمعب إدارة المدرسة الثانوية 
ويأتي  .الطالب، مما يتطمب أف تكوف ىذه اإلدارة ذات مواصفات خاصة تؤىميا لمقياـ بيذه الميمة

في مقدمة ىذه المواصفات القدرات العقمية التي يجب أف يتمتع بيا مدير المدرسة وبالذات ما يطمؽ 
فالذكاء بمفيومو الحديث ال يتضمف قدرة "، عميو بالذكاءات المتعددة والتي منيا الذكاء العاطفي

نما ىو عبارة عف مجموعة مف القدرات  (115: 2558)أبو النصر،  ."واحدة وا 
الحظ )جاردنر( أف أساس الذكاء في العبلقات اإلنسانية يشمؿ القدرة عمى أف تميز  وقد

وتستجيب استجابة مبلئمة لمحاالت النفسية واألمزجة والميوؿ والرغبات الخاصة باآلخريف، ويضيؼ 
)جاردنر( أف مفتاح معرفة الذات في ذكاء العبلقات الشخصية ىو التعرؼ عمى المشاعر الخاصة 

 (52: 2553)جولماف، عمى التمييز بينيا، واالعتماد عمييا لتوجيو السموؾ. والقدرة 
وقد أجريت دراسات في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا لمعرفة سبب فشؿ العديد مف 
الشباب والشابات ذوي المؤىبلت العبقرية، وكانت النتيجة تدني معدؿ الذكاء العاطفي وعدـ القدرة 

خريف، فالفشؿ غالبًا ما ينشأ مف أسباب عاطفية )عدـ فيـ مشاعر واحاسيس عمى التواصؿ مع اآل
وميما كاف معدؿ الذكاء العاطفي، فمف  اآلخريف(، أكثر مما ينشأ عف نقص في المؤىبلت الفنية.

السيؿ االستزادة منو باإلرادة واليمة واالعتقاد الجاـز بإمكانية تحقيؽ النجاح واالستمرار فيو. والبد 
مف بذؿ الجيد والوقت لتحقيؽ التغيير المنشود والغاية المرجوة، فالشعور بالسعادة نتيجة حتمية 

ا كاف الذكاء العاطفي ىو فف التعامؿ مع المشاعر لنجاح اإلنساف في تحقيؽ أىدافو، ولم
واألحاسيس، كاف ال بد مف التغاضي والتنازؿ عف كثير مف ميوؿ النفس، لموصوؿ إلى قواسـ 

 .(65: 2556)السفاريني، لمجميع. مشتركة مع اآلخريف وحموؿ مرضية 
جابية مثمرة مع إف التعامؿ مع مشاعر اآلخريف يعد مف الميارات الميمة في إقامة عبلقة إي

ىما إدارة الذات  اآلخريف نضج ميارتيف وجدانيتيف، اآلخريف، ويتطمب التعامؿ مع مشاعر
والتعاطؼ مع اآلخريف أو التفيـ، ويؤدي القصور في ىذه الميارات إلى تعرض الفرد لممشكبلت، 

 (.57: 2559)محمد،  .جة عالية مف الذكاءحتى ولو كاف عمى در 
ومنذ بداية التسعينات مف القرف الماضي ظير مفيـو الذكاء العاطفي جميًا حينما قدـ 

أنموذجًا لمذكاء العاطفي في كتابيما )الخياؿ، (Mayer and Salovey, 1990)سالوفي وماير 
، وقد وصفا الذكاء العاطفي بأنو نوع مف وؿ مرةالمعرفة، الشخصية(، إذ ظير ىذا المصطمح أل

ء االجتماعي مرتبط بالقدرة عمى مراقبة الفرد النفعاالتو وانفعاالت اآلخريف والتمييز أنواع الذكا
 (.33: 2511الخطاؼ، )بينيما واستخداـ المعمومات في توجيو وضبط تفكيره وانفعاالتو. 
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 يمثؿ باعتباره أدائو في تؤثر التي والعوامؿ المعمـب عاـ بشكؿ التربوية الدراسات اىتمت لقد

 المعمـ حاؿ صمح إذا إال التعميمي الموقؼ وال ثانويال التعميـ حاؿ يصمح وال التعميمية، العممية جوىر

 .(22: 2557نة، عبلو ) .وعممياً  وخمقياً  ادينيً 
 مع التنظيـ أفراد انسجاـ مدى لتفحص والميـ األساسي المفتاح التنظيمي الوالء موضوع ويعد

 بيف القائـ االنسجاـ مدى لتفحص والميـ األساسي المفتاح التنظيمي الوالء موضوع يعد كما. بعضيـ

 ألف الكافية االستعدادات لدييـ الذيف ىـ منظماتيـ تجاه المرتفع الوالء ذوو فاألفراد ومنظماتيـ؛ األفراد

 ارتباطيـ استمرار عمى لممحافظة دائمة بصورة ويسعوا أعماليـ في والتفاني الجيد مف مزيدا يكرسوا

 .(34: 2551 المخبلفي،). لمنظمتيـ وانتمائيـ
والوالء التنظيمي ال يأتي مف فراغ، بؿ تدخؿ في بنائو وترسيخو لدى الفرد عدة عوامؿ 

المسؤولية، منيا: الشعور باألمف الوظيفي، وفرصة المشاركة باتخاذ القرارات بالمنظمة، وممارسة 
نجاز وغيرىا مف العوامؿ التي تقود إلى إضافة إلى ثقافة المنظمة، وعمر الفرد، والخبرة والشعور باإل

والء الشخص لمنظمتو ورضاه عف العمؿ فييا والدفاع عف مصالحيا وبذؿ المجيودات البلزمة 
يساعد المنظمة عمى زيادة درجة فعاليتيا لتحقيؽ أىدافيا وكذلؾ عدـ رغبتو بترؾ العمؿ فييا. وىذا 

 (.15: 1995)العضايمة، والوصوؿ إلى غايتيا وأىدافيا. 
وترى الباحثة أف طبيعة عمؿ مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة تفرض عمييـ أف 
يقوموا بدورىـ اإلداري في توجيو سموؾ المعمميف ومتابعتيـ، ألف ىوالء المديريف ىـ الذيف يعمموف 

ف عمييـ عمى ترجمة السياسات التربوية وتنفيذ الخطط العامة التي ترسميا اإلدارات العميا، كما أ
تحفيز العامميف معيـ، وبخاصة المعمميف، إلنجاز األعماؿ وتحقيؽ األىداؼ التربوية بالدرجة 

اعتداءات صييونية متكررة محافظات غزة عانت وما زالت تعاني مف خاصة  المطموبة مف النجاح.
ء الشعب مف حصار ودمار وسفؾ لمدماء وىدـ لمبيوت وأسر لمشباب وبث النزاعات والفرقة بيف أبنا

يقاع الشباب في وحؿ العمالةالواحد  مف آثار سمبية عمى المديريف و ىذه االعتداءات تخمف ماو  .وا 
حيث جعمتيـ غير قادريف عمى تحمؿ مزيد مف اليمـو  مف ضغوط حياتية وأزمات نفسية،والمعمميف 
اإليجابية القوية ، فالذكاء االنفعالي لممديريف ضروري إلعادة بناء شخصية المعمميف والضغوط
وعيو بمشاعره وانفعاالتو والتحكـ في نزعاتو، أي  ىعم وذلؾ مف خبلؿ قدرة المدير، المتماسكة

قدرتو عمى إدارة حياتو الوجدانية بذكاء، وقراءتو لمشاعر المعمميف، والتفاعؿ معيـ بمرونة في 
في الوقت نفسو، إذ يساعد  والطالب درسةوالم معمـيجابية في الإآثار فكؿ ذلؾ يترؾ  عبلقتو معيـ.

 وزيادة رضاىـ. معمميفعمى استقرار العمؿ فضبًل عف تنمية الدوافع اإليجابية لدى ال
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التى  الصعبة ظروؼحساس الباحثة ومعايشتيا ليذه اللذا فإف الدراسة الحالية تأتى وليدة إ
ى لمديرى لتكشؼ عف مستوى الذكاء العاطف ،وخاصة فى قطاع غزة يعيشيا الشعب الفمسطيني

ف الباحثة ستحاوؿ فى ىذه ، فإتو لموالء التنظيمى لممعمميفالمدارس الثانوية بمحافظات غزة وعبلق
سيامو فى تنمية الوالء التنظيميالدراسة الكشؼ عف  لممعمميف  مستوى الذكاء العاطفى لممديريف وا 

 .ى المدارس الثانوية بمحافظات غزةف

 وتساؤالتيا مشكمة الدراسة: 
، لكي  تتمكف اإلدارة المدرسية مف مواكبة التغير السريع الحاصؿ في مجتمعنا اليـو

وتستطيع تحقيؽ األىداؼ التربوية التي مف شأنيا العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المجتمع، فبلبد 
بداعو وتأىيمو إلى مرتبة  أف تكوف ىناؾ إدارة مدرسية واعية، يقـو عمييا إداري يصؿ بفكره وا 

لذي يسيـ بشكؿ فعاؿ في تحقيؽ ما يصبو إليو المجتمع مف خبلؿ المدرسة القائد التربوي ا
التي يديرىا. وعمى الرغـ مف الجيود الحثيثة التي تبذؿ مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ في تنفيذ 
العديد مف البرامج واألنشطة في تعزيز الكفايات القيادية لمديري المدارس الثانوية، اإل أف 

رة مف عدـ قدرة بعض مديري المدارس الثانوية مف فيـ الحاالت االنفعالية ىناؾ شكوى متكر 
ومبادلتيـ تمؾ المشاعر وىو ما بعرؼ )بالذكاء  معمميف ومعرفة مشاعرىـ ومراعاتيالم

العاطفي( مما ينعكس سمبًا عمى فعالية العممية التربوية برمتيا وعمى أشكاؿ السموؾ التنظيمي 
وى الوالء التنظيمي لدييـ مما شكؿ دافعًا قويًا لدى الباحثة إلجراء لممعمميف وفي مقدمتيا مست

 ىذه الدراسة.
 الرئيس التالي: لتساؤؿتتمخص في ا لذا فإف مشكمة الدراسة

  ؟بمحافظات غزة بالوالء التنظيمي لممعمميف لعاطفي لمديري مدارس الثانويةالذكاء ا ةعبلقما 
 :التاليةالفرعية،  تساؤالتالرئيس، عدد من ال تساؤلمن الويتفرع 

 محافظات غزة؟ب الثانويةمدارس المرحمة  مديريدى مستوى الذكاء العاطفي لما  .1

 محافظات غزة؟ب الثانويةالمرحمة  معمميدى مستوى الوالء التنظيمي لما  .2

بيف الذكاء العاطفي لمديري مدارس المرحمة  حصائيةىؿ توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إ .3
 ؟بمحافظات غزة وعبلقتو بالوالء التنظيمي لممعمميفالثانوية 

الذكاء العاطفي لدى مدراء مدارس المرحمة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات ىؿ  .4
عدد سنوات المؤىؿ العممي،  ،الجنس) ات اآلتية:متغير مالثانوية في محافظات غزة تعزى ل

 (.الخدمة
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الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات ىؿ  .5
، العمر، الجنسلممتغيرات اآلتية: ) الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى

 (.عدد سنوات الخدمةالمؤىؿ العممي، 

 :أىداف الدراسة 
 :تحقيق األىداف التالية تيدف الدراسة إلى

والوالء  مدارس المرحمة الثانوية الذكاء العاطفي لمديريالتعرؼ إلى طبيعة العبلقة بيف  .1
 .بمحافظات غزةمدارس المرحمة الثانوية التنظيمي لمعممي 

 .بمحافظات غزةمدارس المرحمة الثانوية  مستوى الذكاء العاطفي لمديريكشؼ عف ال .2

 .محافظات غزةبمدارس المرحمة الثانوية  عمميلم الوالء التنظيميمستوى كشؼ عف ال .3

: ةالفروؽ المحتممة في الذكاء العاطفي لممديريف تبعًا لممتغيرات التاليطبيعة  إلى التعرؼ .4
 في مدارس الثانوية بمحافظات غزة.)الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، عدد سنوات الخدمة( 

: ةالفروؽ المحتممة في الوالء التنظيمي لممعمميف تبعًا لممتغيرات التاليطبيعة إلى التعرؼ  .5
 ( في مدارس الثانوية بمحافظات غزة.، عدد سنوات الخدمةالعمميالمؤىؿ )الجنس، العمر،

 :أىمية الدراسة 
ة الموضوع األساسي الذي تتناولو الدراسة وىو الذكاء أىميالحالية في الدراسة  كمف أىميةت .1

 ،والذي يعد لو دورًا فعااًل في التحكـ في سموؾ الفرد وانفعاالتو النفسية والعاطفيةالعاطفي 
 ستقرار الفرد النفسي ومف ثـ الحياة بشكؿ عاـ.إوبالتالي تؤثر عمى 

الذكاء العاطفي لممديريف  في التعرؼ إلى طبيعة عبلقة مف المتوقع أف تسيـ ىذه الدراسة .2
حد أبعاد الذكاء وىو المسؤوؿ عف أالذكاء العاطفي ىو ألف  بالوالء التنظيمي لممعمميف،

ومشاعره، وعواطفو، وعبلقتو باآلخريف، وىذا يعود بالنفع  قدرة الفرد عمى إدارة انفعاالتو
البشرية، وتقميؿ اليدر  عمى المؤسسات التربوية، وعمى تحسيف آدائيا، وتطوير مدخبلتيا

في الجيد والوقت في معالجة الصراع اإلداري في الميداف التربوي مف قبؿ اإلدارات 
 التربوية.

المجتمع الفمسطيني أال وىو قطاع المديريف والمعمميف قطاع ىاـ جدًا مف  تناوؿالدراسة ت .3
عداد أبنائيا  .فيو الذي تقع عميو مسؤولية تربية وا 
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أىمية الدراسة بالنسبة لممجتمع ومؤسساتو سواء الحكومية وغير الحكومية لما يقع عمى  .4
العاطفي  ذكائيـعاتقيا مسؤولية كبيرة تجاه المديريف والمعمميف في تقديـ البرامج لرفع كفاءة 

 .والئيـ التنظيميوالتحسيف مف 

قمة الدراسات والبحوث في ىذا الموضوع ليس في فمسطيف فحسب، بؿ وفي الوطف العربي  .5
حيث تعتبر الدراسات التي أجريت ذات العبلقة بموضوع الذكاء  ،في حدود عمـ الباحثة

حيث برزت الحاجة  وعبلقتو بالوالء التنظيمي محدودة جدًا ونادرة وتكاد ال تذكرالعاطفي 
وقد تفتح ىذه الدراسة المجاؿ لمباحثيف  إلى مثؿ ىذه الدراسات والتأكيد عمى أىميتيا.
 لبلىتماـ بيذا النوع مف الدراسات في ىذا المجاؿ.

مف المتوقع أف تسيـ ىذه الدراسة في معرفة مستوى الذكاء العاطفي لممديريف عبلقتو  .6
مف الباحثة بأىمية ىذيف الموضوعيف لما ليما مف تأثير بالوالء التنظيمي لممعمميف، إيمانًا 

 مباشر في جودة اإلبداع والتميز اإلداري في المدارس الثانوية.

أف نتائج ىذه الدراسة ستكوف بمثابة تغذية راجعة لمديري المدارس الثانوية تعتقد الباحثة  .7
 ف.حوؿ عبلقة الذكاء العاطفي لدييـ عمى الوالء التنظيمي عند المعممي

في الحصوؿ عمى العالي الفمسطينية يمكف أف تفيد نتائج ىذه الدراسة وزارة التربية والتعميـ  .8
، بما يسيـ في تطوير العممية وئو اختيار مديري مدارس الثانويةمعيار جديد يتـ في ض
 التربوية والنيوض بيا.

تيتـ ببناء وتنمية الذكاء العاطفي لدى  تدريبية برامج ف تفيد الدراسة فى إعداديمكف أ .9
 عف طريؽ برامج التدريب أثناء الخدمة.المدارس الثانوية، مديري ومعممي 

 :متغيرات الدراسة 
 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية:

ستجابة أفراد عينة الدراسة مف مديري اويقاس مف خبلؿ  :الذكاء العاطفي /المتغير المستقل -
 الثانوية عمى فقرات مقياس الذكاء العاطفي.مدارس ال

ستجابة أفراد عينة الدراسة مف معممي ويقاس مف خبلؿ  :الوالء التنظيمي /المتغير التابع -
 . مدارس الثانوية في محافظات غزة عمى فقرات مقياس الوالء التنظيميال
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 :حدود الدراسة 
 اقتصرت حدود الدراسة عمى ما يأتي:

 مدارس ال ومعممات ومعممي ومديرات الدراسة عمى مديري ىذه: اقتصرت الحد البشري
 .محافظات غزةالحكومية بالثانوية 

 :بمحافظات غزة. الحكومية الثانوية مدارسالاقتصرت ىذه الدراسة عمى  الحد المكاني 
 ـ.2514/  2513 العاـمف  نيتـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثا: الحد الزمني 

  الدراسة:مصطمحات 
 نفعاالت بدقة، وتقويميا والتعبير عنيا الفرد لبل: وىو القدرة عمى إدراؾ الذكاء العاطفي

والقدرة عمى فيـ  ،وكذلؾ القدرة عمى توليدىا والوصوؿ إلييا عندما تسير عممية التفكير
عقمي االنفعاؿ والمعرفة العاطفية، والقدرة عمى تنظيـ االنفعاالت بما يعزز النمو العاطفي وال

 .(Mayer & Salovey, 1997: 120)لمفرد 

  جابية فى يإيجاد نواتج إالقدرة عمى  :نوأالذكاء العاطفى عمى  (2006)ويعرف حسين
خريف وتشمؿ النواتج ؾ مف خبلؿ معرفة عواطؼ األخريف وذلعبلقة الفرد بنفسو وباآل

 (166: 2556، حسيف). المدرسة والعمؿ والحياةالتفاؤؿ والنجاح فى  :يجابيةاإل

 ومديرات  يالدرجة التي يحصؿ عمييا مدير بأنو  اً إجرائي الذكاء العاطفي الباحثة وتعرؼ
 استبانة الذكاء العاطفي فقرات عمى باتيـاستجا مف خبلؿبمحافظات غزة الثانوية  رساالمد
، والتي تقيس المجاالت الخمس اآلتية: )الوعي الذاتي، إدارة غايةيذه الل صممةالم

 .االنفعاالت وتنظيـ الوقت، الدافعية، التعاطؼ، الميارة االجتماعية( 
 :درجة تطابؽ الفرد مع منظمتو وارتباطو بيا ورغبتو في بذؿ أكبر عطاء  الوالء التنظيمي

ة في االستمرار في عضوية أو جيد ممكف لصالح المنظمة التي يعمؿ فييا مع رغبة قوي
 (181، 2554)عبد الباقي،  .منظمةىذه ال

ي معممالدرجة التي يحصؿ عمييا  بأنو ائياً جر إالوالء التنظيمي الباحثة  وتعرؼ
استبانة الوالء  فقرات عمىمف خبلؿ استجاباتيـ   بمحافظات غزة الثانوية ومعممات المدارس

تية:) الوالء المستمر، اآل الثبلث جاالتالم ، والتي تقيسليذا الغرض صممةالم التنظيمي
 .الوالء العاطفي، الوالء المعياري(

 المدارس  :بأنيا تعرؼ وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية المدارس الثانوية: المدرسة الثانوية
التي تضـ الصفوؼ العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، وأصبحت الصفوؼ األوؿ 
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والثاني الثانوي )الثاني عشر( مقصورة عمى المرحمة الثانوية، عمى  الثانوي )الحادي عشر(،
العالي رة التربية والتعميـ )وزااعتبار أف الصؼ العاشر تابع لممرحمة األساسية العميا.

 (.2: 1999، الفمسطينية
تعرؼ الباحثة المدارس الثانوية إجرائيًا بأنيا مؤسسات تعميمية تضـ الفرع العممي، العمـو 

 ( عامًا.17متوسط عمر الطالب فييا )يكوف و  ومدتيا سنتاف،اإلنسانية والفرع الشرعي، 
 تولى إدارة المدرسة "قائد تربوي ومشرؼ مقيـ ي :( بأنوطعاني: يعرفو )المدير المدرسة

الكفيمة بتحقيؽ أىداؼ مختمؼ الجيود وتوفير التسييبلت  شراؼ عمييا وتنسيؽوتنظيميا واإل
 .(135 :2555 ،الطعاني) "مدرستو المنبثقة مف فمسفة وأىداؼ التربية في مجتمعو

ؿ األوؿ عف كؿ ما يتعمؽ بمدرستو وتندرج تحت ىذه المسؤولية مستويات ؤو المس: وىو
 .بداعي لتحقيؽ األىداؼ المنشودةجتماعي واإلداري والفني واالالمستوى اإل :أربعة ىي

 (.11: 2513، الفمسطينيةالعالي )وزارة التربية والتعميـ 
وتعرؼ الباحثة مدير المدرسة بأنو: الشخص الذي وقع عميو االختيار، وتـ تعيينو 

لو  مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ العالي، ليقوـ بإدارة المدرسة وتنظيـ العمؿ فييا بما يتوفر
مف إمكانيات مادية وبشرية، وىو المسؤوؿ عف كافة األنشطة التربوية واألمور الفنية 

 ىداؼ المبتغاة.واإلدارية والمالية مف أجؿ تحقيؽ األ
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 انفصم انثاني
 اإلطار اننظري نهدراسة

 

 

  :المبحث األول 

  :الذكاءأواًل 

 ثانيًا: الذكاء العاطفي 

 الوالء التنظيمي: نيالمبحث الثا 
 المبحث الثالث: التعميم الثانوي في محافظات غزة 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولالمبحث األ 
 

 

 

 الذكاء أواًل: 

 ثانيًا: الذكاء العاطفي
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 الذكاء أواًل: 
 :مقدمة 

واالجتماعية  واإلدارية والتعميمية التربويةومؤثرًا عمى الحياة  يعتبر الذكاء عامبًل ميماً 
 أفراد المجموعة باقي عف الفرد تميز التي المميزات أىـ مف عاـ بشكؿ الذكاءف والوجدانية لمفرد،

 تترؾ والتي الشخصية في البارزة الجوانب أىـ مف والذكاء نفسو، الشخص في الذكاء أنواع وتتمايز

 مف الوجداني الذكاءو  ،لمشخصية األساسية المكونات مف عدويُ  اآلخريف، لدى لمفرد خاص طابع

 .لمذكاء األساسية المكونات
مفيوـ الذكاء أقدـ في نشأتو األولى مف عمـ النفس ومباحثو التجريبية. فقد نشأ في يعد و 

خيرًا في أإطار الفمسفة القديمة، ثـ اىتمت بدراستو العموـ البيولوجية والفسيولوجية العصبية، واستقر 
عقمي مف مظاىر السموؾ الذي يخضع لمقياس ميدانو السيكولوجي الصحيح الذي يدرسو كمظير 

العممي الموضوعي، وما زالت آثار ىذا الماضي الطويؿ تضفي طابعيا الخاص عمى بعض 
 (.173: 1994المعاني الشائعة لمفيـو الذكاء. )السيد، 

 جزء استحوذ عمى حيث النفس عمـ في بارزاً  مكاناً  العقمية والقدرات الذكاء موضوع احتؿ وقد

 أو لمذكاء محدد إيجاد تعريؼ إلى يؤدي لـ ذلؾ أف إال الزماف قديـ منذ العمماء وجيد مف وقت كبير

 (.521: 2554 )محمد، إدراؾ أكيد لطبيعتو
وقد اختمؼ عمماء النفس في نظرتيـ لمذكاء، وتعددت مفاىيميـ لو، حتى أصبح تعريؼ 
المصطمح مشكمة لعدـ وجود اتفاؽ موحد عمى التعريؼ فينظر إليو بعض العمماء عمى أنو إدراؾ 
العبلقات بيف األشياء أو األفكار، في حيف أف البعض اآلخر ينظر إليو عمى أنو القدرة عمى تطبيؽ 

 (.153: 1979)معوض،  ما قد تعممو اإلنساف أو قد فيمو في ظروؼ وحاالت جديدة
ا االختبلؼ في تعريؼ الذكاء، إلى أف الذكاء ليس شيئًا ماديًا محسوسًا، كما وقد يرجع ىذ

مف زوايا ومنطمقات مختمفة. اولوه نإلى أف العمماء تذلؾ أنو ال يقاس قياسًا مباشرًا. وقد يرجع 
 (.55: 2558)الشيخ، 

 كوف إلى يعود بدقة تحديده وصعوبة الذكاء مفيـو غموض أف Sattler)ويرى ساتمر )

نما ذاتو حد في لو وجود ال الذكاء أف بمعنى كينونة، وليس صفة الذكاء  ننعت الوصؼ مف نوع ىو وا 

 (.21: 2558 عامر،) معيف وضع في معينة طريقة يسمؾ عندما معيناً  فرداً  بو
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 :مفيوم الذكاء 
و ىذا ب تميز لما وذلؾ فيو، والتعمؽ الذكاء مفيـو سةبدرا والمربوف النفس عمماء اىتـ لقد
 والتعميمة االجتماعية والجوانب المجاالت مف الكثير عمى متوقعو نعكاساتوا   تأثير مف الموضوع

 مردود مف ليـ يحققو أف يتوقع لما الذكاء بمفيـو العامة وييتـ منيا، اإلدارية وحتى بؿ والتربوية
 أو التربوي. العممي أو اإلجتماعي أو النفسي المستوى عمى سواء إيجابي

 النفس عمماء بيف نقاش حوليا يدور التي السيكولوجية المفاىيـ أكثر مف الذكاء مفيـو ويعد

 سواء المجاالت مختمؼ في تراراالق إتخاذ عف كالمسئوليف النفس، عمماء ساتراد نتائج ومستخدمي

 ومعالجة دااألفر  حياة عمى تأثير مف المفيـو لذلؾ ولما منيا، واإلجتماعية النفسية أو التربوية

 لعدـ رًا نظ وتنوعيا تعريفاتو بتعدد يتسـ الذكاء فمفيـو والتربوية، واإلجتماعية النفسية المشكبلت

 تعريفو حوؿ النفس عمماء نظر وجيات إختبلؼ أدى مما التحديد وجو عمى منو المقصود وضوح

، ليذا عممي تعريؼ  لـ ىذا أف إال لمذكاء، موحد مقياس عمى االتفاؽ عدـ إلى األمر وصؿ بؿ المفيـو

 لمذكاء مقاييس وبناء الذكاء لتعريؼ محاولتيـ في اراإلستمر  مف منو والمستفيديف النفس عمماء يمنع

 (55-49: 2553 حسيف،)راد. لؤلف الذكاء بمستوى التنبؤ في والصدؽ بالثبات تتميز

 الذكاء لغة: .1

ذكاء: كاف سريع الفطنة والفيـ فيو ذكي  -وذكو -وذكي -يعرؼ الذكاء لغًة مف مادة ذكي
 (156: 1995)ابف منظور، )المؤنث( ذكية )الجمع( أذكياء. الذكاء: حدة الفؤاد/ سرعة الفطنة. 

 اْلِفْطَنة، ُسْرَعةُ  َوالذ َكاءُ  اْلُفَؤاِد، ِحد ةُ  ، َمْمُدودٌ  ، العربية "الذ َكاءُ  المغة في الكممة ىذه وتعني

 َذًكا، َوُيَقاؿُ  َيْذَكى - ِباْلَكْسرِ  - َذِكيَ  َوَقدْ  اْلِفْطَنِة، َسِريعَ  َكافَ  ِإَذا َوَصِبي  َذِكي   َذِكي   َقْمبٌ  ِمْف َقْوِلؾَ  الذ َكاءُ 

 (1510:2003، )ابف منظورالر اِئَحِة.  َساِطعُ  يعني َوَذاؾٍ  َوِمْسٌؾ َذِكي  

 اصطالحًا:الذكاء  .2

 ظيرت والتي  (Intelligentia)الكممة البلتينية مف مشتقة (Intelligence)كممة الذكاء 

 األوروبية واألواسط والفرنسية اإلنجميزية في الكممة ىذه وشاعت شيشروف الروماني الفيمسوؼ يد عمى

 .(279:2004  وآخروف، )منصور الحكمة. الفيـ، وتعني الذىف،
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 لمذكاء: المفيوم الفمسفي .3

 فقد أفبلطوف، اليوناني الفيمسوؼ إلى ترجع بالتحميؿ، العقمي النشاط لتناوؿ مبلحظة أوؿ إف

رئيسية وىي:  مظاىر أو مكونات ثبلث إلى اإلنسانية النفس تقسيـ إلى تأممو نتيجة توصؿ أفبلطوف
 (.56: 2558الغضب(. )الشيخ،  )العقؿ، الشيوة،

 مظيريف إلى أفبلطوف قسميا فقد العقؿ، لقوى تقسيمو في أفبلطوف عف أرسطو ويختمؼ
: 2555)السيد، . حركي دينامي خمقي جيامز  إنفعالي :والثاني معرفي، عقمي :منيا األوؿ رئيسييف

175) 

 المفيوم الفسيولوجي العصبي لمذكاء: .4

 التشريحي الفسيولوجي التكويف إطار في الذكاء معنى تحديد عمى جوىره في المفيـو ىذا يقـو

 المقارنة ساتراالد ودلت خاص، بوجو المخية ولمقشرة عاـ، بوجو المركزي العصبي لمجياز

 في تنقص المخية القشرة خبليا أف والعادييف، العقوؿ ضعاؼ عمى( بولتوف) أجراىا التي

 النتائج ىذه وتؤيد العادييف، عف العقوؿ ضعاؼ عند وتناسقيا وتشبعيا انقساميا وفي عددىا

 في فقط يبدو ال العقوؿ لضعاؼ التشريحي التكويف أف تؤكد والتي ،(شرنجتوف) أبحاث

 والعظمية، الجمدية، الخبليا ضعؼ في أيضا يبدو بؿ المخية، القشرة خبليا عدد نقصاف

 مقصوراً  ليس المعنى بيذا العقمي فالضعؼ األخرى، التشريحية النواحي كؿ وفي والعضمية،

 .(179:2000السيد،)الجوىرية.  طبيعتو في تكويني ضعؼ ىو بؿ العصبي الجياز عمى

 المفاىيم النفسية لمذكاء: .5

حاوؿ الكثير مف عمماء النفس تعريؼ الذكاء عف طريؽ الربط بينو وبيف ميداف أو أكثر 
مف مياديف النشاط اإلنساني. ونتيجة لذلؾ تعددت التعريفات وتنوعت باختبلؼ الجانب 

 (.59: 2558مف جوانب ىذا النشاط. )الشيخ، الذي يركز عميو عالـ النفس 
( الذكاء عمى أنو "القدرة عمى الفيـ واالبتكار والتوجيو اليادؼ Binetيعرؼ بينيو )و 

 (.18: 2558لمسموؾ والنقد الذاتي". )عامر، 
( أف الذكاء ىو "القدرة الكمية لدى الفرد عمى التعرؼ اليادؼ Wechslerويرى وكسمر )

 (.529: 1998، الوقفيوالتعامؿ المجدي مع البيئة". )والتفكير المنطقي، 
( أف الذكاء ىو " القدرة عمى تجريد العبلقات والمتعمقات Spearmanويشير سبيرماف )

 (.154: 1979بمعنى آخر االستقراء واالستنباط". )معوض، 
 :أنواع أربعة إلى الذكاء تعريفات بتقسيـ (1950) عاـ فريماف قاـ
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  التي الكمية البيئة مع توافقو أو الفرد بتكيؼ يتـ الذكاء أف(Pintner)بنتنر يذكر حيث األول: النوع

مف  الحياة في يستجد ما مع بنجاح التكيؼ عمى الفرد قدرة  "أنو: أي جوانبيا، مع أو بو تحيط
  ."عبلقات

 ووفقاً   "والتعمـ التعميـ عمى القدرة " باعتباره الذكاء أف (Dearber)ديربور  يرى حيثالثاني:  النوع

كاف أكثر  ذكاؤه إزداد فكمما الشامؿ بالمعنى لمتعمـ قابميتو بمدى مرىوناً  الفرد ذكاء يصبح التعريؼ ليذا
 :ىو الذكاء بأف ديربور تعريؼ النوع ىذا أمثمة ومف ونشاطو، خبرتو مجاؿ واتسع لمتعميـ إستعداداً 
 . "منيا واإلفادة الخبرة اكتساب عمى "القدرة

 ."المجرد التفكير عمى القدرة" بأنو الذكاء يعرؼ حيث الثالث: النوع
 القدرة" بأنو لمذكاء ويكسمر تعريؼ أمثمتو ومف السابقة، األنواع مف اتساعاً  األكثر وىو الرابع: النوع

 )المغازي،.  "البيئة مع المجدي والتعامؿ المنطقي والتفكير اليادؼ التعميـ عمى الفرد لدى الكمية

.(66:2003 
 :فئات ثالث ضمن الذكاء تعريفات تصنيف (66: 2008ويذكر )عدس، 

 :لمذكاء العضوية التعريفات .1

 الفروؽ أف ذلؾ ويعني الجسمي، التكويف في أساس ليا عضوية قدرة الذكاء أف عمى وتتفؽ

 .رثيةالورا العوامؿ الى ترجع الذكاء في الناس بيف
 :لمذكاء االجتماعية التعريفات .2

 في فيظير اإلجتماعية، العوامؿ بيف التفاعؿ عف اإلتجاه ىذا صحابأ عند الذكاء وينتج

 .اإلجتماعية والواجبات والقوانيف المبادئ ومعرفة المجتمع، في المستخدمة المغة معرفة
 :لمذكاء السموكية النفسية التعريفات .3

 األداء في يبدو أي السموؾ، مف معيف عو ن في يظير ىو كما الذكاء التعريفات ىذه وتصؼ
 .الذكاء لقياس المخصصة تااإلختبار  لبعض المطموب

 .لمذكاء ئيااإلجر  المفيوم .4

 توضيح إلى تؤدي التي التجريبية الخطوات عمى عممية ظاىرة ألي ئيار اإلج المفيـو ويدؿ

 . لمظاىرة المنطقي المفظي الوصؼ ؤكد ي أنو أي معناىا، عف والكشؼ الظاىرة ىذه
 (185:2000 السيد،)
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 الذي التعريؼ ذلؾ وىو ئيااإلجر  والتعريؼ ئياإجر  تعريؼ يكوف أف ينبغي الجيد فالتعريؼ
 أو مبلحظاتو عمى لمحصوؿ العالـ بيا يقـو التي ئيةواإلجرا التجريبية العمميات تعبارا في يصاغ
 (61: 2558  الشيخ،). يدرسيا التي لمظاىرة قياسو

 مستوى رفع في منو واالستفادة المفيـو ىذا بتطوير والتربوية التعميمية المؤسسات تيتـ ولذلؾ

 والعمـو المعرفة مف المزيد إلكسابيـ خاصة بصفو النشء مع والتعامؿ الطبلب لدى سياالدر  التحصيؿ

 (.159: 2555عبد العاؿ، و )محمد  .والنفسية الفكرية
 تاالخبر  حصيمة أو نتيجة الذكاء غموض عوامؿ مف أف (Wesman)ويسماف  ويشير

 ويذكر د،ااألفر  لدى والتطور النمو وظائؼ تسمسؿ أو تتابع مف نوعاً  الذكاء يبدو حيث لمفرد، التعميمية

 . بو المرتبطة المعاني وكثرة تعدد إلى يعود قد الذكاء مفيـو غموض أف (Vernor)نور ر ف
 (.21: 2558  عامر،)

 لقياس مقبولة كمية ترامؤش عف البحث اتيـ،توجي اختبلؼ رغـ والباحثيف العمماء يغفؿ ولـ

 الذكاء فنسبة متعددة، خاصة وقدرات عامة قدرة مف مكوناً  الذكاء اعتبروا النفس عمماء فمعظـ الذكاء،

 ىو كما) ذكاءه تمثؿ لمفرد واحدة عددية بقيمة وتمخيصو تار القد ىذه كـ تقدير في وسيمتيـ كانت

 أف الحسابي( أال متوسطيا عف تعبر واحدة عددية بقيمة الدرجات مف مجموعة توزيع تمثيؿ عند الحاؿ

 ولذلؾ لمذكاء التكوينية الخصائص تمثؿ التي األساسية القدرات عمى اإلتفاؽ لـ يستطيعوا العمماء

 الذكاء. مفيـو نحو مختمفة نظريات إلى بعد فيما تبمورت تاوتصور  توجيات عدة ظيرت
 (53: 2553حسيف،) 

 رئيسي عاـ ذكاء عامؿ يشمؿ الذكاء مفيـو أفـ( 1954عاـ ) في سبيرماف تشارليز ووجد

 لمعامؿ بالنسبة ثانوية أىمية ليا العوامؿ ىذه ولكف خاصة، عوامؿ عدة العاـ العامؿ ىذا تحت ويقع

 نظرية أيضاً  عمييا ويطمؽ أسمو عمى كنايو  (Spearman)فوأطمؽ عمييا نظرية سيبرما ككؿ، العاـ

 بعامميف يتأثر عقمي نتاج كؿ أف إلى سبيرماف وأشار الخاص، والذكاء العاـ الذكاء وتعني العامميف،

 ىذا عمى تأثيره يقتصر خاص وعامؿ الفرد، بو يقـو أداء كؿ وفي األداء ىذا في يؤثر عاـ عامؿ :ىما

 المختمفة العقمية اإلختبارات بيف والتشابؾ التداخؿ مدى معرفة إلى سبيرماف توصؿ ولقد فقط، األداء

 تمؾ نتائج بيف اإلرتباط معامؿ إيجاد بواسطة بعض عف بعضيا واستقبلؿ إنفصاليا مدى وكذلؾ

 (35: 2008 عامر،)اإلختبارات. 
 نظرية أيضا عييا يطمؽ والتي (1938) عاـ في (Thurstone)ثورستوف  نظرية وظيرت

 وكانت أمريكا، في العاممي التحميؿ إتجاه تمثؿ وىي األولية، العقمية تالقدرا أو األولية  العوامؿ

 تشترؾ أنيا يرى التي األولية العوامؿ تحديد إلى توصؿ خبلليا مف التي العقمي التكويف حوؿراساتو د

 معامؿ مصفوفة تحميؿ وبعد متنوعة إختبارات دار األف مف مجموعة عمى طبؽ حيث الذكاء، تكويف في
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 مف قدرة كؿ أف ثورستوف ويرى األولية، العوامؿ تمؾ تحديد إلى إنتيى تار اإلختبا تمؾ بنتائج اإلرتباط

 (83:2003،جابر)نسبيًا. استقبلالً  األخرى عف مستقمة األولية تراالقد ىذه
 :يمي ما ثورستون عند األولية القدرات أو األولية العوامل وتشمل

المختمفة  واألشكاؿ المكانية العبلقات تصور في الفرد قدرة في تبدو والتي المكانية: القدرة .1
 .الحركة أثناء المختمفة األشياء أوضاع تصور وفي بدقة عمييا والحكـ

الفرد كالجمع  لدى الرئيسية الحسابية العمميات إجراءات سيولة في تبدو والتي العددية: القدرة .2
 .والطرح والقسمة والضرب

عف  تعبر التي المختمفة األلفاظ معاني فيـ عمى الفرد قدرة في تبدو والتي :المفظية القدرة .3
 .األفكار

حديثو  في الفرد بو يستعيف الذي المفظي المحصوؿ وتعني المفظية: الطالقة عمى القدرة .4
 .األلفاظ استعماؿ عند بالطبلقة يتميز الذي الفرد في وتبدو وكتاباتو،

أو  آخر بمفظ يقترف الذي لمفظ المباشر التذكر في الفرد قدرة في وتبدو :التذكر عمى القدرة .5
 .بعدد يقترف الذي المفظ أو آخر بعدد يقترف لعدد

مف  العامة القاعدة استنتاج عمى الفرد قدرة في وتبدو االستقرائي: االستدالل عمى القدرة .6
 .الجزئيات

 المختمفة.  واألجزاء التفصيبلت إدراؾ في ودقتو الفرد سرعة في تبدو :اإلدراكية القدرة .7

 (33-32: 2558 )عامر،

وترى الباحثة أف العمماء قد اختمفوا في تعريفاتيـ لمذكاء وذلؾ حسب تناوليـ ليذا المفيـو 
مف زوايا مختمفة، كما أف ىذه التعريفات متداخمة وال يوجد أي تعريؼ منيا جامع أو مانع، ويمكف 

 .تعريؼ موحد يتفؽ عميو العمماء ىو أف الذكاء غير ممموسأف يكوف أحد أسباب عدـ وجود 

 :أنواع الذكاء 
 وأحياناً  القديمة النظريات محؿ حمت الذكاء في حديثة نظريات ظيرت الثمانينيات نياية في

 نظرية كؿ أف نجد أخرى فبعبارة النظريات، لتمؾ إضافات أو النظريات لتمؾ تطوير عف عبارة كانت

 ولتناسب وأخرى، فترة بيف تظير التي الجديدة المفاىيـ لتناسب تحديثيا تـ النظريات تمؾ مف

دارة اإلجتماعية والعبلقات البشرية النفس مفيـو نحو التسعينيات بداية في توالت التي اإلكتشافات  وا 

عاـ  (Gardner) جاردنر يد عمى ظيرت التي المتعدد الذكاء نظرية النظريات تمؾ ومف الذات،
 الذكاء نظرية مثؿ أخرى لنظريات المجاؿ فتحت والتي، (57: 2554ـ )محمود وآخروف، 1983
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ـ، وجيود العالماف 1988عاـ (Bar-On)  أوف – بار مف كؿً  جيد تمثؿ كانت والتي الوجداني
عاـ  (Goleman) جولماف تناوليا ذلؾ بعد ثـ ـ،1995 (Salovey & Mayer)سالوفي وماير

 النظرية بيذه الباحثيف إىتمامات توالت ثـ ومف جيد، بشكؿ لمعالـ النظرية تمؾ وأظيرـ، 1995

 (.235: 2552محمود، . )الجديدة
 ، فإن الذكاء يشمل:الذكاءات المتعددة ووفقًا لنظرية

: ويتمثؿ فى " حساسية االفراد لؤلصوات والمقاطع والمفردات والمعانى النوع األول/ الذكاء المغوى
 المغوية ومثؿ ىذا الذكاء يوجد لدى األدباء والشعراء واإلعبلمييف والمفكرييف ".

ويتمثؿ فى " القدرة عمى االستدالؿ الرياضى ومعالجة النوع الثانى/ الذكاء المنطقى الرياضى: 
تقاف الميمات الرياضية العددية ومثؿ ىذه القدرة تتوافر لدى  العبلقات الرياضية المنطقية وا 

 المختصييف بالرياضيات والفيزياء والمواد العممية األخرى".
ويتمثؿ فى " القدرة عمى إنتاج وابتكار اإليقاعات والنغمات يقى: النوع الثالث / الذكاء الموس

الموسيقية والتذوؽ واالستماع لممقطوعات الموسيقية ومثؿ ىذه القدرة تتوافر لدى العازفيف والممحنييف 
 والمطربيف" . 

غ وأداء ويتمثؿ فى " القدرة عمى إدراؾ المكاف والموقع والشؾ والفراالنوع الرابع/ الذكاء المكانى: 
التحويبلت لممدركات البصرية المتعمقة بالمكاف، وتوجد مثؿ ىذه القدرة عند الميندسيف المعمارييف 

 والنحاتييف". 
ويتمثؿ فى " القدرة عمى السيطرة عمى الحركات النوع الخامس / الذكاء الحركى أو الجسمى: 

تقاف الميارات الحركية الدقيقة والتعامؿ مع األشياء بميارة فائقة ومثؿ ىذه القدرة  الجسمية المختمفة وا 
 توجد لدى البلعبيف الرياضييف والراقصيف والعازفيف ". 

خريف واالستجابة بشكؿ الئؽ ويتمثؿ فى " القدرة عمى فيـ اآلالنوع السادس / الذكاء االجتماعى: 
مع األفراد مف ذوى األمزجة والدوافع المختمفة والقدرة عمى تشكيؿ العبلقات االجتماعية وتكويف 
الصداقات إضافة إلى القدرة عمى التعرؼ إلى رغبات اآلخريف ومثؿ ىذه القدرة توجد لدى 

فى الدعاية واإلعبلـ ورجاؿ المعالجيف النفسييف ورجاؿ المبيعات وموظفى العبلقات العامة وموظ
 الديف".

 النوع السابع/ أنواع أخرى من الذكاء:

الذكاء الشخصى: ويتمثؿ فى " القدرة عمى التعرؼ إلى المشاعر الذاتية وتحديد إمكانيات  - أ
 الذات ونقاط الضعؼ والقوة فييا ". 
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الذكاء الضمنشخي )أي داخؿ الشخص(: معرفة الذات والقدرة عمى التصرؼ والوعي  - ب
 بالحاالت المزاجية والدوافع والرغبات، والقدرة عمى الضبط الذاتي واالحتراـ الذاتي.

خريف القدرة عمى إدراؾ الحاالت المزاجية لآل :الذكاء البينشخصي )في العبلقة مع اآلخريف(
دراؾ نواياىـ، ودوافيـ، ومشاعرىـ، ويتضمف الحساسية لتعبيرات الوجو  والتمييز بينيا وا 

 يماءات، والقدرة عمى التمييز بيف المؤشرات المختمفة.والصوت واإل
 .(264-263: 2554)الزغموؿ، 

 مركب بأنو الذكاء ـ( ففسرت1949عاـ ) في ظيرت والتي(Hebb)لمذكاء  ىب نظرية وأما

 يطمؽ كما أو المتعممة، والصفات المتأصمة الفطرية الصفات كؿ مف منفصؿ وغير  متبلـز

 أبويو مف ويرثو الفرد يولد الذي ىو الموروث فالذكاء المكتسب، والذكاء الموروث الذكاء عمييا

 محيطو ظروؼ أو تعمـ نتيجة الفرد يكتسبو ما ىو المكتسب والذكاء معينة، قدرة أو معينة كقوة

 (.34: 2558 عامر،) .بو

 ثبلث عمى فيعتمد  (Sternberg)ستيرنبرج لروبرت الثبلثية النظرية منظور مف الذكاء أما
  العممي(. والذكاء االبتكاري والذكاء التحميمي الذكاء: )ىي أساسية، جوانب
 ستيرنبرج ويرى عادًة، لمذكاء المألوفة تارااإلختب في يقاس الذي ىو التحميمي فالذكاء

(Sternberg) اإلبتكاري والذكاء جانب مف التحميمي الذكاء بيف التوازف عمى الحفاظ أىمية 

 أف يغمب التحميمية عكس عمى العممية المشكبلت أف ستيرنبرج ويرى آخر، جانب مف والعممي

 عف البحث تتطمب كما ضعيفاً  تعريفاً  ولو وتعريفيا وصياغتيا المشكمة عمى التعرؼ تطمب

 في يتمثؿ العممي والذكاء شخصيًا، إنشغاالً  وتتطمب اليومية الحياة مف مشتقة وىي المعمومات

 مباشرة مساعدة بدوف وتكتسب الفعؿ نحو وجيةم معرفة بأنيا يعرفيا والتي المتضمنة المعرفة

 حسيف،). ليـ شخصية قيمة ليا يكوف التي األىداؼ بتحقيؽ درالؤلف وتسمح اآلخريف مف

2003 :45). 

 الذكاء أىداف. 

،) :وىي ثبلثة ضاً اأغر  يحقؽ الذكاء أف (28:2002زريؽ،) ويشير  (.واإلبداع الفيـ،التبلـؤ

 :الفيم عمى كقدرة الذكاء: أوال
 بعممتي والقياـ المفاىيـ وتكويف العبلقات وتكويف ؾاإدر  إلى الفيـ عمى كقدرة الذكاء وييدؼ

 .لمظواىر بطةاالر  العبلقات يدرؾ أنو أي والتعميـ التجريد
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 :التالؤم عمى كقدرة الذكاء :ثانيا
 يعيش الذي الخارجي المحيط مع بالتبلـؤ إال بقائو عمى يحافظ أف يستطيع ال الكائف كاف إذا

 عمييا التغمب مف الحي لمكائف بد ال التي الصعوبات ونشأت العوائؽ وجدت إذا سيما وال فيو

 .بقائو لحفظ
 :اإلبداع عمى كقدرة الذكاء :ثالثا

 جديدة حموؿ يبدع أف اإلنساف مف يقتضي التبلـؤ فاف التبلؤـ، قابمية في يتجمى الذكاء كاف إذا

 لو يسمح بما لتزوده كانت السابقة توراخب عمى فاعتماده إتبلفيا أو الصعوبات عمى لمتغمب

 إلى ويسعى العمؿ نحو يتجو ما أوؿ يتجو اإلنساف ذكاء فاف لذلؾ الجديدة، األوضاع بمجابية
 .يةوالفكر  المادية الوسائؿ إيجاد
الصعوبات عمى الفرد تغمب إلى اإلشارة مف تخمو لـ السابقة التعريفات جميع أف الباحث رىتو 

 لكونو الفرد حياة في كبيرة أىمية لمذكاء أف عمى يدؿ وىذا، ذكي بشكؿ التي يواجيا في حياتو

 الخبرة وزيادة لمتعمـ واستعداده اآلخريف مع التوافؽ في ونجاحو الفرد قدرة عف تكشؼ التي القدرة

ف لديو  المبرز كونو الذكاء كينونة مف ينقص ال الذكاء تعريؼ في والميتميف العمماء اختبلؼ وا 

 .الفرد لشخصية الميـ
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 الذكاء العاطفيثانيًا: 
 :مقدمة 

 اليـو عالـ في أىدافيا،السيما في تحقيؽ وناجحة فاعمة تكوف أف ييميا مؤسسة كؿ أف الشؾ

 وتتشكؿحدودة، الم والبشرية المالية الموارد عمى الشديد والتنافس والتيديدات المتزايدة، التحديات حيث

 المنظمات مستقبؿ ليـ يشكؿ المؤسسات، والذيف في والعامميف اإلدارة وطاقات قدرات مف الفاعمية ىذه

 .المشتركة أىدافيـ لتحقيؽ والعمؿ الجيد مف المزيد ودافعًا لبذؿ ىاجساً  الشخصي ومستقبميـ
 وعناصر أبعاد بعدة المؤسسات، وتتأثر في كعامميف األفراد سموؾ في المؤثرة العوامؿ وتتعدد

 وحفز توجيو عمى لممؤسسة التنظيمية الفاعمية سعييا لزيادة في اإلدارة تحرص ذلؾ ومع شخصية

 سموؾ في العوامؿ المؤثرة تمؾ فيـ إلى المدير يحتاج وىنا أىدافيا، مع ليتفؽ سموؾ العامميف وتطوير

المؤسسة.  أىداؼ مع وأىدافيـ العامميف بيف سموؾ التبلـؤ يحقؽ أف عمى يساعده بما لديو العامميف
ما  وىو وخاصة وقدرات ذكاء مف المدير، بو يتمتع لما الياـ وىنا يأتي الدور. (25: 2005 )مصطفى،

  .االنفعالي بالذكاء يعرؼ
 فقط، المعرفي الذكاء الزمف عمى مف طويمة لفترة الباحثيف معظـ لدى الذكاء مفيـو اقتصر لقد

 وغيرىا، والذاكرة والحكـ واالستدالؿ المجرد، المعرفية كالتفكير القدرات مف مجموعة إلى يشير والذي

المدرسة  سيطرة مف بالخوؼ شعروا الذيف النفس عمماء بعض حفيظة النظرة أثارت ىذه أف غير
 قد مما الوجداني، مقدمتيا العامؿ وفي البشري، السموؾ في تتحكـ التي األخرى العوامؿ عمى المعرفية

 )الخضر،والوجداف. العقؿ بيف يجمع بوصفو كائنا اإلنساف إلى المتزنة النظرة اختبلؿ إلى يؤدي

2002 :32). 
 إلى األخرى العوامؿ حساب عمى المعرفي العامؿ إلى النفس بتحيز عمـ الشعور ىذا وأدى

لى اإلنساف، حياة في ودوره الوجداف إلى السيكولوجييف نظرة تغير في حدوث  ضرورة االعتراؼ وا 

 ضمف إليو ويشار الشخصية، مف مكونات أساسي مكوف فالوجداف السموؾ؛ عمى التأثير في بمكانتو

 والميوؿ، الحاجات، ضمف كذلؾ عنو ويعبر والعواطؼ، واالنفعاالت، كالمشاعر، معينة، مفاىيـ

 وااللتزاـوالتفضيؿ،  والتقبؿ، والتوافؽ، والتقدير، والمواقؼ، والقيـ، واالتجاىات، واالىتمامات،

 إال قضايا، أو بمواقؼ يتصؿ أو الفرد معمومات يكتسب أف فما الشخصية، مكونات أقوى مف والوجداف

 مواقفو أو نحوىا، وميولو واتجاىاتو، لمشاعره، تبعا ذلؾ بعد يتصرؼ إزاءىا ثـ وجدانو، في ويدخميا

 لمفرد.  النفسية الحياة جوىر وىي حيادية، ليست الوجدانية فالحياة معيا؛ أو توافقو منيا،
 (.27: 2555، ة)معمري
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 واجتماعية ثقافية عوامؿ عدة عمى يتوقؼ األكاديمي وتفوقو الفرد نجاح أف فيو شؾ ال ومما
 ة.والعممي العممية المجاالت في النجاح مفتاحو  رئيًسا، عامبل تعتبر االنفعاالت أف إال ونفسية، وصحية

 مرتفعي تميز التي واالجتماعية االنفعالية الميارات مف مجموعة (Golman جولماف )أعطي وقد

 الذاتية، الدافعية الحماسة، المثابرة، االندفاعات، في التحكـ بالذات الوعي :وتشمؿ الوجداني، الذكاء

 واالجتماعية االنفعالية الميارات تمؾ انخفاض بأف أشار كما االجتماعية، والمياقة العاطفي، التقمص

 ذوي الذكور يتسـ ذلؾ إلى باإلضافة المينية، تفاعبلتو في نجاحو أو الفرد تفكير صالح في ليس

 في االستغراؽ إلى يميموف وال ومرحوف، وصرحاء اجتماعيا، متوازنوف بأنيـ المرتفع الوجداني الذكاء

 المسئولية، وتحمؿ باآلخريف وبعبلقاتيـ بالقضايا، االلتزاـ عمى ممحوظة بقدرة أيضا ويتمتعوف القمؽ،
 وعف أنفسيـ عف فييا راضوف وىـ مناسبة، حياة فيي بالثراء االنفعالية حياتيـ وتتسـ أخبلقيوف وىـ

 بالحسـ فيتصفف المرتفع الوجداني الذكاء ذوات اإلناث أما فيو، يعيشوف الذي المجتمع وعف اآلخريف

 واجتماعيات معنى، ليف بالنسبة ولمحياة مشاعرىف، في ويثقف مباشرة، بصورة مشاعرىف عف والتعبير

 وتكويف االجتماعي، توازنيف السيؿ ومف النفسية، الضغوط مع التكيؼ ويستطعف متحفظات، غير

 (.71: 2555)جولماف، . جديدة عبلقات
جذثيسًى(Emotional Intelligence)اإلنجميزي  لممصطمح العربية الترجمات تعددت

 الذكاء مفيـو والزاؿ المشاعر ذكاء أو الوجداني الذكاء إسـ عميو يطمقوف مف وىناؾ العاطفيانذكبء

 تبعاً  تعريفاتو تتبايف ولذلؾ الغموض، بعض وتكتنؼ دراستو نسبيًا، الحديثة المفاىيـ العاطفي مف

 .(26: 2556وآخروف،  )حسيفالمتعددة.  النظرية توجياتيـ العمماء واختبلؼ لتبايف
 وتقييميا بدقة اإلنفعاالت عمى إدراؾ ينطوي بأنو العاطفي الذكاء إلى (عجاج)أشار  كما 

 التفكير تجعؿ أف عمى والقدرة وتوليدىا، المشاعر إلى بسيولة الوصوؿ والقدرة عمى عنيا والتعبير

 النمو عمى تساعد التي اإلنفعاالت تنظيـ عمى والقدرة الوجدانية، الوجداف والمعرفة فيـ عمى ميسراً 

 (.55: 2552) عجاج، والوجداني العقمي
 األلفية بداية في ونحف خصوصاً  العاطفي مذكاءكبيرة ل أىمية ىناؾ إلى أف الباحثة خمصوت

 السياسي بالمجاؿ المتعمقة المشكبلت مف يواجو العديد المجتمع الفمسطيني  نجد الثالثة حيث

واإلقتصادي، والتي نتجت مف آثار العدواف الصييوني المتكرر عمى  واإلجتماعي والثقافي
 والقمؽ الضيؽ تسبب التي المشكبلت ىذه لمعظـ الحؿ أف في ثمة شؾ ىناؾ غزة، وليسمحافظات 

 أف أيضاً  عمييـ بؿ جيدة، بطريقة المطورة الفكرية القدرات ليس فقط الفرد يمتمؾ أف ىو لممجتمع

 .الراىنة المشكبلت ىذه لحؿ الفكرية الميارات مع عاطفية تتكامؿ ميارات يمتمكوا
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 متأثرة االنسانية والطبيعة اإلنساف يعيشيا التي التحديات أف منسي يؤكد الصدد ىذا وفى
 يتعمؽ عندما وذلؾ التفكير تأثير مف أكثر حياتنا في وصغيرة كبيرة كؿ في تؤثر فمشاعرنا بالعواطؼ،

 تجاوزت إذا لممشاعر ميـ والتفكير لمتفكير ضرورية المشاعر أف ايضاً  ويؤكد وأفعالنا، بمصائرنا األمر
 عمى المنطقي العقؿ ويكتسح الموقؼ عمى العاطفي العقؿ يتغمب الحالة ىذه في التوازف ذروه المشاعر
  .منطقي واألخر عاطفي أحدىما عقميف منسي يقوؿ كما ىناؾ أف اعتبار

 (.348-346: 2552 منسي، )
 الفرد وسيمة باعتبارىا لؤلفراد اإلنفعالية أو العاطفية بالناحية اإلىتماـ يجب أنو الباحثة وترى

ف الحديثة العصرية التحديات ضوء في عمى التكيؼ  في المؤثرة النواحي مف العاطفية الناحية وا 

 ألف وذلؾ لديو ارالقر  اتخاذ وآليات خاصة، بصفة تفكيره وطريقة عامة بصفة وسموكو الفرد شخصية

 ودقيقة، منطقية أفعاؿ بردود لو يسمح بو يحيطوف مف وإلنفعاالت إلنفعاالتو والدقيؽ السريع الفرد ؾاإدر 

 مواجية عمى الفرد يساعد الوجداني الذكاء أف كما اإلجتماعية، المواقؼ في الردود ألفضؿ وانتقاءه

 .مبلءـ بشكؿ التحديات

 مفيوم الذكاء العاطفي  Emotional Intelligence: 

مؤسساتنا التعميمية، راء في المدمارسيا يزاؿ يالنظرة التقميدية لمذكاء، التي ما بعيدًا عف 
ىذا ذكاء  مستوى تحدد، فالنظرة التقميدية يو خسائر فادحة في طاقة المعمميفاألمر الذي يترتب عم

فيناؾ اعتقاد خاطئ مف يقوؿ بأف األشخاص األعمى في . وفؽ المنظور الضيؽ لمذكاءمدير ال
مجاالت الحياة، بينما نجده في  الذكاء يصموف ألعمى مستويات النجاح في التعميـ والعمؿ ومختمؼ

 واالكتئاب، والتوتر فريسة القمؽ حياتيـ ويقضوف يتعثروف األذكياء مف كثير الواقع غير ذلؾ، فيناؾ

 أىمية، أكثر أخرى مف ميارات لتمكنيـ إال ذلؾ وليس وناجحة، ميمة مواقع يتخذوف ذكاء أقؿ وآخروف

دراؾ وعي العاطفي مف الذكاء بميارت عمييا يطمؽ ما ىي دارة وضبط لمذات، وا   المشاعر وا 

 ،العاطفية والمشاركة الشيوات، جماح وكبح الذات وتحفيز االندفاعات، في والتحكـ واالنفعاالت،
 .االجتماعي والتواصؿ والتوافؽ والتعاطؼ،

فيو يشبع  اليومية، لمحياة ضروري يإيجاب أو سمبي أكاف سواء االنفعاؿ مثؿت والعاطفة التي
 الفرد، فيذا عند العاطفي الذكاء توفر جداً  الميـ فمف بقراراتو، ويتحكـ اإلنساف ويقود اليومية، حاجتنا

 الذكاء العاطفي معدؿ أصبح إذ النشاطات، مف كثير في الفرد تفوؽ يفسر الذي ىو الذكاء مف النوع

  .األفضؿ نحو يرتقي الفرد يجعؿ العاطفي الذكاء أف كما العمؿ، في مطموًبا
 (27: 2004 خوالدة،)
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الدراسات  في األخيرة الثبلثة العقود في بالغ اىتماـ عمى العاطفي الذكاء مفيـو استحوذ وقد
بأىميتو  تعترؼ الحديثة لمذكاء العاطفي فالنظرة تناولتو، التي واالجتماعية والنفسية التربوية واألبحاث
 اإلنساف، بؿ لدى والدافعية التفكير عمميات عف منفصمة عمميات وأنو ليس اإلنساف، حياة في المتزايدة

 في العممية إيجابا يسيـ اإلنساف لدى المعرفي فالجانب البعض، لبعضيا مكممة متداخمة عمميات ىي

 اإلفصاح والتعبير عممية خبلؿ ومف وتسميتو، وترميزه االنفعالي الموقؼ تفسير خبلؿ مف العاطفية

 أف فمف الممكف آخر جانب مف لمموقؼ، الخاطئ التفسير طريؽ عف سمباً  يسيـ أف يمكف كما عنو،

 الحزيف المشكبلت، والمزاج ويحؿ اإلبداع ُينشط اإليجابي فالمزاج التفكير، ترشيد في العاطفة سيـت

 عمى الفرد اإليجابية تساعد المشاعر أف كما المتاحة، البدائؿ وفحص االستداللي التفكير عمى يساعد

 . (7: 2552)الخضر، المعمومات  وتنظيـ تصنيؼ
مف ( إلى أف األفراد الذيف لدييـ مستوى مرتفع Cooper & Sawafيشير كوبر وسواؼ )و 

الذكاء العاطفي ىـ أكثر صحًة ونجاحًا في حياتيـ، ويمتمكوف ميارات قيادية فاعمة، إضافة إلى 
منخفض مف النجاح الميني، وتأسيس عبلقات شخصية قوية مقارنة مو نظرائيـ ممف لدييـ مستوى 

 (Cooper & Sawaf,1997:33) الذكاء العاطفي.
ويتأثر الذكاء العاطفي بالتطور االجتماعي والنفسي لمفرد، فالضعؼ في اكتساب ميارات 
الذكاء العاطفي قد يكوف عامبًل رئيسًا لنشوء مشكبلٍت سموكيٍة ونفسيٍة لدى الفرد مثؿ عدـ القدرة 

طؼ المنخفضة. إضافة إلى عدـ القدرة عمى إدراؾ انفعاالتو ومستويات التعا عمى إدارة االنفعاالت
 (Paker Taylor & Bagby,2001: 50). والتعبير عنيا

الحظػػػػػت الباحثػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ إطبلعيػػػػػا عمػػػػػى العديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات أف ىنػػػػػاؾ ترجمػػػػػات 
الػػػػػػػػػذكاء الػػػػػػػػػذكاء االنفعػػػػػػػػػالي، ء العػػػػػػػػػاطفي منيػػػػػػػػػا: الػػػػػػػػػذكاء الوجػػػػػػػػػداني، عربيػػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػػطمح الػػػػػػػػػذكا

ـ اسػػػػػػتخداـ مصػػػػػػطمح وفػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة سػػػػػػيت الػػػػػػذكاء الشخصػػػػػػي.و اعر، ذكػػػػػػاء المشػػػػػػ العػػػػػػاطفي،
 (Emotional Intelligence) الذكاء العاطفي.

توضح تمؾ التسميات بأف الذكاء االنفعالي يشير إلى الجوانب غير السارة أو السمبية في و 
االنفعاالت كالخوؼ والحزف والغضب، والذكاء العاطفي يشير إلى االنفعاالت السارة كالسرور 

نو أكثر مسؤولية حيث يضـ الخبرات االنفعالية أوالحب واإلعجاب، والذكاء الوجداني يشير إلى 
ة وغير السارة، وذكاء المشاعر يشير إلى الجانب الحسي مف الخبرة االنفعالية كالشعور السار 

 .(14: 2556حسيف، ) .بالدؼء أو الراحة
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 :تاب والباحثين لمفيوم الذكاء العاطفيتعريفات العديد من الك  وفيما يمي سيتم عرض 
بأنو: Crauso, 2003: 401)&  (Mayer, Saloveyروسىبيبٌزوسبنىفًوكوُيعرفو 

" عبارة عف مجموعة مف القدرات التي تمكف الفرد مف مراقبة مشاعر وانفعاالت الذات واآلخريف، 
والتعبير عف تمؾ المشاعر والتمييز بينيا، واستخداـ ىذه المعمومات في توجيو التفكير والتنظيـ 

 الذاتي".
الذكاء العاطفي بأنو: "  (Zee & Schakel, 2002: 104)في حيف يعرؼ زي، وشاكيؿ 

مجموعة مف العمميات والقدرات المعرفية التي تمكف الفرد مف التمييز بيف مشاعره وانفعاالتو، 
ومشاعر اآلخريف وانفعاالتيـ، واستخداـ ىذه المعمومات في توجيو التفكير واتخاذ اإلجراءات". 

مع رد عمى التعامؿ اإليجابي قدرة الفبأنو: "   الذكاء العاطفي( 2: 2555وُيعرؼ )أبوسعد، 
نفسو ومع اآلخريف، بحيث يحقؽ أكبر قدر مف السعادة لنفسو ولمف حولو".

والميارات  ويضيؼ لو تعريفا آخر عمى أنو: " عبارة عف مجموعة مف الصفات الشخصية
التي تمكف الشخص مف تفيـ مشاعر وانفعاالت اآلخريف، ومف ثـ يكوف أكثر  االجتماعية والعاطفية

درة عمى ترشيد حياتو النفسية واالجتماعية انطبلقا مف ىذه الميارات".ق

: "  بأنو Cartwright & Solloway, 2008: 2))في حيف يعرفو سولواي وكارتريت 
القدرة عمى إدراؾ مشاعرنا الخاصة ومشاعر اآلخريف، لتحفيز أنفسنا عمى إدارة االنفعاالت جيدا في 

اآلخريف".أنفسنا وفي عبلقاتنا مع 

 االنفعاليػػػػػػة بحالتػػػػػػو الػػػػػػوعي عمػػػػػػى الفػػػػػػرد قػػػػػػدرة ( بأنػػػػػػو: "131: 2515)العمػػػػػػواف، ويعرفػػػػػػو 
 االجتمػػػػػػاعي والتواصػػػػػػؿ والتعػػػػػػاطؼ ،اآلخػػػػػػريف وانفعػػػػػػاالت انفعاالتػػػػػػو وتنظػػػػػػيـ اآلخػػػػػػريف وانفعػػػػػػاالت

".  بو المحيطيف األفراد مع

ي واالجتماعية التمجموعة مف السمات المزاجية : " بأنو (157: 2511)ناصر،ويعرفو 
لؤلشخاص مف حيث مدى ودقة فيـ المشاعر، ومف ثـ رفع  تؤثر عمى تنوع المحتوى العاطفي

 مستوى القدرة عمى مواجية ومعالجة المشكبلت خاصة الوجدانية منيا بنجاح، وتتضمف أربعة
والتكيؼ مكونات أساسية ىي: الوعي بالذات، والفيـ والتواصؿ االجتماعي، والتعبير عف المشاعر، 

". ومعالجة المشكبلت

قدرة الفرد عمى إدراؾ مشاعره، وانفعاالتو، وفيميا،  ( بأنو: "252: 2511 ،صابر) وتعرفو
دارتيا، وقدرتو عمى النفاذ إلى مشاعر وانفعاالت اآلخريف، مما يتيح التواصؿ  والتعبير عنيا، وا 

". والتفاعؿ وتكويف عبلقات اجتماعية إيجابية مع اآلخريف
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( الذكاء العاطفي بأنو القدرات العقمية التي تولد الحساسية Heinؼ ىيف)كما عرّ و 
دراتيا، كميارة تساعده عمى التوافؽ النفسي  لبلنفعاالت وتكوف كافيو لكي يستطيع الفرد تعمميا وا 

 ((Hein,2000: 35لمواجية األحداث الضاغطة. 
 وفيميا وتحديدىا إنفعاالتو داللة عمى التعرؼ عمى الفرد قدرة : "بأنو العاطفي الذكاء عرؼويُ 

 اإلتصاؿ في النجاح وتحقيؽًا وجداني ومشاركتيـ اآلخريف مشاعر فيـ في واستثمارىا وتنظيميا جيدا

 الصحة خبلليا مف يحقؽ إجتماعية نفسية تكميارا المتبادلة الشخصية العبلقات وتنظيـ اآلخريف مع

 (35: 2555)الديدي،  ."النفسية
 الجيد ؾراواإلد االنتباه عمى القدرةىو: " العاطفي الذكاء بأف  وعثماف( رزؽ) مف كؿ ويشير

در  قبةالمر  اً وفق وتنظيميا بوضوح وصياغتيا وفيميا الذاتية والمشاعر لئلنفعاالت  إلنفعاالت دقيؽ ؾاوا 

 الرقي عمى الفرد تساعد إيجابية جتماعيةا  و  إنفعالية عبلقات في معيـ لمدخوؿ ومشاعرىـ اآلخريف

  .لمحياة اإليجابية تار الميا مف المزيد وتعمـ والميني العقمي
 (253: 2511)رزؽ وعثماف، 

نوع بأنو: " الذكاء العاطفيMayer & Salovey, 1990: 772) )يعرؼ ماير وسالوفي 
مف أنواع الذكاء االجتماعي، والذي يتتضمف قدرة الفرد عمى التعرؼ عمى انفعاالتو وانفعاالت 

 ". لتوجيو طريقة تفكير الفرد وأفعالو الخاصةة مف أجؿ التمييز بينيا، واستخداـ ىذه المعرفاآلخريف 
ف مف الميارات والكفاءات الشخصية تنظيـ مكوّ  :الذكاء العاطفي بأنو (أوف –بار )عرؼ و

 والعاطفية واالجتماعية التي تؤثر في قدرة الفرد لمتعامؿ بنجاح مع المتطمبات البيئية والضغوط. 
(27:Bar – on, 1997) 

 العقمية والكفايات تاوالميار  تالقدرا مف تنظيـ " بأنو العاطفي الذكاء)عجوة(  ويعرؼ

 المعمومات وفيـ لئلنفعاالت الجيد ؾراواإلد اإلنتباه مف الفرد تمكف التي واإلجتماعيةوالعاطفية 

 مع بنجاح التعامؿ عمى قادر وأنو والتفاؤؿ األمؿ لديو تجعؿ والتي واستخداميا ومعالجتيا اإلنفعالية 
 .(45: 2006 ، وآخروف حسيف). والضغوط البيئة المتطمبات

دارتيا وضبطيا بانفعاالتو الوعي عمى الفرد قدرة " ىو العاطفي الذكاء أف (طارؽ )ويذكر  وا 
 وحؿ معيـ والتعاطؼ فييا، والتحكـ توجيييا عمى ومساعدتيـ وانفعاالتيـ اآلخريف، بمشاعر والوعي
 (.22: 2559، )طارؽ. اعاتالصر 

 عواطفو معرفة عمى الفرد قدرة " عف عبارة ىو العاطفي الذكاء أف (الغفار عبد) يرى بينما 

 أىدافو لتحقيؽ العقؿ مع التفاعؿ ذاتية منظومة في وتنظيميا بيا، والوعي وعبلقاتيا معانييا وفيـ

 .(97: 2553)عبد الغفار، . والعامة الذاتية
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"قدرة الفرد عمى االنتباه واإلدراؾ الصادؽ  "الذكاء العاطفي عمى أنو )المصدر (يعرؼو 
النفعاالتو ومشاعر الذاتية وانفعاالت ومشاعر اآلخريف والوعي بيا وفيميا وتقديرىا بدقة ووضوح 
وضبطتيا وتنظيميا والتحكـ فييا وتوجيييا واستخداـ المعرفة االنفعالية وتوظيفيا لزيادة الدافعية، 

تحسيف ميارات التواصؿ االنفعالي والتفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف وتطوير العبلقات اإليجابية و 
 (44: 2558)المصدر، التي تكفؿ لمفرد واآلخريف تحقيؽ النجاح في شتى جوانب حياتيـ". 

بأنو: " القدرة عمى إدراؾ االنفعاالت وفيـ ومعرفة  (Golman, 1995)لماف و ويعرفو ج
اآلخريف، بحيث يؤدي ذلؾ إلى تنظيـ وتطوير النمو االنفعالي المرتبط بتمؾ االنفعاالت انفعاالت 

دارة االنفعاالت والدافعية والتعاطؼ والميارات االجتماعية ".  مف خبلؿ الوعي بالذات وا 
(7Rode, et al., 2007: 4007)



 :(115: 2003)جولمان، وقد تضمنت ىذه التعاريف اإلشارة الى ما يمي 

الذكاء العاطفي يتضمف ميارة دراسة الشعور ألعضاء الجماعة، وضبط النفس، والدافعية  .1
 الداخمية واالحتراـ العالي لمذات.

الذكاء العاطفي يمكف أف يزداد في سف الرشد، وىو كالقدرات األخرى يجب تنميتو وتطويره  .2
 ف الذكاء العاطفي يعني: إإذ  ،حتى يمكف النجاح مف خبللو

حباطات، والتحكـ بالنزوات وتأجيؿ اإلحساس حث النفس عمى مواجية اإل القدرة عمى - أ
 رضاء النفس.ا  بإشباع و 

 القدرة عمى تنظيـ الحالة النفسية، منع األسى واأللـ مف شؿ القدرة عمى التفكير. - ب

 القدرة عمى التعاطي باألمؿ والشعور بو. - ت

أساسيًا لتجاوز الكثير مف أف الذكاء العاطفي ُيعد عامبًل وتخمص الباحثة مما سبؽ 
وأف الذكاء العاطفي مرتبط بالقدرة عمى مراقبة الفرد  ،األزمات واالحباطات والمواقؼ الصعبة

النفعاالتو وانفعاالت اآلخريف والتمييز بينيما، واستخداـ المعمومات في توجيو وضبط تفكيره 
الراقية لمنشاط اإلنساني، وأساسًا لبناء  أف الذكاء العاطفي ُيعد أحد األشكاؿوترى الباحثة  وانفعاالتو.

نتاج العقوؿ المبدعة، ولذلؾ أصبحت تنمية اإلمكانات البشرية والميارات الفكرية  الحضارات وا 
 ضرورة لمتوافؽ مع التطورات التكنولوجية والمعرفية المتبلحقة.

التالي: ومف خبلؿ استعراض التعريفات السابقة لمذكاء العاطفي يمكف استنتاج التعريؼ 
والتحكـ في مشاعره  فيميا،و الذكاء العاطفي ىو قدرة الفرد عمى إدراؾ مشاعره وانفعاالتو الذاتية 

دارتيا بكفاءة،  دراؾ مشاعر و وا  اآلخريف مف حولو، وقدرتو عمى التكيؼ بمرونة تجاه ما يحيط فيـ وا 
يجابية لحؿ المشكبلت اليومية التي تواجيو بحيث يكوف قادرًا عمى إبو مف تغيرات، وتعاممو بصورة 
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تحمؿ ما يتعرض لو مف ضغوط نفسية، مما يساعد عمى االرتقاء في مختمؼ الجوانب العقمية 
 وبالتالي يؤىمو لتعمـ كثير مف الميارات اإليجابية في الحياة. واالجتماعية والمينية،

 نبذه تاريخية عن الذكاء العاطفي: 
 طالب قاـ عندما (1985) عاـ أمريكا في كاف العاطفي الذكاء لمصطمح إستخداـ أوؿ لعؿ

 في ظير كما ه،االدكتور  درجة لنيؿ رسالتو عنواف في المصطمح ىذا بتضميف ليةار الميب التربية كمية في

 بمحاولة قاموا أف بعد ليما تعريؼ أوؿ انشر  (1990) عاـ ففي وماير، لسالوفي العممية البحوث سمسمة
 (41:2007 السمادوني،). العاطفية القدرة في دااألفر  بيف الفروؽ لقياس طرؽ لتطوير

 اقترح عندما (1985) عاـ (Bar-On) بار أوف يد عمى العاطفي الذكاء نظرية ظيرت كما

، قبؿ قياـ كؿ مف (1996)عاـ  نشرىا وتـ العاطفي الذكاء نسبة قائمة بإعداد اإلنفعالية وقاـ معامؿ
(، واستخخداميما 1995سالوفي وماير بنشر نموذجيـ األوؿ عف الذكاء العاطفي في عاـ )

 (Bar-On, 1997: 33). لمصطمح الذكاء العاطفي.
واعيا ومتيقظا بأعماؿ سالوفى وماير فى   (Danial Goleman)وقد كاف دانياؿ جولماف 

ـ ومنذ 1995تمؾ الفترة، مما حذا بو لنشر كتابو المعروؼ " الذكاء الوجدانى )االنفعالى( " عاـ 
ذلؾ الحيف يحاوؿ الباحثوف إجراء دراسات عديدة حوؿ ىذا المفيوـ وكيفية قياسو لمتعرؼ إلى دوره 

 (.58: 2555)جولماف، فى النجاح فى الحياة العامة.
بدراسة بعض التغييرات الشخصية المرتبطة (Blook) قاـ جاؾ بموؾ  1995وفى عاـ 

بالذكاء مستقبل عف الذكاء االنفعالى، والذكاء االنفعالى مستقبل عف الذكاء، وأشارت نتائجو إلى أف 
وأقؿ تميزًا فى ذوى الذكاء المرتفع مستقبًل عف الذكاء االنفعالى كانوا أكثر تميزًا فى الجوانب العقمية 

الجوانب الشخصية، أما المتميزوف فى الذكاء االنفعالى مستقبًل عف الذكاء فكانوا أكثر تميزًا فى 
 (21:2007، )حسف الجوانب االجتماعية ولدييـ اتجاىات إيجابية نحو أنفسيـ ونحو اآلخريف.

 العاطفي الذكاء مصطمح ظير (1995) عاـ في الماضي القرف مف التسعينات أوائؿ وفي
 الذكاء نسبة مف أىمية أكثر يكوف قد لماذا ،اإلنفعالي الذكاء بعنواف كتابو جولماف دانييؿ نشر عندما

 عف تخرج التي واإلستعدادات تاالميار  مف واسعة مجموعة اإلنفعاالت ذكاء مفيـو ويغطي التقميد؟

  .(29:2004خوالدة،). التقميدي الذكاء تاقدر  نطاؽ
 في( 1989) عاـ مرة ألوؿ النفس عمـ في العاطفي الذكاء مفيوـ إلى اإلشارة ظيرت وقد

 بعنواف وآخروف فيمد كتاب مف التاسع الجزء في نشر اإلنفعالي الذكاء بعنواف غرينسبف كتبو مقاؿ

 الذكاء لتعمـ موحداً  نموذجاً  المقاؿ ىذا في قدـ وقد النفسي التحميؿ منظـو مف ،"والتربية التعمـ"
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 والتعمـ النفسي، التحميؿ ونظرية المعرفي، النمو في بياجيو نظرية إليو تذىب لما وفقاً  العاطفي

 (16:2012موسى،). اإلنفعالي
(  Thorndikeويذىب بعض الباحثيف أف جذور ىذا المفيوـ تعود الى نظرية ثورنديؾ )

حيث اقترح منذ أكثر مف ثمانيف عامًا أنو يمكف تقسيـ الذكاء إلى ثبلثة مجاالت ـ، 1925عاـ 
واسعة ىى: الذكاء المجرد، الذكاء الميكانيكى، و الذكاء االجتماعى، فقد أشار ثورنديؾ إلى أنو 
دراؾ األفراد أى القدرة عمى فيـ العبلقات االجتماعية".       يقصد بالذكاء االجتماعى القدرة عمى فيـ وا 

 (285: 2554)محمد وجاد اهلل،        
 (التوازف العاطفيالذكاء العاطفي )اإلسبلـ كاف السباؽ في الدعوة إلى مما ال شؾ فيو أف و 

والقمب معًا، وذلؾ مف أجؿ مف خبلؿ تعاليمو وتصوراتو الواضحة بالعقؿ وذلؾ  مف أي مصدر آخر
 الشخصية المسممة مف السمبية، ويكفؿ حياة مستقرة وآمنة. يأف ينق

الناس عف تعاليـ اإلسبلـ، بدأت الحياة  وابتعادمع مرور الزمف، ( أنو: "ضاىرفيرى )
إلى إىماؿ الجانب العاطفي، الذي  الىتمامات اإلنسانية، مما أدىالمادية تسيطر عمى كثير مف ا

البشرية، حتى وصؿ األمر بالبعض إلى عدـ الوعي بانفعاالتو نات األساسية لمنفس ىو مف المكوّ 
ووجدانو، وعدـ القدرة عمى إدارة ذاتو، فوقع اإلنساف فريسة لضغوطو النفسية، فاستسمـ لمحزف 
والكآبة، وكؿ ذلؾ كاف لو أثره الواضح في عدـ التعاطؼ مع اآلخريف، وفيـ مشاعرىـ ومف ثـ سوء 

 (48: 2559، ضاىر) .التواصؿ معيـ
المسمميف، مع أف اإلسبلـ كاف السباؽ في  مع اإلغفاؿ لمجانب العاطفيىذا لقد طاؿ و 

إلى ذلؾ مف خبلؿ لفظ الحكمة، والتي  –عز وجؿ  –الدعوة إلى التوازف العاطفي، فقد أمرنا اهلل 
ؿ، بأنيا قدرة اإلنساف عمى إيجاد توزاف بيف المعرفة والوجداف والعق (421: 1996)أبو حطب، عرفيا 

ْؽَؿَة َمْن َيَشاُء ]:وقد ورد لفظ الحكمة في مواضع عديدة في القرآف الكريـ منيا قولو عز وجؿ ُيْؤِِت اْْلِ

ُر إاِلَّ ُأولُو اْْلَْلَباِب  كَّ ْؽَؿَة َفَؼْد ُأوِِتَ َخْرًا َكثِرًا َوَما َيذَّ يقوؿ اإلماـ  (.269 : اآلية)البقرة [َوَمْن ُيْؤَت اْْلِ
: "مف سمع بأذنو صار حاكيًا، ومف أصغى بقمبو كاف واعيًا، ومف وعظ  -اهلل رحمو  –الشافعي 

، وىذا يدؿ عمى أف لمقمب حيزًا مف الفقو والوعي والتعقؿ، (57: 1991)النووي،بفعمو كاف ىاديًا" 
ف ىناؾ العديد مف اآليات الكريمة التي إور العقؿ، وربما ىو الغالب، حيث وبذلؾ فيو مكمؿ لد

ُروَن اْلُؼْرآَن َأْم [ىذا الدور الميـ لمقمب والوجداف: فقاؿ العزيز في محكـ التنزيؿ:أشارت إلى  َأَفال َيتََدبَّ

ا ْم ُقُؾوٌب [:، وقاؿ عز وجؿ أيضاً (24اآلية )محمد: ]َعَذ ُقُؾوٍب َأْقَػاُُلَ َأَفَؾْم َيِسُروا ِِف اْلَْرِض َفَتُؽوَن َُلُ

ا َأْو آَذاٌن  ُدورِ َيْعِؼُؾوَن ِِبَ َا ال َتْعَؿى اْلَْبَصاُر َوَلؽِن َتْعَؿى اْلُؼُؾوُب الَّتِي ِِف الصُّ ا َفإَِّنَّ اآلية )الحج: ]َيْسَؿُعوَن ِِبَ
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ْم َأْعُُيٌ الَّ [:، وأيضاً (46 ا َوَُلُ ْم ُقُؾوٌب الَّ َيْػَؼُفوَن ِِبَ نِّ َواإِلكِس َُلُ َن اِْلِ َفـََّم َكثًِرا مِّ ا يُ  َوَلَؼْد َذَرْأَكا ِِلَ وَن ِِبَ ْبِِصُ

ا ُأْوَلئَِك َكاْلَْكَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِؾونَ  ْم آَذاٌن الَّ َيْسَؿُعوَن ِِبَ ، وبذلؾ (179اآلية )األعراؼ: ]َوَُلُ
فإف المتمعف في الفكر اإلسبلمي يجد أنو متعمؽ بمفيوـ وأبعاد الذكاء العاطفي، وىو جانب ال 

ْن [ث يقوؿ اهلل سبحانو وتعالى في محكـ التنزيؿ:يمكف إنكاره حي ٍة َشِفقًدا َعَؾْقِفم مِّ َوَيْوَم َكْبَعُث ِِف ُكلِّ ُأمَّ

ٍء َوُهًدى َوَرْحَ  ْلـَا َعَؾقَْك اْلؽَِتاَب تِْبَقاًكا لُِّؽلِّ ََشْ ى َأكُػِسِفْم َوِجئْـَا بَِك َشِفقًدا َعَذ َهُؤالء َوَكزَّ َ ْْ ًة َوُب

 ، فالقرآف الكريـ جاء شامبًل وجامعًا لجميع مناحي الحياة.(89اآلية )النحؿ:  ]لِْؾُؿْسؾِِؿُيَ 
ومف المبلحظ عند دراسة الذكاء العاطفي أف اإلسبلـ بتعاليمو وتصوراتو ينمي ميارات 
ذا رجعنا إلى مكونات الذكاء العاطفي وجدنا آيات قرآنية  الذكاء العاطفي عند اإلنساف المسمـ، وا 

 ية تنمي كؿ مكوف مف مكوناتو.وأحاديث نبو 

 :مكونات الذكاء العاطفي 
 يرى جولمان أن ىناك أبعاد خمسة لمذكاء العاطفي وىي:

، فنحف بحاجة وحسف إدارتيا ىو أساس الثقة بالنفس (Self – awareness): الوعي بالذات .1
وكذلؾ أوجو القصور، ونتخذ مف ىذه المعرفة أساسًا لقراراتنا، ولذلؾ  ،دائمًا لنعرؼ أوجو القوة لدينا

وكذلؾ أسباب ىذه  ،يحتاج الطفؿ منذ سف مبكرة تعمـ المفردات الدالة عمى المشاعر المختمؼ
 (25: 2555)األعسر،  المشاعر، البدائؿ المختمفة في التصرؼ.

 :بالذات الوعي مستويات

مشاعره الداخمية  عف التعبير عمى الفرد قدرة تعني والتي العاطفية بالثقافة بالذات الوعي يتصؿ
لذلؾ  قبؿ حدوثيا، ومشاعر اآلخريف بمشاعره التنبؤ عمى الفرد قدرة وتعني جيدة عاطفية بعبارات
العاطفي  الوعي فقط مستويات ليس توضح التي المستويات مف العديد عمى بالذات الوعي ينطوي
اآلخريف  عمى سموكياتو بتأثير لمتنبؤ اآلخريف، بمشاعر العاطفي الوعي أيضا ولكف الفرد لدى بالذات
 :ليذه المستويات عرض يمي وفيما عميو اآلخريف سموكيات وتأثير

 تمؾ الفرد يدرؾ إال عندما يتحقؽ ال وذلؾ حدوثيا وقت المشاعر إدراؾ وىوالمشاعر:  حدوث إدراك . أ

 فييا تحدث التي المحظة تمؾ في تغيرات عاطفية أية لو تحدث أنو حدوثيا ويدرؾ أوؿ في المشاعر

 المشاعر.
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 لدينا لف يكوف بيا، اإلعتراؼ وفي المشاعر تمؾ إدراؾ في فشمنا إف :المشاعر بتمك اإلعتراف . ب

 اإلعتراؼ يجب ولذلؾ سريع، حؿ إلى تحتاج التي المشكمة عمى إىتمامنا وانتباىنا تركيز عمى القدرة

 .الئقة بصورة العمؿ مف الداخمي العاطفي اإلنذارنظاـ  يتمكف حتى بالمشاعر

 في تحديد قدرتو إزدادت المشاعر ىوية تحديد الفرد استطاع كمما :المشاعر ىوية تحديد . ت

 مشاعر ىوية فتحديد بالسموكيات البلئقة القياـ وبالتالي بيا عميو الوفاء ينبغي العاطفية التي المطالب

 .األخرى المشاعرعف  يختمؼ سببيا وتحديد الغضب

 بعد إدراكيا لممشاعر الفرد قبوؿ ىي بالذات لموعي التالية الخطوة إف :المشاعر تمك قبول . ث

 جيدًا ويكوف يعمؿ ال واإلدراكي الفكري جيازه بأف الفرد يشعر وكثيرًا ما ىويتيا، وتحديد واستيعابيا

 عمى الفرد يساعد أنو العاطفي الذكاء فوائد مف أىـ فإف األفراد ولذلؾ بعض أداء ناتجًا عف ذلؾ

 .اآلخريف عف المشاعر في اإلستقبللية

 لموعي مختمفيف مستوييف في لممشاعر اإلستجابة عممية وتحدثالمشاعر:  لتمك االستجابة . ج

 حدوثيا، بعد لممشاعر باإلستجابة الفرد ويقـو بالذات المنخفض الوعي أثناء منيا األوؿ بالذات

 وتحديدىا بالمشاعر اإلحساس عممية وتحدث بالذات مرتفع الوعي مستوى يكوف حينما منيا والثاني

 .بسرعة ليا واإلستجابة

 في التنبؤ بمشاعره في زادت قدرتو  كمما جيداً  بمشاعره الفرد وعي زاد كمما :بالمشاعر التنبؤ . ح

 وردود اآلخريف عمى وتأثيره بو سيقـو الذي الفعؿ تحديد خبلؿ مف تمؾ القدرة تنمية ويمكف المستقبؿ

 (75: 2556)حسيف وآخروف، اآلخريف تجاىو.  مف الممكنة الفعؿ

 :وىي بالذات الوعي عمييا يشتمل التي الكفاءات (74: 2011ذكرت )حسين،  وقد

 العاطفي. الوعي 

 الذات. تقييـ في الدقة 

 بالنفس الثقة. 

  (Handling emotions generally)معالجة الجوانب العاطفية:  .2

تسعدنا، وىذا  التي وتمؾ وتزعجنا تؤذينا التي المشاعر ونتناوؿ نعالج كيؼ نعرؼ أف نحتاج نحف    
جيازنا العاطفي  إدارة في يـو بعد يوماً  خبرة يزيدنا والتناوؿ والمعالجة المعرفة في المستمر المراف
 (45: 2553  )حسيف،الضارة.  مخاطره ونتجنب اليائمة مميزاتو مف لنستفيد

دارتو واإلنفعاالت، المشاعر ىذه أمر الفرد " تدبر العاطفية لمجوانب المعالجة ىذه وتعني  وا 

 .(39: 2557 )حسف،"لمضغوط



   

 

33 
 

 اضثاظيػاضفصل

ػضضدرادظػاضظظريػاإلطار

التقدـ والسعي نحو دوافعنا ىو العنصر ىي  :(Motivation)أو دافعية الذات  الدافعية .3
وذلؾ بأف يكوف لدينا ىدؼ  ،الثالث لمذكاء العاطفي، إف األمؿ مكوف أساسي في الدافعية

 .(41: 2553)حسيف،  والحماس، والمثابرة الستمرار السعي.

ويقاـو  اندفاعاتو في يتحكـ وأف لذاتو، دافعيتو مصدر الفرد يكوف أف أيضاً  تعني والدافعية
 .(39: 2557  )حسف،اليدؼ  إلى لموصوؿ اإلشباع ويؤجؿ الغموض اإلحباطات ويتحمؿ

 :اآلتية الكفاءات عمى المستوى ىذا ويشمل

 اإلنجاز. -

 اإللتزاـ. -

 المبادأة. -

 (74: 2511  )حسيف،التفاؤؿ.  -
الذكاء  في الرابع المكوف ىو )التفيـ( العقمي التعاطؼ: (Empathy)التعاطف العقمي: .4

 بالضرورة مما وليس وجييـ تعبيرارت أو مف صوتيـ اآلخريف ويعني " قراءة مشاعر الوجداني

ف يقولوف،  أف ويقوؿ )جولماف( األطفاؿ، لدى حتى أساسية نراىا إنسانية قدرة الغير مشاعر معرفة وا 

 التعاطؼ أو األطفاؿ مف غيره لتيدئة محبة يسعى أسرة في يعيش والذي عمره مف الثالثة في الطفؿ

 في يصرخوف فإنيـ ييممونيـ أو آباؤىـ معاممتيـ يسئ الذيف األطفاؿ أف حيف عمى بكوا، إذا معيـ

 يبدأ التعمـ وأف متعمـ، الوجداني أف الذكاء جولماف ويؤكد يضربونو وأحياناً  يبكي، الذي الطفؿ وجو

 (42: 2553الحياة ". )حسيف،  في األولى السنوات منذ

ف التعاطؼ تؤدي إلى التناغـ الوجداني مع اآلخريف، ويشمؿ  :اآلتية الكفاءات عمى التعاطؼ وا 

 اآلخريف. فيـ -

 اآلخريف. مع االتحاد -

 المساعدة تقديـ -
 الفاعمية تنوع -

 (74: 2511)حسيف، السياسي.  الوعي -
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 الميارات االجتماعية: .5

 التعامؿ مع عمى قدرتو كانت كمما وكافية مناسبة بميارات إجتماعية مزوداً  اإلنساف كاف كمما

 ويعانوف يتخبطوف فإنيـ اإلجتماعية لمميارات يفتقروف الذيف أولئؾ أما أفضؿ، المواقؼ واألزمات

 (82: 2556، وآخروف حسيف)التوافؽ.  سوء مف اضطرابات

ومعرفة  فيـ عمى بناء اآلخريف مع التعامؿ عمى القدرة " بأنيا الميارات اإلجتماعية جولماف ويعرؼ
 :التالية الميارات عمى المجال ىذا ويشمل مشاعرىـ"،

 اآلخريف. مشاعر مع التعامؿ في الميارة  
 (35: 2512)موسى، اآلخريف.  مع بسبلمة التعامؿ 

 :االجتماعية الميارات عمييا تشمل التي الكفاءات (75: 2011تذكر)حسين،  الصدد ىذا وفي

 .التأثير 
 .االتصاؿ 

 الصراع. إدارة 
 .القيادة 

 التعبير. تحفيز 

 الروابط. بناء 
 والتعاوف. التنسيؽ 

 فريؽ. في العمؿ إمكانية 

 :ىي أبنية أساسية أربعة من تنبع عواطفنا أن (197 :2010شعيرة،  ذكر)غباري وأبو عامة بصورة

 .العاطفة عف الدقيؽ والتعبير والتقدير الدقيؽ الفيـ عمى القدرة .1
 .آخر لشخص أو لنفسو الشخص فيـ يسيؿ عندما الطمب حسب المشاعر توليد عمى القدرة .2
 .عنيا تنتج التي والمعرفة العواطؼ فيـ عمى القدرة .3
 .والفكري العاطفي النمو لتطوير العواطؼ تنظيـ عمى القدرة .4

 :وىي حياتنا في المشاعر أىمية تؤدي التي األسباب جولمان ذكر ( 1995 ) عام وفي

 بصورة تساعد أنيا حيث والمعارؼ، بالمعمومات المصادر أغنى مف المشاعر تعتبر :القرار صنع . أ

 صنع القرار. في كبيرة

 .ليـ آراءنا عف والتعبير اآلخريف مع التواصؿ عمى المشاعر تساعدنا :اآلخرين مع التواصل . ب
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عمى  ذلؾ ظيور ىو بالسعادة يشعر الفرد أف لمعرفة الوحيد األسموب يعتبروالراحة:  السعادة . ت
 دوف يتحقؽ لف وذلؾ والطمأنينة، بالراحة نشعر فإننا بالسعادة، فحينما نشعر وتعبيراتو، تصرفاتو

 .العاطفية وحاجاتنا مطالبنا تمبية في كبيرة بصورة تساعد العاطفي والتي الذكاء ميارات توافر

 أفراد بيف والتكامؿ الوحدة لتحقيؽ الوحيد والسبيؿ الوحيد الحؿ المشاعر تمثؿ :والتكامل الوحدة . ث

 تمبية عمى أفراده يعمموف جميع فإف عاطفياً  ذكياً  المجتمع يكوف ألنو عندما وذلؾ الواحد المجتمع

 والوحدة بيف التكامؿ إلى ذلؾ يؤدي وبالتالي وعاطفياً  إيذائيـ وجدانياً  وعدـ اآلخريف، مطالب

 (32: 2556، وآخروف حسيف)الواحد.  أفراد المجتمع

 وىي:مكونات رئيسة  ةالذكاء العاطفي إلى أربع( 1990)قد صنف "مايروسالوفي" ل

 انفعاالتو وانفعاالت اآلخريف. إلى: وىي قدرة الفرد عمى التعرؼ االنفعاالت إلىالتعرف  .1

وىي القدرة عمى استثارة االنفعاؿ واستخدامو لترشيد التفكير وتركيزه في  توظيف االنفعاالت: .2
 وتفعيؿ عممية حؿ المشكبلت. ،الميـ

وىي القدرة عمى فيـ أسباب االنفعاؿ وكيفية تطوره وماىية مكوناتو والقدرة  فيم االنفعاالت: .3
فيي قدرة تعكس الحصيمة المعرفية لمفرد في الجانب  ،ير عنووالتعب ،عمى التنبؤ بو

 االنفعالي.
ىو القدرة عمى إدارة انفعاالت الذات واآلخريف بصورة تسمح بالتكيؼ  إدارة االنفعاالت: .4

 (18: 2556)الخضر،  اؿ مع الموقؼ.الفعّ 

 مكونات أساسية: ةكما صنف كل من "عثمان ورزق" الذكاء العاطفي إلى خمس

وتعني القدرة عمى إدراؾ االنفعاالت الذاتية بشكؿ جيد والتمييز بينيا  المعرفة االنفعالية: .1
 والتعبير عنيا، وكذلؾ الوعي بالعبلقة بيف االنفعاالت واألفكار.

وتعني القدرة عمى التحكـ باالنفعاالت السمبية عف طريؽ الصبر وكسب  إدارة االنفعاالت: .2
 إيجابية وممارسة الضبط لمتعامؿ مع الموقؼ بفاعمية.الوقت لتحويميا إلى انفعاالت 

نجاز  ،: تشير إلى القدرة عمى إدارة االنفعاالت وتوجيييا لتحقيؽ األىداؼتنظيم االنفعاالت .3 وا 
ف كاف ذلؾ تحت الضغوط مع معرفة بكيفية تحوؿ االنفعاؿ  الميمات واتخاذ القرارات حتى وا 

 وكيؼ يتفاعؿ اآلخروف معيا. ،مف حاؿ آلخر

ويقصد بو القدرة عمى إدراؾ انفعاالت اآلخريف وفيميا والتوحد معيا والحساسية  التعاطف: .4
 واالستجابة ليا بطريقة بناءة وتمقائية. ،الحتياجاتيـ
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ويشير إلى القدرة عمى إدراؾ وفيـ انفعاالت اآلخريف ومشاعرىـ والتصرؼ معيـ  التواصل: .5
 (62: 2002)جروان،  ومتى يكوف تابعًا. بطريقة مناسبة، ويقدر متى يمكف أف يكوف قائداً 

ل وي كما العمالعاطفي الالزمة في  الذكاء نموذجًا يفسر مكونات (1997)وضع "كوبر وصواف" و  
 يمي:

 مع تتطابؽ القدرة وتمؾالفرد:  يمتمكيا التي القوى أو االنفعاالت وتقدير تحديد عمى القدرة .1

 جولماف. لدى بالذات الوعي مفيـو

 بالمبادرة يقـو أنو كما الضاغطة العمؿ مواقؼ في بفاعمية يعمؿ الفرد أف وتعنيالذات:  حفز .2

 .والنشاط الذاتي والتركيز

 لديو اإلحباط ومقاومة القمؽ عمى التغمب عمى الفرد قدرة وتعني :اإلجتماعية العالقات تناول .3

 .اإلحباط مقاومة في ومساعدتيـ بانفعاالت اآلخريف يشعر أنو كما العمؿ، أثناء

 العمؿ عمى القدرة لديو العالي العاطفي الذكاء ذوي الشخص أف إلى ويشير :الشخصي النمط .4

 . المسؤولية تحمؿ عمى بقدرتو الضغط ويتميز تحت بفاعمية

حباط لديو أثناء العمؿ، وتعني قدرة الفرد عمى التغمب عمى القمؽ ومقاومة اإل التعاطف: .5
 (29: 2557ي، وندا)السم مقاومة االحباط.ويشعر بانفعاالت اآلخريف ومساعدتيـ في 

 العاطفي الذكاء لتنمية بحاجة أنواعيـ مديري مدارس الثانوية بإختبلؼ أف إلى الباحثة وتخمص

 حقيقي مظير الذكاء ىذا يكوف بحث نجاحيـ في واإلستمرارية العممية واإلدارية  لتسيير عبلقاتيـ

ف المينية لعبلقاتو مسيطراً  يكوف أف المدير إذا ما أراد مدير المدرسة لشخصية  إمتبلؾ والعاطفية، وا 

 متماسكة إجتماعية عبلقات لشبكة ومكوف اإلنسانية لعبلقاتو مفعؿ يجعمو المدير لدى العاطفي الذكاء

 حددىا التي الجوانب عمى العاطفي بالذكاء والمتعمقة األولى االستبانة بنت أف الباحثة كما ومترابطة

 .العاطفي بالذكاء الخاصة الجوانب عمى لشموليا لمذكاء( 2555جولماف )
البعد الشخصي وذلؾ  :ترى الباحثة أف أبعاد الذكاء العاطفي تنحصر في بعديف ميميف وىماو 

دارة االنفعاالت والقدرة عمى ضبط النفس، والبعد االجتماعي ويتمثؿ في القدرة عمى  مف خبلؿ فيـ وا 
مع  ـالعمؿ أ ـالمدرسة أ ـصؿ مع اآلخريف سواء في البيت أإقامة العبلقات االجتماعية والتوا

ف ايما يعتمد عمى اآلخر وال غنى عف إحداىما فيما بعديف كمإاألصدقاء والمعارؼ، حيث 
 ف، ويؤثر ويتأثر كؿ منيما في اآلخر.امترابط
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 :أىمية الذكاء العاطفي 

بشكؿ عاـ، فإنو في الوقت الذي نجد فيو كثيرًا مف الدراسات قد اىتمت بالذكاء 
يكاد ال يوجد دراسات كثيرة تناولت الذكاء العاطفي بشكؿ خاص ) حسب عمـ الباحثة(، 

، حيث لـ يبرز االىتماـ بو إال في السنوات وقد يرجع ذلؾ إلى حداثة الموضوع نسبياً 
( ال يمكف االعتماد IQاألخيرة، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أف نسبة الذكاء العقمي)

شرًا لمتنبؤ في الحكـ عمى مستوى نجاح الفرد أو أدائو المستقبمي في المجاالت عميو مؤ 
 العممية والمينية والتعميمية واإلدارية.

إلى التطبيقات ( Cherniss & Goleman, 2001)وقد أشار تشارنيس وجولماف 
 التربوية لكفايات الذكاء العاطفي عمى النحو اآلتي:

أثرًا بالغًا في نجاح التبلميذ الميني وفي إدارة أعماليـ، لذلؾ إف لكفايات الذكاء العاطفي  .1
 يتوجب مساعدتيـ عمى التمكف مف ىذه الكفايات.

 الدور الذي يمعبو الذكاء العاطفي في إدارة االقتصاد والتعامؿ مع أفراد المجتمع ميـ جدًا. .2

تناقض بيف اإلسياـ في حؿ المشكبلت الفردية مف خبلؿ االىتماـ بمعالجة الصراع وال .3
 شعور الفرد وأفكاره.

أىمية الدور الذي يمعبو الذكاء العاطفي في الصحة والعبلقات األسرية والشخصية والزوجية  .4
 (Goleman, 1995: 36).. والتواصؿ االجتماعي وفي جميع جوانب حياة الفرد

 :األىمية التربوية لمذكاء العاطفي 
التربوية مف جوانب عدة فيما يمي عرض  تظير أىمية نظرية الذكاء العاطفي مف الناحية 

 (: 2557،، )البدور(2553(، )عصفور وصبري،2553حسيف،(، )2553ليا )جابر، 

تعد نموذجًا معرفيًا يحاوؿ أف يصؼ كيؼ يستخدـ األفراد ذكاءىـ المتعدد لحؿ مشكمة  .1
 ما، وىكذا يعرؼ نمط التعمـ عند الفرد بأنو مجموعة ذكاءات ىذا الفرد في حالة عمؿ

 في موقؼ تعمـ طبيعي.

مساعدة المعمـ عمى توسيع دائرة إستراتيجية التدريس ليصؿ ألكبر عدد مف الطبلب  .2
 عمى اختبلؼ ذكاءاتيـ.

تقدـ نموذجًا لمتعمـ ليس لو قواعد محددة، حيث تقترح حمواًل يستطيع المعمموف تصميـ  .3
 مناىج جديدة في ضوئيا.
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عمـ األطفاؿ بيا، وعمى المعمـ عند تخطيط تقدـ خريطة تدعـ العديد مف الطرؽ التي يت .4
 خبرة تعميمية أف يسأؿ نفسو العديد مف األسئمة:أي 

 كيؼ يستطيع أف يستخدـ الحديث أو الكتابة؟ 

 كيؼ يبدأ بالموسيقى، أو أصوات البيئة المحيطة؟ 

 كيؼ يستخدـ أجزاء الجسـ كمو أو الخبرات اليدوية )حركي، بدني(؟ 

 ة أو يستدعي الذاكرة الشخصية؟كيؼ سيثير المشاعر الشخصي 

إلى أف الطمبة يستطيعوف السيطرة عمى (Pociak & Settles, 2007)ويشير بوسياؾ وستمز 
المعمومات عندما تقدـ ليـ المادة بشكؿ يناسب تفضيبلتيـ التعممية؛ فتوظيؼ الذكاءات المتعددة في 

أكثر استقبللية وقدرة عمى تحمؿ تعمـ الطمبة يساعد عمى تعزيز ثقة الطمبة بأنفسيـ، ويصبحوف 
مسؤولية تعمميـ، وتغير مف اتجاىات الطمبة ودافعيتيـ، وتزيد مف قدرة المعمميف عمى تدريس الطمبة 

كما أف استخداـ الذكاءات المتعددة يقمؿ مف أعداد الطمبة  بأساليب تتوافؽ مع االحتياجات الفردية.
 (27: 2558)حسيف، الميدديف بالرسوب. 

صفة أساسية في تكويف شخصية القائد الناجح، وذلؾ  يعد الذكاء العاطفي لعتيبي( بأفويشير )ا
أف القدرة عمى التأثير في اآلخريف ىي الصفة األىـ في القيادة، ألف ىذه الصفة تحدد فيما إذا 
كانت الصفات األخرى ستعمؿ أو ال، فما قيمة صفة الذكاء والقدرة عمى التخطيط إذا لـ يكف القائد 

 (23: 2557، تيبى)الع ادرًا عمى التأثير في اآلخريف؟ق
 ( بأن أىمية الذكاء العاطفي تنبع من خالل النقاط اآلتية:5: 2005وتري )رجب، 

خوتو والديو مع الطفؿ توافؽ في ىاماً  دوراً  العاطفي الذكاء يمعب .1 بحيث ينمو  وبيئتو وأقرانو وا 
 الدراسي. التحصيؿ كفاءة ورفع تحسيف إلى يؤدي أنو كما الحياة، مع ومنسجماً  سوياً 

منتصؼ  أزمة مثؿ ذلؾ بعد األزمات وسائر ىقةلمراا أزمة تجاوز عمى العاطفي الذكاء يساعد .2
 .بسبلـ العمر

 المشاعر عف الجيد فالتعبير الزوجية الحياة رار استق في ميماً  عامبلً  العاطفي الذكاء يعتبر .3
 .رائعاً  زواجياً  توافقاً  يضمف ذلؾ كؿ ناضج، بشكؿ ورعايتيا اآلخر الطرؼ مشاعر وتفيـ

 محبوبوفعاطفيًا  ذكاءاً  فاألكثر والحياة، العمؿ في النجاح وراء العاطفي الذكاء يكمف .4
 .النجاح عمى ومصروف والقيادة التواصؿ عمى وقادروف ومتألقوف وتوكيديوف، ومثابروف

الخبرة  معرفة عمى الفرد يساعد أنو العاطفي في الذكاء أىمية أف (1990) وسالوفي ماير ويرى
( 2555 )وزيندر جيرالد أشار اآلخريف،وقد ومع نفسو مع الفعاؿ التواصؿ عمى قادراً  ليكوف الداخمية
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 األخبلؽ وعفة الذات وتحقيؽ الدوافع ومقاومة الفورية اإلشباعات يؤجؿ العاطفي الذكاء أف إلى
 يساعد العاطفي الذكاء في الفرد مستوى ارتفاع أف (1997) سيجاؿ ذكر بينما المشاكؿ، عمى والتغمب

 اآلخريف مع ويتواصؿ انفعاالتو في يتحكـ أف ويستطيع حدوثيا، ووقت مشاعره ؾراإد عمى الفرد
 (34: 2512  موسى،). معيـ ويتعاطؼ

ىتماـ بمصطمح الذكاء العاطفي في اآلونة األخيرة بعد صدور كتاب جولماف الذي وقد تزايد اال
 النوع مف الذكاء يتضمف خمسة نطاقات، وىي:رأى أف ىذا 

دراؾ المشاعر كما ىي. .1  معرفة المشاعر الداخمية بما فييا مف الوعي بالذات وا 
 إدراؾ المشاعر والتعامؿ معيا بشكؿ مناسب. .2
 الدافعية الذاتية بما فييا مف السيطرة الداخمية عمى المشاعر. .3
 التعاطؼ مع اآلخريف ومشاعرىـ. .4
 ا فييا إدارة التعامؿ العاطفي والمشاعر مع اآلخريف. تنظيـ العبلقات بم .5

 (65: 2556)عبد اليادي، 

ذكاءىـ المتعدد لحؿ مشكمة ما،  يعد نموذجًا معرفيًا يحاوؿ أف يصؼ كيؼ يستخدـ األفراد  .6
وىكذا يعرؼ نمط التعمـ عند الفرد بأنو مجموعة ذكاءات ىذا الفرد في حالة عمؿ في وقؼ 

 تعمـ طبيعي.

المعمـ عمى توسيع دائرة استراتيجية التدريس ليصؿ ألكبر عدد مف الطبلب عمى مساعدة  .7
 اختبلؼ ذكاءاتيـ.

اإلسياـ في حؿ المشكبلت الفردية مف خبلؿ االىتماـ بمعالجة الصراع والتناقض بيف  .8
 (155: 2555)جولماف، شعور الفرد وأفكاره. 

لكبرى والجامعات والمدارس مف ىنا جاء االىتماـ بالذكاء العاطفى مف طرؼ الشركات ا
 (66: 2553) جولماف، عمى مستوى العالـ أجمع. 

 أىمية الذكاء العاطفي في المحاور التالية: تمخص الباحثةو 

 والموظفيف. لمديريفالعبلقات العامة اإليجابية بيف ا استقرارًا في الذكاء العاطفييعمؿ  .1

 مينيًا وفي إدارة اعماليـ.لمذكاء العاطفي أثرًا بالغًا في نجاح المديريف  .2
 االنسجاـ بيف عواطؼ الشخص ومبادئو وقيمو، وما يشعره بالرضا واالطمئناف. .3
يجاد الدافعية الذاتية لعمؿ ما نريده. .4  اإلسياـ في القدرة عمى تحفيز الذات وا 

 اإلسياـ في جعؿ الشخص أكثر فاعمية في العمؿ مف خبلؿ فريؽ العمؿ. .5
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 اتخاذ القرارات الرشيدة.ردية، و اإلسياـ في حؿ المشكبلت الف .6

لمنجاح في المستقبؿ أكثر مف الوسائؿ التقميدية مثؿ: المعدؿ  اً جيد ؤشرالذكاء العاطفي مفنرى أف 
 التراكمي، أو معامؿ الذكاء ودرجات االختبارات المعيارية المقننة األخرى.

فعاؿ ومؤثر في حياة ي أىمية بالغة ودور مذكاء العاطفومف خبلؿ ما سبؽ ترى الباحثة أف ل
الفرد، ولو مساىمة إيجابية وواضحة في تحقيؽ السواء النفسي لؤلفراد، فبلحظت الباحثة أف العديد 
مف عمماء النفس أوصوا بتنمية الذكاء العاطفي لممديريف مف خبلؿ دروس تعميمية ودورات تدريبية 

ما نطمؽ عميو النضج وورش عمؿ بيدؼ الوصوؿ إلى درجات عميا مف الذكاء العاطفي، وىو 
 العاطفي. وسوؼ نتحدث عنو اآلف بشيء مف التفصيؿ نظرًا ألىميتو لئلدارة المدرسية.

 العاطفي الذكاء خصائص: 

 :فيي العالي العاطفي الذكاء ذوي األفراد خصائص

 .يمتمكيا التي العاطفية القوى وتقدير تحديد .1

 .الذات وحفز والمبادرة الضغط تحت بفاعمية العمؿ .2

 ط.اإلحبا ومقاومة القمؽ عمى التغمب .3

 ة.المتبادل الثقة عمى تعتمد إجتماعية عبلقات تكويف عمى القدرة .4

 (119:2007السمادوني،). المسؤولية تحمؿ عمى القدرة .5

 العمل في مميز إنفعالي ذكاء لديو الذي الفرد عمى التعرف يمكننا ( أنو 63:2003ويذكر )المغازي،

 :التالية الصفات خالل من

 .ممؿ وال كمؿ وبدوف العمؿ جؿأ مف يعمؿ .1

 .انقطاع بدوف طويمة ساعات إلى العمؿ يواصؿ .2

 .كثيراً  يحبو حتى بو ويتسمى عنو بالرضا ويشعر عممو يتذوؽ .3

 .لنفسو وضعيا التي المنشودة األىداؼ لتحقيؽ العمؿ يواصؿ .4

 .العمؿ دوافع خمؽ عمى القدرة لديو .5

 .العممية الحياة في تعترضو التي المشكبلت حؿ عمى يعمؿ .6

 .العمؿ لتطوير جديدة أفكاراً  يطرح .7

 .العمؿ جو في سائدا اإلبتياج يجعؿ .8

 .العمؿ اثناء اإلنزعاج إليو يتسرب ال .9
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 (:22: 2006 ،وآخرون )حسين فيذكرىا العاطفي الذكاء خصائص

 .برمتو والمجتمع والجماعات درااألف بطبيعة يعي .1

 اآلخريف وانفعاالت تفكير وبيف ناحية مف وتفكيره انفعاالتو بيف عبلقة يوجد أف الفرد يمكف .2
 .أخرى ناحية مف معيـ يتعامؿ الذيف

 حياتو في النجاح لتحقيؽ بيده واألخذ اليدؼ إلى الوصوؿ نحو الفرد دفع في ميـ دور لو .3
 7واإلجحًبعٍة انعًهٍة

 :يمي كما ىي مستويات بثالثة يمر الوجداني الذكاء تعمم أن نموذجو في جيرنسبن وبين
 .الجسمية بالحاالت المرتبطة اإلنفعاالت الطفؿ يتعمـ وفيو :الجسمي التعمم :األول المستوى
 الطفؿ يتعمـ وفيو الثالث والمستوى األوؿ المستوى مع ويتداخؿ ج:بالنتائ التعمم الثاني: المستوى

 .بالتعزيز التعمـ كآليات نتائج مف المتعمـ السموؾ يتبع ما خبلؿ مف والمعاني األفكار

 األفكار تعمـ درجات أعمى المستوى ىذا في وتحدث  التمثيمي: التركيبي التعمم ث:الثال المستوى
 (42: 2511رزؽ،و  عثماف). بياجيو عند الشكمي التفكير مرحمة يمثؿ ما وىو واإلنفعاالت والمعاني

 العاطفي الذكاء في تؤثر التي العوامل: 

العقمي،  الذكاء مثؿ المخ في يكوف العاطفي فالذكاء ،والبيئة الوراثة مف بكؿ العاطفي الذكاء يتأثر
 فطري كيميما األشياء ونقيـ نشعر كيؼ مثؿ: اإلنفعالية فاإلستجابات المخ، وظائؼ مف فيو وظيفة
األشخاص  أحد يكوف لماذا بيا، نحف التي الطريقة وأما المخ، في تخزينو ويتـ ومتعمـ، ومكتسب
 واآلخر ودود فرد يصبح لماذا كسوؿ؟ واآلخر شاؽ بشكؿ فرد يعمؿ لماذا خاضع؟ واآلخر توكيدي
الكيمائية والفيزيائية  والتغييرات الوراثة والبيئة مف كبلً  تفاعؿ خبلؿ مف يظير اإلختبلؼ ىذا عدواني؟

 وتتطور تنمو ،الطفولة مف تبدأ اإلنفعالية المعرفة أف (1997) وسالوفي ماير أشار وقد الجسـ، في
 اإلنفعالي التفكير األبناء اآلباء يعمـ حيثاإلنفعالية،  المعاني لتمؾ متزايد فيـ مع الحياة مراحؿ عبر

)موسى، والغضب.  والضيؽ والضياع الحزف بيف الربط مثؿ بالمواقؼ اإلنفعاالت ربط عف طريؽ
2512 :35) 

 :أسس الذكاء العاطفي 
 يقوم الذكاء العاطفي عمى األسس اآلتية: 

فالوعي بالنفس  (:Self – Awarenessيعرف كل إنسان عواطفو "الوعي الذاتي" )أن  -1
الشعور وقت حدوثو، ىو الحجر األساسي في الذكاء العاطفي، وامتبلؾ القدرة عمى  إلىوالتعرؼ 

رصد المشاعر مف لحظة إلى أخرى يعد عامبًل حاسمًا في فيـ النفس، كما أف عدـ القدرة عمى فيـ 



   

 

42 
 

 اضثاظيػاضفصل

ػضضدرادظػاضظظريػاإلطار

الحقيقية، تجعؿ الفرد يقع تحت رحمتيا، فاألشخاص الذيف يمتمكوف ىذه القدرة أشخاص المشاعر 
 (45: 2553، حسيف) واثقوف في أنفسيـ وفيما يتخذونو مف قرارات.

 ف "ماير" الناس بالنسبة لموعي بأنفسيم إلى ثالثة أصناف:ولقد صن  
وىـ الذيف يدركوف حالتيـ النفسية في أثناء معايشتيا، وعندىـ الحنكة  الواعون بأنفسيم: /األول

يتمتعوف و فيما يخص حياتيـ االنفعالية ويمثؿ إدراكيـ الواضح النفعاالتيـ أساسًا لسماتيـ الشخصية 
يدة، ويميموف أيضًا إلى باستقبللية في شخصياتيـ، واثقوف مف أنفسيـ ويتمتعوف بصحة نفسية ج

نظرة إيجابية، وىـ أيضًا قادروف عمى الخروج مف مزاجيـ السيء في أسرع وقت لمحياة  النظر
 ممكف، باختصار تساعدىـ عقبلنيتيـ عمى إدارة عواطفيـ وانفعاالتيـ.

العاجزوف عف الخروج منيا، وكأف حالتيـ النفسية تمتمكيـ تمامًا،  الغارقون في انفعاالتيم: /الثاني
لمشاعرىـ إلى الدرجة التي يضيعوف فييا ويتوىجوف عف أىدافيـ وىـ متقمبو المزاج، غير مدركيف 

إلى حد ما، ومف ثـ فيـ قميبًل ما يحاولوف اليرب مف حالتيـ النفسية السيئة، كما يشعروف بعجزىـ 
 نيـ أناس مغموبوف عمى أمرىـ فاقدو السيطرة عمى عواطفيـ.إعف التحكـ في حياتيـ العاطفية، 

وىؤالء عمى الرغـ مف وضوح رؤيتيـ بالنسبة لمشاعرىـ، فإنيـ يميموف  م:المتقمبون لمشاعرى/الثالث
تشمؿ مف ىـ  /األولى :دوف محاولة لتغييرىا، وىؤالء ينقسموف إلى مجموعتيفلتيـ النفسية لتقبؿ حا

تشمؿ مف ليـ  /عادة في حالة مزاجية جيدة، ومف ثـ ليس لدييـ دافع لتغييرىا. المجموعة الثانية
حالتيـ النفسية، ومع ذلؾ فحيف يتعرضوف لحالة نفسية سيئة يتقبمونيا كأمر واقع، وال رؤية واضحة ل

 (75: 2556)حسيف،  يفعموف أي شيء لتغييرىا عمى الرغـ مف اكتئابيـ، فيـ استكانوا لميأس.
وينبني عمى الوعي بالذات  (:Emotional Handlingإدارة العواطف والتحكم بيا ) -2

مة مع المواقؼ الحالية، عف طريؽ القدرة عمى تيدئة النفس، ئالمشاعر لتكوف مبل والتعامؿ مع
ف مف يفتقر إلى ىذه المقدرة، يظؿ في عراؾ  والتخمص مف القمؽ الجامح، وسرعة االستثارة، وا 

 أما مف يتمتع بيا فيو ينيض مف كبوات الحياة وتقمباتيا بسرعة أكبر. ،مستمر مع الشعور بالكآبة
توجيو العواطؼ في خدمة ىدؼ ما، فيذا أمر ميـ النتباه  (:Motivationالنفس )تحفيز  -3

 ،النفس ودفعيا لمتفوؽ واإلبداع، فالتحكـ في االنفعاالت وتأجيؿ اإلشباع، أساس ميـ لكؿ إنجاز
 ومف يتمتع بيذه الميارة االنفعالية يكوف لديو فاعمية في كؿ ما يناط بو مف أعماؿ.

وىي مقدرة تتأسس عمى  (:Empathyخرين أو "التقمص الوجداني" )معرفة عواطف اآل -4
الوعي باالنفعاالت، حيث يدفع التقمص الوجداني اإلنساف إلى اإليثار والغيرية )االىتماـ بالغير(، 
ومف لديو ىذه الممكة يكوف أكثر قدرة عمى النقاط اإلشارات التي تدؿ عمى أف ىناؾ مف يحتاج 

 (74: 2511)حسيف،  إلييـ.
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عف طريؽ إدارة  (:Social Skillsتوجيو العالقات اإلنسانية أو الميارة االجتماعية ) -5
خريف مف خبلؿ القيادة الفاعمية والتأثير في اآلانفعاالت اآلخريف وتطويع عواطفيـ، والقدرة عمى 

 (16: 2512)موسى،  مشاعرىـ.

 :األسس الفسيولوجية والعصبية لمذكاء العاطفي 
الجياز العصبي وتفاعبلتو دورًا ميمًا في تشكيؿ الذكاء االنفعالي، فكمما  تؤدي ميكانزمات

كمما سمؾ األفراد سموكًا يشير إلى أنيـ يتمتعوف  ،كاف الجياز العصبي صحيحًا وقويًا ومتطوراً 
 (48: 2552)المخزومي، نفسية والبدنية. بمميزات جيدة مف جميع الوجوه التربوية وال

 Emotionalوالمكتشفات الحديثة إلى بناء أنموذج لمعقؿ االنفعالي )ولقد أدت التجارب 

mind لى أي مدى يكوف لبلنفعاالت منطقيا الخاص ( يفسر لكـ مما نفعمو وراءه دوافع انفعالية، وا 
( وغير منطقي أحيانًا Rationalبيا، وىذا األنموذج يساعدنا في فيـ كيؼ يكوف الفرد منطقيًا )

 .(Goleman, 1995,p:92) (Irrational)أخرى 
مصطمح الجياز االنفعالي ( 1995) في عاـ( Gauregui)دث جيرجويحلقد است

(Emotional system ،لتضميف التركيب النيورولوجي لتفسير كيؼ يتكوف الجياز االنفعالي )
 (، الذي يعمؿHardwareنات الجسمية التي تكوف )ممثمة الدماغ( ىي القرص الصمب )فالمكوّ 

شراؼ األقراص الدماغية المعرفية إف ىذا القرص يعمؿ تحت إوفقًا لبعض أنماط تشغيؿ النظـ، 
القنوات الحسية والتي تسمح لمدماغ بالضغط عمى الفرد شكؿ ضمف البرمجية الوراثية أو التي تت

 .(41: 2553)مبيض، بيولوجية والثقافية. وىذه األقراص المرنة ليا جذورىا ال ،ألداء أفعاؿ معينة
ف يستقبؿ أكيفية عمؿ الدماغ بعد  lowdo(  1988عصاب لودو ) عماؿ طبيب األألقد بينت 

ة قادمة مف الذاكر  أـكانت مدخبلت حسية قادمة مف العالـ الخارجى عبر الحواس أالمدخبلت سواء 
 . نواعيا المختمفةطويمة المدى بأ

 الذكاء العاطفى نظريات 
 وبياف أىميتو التاريخي، وتطوره نشأتو وكيفية العاطفي، الذكاء مفيـو تحديدو  إستعراضبعد 

 مقدف المختمفة، فسيتـ اآلف تناوؿ نظريات الذكاء العاطفي ومكوناتيا المتعددة. الحياة مجاالت في

في  اإلىتماـ ىذا تمثؿ العاطفي، الذكاء متزايدًا بمفيـو اىتماماً  الماضية القميمة السنوات شيدت
 اإلىتماـ ىذا صاحب وقد المفيوـ، ىذا تناولت التي والعربية األجنبية الدراسات مف العديد ظيور
 إبعاده وتحديد المفيـو ليذا المفسرة النظريات مف العديد ظيور العاطفي الذكاء بمصطمح الواسع
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 واإلجتماعي الشخصي الذكاء :مثؿ األخرى الذكاء بأنواع وعبلقتو لقياسو المقننة المقاييس عدادوا  

 .(23: 2512 موسى،) والمعرفي

الذكاء العاطفي نموذج سموكي حديث نسبيًا ظير بشكؿ بارز في كتاب جولماف تحت ف
( 1985–1975مسمى الذكاء العاطفي، لكف نظرية الذكاء العاطفي طورت في الفترة ما بيف )

 .(41: 2556)أبو رياش وآخروف، المتعدد مف خبلؿ نظرية ىوارد جاردنر في الذكاء 

الرغـ مف وجود عديد مف النظريات المختمفة لمذكاء العاطفي، إال أف ىناؾ ثبلثة وعمى 
  :ا بخصوص ذلؾ المجاؿنماذج تمثؿ أفضؿ النماذج التي تـ التوصؿ إليي

 (15: 2556)حسيف، 
 (.1997نموذج "مايروسالوفي" لمذكاء العاطفي ) .1

 (.2555 – 1988أوف" لمذكاء العاطفي ) –نموذج "بار  .2

 (.2552 – 1998"دانياؿ جولماف" لمذكاء العاطفي ) نموذج .3

ذا حدث ذلؾ فإف النظرية العممية يكوف  ،إف النماذج والنظريات يجب أف تخضع لبلختبار وا 
أو إذا كاف ، لدييا القدرة عمى تفسير الظاىرة التي ال تستطيع النماذج والنظريات األخرى شرحيا

ؿ مف النظريات األخرى المنافسة، فأي نظرية جديدة لدييا القدرة عمى شرح الظاىرة بطريقة أفض
يجب أف تؤدي إلى فروض قابمة لمتحقؽ والتي تسمح ليا مقارنتيا بالنظريات األخرى مع تحديد ما 

فروضيا وتبقى في ضوء البحث بيدؼ اختبار  اً عممي اً إذا كانت النظرية يمكف أف تحدث تقدم
 (27: 2557)السمادوني،  .الخاصة

 (: Ability Model -)نموذج قدرة Mayer & Salovey( 1990)وسالوفي  رنظرية ماي  .1

وماير أوؿ مف قدما نظرية ومفيوـ الذكاء مف خبلؿ تقديـ نموذج لمذكاء  يعتبر كؿ مف سالوفي
(. ويرياف في 2554)خوالدة،  1995العاطفي نشراه في كتابيما )الخياؿ، المعرفة، الشخصية( عاـ 

نموذجيما أف االنفعاؿ يمنح الفرد معمومات ميمة يتفاوت األفراد فيما بينيـ في القدرة عمى توليدىما 
)المصدر، وتفسيرىا واالستفادة منيا واالستجابة ليا مف أجؿ التوافؽ بشكؿ أكثر ذكاء  والوعي بيا

فالذكاء العاطفي مف وجية نظرىما ىو صورة مف الذكاء، واألفراد الذيف يتميزف بذكاء  ،(15: 2558
عاطفي عاؿ يمكنيما استخداـ استراتيجيات سموكية لمتحكـ الذاتي في المشاعر واالنفعاالت. 

ا الذكاء العاطفي بأنو قدرة معرفية راقية تستمـز قدرات مثؿ العبلقات وقد عدّ  ،(15: 2551)عثماف، 
وأف يكوف الفرد قادرًا عمى التفكير الصحيح في محتوى  ،وأوجو الشبو واالختبلؼ بيف األشياء
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وكما  ،األمور ولديو قدرة عمى تحميؿ األجزاء ورؤية العبلقات بيف بعضيا البعض ومع الكميات
 .(31: 2555، ئ)الناش اعتبرا الذكاء العاطفي الصورة الثانية لمذكاء

الذكاء العاطفي تكمف في كوف الفرد قادرًا عمى إدراؾ انفعاالتو، فقًا ليذه النظرية فإف طبيعة وو 
وتقييميا والتعبير عنيا بدقة، والقدرة عمى الوصوؿ إلى المشاعر وتوليدىا حينما تسيؿ االنفعاالت 
عممية التفكير، وىو أيضًا القدرة عمى فيـ االنفعاالت والمعرفة والقدرة عمى تنظيـ االنفعاالت لتعزيز 

 .(25: 2556، حسيف)نفعالي العقمي النمو اال
 أربعة مجاالت لمذكاء العاطفي ىي:وفي نظرية )مايروسالوفي(، 

 وىو القدرة عمى إدراؾ مشاعر الفرد ومشاعر مف حولو مف البشر. التحديد االنفعالي: .1

أي القدرة عمى إنتاج وترقية االنفعاؿ، وكيفية التفاىـ،  التسييالت االنفعالية لمتفكير: .2
 والتعامؿ مع االنفعاؿ.

بلنفعاالت المعقدة أو السبلسؿ االنفعالية، لأي القدرة عمى إدارة الفرد  الفيم االنفعالي: .3
 وكيفية انتقاؿ االنفعاالت مف مرحمة إلى أخرى.

)رزؽ، . خريفالنفعاالتو وعبلقتو بانفعاالت اآلأي القدرة عمى إدارة الفرد  اإلرادة االنفعالية: .4
2553 :17.) 

قائمة بيذه المجاالت وفروعيا مرتبة مف  بوضع (1997قاـ )مايروسالوفي( في عاـ )وقد 
العمميات النفسية األساسية إلى العمميات النفسية المتكاممة بشكؿ أكبر، فعمى سبيؿ المثاؿ يختصر 
الفرع األوؿ بالكفايات البسيطة في استبلـ االنفعاؿ والتعبير عنو، وعمى العكس تختص الفروع 

 (.17: 2553، رزؽ اهلل)ى األعمى مستوى بالضمير والقيود االنفعالية. األخر 
ويرى كؿ مف )مايروسالوفي( أف األشخاص الذيف لدييـ ذكاء عاطفي عاؿ يتوقع أف يتقدموا 

( 1) رقـ ومف خبلؿ السيطرة عمييا بشكؿ أكبر، والجدوؿ ،بشكؿ أسرع مف خبلؿ الكفايات المحددة
 ي حددىا )مايروسالوفي( لمذكاء االنفعالي.يوضح المجاالت األربعة الت

 مجاالت الذكاء العاطفي وفق نظرية مايروسالوفييوضح  (1جدول رقم )

 التقدير واإلدارك الحسي والتعبير عن االنفعاالت: .1

القدرة عمى تحديد 
االنفعاالت الفيزولوجية 
والمشاعر واألفكار لدى 

 .الفرد

القدرة عمى تحديد 
االنفعاالت لدى الغير 

مف خبلؿ المغة 
 .والصوت والسموؾ

القدرة عمى التعبير عف 
والتعبير  ،االنفعاالت بدقة

عف الحاجات التي ليا 
 .عبلقة بتمؾ االنفعاالت

القدرة عمى 
التميز بيف 
االنفعاالت 
 .والضمنية



   

 

46 
 

 اضثاظيػاضفصل

ػضضدرادظػاضظظريػاإلطار

 التسييالت االنفعالية لمتفكير: .2

االنتباه إلى 
 .المعمومات

التحكـ 
 .باالنفعاالت

الحالة القدرة عمى تغير 
االنفعالية مثبًل: مف 

 .التشاؤـ إلى التفاؤؿ

االت ألساليب القدرة عمى تشجيع االنفع
مثاؿ عمى  تخاصة في حؿ المشكبل

السعادة التفكير  ذلؾ عندما تسيؿ
 .بداعياالستقرائي واإل

 فيم االنفعاالت وتحميميا: توظيف المعرفة االنفعالية: .3

القدرة عمى إعطاء عنواف 
تميز العبلقات لبلنفعاالت 

بيف الكممات واالنفعاالت 
يز بيف الحب يمثؿ التم
 .واإلعجاب

ير المعاني القدرة عمى تغ
بيف  التي تحمميا العبلقات

االنفعاالت مثؿ الحزف 
 .غالبًا ما يرافؽ الخسارة

القدرة عمى فيـ 
المشاعر 

المعقدة مثؿ 
مشاعر الحب 

 .والكره

القدرة عمى تميز 
االنتقاؿ المحتمؿ 

االت مثؿ االنتقاؿ النفع
مف الغضب إلى الرضا 
ومف الغضب إلى 

 .الخجؿ

 اإلدارة االنفعالية: .4

القدرة عمى االنفتاح 
عمى المشاعر السارة 

 منيا وغير السارة

القدرة عمى االرتباط 
أو االنفصاؿ عمى 

 االنفعاؿ

القدرة عمى عكس 
االنفعاالت لمفرد 

 والغير

القدرة عمى إدراؾ االنفعاالت 
السمبية منيا وتعزيز وتعديؿ 

اإليجابية دوف كبتيا أو المبالغة 
 فييا

)Meta Mood))ماير وسموفي( مصطمح ما وراء المزاج وقد استخدـ  )O,hallovan,1994) 
Meta)ليشيرا إلى تأمؿ اإلنساف في انفعاالت، وتناغمًا مع مصطمح ما وراء المعرفة 

Cognation)  .(45: 1995)جولماف، الذي يشير إلى الوعي بعممية التفكير 
 : (Bar-on Mixed Model – نموذج مختمط) Bar-on theory( 1988)أون  –نظرية بار  .2

( في IQبوصفة نظيرًا لحاصؿ الذكاء ) (EQأوف عبارة حاصؿ االنفعاؿ ) –صاغ بار 
مع االىتماـ المتزايدة بأثر االنفعاالت في ( التي كانت متوافقة 1988رسالتو الطبية في نياية عاـ )

وقد حصؿ ذلؾ قبؿ أف يتمتع الذكاء العاطفي باالىتماـ المتزايد والواسع  ،الوظيفة االجتماعية
. الشعبية او   (26: 2559)عزيز، لذي يتمتع بو اليـو

أوف في معالجة موضوع الذكاء العاطفي ضمف اإلطار لنظرية الشخصية،  –واتجو بار 
خبلؿ طرح نموذج لمرفاىية اإلنسانية، ليبني في إطاره أوؿ محاولة لقياس الذكاء  وذلؾ مف
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وفي ضوء  ،التي كتبيا مصطمح )المعامؿ االنفعالي( ةقد استخدـ بار في رسالة الدكتوراو  ،العاطفي
لمذكاء العاطفي بوصفو مجموعة مف القدرات االنفعالية  أوف تعريؼٍ  –ذا النموذج يطرح بار ى

 واالجتماعية التي تؤثر عمى القدرة الكمية لمشخص في التوافؽ مع مطالب البيئة، ويتضمف:

 القدرة عمى الوعي والفيـ والتعبير عف الذات. - أ

 القدرة عمى التعامؿ مع االنفعاالت الشديدة وضبط المحفزات واالندفاعات الذاتية. - ب

: 2557حسف، ). رة عمى التوافؽ وحؿ المشكبلت ذات الطبيعة الشخصية أو االجتماعيةالقد - ت
45) 

التفسيري الذي قدمو بخمسة مكونات رئيسة لمذكاء العاطفي،  وأون( أنموذج –وقد ضمن )بار 
 (46-45: 2556، حسيف) وىي:

 الذكاء الشخصي الداخمي، ويتضمن: -1

مشاعر الفرد، وانفعاالتو، وفيميا،  إلىوىو القدرة عمى التعرؼ  الوعي الذاتي االنفعالي: - أ
 وتمييزىا.

 ىي القدرة عمى التعبير عف المشاعر، واألفكار، والدفاع عنيا. اإلصرار )التوكيدية(: - ب

االنفعاالت الكامنة في الفرد، ويسعى الفرد  إلىىي القدرة عمى التعرؼ  حقيق الذات:ت - ت
 لتحقيؽ أىدافو، واالستمتاع بما حققو.

 ميارات العالقة مع األخرين، ويتضمن: -2

فيـ مشاعر األخريف وتقديرىا، أي القدرة عمى قراءة  فيىو القدرة عمى االنتباه  التعاطف: - أ
 انفعاالت األشخاص األخريف.

قدرة الفرد عمى اإليضاح لآلخريف بأنو عضو متعاوف ومساىـ  المسؤولية االجتماعية: - ب
 وبناء في الجماعة االجتماعية.

 القدرة عمى التكيف والموائمة، وتتضمن: -3

صؿ إلى الحموؿ فضبًل عف التو  ،المشكبلت وتحديدىاالقدرة عمى تشخيص حل المشكالت:  - أ
 الفاعمة وتنفيذىا.

طابؽ واالنسجاـ بيف ما مر بو الفرد مف خبرات ذاتية ـ التيىو القدرة عمى تقي اختبار الواقع: - ب
 وبيف ما ىو موجود لمفعؿ مف خبرات.

القدرة عمى تكييؼ انفعاالت الفرد وأفكاره وسموكو وفؽ المواقؼ والظروؼ  المرونة: - ت
 المتغيرة.
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 إدارة الضغوط النفسية، وتتضمن: -4

والتعامؿ مع الضغوط  ،شديدة: القدرة عمى الصمود أماـ األحداث الل الضغوط النفسيةتحم   - أ
 بفاعمية وثقة.

القدرة عمى مقاومة أو تأجيؿ نزوة أو حافز مف خبلؿ التوقؼ عف  السيطرة عمى االندفاع: - ب
 العمؿ وأخذ الوقت المناسب لمتفكير.

 المزاج العام، ويتضمن: -5

 مع اآلخريف. ـعف الحياة سواء كاف الفرد وحده أالقدرة عمى الشعور بالرضا  السعادة: - أ

ىو القدرة عمى النظر إلى الجانب المشرؽ مف الحياة والحفاظ عمى اتجاىات  التفاؤل: - ب
 عند مواجية المصاعب. ةإيجابي

  .وقد اعتمد عمى ىذه الميارات في بناء بطارية معامؿ الكفاءة االنفعالية
ى تفسير أوف( أف أىمية ىذا األنموذج قد تـ توضيحيا مف خبلؿ قدرتو عم –ويرى )بار 

عمى الرغـ مما توصؿ إليو  - الجوانب المختمفة الخاصة بالسموؾ البشري وأدائو، وأف ىذا األنموذج
نو ما زاؿ تحت التطوير، لذا فإنو ال يعد أنموذجًا ثابتًا ومستقرًا عمى مدى الوقت وعمى إف -مف بحث
( إلى أف مكونات ,2555Landy) كما توصمت دراسة ،(26 :2559)عزيز، ثقافات مختمؼ ال

أوف( ليا قدرة تنبؤية بالعديد مف السمات التي يمتمكيا الفرد، وأف  –الذكاء العاطفي في نظرية )بار 
ات بعد واحد، وأف ليا عبلقة ارتباطية قوية مع ذالتحميؿ العاممي ليا كشؼ عف أنيا مكونات 

سمة )االنبساطية( والعصابية، واالنفتاح، مسة الكبرى لمشخصية والمتضمف أنموذج العوامؿ الخ
 (Landy, 2005, p: 14 – 23)واالنسجاـ، وصحوة الضمير. 

 (:Mixed Model -)ًوىرج هخخلط (DanialGoleman Theory)نظرية دانييل جولمان:   .3

تأثر جولماف بأعماؿ ونموذج مايروسالوفي لمذكاء العاطفي، وبدأ متأثرًا بكتاباتيـ ونتائجيـ في 
(، تحت عنواف 1995إجراء المزيد مف األبحاث في مجاؿ الذكاء العاطفي، وألؼ كتابو في عاـ )

"الذكاء العاطفي" والذي ساىـ بدور كبير في زيادة اىتماـ ولفت انتباه كؿ مف القطاع العاـ 
والخاص لمفيوـ الذكاء العاطفي وألىميتو في نجاح المدير في الوفاء بمتطمبات الموظفيف داخؿ 

 (113: 2557) السمادوني،  لمؤسسات وأيضًا في الوفاء بمتطمبات المؤسسة ككؿ.ا
 ة، وىي:ذكاء العاطفي من خمسة أبعاد رئيسوقد حدد مكونات وأبعاد ال

أي قدرة الفدر عمى تحديد وصياغة انفعاالتو ومشاعره، الذاتية والتعبير  الوعي الذاتي: .1
عنيا وعف الحاجات المتصمة بيا بوضوح، والوعي الذاتي ىو أساس الثقة بالنفس، فالفرد 
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في حاجة ليعرؼ أوجو القوة والضعؼ لديو، ويتخذ مف ىذه المعرفة أساسًا لقراراتو، وقد 
ي ربما يكوف أكثر الجوانب أىمية في الذكاء االنفعالي، اعتقد )جولماف( أف الوعي الذات

وبطبيعة الحاؿ فإف الفكرة ال تشير إلى إخماد  ،ألنو يسمح لنا بممارسة الضبط الذاتي
نما الوعي بيذه المشاعر ب حيط بنا بطريقة يف تستطيع التعامؿ والتكيؼ مع ما أالمشاعر وا 

 (28: 2552)األعسر وكفافي،  .فاعمة

وىو أف يعرؼ الفرد كيؼ يعالج ويتعامؿ مع المشاعر التي  وانب االنفعالية:الجمعالجة  .2
 (389: 2555)جولماف،  .وىذه المعالجة ىي أساس الذكاء االنفعالي ،تؤذيو وتزعجو

ومف خبللو يكوف لدى الفرد  ،: يعد التقدـ والسعي نحو الدوافع الذكاء االنفعاليالدافعية .3
ويكوف لديو المثابرة والحماس  ،القدرة لمعرفة خطواتو خطوة خطوة نحو تحقيؽ أىدافو

 (39: 2557)حسف،  وصواًل لتحقيؽ النجاح.

: أي القدرة عمى تفيـ اآلخريف وكذلؾ الميارة في التعامؿ مع اآلخريف فيما يخص التعاطف .4
متعاطؼ قادر عمى القراءة الذاتية لمشاعر وانفعاالت ردود أفعاليـ االنفعالية، فالشخص ال

اآلخريف بدقة مف صوتيـ أو تعبيرات وجوىيـ وليس بالضرورة ما يقولوف، كما أنو قادر 
عمى التوحد معيـ انفعاليًا، وعمى فيـ مشاعرىـ وانفعاالتيـ، والتناغـ معيـ واالتصاؿ بيـ، 

عطائيـ الحموؿ ليا.  (42: 2553، )حسيف ومعايشة مشكبلتيـ، وا 

إف مف الميارات األساسية في الحياة والتي يجب عمى األفراد تعمميا  الميارات االجتماعية: .5
وقت النفس وكيفية تيدئة  ،ىو ميارة فف العبلقات وكيفية التعامؿ الصحيح مع اآلخريف

 (25: 2554)خوالدة، الغضب. 

قامة عبلقات سيمة مع اآلخريف، والفرد ذو  أي القدرة عمى إدارة العبلقات االجتماعية بكفاءة وا 
الميارة االجتماعية العالية يمكف أف يقنع اآلخريف ولديو قدرة التفاوض وحؿ النزعات، وغالبًا ما 

النجاح مف  مستوى عاؿٍ بالعمؿ الجماعي والتعاوف، ويتمتع يكوف لديو أصدقاء كثيروف، ويقيـ 
 (Barent,2005.p: 15)الميني. 
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 يوضح المقاييس المستخدمة لمذكاء العاطفي (2) رقم جدول

 معمومات عن المقياس نوع المقياس مصممو المقياس
الذكاء  مقياس

 العاطفي
يستخدـ بعض المياـ لقياس مستويات القدرة  معتمد عمى األداء مايروسالوفي

 الذكاء العاطفي.الخاصة بكؿ فرع مف أفرع 
مقياس نسبة الذكاء 

 العاـ
مقياس تقييـ شخصي  أوف –بار 

 وجماعي
أداة متعددة التصنيفات توضح  د  يع

تصنيفات المؤشرات السموكية لمذكاء 
 العاطفي ولمكفاءات العاطفية.

مقياس تقييـ الذكاء 
 العاطفي

مقياس مدتو سبع دقائؽ لقياس ميارات  مقياس تقييـ شخصي جولماف
 الذكاء العاطفي لدى الفرد مف عدـ وجودىا.

مقياس الذكاء التابع 
 الستفتاء تقييـ األداء

يقيس سبع مكونات مف نموذج دانياؿ  مقياس تقييـ شخصي جولماف
جولماف لمذكاء العاطفي، والتي تمثؿ أىمية 
بالغة في االرتقاء بفاعمية األداء الوظيفي 

 واالجتماعي.
مقياس مستويات 

 العاطفيالوعي 
 يقيس مستويات الوعي العاطفي مقياس تقييـ شخصي آخروف

مقياس الذكاء 
 العاطفي

( سؤااًل عف مفيـو 33مقياس يضـ ) مقياس تقييـ شخصي مايروسالوفي
 مايروسالوفي لمذكاء العاطفي.

 55 -54(: ص 2556، )حسيف :المصدر
ترى أنو وبالرغـ مف طبلع الباحثة عمى نماذج الذكاء العاطفي المختمفة امف خبلؿ 

عيا يركز عمى أنيا مجموعة يجملمكونات لتمؾ النماذج الثبلثة، فاالختبلؼ بيف تصنيفات األبعاد وا
مف القدرات والميارات التي يمتمكيا الفرد والتي تساعد عمى فيـ ذاتو )نقاط القوة والضعؼ( 

دارة وضبط االنفعاالت والعواطؼ والت حكـ معيا، باإلضافة إلى ومحاولة تجنب نواحي الضعؼ، وا 
قدرة الفرد عمى التعبير عف مشاعره، واإلحساس واإلدراؾ لتمؾ المشاعر وفيميا ومحاولة التعبير 
عنيا، وفيـ مشاعر اآلخريف، ما داـ يساعد عمى التواصؿ مع األفراد المحيطيف والقدرة عمى التأثير 

ىذه النماذج مكممة لبعضيا أو  إف تعدد النماذج ال يعني القصور أو الضعؼ، بؿ تعتبر بيـ.
إضافة، فكؿ نموذج جديد ىو إضافة لمنماذج السابقة، فعمى سبيؿ المثاؿ يعتمد نموذج 
"مايروسالوفي" عمى فيـ واستيعاب المشاعر والعواطؼ الخاصة بالفرد والقدرة عمى إدارتيا، بينما 

عمؿ لمًا في تطبيقيا في بيئة ايمأوف" و"جولماف" أف ىذه النماذج تمعب دورًا  –يعتمد نموذج "بار 
قدرات األداء الوظيفي لمفرد والنجاح الميني وذلؾ لتطبيؽ برامج إرشادية لممساعدة عمى  إلىلمتعرؼ 

 حؿ المشكبلت وضبط الذات والقدرة عمى اتخاذ القرارات المتعمقة بالمواقؼ الصعبة.
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ذج قياس القدرات والميارات وىذا بدوره ساعد في إعداد وتطوير المقاييس الخاصة بتمؾ النما
مجموعة مف األسئمة والتي تمثؿ مجموعة مف المواقؼ  فعاطفية، وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عال

 الحياتية لتقييـ قدرة الفرد عمى النجاح في التعامؿ مع الضغطات البيئية والتكيؼ معيا.

 :المجاالت والتطبيقات المختمفة لمذكاء العاطفى 
 لو الذكاء العاطفي أف وجد السابقة، عمى العديد مف الدراسات واإلطبلع البحث خبلؿ مف

 والطفولة والحياة الزوجية األسرة عالـ في تطبيقاتو مثؿ المختمفة الحياة مجاالت في عديدة تطبيقات

 التدريب وبرامج والتعميـ األكاديمي والنفسية، الصحية والرعاية القيادة مجاؿ في وكذلؾ الميني والعمؿ

 ىذه المجاالت: مف وستعرض الباحثة بعضاً  البشرية، والتنمية
 الذكاء العاطفى واألسرة: .1

تعتبر األسرة مف أحد الحقوؿ الواسعة التى تتأثر بالذكاء العاطفى عمى نحو كبير، فقد  
، أف " الذكاء العاطفى" يقمؿ مف نسب الطبلؽ بيف الزوجيف، ويخفض وتيرة (تغريد جميداف)ذكرت 

ستخدامو أف إلما يقمؿ مف الصداـ الذى يظير بيف الطرفيف اثناء النقاش، كما االنزعاج بينيما، ك
 .  (1: 2558) جميداف، ىمية كبيرة فى فيـ وتقوية العبلقة مع األبناء. أ

( طالبة مف طالبات المستوى الرابع 376أجريت عمى )( والتي 2552، )عودةدراسة  وتشير
عبلقة طردية بيف المناخ النفسي االجتماعي وجود إلى المسجبلت في الجامعة االسبلمية 

كما أوصت دراسة )عودة( بضرورة تييئة مناخ نفسي  والطمأنينة االنفعالية لدى ىؤالء الطالبات.
 (176-166: 2552)عودة، النمو المختمفة. سميـ لمطفؿ في مراحؿ 

ارت كثير مف كما أف األسرة تعتبر المحضف األوؿ لمطفولة والمدرسة األولى لمتعمـ، وقد أش
بالجو  -إلى حد كبير -الدراسات إلى أف النمو العاطفى واالجتماعى خبلؿ السنوات األولى يتأثر 

األسرى العاـ، وكذلؾ بالعبلقات االجتماعية داخؿ األسرة وخارجيا، كما يتأثر أيضا باتجاىات 
اعية، كؿ ذلؾ يؤثر الوالديف نحو الطفؿ، وشخصية األـ وعمرىا، ومستوى تعميميا وخمفيتيا االجتم

عمى جوانب وشخصية الطفؿ العقمية واالجتماعية والعاطفية، كما تؤثر عمى طبيعة العبلقة بيف 
)السمادونى، الطفؿ والوالديف وخصوصا األـ، وعمى المعايير والمعتقدات التى تقدميا األـ لطفميا 

2557  :166 .) 
ى لو عبلقة بتحصيؿ األطفاؿ كما أظيرت الدراسات فى ىذا المجاؿ أف الذكاء العاطف

وبتحسيف سموكيـ، وأف إىماؿ التعامؿ الذكى انفعاليا مع األطفاؿ يجعميـ يمجئوف إلى التمفزيوف 
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والفيديو بما فييا مف خبرات انفعالية مصطنعة وسطحية تؤدى إلى فقداف األطفاؿ لمكثير مف النمو 
 .(19: 2511، بظاظو)االنفعالى الطبيعى 

  :الميني والعملالذكاء العاطفي  .2

 الميني والتطور القيادة في اليامة األدوار بعض يؤدي قد العاطفي الذكاء أف وآخروف ماير يرى

 ليس أف الذكاء العاطفي إالّ  العمؿ، مكاف في لمتنبؤ اليامة العناصر أحد فيو العممية، الحياة وفي

 (Mayer,et al: 2001) . العمؿ ميارات أو والمعرفة القدرة عف بديبلً 

 :العمؿ مكاف في العاطفي الذكاء استخداماتإلى أىمية  (Caruso, 2001) كارسو ويشير

 ليس أنو إالّ  حياتنا، مف عديدة مجاالت في ىاماً  دوراً  العاطفي الذكاء يؤدي الميني: التطور .1

 في عاليًا، عاطفياً  ذكاءً  تتطمب ال األعماؿ فبعض واألعماؿ، الميف كؿ في لمنجاح حاسماً 

 التعاطؼ تتطمب التي كاألعماؿ العاطفي الذكاء مف الكثير تتطمب أعماؿ ىناؾ حيف

 يممؾ ال الفرد كاف فإذا ،فريؽ ضمف العمؿ وتتضمف اآلخريف، وفيـ بالناس واالتصاؿ

 .الفرد ليذا رضاً  وأقؿ صعبة، األعماؿ تمؾ فإف العاطفي، الذكاء مف عاؿٍ  مستوى

 بطرؽ المديريف ُتساعد قد التي القدرات مف مجموعة ىو العاطفي الذكاء إف رة:اإلدا تطوير .2

رارات ق واتخاذ واآلخريف، الذات وتحفيز التخطيط في مرونة أكثر يكونوا أف عمى عديدة
 .ىامة

 خبلؿ مف أفضؿ بشكؿ التخطيط في المديريف ُيساعد عاطفياً  الذكي السموؾوترى الباحثة أف 

 الخطط إلى والمجوء المواقؼ مع والتكيؼ الحالية، حاجاتيـ لتمبي الخطط تغيير :منيا طرؽ عدة

 وانفعاالت انفعاالتيـ فيـ عمى القدرة لدييـ عاطفياً  األذكياء والمديروف. الفشؿ عند وتغييرىا المتعاقبة
 االستمرار عمى األفراد مساعدة وعمى أنفسيـ، وتحفيز الموظفيف تحفيز عمى تساعدىـ كي اآلخريف

 لتيسير انفعاالتيـ استخداـ خبلؿ مف وذلؾ ىامة، قرارات اتخاذ عمى القدرة لدييـ أف كما العمؿ. في

 .قوية المشاعر تكوف عندما بوضوح األشياء ورؤية تفكيرىـ
 العاطفي الذكاء دور (Collins, 2001; Maccalupo, 2002) ساتاالدر  بعض تناولت وقد

 النجاح في ىاماً  دوراً  يؤدي ال ربما العاطفي الذكاء، أف إلى ساتاالدر  تمؾ وخمصت العمؿ مكاف في

 .أيضاً  النجاح ىذا في ُتساىـ تامتغير  ىناؾ تكوف وقد المديريف، لدى
 اآلخريف، مع وكفاءة بفّعالية لمعمؿ األسس أحد العاطفي الذكاء تاميار  ُتعدّ  الفريق: فع الية .3

 رؤى مف المشكبلت رؤية خبلؿ مف مبدع بشكؿٍ  التفكير في العاطفي الذكاء ُيساعد إذ

 .لممشكبلت جديدة وحموؿ أفكار وتوليد والجديدة المبدعة األفكار مف العديد وامتبلؾ عديدة،
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 التأثير خبلؿ مف اآلخريف مع العمؿ عمى األفراد ُيساعد العاطفي الذكاء أف إلى باإلضافة

 .والتعاطؼ باآلخريف والثقة االتفاؽ، عمى بناءً  أو بالناس،

 حيث الفريؽ، وفّعاليةالعاطفي  الذكاء بيف العبلقة إلى (Rice)رايس  سةراد أشارت وقد

 إالّ  العمبلء، إرضاء في أفضؿ يكونوا أف في العمؿ وفريؽ الفريؽ، قادة العاطفي الذكاء ُيساعد

(Caruso,2001: 27)7يؤدوف بيا ىذه السموكيات التي الكفاءة يزيد أفًا ضروري ليس أنو

 المدرسية واالكاديمية:الذكاء العاطفي والبيئة  .3

الذكاء العاطفى يشتمؿ عمى مجموعة مف الميارات، فإف معظـ تمؾ الميارات يمكف 
ف ننظر إلى المدارس عمى أنيا أماكف أولى أتحسينيا مف خبلؿ التعميـ، ولذلؾ فميس مفاجأة 

 لتحسيف الذكاء العاطفى.

أف تديرىا المجتمعات وقد اعتبر جولماف المدارس بأنيا األماكف األولى التى يمكف 
 لتصحيح القصور فى الكفاءة االجتماعية واالنفعالية لدى الطبلب.

إذًا فتعمـ الميارات االنفعالية يبدأ مف المدرسة، حيث نجد أف االطفاؿ يدخموف المدارس وىـ 
مختمفوف مف الناحية االنفعالية، وعمى ذلؾ فالمدارس تواجو تحدى عممية التغيير ومعالجة الميارات 

ألمية االنفعالية لؤلطفاؿ، وىذا التحدى يمكف أف يواجو مف خبلؿ تثقيؼ انفعالى لمتمكف مف ا
العاطفية مف خبلؿ مناىج معدة ليذا الغرض، وكذلؾ خمؽ مناخ مدرسى يعمؿ عمى تنمية الميارات 

 .(189: 2557) السمادونى، االنفعالية واستخداميا فى مجاالت عديدة 
يشير إلى أف  (Richard culver)ررد كميفاأما بخصوص األداء األكاديمى فإف ريتش

عند الطبلب عندما ينموف ميارات االنضباط نحو التعمـ الفعاؿ،  األداء األكاديمى األفضؿ يحدث
 .(Chrniss , 1999: 29)إذ تعتبر ىذه الميارة أحد مكونات الذكاء العاطفى عند جولماف 

 إذ والميني، األكاديمي النجاح جوانب ببعض يتنبأ العاـ الذكاء أف إلى النفس عمماء يشير

 لعوامؿ التفسير مف % 90 إلى % 80 نسبة وتبقى النجاح ىذا مف % 20 و % 10 بيف ما يفسر

 (Mayer & Salovey,1997). أخرى

 مػػف بػػالرغـ أنػػو إلػػى (Lopes & Salovey, 2001)وسػػالوفي  لػػوبس يشػػير كمػػا

 اإلنفعاليػة تار القػد أف إالّ  األكػاديمي، واإلنجػاز العػاطفي بالػذكاء تتصػؿ قويػة أدلػة وجػود عػدـ

 ىامػػاً  االنفعػػاالت ؾار إد يكػػوف قػػد المثػػاؿ سػػبيؿ فعمػػى األكػػاديمي، لئلنجػػاز ىامػػة تكػػوف قػػد

 لػدى التفكيػر عمميػة لتيسػير االنفعػاالت اسػتخداـ عمػى القػدرة تسػاعد وقػد والكتابػة، الفنػي لمتعبيػر

 أف كمػا بػو، يشػعروف مػا عمػى باالعتمػاد عمييػا ُيركػزوف التػي النشػاطات تحديػد عمػى الطمبػة

 اإلبػداع فػي بػدورىا ُتسػػاعد قػد والتػي والتخيػػؿ التباعػدي التفكيػر مػػف ُتعػزز جيػةاالمز  الحػاالت
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 المواقػػؼ معالجػػة عمػػى الطمبػػة لػػدى االنفعػػاالت إدارة عمػػى القػػدرة ُتسػػاعد وقػػد الطمبػػة، لػػدى

 (Lopes & Salovey, 2001)مبدعة.  مشاريع بدء أو كاالمتحانات لمقمؽ المثيرة

 واإلنجاز العاطفي الذكاء بيف العبلقة لمعرفة (Barchard,2000) باركارد قاـ وفي دراسة

 إالّ  السنة، نياية في الجامعة طبلب بدرجات تنبأ قد العاطفي الذكاء أف إلى سةاالدر  فأشارت األكاديمي

 في الشخصية سمات اشتركت كما بالنجاح، التنبؤ في المعرفية تاالقدر  بعد الثاني العامؿ كاف أنو

(Salovey, et al, 1997: 156).. النجاح بيذا التنبؤ

 الذكاء العاطفي وأساليب المواجية: .4

 لمصدمات المواجية أساليب أف  (Salovey,et al,1997: 180)وآخروف سالوفي يرى

 القصور أشكاؿ أف حيف في اإلنفعالية، الكفاءات مف لمعديد متكاممة عممية عمى النفسية تعتمد

 نمو مع يتعارض عنو والتعبير االنفعاؿ إدراؾ في العجز مثؿ األساسية اإلنفعالية الكفاءات في
 .االنفعاؿ تنظيـ مثؿ وتنفيذىا المواجية ميارات

 يشعروف التي الكيفية تحديد عمى القدرة لدييـ عاطفيًا، األذكياء األفراد إفتشير الباحثة إلى و 

 سيتكيفوف وبالتالي اإلنفعالية، خبراتيـ بفّعالية وُينظموف المشاعر ىذه مضاميف ويفيموف بيا،

 إف المنخفض. العاطفي الذكاء ذوي باألفراد مقارنة السمبية الخبرات مع نجاحاً  أكثر نحو عمى

 بدقة وتقييميا اإلنفعالية حاالتيـ إدراؾ عمى القادريف وغير المنخفض العاطفي ذوي الذكاء األفراد

 البوح وتعيؽ ستتوقؼ المواجية عممية فإف وبالتالي .مشكبلتيـ أصؿ إلى التعرؼ في قد يفشموف

 عمى التعرؼ عمى قادريف يكونوا أف عاطفياً  األفراد األذكياء عمى ويجبالفّعاؿ.  اإلنفعالي
 وممارستيا. الفّعالة المواجية أساليب

 أكثر أف  Hoeksema et al,1993):(20 وآخروف ىوكسيما يرىالمثاؿ:  سبيؿ وعمى

 أنشطة دااألفر  يستخدـ فعندما اإللياء، ىو التأممية المواجية دائرة مف لمتحرر الفّعالة ؽر الط

 وأفكار المشكبلت حؿ في أفضؿ تاميار  يظيروف فإنيـ النفسية، حاالتيـ عف لمتفريغ مبيجة

ف أقؿ، سمبية  عمى القدرة ىي لبلنفعاؿ التأممي التنظيـ نطاؽ في فّعالية الميارات أىـ أحد وا 

 .اإليجابية االنفعاالت وتعزيز السمبية االنفعاالت تحسيف

 ؾراإد إلى ميبلً  أكثر ألنيـ اإلنفعالية تيـابخبر  يبوحوا أف عاطفياً  األذكياء دااألفر  عمى ويجب
 التي المغوية المقومات فإف ذلؾ، عف فضبلً  الفرد، انفعاالت لتنظيـ فّعالة وسيمة المشاركة أف

 عمى الفرد قدرة تعكس( االنفعاؿ وتوازف السببي، والتفكير التبصير،) الفّعاؿ اإلنفعالي البوح ُتمّيز

  .بفاعمية وتنظيمو وتحميمو االنفعاؿ فيـ
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 :عمى قادريف أف يكونوا عمييـ يجب قوية انفعالية كفاءات لدييـ األفراد الذيف فإف وبالتالي

 .طبيعي أمر أنيا عمى ما لصدمة اإلنفعالية استجاباتيـ إدراؾ .1

 .األشمؿ حياتيـ سياؽ في واالنفعاالت الصدمة رؤية .2

 (28: 2511)أبو عفش،  .وانفعاالتيا لمصدمة إيجابية مميازت تحديد .3

 األذكياء عاطفياً  األفراد ألف الفّعالة، المواجية أساليب ُيعزز العاطفي الذكاء إف وأخيراً 

  1996) وآخروف جولماف قاـ حيث الضاغطة، الخبرات تنشأ عندما أفضؿ بشكؿ يتكيفوف
(Goleman et al, الدراسي السنة نصؼ خبلؿ مرات ثبلث الطمبة عمى استطبلعية بدراسة، 

 النيائية، االمتحانات أثناء وفي سي،راالد الفصؿ امتحانات أثناء وفي سي،راالد الفصؿ بداية في

 زاروا قد مرتفعاً  الضغط كاف عندما جيةزاالم حاالتيـ تنظيـ عمى القادريف الطمبة أف وجدوا وقد

 في مشاعرىـ تنظيـ يستطيعوف ال بأنيـ شعروا الذيف الطمبة مف أقؿ بمعدؿ الصحي المركز

 (Salovey, et al, 1997). المنخفض الضغط أوقات

يعني أف تكوف لطيفًا في كؿ األوقات، وىو يحسف رى الباحثة أف الذكاء العاطفي ال ت
نما القدرة عمى فيـ االنفعاالت ومعرفتيا و  ضبطيا والتعامؿ الصحة ويطيؿ عمر اإلنساف، وا 

معيا بإيجابية، خاصًة ومدراء مدارس قطاع غزة معرضيف في كؿ األوقات لضغوط نفسية 
نتيجة لممارسات الصييونية ضد الشعب الفمسطيني، مف عداءات متكررة مف قتؿ وىدـ 
. لممنازؿ وحصار اقتصادي وسياسي وتقييد لمحريات والكثير مف الممارسات التي ال حصرة ليا

عمى مدراء المدارس يتقنوف أساليب المواجية لمثؿ ىذه الضغوط مف خبلؿ امتبلؾ لذا يجب 
 الذكاء العاطفي.

فقد أصبح الذكاء العاطفي اليوـ جزًء ميمًا مف فمسفة أي مؤسسة تعميمية في قطاع غزة 
  في تدريب مدرائيا وتعميميـ كيؼ يعمموف مع موظفييـ لموصوؿ إلى ىدؼ مشترؾ.

 والقيادة :الذكاء العاطفى  .4

اعمو مع غيره مف القائد" أثناء تفورًا اجتماعيًا رئيسًا يقوـ بو "يرى حامد زىراف أف لمقيادة د
"، ويتسـ ىذا الدور بأف مف يقـو بو يكوف لو القوة والقدرة عمى التأثير فى أفراد الجماعة "االتباع

ف أشكاؿ التفاعؿ اآلخريف وتوجيو سموكيـ فى سبيؿ بموغ ىدؼ الجماعة، فالقيادة شكؿ م
االجتماعى بيف القائد وأتباعو، كما أنو سموؾ يقوـ بو القائد لممساعدة عمى بموغ أىداؼ الجماعة 
وتحريؾ الجماعة نحو ىذه األىداؼ، وتحسيف التفاعؿ االجتماعى بيف األعضاء والحفاظ عمى 

 (.244: 2557)السمادونى، تماسؾ الجماعة 
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طرفيف، طرؼ فردى وىو القائد وطرؼ جماعي ىـ ولما كانت القيادة ىي تفاعؿ بيف 
األتباع، فإف فيـ اآلخر والتعامؿ معو عنصر ميـ في تحقيؽ فاعمية التواصؿ، وىذا ىو أساس 

فى  بارزاً  أف لمميارات الفنية والذكاء المعرفى دوراً  (وآخروف حسيف)كاء العاطفي. ويشيرعمؿ الذ
حيث  ،الوجدانى" يمثؿ أىمية قصوى فى تحقيؽ ذلؾفى العمؿ، فإف الذكاء العاطفى " نجاح القائد

إنو يساعد المدير عمى بموغ أرقى مستويات األداء الوظيفى فى كافة أوجو العمؿ داخؿ المؤسسة، 
وبالتالى ينبغى التأكيد عمى أىمية الذكاء العاطفى، كما أف الذكاء العاطفى يزود القائد بمزيد مف 

حدث داخؿ البيئة المحيطة بو، حيث إف ىناؾ بعض المؤسسات المرونة والقابمية لمتغيرات التى ت
 مؤسسة.أصبحت تعتبر المرونة والقابيمة لمتغير سمة أساسية مف سمات المدير الذى يقود ال

 (225:  2556، وآخروف )حسيف
كما يبلحظ أف ىناؾ كثيرًا مف الدراسات العممية تناولت أثر الذكاء العاطفى عمى القيادة، 

مف كبيرى  (41)ويمكف االستشياد ىنا بعدد مف نتائج ىذه الدراسات، ففى دراسة أجريت عمى 
اتضح أف مف تميز  ،المدراء التنفيذية لمعرفة أثر الذكاء العاطفى عمى مخرجات العمؿ واألداء

ءة عاطفية عالية كاف أكثر فعالية مف اآلخريف، وقد تـ استخداـ مقاييس عممية لتحقيؽ ىذه بكفا
 .النتيجة سواء لقياس الذكاء العاطفى أـ قياس الفعالية القيادية
 (Rosete & Ciarrochi,2005: P.33) 

( مف مدراء المشاريع فى ستة 24كما تشير دراسة أخرى أجريت عمى عينة مكونة مف )
ت صناعية مختمفة أف المدراء الذيف تمتعوا بنمط القيادة التحويمية كاف ليـ أثر إيجابى عمى قطاعا

(Zulauf,2004: p.554) .أداء المشروع بشكؿ عاـ

بمستوى عاٍؿ مف الذكاء  في المدارس الثانويةإف تمتع المدير المدرسي  ترى الباحثةو 
 الجوىرية المياـ مف اإلدارية والتربوية والتي تعتبر القرارات صنع العاطفي يعطية قدرة وكفاءة عمى 

 اإلدارة، قمب بأنيا القرارات صنع عممية وصفت ىنا، ومف اإلداري، مستواه كاف أياً  ،المدرسيلممدير 

 ىو صنعيا في النظامي وحقو القرارات صنع عمى قدرتو وأف ،قرارات صانع بأنو المدير وصؼ كما

 اإلدارية العممية محور القرارات صنع فعممية اإلداري،التنظيـ  أعضاء مف غيره عف يميزه الذي
والتربوية خاصة في المرحمة الثانوية، نظرًا ألف طمبة ىذه المرحمة يعتبروا فترة مراىقة، معرضة 
إلنحرافات فكرية، وتحتاج اىتماـ كبير مف إدارة المدرسة والمعمميف مف أجؿ وقايتيـ مف أي 

 إلى يتوقؼمدرسة  أي ُتحققو الذي النجاح مقدار أف بحيثبيـ إلى الياوية، انحرافات فكرية قد تؤدي 

 ىذه أف مبلحظة مع المدير في صنع القرارات خاصة المفاجاة منيا، وكفاءة قدرة عمى بعيد حد

 ًا.وثيق ارتباطاً  بيا وترتبط التنفيذ عممية عف أىمية تقؿ ال العممية
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تشير الباحثة أف لمذكاء العاطفي صبلت كثيرة ومتشعبة بواقع تعاممنا مع مجاالت الحياة و 
وطريقة إدارتنا ألنفسنا وعبلقاتنا مع اآلخريف. فالذكاء العاطفي يتعمؽ بالتنظيـ الشخصي في اإلدارة 

وبديية  والميارات التي تدفع الفرد لمتفوؽ في مركز العمؿ وفي الحياة بشكؿ عاـ، وىو يشمؿ حدساً 
ومميزات وحماس وطموح يتميز بو المدير، وميارات في إدارة العبلقات مع الموظفيف وتكويف 

كما أف نجاح مدير المدرسة في أدائو التربوي واإلداري يعتمد بقدر كبير عمى الصبلت والعبلقات. 
مميف أكبر ذكائو العاطفي اإليجابي مع ذاتو ومع المعمميف حيث يحقؽ لنفسو ولمف حولو مف المع

 قدر مف السعادة والراحة في العمؿ داخؿ المدرسة.
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 تمييد:
 قديماً فارتبطت  معناىا، يتطور ما دائما والتي لمجدؿ، المثيرة األلفاظ مف الوالء لفظ يعتبر

 القيـ مف قيمة الوالء قديما أف مف وبالرغـ األخبلقية، والقيـ والبيئة بالمجتمع وحديثاً  والحرب، بالسمطة

 الحاجة ومدى الوالء بطبيعة يتعمؽ ما منيا كثيرة، بمشكبلت ترتبط أنيا إال بيا، بالتمسؾ تطالب التي

 االجتماعية العمـو مجاؿ في قديـ مفيـو الوالء فموضوع مكتسب، أـ فطريا كاف إذا وما إلييا،

 أفراد مع يعيش كائف، اجتماعيا اإلنساف أف باعتبار االجتماع عمماء ىـ فيو بحث مف وأوؿ والنفسية،

 .فيو يعيش الذي لممجتمع وانتمائو ووالئو الفرد مشاعر تضـ منظمة اجتماعية بيئة في آخريف
يعد الوالء التنظيمي مف الموضوعات التي القت اىتمامًا كبيرًا مف قبؿ الباحثيف نظرًا كما 

ألف ىذا الشعور عندما يمتمكو العامموف بالمنظمة  ،لما يمثمو مف أىمية كبيرة بالنسبة لممنظمات
يدفعيـ لمتصرؼ بمسؤولية، ويعينيـ عمى تحقيؽ أىدافيا، مما يسيـ في التغمب عمى المشكبلت 

 التي قد تتعرض ليا منظمتيـ.
خر ال يمثؿ واقعًا ممموسًا، بؿ يمثؿ اصطبلحًا مطمقًا آلوالء التنظيمي كأي متغير سموكي وا

ثـ إنو ال يمكف  ،اتو، ويستدؿ عميو مف خبلؿ الظواىر أو اآلثار المرتبطة بوغير محسوس في ذ
الحصوؿ عميو جاىزًا أو يفرض فرضًا، بؿ نتيجة لتفاعبلت العديد مف العوامؿ والمتغيرات، فيو 
حصيمة اإلدارة السموكية الجيدة التي تعمؿ وسط بيئة مادية واجتماعية سميمة، ونتاج لمعديد مف 

اسات والسموكيات المتفاعمة، لذا فإف عممية تقوية والء األفراد لمنظماتيـ أمر شاؽ النظـ والسي
 (65: 2557)األحمدي، ؼ باىظة لتحسينو. تتحمؿ إدارات المنظمات في سبيمو جيودًا كبيرة وتكالي

الشغؿ الشاغؿ لمقيادات اإلدارية في غالبية المنظمات، لكونو عد تعزيز الوالء التنظيمي وي
نيا مف االستمرار، والبقاء، وتقديـ عف الحفاظ عمى المنظمة في حالة صحية مناسبة تمكّ  المسؤوؿ
 (48: 2559)العوا واليراف، ات األفضؿ. الخدم

 الوالء: يوممف -أوالً 
 :تواّله، وقرأىا لمصدر اسـ القراء وىي جميور قرأىا وكذلؾ المشيور في الواو بفتح ىي الوالء لغة 

 السمطاف في بكسر الواو التي الوالية ألف ىنا، أجود الفتح : عمي أبو قاؿ الواو بكسر - وحده حمزة

 (36: 2551راجي، )الدواإلمارة.  الحكـ واليات يعني

ذلؾ  فإف آلبائيـ والء لؤلبناء أف نقوؿ وعندما واالنتساب االنتماء ىو المغوي بمعناه فالوالء
خبلصيـ وانتسابيـ يعني انتمائيـ واالنسجاـ  االلتزاـ عمى ينطوي المعنى بيذا والوالء ليـ، وا 

 والنصرة.  وااللتزاـ والمحبة، والقرب العيد :لغة بالوالء يقصد كما الغير، تجاه والجذب
 (86، 2557)الرواشدة، 
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 القوي، واالرتباط بالعاطفة الشعور ىو الوالء أف التعريؼ ىذا مف المقصودوترى الباحثة أف 
 .الفرد ىذا يبدييا التي والرغبة واإلخبلص والمساندة القرب خبلؿ مف ىذا ويتضح

 ىو والولي المعاداة، ضد وىي المواالة، مف الوالء أف في العرب، لساف الصحاح، مختار اتفؽ

 قرابة، والولي أي والء بينيما ويقاؿ الخبلئؽ، ألمور المتولي الناصر بمعنى تعالى اهلل أسماء مف اسـ

 (736: 1926الرازي، ) .النصرة تعني بالفتح والوالية والنصير، الصديؽ

خبلصًا  ليا، تأييداً  ما فكرة أو ما، جماعة اتجاه الفرد بعاطفة يتعمؽ شعور الوالء إذف وطاعًة وا 
 سبيميا. وتضحيًة في

 :الوالء اصطالحًا 

واالرتباط  وااللتزاـ والعيد اإلخبلص والوفاء إلى لغويًا يشير الوالءمصطمح أف  النصر( )أبو يرى
 :يمي كما اصطبلحاً  وتعريف ويمكف والنصرة

 . حياتو في ىاـ شيء إلى باالنتماء الفرد داخؿ ينمو شعور .1

 . حياتو في ىاـ شيء تجاه بمسؤوليتو الفرد شعور .2

 . إنساف أي لدى االجتماعية الحاجات مف حاجة .3

 . ييمو شيء نحو الفرد يبديو الذي واالندماج والمحبة اإلخبلص .4

 (39: 2555 النصر، أبو) .االنساف ييـ شيء تجاه اإلنساني لمسموؾ سائدة خاصية .5

 جية ومف الفرد داخؿ تنمو شعورية حالة فيو اجتماعية، حاجة الوالء أف التعريؼ ىذا مف نخمص

ة7وانًذب اإلخالص لو فيبدي حياتو في ميـ شيء اتجاه والمسؤولية باالنتماء الفرد ىذا يشعر أخرى

 نحو الفرد ذلؾ مشاعر يعني لممؤسسة اإلخبلص أو الوالء: تعريؼ )ورنالد. ي ريجيو( وحسب

 وقيميا، المؤسسة ألىداؼ الفرد بقبوؿ المشاعر ىذه وترتبط واتجاىاتو، بيا، يعمؿ التي المؤسسة

(276: 1999، ريجيو ي.رونالد. )فييا عضو البقاء في ورغبتو عنيا نيابة مجيود لبذؿ واستعداده

 قوؿ ومنو والنصير الصديؽ بمعنى ولي مصدر مف فيو اإلسبلمي المنظور مف الوالء أما

 عميو تدؿ المعنى وىذا نصره، مف وأنصر أحبو مف أحبب أي ،"وااله مف واؿِ  الميـ" :() الرسوؿ

َا الَِّذيَن آَمـُوْا الَ َتتَِّخُذوْا اْلقَفُ  [:() قاؿ التالية الكريمة األية َوالـََّصاَرى َأْولِقَاء َبْعُضُفْم َأْولَِقاء  ودَ َيا َأُّيُّ

ُه ِمـُْفْم إِنَّ اَّللََّ الَ َُّيِْدي اْلَؼْوَم الظَّادُِِيَ  ـُؽْم َفإِكَّ م مِّ َا [(:) وقاؿ، (51: ة)المائدة، اآلي ]َبْعٍض َوَمن َيَتَوُلَُّ َيا َأُّيُّ

ِة َوَقْد َكَػُروا بََِم َج  ُكْم َأْولَِقاء ُتْؾُؼوَن إَِلقِْفم بِاْدََودَّ ي َوَعُدوَّ ِْرُجوَن الَِّذيَن آَمـُوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ ُُ َن اْْلَ ِِّّ  اَءُكم مِّ

ُؽْم إِن ُكـتُْم َخَرْجُتْم جِ  اُكْم َأن ُتْؤِمـُوا بِاَّللَِّ َربِّ ُسوَل َوإِيَّ وَن إَِلْقِفم بِاْدََودَّةِ الرَّ َفاًدا ِِف َسبِقِِل َواْبتَِغاء َمْرَضاِِت ُتِِسُّ
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بِقلِ   وقاؿ ،(1:ة، اآليالممتحنة)]َوَأَكا َأْعَؾُم بََِم َأْخَػْقُتْم َوَما َأْعَؾـُتْم َوَمن َيْػَعْؾُه ِمـُؽْم َفَؼْد َضلَّ َسَواء السَّ
() :] َََُّم َولِقُُّؽُم اَّلل َكاَة َوُهْم َراكُِعونَ  آَمـُوْا الَِّذيَن ُيِؼقُؿونَ  َوَرُسوُلُه َوالَِّذينَ إِكَّ الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َوَمن َيتََولَّ ، الصَّ

 . (56 -55:تاف: اآليالمائدة) .]اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمـُوْا َفإِنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم اْلَغالُِبونَ 
(96 -95: 2555 الدوسري،)

 لممؤسسة، واالنتماء وبالمسؤولية بالمحبة وشعور إحساس عف عبارة الوالء أف سبؽ مما خمصون

 بيا، ومرتبط متعمؽ أخرى جية ومف عنيا، مسؤوؿ أنو يشعر حيث الفرد داخؿ ينمو الشعور وىذا

 اإلنساف حياة في ىاـ قوي بشيء واالرتباط بالعاطفة والشعوروااللتزاـ  والوفاء اإلخبلص ىو فالوالء

. عنو مسؤوال فيصبح

 الوالء التنظيمي: يوممف -ثانياً 
. فيرى منيا ينظروف التي والزوايا الباحثيف لتعدد تبعا التنظيمي الوالء تعريفات تعددت

إف مسألة تحديد التعاريؼ أو المفاىيـ في العموـ السموكية أمر يكتنفو نوع مف )األحمدي(: 
الصعوبة عند بحث موضوع الوالء التنظيمي لمعامميف، نظرًا لتعدد العوامؿ الصعوبة، وتزداد تمؾ 

والمتغيرات المؤثرة فيو، والناتجة عنو، واختبلؼ مداخؿ دراستو، ونتائج الدراسات التي تناولتو لكونو 
ظاىرة سيكولوجية لـ تدخؿ ضمف حيز اىتماـ الباحثيف إال في نياية الستينات وأوائؿ السبعينيات 

حديد مفيومو. قرف العشريف، وىذا ما تفسره قمة الدراسات المتخصصة فيو، ومف ثـ تمف ال
 (66: 2557)األحمدي، 

اقتراف فعاؿ بيف الفرد والمنظمة بحيث يبدي الموظفوف  :( بأنوالفيداوي والقطاونةفيعرفو )
  .الموالوف لممنظمة رغبتيـ في خدمة المنظمة بشكؿ كبير بغض النظر عف المردود المادي

 (42: 2558الفيداوي والقطاونة،  )
"االنسجاـ بيف أىداؼ الفرد وأىداؼ المنظمة، والتشابو بيف قيـ الفرد  :بأنو (الرواشدة) وويعرف

قباؿ الفرد عمى عممو بدافعية كبيرة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة، والن ظرة والقيـ السائدة في التنظيـ، وا 
باالنتماء رغبة الفرد البقاء في المنظمة وتفضيميا عمى غيرىا وافتخاره  إضافة إلىيجابية لمتنظيـ، اإل

 (32: 2557)الرواشدة، ليا". 
بأنو: الحالة التي يتمثؿ الفرد فييا بقيـ المنظمة وأىدافيا ويرغب في  (السعموسعرفو ) كما

ة المتحققة المحافظة عمى عضويتو فييا، وتسييؿ تحقيقو ألىدافيا بغض النظر عف القيمة المادي
 (14: 2558،  السعموس)منيا. 
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أىداؼ  بتحقيؽ والتزامو ومنظمتو، لعممو الموظؼ إخبلص( بأنو: 1998، الصحاؼ) ويعرفو
)الكساني،  .والميني الوظيفي السموؾ بمعاير االلتزاـ وكذلؾ ومنظمتو، فيو يعمؿ الذي والقسـ وظيفتو
2555 :41-42) 
 لتقديـ سموكو، في تؤثر لمعامؿ نفسية قيمة التنظيمي الوالء أف ىذا مف المقصودترى الباحثة أف و 

خبلص بكفاءة مطموب ىو ما  . وا 
 الفرد قبؿ مف لمجماعة والتأييد المناصرة بوصفو التنظيمي لموالء فينظر( 1979، )بروس وأما
 فوأ التنظيـ أو المنظمة وقيـ األىداؼ تحقيؽ اتجاه في المؤثرة والصداقة والمودة المنظمة، في العامؿ
 : ىي ثبلثة عناصر تفاعؿ نتاج التنظيمي، الوالء
 في العامؿ لمفرد وقيماً  أىدافاً  باعتبارىا التنظيـ وسياسة وقيـ أىداؼ تبني وىي  :التطابق .1

 . التنظيـ

 في الفرد ودور أنشطة في النفسي االنغمار أو واالنغماس االنيماؾ بو والمقصود راق:االستغ .2

 .العمؿ

 زاء المنظمة. إ القوي واالرتباط بالعاطفة الشعور بو والمقصود والوفاء: اإلخالص .3

 (32-31: 2558 عويضة،)

خبلص، بوفاء يعمموف الذيف ىـ لمنظمتيـ الموالوفراد األف أف ىذا يشير  كؿ ويكرسوف وا 

 المنظمة مشكبلت وتعد األخرى، اىتماماتيـ حساب عمى ولو إلنجاحيا وأنشطتيـ طاقتيـ

 . ليـ شخصية مشكبلت

 الباحثيف مف أىـ (Mowday, Steers and Parter,1974)ويعتبر مودي ويستيرز وبورتر 

 اندماج قوة مدى": بأنو التنظيمي الوالء عرفوا وقد وماىيتو، التنظيمي الوالء بموضوع اىتموا يفالذ

 الذي لمتنظيـ انتماء يمتمؾ الذي الفرد أف وأوضحوا ".بيا يعمؿ التي المنظمة مع العامؿ أو الموظؼ

 صفات إلى وأشاروا بيا، والعامميف مؤسستو مع والتفاعؿ والرضا مف االنسجاـ بحالة يتمتع بو، يعمؿ

 : الصفات ىذه ومف التنظيمي، الفرد والء مدى تحديد في أثر وليا األفراد بيا ىؤالء يتصؼ محددة

 االعتقاد القوي بقبوؿ أىداؼ وقيـ المنظمة. .1
 أقصى جيد ممكف نيابة عف المنظمة.االستعداد لبذؿ  .2
 (35: 2558)حمداف،  الرغبة القوية في المحافظة عمى استمرار عضويتو في المنظمة. .3

 مع واالتساؽ واالنسجاـ التفاعؿ في تتمثؿ وجدانية، حالة لمفرد أف المفيـو ىدا مف لنا يتبيف

 .فييا البقاء إلى والميؿ بالمؤسسة ليرقى سموكياتو في تظير والتي مؤسستو
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 خصائص المنظمة تجاه الموظؼ لدى الفعؿ رد في يتمثؿ بأنو: التنظيمي الوالء عرؼ مف فيناؾ

 بو يقـو والدور الذي المنظمة وقيـ بأىداؼ بارتباطو الموظؼ إحساس يعني كما إلييا، ينتمي التي

الخاصة.  مصالحوأجؿ  مف وليس المنظمة أجؿ مف الوظيفية وااللتزاـ بالقيـ األىداؼ ىذه لتحقيؽ
 (71: 2555)الدوسري، 
 واألدوار، والقيـ األىداؼ خبلؿ مف منظمتو مع الموظؼ تفاعؿ بأنو التنظيمي الوالء يعد لذلؾ

 . منيما لكؿ الخاصة المصالح وتبلشي
 التنظيمي لموالء شامبل تعريؼ أعط مف الباحثيف مف ىناؾ بأف( Jaemoon, 2000ويذكر )

 في الجادة الرغبة وتوفر المنظمة، وقيـ أىداؼ قبوؿ تجاه الفرد لدى قوية مشاعر وجود عمى يرتكز

 (55: 2554ة. )الفوزاف، المنظم مع االستمرار في الرغبة وكذلؾ المنظمة، لدى العمؿ

 لبلستمرار السعي و المنظمة قيـ و أىداؼ بقبوؿ تترجـ شعورية حالة التنظيمي الوالء ونخمص أف

 .فييا
 المنظمة، إلى باالنتماء الفرد داخؿ ينمو شعور" بأنو التنظيمي أو المؤسسي الوالء يعرؼ كما

 أىداؼ تحقيؽ خبلؿ مف تتحقؽ أىدافو وأف فييا، يعمؿ التي المنظمة مف يتجزأ ال جزء الفرد وأف

لممنظمة. )أبو  النجاح لتحقيؽ الجيد مف مزيد بذؿ في قوية رغبة الفرد لدى يتولد ىنا ومف المنظمة
 (45: 2555النصر، 

 بالمنظمة االرتباط في الشديدة الفرد رغبة ىو التنظيمي الوالء أف المفيـو ىذا خبلؿ مف يتضح

 .أىدافيا لتحقيؽ بحماس والمشاركة بيا، وتعمقو ألىدافيا واالنجذاب
 ويرغب المنظمة، وأىداؼ لقيـ الفرد فييا يمتثؿ حالة: "بأنو التنظيمي الوالء عرؼ مف وىناؾ

 (119: 2553. )الموزي، أىدافو تحقيؽ لتسييؿ فييا عضوية عمى المحافظة في الفرد
 القيـ في ومنظمتو الفرد بيف اندماج التنظيمي الوالءب ىنا وترى الباحثة أف المقصود

 . الدائمة العضوية في بالرغبة ويمكف واألىداؼ،
 بأىداؼ األفراد تعمؽ يعني التنظيمي الوالء أف :Buchanan, 1974)كما يرى بوشناف )

 . المنظمة في يحققونيا التي المادية القيـ عف النظر بغض وقيميا، المنظمة
 (.191: 2551)المخبلفي، 

 التي والمنظمة دااألفر  بيف قوي انسجاـ حدوث التعريؼ ليذا بالنسبة التنظيمي الوالء يعني

 . المادي العائد عف النظر بغض لدييـ ما كؿ بتقديـ وشعورىـ بيا، يعمموف
راغبًا لبذؿ  فييا ويكوف المنظمة مع الفرد فييا يتطابؽ التي الدرجة التنظيمي بالوالء يقصد كما

 (112: 2511)جبلب،  .المزيد مف الجيد مف جانبو
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 . مجيوداتو أقصى ببذؿ وىذا منظمتو، مع الفرد انصيار ىو التنظيمي الوالء أخرى وبعبارة

 في تتمثؿ شعورية نفسية حالة :ىو التنظيمي لموالء شامؿ تعريؼ نستنتج السابقة التعاريؼ خبلؿ مف

 عمى ذلؾ منظمتو وينعكس تجاه الفرد يوليو الذي واالنسجاـ واالرتباط والوفاء، اإلخبلص مدى

 الظروؼ. ميما كانت فييا البقاء في والرغبة المنظمة، ىذه وقيـ ألىداؼ وتقبمو سموكاتو،
التعاريؼ التي أعطيت لموالء التنظيمي إال أف ىناؾ إقرارًا  وعمى الرغـ مف التعدد الواضح في

 مف غالبية الباحثيف عمى أف ىناؾ رؤيتيف لو ىما:
والتي تنظر لموالء عمى أساس أنو وجية نظر تعكس طبيعة  الرؤية الفكرية أو النظرية: .1

يمي الوالء التنظ االرؤية فإف الشخص ذ وحسب ىذه ،جودة العبلقة بيف الموظؼ والمنظمة
المرتفع ىو الذي: لديو إيماف عميؽ بأىداؼ وقيـ المنظمة، ولديو االستعداد لبذؿ الجيد 

في ىذه المنظمة.  الكبير في سبيؿ ىذه المنظمة، ولديو الرغبة الصادقة في البقاء
 (35: 2555)الصيرفي، 

عور عمى العممية التي يستخدميا الفرد إليجاد ش وىي تركز بشكؿ رئيس الرؤية السموكية: .2
باالرتباط ليس بالمنظمة ولكف لتصرفاتو الخاصة، وتنص ىذه الرؤية عمى أف الشخص 
يحاوؿ الحافظ عمى كؿ شيء ذي قيمة لو، مثؿ النقود أو الوقت، والذي قد يخسره نتيجة 
لتركو العمؿ في المنظـ، لذا فيو يحاوؿ الحفاظ عمى كؿ التصرفات التي تضمف لو 

 ة.استمرارية ىذه األشياء القيم

وتنص الرؤية السموكية عمى أف ىناؾ ثبلثة عناصر تشكؿ في مجموعيا الوالء التنظيمي، وىذه 
 (51 :2557،)العجميالعناصر ىي: 

 العنصر الوجداني لموالء التنظيمي. .1

 العنصر االستمراري لموالء التنظيمي. .2

 العنصر المعياري لموالء التنظيمي. .3

 لموالء التنظيمي، وىي:المقومات األساسية أن  سبقمما يتضح 

 ف لؤلىداؼ والمبادئ والقيـ التي تحكـ العمؿ داخؿ المنظمة.يأف ىناؾ قبواًل مف قبؿ العامم .1

 ف في تحقيؽ ىذه األىداؼ.يىناؾ مشاركة فاعمة مف قبؿ العاممأف  .2

 أف المشاركة الفاعمة ناتجة عف الوالء التنظيمي. .3

العمؿ حتى بمردود مادي أقؿ مف الجيد ىناؾ رغبة شديدة في االستمرار والبقاء في  .4
 المبذوؿ.
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 وتكامؿ مف قبؿ األفراد والرغبة في إظيار المنظمة بصورة إيجابية. ىناؾ تفافٍ  .5

ف بؿ ىو ناتج عف يوعاطفي ال يفرض فرضًا عمى العاممالوالء عبارة عف ارتباط نفسي  .6
 التفاني واالستغراؽ والتكامؿ مع أىداؼ وقيـ المنظمة.

بأف الوالء التنظيمي في تصور غالبية الباحثيف ينطوي عمى شكؿ معيف مف تخمص الباحثة و 
 ف ومنظماتيـ.ية أو الرابطة العضوية بيف العاممالرابطة النفسي

 خصائص الوالء التنظيمي: -اً ثالث
عدة إف الوالء التنظيمي يتمثؿ في  :وفؽ ما جاء في مفاىيـ الوالء التنظيمي، يمكف القوؿ

 (65: 1989)عبد الخالؽ، خصائص ىي: 

اىر ممموسة يستدؿ عمييا مف ظواىر تنظيمية تنبع مف خبلؿ ظو  سمة أف الوالء التنظيمي  .1
 ف في المنظمة، والتي تجسد مدى والئيـ.يسموؾ وتصرفات األفراد العامم

واىر أف الوالء التنظيمي ىو حصيمة تفاعؿ العديد مف العوامؿ اإلنسانية التنظيمية، وظ .2
 إدارية أخرى داخؿ المنظمة.

ف الوالء التنظيمي لـ يصؿ إلى مستوى الثبات المطمؽ إال أف درجة التغيير التي تحصؿ أ .3
 فيو تكوف أقؿ نسبيًا مف درجة التغيير التي تصؿ بالظواىر اإلدارية األخرى.

اتفاؽ غالبية الباحثيف  مف رغـعمى الأف الوالء التنظيمي متعدد األبعاد وليس بعدًا واحدًا، و  .4
في ىذا المجاؿ عمى تعدد أبعاد الوالء التنظيمي، إال أنيـ يختمفوف في تحديد ىذه األبعاد، 

 تتمثؿ في اآلتي:  ولكف تؤثر في بعضيا البعض، عمى أف ىناؾ أسبابًا لذلؾ التعدد

 (23: 1997، والسواط )العتيبي

الفئات ليا أىدافيا الخاصة بيا  أف أي منظمة مكونة مف عدة فئات، وكؿ فئة مف ىذه - أ
 وليس مف الضروري اشتراؾ ىذه الفئات في ىدؼ واحد.

نوف كتمة واحدة ليا يوجد داخؿ كؿ منظمة في العادة تكتبلت، أي مجموعة مف األفراد يكوّ  - ب
اىتماـ واحد، وكؿ تكتؿ مف ىذه التكتبلت يحاوؿ الحصوؿ عمى منافع خاصة بو دوف 

 اآلخريف.

الفئات والتكتبلت داخؿ المنظمة، فإف لكؿ فئة وتكتؿ أىدافًا وقيمًا تحاوؿ بناًء عمى تعدد  - ت
تحقيقيا، وىذه األىداؼ والقيـ تختمؼ مف فئة إلى أخرى، ومف تكتؿ إلى أخر، وليذا فإف 

 والء األفراد والتكتبلت ليذه األىداؼ والقيـ يختمؼ.
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 مف شعورية تختمؼ حالة التنظيمي، الوالء أف إلى نصؿ الذكر السابقة الخصائص خبلؿ مف

 يدؿ معنوي شيء إلى كونو إضافة نسبي، مستوى ذو يكوف بذلؾ فيو ألخرى، فئة ومف آلخر، شخص

 .الباحثيف إلييا ينظر الجوانب التي حسب األبعاد مختمؼ فيو وليذا التنظيمي، السموؾ عميو
 التالية:ن الوالء التنظيمي يتصف بالخصائص أ تخمص الباحثة إلىو كما 

 الة نفسية تصور العبلقة بيف الموظؼ والمنظمة.حأنو  .1

 أنو يؤثر في قرار الفرد المتعمؽ ببقائو في المنظمة أو تركيا. .2

 بأىداؼ المنظمة، صفوف بما يمي: )إيماف وقبوؿأف الموظفيف الذيف لدييـ والء تنظيمي يت .3
 في البقاء في المنظمة،رغبة قوية لبذؿ جيد كبير لتحقيؽ أىداؼ المنظمة، و  اً استعداد

 والحافظة عمى عضويتيا(.

 الوالء التنظيمي: بعادأ -رابعاً 
 وعمى العمـو تشير لو، والمحركة الباعثة القوة باختبلؼ لممنظمات األفراد والء صور تختمؼ

 في الباحثيف غالبية تفاؽإ ورغـ واحدًا، بعداً  وليس التنظيمي لموالء مختمفة أبعاد ىناؾ أف إلى األدبيات

 ساتراالد تمحورت وقد األبعاد، ىذه تحديد في يختمفوف أنيـ إال الوالء أبعاد تعدد عمى المجاؿ ىذا

 االتجاىات عمى يركز األوؿ التنظيمي، الوالء سةالدر  رئيسييف مدخميف حوؿ المجاؿ ىذا في المبكرة

 (31: 2558)حمداف،  .السموؾ عمى والثاني
 عندما حدد أبعاد الوالء بأنيا: ((Staw and Slanick( سبلنيؾو  ستاو) مع ىذا ويتفؽ

 مع وقيميا المنظمة أىداؼ تطابؽ التي العمميات خبللو مف ويقصد :اإلتجاىي المدخل -
 كما النفسي، المدخؿ ضعالب ويسميو فييا، واالستمرار البقاء في رغبتو وتزداد الفرد، أىداؼ
 مف والمنظمة الفرد بيف االرتباط يعاكس اتجاه أنو عمى الوالء إلى اإلتجاىي المدخؿ ينظر
 (29 :2512دبة وغولة، . )ونوعيتو طبيعتو حيث

 نتيجة بالمنظمة مرتبطا الفرد يصبح خبلليا مف التي العمميات بو ويقصد: السموكي المدخل -
 بيا يتماسؾ يجعمو المنظمة داخؿ الفرد قضاه الذي والوقت فالجيد السابؽ، لسموكو

رات االستثما خبلؿ مف لممنظمة بالوالء الموظؼ إحساس يتـ المدخؿ ىذا ووفؽ. وبعضويتيا
 يرى التي المكاسب مف ينبع ىنا فالوالء المنظمة، في يستثمرىا التي (المادية وغير المادية)

 .ليا تركو نتيجة يتكبدىا قد التي التكاليؼ أو المنظمة، في رهااستمر  نتيجة يحققيا نوأ الموظؼ
 (29: 2512)دبة وغولو، 
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 ولكف الباحثيف، باختبلؼ ومختمفة عديدة التنظيمي الوالء أبعاد إف سبؽ مما نستخمص
 وقيـ أىداؼ تبلحـ أي االتجاىات عمى ركز فاألوؿ ليا، رئيسييف مدخميف ترى المتقدمة البحوث

 الجيد ناحية مف بالمنظمة الفرد يربط كونو السموؾ عمى ركز والثاني نفسي، مدخؿ فيو والفرد المنظمة

 . المنظمة تركو نتيجة الخسائر مف الخوؼ أو الفرد مكسب عف ناتج فالوالء والوقت،
 فقد حددوا ثالثة أبعاد لموالء التنظيمي وىي:  (Meyer et. Al,1990)أما ماير وزمالؤه 

 المستمر: التنظيمي الوالء .1

 يحققيا أف الممكف مف االستثمارية، والتي بالقيمة تقاس الحالة ىذه في الفرد والء درجة إف

 ألىمية الفرد تقييـ أف حيث بجيات أخرى، التحؽ لو سيفقده ما مقابؿ المنظمة، في استمر لو الفرد

 والتي الخدمة مدة وطوؿ السف، في ومنيا التقدـ العوامؿ مف بمجموعة يتأثر المنظمة في البقاء

 الفرد أف حيث عممو، في االستمرار في لدى الفرد رغبة لوجود الرئيسية المؤشرات مف تعتبر

 خسارة بمثابة يعتبر قبمو مف تساىؿ أو تفريط وأي في المنظمة، حياتو مف بو بأس ال جزءا استثمر

 قيمة يعطي الفرد أف وبما أخر عمؿ إلى لمنقؿ قابمة غير ىذه أوجو االستثمار كانت إذا خاصة لو

 مف يختمؼ قد التقاعد ونظاـ السنيف، عبر بنيت والتي العمؿ زمبلء الشخصية مع لمعبلقات

 قد السف بيـ تقدمت الذيف فاألفراد أخرى دوف بمنظمة، ترتبط قد النادرة ألخرى والميارات منظمة

، عويضة) . أخرى أماكف في ليـ بالنسبة العمؿ فرص لتضاؤؿ نظر المنظمة في يفضموف البقاء
2558 :35-36) 

 العاطفي: التنظيمي الوالء .2

 وأىمية استقبللية ودرجة المميزة لعممو، لمخصائص معرفتو بمدى الفرد لدى البعد ىذا ويتكوف

 بأف الفرد إحساس بدرجة يتأثر كما وتوجيييـ لو، المشرفيف وقرب المطموبة الميارات وتنوع وكياف

 فيما سواء القرار اتخاذ مجريات في بالمشاركة الفعالة لو تسمح بيا يعمؿ التي التنظيمية البيئة

 نشاطاتو وعرض لممنظمة بانتمائو يفتخر ىذا يجعمو وكؿ ىو، يخصو ما أو بالعمؿ، منيا يتعمؽ

 بوجود والشعور الخاصة مشاكمو كانت لو كما وتبني مشاكميا لآلخريف حديثو عند إيجابي بشكؿ

 (95: 2555، الدوسري) .بعممو يربطو أخوي جو

 :)األخالقي( الوالء المعياري .3

 المنظمة، تقدمو الذي الجيد الدعـ وذلؾ مقابؿ المنظمة في البقاء نحو بااللتزاـ الفرد إحساس ويعني

 تنفيذ وكيفية اإلجراءات تحديد في فقط والتفاؤؿ اإليجابي ليس بالمشاركة ليـ والسماح لمنتسبييا

 عف يمتنع الفرد يجعؿ مما لممنظمة، العامة ورسـ السياسات األىداؼ وضع في المساىمة بؿ العمؿ،
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 التي السياسات وتنفيذ األىداؼ ىذه تحقيؽ في المنظمة تمكيف أخبلقيا في ممتزما لكونو المنظمة ترؾ

عويضة، المنظمة. ) في البقاء عميو تحتـ التي المينة بأخبلؽ اللتزامو وكذلؾ وضعيا، في شارؾ
2558 :36) 

  وىي: التنظيمي لموالء أبعاد ثبلثة في ُتَحدد والتي)ماير وزمبلؤه(  نظر وجيةوتخمص الباحثة مف 
 عممو إلى يشده الذي األخوي والجو باالستقبللية الفرد شعور وىو العاطفي البعد. 

 والرغبة بقاءه أىمية يمثؿ فيو منظمتو، في الفرد يحققيا التي المنفعة درجة وىو المستمر والبعد 

 .المنظمة ىده في الشخصية العبلقات قيمة وتقدير اراالستمر  في

 تركيا مف يمنعو مما لممنظمة أخبلقيا ممتزما أنو الفرد إحساس فيو األخبلقي البعد. 

 عدة مف مكونة المنظمة أف أىميا: مف التنظيمي، لموالء أبعاد ىناؾ أف( 1995)ريتشرز،  ويرى

 عاـ، بشكؿ المواطنيف ثـ العميا، اإلدارة أو المستفيديف، أو والعمبلء التنفيذييف، الموظفيف تشمؿ فئات

 المنظمة أف كما واحد، ىدؼ في الفئات ىذه ؾااشتر  الضروري مف وليس الخاصة أىدافيا ليا فئة وكؿ

 عمى الحصوؿ كتمة كؿ تحاوؿ بحيث مشتركة اىتمامات منيا لكؿ تكتبلت عمى داخميا في تحتوي

 (88: 2557ة، الرواشد) .اآلخريف دوف الخاصة منافعيا
 وأىداؼ المنظمة، ىذه في فئة لكؿ نفعية أبعاد لموالء أف (:)ريتشرزنستنتج مف وجية نظرو 

 . غيرىا دوف عمييا الحصوؿ تحاوؿ واىتمامات خاصة
 بعديف لموالء التنظيمي عمى النحو التالي: (Kidorn,1978)وميز كيدورف 

 تمثؿ قيمو  باعتبارىا المنظمة وقيـ ألىداؼ الفرد تبني بو ويقصد األخالقي(: األدبي) الوالء
 .وأىدافو

 مف وجود بالرغـ المنظمة داخؿ العمؿ في االستمرار الفرد تبني بو ويقصد المحسوب: الوالء 

 (31: 2512)دبة وغولة،  .أفضؿ وبمزايا أخرى منظمة في بديؿ عمؿ

 قيموو  المنظمة وقيـ أىداؼ يتبنى الفرد وفيو ،بعد أدبي لموالء أفنظر )كيدوف(  وجية مف نستنتج

 بعممو داخؿ مؤسستو حتى لو توفر لو البديؿ.وبعد محسوب، وفيو يتمسؾ الفرد . الخاصة وأىدافو

تعدد أبعاد الوالء التنظيمي فإف بعض الدراسات تشير إلى أف ىناؾ عبلقة مف رغـ عمى الو 
إذ بينت إحدى الدراسات أف ىناؾ تأثيرات متبادلة بيف الوالء العاطفي  ،متبادلة بيف ىذه األبعاد

بينما لـ  ،كما أظيرت دراسة أخرى أف ىناؾ عبلقة بيف الوالء العاطفي والوالء المستمر ،والسموكي
تكف ىناؾ عبلقة بيف الوالء العاطفي والوالء المستمر النابع مف انعداـ بدائؿ العمؿ بمنظمات 

 خبلقي والوالء المستمر.ة بيف الوالء العاطفي والوالء األوىناؾ عبلقة إيجابي ،أخرى
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 راحل تطور الوالء التنظيمي:م -خامساً 
ال يمكف حقنو لمموظؼ بمجرد تعينو، لكنو  ، إذال يوجد الوالء دفعة واحدة لدى الموظؼ

اشرة العمؿ شعور قابؿ لمتغير والتطور مف وقت آلخر، حيث يبدأ الوالء بالنمو تدريجيًا مف تاريخ مب
 تكويف وعممية ي المنظمة،ويستمر حتى إنياء الموظؼ عممو ف ،المنظمة إلىأو مف لحظة التعرؼ 

 ىذا الباحثوف تناوؿ وقد مف التعقيد، كبيرة درجة عمى عممية ىي التنظيمي، الوالء وتطور ونمو

 في الوالء لتطور عرض يمي وفيما وتطوره ومراحمو، مفيومو عمى لمتعرؼ والدراسة بالبحث الموضوع

 اآلتية: الثبلثالمتعددة  مراحمو

 حيث، احدو  لعاـوتمتد ، أي قبؿ الدخوؿ إلى العمؿ مرحمة التجربةتمثؿ المرحمة األولى:  .1

 المنظمات يدخموف األفراد ألف السابقة، العمؿ تاخبر  مف الفرد لدى يتوافر ما عمى تعتمد

 الفرد توقعات عف ناجمة التنظيمي لموالء االستعداد مف مختمفة مستويات أو درجات وعندىـ

 ىذه ففي وأفكار، واتجاىات قيـ مف تمثمو وما االجتماعية البيئة وطبيعة العمؿ، وظروؼ

 عمى والحصوؿ بو والشعور األمف تحقيؽ عمى العمؿ نحو توجيو مف العامؿ ييدؼ المرحمة

: 2553موزي، )ال .الجديدة العمؿ بيئة مع والتعايش لمتعمـ الجيود وبذؿ التنظيـ، مف القبوؿ
123-124) 

ليا وتتراوح ىذه الفترة بيف العاميف واألربعة، وخبل نجازمرحمة العمؿ واإلالمرحمة الثانية:  .2
نجاز في محاولة منو لتثبيت شخصيتو، وتتميز ىذه الفترة يقوـ الموظؼ بتأكيد مفيـو اإل

بوضوح األىمية الشخصية لمفرد والخوؼ مف العجز، لذلؾ يبذؿ الموظؼ الكثير مف 
 (124-123: 2553، موزي)الالجيد، يظير فييا نمو الوالء واضحًا لمعمؿ والمنظمة. 

 حيث العمؿ بدء تاريخ مف الخامسة السنة وتمثؿ التنظيـ، في الثقة مرحمة الثالثة: المرحمة .3

 يصؿ حتى الوالء ىذا نمو ويزداد التنظيمي، الوالء درجة زيادة عف تعبر التي االتجاىات تزداد

 التوازف عممية وتقيـ التنظيـ، في الفرد استثمار خبلؿ مف الوالء دعـ ثـ النضوج، مرحمة إلى

 (159: 2557 ،المحتسب. )دالؤلفر  المعطاة ءاتراواإلغ( التكمفة) الجيود بيف

دخوؿ  قبؿ وتكوف: التجربة ثبلثة مراحؿ ىي: مرحمة تشمؿ التنظيمي الوالء تطور أف نستنتج
 وفييا: العمؿ ومرحمة .العمؿ بيئة مع لمتعمـ والتأقمـ واستعداده الفرد مكتسبات عمى تعتمد العمؿ،

 درجات تكوف التنظيـ: وفييا في الثقة مرحمة .الوالء ظيور إلى تؤدي التي والقيـ الخبرات الفرد يكتسب

 . إلنجاحيا الجيود أقصى وبذؿ في المنظمة، الفرد استثمار إلى يؤدي مما مرتفعة الوالء
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 التنظيمي والءه تطور في الفرد بيا يمر حؿرام ثبلثة حدد فقد (Steers,1977: 46)أما ستيرز 

 :ىيو 

 الفرد اختيار االختيار، بمرحمة تسمى المرحمة ىذه بالمنظمة االلتحاؽ مرحمة األول: الطور 

 المنظمة اختيار وكيفية المنظمة، اختيار في الفرد قناعة ومدى دىا،األفر  المنظمة واختيار لمنظمتو،

  .لموظفييا

 ارتباطو عمؽ مدى الفرد فييا يقرر المرحمة ىذه مداه، وتحديد لممنظمة الوالء الثاني: الطور 

 يكوف ألف الفرد قبوؿ مدىالمنظمة. و  ألىداؼ الفرد قبوؿ مدى: ضوء في ذلؾ ويتحدد بالمنظمة،

 العاـ اليدؼ تحقيؽ أجؿ مف عادي غير بشكؿ لمعمؿ الفرد استعداد مدى. و المنظمة في عضوا

 لممنظمة.

 احتماؿ بدرجة ترتبط الفرد لدى الوالء مستوى فدرجة االنسحاب، أو المشاركة قرار: الثالث الطور 

 أو المنظمة، مف لبلنسحاب أقؿ احتماالً  يعني الوالء مف العالي فالمستوى لممنظمة، المغادرةأو  البقاء

 (197: 2551. )المخبلفي، صحيح والعكس الغياب ارتكر 

 اختيار يتـ وفييا: االلتحاؽ مرحمة :ىي ومراحمو الوالء تطور في (ستيرز)نظر وجية مفنستنتج و 

 ألىدافيا وقبولو بمنظمتو، الفرد يرتبط وفييا: لممنظمة الوالء مرحمة .البعض لبعضيما والمنظمة الفرد

. ومرحمة قرار المشاركة أو االنسحاب: وفييا يحدد الفرد المواصمة أو التخمي عف فييا والعضوية
نعكاستو عمى المنظمة.  المنظمة مف خبلؿ مستوى الوالء وا 

 أىمية الوالء التنظيمي: -ساً ساد
 حياة في لعدة أمور يكوف قد الوالء أف ذلؾ لموالء الكمي المفيـو جزءًا مف التنظيمي الوالء ٌعذ

 ذلؾ. غير أو الرفاؽ العمؿ وجماعة جماعة أو النقابة، المينة، الوظيفة، األسرة، المنظمة،: مثؿ الفرد
 في اإلدارة، مجاؿ في والدارسيف الباحثيف مف واضحا اىتماماالتنظيمي  الوالء القى وليذا

 اتجاه عف يعبر فيو العمؿ، إنجاز ودرجة المنظمة، بفعالية إيجابية عبلقة مف لو لما الحديث العصر

 بأىدافيا القوي اإليماف بسبب سمعتيا وعف عنيا لمدفاع واستعداده بيا، هزاز واعت منظمتو نحو الفرد

 ومنافستيا بقائيا في قوة عنصر يكوف أف محاوال العمؿ في إضافية جيود بذؿ إلى يدفعو مما وقيميا،

 (78: 2557، . )العتيبيىاألخر  لممؤسسات
 أو الفرد مستوى عمى التنظيمي الوالء أىمية إلى والباحثيف اإلدارة عمماء مف العديد أشار وقد

 حد عمى المنظمة أو داألفرا عمى كبير ثرأ ذات عدة بعوامؿ التنظيمي الوالء الرتباط نظراً  اإلدارة

 العمؿ، في الفعالية والغياب، الوظيفي كالتحوؿ ونشاطاتو الفرد بسموؾ مرتبط التنظيمي فالوالء سواء،

 األدوار،راع وص العمؿ، في المسؤولية وتحمؿ واالستقبللية الوظيفي، بالرضا وثيقة عبلقة ذو أنو كما
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 يسيؿ مما اإلنجاز إلى والحاجة الجنس كالعمر، لمموظؼ الشخصية بالسمات كذلؾ مرتبط وىو

 (92: 2557)الرواشدة،  .العمؿ مجاؿ في اليامة القضايا بيذه التنبؤ إمكانية
 في العمؿ، دورانيـ معدؿ مف يقمؿ العامميف لؤلفراد التنظيمي الوالء درجة ارتفاع أف كما

 العمؿ، نطاؽ لؤلفراد خارج الخاصة الحياة إلى التنظيمي الوالء تأثير يمتد وقد أدائيـ، مستوى ويحسف

 العائمي، واالرتباط الرضا والسعادة مف عالية بدرجة المرتفع التنظيمي الوالء ذو الموظؼ يشعر حيث

 فييا، يعمؿ التي والمنظمة بيف الفرد التوافؽ مدى لقياس أساسي عنصر التنظيمي الوالء أف كما

 أطوؿ، لفترة فييا والبقاء المنظمة، ودعـ قيـ تأييد إلى يميموف المرتفع التنظيمي الوالء ذو فاألفراد

 عف والناتج الوظيفي، تقدمو عمى بانعكاسو حياتو المينية عمى لمفرد التنظيمي الوالء تأثير إلى إضافة

عبد وظيفيا. ) وتقدمو ترقيتو في يسارع مما المنظمة لتحقيؽ أىداؼ واجتياده العمؿ، في جاذبيتو
 (42: 2554، الباقي

 المنظمة عمى إيجابيا يؤثر الوالء مستوى ارتفاع أف التنظيمي الوالء ساتادر  أظيرت وقد

 عف وتأخرىـ العامميف دار األف نسبة غياب بسبب والتكاليؼ المصروفات مف والتقميؿ اإلنتاجية، بزيادة

 مف مرتفع مستوى عمى يحافظ المرتفع التنظيمي الوالء أف كما أخرى، منظمات إلى انتقاليـ أو العمؿ،

 غاية في ليـ بالنسبة تعد أىداؼ لتحقيؽ يعمؿ الجميع كوف المنظمة في العامميف لدى المعنوية، الروح

 رغبة بسبب عالية،ميارات  ذوي جدد عامميف اختيار في المنظمة ميمة تسييؿ إلى باإلضافة األىمية،

 الوالء ذوي داألفرا أف كما فييا، العامميف لساف عمى طيبة، سمعة مف بو تتمتع لما فييا بالعمؿ الكثيريف

 إضافة بمدانيـ، في القومي اإلنتاج معدالت وارتفاع االقتصادي، النمو في يساىموف المرتفع التنظيمي
 (21: 2555الدوسري، أكثر. ) وظيفية تاميز  مف الفرد عميو يحصؿ ما إلى

 والمنظمة، الفرد مف كؿ عمى كبيرة أىمية ذو المرتفع التنظيمي الوالء فأ سبؽ مماونخمص 

 الفرد ويجد عماليا، وكفاءة مصاريفيا وقمة إنتاجيتيا، بزيادة وىذا التنظيمية الفعالية المنظمة فتحقؽ

 ،وظيفياً  وتقدمو ترقيتو إلى يؤدي مما منظمتو مع وتوافقو العمؿ، عف رضاه خبلؿ مف النفسية الراحة
 واإلنتاج االقتصادي النمو عمى البالغ األثر لو التنظيمي الوالء مستوى ارتفاع أف إلى باإلضافة

 .القومي

 : التالية النقاط في التنظيمي الوالء أىمية( 2555)الدوسري،  لخصو 

 األوقات في السيما بيا العامميف داواألفر  المنظمة ربط في ىاماً  عنصراً  التنظيمي الوالء يمثؿ .1

 لمعمؿ، العامميف درااألف ىؤالء لدفع المبلئمة الحوافز تقدـ أف المنظمات فييا تستطيع ال التي

 اإلنجاز. مف مستوى أعمى وتحقيؽ
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 في الوظيفي الرضا مف أكتر ىاماً  عامبلً  يعتبر بيا يعمموف التي لمنظمتيـ درااألف والء أف .2
 .أخرى منظمات في العمؿ تركيـ أو منظماتيـ في بقائيـ في التنبؤ

 .المنظمة بفعالية التنبؤ في ىاماً  عامبلً  يعتبر لمنظمتيـ دااألفر  والء أف .3

 . المنظمات إدارة القت اىتمامًا كبيرًا مف قبؿ التي المسائؿ أكثر مف التنظيمي الوالء إف .4

 وزيادة رىااواستمر  المنظمات تمؾ نجاح ضماف في ىاماً  عامبلً  يعتبر لمنظمتيـ األفراد والء أف .5

 إنتاجيا.

 :أف نستنتج السابقة النقاط خبلؿ مف
 إنتاجيا، وزيادة وقياميا نجاحيا المنظمة تضمف خبللو فمف ،ىاماً  عامبلً  يعتبر التنظيمي الوالء

السيما في األوقات التي ال و  .تركيا أو المنظمة في العماؿ ببقاء التنبؤ تستطيع خبللو مف وكذلؾ
يدفع الوالء التنظيمي العامميف إلى كما  .عماؿتقدـ الحوافز المبلئمة لمتستطيع فييا المنظمة أف 

ا يؤثر إيجابًا عمى صورة المنظمة في ماحتراـ أخبلقيات وثقافية المنظمة وأخبلقيات المينة م
كما أف الوالء التنظيمي المرتفع قد يمتد أثره إلى حياة الموظؼ الخاصة خارج  المجتمع المحمي.

ر بدرجة عالية مف الرضا عيشقد الموظؼ صاحب الوالء التنظيمي المرتفع ألف  بيئة عممو،
 .والسعادة واالرتباط العائمي

الوالء التنظيمي إلى اآلثار المترتبة عميو وتأثيره عمى كؿ مف  وقد أرجع بعض الكتاب أىمية
الفرد وجماعة العمؿ والمنظمة، وقد لخصيا الصيرفي إلى أثار إيجابية عند ازدياد الوالء التنظيمي، 

 وسمبية عند انخفاض الوالء التنظيمي كما في الجدوؿ التالي:
 لعمم والمنظمةيوضح آثار الوالء عمى الفرد وجماعة ا (3جدول رقم )

 اآلثار الممكنة
 
 
 
 

 الفرد

 سمبية عند انخفاض مستوى الوالء يجابية عند ارتفاع مستوى الوالءإ
 الشعور باالنتماء واالرتباط

 انخفاض القدرة عمى الحركة والتقدـ الوظيفي
 األماف

 األىداؼ واالتجاه
 انخفاض القدرة عمى النمو والتطور الذاتي

 يجابياإلالتصور الذاتي 
زيادة الضغوط المرتبطة بالعائمة والعبلقات  المكافآت التنظيمية

 الجاذبية لمعامميف المحتمميف االجتماعية
 

 جماعة العمل
 قمة التفكير الجماعي ثبات العضوية
 انخفاض القدرة عمى االبتكار والتكيؼ فعالية الجماعة

 الصراع بيف الجماعات التماسؾ
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 التنظيم

 زيادة الفاعمية ترجع إلى:
 جيد الفرد. -
 انخفاض معدؿ الدوراف. -
 انخفاض نسبة الغياب. -
 انخفاض نسبة التأخير. -

 
 

 انخفاض القدرة عمى التطور والتكيؼ

الجاذبية لؤلعضاء الموجوديف خارج 
 المنظمة

 

 (232: 2555المصدر: )الصيرفي، 

 التنظيمي:العوامل المساعدة في تطوير الوالء  -سابعاً 
وذلؾ مف خبلؿ  ،تستطيع إدارة المنظمة عمؿ الكثير لرفع مستوى الوالء لدى العامميف في المنظمة

 (212-211: 2556، عبوي)اآلتي: 

عمقًا، بمعنى جعؿ  اإلثراء الوظيفي: بحيث تقوـ المنظمة بتصميـ الوظيفة وجعميا أكثر .1
الحرية األكثر في التصرؼ واالستقبلؿ، ومزيد مف  منعولية عف عممو و ؤو الفرد أكثر مس

 المشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة.

مف خبلؿ إشعار العامميف  :إيجاد نوع مف التوافؽ بيف مصمحة المنظمة ومصالح العامميف .2
أف ما تحققو المنظمة مف منافع سيعود عمييـ بالنفع، وذلؾ مف خبلؿ وضع الخطط 

 في األرباح. لمحوافز وبرامج المشاركة

نو كما ورد إمع قيـ المنظمة، حيث  ـالذيف تتوافؽ قيمي :استقطاب واختيار الموظفيف الجدد .3
سابقًا في أبعاد وأنواع الوالء نجد أنو كمما كانت قيـ الفرد متطابقة مع قيـ المنظمة بشكؿ 

 أكبر فإف ذلؾ سيرفع مف مستوى الوالء لدى أفراد المنظمة بشكؿ عاـ.

أف ىناؾ إجراءات يجب عمى المنظمة أف تتخذىا قبؿ دخوؿ الموظؼ لممنظمة وأثناء نخمص وعميو 
تصميـ الوظائؼ ومراعاة قيـ وأىداؼ العامميف عند وضع السياسات واألىداؼ لممنظمة، وكذلؾ 
عند اختيار الموظفيف ليذه الوظائؼ يجب عمى المنظمة اختبار الموظؼ األكثر والء، كما أنو مف 

عالية مف الجودة يجب وتحرص عمى معايير  ،نظمة التي تيتـ بالعمؿ المنظـ والجادالواضح أف الم
 .خذ بعيف االعتبار كؿ ىذه العوامؿ وكؿ ما مف شأنو تطوير ىذا الوالءؤ أف تراعي وت

مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر عمى الوالء التنظيمي ولخصيا  (2556، الوزاف)وقد وضع 
 في الشكؿ التالي: 

 



   

 

74 
 

 اضثاظيػاضفصل

ػضضدرادظػاضظظريػاإلطار
 يوضح العوامل التي تؤثر عمى الوالء التنظيمي (1)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الوالء التنظيمي:المفسرة نماذج ال -ثامناً 
ف فيـ ما قصده معظـ الكتاب وأقساـ لموالء التنظيمي، يمكف اآلتـ ذكره مف أبعاد ما بناء عمى 

والدارسيف عمى مداخؿ دراسة وفيـ الوالء التنظيمي، حيث نصت معظـ الكتابات عمى اتجاىيف 
 (62: 2558، والقطاونة )الفيداويوىما: 
: ويدؿ عمى أف الوالء عبلقة تبادلية بيف المنظمة والموظؼ، ويمكف تفسيره االتجاه التبادلي .1

عمى أف انتماء الفرد لممنظمة يتناسب مع ما يحصؿ عميو مف حوافز وعطايا وفقًا لنظرية 
سيامات الفرد في المنظمة تكوف إالتوازف التنظيمي ليربرت سايموف التي تنص عمى أف 

 .(18: 1995)العضايمة، إشباعيا لحاجاتو بقدر توقعاتو مف العوائد ودرجة 

: ويدؿ عمى ارتباط أعضاء المنظمة بمنظمتيـ في إطار مف االتجاىات االتجاه النفسي .2
والميوؿ والوالء الذي يتعدى االعتبارات والعوامؿ المادية، وقد سماه بعض الكتاب المدخؿ 

اؼ وقيـ الموظؼ مع االتجاىي، حيث ينظر إليو عمى أنو الحالة التي تتطابؽ فييا أىد

 (41: 2006المصدر: )الوزاف، 

ظروؼ سوؽ العوامل الخارجية: 
 العمؿ، فرص االختيار

السف ومدة خصائص الفرد: 
الخدمة، مستوى التعميـ، دوافع وقيـ 

 األفراد

 خصائص الوظيفة

تجارب الفرد والعوامل المتعمقة 
 ببيئة العمل الداخمية

 أخرىعوامل تنظيمية 

 .الرغبة باالستمرار 
  تطابؽ أىداؼ الفرد مع

 المنظمة.
  الرغبة في بذؿ مجيود أكبر مف

 أجؿ المنظمة.
 .االلتزاـ واإلبداع في العمؿ 

 الوالء التنظيمي
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أىداؼ وقيـ المنظمة، وعندىا سيبذؿ الموظؼ جيودًا مضاعفة في عممو لمرقي بمنظمتو 
 .(116: 2515، أبو جاسر) نيا أو النظر إلى المقابؿ الماديدوف التفكير في االنتقاؿ م

الباعثة  لموظفيف لمنظماتيـ باختبلؼ القوىوالء ا صور في اً اختبلف ونخمص إلى أف ىناؾ
 مف رغـوعمى الواحدًا  اً وتبيف أدبيات الوالء أف ىناؾ أبعادًا مختمفة لموالء وليس بعد ،والمحركة لو

اتفاؽ غالبية الباحثيف في ىذا المجاؿ عمى تعدد أبعاد الوالء إال أنيـ يختمفوف عمى تحديد ىذه 
 األبعاد واألسباب.

 األسباب التي تؤدي إلى تعدد أبعاد الوالء ىي:ف

وكؿ طرؼ مف  ،منظمة تتكوف مف عدة أطراؼ تشمؿ اإلدارة واألفراد والمساىميفأف أي  .1
وتختمؼ صورة والئو تجاه المنظمة عف الطرؼ  ،ىذه األطراؼ لو أىدافو الخاصة بو

 األخر.

ميع تحقيؽ منافع خاصة توجد داخؿ كؿ منظمة مجاميع تحاوؿ كؿ مجموعة مف ىذه المجا .2
اؾ مجموعة صورة تختمؼ عف األخرى مما خمؽ أبعادًا وىذا يعني أف ىن ،خرىبيا دوف األ

 مختمفة لوالء األفراد تجاه منظماتيـ.

 يضاح أشير نماذج فيم الوالء التنظيمي: إومن ىنا تأتي أىمية 
 Angle & Perry (1983:)نموذج انجل وبيري  -1

 التنظيمي،باب الوالء يعتبر ىذا النموذج مف النماذج التي تقوـ عمى أساس البحث عف أس
 (42 – 35: 2558)ىيجاف،  ويمكف تصنيفو إلى نموذجيف رئيسيف ىما:

 ذج أف جوىر الوالء التنظيمي يبنىيعتبر ىذا النمو  نموذج الفرد كأساس لاللتزام التنظيمي: - أ
عمى أساس خصائص الفرد وتصرفاتو، باعتبارىا مصدر السموؾ المؤدي إلى ىذا االتجاه، 

، واضحًا وثابتًا وطوعيًا، وتبعًا ليذا النموذج فإنو ينظر إلى عاماً يعد  وأف ىذا السموؾ 
خصائص الفرد كالعمر والجنس والتعميـ والخبرات، باعتبارىا محددات سموؾ الفرد، لذا فإف 
ىذا النموذج يركز عمى ما يحممو األفراد مف خصائص شخصية، إلى جانب ما يمارسونو 

 ء األفراد لمنظماتيـ.داخؿ المنظمة والتي يحدد عمى أساساىا وال

يقوـ ىذا النموذج عمى أساس أف العمميات  نموذج المنظمة كأساس االلتزام التنظيمي: - ب
التي تحدث في المنظمة ىي التي تحدد االلتزاـ التنظيمي، حيث يتـ التفاعؿ بينيا وبيف 

 لذا ينظر إلى الفرد في ىذه الحالة عمى أساس أف لديو بعض ،الفرد نتيجة العمؿ فييا
الحاجات واألىداؼ التي يتوقع تحقيقيا مف المنظمة، وأنو في سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ ال 
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يتردد في تسخير مياراتو وطاقاتو في سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ مقابؿ قياـ المنظمة بتمبية 
أي أف ىذه العممية تبادلية بيف الفرد والمنظمة، وأف جوىر ىذا  ،تمؾ الحاجات واألىداؼ

و ما يسمى "بالعقد النفسي" الذي يتضمف مجموعة مف االلتزامات والتعيدات التي التبادؿ ى
لكنيا البد وأف تؤدي  –الفرد والمنظمة  –تكوف محددة أو غير محددة بالنسبة لكبل الطرفيف 

 بأي شكؿ مف األشكاؿ إلى رضا الفرد عف العمؿ في ىذه المنظمة.

 المنظمة الفرد وتعالج بيا حاجاتو، تمثؿ أساسًا اآللية التيبالتالي فإف الطريقة التي تعامؿ بيا 
 ف المنظمة التي تأخذ عمى عاتقياإو لممنظمة التي يعمؿ بيا، بحيث ئتقود إلى والء الفرد أو عدـ وال

االلتزاـ بتمبية احتياجات الفرد سوؼ تؤدي بو في النياية إلى أف يتشرب قيميا ويعتبرىا قيمو، 
 نوع مف االلتزاـ المتبادؿ بينو وبيف منظمتو. وبالتالي يكوف ىناؾ

 Kanter (1986:)نموذج كانتر -2
يرى ىذا النموذج أف ىناؾ ثبلثة أنواع مف الوالء التنظيمي نابعة مف متطمبات السموؾ المختمفة، 

 التي تفرضيا المنظمات عمى أفرادىا وىي:
ويمثؿ المدى الذي يستطيع فيو األفراد التضحية بجيودىـ وطاقاتيـ  االلتزام المستديم: .1

مقابؿ استمرار المنظمات التي يعمموف فييا، لذا فإف ىؤالء األفراد يعتبروف أنفسيـ جزءًا مف 
 يا أو تركيا.عفإنيـ يجدوف صعوبة في االنسحاب ممنظماتيـ، وبالتالي 

ويتمثؿ في العبلقة النفسية االجتماعية التي تنشأ بيف الفرد ومنظمتو،  االلتزام التالحمي: .2
والتي تيـ تعزيزىا مف خبلؿ المناسبات االجتماعية التي تقيميا المنظمات، وتعترؼ فييا 
بجيود األفراد العامميف، إضافة إلى االمتيازات التي تمنحيا تمؾ المنظمات، كإعطاء 

سكاف ير السيارات وبعض الخدمات مثؿ اإلالبطاقات الشخصية الخاصة أو توف
 والمواصبلت والتي مف شأنيا تعزيز التبلحـ بيف الفرد والمنظمة.

نشأ ىذا النوع مف االلتزاـ عندما يعتقد الموظؼ أف المعايير والقيـ  االلتزام الرقابي: .3
الفرد في الموجودة في المنظمة تمثؿ دليبًل ميمًا لتوجيو سموؾ األفراد، وبالتالي فإف سموؾ 

 (211: 2556)عبوي،  المنظمة يتأثر بيذه المعايير.

 Etzioni (1961:) نموذج اتزيويني -3
يعبر ىذا النموذج عف الرأي المستند إلى أف القوة أو السمطة التي تممكيا المنظمة عمى حساب 

الوالء التنظيمي، الفرد، نابعة مف طبيعة اندماج الفرد مع المنظمة، والذي يسميو أحيانًا االلتزاـ أو 
 حيث يتخذ ثبلثة أشكاؿ ىي:
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ويمثؿ االندماج الحقيقي بيف الفرد ومنظمتو، والنابع مف قناعة الفرد  االلتزام المعنوي: - أ
 بأىداؼ المنظمة وقيميا ومعاييرىا.

: وىو أقؿ درجة، مف حيث اندماج االلتزام القائم عمى أساس حساب المزايا المتبادلة -ب
حتى يتمكف أف  ،المنظمة مف حاجيات الفرد ولتي تحدد ما تستطيع أف تمبيتو واالفرد مع منظم

 يخمص ليا ويعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا، لذا فالعبلقة عبلقة متبادلة الطرفيف والمنظمة.

ويمثؿ الجانب السمبي في عبلقة الموظؼ مع المنظمة التي يعمؿ بيا  االلتزام االغترابي: - ت
 حيث اندماج الفرد مع المنظمة.

ميع النماذج السابقة حاولت تقديـ تفسير لصورة الوالء التنظيمي لدى الموظفيف، وكؿ نموذج ج
انطمؽ مف نظرتو الخاصة بالوالء التنظيمي، إال أنو مف الواضح أف ىذه النماذج في الغالب لـ 

 . (99: 2555)الدوسري،  تخرج عف الرؤية السموكية والرؤية الفكرية لموالء التنظيمي

 قياس الوالء التنظيمي: -تاسعاً 
يعد قياس الوالء التنظيمي عامبًل ميمًا لنجاح المنظمات لكونو يحقؽ فوائد كبيرة تساعد 

إضافة لما يحققو مف فوائد  ،المنظمات عمى تصحيح االنحرافات واألخطاء في الممارسات اإلدارية
 لؤلفراد والمنظمات والمجتمع بشكؿ عاـ.

مستويات معيشية ألفرادىا لكي تستطيع ىذه المنظمات  تعمؿ جميع المنظمات عمى تحقيؽ
اطيا مف وقت ألخر بيدؼ الوصوؿ إلى ىذا اليدؼ البد لمقائميف عمييا مف أف يتابعوا تقويـ نش

نو إوبيف والئيـ ليا ف ةألفرادىا مف مكاسب مادية ومعنويما قد تحققو ىذه المنظمات  إلىالتعرؼ 
 تيـ لتقدير نجاح أو فشؿ ىذه المنظمات.يمكف قياس مدى والء األفراد لمنظما

وبذلؾ يجب عمى اإلدارة الناجحة قبؿ أف تبدأ في تحديد السياسات أو اتخاذ الخطوات البلزمة لزيادة 
 وتطوير الوالء بيف األفراد أف تجمع البيانات والمعمومات حوؿ مؤثرات واتجاىات ومحددات الوالء.

جني المنظمة والعامموف مف ورائيا فوائد كثيرة ومف ىذه فقياس الوالء يعد ظاىرة إدارية ىادفة ت
 (Synder, 1983: 483 – 497)الفوائد: 

نيا مف أف يقدـ قياس الوالء التنظيمي مؤشرات دالة إلى مستوى األداء الوظيفي. وىذا يمكّ  -أوالً 
لمستوى والء األفراد تعمؿ عمى تحديد أىدافيا قياسًا عمى فترة سابقة أو أنيا تستخدـ أسموب المقارنة 

 فييا مع منظمات أخرى لمفترة أو عمى مستوى إدارات المنظمة أو فئات األفراد فييا.
نسانية تتمثؿ في المشاعر واالتجاىات نحو الكثير  -ثانياً  تدخؿ في تشكيؿ أبعاد مادية ومعنوية، وا 

مى اإلدارة الجيدة جب عمف األمور التي ليا عبلقة باألفراد والتنظيـ عمى حد سواء؛ لذلؾ يتو 
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المشاعر واألحاسيس، واالحتياجات حتى تستطيع مف خبلليا فياس ومعرفة ما يتمتع  إلى التعرؼ
 بو األفراد مف والء ليذه المنظمة.

إف قياس الوالء التنظيمي يعد أداة تشخيصية جيدة تعتمد اإلدارة الناجحة عمى استخداميا  -ثالثاً 
التي تواجو األفراد والتنظيـ، ومف ثـ العمؿ عمى إيجاد الحموؿ  لقياس وتحديد المشكبلت والمعوقات

 المناسبة.
المتعمقة ببحث الوالء التنظيمي تعود بالنفع عمى المنظمة  –خاصة  –إف البحوث اإلنسانية  -رابعاً 

 واألفراد؛ ألف األفراد يتولد لدييـ الشعور باألىمية نتيجة الىتماـ اإلدارة بيـ، مما ينعكس إيجابياً 
عمى المنظمة واألفراد. وىذه اآلثار اإليجابية تتراوح بيف الرغبة في العمؿ وزيادة الثقة والمصداقية. 
كما تمعب ىذه البحوث أىمية في تطوير ودعـ أشكاؿ االتصاؿ اإلداري الجيد، وتشجيع األفراد عمى 

 التعبير عف آرائيـ ومقترحاتيـ ونقميا لممنظمة.
مقة بالوالء التنظيمي فائدة كبيرة لممنظمة في العمؿ مف حيث القدرة تحقؽ األبحاث المتع -خامساً 

عمى إحداث تغييرات في المنظمة وظروؼ العمؿ؛ حيث يعد قياس الوالء وسيمة لتحديد ومعرفة 
 النقاط التي قد تؤثر في رفع أو خفض والء األفراد لمتنظيـ. 

 خالصة المبحث: -عاشراً 
 وااللتزاـ والوفاء اإلخبلص في تتمثؿ وجدانية حالة الوالء أف المبحث ىذا خبلؿ مف تبيف

مدى  في تكمف نفسية شعورية حالة التنظيمي الوالء يعد ومنو الفرد، حياة في ىاـ بشيء االرتباطو
 إلى تطرقنا ثـ فييا، البقاء في ورغبتو وأىدافيا وقيميا منظمتو اتجاه الفرد يوليو الذي االنسجاـ

 المدخؿ إلى قسمو مف منيـ باحثيف عدة نظر وجية مف أبعاده خصائص الوالء التنظيمي، ثـ تناولنا
 في الثقة ثـ العمؿ، في البدء ثـ التجربة، )مرحمة مراحمو تناولنا وبعدىا السموكي، والمدخؿ اإلتجاىي

 المؤسسة، وعمى الفرد عمى تأثير مف األىمية ليذه لما التنظيمي الوالء أىمية إلى أشرنا التنظيـ( كما

 الوالء وقياس المفسرة النماذج ويمييا التنظيمي، الوالء تطوير في المساعدة العوامؿ إلى تطرقنا بعدىا

 .التعميـ الثانوي في محافظات غزة إلى سنتطرؽ الموالي المبحث وفي التنظيمي،
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 :نبذة عن التعميم في فمسطين 
يمثؿ التعميـ عصب الحياة في أي مجتمع في ىذا العالـ، فيو كذلؾ لدى الشعب 

والنكبات المتتالية منذ نكبة عاـ الفمسطيني، وخاصة أنو مازاؿ شعبًا محتبًل، قد عانى الويبلت 
، وتيجير الفمسطينييف مف أراضييـ عمى أيدي المحتميف اإلسرائيمييف، لذا توجو الفمسطينيوف 1948

إلى التعميـ بشكؿ متزايد، كوسيمة رئيسة لمحفاظ عمى اليوية الفمسطينية، والبقاء االجتماعي 
ليذا الحرماف مف  كاف ظاميـ التعميمي، وقدواالقتصادي والشخصي، إال أنيـ لـ يتحكموا ويديروا ن

اإلدارة التربوية الذاتية أكبر األثر عمى الفمسطينييف، فمـ تكف سمطة االحتبلؿ ميتمة بالتعميـ 
الفمسطيني، وقد انصبت العناية األساسية لسمطة االحتبلؿ عمى تمبية الحد األدنى مف الحاجات 

في قطاع غزة وفي القدس، مترافقًا مع إىماؿ واضح التعميمية لمفمسطينييف في الضفة الغربية و 
لمنوعية، وباختصار تعرضت العممية التعميمية إلى انتكاسة شديدة طالت الفمسفة التربوية والمناىج 

ضعفت مف المبادرات الفردية والجماعية ألي أوالبرامج والموارد البشرية والمادية مف أبنية ومرافؽ، و 
 (25: 2559سعافيف، )ال عممية إصبلح أو تطوير.
تتدارؾ أف ، إال 1994زارة التربية والتعميـ الفمسطينية، بعد إنشائيا في العاـ و وما كاف عمى 

آثار سياسة االحتبلؿ اليدامة لمنظاـ التعميمي، فتولت الوزارة مسؤولية اإلشراؼ عمى التعميـ 
عميـ الكبار، وتسعى لتوفير الفمسطيني وتطويره في مرحمة رياض األطفاؿ ومرحمة التعميـ العاـ وت

فرص االلتحاؽ في التعميـ المدرسي لجميع الطمبة في سف التعميـ، وتحسيف نوعية التعميـ واالرتقاء 
بو بما يتبلءـ مع مستجدات العصر، وتنمية القوى البشرية لمنظاـ التربوي، مف أجؿ خمؽ المواطف 

 .والقياـ بواجباتو بكفاءة واقتدارية الفمسطيني المؤىؿ، والقادر عمى الدفاع عف حقوقو الوطن
 (.25: 2555)اإلدارة العامة لمتخطيط والتطوير التربوي،  

بما أف التعميـ المدرسي الفمسطيني مازاؿ في مرحمة البناء والتطوير، فمف ترى الباحثة و 
ف عممية إصبلح  الضروري أف تجري عميو عمميات تقييـ ومراجعة وعممية إصبلح مستمرة شاممة، وا 
المدرسة مف خبلؿ دراسة الذكاء العاطفي لممديريف وأثر ذلؾ عمى الوالء التنظيمي لممعمميف فييا، 
يعتبر عمبًل تكميميًا وامتدادًا لدراسات عديدة أجريت لتقييـ المدرسة الفمسطينية، مف جوانبيا 

س الفمسطينية، المدار  المختمفة، وبالتالي فإف عممية دراسة الذكاء العاطفي لئلدارة المدرسية في
 يـ في التخطيط والتنفيذ لبرامج اإلصبلح في المدرسة الفمسطينية.يمكف أف يس



   

 

81 
 

 اضثاظيػاضفصل

ػضضدرادظػاضظظريػاإلطار

 :نبذة عن مرحمة الثانوية واإلدارة المدرسية 
تعتبر مرحمة التعميـ الثانوي مف أىـ المراحؿ التعميمية، ألف طمبة ىذه المرحمة يعيشوف 
مرحمة دقيقة في حياتيـ، وسرعاف ما يتأثروف بما يدور مف حوليـ وكذلؾ يؤثروف، فيـ بحاجة دومًا 

 -ببل شؾ -لممتابعة والتوجيو واإلرشاد لتعزيز السموؾ اإليجابي وكبح السموؾ السمبي وتعديمو، وىذا 
 يتطمب إدارة مدرسية ذات خصائص معينة.

 المرحمة الثانوية طبيعتيا وأىميتيا:  .1

ـ في تشكيؿ يمتعد المرحمة الثانوية مف أخطر المراحؿ التي يمر بيا اإلنساف؛ لما ليا مف أثر 
 الشباب فترة المراىقة التي تطاؿ التعميـ الثانوي، ولمدور الذي تمعبو في تكويف المواطف الصالح

عداده لمحياة المنتجة.   (9: 1971)صبيح، وا 
مة والمتميزة في حياة الطالب الدراسية، فيي يموترى الباحثة أف المرحمة الثانوية مف المراحؿ ال

تعده لممجتمع، واجتياز الطالب ليذه المرحمة بأماف يعني أنو سيكوف إنسانًا مستقيمًا في سموكو، 
صية سوية قوية، أما إذا تعثر الشاب في ىذه المرحمة الحرجة، متزنًا في تصرفاتو وانفعاالتو، ذا شخ

 فإف ذلؾ ينعكس عمى تكوينو النفسي وسموكو االجتماعي فيما بعد.
(: أف أىمية ىذه المرحمة يرجع لكونيا تشكؿ مرحمة النمو التي ينتقؿ 265: 1975،السيد)ويرى 

حو التمايز والتبايف توطئة إلعداد الفرد اإلنساف منيا إلى حياة الكبار، ومف ثـ فيي مرحمة التطور ن
 لمتكيؼ الصحيح في بيئة متغيرة معقدة. 

 مفيوم اإلدارة المدرسية:  .2

إف مفيوـ اإلدارة المدرسية واسع يشمؿ مدير المدرسة وأعضاء مجالسيا ولجانيا والمدرسيف 
مف العامميف في الذيف يمارسوف العممية التربوية التعميمية داخؿ الصؼ وخارجو كما تشمؿ غيرىـ 

إال أف الحقيقة األىـ في  ،الجياز اإلداري ومف أبناء البيئة االجتماعية كأولياء الطبلب وغيرىـ
اإلدارة المدرسية ىي العبلقات المنظمة ألطراؼ ىذه العممية في اإلدارة المدرسية والعامميف فييا. 

ارة بشكؿ عاـ وأىميتيا في النشاط "واإلدارة المدرسية واحدة مف اإلدارات التي يشمميا مفيوـ اإلد
 .ي مقدمة اإلدارات أىمية وفاعمية"تجعميا ف -حيث تتـ ىندسة اإلنساف بؿ صناعتو-التعميمي 

 (12: 1998)البرادعي، 
ذا كانت اإلدارة التعميمية تعتبر صوًرة مف صور اإلدارة العامة لممجتمع فإف اإلدارة  "وا 

وكميـ يشتركوف في مكونات اإلدارة  ،ميمية واإلدارة التربويةالمدرسية تعتبر جزًءا مف اإلدارة التع
ركيزة أساسية لنجاح المؤسسة التعميمية ووسيمة مف وسائؿ  ،وعناصرىا، حيث إف اإلدارة المدرسية
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تنظيـ الجيود الفردية والجماعية في المدرسة وىي القائمة عمي تحقيؽ رسالة المدرسة مف خبلؿ 
إنيا تتمتع بحرية أكبر في التصرؼ والقياـ باألدوار المنوطة بيا واتخاذ صمتيا المباشرة بالطمبة، ف

مما يجعميا أىـ وحدة إدارية في حمقة اإلدارة التربوية ويعطييا مكانة كبيرة مف الناحية  ،القرارات
 (.54: 2551)عابديف، اإلدارية ". 

 بعض تعريفات اإلدارة المدرسية كما يمي:  إلىلذا كان من الضروري التعرف 
( وظيفية تتفاعؿ بإيجابية ضمف تخطيط وتنسيؽ وتوجيويعّرفيا )العمايرة( بأنيا: "مجموعة عمميات )

مناخ مناسب داخؿ المدرسة وخارجيا وفًقا لسياسة عامة وفمسفة تربوية تضعيا الدولة رغبة في 
 (.18: 2552)العمايرة، لة" إعداد النشء بما يتفؽ وأىداؼ المجتمع والدو 

: "ىي عممية شاممة تستيدؼ إنجاز األىداؼ المدرسية بفاعمية مف خبلؿ ويعّرفيا )زاىر( بأنيا
 (.12: 1995)زىراف، " العامميف في المدرسة وعف طريقيـ مجموعة

 خصائص اإلدارة المدرسية في المرحمة الثانوية:  .3

المدرسة الثانوية مف أكثر المراحؿ التعميمية تعرًضا لمنقاش والجدؿ وتتصارع حوليا  د  تع
لمتابعة  مبةالمدرسة ىي إعداد الطفيناؾ مف ينادي أف تكوف الوظيفة األساسية ليذه  ،االتجاىات

وىناؾ مف يرى بأف الوظيفة األساسية لممدرسة الثانوية ىي إعداد  .التعميـ العالي والجامعي فقط
لمواجية الحياة وتدريبيـ عمى مواجية حاجات المجتمع بوظائفو المختمفة عف طريؽ إعدادىـ  بةالطم

 .اإلعداد الميني الكافي لتحقيؽ ىذا الغرض
لذا كاف  بة،نة الحاضر وصانعة المستقبؿ لمطموعمى كؿ حاؿ فإف " المدرسة الثانوية ىي حاض

وىؤالء ليـ  ،مدرسيف وعامميف ومديريف ،ا ونشاطاتاالىتماـ بيا ورعايتيا تأسيًسا ومنيًجا، أىداف
 (15: 1998)البرادعي، مكاف الصدارة و الريادة في قيادة المدرسة الثانوية وسوس مجتمعيا ". 

كما يذكر )البرادعي( جممة من خصائص اإلدارة المدرسية في المرحمة الثانوية عمى النحو 
 التالي:

 عمل التربوي: قدرة إدارة المدرسة عمى قيادة ال  -1
إف إدارة المدرسة الثانوية يجب أف تكوف قادرة عمى قيادة العمؿ التربوي، وااللتزاـ 

قيؽ األىداؼ التربوية في بغية تح ،وتنفيذ برامجيا بفاعمية متناىية ،بالسياسات التعميمية المقررة
واسًعا باألىداؼ التربوية وىذا يتطمب مف مدير المدرسة الثانوية أف يكوف ممًما إلماًما  ،المدرسة

 .وكيفية الوصوؿ إلييا
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 قدرة إدارة المدرسة عمى إقامة العالقات اإلنسانية:  -2
إف النمط اإلداري الذي تتبعو اإلدارة المدرسية وأسموبيا في التعامؿ بيف أفراد المجتمع 

وقد يكوف النمط  .المدرسي تمثؿ العامؿ األكثر أىمية في عممية خمؽ المناخ التعميمي في المدرسة
وىذا المناخ غير مرغوب فيو لعدـ فعاليتو. لذا يجب أف  ،اإلداري تسوده روح التسمط واالنغبلؽ

يكوف النمط اإلداري تسوده روح الديمقراطية والمشاركة الجماعية التي يخمقيا مدير المدرسة مف 
مما  ،بو ومحبة طبلبو لوخبلؿ االحتراـ المتبادؿ بينو وبيف العامميف معو ومف خبلؿ محبتو لطبل

 يؤجج توقد الحماس لمعمؿ الجاد والصادؽ في رفع مكانة المدرسة العممية واإلدارية والتربوية.
 ميارة إدارة المدرسة في تنظيم العمل:  -3

عف طريؽ  ،ليات اإلدارة المدرسية توجيو سموؾ المجموعة نحو أغراض المدرسة وأىدافياؤو مف مس
 .والقبوؿ لدى الجميع اطيط لمعمؿ الذي يتـ توزيعو بالرضور والتخعقد االجتماعات لمتشا

 ال في العمل:قدرة إدارة المدرسة عمى توفير الظروف المناسبة ألداء فع   -4
إف قياـ أفراد المجتمع المدرسي بأداء واجباتيـ عمى الوجو الصحيح يتـ وسط الظروؼ التي تخمؽ 

والمدير الناجح ىو  .فيحققوف ذواتيـ مف خبلؿ العمؿ المدرسي ،لدييـ شعوًرا باالنتماء لممدرسة
 ،القادر عمى توفير العوامؿ وخمؽ المواقؼ والعبلقات الباعثة عمى اإلحساس باالنتماء واالرتباط

 والقادر عمى التعامؿ مع الجميع عمى أساس الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.
 تراتيجيات المناسبة في اتخاذ القرار:قدرة إدارة المدرسة عمى استخدام االس -5

، اعتباره العممية اإلدارية ذاتيا ال يخفى ما لمقرار مف أىمية في العمؿ اإلداري مما دعا البعض إلى
فاإلداري الناجح ىو القادر عمى اختيار ما يناسب الموقؼ مف قرارات مف خبلؿ تقويمو وتحميمو 

نو يقمب الرأي أكما .ثر في ذلؾ الموقؼأوف لو مف وما سيك ،لمختمؼ جوانب الموقؼ موضع القرار
 أو التفرد بو والنتائج المتوقعة مف ذلؾ. ،فيما يجب عممو كمشاركة الجماعة في صنع القرار

 قدرة إدارة المدرسة عمى مواكبة التغيير واستخدام التكنولوجيا: -6
 أي عمؿ إداري ونجاحوإف مواكبة التطورات التي شممت مختمؼ جوانب الحياة ىي مقياس تقدـ 

دارة المدرسة باعتبارىا مؤسسة اجتماعية تربوية تعميمية أحوج ما تكوف العتماد األساليب  وا 
 .التكنولوجية اإلدارية حسب إمكانياتيا المادية والبشرية

 قدرة إدارة المدرسة عمى استخدام عممية التقويم في المجتمع المدرسي:  -7
ميامو إلى إجراء موازنة لما ينجز مف أعماؿ في المدرسة كتقويـ يحتاج مدير المدرسة في معظـ 

وتقويـ اآلراء و األفكار التي يعرضيا عميو  ،نو مف قياس األداءالخطة، ووضع معايير تمكّ 
 (87-83: 1998)البرادعي، وكذلؾ ممارستيـ لمتقويـ الذاتي ألعماليـ وأنشطتيـ ".  ،المدرسوف
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المدرسية في المرحمة الثانوية في أداء مياميا والقياـ بوظائفيا لتحقيؽ وترى الباحثة أف نجاح اإلدارة 
 أىدافيا المطموبة منيا يتطمب توفر عدة خصائص منيا ما يمي:

 توجيو األداء وتفعيمو:  -أ
تبرز أىمية اإلدارة المدرسية في توجيو األداء وتفعيمو مف خبلؿ دورىا المحوري في سير 

في مرحمة التنفيذ، وتقويـ  ـمراحميا سواء في مرحمة التخطيط أة في كافة العممية التربوية التعميمي
ذلؾ كمو بأسموب موضوعي قائـ عمى العمـ والتجريب. و"تعتبر اإلدارة المدرسية في المفيـو الحديث 

ر والمنفذ لمسار العممية التعميمية والتربوية وحمقة الوصؿ بيف رؾ والعقؿ المفكّ لمتربية الدينامو المحّ 
 (466: 1991)األغبري،  .جميع أجزاء العممية التربوية فييا"

 القيادية: -ب
اإلطار يمارس مدير المدرسة تقوـ إدارة المدرسة بعممية الضبط والتوجيو " ففي ىذا 

ة ومستشاري ليات التعميمية واإلشرافية واإلدارية ليكوف بذلؾ مديرو المدارس ضابطيف لمطمبؤو المس
 (.Griggs, 2007: 60)". توجيو ليـ في مدارسيـ

وبذلؾ أصبحت إدارة المدرسة الثانوية عممية قيادية تضفي عمى العممية اإلدارية النشاط والحيوية 
فبالمقدار الذي  ،واستخداـ ذلؾ حسب مقتضيات الموقؼ. " وتؤثر القيادة وتتأثر بما يجري حوليا

 ا يكوف لو جذب لدى المرؤوسيف ". وىذ ،يؤثر فيو القائد بمرؤوسيو كاف نجاحو في تحقيؽ األىداؼ
 (.27: 1998 ،عودة)أبو 

عمى كيفية إدارة المدرسة فقط بؿ ًا اإلدارة المدرسية لـ يعد قاصر  أف دور ونخمص إلى
واتخاذ قرارات سميمة  ،إلى تنمية العبلقات االجتماعية السميمة داخؿ المدرسة وخارجياذلؾ يتعدى 

بشأف مفردات المنظومة المدرسية، والمشاركة في تغيير المناىج واليياكؿ التنظيمية لممدارس 
وتحسيف وتطوير كفاية العمميات لخدمة قضايا المجتمع المحمي  ،لمواجية مطالب التغير اليائؿ

 وحؿ مشكبلتو.
 السعي إلى تحقيق األىداف:  -ج

تباع اية النجاح في خطواتيا نحو تحقيؽ األىداؼ البد مف لكي تضمف اإلدارة المدرس
طريقة واضحة لوضع األىداؼ أوال ثـ إقرار البرامج واألنشطة التي تسعى إلى تحقيؽ ىذه األىداؼ 
الطموحة. إذ " تتوقؼ فاعمية النظاـ التعميمي عمى الطريقة التي يدار بيا وترتبط ارتباًطا وثيًقا 

 (.157: 1995)أحمد، بمدى جديتو في السعي لمحاؽ بأسباب التقدـ العممي والتكنولوجي" 
وذلؾ مف خبلؿ  ،أي أف الجدية في العمؿ واليدفية فيو جزء ال يتجزأ مف فاعميتو وأسس نجاحو

 والتعميمي. ،حيث التخطيط السميـ والجاد لوضع برامج العمؿ التربوي ،إقرار أىدافو وبرامج تنفيذىا
 



   

 

85 
 

 اضثاظيػاضفصل

ػضضدرادظػاضظظريػاإلطار

 بتكارية :اال -د
التجديد واالبتكار بما يكفؿ عمبًل أصبحت إدارة المدرسة مع التكنولوجيا الحديثة دائمة 

وىو نتيجة تفكير عميؽ  ،تربوًيا إبداعيا. واالبتكار ىو " الوصوؿ إلى كؿ جديد في الرأي والعمؿ
وىو مف عوامؿ تحسيف العممية التربوية ويستطيع المدير أف ينمي االبتكار لدى  ،وبحث وتجريب

وطرؽ  ،تحسيف األىداؼ والمنيج والمحتوياتالمعمميف إذا ما أتاح ليـ حرية التفكير وأشركيـ في 
)شعبلف وآخروف،  "وبعث فييـ الشعور بالثقة بالنفس ،وشجعيـ عمى التجريب ،التدريس والتقويـ

1987 :58.) 
 يجابية:اإل -ه

بعيًدا عف السمبية والخموؿ واالنطواء يجب أف تسير اإلدارة المدرسية في المرحمة الثانوية 
وكمما زاد نشاط وحركة اإلدارة المدرسية واندفاعيا نحو العمؿ  .األىداؼبحركة نشطة نحو تحقيؽ 

بمعنى " أنيا ال تركف إلى التوجيات الجامدة بؿ يكوف ليا الدور  ،كاف تحقيؽ األىداؼ المرجوة
 (.471: 1991)األغبري، القيادي الرائد في مجاالت العمؿ المختمفة". 

وتسييؿ االتصاؿ بيف المجتمع المدرسي  ،في العمؿيجابية والحيوية ف ىذه اإلترى الباحثة أ
والمجتمع المحمي، وتنسيؽ العبلقات بيف جميع أطراؼ اإلدارة المدرسية أصبح مف أىـ أسس 

 .لياتوؤو تأدية مدير المدرسة لميامو ومس النجاح في
 المرونة : -و

بؿ يجب أف تؤدي  ،يجب عمى اإلدارة المدرسية في المرحمة الثانوية أال تقؼ عند قوالب جامدة
كما يجب عمييا أف تقـو عمى خطط  .مياميا بمرونة تامة مع الموقؼ اإلداري والتربوي القائـ

ولكف ىذه المرونة ال تعني  .حتى يتـ االنتقاء بيف الخطط لما يبلئـ المواقؼ المتغيرة ،وخطط بديمة
ىماؿ التخطيط ولكف  بأي حاؿ مف األحواؿ التساىؿ المفرط في التعامؿ أو ترؾ العمؿ لمصدفة وا 

نو البد مف خطط موضوعة ولكف ىذه الخطط يجب أف إإذ  ،المرونة " ال تعني انتفاء التخطيط
  تواجو حاجات المواقؼ المختمفة "تكوف قابمة إلعادة النظر والتعديؿ حتى 

 (.59: 1987 ،)شعبلف وآخروف
توفير فرص االنتقاء بيف ف اإلدارة المدرسية المعاصرة مف مما سبؽ يتضح أف المرونة تمكّ و 

ف غياب المرونة يؤدي إلى الجمود في العمؿ  .ما يتناسب مع مواقؼ العمؿ المتعددةبالبدائؿ  وا 
 يجابي يؤدي إلى تطوير ذلؾ العمؿ.إاإلداري والمدرسي مما يجعمو يرفض أي تغيير 

 
 



   

 

86 
 

 اضثاظيػاضفصل

ػضضدرادظػاضظظريػاإلطار

 التحديات التي تقابل اإلدارة المدرسية: .4

 ومنيا: ،يذكر )عابدين( مجموعة من الصعوبات التي تواجو اإلدارة المدرسية

لييا، إاسعة يحتاج المدير إلى التعرؼ "وارتباطيا بمياديف و  ،حاجتيا إلى اإلعداد والتأىيؿ .1
 والتدريس، والتعمـ، واإلشراؼ، والتقويـ. ،واإللماـ بيا مثؿ: التخطيط

مية مف دور المدير، فيو القدوة والقائد التربوي، اتساع توقعات المجتمع والسمطات التعمي .2
والمرشد األميف والوسيط. وىذه التوقعات ترفع مف مستوى مساءلة المدير وتضعو موضع 

 .ة نجاح المدرسة أو فشميايلؤو طات التعميمية وأولياء األمور مسانتقاد دائـ، إذ تحممو السم
وما يتطمبو ذلؾ مف ميارات دقيقة في  حاجتيا إلى التوفيؽ بيف المياـ اإلدارية والفنية .3

دارة الوقت.  التنظيـ والتفويض وا 
ضرورة متابعة الدراسات واألبحاث النفسية والتربوية لتحقيؽ النمو الشخصي والميني  .4

ف كثرة تمؾ الدراسات واألبحاث مف جية وسرعة التغيرات المجتمعية مف جيٍة  ،لممدير. وا 
 ه أماـ المدير.أخرى تزيداف مف صعوبة األمر وتعقيد

وبالتالي حاجتيا إلى أف يقضي  .حاجتيا إلى الوقت الطويؿ أكثر مما يتيحو اليوـ المدرسي .5
 المدير جزًءا مف فراغو أو وقتو الخاص ألداء األمانة المنوطة بو.

 والحـز في معالجة أمور التبلميذ ،والحمـ ،الكثير مف سعة الصدر إلى حاجتيا .6
 وفي التعامؿ مع أفراد المجتمع. ،والمرؤوسيف

شكالية تحديد و  اً ي تواجو المدرسة بؿ التربية عمومكثرة التحديات الداخمية والخارجية الت .7 ا 
لتعميمية ونظـ المجتمع أولويات حميا، وما يتطمبو ذلؾ مف تعاوف مع المؤسسات غير ا

 (.252-251: 2551)عابديف، األخرى. 
 :اآلتي في تتمثل اإلدارة المدرسية تواجوالصعوبات التي  ( أن26-24: 2006)ربيع، ويرى 

 .صعوبات توفيؽ مدير المدرسة ما بيف النواحي اإلدارية والفنية -1
 صعوبات ذات صمة مباشرة بالعممية التدريسية أو التعميمية وتتمثؿ في: -2

 النقص في عدد المدرسيف. - أ
 االختصاصات.بعض النقص في  - ب
 واألدائي لبعض المدرسيف.انخفاض المستوى العممي  - ت
 .واختبلفيا سموكيات المدرسيفتنوع  - ث
 وجود بعض الطمبة الشواذ. - ج
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 انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية وأثرىا عمي العمؿ المدرسي. - ح
 بلت المدرسيف أو نقص عددىـ.قنترار الجدوؿ المدرسي نتيجة كثرة عدـ استق - خ
 عدـ توفر اإلمكانات المادية لتمبية متطمبات المدرسة. - د

 صعوبات العمؿ المدرسي اليومي وتتمثؿ في: -3

 تجاوز نسبة قبوؿ الطمبة حدود قدرات المدرسة. - أ
 تجاوز كثافة الفصوؿ المناسبة. - ب
 ضغوط أولياء األمور حوؿ مشاكؿ أبنائيـ. - ت
 تباع اليـو الدراسي الكامؿ.اقصر العاـ الدراسي وعدـ  - ث

 شروددراسة والف المدرسة والتغيب عف التبلميذ والمتمثمة بمشكبلت اليروب ممالمشكبلت السموكية ل
ومشكمة التحدث داخؿ الفصؿ ومشاكؿ الطمبة فيما بينيـ ومع  ،الذىني والغش في االمتحانات

 مدرسييـ ومع اإلدارة.

 في الثانوية مدارسنا داخؿ والتعميمية التربوية العممية أىمية مف ترى الباحثة أنو انطبلقاً و 

عداد األمة صناعة مستقبؿ  قائـ عمى المعرفة مجتمع الفمسطيني ميمتيا بناء ،صالحة أجياؿ وا 

 عمى تمقى التربوية العممية ىذه أف إال ،مساعدتيـ عمى مواكبة األحداث والتأقمـ مع المستجداتو 

 العممية تنفيذ عمى القائـ ألنو المدرسة في األساس حجر ىو فالمعمـ يقوموف بيا، الذيف المعمميف عاتؽ

 وتوجيو التربوية والمعمومات الخبرات توصيؿ عممية يتصدر الذي التربوي القائد وكذلؾ ىو التعميمية

 ليذا المعمـ يكوف أف يجب أخرى جية ومف جية، مف ىذا بتعميميـ يقـو المتعمميف الذيف السموؾ لدى

 أجياؿ جيده إلعداد أقصى ويبذؿ عنده ما كؿ يقدـ أف يستطيع حتى بيا يعمؿ التي لممدرسة والء

ونجاح العممية التربوية  المعمميفىؤالء لذكاء العاطفي لممديريف لو دور في نجاح اكما أف . صالحة
لو قدرة عمى إدراؾ  ، ألف المدير الذي يتمتع بمستوى عاٍؿ مف الذكاء العاطفيافي تحقيؽ أىدافي

دارتيا وقدرتو عمى النفاذ إلى مشاعر وانفعاالت المعمميف ، مما يتيح مشاعره وانفعاالتو وفيميا وا 
 التواصؿ والتفاعؿ بينو وبيف المعمميف وتكويف بينيـ عبلقات اجتماعية إيجابية.
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 انفصم انثانث
 سابقةدراسات 

 

 تمييد 
  ًالعاطفيتناولت الذكاء دراسات  -أوال. 
  ًتناولت الوالء التنظيمي ساتدرا -ثانيا. 

  ًدراسات تناولت الذكاء العاطفي وعالقتو بالوالء التنظيمي. -ثالثا 
  ًالتعميق عمى الدراسات السابقة -رابعا. 

  ًفروض الدراسة. -خامسا 
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 تمييد : 
الذكاء مف خبلؿ البحث في المصادر المتعددة لمحصوؿ عمى دراسات سابقة في موضوع 

العاطفي وأثره عمى الوالء التنظيمي، تبيف أف ىناؾ ندرة في الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع 
، أما في البيئة األجنبية فقد لوحظ أف ىناؾ اىتمامًا حسب عمـ الباحثة في البيئة المحمية والعربية

بعض الدراسات التي  إلىفي ىذا الفصؿ  تطرقتع؛ لذا كبيرًا لمبحث والدراسة في ىذا الموضو 
ناولتو في البيئة تناولت موضوع الذكاء العاطفي والوالء التنظيمي في البيئة المحمية والعربية وأخرى ت

( 19بمغ عدد ىذه الدراسات )إذ  راسات مف األحدث إلى األقدـ،عرض ىذه الد حيث تـاألجنبية، 
 دراسة تشمؿ الذكاء العاطفي والوالء التنظيمي.

 تناولت الذكاء العاطفي: تدراسا -أوالً 
 :لعربيةالدراسات ا -أ

( بعنوان: "الذكاء العاطفي لدى القادة األكاديميين في 2012 (دراسة الرقاد وأبو دية .1
الجامعات األردنية الرسمية وعالقتو بسموك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الييئة 

 التدريسية، األردن".

القادة األكاديمييف في الجامعات األردنية الرسمية ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة 
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ المنيج  لمذكاء العاطفي وعبلقتو بسموؾ المواطنة التنظيمية لدييـ.

تـ استخداـ االستبانة لقياس الذكاء العاطفي لدى القادة األكاديمييف، وقد الوصفي االرتباطي، 
أجريت الدراسة عمى عينة تكونت و  دى أعضاء ىيئة التدريس.وقياس سموؾ المواطنة التنظيمية ل
( 288ردنية وجامعة اليرموؾ وجامعة مؤتة، بواقع )الجامعة األ مف جميع القادة األكاديمييف في

ردنية، وجامعة اليرموؾ، وجامعة مؤتة، ( عضو ىيئة تدريس في كؿ مف الجامعة األ773قائدًا و)
اشتممت الدراسة عمى متغير مستقؿ ىو وقد %(، 35ة بنسبة )تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية ممثم

درجة ممارسة القادة األكاديمييف لمذكاء العاطفي في الجامعات األردنية الرسمية، ومتغير تابع ىو 
درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لسموؾ المواطنة التنظيمية، باإلضافة إلى متغير وسيط ىو 

( SPSSتبانة كأداة لمدراسة، وباالستعانة بالتحميؿ اإلحصائي )مكاف العمؿ، وقد استخدمت االس
حصائية اآلتية: )التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، معامؿ استخدمت األساليب اإل

 ارتباط بيرسوف، اختبار ألفا كرونباخ(.
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القادة أف ىناؾ درجة توافر عالية لمذكاء العاطفي لدى  وكشفت نتائج الدراسة عن:
وكذلؾ عف درجة توافر عالية لدى أعضاء  ،%(79األكاديمييف في الجامعات األردنية الرسمية )

 ىيئة التدريس لسموؾ المواطنة التنظيمية في الجامعات األردنية الرسمية.
(: بعنوان: "أثر الذكاء العاطفي عمى مقدرة مدراء مكتب األونروا 2011دراسة أبو عفش ) .2

 لقرار وحل المشكالت".بغزة عمى اتخاذ  ا

مستوى الذكاء العاطفي بأبعاده المختمفة وعبلقتو ببعض  إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
مراحؿ اتخاذ القرارات ومدى تأثر  إلىوالتعرؼ  ،المتغيرات الشخصية والوظيفية عند أفراد العينة

ف في مكتب و ومشرفًا وىـ العامم( مديرًا 94)وبمغت عينة الدراسة مف  الذكاء العاطفي عمى فعاليتيا.
ولقد قامت الباحثة باستخداـ طريقة المسح الشامؿ في اختيار عينة  ،غزة اإلقميمي التابع لؤلونروا

وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت الباحثة مقياس الذكاء العاطفي )نموذج  الدراسة.
 جولماف(، ومقياس اتخاذ القرار مف إعداد الباحثة.

 من أىميا: وصمت الدراسة إلى عدد من النتائجوت

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف عناصر الذكاء العاطفي بشكؿ عاـ، وفاعمية اتخاذ  - أ
 القرار وحؿ المشاكؿ لممدراء في مكتب غزة اإلقميمي التابع لؤلونروا.

عمى اتخاذ  وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الذكاء العاطفي وقدرة مدراء األونروا - ب
وعدد المشرؼ عمييـ بالنسبة لمجاؿ الميارة  ،القرار وحؿ المشاكؿ تعزى لممؤىؿ العممي

 االجتماعية.

عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الذكاء ومقدرة مدراء األونروا عمى اتخاذ القرار  - ت
وعدد وحؿ المشاكؿ تعزى لمجنس والعمر، والخبرة والمؤىؿ العممي والدرجة الوظيفية 

 المشرؼ عمييـ.

(: بعنوان: "أثر الذكاء العاطفي عمى األداء الوظيفي لممدراء العاممين 2011دراسة بظاظو ) .3
 في مكتب غزة اإلقميمي التابع لألونروا.

مستوى الذكاء العاطفي بأبعاده الثبلثة وعبلقتو ببعض  إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
ف و ( مديرًا، وىـ المدراء العامم92)وبمغت عينة الدراسة مف  المتغيرات الديموغرافية عند أفراد العينة.

في مكتب غزة اإلقميمي التابع لؤلونروا، ولقد قاـ الباحث باستخداـ أسموب الحصر الشامؿ في 
 اختيار عينة البحث.
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 صمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا:وتو 

بينت الدراسة أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الذكاء العاطفي واألداء  - أ
 الوظيفي.

 وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى الذكاء العاطفي والعمر. - ب

ي أثبتت الدراسة عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية حوؿ مستويات الذكاء العاطف - ت
 في المكونات الثبلثة تعزى لمجنس، الدرجة الوظيفية، المؤىؿ العممي.

 تـ التأكد مف أف ىناؾ عبلقة بيف الذكاء العاطفي واألداء الوظيفي. - ث

(: بعنوان: "الذكاء العاطفي وعالقتو بميارات مواجية الضغوط لدى 2010دراسة األسطل ) .4
 طمبة كميات التربية بجامعات غزة".

مستوى الذكاء العاطفي لدى طمبة كميات التربية  إلى ؼإلى محاولة التعر ىدفت الدراسة 
مستوى ميارات مواجية الضغوط لدى طمبة كميات التربية  إلىغزة، ومحاولة التعرؼ بجامعات 

وبمغت  بجامعات غزة، والكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الذكاء العاطفي وميارات مواجية الضغوط.
الب وطالبة مف طبلب وطالبات كمية التربية بجامعات غزة مف المستوى ( ط453عينة الدراسة مف )

الرابع، وقد تـ سحب العينة في ىذه الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية، وتـ استخداـ المنيج 
 الوصفي التحميمي.

 وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أىميا:

وقدرتيـ عمى  ،التربية بصفة عامةارتفاع مستوى الذكاء العاطفي بيف طمبة كميات  - أ
دارة انفعاالتيـ بشكؿ إيجابي.  التعاطؼ وا 

يوجد لدى الطبلب والطالبات القدرة العالية عمى مواجية المواقؼ واألحداث التي  - ب
 يمروف بيا داخؿ المجتمع وخاصة في قطاع غزة المحاصر.

كد عمى أف وجود عبلقة إيجابية بيف الذكاء العاطفي وميارات مواجية الضغوط تؤ  - ت
الطبلب والطالبات داخؿ الجامعات الفمسطينية لدييـ طموح يساعدىـ عمى النجاح 

 واإلنجاز والتوافؽ في الحياة.

(: بعنوان: "الذكاء االنفعالي وعالقتو بالميارات االجتماعية وأنماط 2010دراسة العموان ) .5
 ".التعمق لدى طمبة الجامعة في ضوء متغيري التخصص والنوع االجتماعي

ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة الذكاء االنفعالي وعبلقتو بالميارات االجتماعية وأنماط 
وبمغت عينة الدراسة مف  التعمؽ لدى طمبة الجامعة في ضوء متغيري التخصص والنوع االجتماعي.

 دية.( طالبًا وطالبة مف طمبة جامعة الحسيف بف طبلؿ، تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية العنقو 547)
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 وقد أظيرت النتائج:

الكشؼ عف مستوى الذكاء االنفعالي لدى طمبة جامعة الحسيف بف طبلؿ بمدينة عماف في  - أ
 األردف.

الكشؼ عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي لدى طمبة  - ب
 الجامعة تعزى إلى تخصص الطالب أو نوعو االجتماعي أو التفاعؿ بينيما.

بمستوى الذكاء االنفعالي لدى طمبة الجامعة مف خبلؿ مياراتيـ االجتماعية وأنماط التنبؤ  - ت
 تعمقيـ.

 وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج، ومن أىميا:

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء العاطفي بيف الذكور واإلناث لصالح  - أ
 اإلناث.

يف طمبة التخصصات العممية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء العاطفي ب - ب
 واإلنسانية لصالح الطمبة ذوي التخصصات اإلنسانية.

(: بعنوان: "أثر تطبيق الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي عمى جودة 2009دراسة صالح ) .6
 اتخاذ القرارات".

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيؽ الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي عمى جودة اتخاذ 
( مدير مف العامميف في البنوؾ التجارية األردنية، أي 154وبمغت عينة الدراسة مف ) رات.القرا

واستخدمت  % مف مجتمع الدراسة، وتـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية التناسبية.25بنسبة 
)الذكاء  :الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وتـ استخداـ استبانة مكونة مف المجاالت الثبلثة

 صطناعي، الذكاء العاطفي، مجاؿ اتخاذ القرار( مف إعداد الباحثة.اال
 من أىميا: توصمت الدراسة إلى عدد من النتائجوقد 

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ أساليب الذكاء االصطناعي وجودة اتخاذ  - أ
 القرارات اإلدارية.

الذكاء العاطفي وجودة القرارات وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ أساليب  - ب
 اإلدارية.

 وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الدوافع كأحد تطبيقات الذكاء العاطفي وجودة القرار. - ث

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف نوع البرنامج الذكي المستخدـ في أساليب الذكاء  - ج
 االصطناعي وبيف جودة اتخاذ القرارات.
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 :ةألجنبيالدراسات ا -ب

بعنوان: "الذكاء العاطفي ومخرجات القيادة  (Ying & Ting, 2012)دراسة ينج وتينج  -1
 ماليزيا" - التحويمية من وجية النظر الماليزية

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف وجود عبلقة بيف الذكاء العاطفي ومخرجات القيادة 
االرتباطي، وتكوف مجتمع الدراسة مف التحويمية، ولتحقيؽ أغراض الدراسة استخدـ المنيج الوصفي 

جميع أعضاء الييئة التدريسية بغرض قياس مستوى الذكاء العاطفي ومخرجات القيادة التحويمية 
وتـ استخداـ  لدى رؤساء األقساـ األكاديمية في مؤسسات التعميـ العالي في والية ماالي الماليزية.

ة تدريس، ومف أجؿ جمع البيانات تـ استخداـ ( عضو ىيئ93مف خبلؿ ) الطبقية العينة العشوائية
لقياس مستوى   (Emotional Competence Inventory 2.0 (Sala, 2002))ساال  ةاستبيان

الذكاء العاطفي لدى رؤساء األقساـ األكاديمية مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية، وىي 
)إدراؾ الذات، إدارة الذات، فيـ اآلخريف، الميارة االجتماعية(،  :تتضمف أربعة أبعاد لمذكاء العاطفي

 .(SPSS)حصائي وف وذلؾ باالستعانة بالبرنامج اإلوحممت البيانات باستخداـ معامؿ االرتباط بيرس
وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة بيف أبعاد الذكاء العاطفي ومخرجات  وأشارت نتائج الدراسة إلى:

 ة.القيادة التحويمي

مة ءتعميم العالي: ارتباط وتأثير مالبعنوان: "القيادة في ال( (Parrish, 2011شباري دراسة -2
 الذكاء العاطفي، أستراليا".

مة والترابط بيف )الذكاء العاطفي، الممارسات القيادة، ءىذه الدراسة إلى التحقؽ مف المبلىدفت 
( قائدًا أكاديميًا مف ثبلث 11الدراسة مف )الرضا الوظيفي( في التعميـ العالي، وقد تكوف مجتمع 

ولتحقيؽ أغراض الدارسة تـ استخداـ المنيج الوصفي والكمي، بيدؼ تقييـ  جامعات أسترالية.
تـ استخداـ اختبار محكـ إلكتروني لمذكاء العاطفي وىو اختبار وقد  ،الذكاء العاطفي لدى األفراد

Mayer, Salovey, & Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) ولتحميؿ ،
ودراسة الحالة  ،النتائج تـ استخداـ التحميؿ الموضوعي والتحميؿ التفسيري الموضوعي لممقاببلت

 .T – test( دراسة حالة، اختبار 11والبالغ عددىا )
 وأشارت النتائج إلى أن:

االجتماعية( ليا صمة مكونات الذكاء العاطفي )إدراؾ الذات، الوعي االجتماعي، الميارات  - أ
وثيقة بفاعمية القيادة في مؤسسات التعميـ العالي، وكاف بعد التعاطؼ ىو أكثر أبعاد الذكاء 

وباقي القدرات  العاطفي الذي يأخذ عمى عاتقو فاعمية القيادة في مؤسسات التعميـ العالي،
 مة الذكاء العاطفي لفاعمية القيادة.ءفيي معبرة عف مبل

 اطية إيجابية بيف الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي.ىناؾ عبلقة ارتب - ب
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( بعنوان: "كفاءات الذكاء العاطفي لدى رؤساء األقسام في  ,2007Melhon)ميميون دراسة -3
وتصور أعضاء الييئة التدريسية عن المناخ  ،كميات المجتمع الحكومية في والية شرق فرجينيا

 التنظيمي، الواليات المتحدة األمريكية".
ؽ مف وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة بيف الذكاء العاطفي لرؤساء األقساـ تحقالىدفت الدراسة إلى 

األكاديمية في كميات المجتمع الحكومية في والية شرؽ فرجينيا، وتصور أعضاء الييئة التدريسية 
ف طي، وتكوّ لممناخ التنظيمي في تمؾ الكميات. وكاف المنيج المستخدـ ىو المنيج الوصفي االرتبا

مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء األقساـ األكاديمية في كميات المجتمع الحكومية في والية غرب 
( رئيس قسـ 45تـ تعييف العينة فبمغ عددىا )و  ،وتـ استخداـ أسموب الحصر الشامؿ فرجينيا.

لكتروني، وىو أوف المحكـ واإل –أكاديمي، ولقياس الذكاء العاطفي لدييـ، تـ استخداـ مقياس بار 
( فقرة، وىي مكونة مف خمسة أبعاد حسب نموذج جولماف، 133( وىو مكوف مف )EQ –iيسمى )

ولتحميؿ البيانات تـ استخداـ )معامؿ ارتباط بيرسوف، ومربع كاي( وذلؾ باالستعانة بالبرنامج 
 (، وخصمت الدراسة إلى اآلتي:SPSSاإلحصائي )

 .اً ساـ كاف متوسطلرؤساء األقأف مستوى الذكاء العاطفي  - أ

 أف ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة بيف الذكاء العاطفي لرئيس القسـ وعمره. - ب

عدـ وجود فروؽ ذات داللة في استجابات أفراد العينة لممتغيرات اآلتية: )النوع، سنوات  - ت
 الخدمة، وسنوات الخدمة في القسـ(.

لمذكاء العاطفي أن بعنوان: "كيف  (Steve Langhorn, 2004دراسة ستيقالنجوزن ) -4
 يحسن أداء اإلدارة؟".

ىدفت ىذه الورقة البحثية دراسة عبلقة الذكاء العاطفي عند المدراء وأثره عمى نتائج عمؿ ممف ىـ 
 ,Bar – Onأوف لمذكاء العاطفي ) –ضمف نطاؽ إشرافيـ اإلداري، وقد تـ استخداـ مقياس بار 

Eqiفي قطاع  فيء العامممجموعة مف المدرا ( في ىذه الدارسة، ومجتمع الدراسة عبارة عف
( 61صنؼ ضمف صناعة الترفيو في بريطانيا، عدد مفردات عينة الدراسة )تالمطاعـ الفندقية الذي 

 .اً ( إناث52( ذكور و)159منيـ ) اً مدير 
 :ما يأتي ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة

الفريؽ وتوافقو  االمدراء األساسي ورضعاطفي وأداء ىناؾ عبلقة بيف كؿ مف الذكاء ال - أ
 وكذلؾ الربحية.

ال توجد فروقات ذات اتجاه واضح في مكونات الذكاء العاطفي عند الذكور واإلناث في  - ب
 عينة الدراسة سوى عنصر التفاؤؿ فيو أعمى عند اإلناث.
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ذكاء عاطفي  يلمطاعـ ذات الربحية العالية تستحوذ عمى مدراء ذأوضحت الدراسة أف ا - ت
 عالي المستوى.

والتوافؽ داخؿ الفريؽ بدرجة دقة  اء العاطفي يمكف التنبؤ بمدى الرضعف طريؽ الذكا - ث
 معقولة.

" العالقة بين الذكاء الواجداني والموىبة  ( بعنوان:,2001Mayer et alدراسة ماير وآخرون )
 الوجدانية لدى طمبة المرحمة الثانوية"

 وتكونت الوجدانية، والموىبة الوجداني الذكاء بيف العبلقة عف الكشؼ لىة إسىدفت الدرا

 الثانية المجموعة أما الثانوية، المرحمة طمبة مف طالباً  (11األولى) المجموعة:مجموعتيف مف العينة

 الذكاء معدالت ذو الطبلب أف إلى النتائج وأشارت معة.الجا طبلب مف طالب (555عمى ) فاشتممت

 الخاصة إدارة انفعاالتيـ عمى القدرة لدييـ أف كما وجدانية، بموىبة يتمتعوف المرتفعة الوجداني

 .المنخفض الوجداني الذكاء ذوي بالطبلب مقارنة فعاؿ بشكؿ اآلخريف وانفعاالت
 تناولت الوالء التنظيمي: دراسات -ثانياً 
 :عربيةالدراسات ال - أ

المجال الشرطي في ( بعنوان: "قياس الوالء التنظيمي لمعاممين 2009) دراسة الكتبي .1
 لمعاممين باإلدارة العامة لشرطة الشارقة".

المجاؿ الشرطي مف خبلؿ دراسة ميدانية في ىدفت ىذه الدراسة لقياس الوالء الوظيفي 
عمى العامميف باإلدارة العامة لشرطة الشارقة، ولقد تمت معالجة ىذا الموضوع مف خبلؿ عدة نقاط 

العوامؿ المؤثرة عمى  إلىمفيوـ الوالء الوظيفي وعناصره وأبعاده، والتعرؼ  إلىتمثمت في التعرؼ 
لوالء الوظيفي لدى العامميف باإلدارة العامة لشرطة الوالء الوظيفي لدى العامميف، وقياس درجة ا

الشارقة، وتحديد مدى وجود اختبلفات إحصائية في الوالء الوظيفي لدى المبحوثيف تبعا لممتغيرات 
الشخصية التالية: العمر، النوع، الجنسية، المستوى التعميمي، الحالة االجتماعية، الحالة التعميمية، 

ى وجود اختبلفات إحصائية في الوالء الوظيفي لدى المبحوثيف تبعا الدخؿ الشيري، وتحديد مد
لممتغيرات التنظيمية التالية : الرتبة، نوع الوظيفة، مدة الخدمة، عدد سنوات الخبرة، وطبيعة المياـ 

( مف العامميف 377، وتـ استخداـ منيج المسح االجتماعي بالعينة حيث بمغ عدد العينة )ةالمؤدا
 ـ شرطة الشارقة. بإدارات وأقسا

 :النتائج التاليةالدراسة  أظيرتو 
ف ىناؾ إ ، حيثأكثر العوامؿ تأثيرًا عمى الوالء الوظيفي ىي العوامؿ العائدة إلى بيئة العمؿ - أ

ارتباًطا معنويًا بيف العوامؿ الذاتية والمتغيرات الشخصية والمتغيرات الوظيفية، وأف ىناؾ 
 العائدة لمدير اإلدارة والمتغيرات الشخصية والوظيفية.ارتباًطا معنويًا أيضا بيف العوامؿ 



   

 

96 
 

 اضثاضثػاضفصل

ػدابقظػدرادات

 يوجد ارتباط معنوي بيف العوامؿ العائدة لبيئة العمؿ والمتغيرات الشخصية والوظيفية.  - ب

أكثر المتغيرات الشخصية تأثيرا في آراء المبحوثيف فيما يتعمؽ بالعوامؿ المؤثرة عمى الوالء   - ت
لنوع والحالة االجتماعية، بينما ظير أثر المتغيرات الوظيفي ىي الجنسية والدخؿ الشيري وا

الوظيفية عمى آراء المبحوثيف فيما يتعمؽ بالعوامؿ المؤثرة عمى الوالء الوظيفي مف خبلؿ 
 متغيرات عدد سنوات الخبرة ونوع الوظيفة والرتبة ومكاف العمؿ ومدة الخدمة.

بالوالء التنظيمي دراسة عمى (: بعنوان: "الرضا الوظيفي وعالقتو 2008) عويضةدراسة  .2
 المنظمات األىمية في قطاع غزة".

ىدفت ىذه الدراسة لتحديد أثر العبلقة بيف الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي ومحاولة 
الخروج بتوصيات تعمؿ عمى تطوير وتحسيف مستوى الوالء والرضا لدى العامميف في المنظمات 

وذلؾ طبقًا لممتغيرات الشخصية ومعرفة  ،ضا الوظيفياألىمية مف خبلؿ ربطو بعناصر محددة لمر 
والبحث في كيفية  ،العوامؿ التي تعيؽ وجود والء تنظيمي في المنظمات األىمية في محافظات غزة

تحسيف الوالء التنظيمي لدى العامميف في المنظمات األىمية، حيث تكوف مجتمع الدراسة مف 
 وقد( منظمة، 1561بمحافظات غزة والتي عددىا ) العامميف في المنظمات األىمية الفمسطينية
%( مف مجتمع الدراسة 6( منظمة أىمية أي حوالي)85طبقت ىذه الدراسة عمى عينة قدرىا )

تراوحت بيف )مدير المؤسسة،  اً موظف (365)األصمي، وقد تـ اختيار عينة طبقية عشوائية بمغت 
 وعامؿ(.مدير الفرع، رئيس قسـ أو منسؽ، وموظؼ إداري وفني، 

 وقد خمصت الدراسة إلى:

 بنسبة مف الوالء التنظيمي في المنظمات األىمية بمحافظات غزة يقدر يوجد مستوى عاؿٍ  - أ
 ىا.ؤ % عبرت عنو العينة المستطمعة آرا 81

وبيف العوامؿ  ،يجابية بيف عوامؿ الرضا الوظيفي المتعمقة بالعمؿ في المنظمةإيوجد عبلقة  - ب
 لمموظفيف في أعماليـ ومنظماتيـ األخرى. ميء التنظيالمؤثرة في الوال

أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثيف حوؿ أثر  - ت
لدى العامميف في المؤسسات األىمية الفمسطينية  رضا الوظيفي عمى الوالء التنظيـال

 بمحافظات قطاع غزة.
العالقة بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي  إلى( بعنوان: "التعرف 2007) غنيمدراسة  .3

 عند أعضاء ىيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية".

العبلقة بيف الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند  إلىىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 
يمية وأثر الجنس والمؤىؿ العممي والرتبة األكاد ،أعضاء ىيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية
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والكمية وسنوات الخبرة والعمر عمى العبلقة بيف الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند أعضاء ىيئة 
( مف أعضاء ىيئة التدريس 144وتكونت عينة الدراسة مف ) التدريس في جامعة النجاح الوطنية.
 باستخداـ استبانة أعدت ليذا الغرض.

 وأشارت نتائج الدراسة إلى أن:

 الوظيفي والوالء التنظيمي مرتفع.مستوى الرضا  - أ

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي تعزى لكؿ مف الجنس والرتبة  - ب
األكاديمية والكمية، وكذلؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي تعزى 

الوظيفي وكذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا  ،لمتغير الجنس
 الجامعة والخبرة والعمر ومعدؿ الدخؿ. :والوالء التنظيمي تعزى لمتغيرات

( بعنوان: "قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاممون 2006) دراسة حنونة .4
 بالجامعات الفمسطينية في قطاع غزة".

الجامعات ف في يلتزاـ التنظيمي لدى العامممستوى اال إلى الدراسة إلى التعرؼىدفت 
الفمسطينية في قطاع غزة، وكذلؾ معرفة مدى تأثير بعض العوامؿ الديمغرافية الخاصة بالموظفيف 
عمى مستويات التزاميا التنظيمي مثؿ: )الجنس، العمر، مستوى التعميـ، سنوات الخدمة، المستوى 

 الوظيفي، مكاف العمؿ، ونوع الوظيفة(.
وموظفة يعمموف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.  اً ( موظف345وقد تكوف مجتمع الدراسة مف )

مف الوالء التنظيمي لدى موظفي الجامعات  مستوى عاؿٍ  وقد خمصت نتائج الدراسة إلى وجود
الفمسطينية بقطاع غزة، كما أشارت الدراسة إلى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة يدى العاممويات الوالء التنظيمي ل( بيف مست5755)
والمتغيرات الديمغرافية التالية: )العمر، مستوى التعميـ، نوع الوظيفة، مدة الخدمة بالجامعة، المستوى 
الوظيفي(، في حيف أظيرت النتائج عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء 

 التوصيات التالية: ةالباحث تف العمؿ(. وقدم)الجنس، ومكا :التنظيمي تعزى لمتغير
ف في الجامعات الفمسطينية، والعمؿ الجاد مف قبؿ إدارات يبيات الوالء التنظيمي لدى العاممإدخاؿ أد

الجامعات عمى التطوير الوظيفي والعممي لموظفييا عف طريؽ االبتعاث والدورات التدريبية وورش 
اخ التنظيمي والثقافة المجتمعية وخصائص العمؿ، وكذلؾ العمؿ، باإلضافة إلى االىتماـ بالمن

اعتماد مبدأ التوزيع، واالىتماـ بمبدأ المشاركة في العمؿ وتشجيع وتبني األفكار اإلبداعية في 
 تطوير العمؿ.
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"الوالء التنظيمي وعالقتو بالخصائص الشخصية والرغبة  :بعنوان (2004)األحمد دراسة  .5
 في ترك المنظمة والمينة".

ىدفت الدراسة إلى البحث والتحري في الوالء التنظيمي لمممرضيف في مستشفيات وزارة 
معرفة عبلقة الوالء التنظيمي بالخصائص الشخصية وترؾ و الصحة بمدينة الرياض السعودية، 

تكوف الممرضيف والممرضات العامميف في مستشفيات الصحة بمدينة الرياض بالسعودية، حيث 
لممرضيف والممرضات العامميف في مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض مف امجتمع الدراسة 

ممرضة تـ اختيارىف  555تـ اختيار عينة مف  إذمف جنسيات مختمفة،  اً ممرض( 5236)وعددىـ 
 مف تسع مستشفيات.

 وقد خمصت الدراسة إلي: 

الصحة بمدينة توفير والء تنظيمي متوسط لدى العامميف في التمريض في مستشفيات وزارة  - أ
 الرياض.

لمتغير الحالة  ىإحصائية في الوالء التنظيمي تعز  عدـ وجود فوارؽ ذات داللة - ب
عدـ و االجتماعية، ووجود عبلقة طردية بيف كؿ مف الدخؿ الشيري والوالء التنظيمي، 

 وجود عبلقة عكسية بيف الرغبة في ترؾ المينة والوالء التنظيمي.
"أثر األنماط القيادية لرؤساء األقسام العممية عمى  ( بعنوان:2003)الخشالي دراسة  .6

 الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة".

ي الجامعات الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس ف إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
الخصائص الشخصية ألعضاء ىيئة التدريس بالوالء التنظيمي، وتقديـ  إلىاألردنية، والتعرؼ 

التوصيات لزيادة الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس، وقد أجريت الدراسة مف خبلؿ توزيع 
 عضو ىيئة تدريس. (254)استبانة عمى عينة عشوائية بمغت 

 وخمصت الدراسة إلى:

ضاء ىيئة التدريس، ووجود عبلقة سمبية بيف وجود توسط في مستوى الوالء التنظيمي ألع - أ
 وبيف الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس. ،النمط القيادي األوتوقراطي لرؤساء األقساـ

وجود عبلقة إيجابية بيف نمط القيادة الديمقراطي لرؤساء األقساـ والوالء التنظيمي ألعضاء  - ب
الوالء التنظيمي ألعضاء الييئة ىيئة التدريس، وعبلقة سمبية بيف النمط المتساىؿ و 

 التدريسية.
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ذات داللة إحصائية بيف الخصائص الشخصية والوالء التنظيمي، وتوجد  عدـ وجود عبلقة - ت
عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الراتب الشيري والوالء العاطفي، وتوجد عبلقة سمبية ذات 

 داللة إحصائية بيف الراتب والوالء المستمر.

 األجنبية:الدراسات   - ب

بعٌىاى: "العالقت بيي  (Kanchana, Chutima:2002) كاًشاًا شيىحوا ت دساس .1

 الشضا الىظيفي وااللخزام الخٌظيوي".

ىدفت الدراسة إلى بحث مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى العامميف بشركة 
والوالء التنظيمي، وبحث سياميف، وبحث العوامؿ الشخصية التي تؤثر عمى مستوى الرضا الوظيفي 

 ( عامبلً 154) عمىرضا الوظيفي، وقد طبقت الدراسة العبلقة بيف كؿ مف الوالء التنظيمي وال
البيانات  –إلى ثبلثة أجزاء وىما  تقسم ةبشركة سياميف بالواليات المتحدة مف خبلؿ استبيان

 صائيًا.الوالء التنظيمي، وتـ تحميؿ البيانات إح –الرضا الوظيفي  –الشخصية 
 وتوصمت الدراسة إلى: 

 سف العامميف في مستوى الوالء التنظيمي. طسو ومتانخفاض مستوى الرضا الوظيفي  - أ

 اختبلؼ مستوى كؿ مف الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي باختبلؼ السف.  - ب

 توجد عبلقة معنوية بيف الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي.  - ت

 بعٌىاى: (George et al. , 2001) جىسج وآخشوى دساست .2

 “Antecedents and Consequences Sakes Person Burnout”  

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الوالء التنظيمي واالحتراؽ الوظيفي، ومعرفة مؤشرات 
وتوصمت الدراسة إلى أنو كمما توفر الوالء التنظيمي لدى الفرد كمما  ،عدـ الشعور بالوالء التنظيمي

مة لبلحتراؽ يمت درجة االحتراؽ لديو، وأف غموض وتصارع األدوار ىي جميعيا مقدمات قمّ 
الوظيفي، وأداء أفراد المبيعات ىي نتائج مباشرة لمتغير الوالء التنظيمي، حيث يتوسط التأثير غير 

 بضرورة المباشر لبلحتراؽ الوظيفي عمى الوالء التنظيمي والرغبة في المغادرة، وأوصت الدراسة
العمؿ عمى إفياـ أفراد المبيعات طبيعة عمميـ مما يقمؿ االحتراؽ الوظيفي لدييـ وبالتالي يزيد 
الرضا الوظيفي لدييـ، والعمؿ عمى توسيع معرفتيـ فيما يتعمؽ بالضغوط واالحتراؽ، والعمؿ عمى 

 مراقبة مستويات االحتراؽ لدى العامميف التي تقمؿ مستوى الوالء لممنظمة.
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 ( بعٌىاى:John, 1998)ىى جدساست  .3

 “The Relationship of organizational commitment to the organizational 

culture of high schools university place”.   

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف الوالء التنظيمي وثقافة التنظيـ 
مدرسة عميا بوالية نيوجرسي  (12)واستخدمت الدراسة منيج المسح االجتماعي بالعينة عمى عدد 

وتـ جمع البيانات مف عينة عشوائية تتكوف مف مديري المدارس والمدرسيف واألخصائييف  ،بأمريكا
تماعييف والنفسييف، وقد توصمت الدراسة إلى أنو ال توجد عبلقة بيف الوالء التنظيمي والمناخ االج

وال توجد عبلقة بيف تأثير مدة  ،التنظيمي، وال توجد عبلقة بيف الوالء التنظيمي ومناخ االتصاؿ
عزيز العمؿ والوالء التنظيمي، وأوصت الدراسة العمؿ عمى تعزيز مظاىر اإلخبلص في العمؿ، وت

سعادة العامميف مف أجؿ المشاركة في صنع واتخاذ القرارات، واالستمرار في نمط العمؿ الجماعي 
 والمشاركة في صنع القرار.

 :بعٌىاى Smith, 1997)) سويث دساست  .4

 “The influence of manager behavior on Nurses job satisfaction, 

productivity, and commitment” 

ىدفت الدراسة إلي بحث أثر سموؾ المدير عمى الرضا الوظيفي واإلنتاجية والوالء 
مف الممرضات، خمصت الدراسة إلى أف ىنالؾ عددًا مف  (417)التنظيمي، وبعد مقابمة عدد 

نشاء قنوات اتصاؿ،  العوامؿ التي تزيد الوالء منيا ميارات القيادة، ودعـ العامميف ومساعدتيـ، وا 
ـ حؿ المشكبلت عمومًا، وأف وضوح العمؿ دعباب ضعؼ الوالء مشكبلت االتصاؿ و سوأيضًا مف أ

يزيد مف الوالء التنظيمي لؤلفراد، وأف مف العوامؿ المسببة لعدـ الرضا وضعؼ الوالء ىي التي 
وأوصت الدراسة بإجراء  ،تتعمؽ بظروؼ العمؿ مف حيث الراتب ونظاـ الحوافز والجوانب المادية

ي الممرضات بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي، العمؿ عمى زيادة االىتماـ بدراسة مسح لمعرفة رأ
 الرضا الوظيفي كأحد األساليب التي تحقؽ والء وتعاوف العامميف مع اإلدارة التنظيمية.

 بعٌىاى: (Valency et al,1996) فاليٌسي وآخشوى  دساست .5

 "Organizational Commitment In A Male Dominated profession" 

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ الوالء التنظيمي لممحاسبيف في المؤسسات المينية لكبل الجنسيف، 
وقد أجريت الدراسة عمى المحاسبيف بالمؤسسات المينية بالواليات المتحدة، وقد خمصت الدراسة 

 : لمنتائج التالية

 .التنظيميى الوظيفي و الوالء وجود عبلقة طردية بيف العمر والمستو  -

 .وجود فروؽ في الوالء لصالح الذكور -
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 .يموجبة بيف الرضا والوالء التنظيموجود عبلقة  -

 .فرص الترقي لممحاسبات غير متاحة -

وأوصت الدراسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالمرأة المحاسبة، والعمؿ عمى توفير مناخ 
و عمى أفضؿ وجو، والعمؿ عمى ترقية وتحفيز ئاالىتماـ بعمميـ وأدا عمى جيد يساعد العامميف

، ضرورة تعزيز الوالء لممؤسسة مف ئيـلمراكز متقدمة مما يزيد مف والالمحاسبات في المؤسسة 
 خبلؿ العمؿ عمى إرضاء الموظفيف.

 بعٌىاى:(Baugh and Roberts, 1994) وسوبشحس  بىف دساست .6

"Professional and organizational commitment among engiconflicting  

or complement". 

لوالء التنظيمي، وكذلؾ العوامؿ المؤثرة عمى الوالء الميني وا إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
العبلقة بيف الوالء الميني والوالء التنظيمي كمتغيريف أساسييف في بيئة العمؿ، وقد  إلىالتعرؼ 

في مؤسسات صناعية بالواليات المتحدة األمريكية في بيئة  اً ميندس (114)طبقت الدراسة عمى 
كبلىما مكمؿ/  ،عمر بيروقراطية،ػ وقد توصمت الدراسة إلى أف الوالء التنظيمي والوالء الميني

وكمما كاف ىناؾ تعارض بينيما كاف لو تأثير عمى مخرجات التنظيـ، وكاف لو تأثير عمى الوالء 
تؤثر عمى الرضا الوظيفي، وأداء العمؿ، ووجود مشكبلت خاصة الميني، وأف األجور والمرتبات 

بالعمؿ، وأف الوالء التنظيمي يؤثر بطريقة مباشرة عمى الرضا الوظيفي، ومف ثـ تنعكس ىذه العبلقة 
نجاز العمؿ، وأوصت إميني ىامشي األىمية فيما يتعمؽ بعمى بيئة العمؿ، بينما كاف االلتزاـ ال

الرضا الوظيفي مما يؤثر ذلؾ عمى زيادة الوالء الميني والتنظيمي،  الدراسة العمؿ عمى زيادة
 والعمؿ عمى زيادة األجور والمرتبات مما يزيد الرضا الوظيفي لمعامميف.

 دراسات تناولت الذكاء العاطفي وعالقتو بالوالء التنظيمي: -ثالثاً 
لممديريف والوالء التنظيمي تناولت العبلقة بيف الذكاء العاطفي عمى دراسات لـ تعثر الباحثة  
 وىي: سوى عمى دراسة واحدة لممعمميف

( بعنوان: " مستويات الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية وأثرىا عمى 2012دراسة الموزي )
 الوالء التنظيمي لممعممين في محافظة العاصمة عمان"

لمدارس الثانوية وأثره ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستويات الذكاء العاطفي لمديري ا
 عمى الوالء التنظيمي لممعمميف في محافظة العاصمة عماف.

وقد تـ اختيار عينة عنقودية عشوائية وطبقية عشوائية مف مديري المدارس الثانوية وعددىـ 
(، وتـ استخداـ أداتيف األولى مقياس لمذكاء العاطفي لممديريف 285(، ومعممييـ وعددىـ )45)
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، وتـ التوصؿ إلى وقد استخدـ المنيج شبو التجريبي انة لموالء التنظيمي لممعمميف،والثانية استب
 النتائج التالية:

 أف مستوى الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عماف متوسط. 7أ

 أف مستوى الوالء التنظيمي لممعمميف في محافظة العاصمة عماف متوسط. 7ة

إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي تبعًا لمتغير جنس المعمميف وجود فروؽ ذات داللة  7ت
 لصالح اإلناث.

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي تبعًا لمتغير الخبرة لصالح  7خ
 أصحاب الخبرة مف فئة ) مف إحدى عشرة سنة فأكثر(.

لمتغير المؤىؿ العممي  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي تبعاً  7ج
 ولصالح أصحاب فئة ) دكتوراه ماجستير(.

 عمى الدراسات السابقة: العام التعميق -رابعاً 
المحور األوؿ الذكاء العاطفي تـ تصنيؼ الدراسات السابقة إلى محوريف، حيث تناوؿ 

المتغيرات، الوالء التنظيمي وعبلقتو ببعض  حور الثانيالمتناوؿ ببعض المتغيرات، و  وعبلقتو
ولوحظ ندرة الدراسات التي تناولت العبلقة بيف الذكاء العاطفي والوالء التنظيمي وخاصة في البيئة 

 المحمية الفمسطينية.

 أىدافيا، ومنيجيتيا، في تنوع ىناؾ وجدت السابقة، لمدراسات الباحثة ضااستعر  خبلؿ ومف

 :لذلؾ عرضاً  يمي وفيما الحالية. بالدراسة عبلقتيا ومدى ونتائجيا، وأدواتيا،

 دراسات الذكاء العاطفي: . أ
 األىداف حيث من: 

 لتبايف أىداؼ تبعاً  األىداؼ في العاطفي لمذكاء تناوليا في السابقة الدراسات اختمفت

 بسموؾ المواطنة التنظيمية وعبلقتو العاطفي الذكاء مستوى عمى التعرؼ إلى ىدؼ ما فمنيا الباحثيف،

 أو ،(2511دراسة بظاظو ) مثؿ الوظيفي باألداءأو عبلقتو  (،2512دية )دراسة الرقاد وأبو  مثؿ

ودراسة (، 2511بمقدرة المدراء عمى اتخاذ القرار وحؿ المشكبلت مثؿ دراسة أبو عفش )عبلقتو 
عبلقتو  (، أو2515عبلقتو بميارات مواجية الضغوط مثؿ دراسة األسطؿ ) أو(، 2559)صالح 

 .(2515دراسة العمواف )بالميارات االجتماعية مثؿ 
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بينما ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ إلى مستوى الذكاء العاطفي لمديري المدارس 
الموزي ؼ دراسة دوالتي اتفقت مع ى الثانوية بمحافظات غزة وعبلقتو بالوالء التنظيمي لممعمميف.

(2512.) 
 :من حيث مجتمع وعينة الدراسة 

باحث آلخر تبعًا لنوع المستجيب. فمف الدراسات السابقة ما تـ لقد تبايف المجتمع والعينات مف 
تطبيقيا عمى القادة األكاديمييف في الجامعات األردنية وأعضاء الييئة التدريسية فييا مثؿ دراسة 

ورؤساء  ومنيا ما طبؽ عمى الموظفيف والمدراء، (2511ودراسة باريش ) (2512الرقاد وأبو دية )
( ودراسة 2559ودراسة صالح ) (2511( ودراسة أبو عفش )2511ظو )مثؿ دراسة بظا األقساـ

، ومنيا ما تـ تطبيقو (2554( ودراسة ستيقبلنجوزف )2557ودراسة ميميوف ) (2512ينج وتينج )
 .(2515ودراسة العمواف ) (2515طمبة مثؿ دراسة األسطؿ )العمى 

المدارس الثانوية الحكومية في بينما الدراسة الحالية تناولت الذكاء العاطفي لمديري  
، والتي اتفقت مع دراسة الموزي ( مديرًا مف كبل الجنسيف145، والبالغ عددىـ )محافظات غزة

 .( والتي أجريت عمى عينة مف مديري المدارس الثانوية2512)

 :من حيث المنيج المستخدم 

تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الوصفي التحميمي 
( 2511( ودراسة بظاظو )2511باعتباره المنيج المبلئـ لمدراسات اإلنسانية مثؿ دراسة أبو عفش )

ودراسة ستيقبلنجوزف (، 2559(، ودراسة صالح )2515ودراسة العمواف )(، 2515ودراسة األسطؿ )
(2554). 

 المنيج الوصفي االرتباطياميا استخداختمفت مع الدراسة الحالية في  السابقة وبعض الدراسات
، وبعض (2557ودراسة ميميوف ) (2512ودراسة ينج وتينج ) (2512دراسة الرقاد وأبو دية ) مثؿ

األخر ، والبعض (2511الدراسات السابقة استخدمت المنيج الوصفي والكمي مثؿ دراسة باريش )
 .(2512استخدـ المنيج شبو التجريبي مثؿ دراسة الموزي )

 :من حيث النتائج 

( 2512فقد كشفت نتائج دراسة الرقاد وأبو دية ) تباينت نتائج الدراسات السابقة وفؽ أىدافيا،
بنسبة  عالية لمذكاء العاطفي لدى القادة األكاديمييف في الجامعات األردنية الرسمية عف وجود درجة

 عناصر بيف إحصائية داللة ذات عبلقة وجود ( إلى2511أبو عفش ) دراسة أظيرت%(، و 79)
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 التابع اإلقميمي ةز غ مكتب في لممدراء المشاكؿ وحؿ القرار اتخاذ وفاعمية عاـ، بشكؿ العاطفي الذكاء

 األونروا راءمد ومقدرة العاطفي الذكاء بيف إحصائية داللة ذات عبلقة وجود إلى باإلضافة لؤلونروا،

 الميارة لمجاؿ بالنسبة عمييـ المشرؼ وعدد العممي لممؤىؿ ُتعزى المشاكؿ وحؿ القرار اتخاذ عمى

 عمى األونروا راءمد ومقدرة العاطفي الذكاء بيف إحصائية داللة ذات عبلقة وجود وعدـ االجتماعية،

 وعدد الوظيفية والدرجة العممي والمؤىؿ والخبرة والعمر لمجنس ُتعزى المشاكؿ وحؿ القرار اتخاذ

 الذكاء بيف إحصائية داللة ذات عبلقة ( توصمت إلى  وجود2511ودراسة بظاظو ) .عمييـ المشرؼ

 العمؿ فرؽ )قيادة األربعة بأبعاده الميني األداء فاعمية و سينج نموذج الثبلثة حسب بمكوناتو العاطفي

 النزاع(، وحؿ الصراع إدارة عمى القدرة و معنوياً  العامميف تحفيز عمى القدرة و العبلقة باآلخريف إدارة و

عمى  الخدمة سنوات وعدد الوظيفية والدرجة الجنس لعامؿ أثر ىناؾ ليس أف الدراسة كما أظيرت
نما لؤلونروا، التابع اإلقميمي غزة مكتب في العامميف المدراء لدى العاطفي الذكاء مستوى  ىناؾ أثر وا 

 التي في الحياة الخبرة نتيجة وىذا االنفعالي النضوج عمى مباشر بشكؿ يؤثر أنو وجد فقد العمر لعامؿ

( أظيرت وجود 2515بينما دراسة األسطؿ ) .الناس مف متنوعة أصناؼ مخالطة نتيجة تكتسب
لدى طمبة كميات التربية بجامعات  عبلقة إيجابية بيف الذكاء العاطفي وميارات مواجية الضغوط

 .ارتفاع مستوى الذكاء العاطفي بيف طمبة كميات التربية بصفة عامةغزة، كما توصمت الدراسة إلى 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء العاطفي بيف ( توصمت إلى 2515ودراسة العمواف )

ائية في الذكاء العاطفي بيف طمبة وجود فروؽ ذات داللة إحصو  الذكور واإلناث لصالح اإلناث.
( 2559ودراسة صالح ) التخصصات العممية واإلنسانية لصالح الطمبة ذوي التخصصات اإلنسانية.

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ أساليب الذكاء العاطفي وجودة أظيرت نتائجيا 
وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة بيف ( أشارت نتائجيا 2512ودراسة ينج وتينج ) القرارات اإلدارية.

( أشارت نتائجيا إلى أف 2511باريش )ودراسة  أبعاد الذكاء العاطفي ومخرجات القيادة التحويمية.
مكونات الذكاء العاطفي )إدراؾ الذات، الوعي االجتماعي، الميارات االجتماعية( ليا صمة وثيقة 
بفاعمية القيادة في مؤسسات التعميـ العالي، وكاف بعد التعاطؼ ىو أكثر أبعاد الذكاء العاطفي الذي 

ة إيجابية بيف ىناؾ عبلقة ارتباطيو يأخذ عمى عاتقو فاعمية القيادة في مؤسسات التعميـ العالي، 
أف مستوى الذكاء ( فقد خمصت إلى 2557ودراسة ميميوف ) الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي.

أف ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة بيف الذكاء العاطفي و  ًا،العاطفي لرؤساء األقساـ كاف متوسط
ات اآلتية: عدـ وجود فروؽ ذات داللة في استجابات أفراد العينة لممتغير ، و لرئيس القسـ وعمره

( توصمت نتائجيا 2554ودراسة ستيقبلنجوزف ) )النوع، سنوات الخدمة، وسنوات الخدمة في القسـ(.
الفريؽ وتوافقو  اىناؾ عبلقة بيف كؿ مف الذكاء العاطفي وأداء المدراء األساسي ورضإلى أف 
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د الذكور ال توجد فروقات ذات اتجاه واضح في مكونات الذكاء العاطفي عن، و وكذلؾ الربحية
أوضحت الدراسة أف ، وكما واإلناث في عينة الدراسة سوى عنصر التفاؤؿ فيو أعمى عند اإلناث

ودراسة الموزي  ذكاء عاطفي عالي المستوى. يالمطاعـ ذات الربحية العالية تستحوذ عمى مدراء ذ
لعاصمة ( توصمت إلى أف مستوى الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية في محافظة ا2512)

 عماف متوسط.

 دراسات الوالء التنظيمي: . ب

 :من حيث االىداف 

 وذلؾ السابقة، ساتراالد أىداؼ كذلؾ تنوعت فقد ،الوالء التنظيمي بموضوع يتعمؽ فيما أّما

ىدؼ لقياس الوالء التنظيمي في المجاؿ الشرطي مثؿ  ما فمنيا ألجمو، ُأعدت الذي اليدؼ حسب
ومنيا ما ىدؼ لتحديد أثر العبلقة بيف الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي (، 2559دراسة الكتبي )

كما ىدفت  (،2552ودراسة كانشانا شيوتما ) (،2557ودراسة غنيـ )(، 2558مثؿ دراسة عويضة )
( إلى التعرؼ إلى مستوى االلتزاـ الوظيفي لدى العامموف في الجامعات 2556دراسة حنونة )

( الوالء التنظيمي وعبلقتو 2554تناولت دراسة األحمد )و كما الفمسطينية في قطاع غزة، 
( تناولت التعرؼ 2553ودراسة الخشالي )بالخصائص الشخصية والرغبة في ترؾ المنظمة والمينة، 

وىدفت دراسة جورج وآخروف إلى الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية، 
كما ىدفت دراسة جوف ( إلى معرفة العبلقة بيف الوالء التنظيمي واالحتراؽ الوظيفي، 2551)
ودراسة سميث ( إلى الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف الوالء التنظيمي وثقافة التنظيـ، 1998)
ية والوالء التنظيمي، ( ىدفت إلى بحث أثر سموؾ المدير عمى الرضا الوظيفي واإلنتاج1997)

( ىدفت إلى تحميؿ الوالء التنظيمي لممحاسبيف في المؤسسات 1996ودراسة فالينسي وآخروف )
( ىدفت إلى التعرؼ إلى العوامؿ المؤثرة عمى الوالء الميني 1994ودراسة بوؼ وروبرتس )المينية، 

 التنظيمي.والتعرؼ إلى العبلقة بيف الوالء الميني والوالء والوالء التنظيمي، 
 :من حيث مجتمع وعينة الدراسة 

لقد تبايف المجتمع والعينات أيضًا في موضوع الوالء التنظيمي مف باحث آلخر تبعًا لنوع 
مثؿ دراسة  بإدارات وأقساـ الشرطة العامميفالمستجيب. فمف الدراسات السابقة ما تـ تطبيقيا عمى 

عويضة  األىمية الفمسطينية مثؿ دراسةالعامميف في المنظمات ومنيا عمى  (،2559الكتبي )
( ودراسة 2552دراسة كانشانا شيوتما ) ، منيا ما طبؽ عمى العامميف في الشركات مثؿ(2558)

، ومنيا ما طبؽ عمى أعضاء ىيئة تدريس في الجامعات مثؿ دراسة غنيـ (2551جورج وآخروف )
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ا تـ تطبيقو عمى الممرضيف ، ومنيا م(2553ودراسة الخشالي ) (2556ودراسة حنونة ) (2557)
ومنيا ما طبؽ عمى مديري المدارس ، (1997ودراسة سميث ) (2554مثؿ دراسة األحمد )

ومنيا تـ تطبيقو عمى  (،1988والمعمميف واألخصائييف االجتماعييف والنفسييف مثؿ دراسة جوف )
دراسة بوؼ  ومنيا طبؽ عمى الميندسيف مثؿ(، 1996المحاسبيف مثؿ دراسة فالينسي وآخروف )

 .(1994وروبرتس )

بينما الدراسة الحالية تناولت الوالء التنظيمي لممعمميف في المدارس الثانوية الحكومية في  
، والتي اتفقت مع دراسة ( معممًا مف كبل الجنسيف255، حيث بمغت عينة الدراسة )محافظات غزة

 .(285ية وعددىـ )( والتي طبقت عمى عينة مف معممي المدارس الثانو 2512الموزي )
 :من حيث المنيج المستخدم 

تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الوصفي التحميمي 
(، 2557(، ودراسة غنيـ )2558باعتباره المنيج المبلئـ لمدراسات اإلنسانية مثؿ دراسة عويضة )

(، ودراسة كانشانا 2553(، ودراسة الخشالي )2554ودراسة األحمد )(، 2556ودراسة حنونة )
(، ودراسة 1996ودراسة فالينسي وآخروف )(، 2551(، ودراسة جورج وآخروف )2552شيوتما )

 (.1994بوؼ وروبرتس )
وبعض الدراسات السابقة اختمفت مع الدراسة الحالية في استخداميا منيج المسح االجتماعي 

 (.1997، ودراسة سميث )(1998ودراسة جوف )(، 2559ي )مثؿ دراسة الكتب

 :من حيث النتائج 

فدراسة فقد تباينت أيضًا نتائج الدراسات السابقة والتي تناولت الوالء التنظيمي وفؽ أىدافيا، 
أكثر العوامؿ تأثيرًا عمى الوالء الوظيفي ىي العوامؿ العائدة ( أظيرت نتائجيا إلى 2559الكتبي )
ف ىناؾ ارتباًطا معنويًا بيف العوامؿ الذاتية والمتغيرات الشخصية والمتغيرات إ ، حيثالعمؿإلى بيئة 

الوظيفية، وأف ىناؾ ارتباًطا معنويًا أيضا بيف العوامؿ العائدة لمدير اإلدارة والمتغيرات الشخصية 
تنظيمي مف الوالء ال د مستوى عاؿٍ و وجخمصت نتائجيا إلى ( 2558) دراسة عويضةو  والوظيفية.

يجابية بيف عوامؿ إد عبلقة و وج(، و %81) بنسبة في المنظمات األىمية بمحافظات غزة يقدر
لمموظفيف  ميوبيف العوامؿ المؤثرة في الوالء التنظي ،الرضا الوظيفي المتعمقة بالعمؿ في المنظمة

إحصائية في أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة ، كما و في أعماليـ ومنظماتيـ األخرى
استجابة المبحوثيف حوؿ أثر الرضا الوظيفي عمى الوالء التنظيـ لدى العامميف في المؤسسات 

مستوى ( أشارت نتائجيا إلى أف 2557ودراسة غنيـ ) األىمية الفمسطينية بمحافظات قطاع غزة.
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الوالء وجود عبلقة ذات داللة إحصائية في مستوى ، و الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي مرتفع
فروؽ ذات داللة إحصائية  وجود التنظيمي تعزى لكؿ مف الجنس والرتبة األكاديمية والكمية، وكذلؾ

وكذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  ،في مستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس
 عدؿ الدخؿ.الجامعة والخبرة والعمر وم :مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي تعزى لمتغيرات

مف الوالء التنظيمي لدى موظفي  وجود مستوى عاؿٍ ( أظيرت نتائجيا إلى 2556ودراسة حنونة )
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، كما أشارت الدراسة إلى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف 

يرات الديمغرافية ف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة والمتغيمستويات الوالء التنظيمي لدى العامم
التالية: )العمر، مستوى التعميـ، نوع الوظيفة، مدة الخدمة بالجامعة، المستوى الوظيفي(، في حيف 
 :أظيرت النتائج عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي تعزى لمتغير

توفير والء اآلتية:  ( فقد خمصت إلى النتائج2554ودراسة األحمد ) )الجنس، ومكاف العمؿ(.
عدـ ، و تنظيمي متوسط لدى العامميف في التمريض في مستشفيات وزارة الصحة بمدينة الرياض

لمتغير الحالة االجتماعية، ووجود عبلقة  ىذات داللة إحصائية في الوالء التنظيمي تعز  روؽوجود ف
عكسية بيف الرغبة في ترؾ عدـ وجود عبلقة و طردية بيف كؿ مف الدخؿ الشيري والوالء التنظيمي، 

وجود مستوى ( خمصت إلى النتائج التالية: 2553ودراسة الخشالي ) المينة والوالء التنظيمي.
الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس، ووجود عبلقة سمبية بيف النمط القيادي متوسط مف 

وجود عبلقة إيجابية ، و يسوبيف الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدر  ،األوتوقراطي لرؤساء األقساـ
بيف نمط القيادة الديمقراطي لرؤساء األقساـ والوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس، وعبلقة سمبية 

عدـ وجود عبلقة ذات داللة ، و بيف النمط المتساىؿ والوالء التنظيمي ألعضاء الييئة التدريسية
عبلقة ذات داللة إحصائية بيف إحصائية بيف الخصائص الشخصية والوالء التنظيمي، وتوجد 

الراتب الشيري والوالء العاطفي، وتوجد عبلقة سمبية ذات داللة إحصائية بيف الراتب والوالء 
انخفاض مستوى الرضا ( فقد توصؿ إلى النتائج التالية: 2552ودراسة كانشانا شيوتما ) المستمر.

ختبلؼ مستوى كؿ مف الرضا ا، و سف العامميف في مستوى الوالء التنظيمي طسالوظيفي ومتو 
توجد عبلقة معنوية بيف الرضا الوظيفي والوالء ، و الوظيفي والوالء التنظيمي باختبلؼ السف

إلى أنو كمما توفر الوالء التنظيمي لدى توصمت  ( فقد2551ودراسة جورج وآخروف ) التنظيمي.
أنو ال توجد عبلقة بيف  ( توصمت إلى1998ودراسة جوف ) .ت درجة االحتراؽ لديوالفرد كمما قمّ 

وال توجد  ،الوالء التنظيمي والمناخ التنظيمي، وال توجد عبلقة بيف الوالء التنظيمي ومناخ االتصاؿ
خمصت إلى أف ىنالؾ عددًا ( 1997سميث ). ودراسة عبلقة بيف تأثير مدة العمؿ والوالء التنظيمي

نشاء قنوات اتصاؿ،  مف العوامؿ التي تزيد الوالء منيا ميارات القيادة، ودعـ العامميف ومساعدتيـ، وا 
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ـ حؿ المشكبلت عمومًا، وأف وضوح العمؿ دوأيضًا مف أسباب ضعؼ الوالء مشكبلت االتصاؿ وع
يزيد مف الوالء التنظيمي لؤلفراد، وأف مف العوامؿ المسببة لعدـ الرضا وضعؼ الوالء ىي التي 

ودراسة فالينسي وآخروف  .والجوانب الماديةتتعمؽ بظروؼ العمؿ مف حيث الراتب ونظاـ الحوافز 
وجود ، و وجود عبلقة طردية بيف العمر والمستوى الوظيفي و الوالء التنظيميخمصت إلى ( 1996)

 .وجود عبلقة موجبة بيف الرضا والوالء التنظيمي، و فروؽ في الوالء لصالح الذكور

توصمت إلى أف مستوى الوالء  ( والتي2512كما اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الموزي )
 التنظيمي لممعمميف في محافظة العاصمة عماف جاء بدرجة متوسطة.

 أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 مف خبلؿ الدراسات السابقة استفادت الباحثة ما يمي:

مف الذكاء العاطفي والوالء  أبعاد ومكونات كؿ   إلىفكرة الدراسة، حيث تـ التعرؼ  بناء .1
 أجنبية. ـعربية أ ـي البيئات المختمفة سواء محمية أالتنظيمي المتبعة ف

 االطبلع عمى اإلطار النظري لمدراسات السابقة. .2

 تجنب دراسة قضايا سبؽ وأف درسيا غيرىا مف الباحثيف. .3

 اسة.ودت الباحثة بأسماء العديد مف الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع الدر زُ  .4

 اختيار منيج الدراسة وىو المنيج الوصفي التحميمي. .5

 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة. .6

 نوع المعالجات اإلحصائية المتبعة. إلىالتعرؼ  .7

 بناء أداة الدراسة المستخدمة وىي االستبانة وتحديد مبلمحيا وتطورىا. .8

 سنوات الخدمة(. –المؤىؿ العممي  –العمر  –)الجنس  :تحديد المتغيرات المناسبة لمدراسة .9

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

تتميز الدراسة الحالية عف سابقاتيا مف الدراسات السابقة في أنيا تتناوؿ موضوعًا حديثًا  .1
فظات وتـ تطبيقيا عمى مدارس الثانوية في محا ،ربط بيف الذكاء العاطفي والوالء التنظيمي

غزة، كأوؿ دراسة فمسطينية تدرس العبلقة بيف الذكاء العاطفي لمديري المدارس وأثره عمى 
 .)حسب عمـ الباحثة( الوالء التنظيمي لممعمميف

(، 2558ف أغمب الدراسات الموجودة في البيئة المحمية مثؿ دراسة )عويضة، إحيث 
ة الذكاء العاطفي أو الوالء ( قامت بدراس2556(، ودراسة )حنونة، 2557ودراسة )غنيـ، 
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التنظيمي وربطو بمتغيرات مختمفة مثؿ الرضا الوظيفي، وااللتزاـ التنظيمي، ولـ يتـ دراسة 
 الذكاء العاطفي والوالء التنظيمي بالدراسات السابقة.

ف مجتمع الدراسة إتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في مجاؿ التطبيؽ، حيث  .2
 مدراس الثانوية بمحافظات غزة ف فييمف العامم

(، ودراسة )غنيـ، 2558وجدت الباحثة أف أغمب الدراسات السابقة كدراسة )عويضة،  لقد
(، 2554(، ودراسة )األحمد، 2559(، ودراسة )الكتبي، 2556(، ودراسة )حنونة، 2557

ات، وغيرىا مف الدراسات األخرى قامت بتطبيؽ الدراسة عمى جيات مختمفة مثؿ: )الجامع
 المنظمات األىمية، اإلدارة العامة لمشرطة، الشركات(.

تتميز ىذه الدراسة بأنيا استخدمت أداتيف إحداىما مقياس لمذكاء العاطفي لممديريف،  .3
 واألخرى استبانة لقياس الوالء التنظيمي لممعمميف.

نضاج مساراتيا، ومجمؿ القوؿ فإف الدراسات السابقة ليا دور ميـ في تعزيز الدراسة الحالية،  وا 
الرغـ مف وجود بعض االختبلفات في األىداؼ أو األدوات أو األساليب، إال أنيا أكسبت عمى ف

الباحثة سعة في االطبلع لكؿ جوانب موضوع الدراسة، وتأمؿ الباحثة في أف تكوف ىذه الدراسة 
حافظات غزة عمى إضافة جديدة إلى المكتبة العربية، تساعد في تعزيز دور مديري المدارس في م

مستوى عاؿ مف الممارسات التربوية في مؤسستيـ، وعمى درجة ممارسة أوسع وأنجع لمقرارات 
التربوية، وتساعد القادة التربوييف ببياف أىـ المشكبلت التي تواجييـ، وفي اتخاذ القرارات المناسبة 

ز ميارات الذكاء العاطفي لحميا، ومف ثـ متابعة تنفيذ ىذه القرارات بعد اتخاذىا، مف خبلؿ تعزي
ف حوليـ، وفي المشاركة في تحقيؽ النجاح يوالتي تساعد في كسب قموب المعمم لمدراء المدارس،

 واألىداؼ التربوية المنشودة وتعزيز الوالء التنظيمي ليـ.
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 الدراسة: وضفر  -خامساً 
بيف الذكاء  α ≤ (0.05)توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1

العاطفي لمديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة وعبلقتو بالوالء التنظيمي 
 لممعمميف.

الذكاء في درجات  α ≤ (0.05)عند مستوى داللة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .2
العاطفي لدى مدراء مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس: 

 إناث(.، )ذكور

الذكاء في درجات  α ≤ (0.05)عند مستوى داللة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .3
العاطفي لدى مدراء مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة تعزى لمتغير المؤىؿ 

 العممي: )بكالوريس، ماجستير فما فوؽ(.

ذكاء الفي درجات  α ≤ (0.05)عند مستوى داللة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .4
العاطفي لدى مدراء مدارس المرحمة الثانوية في محافظات غزة تعزى لعدد لسنوات الخدمة 

 سنوات(. 15سنوات، أكثر مف  15-5سنوات،  5العممية: )أقؿ مف 

الوالء في درجات  α ≤ (0.05)عند مستوى داللة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .5
المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لنوع التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية في 

 إناث(.، الجنس: )ذكور

الوالء في درجات  α ≤ (0.05)عند مستوى داللة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .6
التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى 

 .(سنة فأكثر 35سنة،  35أقؿ مف )لمتغير العمر: 

الوالء في درجات  α ≤ (0.05)عند مستوى داللة وجد فروؽ ذات داللة إحصائية ت .7
التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى 

 .(بكالوريس، ماجستير)لممؤىؿ العممي: 

الوالء في درجات  α ≤ (0.05)عند مستوى داللة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .8
التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لعدد 

 سنوات(. 15سنوات، أكثر مف  15-5سنوات،  5أقؿ مف )سنوات الخدمة العممية: 
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 انفصم انرابغ
 إجراءات اندراسة

 تمييد 

 راسةأواًل: منيج الد 
 لدراسةا ثانيًا: مجتمع 
  :عينة الدراسةثالثًا 
 الدراسة واترابعًا: أد 
  :العاطفي الذكاءالستبانة  الخصائص السيكومتريةخامسًا 

  :الستبانة الوالء التنظيمي الخصائص السيكومتريةسادسًا 
 المعالجات اإلحصائيةبعاً سا : 
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ػاضدرادظػإجراءات

 : تمييد
ىذه في  في الجانب الميداني المتبعةالخطوات واإلجراءات تعرض الباحثة في ىذا الفصؿ 

، ومجتمع الدراسة األصمي، والعينة التي طبقت عمييا الدراسة، منيجية البحث الدراسة مف حيث
والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ  يا الباحثة بدراستيا،واألدوات التي استخدمت

عنا الخطوات وعميو اتبالبيانات الختبار صدؽ وثبات األدوات والتوصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة، 
 التالية:

 منيج الدراسة: -أوالً 
واقع " الذكاء العاطفي يحاوؿ وصؼ  والذي التحميمي، الوصفي المنيج ةالباحث تاتبع

وتحميؿ دور  لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعبلقتو بالوالء التنظيمي لممعمميف"،
المتغيرات التالية: )الجنس، العمر، سنوات الخدمة، المؤىؿ العممي( عمى العبلقة بيف الذكاء 

 في محافظات غزة،العاطفي لممديريف والوالء التنظيمي لممعمميف في المدارس الثانوية الحكومية 
 في أمبلً  ويقيـ ويفسر يقارفأف  الذي يحاوؿ المنيج الوصفي التحميميبحيث يمكف تعريفو عمى أنو " 

 المنيج ىذا أف إلى إضافة عف الموضوع، المعرفة رصيد بيا يزيد معني ذات تعميمات إلي التوصؿ

 عنيا ويعبر دقيقًا، وصفاً  يصفيا حيث موضوع الدراسة، يناسب ألنو الدراسة، ىذه لمثؿ المناىج أنسب

ختبار و النتائج استخبلص ثـ ومف وكمًا، كيفاً   إلى التوصؿ بيدؼ الدراسة فرضيات تقييميا وا 

 . (117: 2511)أبو عفش،  وعممية واضحة توصيات

 ين لممعمومات:ياستخدمت الباحثة مصدرين أساسقد و  

لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلى جمع  المصادر األولية: .1
البيانات األولية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصًا ليذا الغرض، 

 مدارس الثانوية.الف في يالمدراء والمعممعينة مف ووزعت عمى 
مصادر  لمبحث إلىمعالجة اإلطار النظري  في حيث اتجيت الباحثة المصادر الثانوية: .2

البيانات الثانوية والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة، والدوريات 
ة، والبحث والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراس

 نترنت المختمفة.والمطالعة في مواقع اإل

 جتمع الدراسة:م -ثانياً 
لمعاـ  محافظات غزةالمرحمة الثانوية ب يومعمم يريمدجميع يتمثؿ مجتمع الدراسة مف 

أما ومديرة،  اً مدير  (145)ف في المرحمة الثانوية العاممي ، فقد بمغ عدد المدراء2513/2514الدراسي 
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ويتضح ذلؾ مف خبلؿ ، معمـ ومعممة (5515) فقد بمغ عدد المعمميف العامميف في المرحمة الثانوية
 الجدوؿ التالي:

 في مدارس الثانوية الحكومية في قطاع غزة يوضح توزيع مجتمع الدراسة (4جدول رقم )

 عدد المدراء المديرية م
عدد 

 المعلمون

عدد 
 المعلمات

 المعلمين مجموع
 )ذكور وإناث( 

 753 392 361 24 شمال غزة 1

 1527 375 652 21 شرق غزة 2

 1555 496 559 27 غرب غزة 3

 515 483 27 27 الوسطى 4

 617 274 343 14 غرب خان يونس 5

 447 233 214 16 شرق خان يونس 6

 656 376 285 16 رفح 7

 5015 2629 2386 145   اإلجمالي الكلي

 (2514-2513)المصدر/ قسـ االحصاء في وزارة التربية والتعميـ في عاـ 

 الدراسة:عينة  -ثالثاً 
راس مف مجتمع المدراء العامميف في المد%( 65بنسبة )تـ اختيار عينة طبقية عشوائية 

 اختيارتـ ( مديرًا مف كبل الجنسيف. كما 87الثانوية في محافظات غزة، وبمغ عدد عينة المدراء )
انوية في المدارس المرحمة الث يمعمممجتمع مف  (%5)بنسبة عشوائية طبقية عينة عشوائية 

مصنفيف  ،مف كبل الجنسيف اً معمم (255)المعمميف بمغت عينة حيث الحكومية بمحافظات غزة، 
 وتفاصيؿ العينة موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:. ةمعمم (131) ، واً معمم (119)كاآلتي: 

 في محافظات قطاع غزة والمدراء ( تصميم العينة لفئة المعممين5جدول )
نوع 

 المديرية الفئة 
 مجتمع الدراسة الكمي

 العينة الكمية النسبة%
 نوع الجنس

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

فئة 
 المعمميف

 38 20 18 38 0.15 753 392 361 شماؿ غزة 

 50 25 25 50 0.20 1005 496 509 غرب غزة

 51 19 33 51 0.20 1027 375 652 شرؽ غزة

 25 24 1 25 0.10 510 483 27 الوسطى

 31 14 17 31 0.12 617 274 343 خاف يونس

 22 12 11 22 0.09 447 233 214 شرؽ خا ف يونس

 33 19 14 33 0.13 656 376 280 رفح

 250 131 119 250 1.00 5015 2629 2386 المجموع
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نوع 
 المديرية الفئة 

 مجتمع الدراسة الكمي
 العينة الكمية النسبة%

 نوع الجنس

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

فئة 
 المدراء

 14 8 7 14 0.17 24 13 11 شماؿ غزة 

 16 8 8 16 0.19 27 13 14 غرب غزة

 19 10 9 19 0.22 32 17 15 شرؽ غزة

 10 2 8 10 0.11 16 13 11 الوسطى

 8 4 4 8 0.10 14 7 7 خاف يونس

 10 5 5 10 0.11 16 8 8 شرؽ خا ف يونس

 10 6 4 10 0.11 16 10 6 رفح

 87 43 44 87 1.00 145 71 74 المجموع

 عينة الدراسة:الخصائص الديمغرافية ألفراد 
 الخصائص الديمغرافية لفئة المعممين 

 لمعممينديمغرافية لفئة ايوضح توزيع أفراد العينة حسب المعمومات ال (6جدول رقم )
 النسبة % التكرار المتغيرات الديمغرافية

     نوع الجنس

 47.6 119 ذكر

 52.4 131 أنثى

 100.0 250 المجموع

     العمر

 38.0 95 35أقؿ مف 

 62.0 155 فأكثر 35

 100.0 250 المجموع

     المؤىل العممي

 82.4 206 بكالوريوس

 1776 44 ماجستير

 100.0 250 المجموع

     عدد سنوات الخدمة

 21.2 53 سنوات 5أقؿ مف 

 29.2 73 سنوات 15 – 5مف 

 49.6 124 سنوات 15أكثر مف 

 100.0 250 المجموع
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نسبة اإلناث ، بينما (%4776) حيث بمغ نسبة المعمميف الذكور في الدراسة نوع الجنس:
(5274)%. 

 (%62)سنة، بينما  35عمارىـ أقؿ مف أمف المعمميف  (%38بمغ ما نسبتو) الفئات العمرية:
 سنة فأكثر. 35أعمارىـ 

 (%1776)ومف المعمميف حاصميف عمى الشيادة الجامعية،  (%82بمغ ما نسبتو ) المؤىل العممي:
 .ماجستير

مف المعمميف لدييـ خبرة عممية في مجاؿ التدريس أقؿ  %(2172بمغ ما نسبتو ) سنوات الخدمة:
سنوات  %(4976) سنوات، و 15-5سنوات خبراتيـ بيف  تراوحت %(2972)سنوات، بينما  6مف 

 سنوات. 15خبراتيـ العممية أكثر مف 

 :الخصائص الديمغرافية لفئة المدراء 

 دراءلما ديمغرافية لفئة يوضح توزيع أفراد العينة حسب المعمومات ال (7) جدول رقم
 النسبة % التكرار المتغيرات الديمغرافية

     نوع الجنس

 50.6 44 ذكر

 49.4 43 أنثى

 100.0 87 المجموع

     العمر

 5.7 5 35أقؿ مف 

 94.3 82 فأكثر 35

 100.0 87 المجموع

     المؤىل العممي

 70.1 61 بكالوريوس

 29.9 26 ماجستير فما فوؽ

 100.0 87 المجموع

     عدد سنوات الخدمة

 17.2 15 سنوات 5أقؿ مف 

 47.1 41 سنوات 15 – 5مف 

 35.6 31 سنوات 15أكثر مف 

 100.0 87 المجموع
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 (.%4974نسبة المدراء اإلناث )، بينما %(5576) حيث بمغ نسبة المدراء الذكور نوع الجنس:

 (%9473)، بينما %(577)سنة  35المدراء الذيف تقؿ أعمارىـ عف  وبمغ نسب الفئات العمرية:
 سنة فأكثر. 35مف المدراء أعمارىـ 
مف المدراء حاصميف عمى الشيادة الجامعية،  (%7571) أظيرت العينة أف المؤىل العممي:

 مف المدراء مف حممة الماجستير فما فوؽ. %(2979)بينما 
المدراء في عينة الدراسة الذيف لدييـ خبرة عممية في مينة المدير  وبمغت نسب سنوات الخدمة:

سنوات، و  15-5تراوحت سنوات خبراتيـ بيف  %(4771)، بينما (%1772) سنوات 6أقؿ مف 
 سنوات. 15سنوات خبراتيـ العممية أكثر مف  %(3576)

 الدراسة: واتأد -رابعاً 

إستبانتيف حوؿ " الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعبلقتو  دتـ إعدا
 ستبانة، وااللممدراءالذكاء العاطفي  لقياساألولى ستبانة اال أعدت حيث بالوالء التنظيمي لممعمميف".

 .الوالء التنظيمي لممعمميف لقياسالثانية 
 إجراءات بناء أدوات الدراسة:

المرتبط  التربوي والسيكولوجي واالجتماعي ما أتيح ليا مف األدباإلطبلع عمى بثة . قامت الباح1
 بمتغيرات الدراسة والذي ساعد الباحثة عمى تكويف خمفية عممية لموضوع الدراسة.

بحاث المحمية والعربية والعالمية ذات العبلقة بمتغيرات بعض الدراسات واألعمى الباحثة  اطمعت. 2
 منيا في بناء األدوات.الدراسة لبلستفادة 

، تـ عرضيا عمى داة وصياغة فقراتيا بأسموب واضح ومفيوـ، ومراجعتيا لغوياً عداد األإ.بعد 3
وذلؾ لمتأكد مف أف الفقرات تقيس ما ، غزةنفس والتربية في جامعات مجموعة مف أساتذة عمـ ال

عض الفقرات غير وقاموا بتعديؿ وحذؼ بعض فقرات المقاييس، حيث تـ حذؼ بوضعت لقياسو، 
 ستبانة.االالمنتمية مف 

قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ األداة وثباتيا مف خبلؿ تطبيقيا عمى عينة استطبلعية، تـ  .4
 اختيارىـ بشكؿ عشوائي، وصيغت األداة في صورتيا النيائية.

 . تطبيؽ أدوات الدراسة عمى العينة الفعمية لمدراسة.5
الستخراج النتائج وتحميميا  spssحصائية المناسبة وذلؾ باستخداـ برنامج . استخداـ األساليب اإل6

 طار النظري.ومناقشتيا في ضوء الدراسات السابقة واإل
 صياغة التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج.قامت الباحثة ب .7
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 )إعداد الباحثة(:المدراء  -استبانة الذكاء العاطفي -أوالً 
 :االستبانةوصف 

قطاع  في الذكاء العاطفي لممدراء في المرحمة الثانويةمستوى  عمىلتعرؼ إلى اتيدؼ االستبانة 
وكؿ ، مجاالت الذكاء العاطفي( فقرة، تركز عمى 35في صورتيا النيائية ) ت االستبانة، وتضمنغزة

إجابػػات تبػػدأ اإلجابػػة  خمػػس بعػػاده، وأمػػاـ كػػؿ عبػػارةأو  بالػػذكاء العػػاطفيتػػرتبط  االسػػتبانةعبػػارة فػػي 
( أمػاـ العبػارة التػي xضع المبحوث إشارة )يو  ،) كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمة جدًا(ىاألول

والعبارات كميا صحيحة وبيا تدرج يبدأ مف النفي المطمػؽ وينتيػي بالتأكيػد  ،تتفؽ وتعبر عف مشاعره
واشػػتممت عمػػى  لخيػػارات التػػي أمػػاـ العبػػارة.واحػػدة مػػف ا فـ ليػػذه المشػػاعر. ويػػتـ اإلجابػػة عػػوالػػتبلز 

فقػػرات االسػػتبانة  فيتنػػاوؿ ف األوؿ: وىػػو عبػػارة عػػف المعمومػػات الشخصػػية، أمػػا الثػػانيقسػػميف رئيسػػي
فقػػرة وتكونػػت مػػف  35مػػدارس الثانويػػة بمحافظػػات غػػزة" فيتكػػوف مػػف ال"الػػذكاء العػػاطفي لممػػديريف فػػي 

 اآلتي:

 فقرات. 7 المحور األوؿ: الوعي الذاتي وتكونت مف 
  فقرات. 7المحور الثاني: إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات وتكونت مف 
  فقرات. 8المحور الثالث: الدافعية وتكونت مف 
  فقرات. 6المحور الرابع: التعاطؼ وتكونت مف 
  فقرات 7المحور الخامس: الميارة االجتماعية وتكونت مف. 

 :االستبانةتصحيح 
انةانببدثثقبي نٍكزت يقٍبس خًبسًببسحخذاو فقزات ٌحـىاالسحببَةنحصذٍخ بذٍد ،

 خًبسًكبنحبنً:وفقيقٍبساالسحببَةجصذٍـخ
 جابات الستبانة الذكاء العاطفييوضح مقياس اإل (8جدول رقم )

 بدرجة كبيرة جداً  بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قميمة بدرجة قميمة جداً 
1 2 3 4 5 

 

 :الستبانة الذكاء العاطفي الخصائص السيكومترية -خامساً 
، قامت الباحثة بحساب معامبلت الثبات والصدؽ ستبانةالخصائص السيكومترية لبل إلى لمتعرؼ  

 لممقياس، وستقـو الباحثة بعرض النتائج:
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 :الستبانة الذكاء العاطفي لممدراء معامالت الصدق

وىما، صدؽ  يتيفقيالباحثة بحساب الصدؽ بطر  قامتلبلستبانة لمتحقؽ مف معامبلت الصدؽ  
 المحكميف، صدؽ االتساؽ الداخمي، وسوؼ نعرضيا بالتفصيؿ مف خبلؿ التالي:

 صدق المحكمين:
 مف كؿ   في التدريسية الييئة أعضاء مف المحكميف مف مجموعة عمى االستبانةة الباحث تعرض

جامعة ب وكمية التربية -أكاديمية اإلدارة والسياسة واإلدارة في -اإلسبلمية بالجامعة عمـ النفسكمية }
، {واألخصائيوف في عمـ النفس والصحة النفسية بجامعة األقصى -جامعة األزىرو  القدس المفتوحة

 آلراء ةالباحث تاستجاب وقد (،3انظر ممحؽ)  اإلحصائية والبحث العممي، العمـو في مختصيف وعمى

 تـ نموذج في تسجيميا بعد مقترحاتيـ ضوء في وتعديؿ حذؼ مف يمـز ما بإجراء توقام ،المحكميف

االستطبلعية، في صورتيا  العينة عمى تطبيقو ليتـ النيائية صورتو في االستبياف خرج إعداده، وبذلؾ
 .قبؿ النيائية

 Internal Validityصدق االتساق الداخمي 
والدرجة الكمية لكؿ  ةتـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ مجاؿ عمى حد

، كما تـ حساب معامبلت االرتباط لبيرسوف بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت ةمجاؿ عمى حد
االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانة وذلؾ لمعرفة مدى ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى 

(: مدى 13ويوضح الجدوؿ )، وكذلؾ لمعرفة مدى ارتباط المجاالت بالدرجة الكمية لبلستبانة. ةحد
 ارتباط مجاالت االستبانة السبعة بالدرجة الكمية لبلستبانة:

 والدرجة الكمية لالستبانة الذكاء العاطفي لممدراء(: معامالت االرتباط بين مجاالت استبانة 9جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط جاالتالم

810. الوعي الذاتي
**

 57551** 

840. االنفعاالت وتنظيـ الوقتإدارة 
**

 57551** 

882. الدافعية
**

 57551** 

859. التعاطؼ
**

 57551** 

885. الميارة االجتماعية
**

 57551** 

 غير دالة احصائياً  \\   5755* دالة احصائيا عند   5751** دالة احصائيا عند 

تتمتع بمعامبلت  لممدراءالذكاء العاطفي مجاالت استبانة بأف  السابؽيتبيف مف الجدوؿ 
(، وىذا يدؿ عمى 5788–5781ارتباط قوية ودالة إحصائيا ، حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف )
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إلى صبلحية تطبيؽ  ةمطمئن ةمف الصدؽ تجعؿ الباحث مرتفعةأف مجاالت االستبانة تتمتع بدرجة 
فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط  مجاالت، خمسةوبما أف االستبانة ليا  االستبانة عمى عينة الدراسة.

 ويتضح ذلؾ مف خبلؿ ،ةبيف فقرات كؿ مجاؿ مف المجاالت والدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى حد
 الجداوؿ التالية:

لممجال الذي تنتمي لو  يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكمية (10جدول رقم )
 المدراءالخاصة ب العاطفيالذكاء ستبانة الفقرة في ا

 الذافعيت إداسة االًفعاالث وحٌظن الىقج الىعي الزاحي

هعاهالث  الفقشة

 االسحباط

هسخىي 

 الذاللت

هعاهالث  الفقشة

 االسحباط

هسخىي 

 الذاللت

هعاهالث  الفقشة

 االسحباط

هسخىي 

 الذاللت

1.753
**

 57551 8.620
**

 57551 15.558
**

 .0001 

2.767
**

 57551 9.856
**

 57551 16.084 .626// 

3.797
**

 57551 15.630
**

 57551 17.849
**

 .0001 

4 .318 .059// 11.854
**

 57551 18.548
**

 .001 

5.445
**

 .007 12.891
**

 57551 19.813
**

 .0001 

6.474
**

 .004 13.786
**

 57551 25.600
**

 .0001 

7.604
**

 57551 14.587
**

 57551 21.797
**

 .0001 

 22.804
**

 .0001 

 الوهاسة االجخواعيت الخعاطف

هعاهالث  الفقشة

 االسحباط

هسخىي 

 الذاللت

هعاهالث  الفقشة

 االسحباط

هسخىي 

 الذاللت

23.708
**

 57551 29.817
**

 57551 

24.808
**

 57551 35.593
**

 57551 

25.781
**

 57551 31.758
**

 57551 

26.752
**

 57551 32.814
**

 57551 

27.637
**

 57551 33.779
**

 57551 

28.583
**

 57551 34.764
**

 57551 

35.679
**

 57551 

 غير دالة احصائيا \\         5755* دالة احصائيا عند         5751** دالة احصائيا عند 
تتمتع بمعامبلت  الذكاء العاطفيمجاالت استبانة أف فقرات التالي  يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ

فقرات المجاالت ، وىذا يدؿ عمى أف 5751ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوى داللة أقؿ مف 
( فيما غير داالت إحصائيًا فمذلؾ 16، 4عدا الفقرات رقـ )ما. بمعامؿ صدؽ عاؿٍ  تمتعت الخمس

 يجب حذفيما مف االستبانة ومف المجاؿ الذي تنتمي لو الفقرة.

 :الذكاء العاطفي لممدراءالستبانة ت معامالت الثبا
لفا أقامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتيف وىما، طريقة  لبلستبانةلمتحقؽ مف معامبلت الثبات  

 ا بالتفصيؿ مف خبلؿ التالي:معرضيتكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، وسوؼ 
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 كرونباخ: –معامالت الثبات بطريقة ألفا 
المرحمة الثانوية في المدراس  ًا مف مدراءمدير ( 35)عينة استطبلعية  عمى االستبانةتـ تطبيؽ  

تـ احتساب معامؿ ألفا كرونباخ لقياس الثبات، ستبانة ، وبعد تطبيؽ االالحكومية في محافظة غزة
 االستبانةعمى أف  وىذا دليؿ كاؼٍ  (5794)ساوي لبلستبانة الكمية تحيث وجد أف قيمة ألفا كرونباخ 

 –5774الثبات لمجاالت االستبانة بيف )  حيث تراوحت معامبلت ثبات مرتفع. تمتع بمعامؿت
مما يشير إلى  عمى أف االستبانة بمجاالتيا تتمتع بمعامبلت ثبات مرتفعة. (، وىذا دليؿ كاؼٍ 5787

كأداة  ه االستبانةىذ اعتمدت الباحثةعبله، وبذلؾ أالمذكورة  مجاالتلقياس ال الستبانةصبلحية ا
 فروض وتساؤالت الدراسة. فيانات ولئلجابة علجمع الب

 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
المرحمة الثانوية في المدراس دراء مف م اً مدير  (35)عينة استطبلعية  عمى االستبانةتـ تطبيؽ  

تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث االستبانة ، وبعد تطبيؽ الحكومية في محافظة غزة
إلى قسميف، حيث تـ حساب معامؿ  مجاؿوكذلؾ بنود كؿ  ،إلى نصفيف االستبانةتـ قسمة بنود 

وكذلؾ لكؿ لبلستبانة االرتباط بيف مجموع فقرات النصؼ األوؿ ومجموع فقرات النصؼ الثاني 
، ومجاؿ استخداـ معادلة (5778) انة الكميةلبلستب، فقد بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف ةعمى حد مجاؿ

(، حيث تراوحت معامبلت الثبات بطريقة 5787براوف المعدلة أصبح معامؿ الثبات ) -سبيرماف 
 ابفقراتي االستبانة(، مما سبؽ يتبيف أف 0.93 – 5771بيف ) لمجاالت االستبانةالتجزئية النصفية 

لقياس  االستبانة، مما يشير إلى صبلحية تمتع بمعامؿ ثبات جيد، كما في الجدوؿ التاليت
 فكأداة لجمع البيانات ولئلجابة ع ىذه االستبانة اعتمدت الباحثةعبله، وبذلؾ أالمذكورة مجاالت ال

 فروض وتساؤالت الدراسة.
 مجاالتياو  الذكاء العاطفي لممدراءالت الثبات الستبانة ( معام11جدول )

 الذكاء العاطفياستبانة  الرقم
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 طريقة التجزئة النصفية
معامل ارتباط 

 بيرسون
طريقة سبيرمان 

 براون المعدلة
 5783 5778 5774 6 الوعي الذاتي 1
 5793 5771 5787 7 إدارة االنفعاالت وتنظيـ الوقت 2
 5789 5787 5784 7 الدافعية 3
 5784 5781 5785 6 التعاطؼ 4
 5789 5773 5785 7 االجتماعيةالميارة  5
 5787 5785 5794 33 االستبانة الكمية 
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 )إعداد الباحثة(: لممعممين -استبانة الوالء التنظيمي - ثانياً 
 :االستبانةوصف 

 فػػػي والء التنظيمػػػي لممعممػػػيف فػػػي المرحمػػػة الثانويػػػةمسػػػتوى الػػػ إلػػػىمتعػػػرؼ تيػػدؼ االسػػػتبانة ل 
مجػػػػاالت الػػػػوالء ( فقػػػػرة، تركػػػػز عمػػػػى 22فػػػػي صػػػػورتيا النيائيػػػػة ) ت االسػػػػتبانةقطػػػػاع غػػػػزة ، وتضػػػػمن

 بػػػالوالء التنظيمػػػيتػػػرتبط  االسػػػتبانةوكػػػؿ عبػػػارة فػػػي ، التنظيمػػػي ) المسػػػتمر، العػػػاطفي ، المعيػػػاري( 
، ) كبيػػرة جػػدًا، كبيػػرة، متوسػػطة، قميمػػة، قميمػػة جػػدًا( وىػػي: خمسػػة إجابػػات بعػػاده، وأمػػاـ كػػؿ عبػػارةأو 
أماـ العبارة التي تتفؽ وتعبر عف مشػاعره والعبػارات كميػا صػحيحة وبيػا ( xضع المبحوث إشارة )يو 

واحػدة مػػف  ىتػدرج يبػدأ مػف النفػػي المطمػؽ وينتيػي بالتأكيػد والػػتبلـز ليػذه المشػاعر. ويػتـ اإلجابػػة عمػ
واشػػػػتممت عمػػػػى قسػػػػميف رئيسػػػػيف األوؿ: وىػػػػو عبػػػػارة عػػػػف المعمومػػػػات  الخيػػػػارات التػػػػي أمػػػػاـ العبػػػػارة.

مػػػدارس الثانويػػػة الفقػػػرات االسػػػتبانة "الػػػوالء التنظيمػػػي لممعممػػػيف فػػػي  فيشػػػمؿ ني:الشخصػػػية، أمػػػا الثػػػا
 فقرة وتكونت مف اآلتي: 22كوف مف تيو بمحافظات غزة" 

  فقرات. 7المحور األوؿ: الوالء المستمر وتكونت مف 
 سنوات. 9المحور الثاني: الوالء العاطفي وتكونت مف 
 فقرات. 6ف المحور الثالث: الوالء المعياري وتكونت م 

 :االستبانةتصحيح 
، بحيث يتـم االستبانةلتصحيح فقرات  خماسيباستخدام مقياس ليكرت ال ةالباحث تقام 

 خماسي كالتالي :وفق مقياس االستبانة تصحيـح 

 الوالء التنظيمييوضح مقياس االجابات الستبانة  (12جدول رقم )

 بدرجة كبيرة جداً  كبيرةبدرجة  بدرجة متوسطة بدرجة قميمة بدرجة قميمة جداً 

1 2 3 4 5 
 

 :الستبانة الوالء التنظيمي الخصائص السيكومترية -سادساً 
الخصائص السيكومترية لممقياس، قامت الباحثة بحساب معامبلت الثبات والصدؽ  إلى لمتعرؼ  

 لممقياس، وستقـو الباحثة بعرض النتائج:
 
 
 

 :الستبانة الوالء التنظيمي لممعممين معامالت الصدق
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وىما، صدؽ  يتيفقيلمتحقؽ مف معامبلت الصدؽ لممقياس قامت الباحثة بحساب الصدؽ بطر  
 المحكميف، صدؽ االتساؽ الداخمي، وسوؼ نعرضيا بالتفصيؿ مف خبلؿ التالي:

 صدق المحكمين:
 مف كؿ   في التدريسية الييئة أعضاء مف المحكميف مف مجموعة عمى االستبانةثة الباح تعرض

جامعة ب وكمية التربية -أكاديمية اإلدارة والسياسة واإلدارة في -اإلسبلمية بالجامعة عمـ النفس}كمية 
، {واألخصائيوف في عمـ النفس والصحة النفسية بجامعة األقصى -جامعة األزىرو  القدس المفتوحة

 آلراء ةالباحث تاستجاب وقد (،3انظر ممحؽ) اإلحصائية والبحث العممي، العمـو في مختصيف وعمى

 تـ نموذج في تسجيميا بعد مقترحاتيـ ضوء في وتعديؿ حذؼ مف يمـز ما بإجراء توقام ،المحكميف

االستطبلعية، في  العينة عمى اتطبيقي ليتـ النيائية اصورتي في ةاالستبيان تخرج إعداده، وبذلؾ
 .صورتيا قبؿ النيائية

 :Internal Validityصدق االتساق الداخمي 
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذي 

وذلؾ مف خبلؿ  ،تنتمي إليو ىذه الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة
 ة.حساب معامبلت االرتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لبلستبان

والدرجة الكمية لكؿ  ةتـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ مجاؿ عمى حدو 
ت ، كما تـ حساب معامبلت االرتباط لبيرسوف بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالةمجاؿ عمى حد

وذلؾ لمعرفة مدى ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ  ،االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانة
(: 2، وكذلؾ لمعرفة مدى ارتباط المجاالت بالدرجة الكمية لبلستبانة. ويوضح الجدوؿ )ةعمى حد

 مدى ارتباط مجاالت االستبانة السبعة بالدرجة الكمية لبلستبانة:
 والدرجة الكمية لالستبانةالوالء التنظيمي لممعممين ت االرتباط بين مجاالت استبانة (: معامال13جدول )

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط المحاور
450. الوالء المستمر

*
 57551** 

919. الوالء العاطفي
**

 57551** 

765. الوالء المعياري
**

 57551** 

 غير دالة احصائيا \\   5755عند  حصائياإ* دالة   5751** دالة احصائيا عند 
تتمتع بمعامبلت ارتباط الوالء التنظيمي لممعمميف مجاالت استبانة السابؽ يتبيف مف الجدوؿ 

(، وىذا يدؿ عمى أف 5791 – 5745قوية ودالة إحصائيا ، حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف )
إلى صبلحية تطبيؽ  ةمطمئن ةمجاالت االستبانة تتمتع بدرجة جيدة مف الصدؽ تجعؿ الباحث
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مجاالت، فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط ثبلثة وبما أف االستبانة ليا  االستبانة عمى عينة الدراسة.
 ، ويتضح ذلؾ مف خبلؿةبيف فقرات كؿ مجاؿ مف المجاالت والدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى حد

 الجداوؿ التالية:

لممجال الذي تنتمي لو  ل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكميةيوضح معامل االرتباط بين ك (14جدول رقم )
 الخاصة بالمعممين ستبانة الوالء التنظيميالفقرة في ا

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة 

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة 

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة 

 الوالء المعياري العاطفيالىالء  الوالء المستمر

1 .677
**

 .0001 8 .490
**

 .006 17 .811
**

 .0001 

2 .579
**

 .001 9 .367
*
 .046 18 .791

**
 .0001 

3 .549
**

 .002 10 .656
**

 .0001 19 .824
**

 .0001 

4 .591
**

 .001 11 .761
**

 .0001 20 .680
**

 .0001 

5 .654
**

 .0001 12 .831
**

 .0001 21 .614
**

 .0001 

6 .618
**

 .0001 13 .519
**

 .003 22 .627
**

 .0001 

7 .619
**

 .0001 14 .635
**

 .0001       

      15 .609
**

 .0001       

      16 .685
**

 .0001       

 غير دالة احصائيا \\         5755* دالة احصائيا عند         5751** دالة احصائيا عند 

تتمتع بمعامبلت ارتباط مجاالت استبانة الوالء التنظيمي أف فقرات التالي  يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ
فقرات المجاالت الثالثة ، وىذا يدؿ عمى أف 5751قوية ودالة إحصائيا عند مستوى داللة أقؿ مف 

 . تمتع بمعامؿ صدؽ عاؿٍ ت

 :الستبانة الوالء التنظيمي لممعممينمعامالت الثبات 
لفا أقامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتيف وىما، طريقة  لمتحقؽ مف معامبلت الثبات لممقياس 

 ا بالتفصيؿ مف خبلؿ التالي:معرضيتكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، وسوؼ 
 كرونباخ: –معامالت الثبات بطريقة ألفا 

( معممًا مف معممي المرحمة الثانوية في المدراس 35عينة استطبلعية ) عمى االستبانةتـ تطبيؽ  
تـ احتساب معامؿ ألفا كرونباخ لقياس الثبات، ستبانة ، وبعد تطبيؽ االة في محافظة غزةالحكومي

 االستبانةعمى أف  وىذا دليؿ كاؼٍ  5795ساوي لبلستبانة الكمية تحيث وجد أف قيمة ألفا كرونباخ 
 – 5784حيث تراوحت معامبلت الثبات لمجاالت االستبانة بيف ) تمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.ت

مما يشير إلى  (، وىذا دليؿ كاٍؼ عمى أف االستبانة بمجاالتيا تتمتع بمعامبلت ثبات مرتفعة.5788
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كأداة  ه االستبانةعبله، وبذلؾ اعتمدت الباحثة ىذأالمذكورة  مجاالتلقياس ال الستبانةصبلحية ا
 فروض وتساؤالت الدراسة. فلجمع البيانات ولئلجابة ع

 ئة النصفية:معامالت الثبات بطريقة التجز 
( معممًا مف معممي المرحمة الثانوية في 35عينة استطبلعية ) عمى االستبانةتـ تطبيؽ 

تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة االستبانة ، وبعد تطبيؽ المدراس الحكومية في محافظة غزة
ـ إلى قسميف، حيث ت مجاؿوكذلؾ بنود كؿ  ،إلى نصفيف االستبانةالنصفية، حيث تـ قسمة بنود 

لبلستبانة حساب معامؿ االرتباط بيف مجموع فقرات النصؼ األوؿ ومجموع فقرات النصؼ الثاني 
، ومجاؿ 0.82 لبلستبانة الكمية، فقد بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف ةعمى حد مجاؿوكذلؾ لكؿ 

(، حيث تراوحت معامبلت 0.90براوف المعدلة أصبح معامؿ الثبات ) -استخداـ معادلة سبيرماف 
(، مما سبؽ يتبيف أف 0.93 – 0.85بيف ) لمجاالت االستبانةت بطريقة التجزئية النصفية الثبا

تمتع بمعامؿ ثبات جيد، كما في الجدوؿ التالي، مما يشير إلى صبلحية ت ابفقراتي االستبانة
كأداة لجمع  ىذه االستبانةعبله، وبذلؾ اعتمدت الباحثة أالمذكورة مجاالت لقياس ال االستبانة

 فروض وتساؤالت الدراسة. فالبيانات ولئلجابة ع
 مجاالتياو الت الثبات الستبانة الوالء التنظيمي لممعممين ( معام15جدول )

استبانة الوالء  الرقم
معامل ألفا  عدد الفقرات التنظيمي

 كرونباخ

 طريقة التجزئة النصفية

معامل ارتباط 
 بيرسون

طريقة سبيرمان 
 المعدلةبراون 

 5787 5777 0.88 7 الوالء المستمر 1

 5785 5774 0.88 9 الوالء العاطفي 2

 5793 5786 0.84 6 الوالء المعياري 3
 5795 5782 0.90 22 االستبانة الكمية 

 اإلحصائية:اليب ساأل -سابعاً 
 Statisticalقامت الباحثة بتفريغ وتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

Package for the Social Sciences  (SPSS:وقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية ،) 
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منيا: النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف  إحصاءات وصفية .1
الحسابي النسبي، ويستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي بيدؼ معرفة تكرار فئات متغير ما 

 ويفيد الباحثة في وصؼ متغيرات الدراسة.

لمعرفة ثبات فقرات االختبار. واالنحراؼ  (:Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) .2
المعياري يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي بيدؼ معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد 

 الباحث في وصؼ متغيرات الدراسة .

و يستعمؿ لمتأكد :  (Split half methods)معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  .3
 فعة.مف أف االستبانة لدييا درجات ثبات مرت

لمتحقؽ مف صدؽ  (:Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .4
االتساؽ الداخمي بيف فقرات االختبار والدرجة الكمية لبلستبانة و لقياس درجة االرتباط. 

 يستخدـ ىذا االختبار لدراسة العبلقة بيف المتغيرات.

ف متوسطات عينتيف يروؽ بداللة الف كشؼ: ل( لعينتين مستمقتينT- Testاختبار ) .5
 .مستقمتيف

لبياف داللة الفروؽ ببف متوسطات  (:One-Way ANOVAتحميل التباين األحادي )  .6
 .ثبلث عينات فأكثر

لمعرفة اتجاه الفروؽ و داللتيا بيف فئات كؿ متغير مف متغيرات العوامؿ  : شيفيواختبار  .7
 الديمغرافية وتأثيرىا عمى مجاالت االستبانة.
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 انفصم اخلايس
 نتائج اندراسة وتفسريها

 

  ًنتائج تساؤالت الدراسة -أوال 

  ًنتائج فروض الدراسة -ثانيا 

  ًخالصة نتائج الدراسة -ثالثا 

  ًالتوصيات -رابعا 

  ًالمقترحات -خامسا 
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 مقدمة:
باستخداـ أدوات الدراسة والمعالجات اإلحصائية وفقا  توصؿ إليياعرض لمنتائج التي تـ الفيما يمي 

وفرضياتيا مف خبلؿ  ، وسيتـ عرض النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسةوفرضياتيا ألسئمة الدراسة
   العرض التالي:

  ًتساؤالت الدراسة:نتائج  -أوال 
المدراس  في  الثانويةالمرحمة ما مستوى الذكاء العاطفي لمديري مدارس : التساؤل األول

 بمحافظات غزة؟ الحكومية

الذكاء العاطفي لدى مدراء مدارس المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية مستوى  إلىلمتعرؼ  
، قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لدرجات بمحافظات غزة

 الجدوؿ التالي:، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ استبانة الذكاء العاطفي ومجاالتيا
الستبانة الذكاء العاطفي لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية يبين ( 16جدول )

  مدراء مدارس المرحمة الثانوية في المدراس الحكومية في محافظات غزة

 الذكاء العاطفي
عدد 
 الفقرات

 الترتيب النسبي %الوزن  االنحراف المعياري المتوسط الدرجة الكمية

 1 91.7 1.8 27.5 30 6 الوعي الذاتي

 5 79.8 3.3 27.9 35 7 إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات

 4 88.1 2.7 30.8 35 7 الدافعية

 3 88.1 2.3 26.4 30 6 التعاطؼ

 2 89.5 2.6 31.3 35 7 الميارة االجتماعية

  87.3 10.3 144.0 165 33 الدرجة الكمية الستبانة الذكاء العاطفي

 .155يتـ حساب الوزف النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ضرب الناتج في 
الستبانة الذكاء العاطفي لمدراء المرحمة تبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف الوزف النسبي 

انحراؼ معياري بدرجة، و  (14475)بمتوسط حسابي  (%8773)الثانوية في محافظات غزة بمغ 
، بما الذكاء العاطفي لدى مدراء المرحمة الثانوية مرتفع مستوىأف وىذا يدؿ عمى  ،درجة (1573)

احتؿ مجاؿ الوعي الذاتي المرتبة األولى فقد استبانة الذكاء العاطفي لدييا خمسة مجاالت، أف 
، ويميو في (%8975)رة االجتماعية ، ويميو في المرتبة الثانية مجاؿ الميا(%9177)بوزف نسبي بمغ 
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، ويميو في المرتبة الرابعة مجاؿ الدافعية بوزف (%8871)المرتبة الثالثة مجاؿ التعاطؼ بوزف نسبي 
، ويميو في المرتبة الخامسة واألخيرة مجاؿ إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات بوزف (%8871)نسبي 
 .(%7978)نسبي 

ية في مستوى الذكاء العاطفي لمديري مدارس المرحمة وتعزو الباحثة ىذه الدرجة العال
الثانوية إلى إدراؾ مديري المدارس بإرتباط الذكاء العاطفي بالسموؾ القيادي لممدير، ألف المدير 
يؤثر في سموؾ معمميو وفي حياتيـ العممية، وذلؾ ألف نجاح المدير اإلداري مرىوف بمياراتو في 

ىـ، األمر الذي يسيـ في حسف تعاممو مع احتياجاتيـ، وحؿ التعامؿ مع عواطؼ معمميو ومشاعر 
ثارة دافعيتيـ نحو أداء مميز. كما يزداد اىتماـ المديريف التربوييف بالذكاء  مشكبلتيـ وتحفيزىـ وا 
العاطفي الرتباطو بسموكيـ القيادي في عممياتيـ اإلدارية واإلشرافية وخاصة ما يتعمؽ بإدارة 

 الطمبة والمعمميف.الموىوبيف والمبدعيف مف 
وتعزو ذلؾ أيضًا إلى طبيعة الجو العاطفي الذي يسود المدرسة، حيث يسود التعاطؼ 
والمشاركة الوجدانية والقدرة عمى التفاعؿ االجتماعي والتواصؿ والتعبير عف المشاعر والتحكـ فييا 

ميزيف عف اآلخريف بشكؿ إيجابي، كما أف المديريف التربوييف لدييـ وعي بأنيـ يجب أف يكونوا مت
بحكـ عمميـ، وبالتالي عمييـ امتبلؾ أنماط سموكية متميزة، وىذا يؤدي إلى سعييـ المستمر 

 المتبلكيـ ميارات وقدرات الذكاء العاطفي البلزمة لتطوير أنفسيـ.
( والتي أظيرت نتائجيا إلى أف ىناؾ 2512وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )الرقاد وأبو دية،  

عالية لمذكاء العاطفي لدى القادة األكاديمييف في الجامعات األردنية الرسمية حيث كاف  درجة توافر
( والتي أشارت إلى وجود درجة 2553وتتفؽ أيضًا مع دراسة )عواد،  %(، 7979الوزف النسبي )

عالية مف الذكاء االنفعالي لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة مؤتة في األردف. وتتفؽ مع نتائج 
( التي أظيرت وجود مستوى مرتفع مف الذكاء العاطفي لمديري المدارس 2556دراسة )البوريني،

( والتي أشارت 2512. واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )الموزي، ة الخاصة في عمافاألساسي
إلى أف مستوى الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عماف جاء بدرجة 

والتي أشارت إلى أف  (2515،وآخروف تاج)دراسة مع  اختمفت نتائج ىذه الدراسةمتوسطة، كما و 
دة األكاديمييف في تايواف والواليات المتحدة األمريكية كانت بدرجة الذكاء العاطفي لدى القا

( والتي 2559واختمفت أيضًا عف دراسة )كيري، .%(5679حيث كاف الوزف النسبي ) ،متوسطة
أظيرت نتائجيا عدـ وجود أية عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف مستوى الذكاء العاطفي 

 .وبيف المناخ التنظيمي لممدرسة
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 : الوعي الذاتي:نتائج مجال
" والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحور Z"االشارة نتائج اختبار يوضح  (17جدول رقم )

 الوعي الذاتي
رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 % النسبي

اختبار 
"Z" الترتيب 

 5 **-873 90.1 0.50 4.51 عندما اختبرىاأكوف واعيًا بعواطفي  1
 1 **-875 93.8 0.47 4.69 متمؾ الثقة بالنفسأ 2
 6 **-873 89.2 0.50 4.46 أعرؼ نقاط القوة والضعؼ لدى 3
 7 **-873 88.2 0.50 4.45 أتقبؿ النقد البناء 4
 4 **-873 91.3 0.54 4.56 تعمـ مف خبرات الماضيأ 5
 2 **-874 93.3 0.47 4.67 األخريف أنا مخمص مع نفسي ومع 6
 3 **-874 92.6 0.49 4.63 أنا واضح في أىدافي ومبادئي 7

  **-875 91.72 0.50 4.59 المتوسط العام

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة          5751عند  حصائياً إ** دالة 
 :ما يأتي تبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق

 أن أعمى فقرتين ىما: -1

( والتي تنص عمى "امتمؾ الثقة بالنفس" احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي 2الفقرة رقـ ) - أ
9378.% 

بوزف نسبي  ثانية( "أنا مخمص مع نفسي ومع اآلخريف" احتمت المرتبة ال6الفقرة رقـ ) - ب
9373.% 

 أدنى فقرتين ىما: -2

بوزف نسبي  خامسة" احتمت المرتبة الأكوف واعيًا بعواطفي عندما اختبرىا ( "1الفقرة رقـ ) - أ
9571.% 

 %.8972" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي أعرؼ نقاط القوة والضعؼ لدى ( "3الفقرة رقـ ) - ب
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 إدارة االنفعاالت وتنظيم الذات: -المحور الثاني
إدارة " والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحور Zنتائج اختبار " يوضح (18جدول رقم )

 االنفعاالت وتنظيم الذات
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

اختبار 
"Z" 

 الترتيب

 5 **871 77.0 0.47 3.85 أستطيع التحكـ في مشاعري السمبية وتصرفاتي 8
 2 **776 81.6 0.67 4.08 مشاعري عند مواجية المخاطرأتحكـ في  9

 4 **778 80.0 0.61 4.00 أجيد إدارة مزاجي والتعامؿ معو 15
 3 **773 81.6 0.73 4.08 أتجاوز ما مر بي مف مشكبلت ومشاعر غضب 11
 6 **679 77.7 0.75 3.89 أشعر باليدوء تحت أي ضغوط أتعرض ليا 12
 7 **677 75.2 0.70 3.76 تمقي أمر مزعجأسيطر عمى شعوري عند  13
 1 **779 85.5 0.64 4.28 أعترؼ بأخطائي ولدي القدرة عمى االعتذار عنيا 14

  **771 79.80 0.65 3.99 المتوسط العام

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة          5751عند  حصائياً إ** دالة 

 :ما يأتي الموضحة في الجدولن من النتائج تبي  

 أن أعمى فقرتين ىما: -1

( " أعترؼ بأخطائي ولدي القدرة عمى االعتذار عنيا " احتمت المرتبة 14الفقرة رقـ ) - أ
 %.85.5األولى بوزف نسبي 

( " اتحكـ في مشاعري عند مواجية المخاطر" احتمت المرتبة الثانية بوزف 9الفقرة رقـ ) - ب
 %.81.6نسبي 

 فقرتين ىما:أدنى  -2

( " أشعر باليدوء تحت أي ضغوط أتعرض ليا " احتمت المرتبة السادسة 12الفقرة رقـ ) - أ
 %.77.7بوزف نسبي 

( "أسيطر عمى شعوري عند تمقي أمر مزعج" احتمت المرتبة األخيرة بوزف 13الفقرة رقـ ) - ب
 %.75.2نسبي 

الوزن النسبي إلدارة االنفعاالت وتنظيم الذات من مستويات الذكاء العاطفي لمديري مدارس  -3
 .(%79.8)الثانوية بمحافظات غزة وىو 
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 الثالث: الدافعية:نتائج المجال 
 الدافعية جال" والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمzنتائج اختبار "يوضح  (19جدول رقم )

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

اختبار 
"Z" الترتيب 

 1 **876 95.6 0.42 4.78 أظير الحماسة لؤلمور الميمة في حياتي 15
 2 **873 91.5 0.50 4.57 أستطيع إنجاز الميمات بنشاط وتركيز عاؿ 17
 4 **872 88.0 0.56 4.40 أستطيع إنجاز األعماؿ الميمة بكؿ قوة 18
 7 **775 81.4 0.68 4.07 أتعامؿ مع تحديات الحياة بأساليب ابتكارية 19
 5 **871 86.9 0.59 4.34 أستطيع تحقيؽ النجاح تحت ضغط العمؿ 25
أتحمس الكتشاؼ الوسائؿ الجديدة إلنجاز  21

 األعماؿ
4.51 0.57 90.1 872** 

3 

الكبيرة بالرغـ مف أستطيع التقدـ بالمشاريع  22
 وجود العقبات

4.15 0.64 83.0 778** 
6 

  **873 88.08 0.56 4.40 المتوسط العام

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة          5751عند  حصائياً إ** دالة 

 :ما يأتي ن من النتائج الموضحة في الجدولتبي  
 أن أعمى فقرتين ىما: -1

( "أظيرت الحماسة لؤلمور الميمة في حياتي" احتمت المرتبة األولى بوزف 15الفقرة رقـ ) - أ
 %.95.6نسبي 

( "أستطيع إنجاز الميمات بنشاط وتركيز عاؿ" احتمت المرتبة الثانية بوزف 17الفقرة رقـ ) - ب
 %.91.5نسبي 

 أدنى فقرتين ىما: -2

الكبيرة بالرغـ مف وجود العقبات " احتمت ( " أستطيع التقدـ بالمشاريع 22الفقرة رقـ ) - أ
 %.82.1بوزف نسبي  دسةالمرتبة السا

( "أتعامؿ مع تحديات الحياة بأساليب ابتكارية" احتمت المرتبة األخيرة بوزف 19الفقرة رقـ ) - ب
 %.81.4نسبي 

الوزن النسبي لمدافعية من مستويات الذكاء العاطفي لمديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة  -3
 %.88.08ىو 
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 :المحور الرابع: التعاطفنتائج 
 " والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي Zنتائج اختبار "يوضح  (20جدول رقم )

 لمحور التعاطف

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب "Zاختبار " النسبي %

مشاعر الناس مف لدي القدرة عمى قراءة  23
 تعبيرات وجوىيـ.

4.48 0.57 89.7 872** 2 

أنا حساس لبلحتياجات العاطفية  24
 لآلخريف.

4.32 0.71 86.4 777** 4 

 5 **778 86.2 0.67 4.31 أستطيع فيـ مشاعر اآلخريف بسيولة 25
أستطيع االستجابة لرغبات وانفعاالت  26

 اآلخريف.
4.17 0.59 83.4 871** 6 

أساعد اآلخريف لمشعور بشكؿ أفضؿ  27
 عندما يكونوف منزعجيف.

4.41 0.56 88.3 872** 3 

أتعاطؼ مع معاناة اآلخريف وأحزانيـ  28
 بشكؿ فعاؿ.

4.72 0.45 94.5 875** 1 

  **8751 88.08 0.59 4.40 المتوسط العاـ

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة          5751عند  حصائياً إ** دالة 
 تبين من النتائج الموضحة في الجدول ما يأتي:

 أف أعمى فقرتيف ىما: .1

( " أتعاطؼ مع معاناة اآلخريف وأحزانيـ بشكؿ فّعاؿ " احتمت المرتبة األولى 28الفقرة رقـ ) - أ
 %.94.5بوزف نسبي 

مف تعبيرات وجوىيـ " احتمت ( " لدي القدرة عمى قراءة مشاعر الناس 23الفقرة رقـ ) - ب
 %.8977المرتبة الثانية بوزف نسبي 

 أدني فقرتيف ىما: .2

( " أستطيع فيـ مشاعر اآلخريف بسيولة" احتمت المرتبة الخامسة بوزف 25الفقرة رقـ ) - ت
 %.8672نسبي 
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(" أستطيع االستجابة لرغبات وانفعاالت اآلخريف " احتمت المرتبة األخيرة 26الفقرة رقـ ) - ث
 %.8374نسبي بوزف 

الوزف النسبي لمتعاطؼ مف مستويات الذكاء العاطفي لمديري مدارس الثانوية بمحافظات  .3
 %.88758غزة ىو 

 نتائج المحور الخامس: الميارة االجتماعية:
 " والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبيz( يوضح نتائج اختبار "21جدول رقم )

 لمحور الميارة االجتماعية 

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب "zاختبار "

 4 **873 90.6 0.5 4.5 أتمتع بميارة االندماج مع اآلخريف 29
لدي خبرة باإلشارات االجتماعية التي  35

 تصدر عف اآلخريف
4.3 0.7 86.0 778** 6 

أف أقيـ عبلقات ممتازة مع أستطيع  31
 اآلخريف.

4.7 0.5 93.8 874** 1 

 5 **871 89.2 0.6 4.5 أحتـر اآلخريف وحتى اف لـ يتفقوا معي. 32

 3 **873 91.3 0.5 4.6 لدي القدرة في التأثير عمى اآلخريف. 33
يشعر اآلخروف باالندفاع عند الحديث  34

 معي.
4.2 0.7 83.9 776** 7 

عمى التفاعؿ مع مشاعر لدي القدرة  35
 اآلخريف.

4.6 0.5 91.5 873** 2 

  **8.3 89.5 0.6 4.5 المتوسط العام

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة          5751عند  حصائياً إ** دالة 

 تبي ن من النتائج الموضحة في الجدول ما يأتي:

 أف أعمى فقرتيف ىما: .1

أستطيع أف أقيـ عبلقات ممتازة مع اآلخريف " احتمت المرتبة األولى  ( "31الفقرة رقـ ) - أ
 %.9377بوزف نسبي
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( " لدي القدرة عمى التفاعؿ مع مشاعر اآلخريف." احتمت المرتبة الثانية 35الفقرة رقـ ) - ب
 %.9175بوزف نسبي

 أدني فقرتيف ىما: .2

عف اآلخريف" احتمت ( " لدي خبرة باإلشارات االجتماعية التي تصدر 35الفقرة رقـ ) - أ
 %8675المرتبة السادسة بوزف نسبي 

(" يشعر اآلخروف باالندفاع عند الحديث معي " احتمت المرتبة األخيرة بوزف 34الفقرة رقـ) - ب
 %.8379نسبي 

الوزف النسبي لمميارة االجتماعية مف مستويات الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية  -1
 %.8975بمحافظات غزة ىو 

إلى  الباحثة حصوؿ الوعي الذاتي عمى المرتبة األولى، إلى أف الوعي بالنفس والتعرؼ وتعزو
الشعور وقت حدوثو ىو الحجر األساسي في الذكاء العاطفي، فطالما كاف مستوى الذكاء العاطفي 
 لدى مديري مدارس الثانوية كبيرًا جدًا، فجيب أف يقابمو ارتفاع في مستوى الوعي الذاتي لدييـ، كما
أف ىذه النتائج تشير إلى معرفة ودراية كافية لدى مديري مدارس الثانوية بعواطفيـ ونقاط الضعؼ 

ويستخدموف ذلؾ في أعماليـ، ولدييـ ميارة عالية في فيـ ذاتيـ كميارة شخصية تتأثر  ،لدييـ
في بمستوى الذكاء العاطفي الذي يتمتعوف بو، خاصة ما نممسو في الفقرة الثانية والتي جاءت 

 الترتيب األوؿ مف تمتعيـ بالثقة التي تجعميـ قادريف عمى اتخاذ القرارات المناسبة.
حرض وزارة التربية والتعميـ باختيار المدراء الذيف يتمتعوف بالوعي إلى  ذلؾ أيضاً تعزو و 

 الذاتي الذي يؤىميـ لحؿ المشاكؿ واتخاذ القرارات التي تؤثر إيجابيًا عمى العمؿ.
عبلقة ارتباط  د( والتي توصمت إلى وجو 2559النتائج مع دراسة )الشيري، وتتفؽ ىذه 

 موجبة ذات داللة إحصائية بيف الوعي الذاتي كبعد مف أبعاد الذكاء العاطفي وعممية اتخاذ القرار.
 %(8975بوزف نسبي ) ثانيةعمى المرتبة ال ميارة اإلجتماعيةتعزو الباحثة حصوؿ الكما 

 لمشاعر خضوعيـ وعدـ االجتماعية األفراد بعبلقات يمتاز الذي الفمسطيني طبيعة المجتمع إلى

ف ،خاصةً  مدراء المدارس الثانوية ليا يتعرض التي والصدمات والصراعات االجتماعية اليأس  وا 

 طبيعة تفيـ عمى العالية والقدرة العالي حساساإل مف الكافي مدراء المرحمة الثانوية القدر امتبلؾ

مع  وطيبة مستمرة عبلقات تكويف عمى العالية وقدرتيـ بو والذيف يحيطوف معيـ يتعامؿ يفاألفراد الذ
 وكما الفعالة، االجتماعية المشاركة مف خبلؿ في التأثير عمى اآلخريف النجاح بفكرة يمانيـا  اآلخريف و 

 الديف ويمعب ،اآلخريف مع والتصرؼ التعامؿ وحسف يتمتع المدراء بميارة اإلندماج مع اآلخريف
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 أفراد بيف فالعبلقات ،المجتمعبيف أفراد  االجتماعية العبلقات أىمية عمى التأكيد في دور اإلسبلمي

 .المجتمعات تقدـ سبب ىي المجتمع
 النسبي الوزف كاف حيث (2557سة )القدرة، ار د إليو توصؿ ما مع الحالية النتيجة إتفقت وقد

 الفعاؿ التعامؿ بعد تربع حيث (2559)قشطة،  سةومع درا ،(78.1%ة )االجتماعي الميارة لمقياس

 التي (2559)عسقوؿ،  دراسة مع النتيجة واختمفت (71.2%) نسبي بوزف الصدارة في اآلخريف مع

 .ةاالجتماعي الميارة مف متدني مستوى وجود نتيجتو كانت
إلى أف  %(8871بوزف نسبي ) ثالثةعمى المرتبة ال تعاطؼالتعزو الباحثة حصوؿ كما 

مديري المدارس لدييـ القدرة عمى مساعدة اآلخريف ومراعاة مشاعرىـ وتقديـ ليـ يد العوف لكي 
يكونوا ناجحيف ولدييـ القدرة عمى مواجية الحياة بنجاح، وأف المدرسة مؤسسة تربوية بالدرجة 

ذيف يمثموف األولى تسعى ألف يتمتع مديروىا بالحس اإلنساني والتعاطؼ مع المعمميف والطمبة ال
 بيئة المدرسة.

( والتي أظيرت أف بعد التعاطؼ أكثر أبعاد 2511وقد اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة )باريش، 
الذكاء العاطفي الذي يأخذ عمى عاتقو فّعالية القيادة في مؤسسات التعميـ العالي، وباقي القدرات 

 فيي معبرة عف مبلءمة الذكاء العاطفي لعالية القيادة.
التي أكدت أف المدراء الذيف يتمتعوف ( و 2559النتائج مع دراسة )الشيري، وتطابقت ىذه 

 بالتعاطؼ اإلنساني ىـ القادروف عمى اتخاذ القرارات مراعيف في ذلؾ الجانب العممي والعممي.
إلى تمتع  %(8871بوزف نسبي ) حصوؿ الدافعية عمى المرتبة الرابعة وتعزو الباحثة

الدافعية التي تحفزىـ لمعطاء، وبذؿ الجيود في عمميـ دوف انتظار الشكر أو  المدراء بقدر مف
وىذا ما تؤكده الفقرات التي تناولتيا مجاالت الدافعية، حيث توضح قدرة المدراء عمى  ،التحفيز

يسعوف لتحقيقيا ويكوف لدييـ الحماس والمثابرة الستمرار  اً كما أف لممدراء أىداف، العطاء بكؿ حماس
ي مف أجؿ تحقيقيا، ويكوف لدييـ القدرة عمى تأجيؿ إشباعيـ الفوري لحاجاىـ في سبيؿ تحقيؽ السع

 أىداؼ بعيدة المدى.
مت إلى ص( والتي تو 2556مع دراسة )البوريني،  -إلى حد ما -وقد تطابقت ىذه الدراسة 

اطفي لممديريف وجود عبلقة قوية ذات داللة إحصائية بيف مستوى الدافعية كأحد مكونات الذكاء الع
ومستوى أدائيـ اإلداري، وأرجعت السبب في ذلؾ إلى أف مدراء المدراس الخاصة يستطيعوف إنجاز 

نيـ ال إأعماليـ ولدييـ المقدرة عمى التغمب عمى المشاكؿ والمجازفة، وىذا ينبع مف داخميـ حيث 
 المدارس الحكومية. ويبلقوف الضغط الذي يواجيو مدير 
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إلى  (%7978وزف نسبي )حصوؿ إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات عمى تعزو الباحثة كما 
أف وزارة التربية والتعميـ تيتـ اىتمامًا كبيرًا في اختيار المدير الذي يتمتع بقدرة عمى ضبط النفس 

واتفقت ىذه  وتنظيـ الذات بحيث يستطيع التحكـ بانفعاالتو والتصرؼ بشكؿ سميـ في كؿ الظروؼ.
( التي أكدت عمى أف األفراد ذوي الذكاء العاطفي المرتفع أكثر 2559ة )الجبياف، النتيجة مع دراس

نجاحًا في حياتيـ المينية، ولدييـ ميارات قيادية عالية تعود إلى قدرتيـ عمى تنظيـ ذواتيـ، بحيث 
( والتي أظيرت ارتفاع مستوى 2515مع دراسة )األسطؿ، و  يحققوف التوازف بيف العمؿ والمنزؿ.

دارة انفعاالتيـ بشكؿ الذكا ء العاطفي بيف كميات التربية بصفة عامة وقدرتيـ عمى التعاطؼ وا 
 إيجابي.

أف الوعي الذاتي لممديريف يمّكنيـ مف تفيـ مشاعر ىذه النتائج إلى  وتفسر الباحثة
االجتماعية وانفعاالت المعمميف، ومف ثـ يكوف أكثر قدرة عمى التعامؿ معيـ بكفاءة عالية. والميارة 

لممديريف تسيـ في تكويف العبلقات والصداقات المرغوبة والتي تؤثر بشكؿ إيجابي عمى اآلداء. 
والتعاطؼ مع المعمميف خاصة في أوقات الضيؽ يجعؿ المعمميف أكثر فاعمية في العمؿ، والدافعية 

  تدفع وتحفز المعمميف إلنجاز األعماؿ المطموبة منيـ في األوقات المحددة.
يما يتعمؽ بمجاؿ "إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات" والذي جاء في المرتبة األخيرة فإف وف

الباحثة تفسر ذلؾ بأف الحالة االنفعالية التي يعيشيا اإلداريوف التربويوف بقطاع غزة، قد تعكس 
 التي الظروؼو  بعض جوانب القمؽ لدييـ والذي ينشأ بسبب الخوؼ مف الفشؿ أو تحمؿ المسؤولية.

بدوره  معيف، وىذا حياة نمط عمى المدير فرضت استثنائية ظروفاً  تعد حيث الفمسطيني الشعب يعيشيا
دارة المدير بيف تحدي خمؽ إلى أدى أحيانًا  يستطيع المدير ال ربما بحيث وتنظيـ ذاتو، انفعاالتو وا 

 االستثنائية الظروؼ تجعؿ األحياف بعض في أنو كما، غير سار السيطرة عمى شعوره عند تمقي خبر

 .السارة غير أو السارة كانت سواء االنفعاالت مخزف لبعض المدير
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الحكومية نوية في المدراس الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة الثا: ما مستوى ثانيالتساؤل ال
 في محافظات غزة؟

الحكومية في مي المرحمة الثانوية في المدراس الوالء التنظيمي لدى معممستوى  إلىلمتعرؼ  
، قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لدرجات محافظات غزة

 ، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:استبانة الوالء التنظيمي ومجاالتيا
 

الستبانة الوالء التنظيمي لدى وزان النسبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واأل يبين ( 22جدول )
  معممي المرحمة الثانوية في المدراس  الحكومية في محافظات غزة

 الوالء التنظيمي
عدد 
 الفقرات

الدرجة 
 الكمية

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

 72.8 3.2 25.5 35 7 الوالء المستمر

 70.7 7.1 31.8 45 9 الوالء العاطفي

 67.5 4.7 20.3 30 6 الوالء المعياري

 70.5 10.7 77.5 110 22 الستبانة الوالء التنظيمي الدرجة الكمية 

 .155يتـ حساب الوزف النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ضرب الناتج في 
الستبانة الوالء التنظيمي لمعممي أف الوزف النسبي  ما يمي: تبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ

انحراؼ بدرجة، و  (7775)بمتوسط حسابي  (%7575)المرحمة الثانوية في محافظات غزة بمغ 
لدى معممي المرحمة الثانوية الوالء التنظيمي مستوى أف درجة، وىذا يدؿ عمى  (1577) معياري
الوالء لمجاؿ فقد بمغ الوزف النسبي مجاالت،  ةاستبانة الوالء التنظيمي لدييا ثبلث، بما أف متوسط

 ، وثـ مجاؿ الوالء المعياري(%7577)، ويميو مجاؿ الوالء العاطفي %(72785)المستمر 
. ووفقًا لذلؾ فإف معممي المدارس الثانوية في محافظات غزة لدييـ والء تنظيمي بمحاوره (6775%)

مستمر، والء تنظيمي عاطفي، والء الثبلثة والتي جاءت مرتبة عمى النحو التالي )والء تنظيمي 
تنظيمي معياري(، ويرى بعض الباحثيف أف القاسـ المشترؾ بيف ىذه األبعاد الثبلثة )المستمر، 
العاطفي، واألخبلقي( وجود عبلقة نفسية بيف الموظؼ والمنظمة ليا آثارىا عمى قرار االستمرار مع 

 المنظمة أو تركيا.
ف بأف المدرسة تقدـ ليـ تسييبلت مختمفة دراؾ المعمميإلى إوتعزو الباحثة ىذه النتيجة 
 نتماء عضو ىيئة التدريس.إ ، وىذا يعكسجؿ تنفيذ عمميـأوتوفر ليـ كؿ اإلمكانات المتاحة مف 

ف لدييـ االستعدادت الكافية ألف المعمميف أ عمى تجاه المدرسة دليؿ فيذا الوالء المتوسط
رار ارتباطيـ ماليـ ويسعوا بصورة دائمة لممحافظة عمى استميكرسوا مزيدًا مف الجيد والتفاني في أع
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ف التنظيمي يرتبط باتجاىات المعممي أيضًا إلى أف الوالءذلؾ وتعزو الباحثة  وانتمائيـ لمدرستيـ،
شباع الحاجيات، الحوافز، وضوح نحو العوامؿ المؤثرة في الوالء والمتمثمة في نمط القيادة، إ

 ... إلى ذلؾ مف عوامؿ مؤثرة في الوالء.ىداؼ، الرضا الوظيفي األ
(، ودراسة )غنيـ، 2558مع كؿ  مف دراسة )عويضة،  -إلى حد ما  -وتتفؽ ىذه النتائج 

مف الوالء التنظيمي لمعامميف  رت وجود مستوى متوسط( والتي أظي2556(، ودراسة )حنونة، 2557
مع دراسة ا تتفؽ نتائج ىذه الدراسة ، وكمفي المنظمات األىمية وأعضاء ىيئة التدريس في الجامعة

المدارس الثانوية في  عمميلم لوالء التنظيمي( والتي أشارت إلى أف مستوى ا2512)الموزي، 
 .محافظة العاصمة عماف جاء بدرجة متوسطة

(، 1999)الكايد،  ودراسة ،(2554مف )األحمد،  قد تعارضت ىذه الدراسة مع دراسة كؿ  و 
 والتي أظيرت انخفاض مستوى الوالء التنظيمي. 2002) ،كانشانا شيوتما) ودراسة
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 ائج المجال األول: الوالء المستمر:نت
" والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحور z" االشارة  نتائج اختباريوضح  (23جدول رقم )

 الوالء المستمر

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

اختبار 
"Z" 

 الترتيب

 2 **11.4 81.6 1.0 4.1 عتبر نفسي عضو بناء وفعاؿ في ىذه المدرسةأ 1
 5 **7.7 70.5 0.9 3.5 تقدـ لي المدرسة مزايا ال تتوافر في مدارس أخرى 2
 6 **4.8 66.8 1.2 3.3 لدي رغبة في البقاء بالمدرسة التي أعمؿ بيا 3
 3 **10.4 79.1 1.1 4.0 ىتـ بمستقبؿ المدرسة التي أعمؿ بياأ 4
 7 **2.9 56.2 0.9 2.8 أتمنى أف يعمؿ ولدي في نفس المدرسة 5
 4 **7.5 71.7 1.2 3.6 بقائي في المدرسة نابع مف حاجتي لمعمؿ فييا 6
 1 **11.8 83.8 1.0 4.2 تركي لمعمؿ بالمدرسة سيتضمف تضحية ومخاطرة 7

  **12.9 72.8 1.04 3.6 العامالمتوسط 

 غير دالة احصائيا \\          5755* دالة احصائيا عند          5751** دالة احصائيا عند 

 من خالل الجدول السابق ما يمي:

 أف أعمى فقرتيف ىما: -1

( "تركي لمعمؿ بالمدرسة سيتضمف تضحية ومخاطرة" احتمت المرتبة األولى 7الفقرة رقـ ) - أ
 %.83.8بوزف نسبيي 

اؿ في ىذه المدرس" احتمت المرتبة الثانية ( "اعتبر نفسي عضو بناء وفعّ 1الفقرة رقـ ) - ب
 %.81.6بوزف نسبي 

 أدني فقرتيف ىما:  -2

" احتمت المرتبة السادسة لدي رغبة في البقاء بالمدرسة التي أعمؿ بيا  "(3الفقرة رقـ ) - أ
 %.66.8بوزف نسبي 

" احتمت المرتبة األخيرة بوزف في نفس المدرسة ( "أتمنى أف يعمؿ ولدي 5الفقرة رقـ ) - ب
 %.56.2نسبي 
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 المحور الثاني: الوالء العاطفينتائج 
 راف المعياري والوزن النسبي" والمتوسط الحسابي واالنحZنتائج اختبار "يوضح  (24جدول رقم )

 الوالء العاطفي لمجال 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

اختبار 
 الترتيب "ت"

 1 **10.2 79.0 1.1 4.0 أشعر باالرتباط والوالء لممدرسة والعمؿ فييا. 8
 2 **9.9 77.3 1.0 3.9 أشعر بارتباط عاطفي اتجاه المدرسة التي أعمؿ بيا. 9

 8 **4.13 66.6 1.3 3.3 أشعر أنني جزءًا مف أسرة تتكوف منيا المدرسة. 15
 5 **6.3 69.8 1.2 3.5 المدرسة مكانة عالية في نفسي.ليذه  11
 6 **5.9 69.8 1.4 3.5 ىتـ بالمشكبلت التي تواجييا مدرستي.أ 12
تمثؿ المدرسة جزءًا مف حياة الفرد ومف الصعب  13

 االبتعاد عنيا.
3.1 1.4 62.2 2.1* 9 

أشعر باالعتزاز حينما أتحدث عف مدرستي مع  14
 اآلخريف.

3.6 1.2 72.6 7.4** 3 

يصعب عمي االلتحاؽ بمدرسة جديدة واالنماء إلييا  15
 كما ىو الحاؿ مع ىذه المدرسة.

3.5 1.2 70.2 6.06** 4 

أشعر بالتقارب بيف األىداؼ الشخصية وأىداؼ  16
 المدرسة.

3.4 1.2 68.5 5.7** 7 

  **8.7 70.0 0.8 3.5 المتوسط العام

 حصائياإغير دالة  \\          5755حصائيا عند إ* دالة          5751حصائيا عند إ** دالة 

 :ما يأتي ين من النتائج الموضحةتب  

 أف أعمى فقرتيف ىما: .1

احتمت المرتبة األولى بوزف ط والوالء لممدرسة والعمؿ فييا."أشعر باالرتبا( "8الفقرة رقـ ) - أ
 %.79نسبي 

احتمت المرتبة "أشعر بارتباط عاطفي اتجاه المدرسة التي أعمؿ بيا ( "9الفقرة رقـ ) - ب
 %.77.3الثانية بوزف نسبي 

 أدنى فقرتيف ىما: .2
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احتمت المرتبة الثامنة "أشعر أنني جزءًا مف أسرة تتكوف منيا المدرسة "( 10الفقرة رقـ ) - أ
 %.66.6بوزف نسبي 

" احتمت ف الصعب االبتعاد عنيا تمثؿ المدرسة جزءًا مف حياة الفرد وم( "13الفقرة رقـ ) - ب
 %.62.2المرتبة األخيرة بوزف نسبي 

 :الثالث: الوالء المعياري نتائج المجال 
 لمحور الوالء المعياري " والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبيZنتائج اختبار " يوضح (25جدول رقم )

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

اختبار 
 الترتيب "ت"

 1 **6.6 70.8 1.2 3.5 أرفض ترؾ المدرسة طالما التحقت بالعمؿ بيا 17
أشعر باألماف الوظيفي في المدرسة التي أعمؿ  18

 فييا
3.3 1.3 65.6 3.8** 5 

 4 **3.3 67.0 1.4 3.4 أشعر بسعادة كوني أعمؿ في مينة التدريس 19
بضرورة االلتزاـ والوالء لممدرسة التي أشعر  25

 أعمؿ بيا.
3.2 1.2 64.3 2.5* 6 

أرفض ترؾ العمؿ في المدرسة ألف مدرائي لف  21
 لتركي العمؿ معيـ فيكونوا مستريحي

3.4 1.0 68.9 6.4** 2 

أشعر بالتزاـ أخبلقي يدفعني لبلستمرار في  22
عممي حتى مع وجود عروض عمؿ أفضؿ في 

 مكاف آخر
3.4 1.2 68.4 5.04** 3 

  **7.2 67.51 1.20 3.38 المتوسط العاـ

 غير دالة احصائيا \\          5755* دالة احصائيا عند          5751** دالة احصائيا عند 
 :ما يأتي ين من النتائج الموضحةتب  

 أف أعمى فقرتيف ىما: .1

" احتمت المرتبة األولى أرفض ترؾ المدرسة طالما التحقت بالعمؿ بيا( " 17الفقرة رقـ ) - أ
 %.70.8بوزف نسبي 

أرفض ترؾ العمؿ في المدرسة ألف مدرائي لف يكونوا مستريحي  ( "21الفقرة رقـ ) - ب
 %.68.9" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي  لتركي العمؿ معيـ
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 أدنى فقرتيف ىما: .2

حتمت المرتبة " اأشعر باألماف الوظيفي في المدرسة التي أعمؿ فييا  ( "18الفقرة رقـ ) - أ
 %.6576الخامسة بوزف نسبي 

" احتمت المرتبة أشعر بضرورة االلتزاـ والوالء لممدرسة التي أعمؿ بيا  ( "20الفقرة رقـ ) - ب
 %.64.3األخيرة بوزف نسبي 

 وتعزو الباحثة حصوؿ الوالء المستمر عمى المركز األوؿ لعدة أسباب مف أىميا:
مف حياتيـ في المدرسة التي يعمموف بيا، وأي تفريط أو  أف المعمميف استثمروا جزءًا ال بأس بو

تساىؿ مف قبميـ يعتبر بمثابة خسارة ليـ. وشعور المعمـ بأنو عضو بناء وفعاؿ في مدرستو، 
وذلؾ إلدراؾ المعمـ بأنو يعمؿ في وظيفة دائمة، وانسجاـ المعمـ مع المدرسة التي يعمؿ بيا 

ظر عف العائد المادي. فالمعمـ الذي يتمتع بالوالء والرغبة الشديدة في العمؿ بيا بغض الن
وتعزو الباحثة  التنظيمي حتمًا سيبذؿ أقصى جيده ويرغب في البقاء في المدرسة لمدة أطوؿ.

تمؾ الدرجة المرتفعة أيضًا إلى أف لدى المعمميف استعدادات لبذؿ مجيود أكبر مف المطموب 
ما ييتـ المعمموف بنجاح المدرسة التي يعمموف إلنجاح عمميـ في المدرسة التي يعمموف بيا. ك

بيا، كما يدرؾ المعمموف بأف مينة التدريس في المدرسة تحقؽ ليـ مكانة اجتماعية مميزة ، 
وتوفر الوظيفة فرص تطوير مؤىبلتيـ العممية والفنية، وتمكّنيـ مف التطور الميني الذاتي، 

 ثمار طاقاتيـ وقدراتيـ.وتوفر ليـ الثقة بالنفس، وتوفر لممعمميف فرص است
إلى أف ىناؾ شعورًا وارتباطًا ووالء  وتعزو الباحثة حصوؿ الوالء العاطفي عمى المركز الثاني

مف قبؿ المعمميف لممدرسة التي يعمموف بيا، حيث يعتبر المعمموف أف المدرسة أصبحت جزءًا مف 
حياتيـ ويحمموف ليا ارتباطًا عاطفيًا كبيرًا، وييتموف بالمشاكؿ التي تواجييا المدرسة ويسعوف 

كما ىو الحاؿ في مدرستيـ الحالية التي مكثوا لحميا. ويشعروف بصعوبة االلتحاؽ بمدرسة جديدة، 
فييا فترة مف الزمف. شعور المعمـ بالمحبة نحو المدرسة التي ينتمي ليا يدفعو إلنجاز سموكيات 

 إيجابية تجاه المدرسة بمقدار درجة العاطفة التي يمتمكيا. 
ة المعمـ بالنقؿ مف إلى عدـ ثقتعزو الباحثة تراجع الوالء المعياري إلى المرتبة األخيرة كما 

مدرستو إلى مدرسة أخرى حتى لو لـ يشعر باالرتياح في مدرستو ال يطالب بالنقؿ لعدـ ثقتو 
؛ الذي يتمقاه المعمموف مف إدارة المدرسة لضعؼ الدعـ المطموب والكافيو بالوضع الجديد، 

ياسات العامة يجابي في وضع األىداؼ والتخطيط ورسـ السلسماح ليـ بالمشاركة والتفاعؿ اإلكا
 ؛في ظؿ عدـ انتظاـ في الرواتبباألماف الوظيفي في المدرسة وعدـ شعور المعمميف  لممدرسة.
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العدواف  خاصًة بعد لتي يمر بيا قطاع غزةنظرًا لمظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية ا
 .التوافؽ ة وظيور حكومةالسياسي اتوفي ظؿ االنقسام، 2514 الصييوني األخير عمى قطاع غزة

  ًالدراسة فروضنتائج  -ثانيا: 
حصائية بين الذكاء العاطفي لمديري مدارس إعالقة ارتباطية ذات داللة الفرض األول: توجد 

 لممعممين؟الثانوية بمحافظات غزة وعالقتو بالوالء التنظيمي 
متحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيف المتغير المستقؿ )الذكاء ل

 العاطفي( والمتغير التابع الوالء التنظيمي والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
 (26جدول رقم )

 يمنتائج اختبار )معامل االرتباط بيرسون( والعدد ومستوى الداللة لمذكاء العاطفي والوالء التنظييوضح 
 الوالء التنظيمي لممعممين              

 
 الذكاء العاطفي لممدراء

الوالء 
 المستمر

الوالء 
 العاطفي

الوالء 
 المعياري

الدرجة الكمية لموالء 
 التنظيمي

 076. 056.- 156. 007.- الوعي الذاتي

 078. 040.- 171. 059.- إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات

 188. 084. 183. 098. الدافعية

300. 057. التعاطؼ
**

 .154 .284
**

 

226. 057. الميارة االجتماعية
*

 .187 .250
*

 

253. 032. الذكاء العاطفي
*

 .080 .213
* 

 5755عند  حصائياً إ -* دالة         5751عند  حصائياً إ** دالة 
 من خالل الجدول السابق مايمي:

  حصائية بيف الذكاء العاطفي لمديري إلوحظ وجود عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة
كمما ارتفع  ووىذا يدؿ عمى أن مدارس الثانوية بمحافظات غزة والوالء التنظيمي لممعمميف،

معدؿ الذكاء العاطفي لدى المدراء كمما أدى ذلؾ إلى زيادة الوالء التنظيمي لممعمميف في 
 قطاع غزة.

  حصائية بيف الذكاء العاطفي لمديري إلوحظ وجود عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة
كمما ارتفع  ويدؿ عمى أنمدارس الثانوية بمحافظات غزة والوالء العاطفي لممعمميف، وىذا 

معدؿ الذكاء العاطفي لدى المدراء كمما أدى ذلؾ إلى زيادة الوالء العاطفي لممعمميف في 
 قطاع غزة.
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  حصائية بيف التعاطؼ لمديري مدارس إلوحظ وجود عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة
مما ارتفع معدؿ ك والثانوية بمحافظات غزة والوالء التنظيمي لممعمميف، وىذا يدؿ عمى أن

التعاطؼ لدى المدراء كمما أدى ذلؾ إلى زيادة الوالء التنظيمي لممعمميف في قطاع غزة 
 والعكس صحيح.

مرتفع أكثر نجاحًا في ذكاء عاطفي المدراء الذيف لدييـ  بأف ة ىذه النتيجةتفسر الباحثو 
اتيـ ومعرفة مشاعرىـ و ولدييـ ميارات قيادية عالية تعود إلى قدرتيـ عمى تنظيـ ذ ،حياتيـ المينية

وانفعاالتيـ، والسيطرة عمييا جيدًا، وفيـ مشاعر اآلخريف، وحسف التعامؿ معيـ، وقدرتيـ عمى 
استثمار طاقتيـ الوجدانية في األداء الجيد، وعمى إقامة عبلقات طيبة مع المحيطيف، وذلؾ بدرجة 

جدًا، وتوافر ىذه القدرات تنعكس بشكؿ كبير عمى درجة الوالء التنظيمي لمعممي مدارس  كبيرة
الثانوية في محافظات غزة بمحاوره الثبلثة والتي جاءت مرتبة عمى النحو التالي )والء تنظيمي 

 مستمر، والء تنظيمي عاطفي، والء تنظيمي معياري(.
 إلىالتي توصمت  (Maccalupo,2002)ماكالبو  سةراد مع سةاالدر  ىذه نتائج وتطابقت

 لدىالقرار  اتخاذ وعممية العاطفي الذكاء مستوى بيف إحصائية داللة ذات قوية ارتباطية عبلقة وجود

 عمى والقدرة الذات إدارة مثؿ وجدانية شخصية تار بقد يتمتع الذي القائد أف حيث المدارس، قادة

 وجيامسخوف فيريافيديافونجز سةراود .ناجح بشكؿ المدرسة إدارة في كبير بشكؿ ينجح التواصؿ،
(Viriyavidhayavonges & Jiamsuchon, 2001) األكثر المدراء أف إلى توصمت التي 

 في التأثير عمى ذلؾ ُيساعدىـ حيث قوي، بشكؿ العاطفي الذكاء تابقدر  يتمتعوف الذيف ىـ نجاحاً 

ودراسة ليبف وزاالؼ  .بأعماليـ النجاح استمرار وبالتالي والئيـ، عمى والحصوؿ اآلخريف،
((Leban & Zulauf, 2004 العاطفي الذكاء تاقدر  بيف ما قوي ارتباط وجود إلى توصمت التي 

حداث التغيير يحبوف الذيف المدراء أف إلى ذلؾ يعزو التحويمية، القيادة ونمط ،المدراء عند  التأثير وا 

 .ذلؾ تحقيؽ في ُيساعدىـ قوي عاطفي بذكاء يتمتعوف باآلخريف،

( إذ توصمت إلى أف لمذكاء العاطفي 2555مع دراسة )برنت،  أيضاً  وتتفؽ ىذه النتيجة
في تسييؿ العمؿ والتعاوف واالنتماء إلى المدرسة، كما وتتفؽ مع نتيجة دراسة  دورًا وأثراً 

عر بو الضباط كاف ( والتي أظيرت نتيجتيا أف مستوى الوالء التنظيمي الذي يش2555)الدوسري، 
( والتي أظيرت نتيجتيا وجود عبلقة ذات داللة 2512، وتتفؽ مع دراسة )الموزي، مرتفعًا نسبياً 
 الذكاء العاطفي لممديريف والوالء التنظيمي لممعمميف. إحصائية بيف

التي أظيرت نتائجيا  (Joffers and Hauqhey, 2001)وتختمؼ مع نتيجة دراسة 
 وجود تدني في الوالء التنظيمي بسبب الشعور بعدـ النجاح وعدـ الشعور بفاعمية الذات.
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الذكاء العاطفي لدى مدراء مدارس توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات : لثانيا الفرض
 المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لنوع الجنس.

درجات  في لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفروقات (ت)تـ استخداـ اختبار  الفرضا الختبار صحة ىذ
محافظات غزة تعزى  الذكاء العاطفي لدى مدراء مدارس المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في

 موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي: الفرض ا(، والنتائج المتعمقة بيذإناث، ذكور) :لنوع الجنس
الذكاء العاطفي لدى مدراء مدارس المرحمة ( يوضح نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات 27جدول )

 الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لنوع الجنس

 الذكاء العاطفي
نوع 

المتوسط  العدد الجنس
 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري الحسابي

 الوعي الذاتي
 0.02* 2.39- 2.0 27.1 44 ذكر

     1.6 28.0 43 انثي

إدارة االنفعاالت 
 وتنظيـ الذات

 0.12// 1.57- 3.5 27.4 44 ذكر

     3.0 28.5 43 انثي

 الدافعية
 0.14// 1.50- 2.6 30.4 44 ذكر

     2.7 31.3 43 انثي

 التعاطؼ
 0.001** 3.36- 2.6 25.7 44 ذكر

     1.5 27.2 43 انثي

الميارة 
 االجتماعية

 0.001** 3.69- 2.5 30.4 44 ذكر

     2.3 32.3 43 انثي

الدرجة الكمية 
 الذكاء العاطفي

 0.001** 2.99- 11.2 140.9 44 ذكر

     8.2 147.2 43 انثي

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ -* دالة         5751عند  حصائياً إ** دالة 

 مايمي: تبين من خالل الجدول السابق

  جوىرية ذات داللة احصائية  وجود فروؽلوحظ(α ≤ (0.05  الدرجة الكمية لمذكاء في
مدراء المرحمة لدى  (االجتماعية التعاطؼ، الميارةالوعي الذاتي، ) :العاطفي ومجاالتو التالية
 ،ذكور،إناث() لممدراءلنوع الجنس تعزى الحكومية في محافظات غزة الثانوية في المدارس 

الفروؽ كانت لصالح المديرات، وىذا يدؿ عمى أف المديرات لدييف مستوى مف الذكاء العاطفي 
بأف الوعي  النتيجة مف خبلؿ إدراؾ المديرات، ويمكف تفسير ىذه أكثر مف المدراء الذكور

بالذات عنصر مؤثر في مشاعرىف، حيث إف المديرة الغاضبة عندما تدرؾ أف ما تشعر بو ىو 
عدـ إطاعة ىذا الشعور والتخمص مف ليا فرصة كبيرة مف الحرية لتختار الغضب فيذا يتيح 
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دراؾ ىذا الغضب. ـ يؤدي إلى التناغعمميف مشاعر الم كما تدرؾ المديرات بأف معرفة وا 
اؿ مع المعمميف بناء عمى فيـ ومعرفة الوجداني معيـ. وتعي المديرات بأف التعامؿ الجيد والفعّ 

 مشاعرىـ.

 التي اإلجتماعية التنشئة طبيعة إلىأيضًا ويمكف تفسير وجود الفروؽ بيف الذكور واإلناث 

 وأف الذكور، مف أكبر بشكؿ المجتمع فئات جميع معاممة عمى تقـو حيث اإلناث ليا تتعرض

 كما اآلخريف مع والتفاعؿ اآلخريف مع التعامؿ وخبرة التصرؼ ميارة بحسف يتصفف اإلناث

 لمشاعر الحساسية درجة بإرتفاع يتصفف أنيف كما الطرفيف، مف لكؿ متكافئة الفرص أصبحت

 المناسبات، جميع في الذكور مف مشاركة أكثر وىف اآلخريف، يقصده لما تفيماً  وأكثر اآلخريف
 اإلناث وتمتاز كما اإلناث، مف اآلخريف مع وتعامؿ وتفيـ تواصؿ أقؿ الذكور يكوف وبذلؾ

 اإلجتماعي الجماعي المناخ مع السريع والتكيؼ اإلجتماعي والتفاعؿ اإلندماج عمى بقدرتيف
 في النجاح عمى تساعدىف التي الفعاؿ اإلتصاؿ ميارة توفير إلى يسعيف فبذلؾ الذكور، مف أكثر

 .العممية حياتيف

كما أف الثقافة في المجتمع الفمسطيني تكمؼ الذكور بالمسؤوليات الحياتية واألسرية أكثر 
ألف اإلناث لدييـ مقدرة أكثر مف الذكور عمى ضبط أنفسيـ بشكؿ يزيد لدييـ  ف اإلناث؛م

التحكـ في مشاعرىـ بصورة عالية تجعؿ حاالتيـ النفسية واالجتماعية في اتزاف واستقرار داخؿ 
المجتمع الذي يعيشوف فيو والتكيؼ معو بشكؿ يزيد لدييـ االستمرار في الحياة بتوافؽ ونجاح 

حساسًا بالضغوط، يكوف الذكور وبالتالي أكثر مف الذكور؛ وبالتالي  أكثر شعورًا بالقمؽ وا 
عنيا وفيميا والتعبير عمى إدراؾ مشاعرىـ وتكوف قدرتيـ أقؿ  االنفعاؿ، يكونوف سريعي

دارتيا، وقدرتيـ أقؿ خريف، ويكوف التفاعؿ االجتماعي ر وانفعاالت اآلعمى النفاذ إلى مشاع وا 
 .محدودة عية مع اآلخريفجتمااال يـوتكويف عبلقات

(، ودراسة )خواف لويس 2557اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف دراسة )جودة، 
نتائج دراسات كؿ مف دراسة واختمفت مع  (.2553(، ودراسة )زيداف واإلماـ، 2558وآخروف، 
)الموزي، ، ودراسة (2553(، ودراسة )عبد الغفار، 2555(، ودراسة )فراج، 2559)ضاىر، 

2512). 

  ئية حصاإجوىرية ذات داللة  ـ وجود فروؽعدلوحظ(α ≤ (0.05  إدارة مجاؿ: في درجات(
المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية دراء ملدى  االنفعاالت وتنظيـ الذات، ومجاؿ الدافعية(

نوع الجنس ، وىذا يعني أف ) ذكور،إناث( :لممدراءلنوع الجنس تعزى في محافظات غزة 
إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات، ) :مجاالت الذكاء العاطفي التاليةليس لديو أثر عمى  لممدراء
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، وقد المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزةدراء ملدى  ومجاؿ الدافعية(
 ظروؼو جميع المدارس الثانوية، وتشابيعود ذلؾ إلى تشابو النظاـ التعميمي والتربوي في 

وكبلىما يمارساف عمبًل السياسية االقتصادية واالجتماعية لكبل الجنسيف،  العمؿ والظروؼ
، وزيادة عمى ذلؾ أف النصوص نفسيا الواجباتب ذاتيا ويقوماف واحدًا فيو يتمقياف نفس الحقوؽ

ية االجتماعالتشريعية في مجاؿ التعميـ ال تميز بيف الجنسيف، وكذلؾ الدور الذي تمعبو التنشئة 
إدراؾ واضح في مفيوـ إدارة  ؾنثى داخؿ األسرة، أي أف ىناالتي يتمقاىا كؿ مف الذكر واأل

 االنفعاالت وتنظيـ الذات ومجاؿ الدافعية بيف الجنسيف.

 إدارة انفعاالتيـيتمتعوف بقدرات عالية تساعدىـ عمى  بشكؿ عاـ أف المدراء وترى الباحثة 

 لدييـ تواصؿ ممموء بالحب والمودة في الحياة لكي يكوفخريف مع اآل وتشجعيـ عمى التعاوف
عمى تنظيـ انفعاالتيـ بشكؿ يزيد لدييـ التحكـ في مشاعرىـ ومعرفتيا بشكؿ يساعد ومبني 

 عمى االستمرار في الحياة بشكؿ إيجابي وسميـ.

(، ودراسة 2511وقد تطابقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات مثؿ دراسة )أبو عفش، 
(، ودراسة )جودة، 2559(، ودراسة )الشيري، 2559( ودراسة )النمري، 2511)بظاظو، 

( حيث أكدت ىذه الدراسات عمى عدـ أىمية الجنس 2554(، ودراسة )محمد وجاد اهلل، 2557
نيا قدرات شخصية قد تكوف موجودة لدى إفي امتبلؾ الشخص لمذكاء العاطفي. حيث 

 والخبرة.األشخاص، أو يكتسبونيا مع الوقت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

148 
 

 اضخاطسػاضفصل

ػوتفدغرعاػاضدرادظػظتائج

الذكاء العاطفي لدى مدراء مدارس توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات : لثالثا الفرض
 المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لممؤىل العممي.

لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفروقات درجات  (ت)الختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
الذكاء العاطفي لدى مدراء مدارس المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى 

، والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف خبلؿ بكالوريس، ماجستير فما فوؽ() :لممؤىؿ العممي
 الجدوؿ التالي:

الذكاء العاطفي لدى مدراء مدارس المرحمة ( يوضح نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات 28جدول )
 الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لممؤىل العممي

االنحراف  المتوس العدد المؤىل الذكاء العاطفي
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة
 الوعي الذاتي

  

 0.22// 1.23- 1.7 27.4 61 بكالوريوس

     2.0 27.9 26 ماجستير

 إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات

  

 0.84// 197.- 3.3 27.9 61 بكالوريوس

     3.4 28.0 26 ماجستير

 الدافعية

  

 0.09// 1.736- 2.4 30.5 61 بكالوريوس

     3.2 31.6 26 ماجستير

 التعاطؼ

  

 0.54// 0.62 2.3 26.5 61 بكالوريوس

     2.3 26.2 26 ماجستير

 الميارة االجتماعية

  

 0.66// 443.- 2.6 31.2 61 بكالوريوس

     2.7 31.5 26 ماجستير

 الذكاء العاطفي

  

 0.49// 696.- 9.5 143.5 61 بكالوريوس

     12.2 145.2 26 ماجستير

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة          5751عند  حصائياً إ** دالة 

 α ≤ (0.05)حصائية إجوىرية ذات داللة  ـ وجود فروؽعد تبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ
)الوعي الذاتي، إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات،  :الدرجة الكمية لمذكاء العاطفي ومجاالتوفي 

مدراء المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية لدى التعاطؼ، المياراة االجتماعية، مجاؿ الدافعية( 
 لممؤىؿ.تعزى في محافظات غزة 
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اعية عمى لدييـ القدرة العممية والميارة االجتمجميع المدراء تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف و   
والخبرات  نتيجة لممعمومات التوافؽ والتواصؿ مع اآلخريف ، ولدييـ القدرة عمىمعرفة شخصيتيـ

 .بغض النظر عف المؤىؿ العممي في العمؿ التي اكتسبوىا ةالميني

أي أف ظروؼ العمؿ والظروؼ االقتصادية المجتمع الفمسطيني المدراء جميعيـ مف كما أف   
العمـ يحرص عمى طمب  - كما متعارؼ عميو -متشابو، والمجتمع الفمسطيني  والدراسية والسياسية

ظروؼ القير والظمـ وسمب حقوقو التي جعمتو يمجأ إلى التعميـ  فيو مجتمع متعمـ، إضافة إلى
 لمقاومة ىذه الظروؼ الصعبة.

( حيث توصمت إلى أنو  توجد عبلقة ذات داللة 2511ىذه النتائج مع دراسة )أبو عفش،  واختمفت
حصائية حوؿ أثر الذكاء العاطفي عمى مقدرة مدراء مكتب األونروا تعزى إلى المؤىؿ العممي إ
لنسبة لمجالي الميارة االجتماعية ومقياس الذكاء العاطفي، ويرجع ذلؾ إلى أف حممة الدراسات با

العميا لدييـ المقدرة العممية والميارة االجتماعية عمى ربط قراراتيـ وذلؾ بسبب زيادة معموماتيـ 
كدت عمى أ ( التي2559تتفؽ مع دراسة )الشيري، اإلدارية نتيجة تعمقيـ بالدراسة بشكؿ أفضؿ، و 

أف المؤىؿ العممي ميـ في اكتساب ميارات الذكاء العاطفي التي تحقؽ النجاح عمى الجانب 
 العممي.
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الذكاء العاطفي لدى مدراء المرحمة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات : لرابعا الفرض
 العممية. الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لسنوات الخدمة

لدراسة الفروقات في درجات حادي حميؿ التبايف األالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت
الذكاء العاطفي لدى مدراء المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لنوع 

والنتائج المتعمقة ، سنوات( 15سنوات، أكثر مف  15-5سنوات،  5أقؿ مف )لسنوات الخبرة العممية 
 بيذه الفرضية موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

الذكاء العاطفي لدى مدراء المرحمة الثانوية في ( يوضح نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات 29جدول )
 المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لسنوات الخبرة العممية

مجموع  مصدر التباين الذكاء العاطفي
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 الوعي الذاتي

 //0.48 0.74 2.46 2 4.9 بيف المجموعات

     3.34 84 280.8 داخؿ المجموعات

       86 285.7 المجموع

إدارة االنفعاالت 
 وتنظيـ الذات

 //0.29 1.25 13.53 2 27.1 بيف المجموعات

     10.82 84 908.5 داخؿ المجموعات

       86 935.6 المجموع

 الدافعية

 **57551 6.29 39.64 2 79.3 بيف المجموعات

     6.30 84 529.1 داخؿ المجموعات

       86 608.4 المجموع

 التعاطؼ

 **57551 8.00 35.63 2 71.3 بيف المجموعات

     4.45 84 374.0 داخؿ المجموعات

       86 445.3 المجموع

 الميارة االجتماعية

 //0.50 0.70 4.75 2 9.5 بيف المجموعات

     6.78 84 569.1 داخؿ المجموعات

       86 578.6 المجموع

 الذكاء العاطفي

 //0.10 2.40 246.30 2 492.6 بيف المجموعات

     102.67 84 8624.4 داخؿ المجموعات

       86 9117.0 المجموع

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة         5751عند  حصائياً إ** دالة 
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 مايمي: تبين من خالل الجدول السابق
 α ≤ (0.05)حصائية إجوىرية ذات داللة  وجود فروؽلوحظ عدـ  :لمذكاء العاطفيالدرجة الكمية 
االنفعاالت وتنظيـ الذات، الميارة الوعي الذاتي، إدارة ) :ومجاالتو الذكاء العاطفيفي درجات 
لسنوات تعزى المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة  دراءملدى ( االجتماعية

وىذا يعني أف سنوات(،  15سنوات، أكثر مف  15-5سنوات،  5)أقؿ مف : مدراءالخبرة العممية لم
 دراءلدى م اء العاطفي ومجاالتو الثبلثةالذكليس لو أثر عمى مستوى سنوات الخبرة العممية متغير 

  المرحمة الثانوية في محافظات غزة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف سنوات الخبرة عامؿ غير مؤثر في درجات الذكاء 

ألف المدير الجديد والقديـ متماثبلف في الحقوؽ والواجبات، والذكاء العاطفي  ،العاطفي لدى المدراء
 يرتبط بعوامؿ أخرى كالصفات الشخصية أو نمط القيادة أو نوعية الوظيفة في حد ذاتيا.

مجاؿ في درجات  α ≤ (0.05)حصائية إجوىرية ذات داللة  وجود فروؽلوحظ  :الدافعيةمجال 
لسنوات الخبرة تعزى المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة  دراءملدى  الدافعية

ؼ الفروؽ بيف سنوات(، ولكش 15سنوات، أكثر مف  15-5سنوات،  5)أقؿ مف  :دراءالعممية لمم
باحثة باستخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في حالة تجانس التبايف، فقد المجموعات، قامت ال

ؿ مف سنوات لدييـ دافعية أق 15كثر مف أعممية  الذيف لدييـ سنوات خدمة دراءالمف ألوحظ ب
، وىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية، في حيف سنوات فأقؿ 15العممية  المدراء الذيف سنوات خدمتيـ

 لـ تبلحظ أي فروؽ بيف المجموعات األخرى.
سنوات  15 سنوات خدمتيـالمدراء الذيف  فئة بيا تتمتع التي الحيويةإلى ذلؾ  ةفسر الباحثتو 

المجتمع  مع وتفاعميـ ،عماليـ بكؿ حماسة وقوةأل ىـوانجاز  أدائيـ عمى ذلؾوانعكاس  فأقؿ
 القيمة غرس إحساس عمىقدرتيـ والقدرة عمى تحقيؽ النجاح تحت ضغط العمؿ و  المدرسي،

وامتبلكيـ  الفكري، والتحفيز مبدعيف، ليكونوا وتشجيعيـ المعمميفبحاجات  ـيواىتمام واالحتراـ،
 وأناة. بصبر يواجيونيا التي وحؿ المشاكؿ والعقبلنية الدائـ، لمتعمـ وسعييـ المستقبمية، لمرؤية

لنمو الذكاء العاطفي،  ساسياً أليست شرطا  في العمؿ االداري عدد سنوات الخدمةف أأي 
األطوؿ يمتمؾ خدمة أو قصرىا ال يعني بالضرورة أف صاحب ال دمةالخسنوات بمعنى أف طوؿ 

 سف ويقؿ لدى الكيؿ الكبيرث اليأقؿ، فقد يمتمؾ الذكاء العاطفي حد دمةخ وأكبر ممف ىو ذدافعية 
إلى أيضًا الباحثة ذلؾ وتعزو  .العديد مف العوامؿ التي تؤثر فيوف الذكاء العاطفي يرتبط بوذلؾ أل

نتيجة ظروؼ  جدد ال يفكروف كثيرًا بموضوع عدـ انتظاـ رواتبيـ شيرياً الالمدراء كثير مف أف 
نظرًا لحداثة منصبيـ وترقيتيـ لدرجة  منذ سنوات عدة، الذي يشيده قطاع غزة والحصار االنقساـ
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 ثبات جدارتيـ وذاتيـ،إ، ألنيـ يريدوف قدامىمف المدراء ال دافعيتيـ أكثر وبالتالي تكوف؛ مدير
وبالتالي عمييـ امتبلؾ أنماط  ولدييـ الوعي بأنيـ يجب أف يكونوا متميزيف عف المدراء القدامى،

المتبلكيـ ميارات وقدرات الذكاء العاطفي  ةالمستمر  دافعيتيـسموكية متميزة، وىذا يؤدي إلى 
اتب يشغؿ تفكير المدراء القدامي موضوع عدـ انتظاـ الرو  الذيلكف  البلزمة لتطوير أنفسيـ.
مف  تحمؿ مسؤولية وأعباء وظيفية أكثر فيتولد لدييـ الخوؼ والقمؽشيريًا، ألنيـ يشعروف ب

 يفكروف بتطوير ذاتيـ ويشعروف باإلحباط؛ وبالتالي تقؿ دافعيتيـ.بالتالي ال و ، المستقبؿ
مجاؿ في درجات   α ≤ (0.05)حصائية إجوىرية ذات داللة  وجود فروؽلوحظ  مجال التعاطف:

لسنوات الخبرة تعزى مدراء المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة لدى  التعاطؼ
شؼ الفروؽ بيف سنوات(، ولك 15سنوات، أكثر مف  15-5سنوات،  5)أقؿ مف  :العممية لممدراء

حالة تجانس التبايف، فقد  لباحثة باستخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية فيالمجموعات، قامت ا
سنوات لدييـ تعاطؼ أقؿ مف  15كثر مف أف المدراء الذيف لدييـ سنوات خبرة عممية لوحظ بأ

سنوات فأقؿ، وىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية، في حيف  15المدراء الذيف سنوات خبراتيـ العممية 
 فئة بيا تتمتع التي ى الحيويةتعزو الباحثة ذلؾ إلو  فروؽ بيف المجموعات األخرى. ةلـ تبلحظ أي

قدرتيـ عمى قراءة مشاعر عمى  سنوات فأقؿ وانعكاس ذلؾ 15المدراء الذيف سنوات خدمتيـ 
المعمميف مف تعبيرات وجوىيـ بسيولة، واستجاباتيـ لرغبات وانفعاالت اآلخريف، وقدرتيـ عمى 

 والحصار واالقتصادية واالنقساـظروؼ السياسة ملالتعاطؼ مع معاناة األخريف بشكؿ فعاؿ، نظرًا 
يـ رواتبإيجاد بدائؿ عف عدـ انتظاـ يفكروف ب ، لكف في المقابؿ نجد المدراء القدامىفي قطاع غزة

 تكوف حيوتيـ وتعاطفيـ مع اآلخريفتالي بتأميف لقمة عيشيـ؛ وبال ، فيكوف تفكيرىـ مشغوالً شيرياً 
 حيث يسود فمسطينيال مجتمعال يسود الذي العاطفي الجو طبيعة إلى أيضا أف تعزى ويمكف .قؿأ

عف المشاعر  والتعبير والتواصؿ االجتماعي التفاعؿ والقدرة عمى الوجدانية التعاطؼ والمشاركة
كما أف  .اليومية حياتيـ في نشاطاتيـ اإليجابية االنفعاالت توجو حيث إيجابي، والتحكـ فييا بشكؿ

، ومف ثـ يكوف أكثر قدرة عمميفمف تفيـ مشاعر وانفعاالت الم مديرمكف الي تعاطؼ مع اآلخريفال
 عمميفجعؿ المي مما ضيؽالعمي التعامؿ معيـ بكفاءة عالية والتعاطؼ معيـ خاصة في أوقات 

في تكويف العبلقات والصداقات المرغوبة والتي يسيـ  تعاطؼ مع اآلخريفالفأكثر فاعمية في العمؿ 
 تؤثر بشكؿ ايجابي عمى األداء.
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بالنسبة لعدد سنوات  الدافعية ومجال التعاطف( يوضح نتائج أختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمجال 30جدول )

 المرحمة الثانوية في محافظات غزةدراء الخدمة العممية لم

 المتوسط العدد سنوات الخبرة العممية المجاالت
 المقارنات البعدية

1 2 3 

 الدافعية

 **0.002 25. 1 32.1 15 سنوات 5اقؿ مف 

 31.3 41 سنوات 15-5مف 
 

1 0.007** 

 29.6 31 سنوات 15اكثر مف 
  

1 

 التعاطؼ

 **0.002 50. 1 27.4 15 سنوات 5اقؿ مف 

 27.0 41 سنوات 15-5مف 
 

1 0.001** 

 25.2 31 سنوات 15اكثر مف 
  

1 

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة         5751عند  حصائياً إ** دالة 
ف وزارة التربية والتعميـ تقـو باختيار فئة مدراء المدارس بناًء عمى قدرات وسمات أإلى  ونخمص

شخصية محددة بصرؼ النظر عف سنوات الخبرة، إضافة إلى تشابو سنوات الخبرة بدرجة كبيرة 
بالقدرات الشخصية ال ينتفي عدـ وجود الخبرة الكافية لدى معظـ أفراد العينة، كما أف تمتع المدراء 

 وبالعكس. ة المنخفضة لدييـ ذكاء عاطفي عاؿٍ لدييـ، حيث نجد أف بعض األشخاص ذوي الخبر 
الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات : ألولا الفرض

 غزة تعزى لنوع الجنس.الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات 
لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفروقات في درجات  (ت)الختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لنوع 
 مف خبلؿ الجدوؿ التالي:(، والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة إناث، ذكور) :الجنس

الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية في ( يوضح نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات 31جدول )
 المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لنوع الجنس

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد نوع الجنس الوالء التنظيمي

 المستمرالوالء 
 74.// 33.- 3.0 25.4 119 ذكر

 3.5 25.5 131 انثي
  

 الوالء العاطفي
 55.// 61. 6.8 32.1 119 ذكر

 7.3 31.5 131 انثي
  

 الوالء المعياري
 14.// 1.47 4.6 20.7 119 ذكر

 4.7 19.8 131 انثي
  

الدرجة الكمية 
 لموالء التنظيمي

 35.// 93. 10.0 78.2 119 ذكر

 11.3 76.9 131 انثي
  

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة         5751عند  حصائياً إ** دالة 
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في  α ≤ (0.05)حصائية إجوىرية ذات داللة  ـ وجود فروؽعدتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ  
معممي لدى الوالء التنظيمي ومجاالتو )الوالء المستمر، الوالء العاطفي،الوالء المعياري( درجات 

: لنوع الجنس لممعمميفتعزى المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة 
الوالء التنظيمي ومجاالتو ليس لديو أثر عمى نوع الجنس لممعمميف ، وىذا يعني أف ذكور،إناث()
معممي المرحمة الثانوية في المدارس ( لدى المستمر، الوالء العاطفي،الوالء المعياري الوالء)

  .الحكومية في محافظات غزة
الظروؼ التربوية واإلدارية المعمميف والمعممات يعمموف في وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف  

، ذاتيا الواجباتنفسيا ويقوماف ب الحقوؽ ويمارساف عمبًل واحدًا وليما ،ذاتيا واالقتصادية والسياسية
الذي  تميز بيف الجنسيف، وكذلؾ الدور مجاؿ التعميـ الوزيادة عمى ذلؾ أف الشريعة اإلسبلمية في 

تمعبة التنشئة االجتماعية التي يتمقاىا كؿ مف الجنسيف داخؿ األسرة، وىذا راجع إلى إدراؾ واضح 
بيف الجنسيف، نظرًا إلى تأثير النظاـ الديمقراطي السائد في في مفيوـ وأىمية قيمة الوالء التنظيمي 

 المجتمع ومنحو المساواه والحرية في التعميـ لكؿ مف الرجؿ والمراة.

والتي  (2554، ودراسة )لوتاه، (2555ودراسة )حنونة،  (،2553 كدتو دراسة )ياسيف،أىذا ما و 
 الجنس.ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير  فروؽبعدـ وجود  اأشارت نتائجيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

155 
 

 اضخاطسػاضفصل

ػوتفدغرعاػاضدرادظػظتائج

الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات : لثانيا الفرض
 الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لمفئات العمرية.

لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفروقات في درجات  (ت)ة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبارالختبار صح
الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لنوع 

(، والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف سنة فأكثر 35سنة،  35أقؿ مف ) :لمفئات العمرية
 خبلؿ الجدوؿ التالي:

الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية في ( يوضح نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات 32جدول )
 المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لمفئات العمرية

 المتوسط العدد الفئات العمرية الوالء التنظيمي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

 مستوى الداللة

 الوالء المستمر
 69.// 40.- 3.4 25.4 95 سنة 35أقؿ مف 

   3.2 25.5 155 سنة فأكثر 35

 الوالء العاطفي
 **001. 2.96- 7.8 30.1 95 سنة 35أقؿ مف 

   6.4 32.8 155 سنة فأكثر 35

 الوالء المعياري
 **001. 3.33- 5.0 19.0 95 سنة 35أقؿ مف 

   4.3 21.0 155 سنة فأكثر 35

الدرجة الكمية 
 لموالء التنظيمي

 **001. 3.54- 11.1 74.5 95 سنة 35أقؿ مف 

   10.1 79.4 155 سنة فأكثر 35

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة         5751عند  حصائياً إ** دالة 
 مايمي: تبين من خالل الجدول السابق  

في  α ≤ (0.05) حصائيةإجوىرية ذات داللة  وجود فروؽلوحظ  الدرجة الكمية لموالء التنظيمي:
معممي المرحمة الثانوية في لدى )الوالء العاطفي،الوالء المعياري(  :الوالء التنظيمي ومجاالتودرجات 

سنة  35سنة،  35)أقؿ مف  :لمفئات العمرية لممعمميفتعزى المدارس الحكومية في محافظات غزة 
ف المعمميف أسنة فأكثر، وىذا يدؿ عمى  35الفروؽ كانت لصالح المعمميف الذي أعمارىـ ، فأكثر(

سنة فأكثر لدييـ والء تنظيمي ووالء عاطفي ووالء معياري أكثر مف المعمميف  35الذيف أعمارىـ  
أف كمما ارتفع عمر المعمميف كمما ارتفع مستوى  سنة. وىذا يشير إلى 35رىـ أقؿ مف الذيف أعما

 والء التنظيمي عند المعمميف والعكس صحيح.ال
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ىـ أكثر خبرة وميارة في مجاؿ بأف المعمميف األكبر سنًا  وتعزو الباحثة ذلؾ إلى إدراؾ المديريف 
 ـمما يجعمي: معمـ أوؿ أو منسؽ، بميمات أخرى داخؿ المدرسة مثؿتكميفيـ التدريس وبذلؾ يتـ 
مما يزيد مف درجات  ،أكثر التصاقًا بمؤسستيـ التعميمية أكثر نضجًا وبالتالي، و أكثر والًء لممدرسة

ويزيد مف شعورىـ باالستقبللية والجو األخوي الذي يشدىـ إلى عمميـ. ويزيد مف  الوالء لدييـ.
وبالتالي تزيد مف  ،عنيـوف وال يمكف لممدرسة االستغناء متشعورىـ بأنيـ يفيدوف غيرىـ وأنيـ مي

نغماس الشديد في المدرسة والوالء ليا نوف عمى درجة عالية مف االيكو ثقتيـ بأنفسيـ، وبالتالي 
ؿ مف الجيد والميؿ لتقويـ المدرسة تقويمًا إيجابيًا وقبوؿ أىداؼ المدرسة وقيميا وبذؿ مستوى عا

 لتحقيؽ أىداؼ المدرسة.

ويمكف إرجاع ذلؾ إلى أف أعضاء ىيئة التدريس ومف ذوي الفئات العمرية األقؿ يسعوف في  
اية عمميـ لمحصوؿ عمى وضع مادي أفضؿ، في حيف ال يعد ذلؾ أمرًا ميمًا بالنسبة إلى أعضاء بد

التدريس ذوي الفئات العمرية الكبيرة، وذلؾ ألنو كمما تقدـ بيـ العمر قمت توقعاتيـ مف المدرسة 
 فيصبحوف أكثر قناعة وواقعية، مما يترتب عميو زيادة والئو التنظيمي.

( التي توصمت إلى وجود 2554( ودراسة )األحمدي، 2555ة مع دراسة )حنونة، تتوافؽ ىذه النتيج
 عبلقة موجبة بيف الوالء التنظيمي وسنوات الخبرة.

في  α ≤ (0.05)جوىرية ذات داللة احصائية  وجود فروؽلوحظ عدـ  مجال الوالء المستمر:
تعزى معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة لدى  المستمرالوالء درجات 

الفئات العمرية ، وىذا يعني أف سنة فأكثر( 35سنة،  35)أقؿ مف  :لمفئات العمرية لممعمميف
معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية لدى الوالء المستمر أثر عمى  اليس لدييلممعمميف 

 .في محافظات غزة
ألف  عمميف الكبار والصغار في السف،زو الباحثة ذلؾ إلى أف المدرسة ال تميز بيف الموتع 

وكذلؾ تكمؼ إدارة المدرسة الذيف لدييـ السف أقؿ مف  ،ذاتو النظاـ ويطبؽ عمييـ الواجبات نفسيا،
، كما تمعب وضوح نفسيا المياـب سنة بالقياـ 35السف أكثر مف سنة والمعمميف الذيف لدييـ  35

سنة، مف خبلؿ ىذه العوامؿ لـ يتضح  35األىداؼ العامة لممدرسة لمعمميف األقؿ واألكثر مف 
وعمى ىذا يعتبر عامؿ السف عامؿ تأثير السف عمى الوالء المستمر لدى معممي المرحمة الثانوية، 

 غير مؤثر في مستوى الوالء المستمر.

ود عبلقة عكسية بيف الوالء التنظيمي ( والتي توصمت إلى وج2557مع دراسة )أبو ندا،  وتختمؼ
( والتي توصمت إلى 2552كما خالفت نتائج ىذه الدراسة دراسة )كانشانا شيوتما، ،وسنوات الخبرة

ىذا ما و أنو يوجد اختبلؼ في مستوى كؿ مف الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي باختبلؼ السف، 
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تتوافؽ د عبلقة بيف العمر والوالء، و ( والتي توصمت إلى عدـ وجو 2554أكدتو دراسة )األحمدي،
التي توصمت إلى عدـ وجود عبلقات و ( 2553دراسة )الخشالي، نتائج مع نتائج ىذه الدراسة أيضًا 

 ة بيف المتغيرات الشخصية والوالء. ذات داللة إحصائي
 

المرحمة الوالء التنظيمي لدى معممي توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات : لثالثا الفرض
 الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لممؤىل العممي.

لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفروقات في  (ت)ة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبارالختبار صح 
الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة درجات 

(، والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف بكالوريس، ماجستير) :العمميتعزى لنوع لممؤىؿ 
 خبلؿ الجدوؿ التالي:

الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية في ( يوضح نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات 33جدول )
 المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لممؤىل العممي

الوالء 
 التنظيمي

 المتوسط العدد المؤىل العممي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

الوالء 
 المستمر

 **001. 2.84- 3.3 25.2 206 بكالوريوس

   2.7 26.7 44 ماجستير

 الوالء العاطفي
 **001. 3.94- 6.8 31.0 206 بكالوريوس

   7.0 35.5 44 ماجستير

الوالء 
 المعياري

 //0.40 0.85- 4.6 20.1 206 بكالوريوس

   4.8 20.8 44 ماجستير

الدرجة الكمية 
لموالء 

 التنظيمي

 **001. 3.84- 10.2 76.4 206 بكالوريوس

   11.4 83.0 44 ماجستير

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة         5751عند  حصائياً إ** دالة 
 مايمي: تبين من خالل الجدول السابق  

في  α ≤ (0.05)حصائية إجوىرية ذات داللة  وجود فروؽلوحظ  الدرجة الكمية لموالء التنظيمي:
معممي المرحمة الثانوية في لدى الوالء التنظيمي ومجاالتو )الوالء المستمر، الوالء العاطفي( درجات 

، )بكالوريس، ماجستير(لممؤىؿ العممي لممعمميف تعزى المدارس الحكومية في محافظات غزة 
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ف المعمميف أالفروؽ كانت لصالح المعمميف الحاصميف عمى شيادة الماجستير، وىذا يدؿ عمى 
لدييـ والء تنظيمي ووالء مستمر، ووالء عاطفي أكثر مف ف عمى شيادة الماجستير الحاصمي
 .يف الحاصميف عمى البكالوريسالمعمم
الحاصميف عمى الماجستير أنيـ أكثر تعمقًا في مجاليـ تعزو الباحثة ذلؾ إلى إدراؾ المعمميف و  

ولدييـ المزيد مف التوسع الثقافي والنشاط الذىني ولدييـ  مف غيرىـ، ولدييـ قدرة أكبر عمى اإلبداع،
دارة األزمات، ذلؾ  إضافة إلى القدرة عمى التواصؿ مع الناس وتحميؿ المشكبلت والتفكير السميـ وا 

. لذا نجد الوالء التنظيمي المستمر ويحصموف عمى رواتب أعمى اً ميز مسارىـ الوظيفي يكوف مت
كمما  وأن وىذا يشير إلىوالعاطفي لدى حممة الماجستير أكثر مف الحاصميف عمى البكالوريس، 

ارتفعت الدرجات العممية لممعمميف كمما ارتفع مستوى الوالء التنظيمي عند المعمميف والعكس 
ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى أف أصحاب الشيادات العميا الذيف استمروا بالعمؿ في التعميـ  صحيح.

بالرغـ مف حصوليـ عمى ماجستير، وىو بحد ذاتو يدؿ عمى رغبة حقيقية في مينة التعميـ وبالتالي 
 فإف ذلؾ يؤدي إلى زيادة والئيـ لمؤسستيـ التعميمية.

طيـ الحسابي عف فئة الماجستير فربما يعود إلى أف أما سبب انخفاض فئة البكالوريس في متوس 
رسوخًا مف فيـ في والئيـ أقؿ  ،ىؤالء ال زالوا يطمحوف بالتغيير نحو موقع آخر أو مينة أخرى

 حممة الماجستير الراغبيف فعبًل في ىذه المينة.
في  α ≤ (0.05)حصائيةإجوىرية ذات داللة  وجود فروؽلوحظ عدـ  مجال الوالء المعياري:

تعزى معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة لدى  المعياريالوالء درجات 
 وليس للممعمميف  المؤىؿ العممي، وىذا يعني أف (بكالوريس، ماجستير)لممعمميف:  لممؤىؿ العممي

 .محافظات غزةمعممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في لدى  عياريالوالء المأثر عمى 

ألف مدراء المدارس يشاركوف معظـ المعمميف بغض النظر عف مؤىبلتيـ  تعزو الباحثة ذلؾو  
العممية بكالوريس أو ماجستير أو غيرىا، في وضع الخطة المدرسية أي في وضع األىداؼ ورسـ 

لى مدرسة ف بترؾ مدارسيـ واالنتقاؿ إة، وبالتالي يقمؿ مف شعور المعمميالسياسة العامة لممدرس
ويتبنوف  ف الذيف لـ يشاركوا في وضع الخطة المدرسية يتمسكوف بمدارسيـحتى المعممي خرى،أ

بسبب األوضاع  المعياري لمتأثير عمى والئيـديمة ب لعدـ وجود فرص أىداؼ المدرسة وقيميا
 .في قطاع غزة االقتصادية والسياسية
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الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات : لرابعا الفرض
 الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لسنوات الخدمة العممية.

لدراسة الفروقات في حادي حميؿ التبايف األالختبار صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت 
مي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة الوالء التنظيمي لدى معمدرجات 

، سنوات( 15سنوات، أكثر مف  15-5سنوات،  5أقؿ مف ) :تعزى لنوع لسنوات الخبرة العممية
 والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

التنظيمي لدى معممي المرحمة الثانوية في الوالء ( يوضح نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات 34جدول )
 المدارس الحكومية في محافظات غزة تعزى لسنوات الخبرة العممية

مجموع  مصدر التباين مجاالت الدراسة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 الوالء المستمر
 39.5 2 79.0 بيف المجموعات

3.8 
 
 

*.023 
 
 

2549.424710.3 داخؿ المجموعات

2628.4249 المجموع

 الوالء العاطفي
 122.3 2 244.5 بيف المجموعات

2.5 
 
 

//.086 
 
 

12167.524749.3 داخؿ المجموعات

12412.0249 المجموع

 الوالء المعياري
 63.1 2 126.2 بيف المجموعات

2.9 
 
 

//.054 
 
 

5287.024721.4 داخؿ المجموعات

5413.1249 المجموع

الدرجة الكمية لموالء 
 التنظيمي

 162.6 2 325.2 بيف المجموعات
1.4 
 
 

//.244 
 
 

28335.0247114.7 داخؿ المجموعات

28660.2249 المجموع

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة         5751عند  حصائياً إ** دالة 
 مايمي: تبين من خالل الجدول السابق 
 α ≤ (0.05)حصائية إجوىرية ذات داللة  وجود فروؽلوحظ عدـ  الدرجة الكمية لموالء التنظيمي:

معممي المرحمة لدى )الوالء العاطفي، الوالء المعياري(  :الوالء التنظيمي ومجاالتوفي درجات 
)أقؿ مف لممعمميف:  لسنوات الخبرة العمميةتعزى الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة 

ليس سنوات الخبرة العممية وىذا يعني أف متغير سنوات(،  15سنوات، أكثر مف  15-5سنوات،  5
 ت غزة.لدى معممي المرحمة الثانوية في محافظا الوالء التنظيميلو أثر عمى مستوى 
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لجميع المعمميف بغض النظر عف عدد  ةمتشابيالوظيفية إلى أف المياـ تعزو الباحثة ذلؾ و 
في  وأف جميع المعمميف يتماثموففي المدرسة، ذاتيا األنظمة والقوانيف ويطبؽ عمييـ سنوات الخبرة، 

بؿ يرتبط مستوى الوالء التنظيمي لممعمميف بعوامؿ أخرى كالصفات الشخصية  الحقوؽ والواجبات.
 أو نمط القيادة أو نوعية الوظيفة في حد ذاتيا.

( والتي توصمت إلى عدـ وجود 1988مع نتائج دراسة )ردايدة، وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة 
كميات المجتمع الحكومي تعزى  عبلقة بيف الوالء التنظيمي واإلنتاجية ألعضاء الييئة التدريسية في

 (.2555 كما تتفؽ ىذه الدراسة أيضًا مع دراسة )غناـ، لسنوات الخبرة.
( والتي أظيرت نتائجيـ بأف 1997والسواط، تائج الدراسة مع دراسة )العتيبي واختمفت ن

 الصفات الشخصية، خصائص العمؿ، الخبرة)الوالء التنظيمي يتأثر بثبلث مجموعات مف العوامؿ: 
 في العمؿ(.

في درجات  α ≤ (0.05)جوىرية ذات داللة احصائية  وجود فروؽلوحظ  مجال الوالء المستمر:
لسنوات تعزى معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة لدى مستمر الوالء ال

ولكشؼ سنوات(،  15سنوات، أكثر مف  15-5سنوات،  5)أقؿ مف  :الخبرة العممية لممعمميف
باحثة باستخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في حالة تجانس روؽ بيف المجموعات، قامت الالف

سنوات لدييـ  15-5الذيف لدييـ سنوات خبرة عممية تتراوح مف بيف  فف المعمميأالتبايف، فقد لوحظ ب
سنوات، وىذه  15مف  كثرأمستوى مف الوالء المستمر أكثر مف المعمميف الذيف سنوات الخبرة لدييـ 

 فروؽ بيف المجموعات األخرى. ةالفروؽ ذات داللة إحصائية، في حيف لـ تبلحظ أي
وسطة قد حصؿ عمى العمؿ المعمـ ذو صاحب الخبرة المت إلى أف الباحثة ذلؾوتفسر 

، لذلؾ فيو مقتنع بالعمؿ، ومف ثـ يظير حماسًا ودافعية عالية في العمؿ، كما يظير التعاوف حديثاً 
يجابية عف نفسو، وانغماسو بالعمؿ، رة، مف خبلؿ إعطاء االنطباعات اإلواالنسجاـ مع اإلدا

 وحرصو الدائـ عمى نموه الذاتي وتطوير مستواه الفني والميني بالبحث واالطبلع.
وتعزو الباحثة ذلؾ أيضًا إلى عدـ توافر الميزات المادية مف المكافآت والحوافز وفرص 

ؿ الشعور بالرضا عف العم يـ، والتي تعطيسنوات 15الخبرة أكثر مف  يلممعمميف ذو  الترقية
 سنوات 5، كما أف المعمميف الذيف لدييـ سنوات خبرة أقؿ مف وتجعميـ أكثر ارتباطًا بالوظيفة

يشعروف بعدـ الثبات واالستقرار الوظيفي وبأنيـ يعمموف في وظائؼ مؤقتو، نتيجة الظروؼ 
 يشيدىا قطاع غزة خاصة في األونو األخيرة.االقتصادية والسياسية التي 
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( يوضح نتائج أختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمجال الوالء المستمر بالنسبة لعدد سنوات الخدمة 35جدول )

 العممية لمعممي المرحمة الثانوية في محافظات غزة

 الوخىسط العذد سٌىاث الخذهت الوجال
 الوقاسًاث البعذيت

1 2 3 

 انىالءانًسحًز

 13. 40. 1.0 25.7 53 سُىات5اقميٍ

 **0.008 1.0   26.2 73 سُىات15-6يٍ

 1.0     24.9 124 سُىات15اكثزيٍ

 حصائياً إغير دالة  \\         5755عند  حصائياً إ* دالة         5751عند  حصائياً إ** دالة 

  ًخالصة نتائج الدراسة -ثالثا: 
  أف مستوى الذكاء العاطفي لمدراء المرحمة الثانوية في محافظات غزة أظيرت النتائج

الذكاء العاطفي لدى مدراء المرحمة الثانوية  ، وىذا يدؿ عمى مستوى%(8773بمغ )
 مرتفع.

  أظيرت النتائج إلى أف مستوى الوالء التنظيمي لمعممي المرحمة الثانوية في محافظات
لدى معممي المرحمة الوالء التنظيمي ستوى م أف ، وىذا يدؿ عمى(%7575)غزة بمغ 

 .الثانوية متوسط

 حصائية بيف الذكاء العاطفي لمديري مدارس إذات داللة  وجود عالقة ارتباطية طردية
 الثانوية بمحافظات غزة والوالء التنظيمي لممعمميف.

 جوىرية ذات داللة احصائية  قوجود فرو(α ≤ (0.05  الدرجة الكمية لمذكاء في
مدراء لدى  (االجتماعية الوعي الذاتي، التعاطؼ، الميارة: )العاطفي ومجاالتو التالية

لنوع الجنس لممدراء: تعزى المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة 
مجاؿ: في درجات  ـ وجود فروؽعد، الفروؽ كانت لصالح المديراتو  ،)ذكور،إناث(

 تعزى لنوع الجنس. (الذات، ومجاؿ الدافعية)إدارة االنفعاالت وتنظيـ 

 حصائيةإجوىرية ذات داللة  فروؽ م وجودعد (α ≤ (0.05  الكمية لمذكاء  الدرجةفي
) الوعي الذاتي، إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات، التعاطؼ، المياراة العاطفي ومجاالتو: 

مدراء المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في لدى االجتماعية، مجاؿ الدافعية( 
 لممؤىؿ: )بكالوريس، ماجستير(.تعزى محافظات غزة 

  حصائية إجوىرية ذات داللة  فروؽ وجودعدم(α ≤ (0.05  الذكاء في درجات
العاطفي ومجاالتو: )الوعي الذاتي، إدارة االنفعاالت وتنظيـ الذات، الميارة االجتماعية( 
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لسنوات تعزى مدراء المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة لدى 
 سنوات(. 15سنوات، أكثر مف  15-5سنوات،  5الخبرة العممية لممدراء: )أقؿ مف 

لصالح المعمميف الذيف لدييـ ، (والتعاطؼ الدافعيةمجاؿ: )في درجات  وجود فروؽو 
 سنوات.15-5خبرة عممية مف 

 حصائية إجوىرية ذات داللة  فروؽ م وجودعد(α ≤ (0.05  الوالء في درجات
معممي لدى التنظيمي ومجاالتو: )الوالء المستمر، الوالء العاطفي،الوالء المعياري( 

لنوع الجنس لممعمميف:            تعزى المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات غزة 
 )ذكور،إناث(.

 حصائيةإجوىرية ذات داللة  وجود فروق (α ≤ (0.05  موالء الكمية ل ةدرجالفي
معممي المرحمة الثانوية في لدى التنظيمي ومجاالتو: )الوالء العاطفي،الوالء المعياري( 

 35لمفئات العمرية لممعمميف: )أقؿ مف تعزى المدارس الحكومية في محافظات غزة 
سنة فأكثر،  35عمميف الذي أعمارىـ المالفروؽ كانت لصالح و ، سنة فأكثر( 35سنة، 

 .(المستمرالوالء )في درجات  وجود فروؽعدـ و 

 حصائيةإجوىرية ذات داللة  وجود فروق (α ≤ (0.05  موالء ة الكمية لدرجالفي
معممي المرحمة الثانوية في لدى )الوالء المستمر، الوالء العاطفي(  :التنظيمي ومجاالتو

)بكالوريس،  :لممؤىؿ العممي لممعمميفتعزى المدارس الحكومية في محافظات غزة 
عدـ يف الحاصميف عمى شيادة الماجستير، و الفروؽ كانت لصالح المعممو ، ماجستير(

 .(المعياريالوالء )في درجات وجود 

  حصائيةإجوىرية ذات داللة  فروؽ وجودعدم (α ≤ (0.05  موالء ل ة الكميةدرجالفي
معممي المرحمة الثانوية في لدى )الوالء العاطفي، الوالء المعياري(  :التنظيمي ومجاالتو

لسنوات الخبرة العممية لممعمميف: )أقؿ مف تعزى المدارس الحكومية في محافظات غزة 
الوالء )في درجات  وجود فروؽسنوات(،  15سنوات، أكثر مف  15-5، سنوات 5
 سنوات. 15-5لصالح المعمميف ذوي الخبرة العممية مف وقد كانت الفروؽ (، مستمرال

  ًالتوصيات: -رابعا 
تنمية الذكاء  في المجاؿ إلعطاء برامج ودورات تدريبية فياالستعانة بخبراء مختصيف  .1

 . لممعمميف زيادة الوالء التنظيميلممدراء وكيفية العمؿ عمى  العاطفي 

العاطفي لمدراء المدارس والوالء التنظيمي لممعمميف بشكؿ مستمر قياس مستوى الذكاء  .2
  ودوري.
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إخضاع مف يعيف مديرًا إلى اختبار في الذكاء العاطفي لمعرفة مستوى الذكاء لديو وتعييف  .3
 ذوي المستويات العميا.

مف خبلؿ  العمؿ عمى االىتماـ بأبعاد الذكاء العاطفي لدى مدراء المرحمة الثانوية الذكور .4
 لتدريب العممي الميداني.ا

ريبية لرفع مستوى لدورات تد سنوات 15الخدمة العممية األكثر مف ذوي  إخضاع المدراء .5
 .في المجاالت التالية: )الدافعية، التعاطؼ( خاصةً  ذكائيـ العاطفي

سنة لدورات تدريبية لرفع مستوى والئيـ  35إخضاع المعمميف ذوي الفئات العمرية األقؿ مف  .6
 .التنظيمي

إخضاع المعمميف الحاصميف عمى بكالوريس لدورات تدريبية لرفع مستوى والئيـ التنظيمي  .7
 في المجاالت التالية: )الوالء المستمر، الوالء العاطفي(.

قياس مستوى الذكاء العاطفي لمدراء المدراس والوالء التنظيمي لممعمميف بشكؿ مستمر  .8
االتجاىات  ودوافعيـ والعمؿ عمى تعزيزموكيـ ودوري لمحاولة التنبؤ باتجاىاتيـ وس

 اإليجابية ومعالجة االتجاىات السمبية نحو العمؿ.

إعطاء العديد مف البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في تنمية الذكاء العاطفي لممدراء  .9
وزيادة الوالء التنظيمي لممعمميف عمى حد سواء، واالستعانة بخبراء مختصيف في ىذا 

 المجاؿ.

ثارة دافعية العامميف عمى إدراؾ النجاح. .15  تحفيز وا 

توصي الباحثة بضرورة زيادة االىتماـ بموضوع الذكاء العاطفي والوالء التنظيمي مف  .11
 خبلؿ الدراسات واألبحاث المتخصصة.

ف في مرحمة الثانوية بالعوامؿ ذات األثر في رفع مستوى والئيـ التنظيمي، يتوعية المعمم .12
ليف في ؤو التدريبية، ومف ثـ متابعة المس اءات التربوية، والمشاغؿوذلؾ مف خبلؿ المق

 الوزارة والمديريات لمدى تفعيؿ ىذه العوامؿ مف قبؿ مديري المدراس.

  ًالمقترحات: -خامسا 
 إجراء دراسة مماثمة عمى المدارس الثانوية الخاصة. .1

 لمقاييس الذكاء اختبار إجراء في ُيساعد إلكترونياً  معد مقياس لتصميـ عممية إجراء دراسة .2
 .الباحثيف ِقبؿ مف الوقت لتوفير الدقيقة العاطفي
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 فاشمة(، وذلؾ باالعتماد أو ناجحة )سواء العممية الحياة مف مواقؼ تتناوؿ بحثية إجراء دراسة .3
 بعد سيتـ تعميميا التي المواقؼ ىذه في فشؿ أو نجاح كعامؿ العاطفي الذكاء عنصر عمى

 .المؤسسة في مستفادة كدروس ذلؾ

 المؤسسات القيادة في عمى المختمفة بمكوناتو العاطفي الذكاء تأثير حوؿ ء دراسةإجرا .4

 .الحيوية

ات غزة وعبلقتو بالوالء إجراء دراسة حوؿ الذكاء العاطفي لرؤساء الجامعات بمحافظ .5
  لمعامميف. التنظيمي

 الوالء التنظيمي. عبلقتو بإجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث عف موضوع الذكاء العاطفي و  .6
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 المصادر: . أ
 .قراف الكريـال -

 .السنة النبوية -
 :المراجع . ب

 المراجع العربية: -أوالً 
 ، دار الفكر، بيروت.9، ج1، طلسان العرب(. 1995ابف منظور، جماؿ الديف ) .1

 ، دار صادر، بيروت، لبناف.لسان العرب(. 2553ابف منظور، جماؿ الديف بف محمد بف مكـر ) .2

، الطبعة األولى، أبتراؾ لمنشر والتوزيع، بناء وتدعيم الوالء المؤسسي .(2555أبو النصر، مدحت ) .3
 القاىرة.

. 15. طمل والنجاحتنمية الذكاء العاطفي/ الوجداني مدخل لمتميز في الع. (2558أبو النصر، مدحت ) .4
 القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع.

 السياقي أبعاد األداء عمى التنظيمية لمعدالة العاممين إدراك أثر (.2515جاسر، صابريف مراد نمر) أبو .5

 الجامعة منشورة، غير رسالة ماجستير ،"الفمسطينية الوطنية السمطة وزارات موظفي عمى تطبيقية دراسة"

 .فمسطيف غزة، اإلسبلمية،
 ، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، مصر.5، طالقدرات العقمية(. 1996أبو حطب، فؤاد عبد المطيؼ ) .6

الدافعية والذكاء  .(2556شريؼ، سميـ )و  ،عمور، أميميةو  ،الصافي، عبد الحكيـو  ،أبو رياش، حسيف .7
 ر لمنشر والتوزيع.كعماف: دار الف ،1ط ،العاطفي

 (. الذكاء الوجداني، دبي: مرز النخبة.2555)أبو سعد، مصطفى  .8
أثر الذكاء العاطفي عمى مقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة عمى اتخاذ (. 2511أبو عفش، إيناس شحتة ) .9

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة،قسـ إدارة األعماؿ، الجامعة اإلسبلمية، القرار وحل المشكالت
 غزة، فمسطيف.

، واقع الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس الثانوية في لواء غزة .(1998فوزي ) أبو عودة، .15
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر.

، مجمة التربية المعاصرة، عدد نظرية ماك جريجور في اإلدارة المدرسية .(1995أحمد، أحمد إبراىيـ ) .11
 ، رابطة التربية الحديثة: القاىرة، مصر.38
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الوالء التنظيمي وعالقتو بالخصائص الشخصية والرغبة بالمنظمة (. 2554) األحمدي، طبلؿ بف عايد .12
، دراسة ميدانية لمممرضيف العامميف في مستشفيات وزارة الصحة المدنية، الرياض، المممكة العربية والمينة

 .1، ع24السعودية، المجمة العربية لئلدارة، مج 
الوجداني وعالقتو بالذكاء المعرفي والتحصيل الدراسي لدى  الذكاء. (2557األحمدي، محمد عميثة ) .13

 .157 – 57(، ص4(،ع)35)مد، مجمة العمـو االجتماعية، مجعينة من طالب جامعة طيبة بالمدينة المنورة

، ورقة عمؿ مقدمة اإلدارة التربوية في التجربة الفمسطينيةاإلدارة العامة لمتخطيط والتطوير التربوي،  .14
، نيساف، 2/6/255-28/5الجتماع خبراء البمداف العربية في اإلدارة التربوية في اإلمارات العربية ما بيف 

2555. 

، القاىرة: دار قباء لمطباعة والنشر، الذكاء الوجداني. (2555عبلء الديف )، وكفافي ،األعسر، صفاء .15
 القاىرة.

 ، مجمةاليمنية في الجميورية والمدرسية التعميمية اإلدارة لواقع تحميمية دراسة. (1991) بدراألغبري،  .16

 التدريس(، وطرؽ لممناىج المصرية الجمعية الوطف العربي، في لممنياج مستقبمية الثالث )رؤى العممي المؤتمر

 القاىرة.
، القاىرة: بوؾ سيتي الذكاء العاطفي وتطبيقاتو في بيئة العمل وعمم التفاوض(. 2559إلياس، طارؽ ) .17

 والتدريب واالستشارات اإلدارية.لمنشر 
أثر استخدام الذكاءات المتعددة في تدريس العموم في التحصيل واكتساب (. 2557البدور، عدناف ) .18

، أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة عماف العربية عمميات العمم لدى طمبة الصف السابع األساسي
 لمدراسات العميا، عماف، األردف.

، إعداده –أساليب اختياره  –ميامو  –صفاتو  –مدير المدرسة الثانوية  .(1998)البرادعي، عرفاف  .19
 دار الفكر: دمشؽ، سوريا.

أثر الذكاء العاطفي عمى األداء الوظيفي لممدراء العاممين في مكتب (. 2511بظاظو، عزمي محمد ) .25
قسـ إدارة األعماؿ، الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة، غزة اإلقميمي التابع لألونروا
 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في عمان وعالقتو (. 2556البوريني، ربيحة ) .21
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، بأدائيم اإلداري من وجية نظر معممييم

 األردف.
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 ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر.الذكاءات المتعددة والفيم(. 2553جابر، جابر عبد الحميد ) .22

، دار 1، طاإلبداع ومفيومو ومعاييره ونظرياتو ومراحمو العممية اإلبداعية(. 2552جرواف، فتحي ) .23
 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، األردف.

، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، السموك التنظيمي في عصر التغييرإدارة (. 2511جبلب، إحساف دىس ) .24
 ، عماف، األردف.1ط
، دراسات نفسية، تنمية الذكاء الوجداني لخفض بعض المشكالت األسرية(. 2558جميداف، تغريد ) .25

 (، العدد الثالث.17مجمد )

مجمة سمسمة  محمود يونس(، مراجعة)ترجمة: ليمى الجبالي و  ،الذكاء العاطفي. (2555جولماف، دانياؿ ) .26
 الكويت: المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب. (،262عالـ المعرفة، العدد )

 لمنشر ىبل الناشر األولى، الحناوي، الطبعة ىشاـ .د ترجمة ،المشاعر ذكاء(. 2555دانياؿ ) جولماف، .27

 . والتوزيع

ترجمة ليمى الجبالي، سمسمة عالـ المعرفة، ، 262، العدد الذكاء العاطفي. (2553جولماف، دانييؿ ) .28
 الكويت.

، دار المعرفة الجامعية، 1، طالذكاء الوجداني لمعممات رياض األطفال(. 2557حسف، سالي عمي ) .29
 السويس، مصر.

، عماف، دار الفكر الذكاء الوجداني لمقيادة التربوية(. 2556حسيف، سبلمة عبد العظيـ، وآخروف ) .35
 طبعة األولى.ناشروف وموزعوف، ال

الذكاء الشخصي وعالقتو بالذكاء الوجداني والذكاء االجتماعي )دراسة (. 2511حسيف، فادية أحمد ) .31
 ، دار المعرفة الجامعية، مصر.عاممية(

، دار المعرفة لمنشر والتوزيع، عماف، الذكاءات المتعددة مراجعات وحسابات. (2558حسيف، محمد ) .32
 األردف.

، دار الفكر لمطباعة والنشر قياس وتقييم قدرات الذكاءات المتعددة، (2553اليادي )حسيف، محمد عبد  .33
 والتوزيع، عماف، األردف.

ر لقدرات الذكاءات المتعددة بمرحمة الطفولة االكتشاف المبك  . (2556حسيف، محمد عبد اليادي ) .34
 ، دار الفكر، عماف، األردف.المبكرة
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بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء الييئة العالقة (. 2558حمداف، دانا لطفي) .35
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس.التدريسية في الجامعات الفمسطينية

قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاممون بالجامعات الفمسطينية  (.2556حنونة، سامي إبراىيـ ) .36
 ماجستير، الجامعة االسبلمية، غزة.، رسالة في قطاع غزة

أثر األنماط القيادية لرؤساء األقسام العممية عمى الوالء التنظيمي (. 2553الخشالي، شاكر جار اهلل ) .37
العمـو اإلنسانية،  -، المجمة األردنية لمعمـو التطبيقيةألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة

 .152-124، ص1، ع16ـ
(، العدد 12، دراسات نفسية، مجمد )الذكاء الوجداني..ىل ىو مفيوم جديد؟(. 2552عثماف ) الخضر، .38
(1.) 

، الطبعة األولى، إعادة صياغة مفيوم الذكاء -الذكاء الوجداني. (2556)حمود الخضر، عثماف  .39
 اإلبداع الفكري لمنشر والتوزيع.شركة الكويت: 

 ، عماف: دار المناىج لمنشر والتوزيع.15، طالذكاءات المتعددة. (2511الخطاؼ، إيماف ) .45

، لمنشر والتوزيع دار الشرؽ، 1ط، الذكاء االنفعالي-الذكاء العاطفي  .(2554)عبد اهلل خوالدة، محمود  .41
 .المممكة األردنية الياشمية عماف،

، دراسة استكشافية الوالء التنظيمي لدى معممي المدارس اإلبتدائية(. 2512دبة، سمية، وغولة، سميرة ) .42
، كمية العموـ LMDميدانية بمدينة ورقمة، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الميسانس في تخصص عمؿ وتنظيـ 

 ورقمة. -اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مرباح

 والتوزيع، الجزائر. لمنشر الببلغ دار ،1 ط ،الكريم القرآن في الوالء(. 2551الدراجي، محمد ) .43

دراسة ميدانية  – ضغوط العمل وعالقتيا بالوالء التنظيمي في األجيزة األمنية(. 2555الدوسري، سعد ) .44
عمى منسوبي شرطة المنطقة الشرقية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، 

 الرياض، السعودية.

بات الشخصية لدى عينة من دارسي عمم الذكاء االنفعالي وعالقتو باضرا(. 2555الديدي، رشا ) .45
 .113-69(، ص1(، العدد)1، مجمة عمـ النفس العربي المعاصر، المجمد)النفس

 ، القاىرة.5، طمختار الصحاح(. 1926الرازي، محمد بف أبي بكر ) .46

 ، مكتبة المجتمع العربي، عماف، األردف.المدير المدرسي الناجح(. 2556ربيع، ىادي ) .47
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، ورقة عمؿ مقدمة إلى مشروع دمج التكنولوجيا في التعميـ، الذكاء الوجداني(. 2555رجب، نور اليدى ) .48
 دمشؽ.

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات الذكاء العاطفي لدى تالميذ الصف (. 2553رزؽ اهلل، رندا ) .49
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف، األردف.السادس

مدى فاعمية برنامج التنوير االنفعالي في تنمية الذكاء االنفعالي  .(2553رزؽ، محمد عبد السميع ) .55
، جامعة أـ القرى المجمد الخامس عشر، العدد الثاني، جمادي األوؿ، لمطالب والطالبات لكمية التربية بالطائف

 ، مجمة جامعة أـ القرى لمعمـو األمنية واالجتماعية واإلنسانية.1424

 عهى يجهة ،وقياسه هفهىهه االًفعالي الزكاء(. 2511رزؽ، محمد عبد السميع؛ عثماف، فاروؽ السيد ) .51

 767-24ص ،(58)انعذد نهكحبة، انعبية انًصزٌة انهٍئة انُفس،
 دار، 1ط، صناعة القرار المدرسي والشعور باألمن والوالء التنظيمي. (2557الرواشدة، خمؼ سميماف ) .52

 .األردف لمنشر والتوزيع، عماف، الحامد
 الشروؽ ، دار1، طوالتنظيمي الصناعي النفس عمم(. 1999حممي ) فارس ترجمة ريجيو، ي.رونالد .53

 .األردف عماف، والتوزيع، لمنشر

 ، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبناف.األذكياء(. 2552زريؽ، معروؼ ) .54

، الطبعة الثانية، دار الكتاب الجامعى، العيف، مبادئ عمم النفس التربوى(. 2554الزغموؿ، عماد ) .55
 االمارات العربية المتحدة.

 ، عالـ الكتب، القاىرة.4، الطفولة والمراىقة، طعمم نفس نمو(. 1982زىراف، حامد ) .56

إدارة المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورىا في الحفاظ (. 2559السعافيف، محمود إبراىيـ حسف ) .57
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، قسـ أصوؿ التربية، ية لمطمبة وسبل تفعيمياعمى السالمة البدن

 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
أنماط السموك اإلداري لمديري المدارس الثانوية العامة في األردن وفقًا لنظرية . (2559السعود، راتب ) .58

المجمة األردنية في  ،والء التنظيمي لمعممي مدارسيم( وعالقتيا بمستوى ال4نظام – 1رئيس ليكرت )نظام
 .262 – 249، ص ص3، عدد5العمـو التربوية، مجمد

 ، دمشؽ: األوائؿ لمنشر والتوزيع.1، طالذكاء العاطفي. (2556السفاريني، إياد ) .59
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مستوى الوالء التنظيمي عند المشرفين األكاديميين في جامعة القدس  (.2558)السمعوس، رنا .65
 ، المجمة الفمسطينية لمتربية المفتوحة عف بعد، فمسطيف، المجمد األوؿ، العدد الثاني.المفتوحة

 الفكر دار الطبعة األولى، ،تنميتو تطبيقاتو، أسسو، الوجداني الذكاء (.2557السمادوني، السيد إبراىيـ ) .61

 .الياشمة االردنية المممكة عماف، وموزعوف، ناشروف
، دار الفكر العربي، األسس النفسية لمنمو من الطفولة إلى الشيخوخة(. 1975السيد، فؤاد البيي ) .62

 مصر.
 ، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.4، طالذكاء(. 1994السيد، فؤاد البيي ) .63

 القاىرة، مصر.، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، 5، طالذكاء(. 2555السيد، فؤاد البيي ) .64

، مكتبة األنجمو المصري: اإلدارة المدرسية واإلشراف الفني .(1987شعبلف، محمد سميماف وآخروف ) .65
 القاىرة.

الذكاء الوجداني وعالقتو باتخاذ القرار لدى عينة من القطاع العام . (2559الشيري، سعد محمد عمي) .66
 ورة، جامعة أـ القرى، السعودية.، رسالة ماجستير غير منشوالقطاع الخاص بمحافظة الطائف

، دار الميسرة لمنشر والتوزيع 1، طالفروق الفردية في الذكاء(. 2558الشيخ، سميماف الخضري ) .67
 والطباعة، عماف، األردف.

الذكاء االنفعالي وعالقتو بجودة الصداقة لدى عينة من طالب وطالبات (. 2511صابر، سامية محمد) .68
 .261 -255(، 43التربية، جامعة طنطا، )، مجمة كمية الجامعة

، الييئة المصرية لمنشر، الجميورية التعميم الثانوي في البالد العربية(. 19971صبيح، نبيؿ أحمد ) .69
 العربية المتحدة.

، اإلسكندرية، مؤسسة حورس الدوليةػ الطبعة األولى، الجزء السموك التنظيمي .(2555الصيرفي، محمد ) .75
 األوؿ.

، الذكاء االنفعالي وعالقتو بالصرامة العقمية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة(. 2559ضاىر، محمد ) .71
 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة.

 ، عماف: دار الشروؽ.1، طاإلشراف التربوي(. 2555الطعاني، حسف أحمد ) .72

 ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف.ديثةاإلدارة المدرسية الح(. 2551عابديف، محمد ) .73

 ، دار السحاب لمنشر والتوزيع، القاىرة.الذكاءات المتعددة(. 2558عامر، طارؽ عبد الرؤوؼ ) .74
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 ، بيروت: دار الكتب العممية.صحيح مسمم بشرح النووي(. 2554عبد الباقي، محمد فؤاد ) .75

 ،العربية الخميج دول في التعميم مينة(. 1996) محمد ومصطفى محمد الديف نور ومتولي، الجواد عبد .76
 .الخميج لدوؿ العربي التربية مكتبض: الريا
دراسة ميدانية، رسالة ماجستير في  – الوالء التنظيمي وأثره عمى أداء األفراد(. 1989عبد الخالؽ، رائد ) .77

 إدارة األعماؿ غير منشورة، الجامعة المستنصرية، بغداد.
 طالب لدى نحو الذات الموجو بالتعميم وعالقتيا الذات وٕادارة الوجداني الذكاء(. 2553الغفار، أنور ) عبد .78

(، 53(، العدد )2التربية بالمنصورة، مجمد) كمية مجمة ،المنصورة جامعة التربية بكمية العميا الدراسات
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، دولة ، العيف: دار الكتاب الجامعيتدريبيةمشاغل  تنمية الذكاء العاطفي(، 2556عبد اليادي، محمد ) .79
 .اإلمارات العربية المتحدة

 ، دار المشرؽ العربي،دار أسامة ،1ط ،التنظيم اإلداري: مبادئو وأساسياتو. (2556عبوي، زيد منير ) .85
 ، األردف.عماف

ك عبد الوالء التنظيمي عمى مستوى جامعة المم(. 1997) العتيبي، سعود، السواط، وطمؽ عبد اهلل .81
 .7، ع19، مجمة اإلداري، معيد اإلدارة العامة، مسقط، السنة العزيز والعوامل المؤثرة فيو

، مبادئ وأصوؿ وعمـ وفف، عماف: دار اليازوري العممية العممية اإلدارية(. 2557العتيبي، ضرار ) .82
 لمنشر والتوزيع.

 دار الفكر العربي، القاىرة، مصر. ،1، طالقمق وٕادارة الضغوط النفسية .(2551عثماف، فاروؽ السيد ) .83

، الطبعة األولى، مكتبة زىراء الذكاء الوجداني األسس النظرية والتطبيقات(. 2552عجاج، خيري بدير ) .84
 الشرؽ، القاىرة.

، دراسة ميدانية لؤلجيزة الحكومية مبادئ القيادة والوالء التنظيمي .(2557العجمي، راشد شبيب ) .85
 .45، ص158ة اإلداري، العدد بمحافظة حفر الباطف: مجم

، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عماف، عمم النفس التربوي(. 2558عدس، عبد الرحمف وآخروف ) .86
 األردف.

التفكير الناقد وعالقتو بالذكاء االنفعالي لدى معممي مدارس األساس  (.2559عزيز، عز الديف أحمد ) .87
 كمية التربية لمعمـو االنسانية، جامعة صبلح الديف.، رسالة ماجستير )غير منشورة(، في أربيل
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، الرئاسة العامة التعمم المستند إلى نظرية الذكاء المتعدد. (2553عصفور، وصفي وصبري مصطفى ) .88
 لوكالة الغوث الدولية، عماف، األردف.

مقارنة بيف ، دراسة الوالء التنظيمي وعالقتو بالعوامل الشخصية والتنظيمية .(1995العضايمة، عمي ) .89
 .15(، ص6(، ع )15القطاعيف العاـ والخاص األردنييف، مؤتة لمبحوث والدراسات، ـ)

 باالنتماء وعالقتو األكاديمية األقسام لرؤساء االتصاالت اإلداري واقع قياس(. 2557عبلونة، معزوز ) .95

مؤسسة  البحريف، جامعة التربية، كمية والنفسية، التربوية العمـو ، مجمةالتدريس ىيئة أعضاء لدى التنظيمي
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الذكاء االنفعالي وعالقتو بالميارات االجتماعية وأنماط التعمق لدى طمبة (. 2515العمواف، أحمد ) .91
(، العدد 7لمجمد)، المجمة األردنية في العمـو التربوية، االجامعة في ضوء متغيري التخصص والنوع االجتماعي

 .144-125(، ص2)
 ، دار المسيرة لمنشر، عماف، األردف.مبادئ اإلدارة المدرسية(. 2552العمايرة، محمد حسف ) .92

العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي لدى أعضاء .(2559العواد، فؤاد عبد اهلل واليراف، محمد عبد اهلل ) .93
 .1مركز بحوث كمية العمـو اإلدارية بجامعة الممؾ سعود، عدد : ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود، الرياض

المناخ النفسي االجتماعي وعالقتو بالطمأنينة االنفعالية وقوة (. 2552عودة، فاطمة يوسؼ إبراىيـ ) .94
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، قسـ عمـ النفس، األنا لدى طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة

 سبلمية، غزة، فمسطيف.الجامعة اإل
(. أثر الرضا الوظيفي عمى الوالء التنظيمي لدى العاممين في المنظمات 2558عويضة، إيياب أحمد ) .95

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.األىمية محافظة غزة

، مكتبة 1، طبين الذكاء واإلبداعالقدرات العقمية (. 2515غباري، ثائر أحمد، وأبو شعيرة، خالد محمد ) .96
 المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.

السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية في المدارس (. 2555غناـ، ختاـ ) .97
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.الحكومية في محافظة نابمس

العالقة بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند أعضاء ىيئة التدريس في (. 2557غنيـ، يوسؼ) .98
 ، بحث غير منشور، جامعة النجاح الوطنية، نابمس.جامعة النجاح الوطنية

: تأثيرات العدالة التنظيمية في الوالء التنظيمي. (2558الفيداوي، فيمي خميفة والقطاونة، نشأت أحمد ) .99
ميدانية لمدوائر المركزية في محافظات الجنوب األردنية، المجمة العربية لئلدارة، القاىرة: المنظمة العربية دراسة 
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 .2، العدد24لمتنمية اإلدارية، المجمد 
أثر السياسة التنظيمية والمتغيرات الشخصية عمى الوالء (. 2554الفوزاف، ناصر بف محمد ) .155

 الممؾ سعود، دار النشر العممي، السعودية. ، جامعةالتنظيمي في المؤسسات العامة

" دراسة حالة عمى معممي  أثر الضغط الوظيفي عمى الوالء التنظيمي(. 2555الكساني، مراد أحمد ) .151
 المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء"، رسالة ماجستير غير منشورة.

رس الثانوية وأثرىا عمى الوالء مستويات الذكاء العاطفي لمديري المدا(. 2512الموزي، خديجة محمد ) .152
، رسالة ماجستير غير منشورة في اإلدارة والقيادة التربوية، كمية التنظيمي لممعممين في مافظة العاصمة عمان
 العمـو التربوية، جامعة الشرؽ األوسط، عماف.

ر، ، عماف: دار وائؿ لمنشالتطوير التنظيمي: أساسيات ومفاىيم حديثة .(2553الموزي، موسى ) .153
 الطبعة الثانية.

 .يروت، المكتب اإلسبلمي، ب2، طالذكاء العاطفي والصحة العاطفية .(2553مبيض، مأموف ) .154

أبعاد الوالء التنظيمي والعوامل المؤثرة عميو لدى موظفي  .(2557المحتسب، لينة، جمعود، مرواف ) .155
 .11ث والدراسات، العدد ، فمسطيف، مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاالبنوك في محافظة الخميل

، الذكاء الوجداني وعالقتو بالسموك القيادي لممعمم(. 2555محمد، صبلح الديف؛ عبد العاؿ، تحية) .156
بعنواف "اإلرشاد النفسي مف أجؿ  بحث مقدـ لممؤتمر السنوي الثاني عشر لئلرشاد النفسي بجامعة عيف شمس،

 .224-159ص ، 2555ديسمبر  27-25التنمية في عصر المعمومات" المنعقد خبلؿ الفترة 

 ، عماف: دار الفكر.1، طالذكاء الوجداني والتفكير االبتكاري عند األطفال(. 2559محمد، عبل ) .157

 الفكر لمنشر، عماف، األردف.، دار عمم النفس التربوي وتطبيقاتو(. 2554محمد، محمد جاسـ ) .158

المكونات العاممية لمذكاء االنفعالي لدى عينة من (. 2554محمد، محمد وجاد اهلل، جاد اهلل ) .159
(، العدد 14، مجمة دراسات نفسية، مجمد )المتفوقين أكاديميًا وغير المتفوقين من طالب التعميم الثانوي

 .336-281الثالث، ص
الذكاء الوجداني وعالقتو ببعض المتغيرات المعرفية والالمعرفية (. 2554محمود، عبد الحي وآخروف ) .115

 .99-55(، ص43(، العدد )14، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، المجمد )لمشخصية

الذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة وعالقتو ببعض المتغيرات (. 2552محمود، عبد المنعـ أحمد ) .111
 .322-229(، ص 4(، العدد )8بوية واجتماعية، المجمد )، دراسات تر المعرفية والمزاجية
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( سبتمبر، مجمة المعمـ، مجمة تربوية ثقافية 13، العدد )الذكاء االنفعالي .(2552المخزومي، أمؿ ) .112
 جامعة.
(. أىمية الوالء التنظيمي والوالء الميني لدى أعضاء ىيئة 2551المخبلفي، محمد سرحاف خالد ) .113

 .2، العدد 17، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد اءالتدريس في جامعة صنع

الذكاء االنفعالي وعالقتو ببعض المتغيرات االنفعالية لدى . (2558المصدر، عبد العظيـ سميماف ) .114
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الثالث لكمية التربية جامعة الزقازيؽ، اإلنماء النفسي والتربوي لئلنساف العربي في ضوء جودة الحياة، الزقازيؽ 
 .23-13، ص2555مارس  15-16

 .51-45(، ص 6بكة العمـو النفسية العربي، )، مجمة شالذكاء الوجداني(. 2555معمرية، بشير) .116

 ، دار المعارؼ.القدرات العقمية(. 1979معوض، خميؿ ميخائيؿ ) .117

، مكتبة الذكاء االجتماعي والوجداني والقرن الحادي والعشرين(. 2553المغازي، إبراىيـ محمد ) .118
 اإليماف، المنصورة، مصر.

االنفعالي وعالقتو بالكفاءة المينية لدى عينة الذكاء (. 2558مغربي، عمر بف عبد اهلل مصطفى ) .119
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أـ القرى، من معممي المرحمة الثانوية في مدينة مكة المكرمة

 السعودية.

، مركز إسكندرية لمكتاب، المدخل إلى عمم النفس التعميمي(. 2552منسي، محمود عبد الحميـ ) .125
 اإلسكندرية.

 ، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، مصر.عمم النفس االجتماعي(. 2554منصور، طمعت وآخروف ) .121

، الذكاء الوجداني وتنميتو في مرحمتي الطفولة والمراىقة(. 2512موسى، رشاد عمي عبد العزيز ) .122
 الطبعة األولى، عالـ الكتب، القاىرة، مصر.

، النفعالي وعالقتو بفاعمية الذات لدى المدرسينالذكاء ا. (2555، وجداف عبد األمير )ئالناش .123
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ػحقاضطال

 في صورتيا األولية الذكاء العاطفي ستبانةا (1ممحق رقم )

 
 

 
ػػ/ة،،،اضطدردظػاضطحترم..ػحضرةػطدغر/ةػ..............................اضفاضل/األختػاضفاضضظػاألخ

 السالم عليكن ورمحت اهلل وبزكاحه

 استبانة حتكيى : املوضوع
الذكاء العاطفي لمديري االستبانة المرفقة عبارة عف أداة لجمع البيانات البلزمة إلجراء دراسة بعنواف:

 في مدارس الثانوية بمحافظات غزة المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتو بالوالء التنظيمي لممعممين

 .وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في القيادة واإلدارة

فقرات ىذه االستبانة بدقة وموضوعية، مع  فلذا نرجو منكـ اإلجابة ع ،ونظرًا ألىمية ىذا الموضوع وحداثتو
العمـ أف اإلجابة الدقيقة سيكوف ليا أثر كبير عمى نجاح ىذه الدراسة، والمعمومات التي سيتـ الحصوؿ 

 عمييا ستعامؿ بسرية تامة ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الباحثة:

 بسمة عمي سالم

 :عاطفياستبانة الذكاء ال
 :المعمومات الشخصية /أوالً 

  اسـ المدرسة
 :معمومات تتعمق بالشخص الذي قام بتعبئة االستبانة

 أنثى ذكر الجنس
 فأكثر 35 35أقؿ مف  العمر

 دكتواره ماجستير بكالوريوس المؤىؿ العممي
 سنوات 15أكثر مف  سنوات 15-5مف  سنوات 5أقؿ مف  عدد سنوات الخدمة كمدير

 

 العليا للدراسات أكاديمية اإلدارة والسياسة

 تخصص : إدارة وقيادة
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 ثانيًا: محاور وفقرات االستبانة:

الذكاء العاطفي لمديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة، بفيما يمي مجموعة مف العبارات الخاصة 
أماـ اإلجابة المناسبة في المكاف المناسب بعد قراءة العبارات )×( يرجى التكـر بوضع عبلمة 

 التالية:
بدرجة  الفقرات م

 كبيرة جداً 
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

      أكوف واعيًا بعواطفي عندما أختبرىا  .1
      أمتمؾ الثقة بالنفس  .2
      أعرؼ نقاط القوة والضعؼ لدي  .3
      أتقبؿ النقد البناء  .4
      أتعمـ مف خبرات الماضي  .5
      أنا مخمص مع نفسي ومع األخريف  .6
      ومبادئيأنا واضح في أىدافي   .7
      أستطيع التحكـ في مشاعري السمبية وتصرفاتي  .8
      أتحكـ في مشاعري عند مواجية المخاطر  .9

      أجيد إدارة مزاجي والتعامؿ معو  .15
      أتجاوز ما مر بي مف مشكبلت ومشاعر غضب  .11
      أشعر باليدوء تحت أي ضغوط أتعرض ليا  .12
      مزعج أسيطر عمى شعوري عند تمقي أمر  .13
      أعترؼ بأخطائي ولدي القدرة عمى االعتذار عنيا  .14
      أظير الحماسة لؤلمور الميمة في حياتي  .15
      أستطيع أف أجازؼ مجازفة مدروسة  .16
      أستطيع إنجاز الميمات بنشاط وتركيز عاؿ  .17
      أستطيع إنجاز األعماؿ بكؿ قوة  .18
      ابتكارية أتعامؿ مع تحديات الحياة بأساليب  .19
      استطيع تحقيؽ النجاح تحت ضغط العمؿ  .25
      أتحمس الكتشاؼ الوسائؿ الجديدة إلنجاز االعماؿ  .21
أستطيع التقدـ بالمشاريع الكبيرة بالرغـ مف وجود   .22

 العقبات
     

لدي القدرة عمى قراءة مشاعر الناس مف تعبيرات   .23
 وجوىيـ
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بدرجة  الفقرات م
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

      العاطفية لؤلخريفأنا حساس لبلحتياجات   .24
      أستطيع فيـ مشاعر األخريف بسيولة  .25
      خريفع االستجابة لرغبات وانفعاالت اآلأستطي  .26
أساعد األخريف لمشعور بشكؿ أفضؿ عندما   .27

 يكونوف منزعجيف
     

      أتعاطؼ مع معاناة األخريف وأحزانيـ بشكؿ فعاؿ  .28
      خريفأتمتع بميارة االندماج مع اآل  .29
ارات االجتماعية التي تصدر عف لدي خبرة باإلش  .35

 خريفاآل
     

      خريفطيع أف أقيـ عبلقات ممتازة مع اآلأست  .31
      أحتـر األخريف وحتى إف لـ يتفقوا معي  .32
      خريفلدي القدرة في التأثير عمى اآل  .33
      يشعر األخريف باالندفاع عند الحديث معي  .34
      خريفاآل التفاعؿ مع مشاعرلدي القدرة عمى   .35
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 في صورتيا األولية استبانة الوالء التنظيمي( 2ممحق رقم )

                                                       

 
 

 

 

 /ة،،،،/ة المدرسة المحتـرالمعمـ. حضرة ...................األخ الفاضؿ/ األخت الفاضمة.

 .السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو 

 استبانة حتكيى : املوضوع
اضذصاءػاضطاطفيػضطدغريػ االستبانة المرفقة عبارة عف أداة لجمع البيانات البلزمة إلجراء دراسة بعنواف:

 .باضوالءػاضتظظغطيػضضططضطغناضطدارسػاضثاظوغظػبطحاسظاتػززةػورالشتهػ

ونظرًا ألىمية ىذا الموضوع  .وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في القيادة واإلدارة
فقرات ىذه االستبانة بدقة وموضوعية، مع العمـ أف اإلجابة الدقيقة  فحداثتو لذا نرجو منكـ اإلجابة عو 

سيكوف ليا أثر كبير عمى نجاح ىذه الدراسة، والمعمومات التي سيتـ الحصوؿ عمييا ستعامؿ بسرية تامة 
  ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

 ،،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم                                    
 بسمة عمي سالم/ ةالباحث

 :المعمومات الشخصية /أوالً 
  اسـ المدرسة

 :معمومات تتعمق بالشخص الذي قام بتعبئة االستبانة
 أنثى ذكر الجنس
 فأكثر 35 35أقؿ مف  العمر

 دكتواره ماجستير بكالوريوس المؤىؿ العممي
 سنوات 15 أكثر مف سنوات 15-5مف  سنوات 5أقؿ مف  عمـعدد سنوات الخدمة كم

 

 

 

 العليا للدراسات أكاديمية اإلدارة والسياسة

 تخصص : إدارة وقيادة
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 ثانيًا: محاور وفقرات االستبانة:
فيما يمي مجموعة مف العبارات الخاصة الذكاء العاطفي لمديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة، يرجى التكـر 

 أماـ اإلجابة المناسبة في المكاف المناسب بعد قراءة العبارات التالية:)×( بوضع عبلمة 
بدرجة  الفقرات م

 كبيرة جداً 
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

      أعتبر نفسي عضو بناء وفعاؿ في ىذه المدرسة  .1
      تقدـ لي المدرسة مزايا ال تتوافر في مدارس أخرى  .2
      لدي رغبة في البقاء بالمدرسة التي أعمؿ بيا  .3
      أىتـ بمستقبؿ المدرسة التي أعمؿ بيا  .4
      يعمؿ ولدي في نفس المدرسة أتمنى أف  .5
      بقائي في المدرسة نابع مف حاجتي لمعمؿ فييا  .6
      تركي لمعمؿ بالمدرسة سيتضمف تضحية ومخاطرة  .7
      أشعر باالرتباط والوالء لممدرسة والعمؿ فييا  .8
      أشعر بارتباط عاطفي اتجاه المدرسة التي أعمؿ بيا  .9

      أسرة تتكوف منيا المدرسةأشعر أنني جزءًا مف   .15
      ليذه المدرسة مكانة عالية في نفسي  .11
      أىتـ بالمشكبلت التي تواجييا مدرستي  .12
تمثؿ المدرسة جزءًا مف حياة الفرد ومف الصعب االبتعاد   .13

 عنيا
     

      أشعر باالعتزاز حينما أتحدث عف مدرستي مع األخريف  .14
جديدة، واالنتماء إلييا كما  يصعب عمى االلتحاؽ بمدرسة  .15

 ىو الحاؿ مع ىذه المدرسة
     

      أشعر بالتقارب بيف األىداؼ الشخصية وأىداؼ المدرسة  .16
      أرفض ترؾ المدرسة طالما التحقت بالعمؿ بيا  .17
      أشعر باألماف الوظيفي في المدرسة التي أعمؿ فييا  .18
      أشعر بسعادة كوني أعمؿ في مينة التدريس  .19
      أشعر بضرورة االلتزاـ والوالء لممدرسة التي أعمؿ بيا  .25
أرفض ترؾ العمؿ في المدرسة ألف مدرائي لف يكونوا   .21

 مستريحيف لتركي العمؿ معيـ
     

أشعر بالتزاـ أخبلقي يدفعني لبلستمرار في عممي حتى   .22
 مع وجود عروض عمؿ أفضؿ في مكاف أخر 

     

 



   

 

185 
 

ػاضطالحق

 المحكمين أسماء( 3ممحق رقم )
 

 مكان العمل االسم م
 غزة -جامعة األزىر د. محمد األغا  .1
 غزة -جامعة األزىر د. مرواف األغا  .2
 غزة -جامعة األزىر د. عبد العظيـ المصدر  .3
 غزة -جامعة األزىر د. نائمة األغا  .4
 غزة -جامعة األزىر محمد الخطيبد.   .5
 الجامعة اإلسبلمية المولو أ.د. فتحية  .6
 الجامعة اإلسبلمية فضؿ أبو ىيفأ.د.   .7
 الجامعة اإلسبلمية د. ياسر الشرفا  .8
 جامعة األقصى د. درداح الشاعر  .9

 جامعة األقصى د. زىير عابد  .15
 جامعة األقصى د. رائدة أبو عبيد  .11
 جامعة القدس المفتوحة منطقة غزة د. زياد الجرجاوي  .12
 جامعة القدس المفتوحة منطقة غزة د. أحمد أبو زايد  .13
 جامعة القدس المفتوحة منطقة غزة د. عاطؼ العسولي  .14
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 في صورتيا النيائيةالذكاء العاطفي ستبانة ( ا4ممحق رقم )

                                                                                     
 

 
 /ة.. حضرة مدير/ة المدرسة المحترم.................................األخ الفاضل/ األخت الفاضمة

 السالم عليكن ورمحت اهلل وبزكاحه،،،

 استبانة

 االستبانة المرفقة عبارة عف أداة لجمع البيانات البلزمة إلجراء دراسة بعنواف:
ػ ػاضطاطفي ػاضتظظغطيػاضذصاء ػباضوالء ػورالشته ػززة ػبطحاسظات ػاضثاظوغظ ػاضطدارس ضطدغري

ػ.ضضططضطغن
 وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في القيادة واإلدارة

فقرات ىذه االستبانة بدقة  عف لذا نرجو منكـ اإلجابة ،ونظرًا ألىمية ىذا الموضوع وحداثتو
الدقيقة سيكوف ليا أثر كبير عمى نجاح ىذه الدراسة، والمعمومات  وموضوعية، مع العمـ أف اإلجابة

 التي سيتـ الحصوؿ عمييا ستعامؿ بسرية تامة ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 بسمة عمي سالم الباحثة:

 استبانة الذكاء العاطفي
 :المعمومات الشخصية /أوالً 

 .................................................................... اسـ المدرسة
 معمومات تتعمق بالشخص الذي قام بتعبئة االستبانة

 أنثى ذكر الجنس
 فأكثر 35 35أقؿ مف  العمر

 دكتواره ماجستير بكالوريوس المؤىؿ العممي
 سنوات 15أكثر مف  سنوات 15-6مف  سنوات 5أقؿ مف  عدد سنوات الخدمة كمدير

 

 العليا للدراسات أكاديمية اإلدارة والسياسة

 تخصص : إدارة وقيادة

 

 



   

 

187 
 

ػاضطالحق

 ثانيًا: محاور وفقرات االستبانة:
فيما يمي مجموعة مف العبارات الخاصة الذكاء العاطفي لمديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة، يرجى 

 أماـ اإلجابة المناسبة في المكاف المناسب بعد قراءة العبارات التالية:)×( التكـر بوضع عبلمة 
بدرجة  الفقرات م

 جداً كبيرة 
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

 أواًل: الوعي الذاتي
      أكوف واعيًا بعواطفي عندما أختبرىا  17
      أمتمؾ الثقة بالنفس  27
      أعرؼ نقاط القوة والضعؼ لدي  37
      أتقبؿ النقد البناء  47
      أتعمـ مف خبرات الماضي  57
      ومع األخريفأنا مخمص مع نفسي   67
      أنا واضح في أىدافي ومبادئي  77

 ثانيًا: إدارة االنفعاالت وتنظيم الذات
      أستطيع التحكـ في مشاعري السمبية وتصرفاتي  87
      أتحكـ في مشاعري عند مواجية المخاطر  97

      أجيد إدارة مزاجي والتعامؿ معو  157
      أتجاوز ما مر بي مف مشكبلت ومشاعر غضب  117
      أشعر باليدوء تحت أي ضغوط أتعرض ليا  127
      أسيطر عمى شعوري عند تمقي أمر مزعج  137
      أعترؼ بأخطائي ولدي القدرة عمى االعتذار عنيا  147

 ثالثًا: الدافعية
      أظير الحماسة لؤلمور الميمة في حياتي  157
      أستطيع أف أجازؼ مجازفة مدروسة  167
      الميمات بنشاط وتركيز عاؿأستطيع إنجاز   177
      أستطيع إنجاز األعماؿ بكؿ قوة  187
      أتعامؿ مع تحديات الحياة بأساليب ابتكارية  197
      استطيع تحقيؽ النجاح تحت ضغط العمؿ  257
أتحمس الكتشاؼ الوسائؿ الجديدة إلنجاز   217

 االعماؿ
     

أستطيع التقدـ بالمشاريع الكبيرة بالرغـ مف وجود   227
 العقبات
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ػاضطالحق

 رابعًا: التعاطف
لدي القدرة عمى قراءة مشاعر الناس مف تعبيرات   237

 وجوىيـ
     

      خريفأنا حساس لبلحتياجات العاطفية لآل  247
      أستطيع فيـ مشاعر األخريف بسيولة  257
      خريفع االستجابة لرغبات وانفعاالت اآلأستطي  267
عندما خريف لمشعور بشكؿ أفضؿ أساعد اآل  277

 يكونوف منزعجيف
     

      خريف وأحزانيـ بشكؿ فعاؿأتعاطؼ مع معاناة اآل  287
 خامسًا: الميارة االجتماعية

      خريفأتمتع بميارة االندماج مع اآل  297
ارات االجتماعية التي تصدر عف لدي خبرة باإلش  357

 خريفاآل
     

      خريفطيع أف أقيـ عبلقات ممتازة مع اآلأست  317
      خريف وحتى إف لـ يتفقوا معيأحتـر اآل  327
      خريفلدي القدرة في التأثير عمى اآل  337
      خريف باالندفاع عند الحديث معييشعر اآل  347
      خريفالقدرة عمى التفاعؿ مع مشاعر اآل لدي  357
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ػاضطالحق

 في صورتيا النيائية استبانة الوالء التنظيمي( 5ممحق رقم )

                                                                     
 

 
 /ة/ة المدرسة المحترمالمعمم.. حضرة ..............لفاضل/ األخت الفاضمةاألخ ا

 السالم عليكن ورمحت اهلل وبزكاحه،،،

ػادتباظظ

 المرفقة عبارة عف أداة لجمع البيانات البلزمة إلجراء دراسة بعنواف:االستبانة 
ػاضتظظغطيػ ػباضوالء ػورالشته ػززة ػبطحاسظات ػاضثاظوغظ ػاضطدارس ػضطدغري ػاضطاطفي اضذصاء

ػ.ضضططضطغن

 وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في القيادة واإلدارة

فقرات ىذه االستبانة بدقة  فلذا نرجو منكـ اإلجابة ع ،ونظرًا ألىمية ىذا الموضوع وحداثتو
وموضوعية، مع العمـ أف اإلجابة الدقيقة سيكوف ليا أثر كبير عمى نجاح ىذه الدراسة، والمعمومات 

 التي سيتـ الحصوؿ عمييا ستعامؿ بسرية تامة ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 عمي سالمبسمة  الباحثة:
 أواًل: المعمومات الشخصية

 .................................................................... اسـ المدرسة
 معمومات تتعمق بالشخص الذي قام بتعبئة االستبانة

 أنثى ذكر الجنس
 فأكثر 35 35أقؿ مف  العمر

 دكتواره ماجستير بكالوريوس المؤىؿ العممي
 سنوات 15أكثر مف  سنوات 15-5مف  سنوات 5أقؿ مف  كمعمـ سنوات الخدمةعدد 

 

 العليا للدراسات اإلدارة والسياسةأكاديمية 

 تخصص : إدارة وقيادة
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ػاضطالحق

 ثانيًا: محاور وفقرات االستبانة:
فيما يمي مجموعة مف العبارات الخاصة الذكاء العاطفي لمديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة، يرجى 

 راءة العبارات التالية:أماـ اإلجابة المناسبة في المكاف المناسب بعد ق)×( التكـر بوضع عبلمة 
بدرجة  الفقرات م

 كبيرة جداً 
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

 أواًل: الوالء المستمر
      أعتبر نفسي عضو بناء وفعاؿ في ىذه المدرسة  .23
      تقدـ لي المدرسة مزايا ال تتوافر في مدارس أخرى  .24
      بالمدرسة التي أعمؿ بيالدي رغبة في البقاء   .25
      أىتـ بمستقبؿ المدرسة التي أعمؿ بيا  .26
      أتمنى أف يعمؿ ولدي في نفس المدرسة  .27
      بقائي في المدرسة نابع مف حاجتي لمعمؿ فييا  .28
      تركي لمعمؿ بالمدرسة سيتضمف تضحية ومخاطرة  .29

 ثانيًا: الوالء العاطفي
      لممدرسة والعمؿ فييا أشعر باالرتباط والوالء  .35
      أشعر بارتباط عاطفي اتجاه المدرسة التي أعمؿ بيا  .31
      أشعر أنني جزءًا مف أسرة تتكوف منيا المدرسة  .32
      ليذه المدرسة مكانة عالية في نفسي  .33
      أىتـ بالمشكبلت التي تواجييا مدرستي  .34
      االبتعاد عنيا تمثؿ المدرسة جزءًا مف حياة الفرد ومف الصعب  .35
      خريفزاز حينما أتحدث عف مدرستي مع اآلأشعر باالعت  .36
يصعب عمى االلتحاؽ بمدرسة جديدة، واالنتماء إلييا كما ىو   .37

 الحاؿ مع ىذه المدرسة
     

      أشعر بالتقارب بيف األىداؼ الشخصية وأىداؼ المدرسة  .38
 ثالثًا: الوالء المعياري

      المدرسة طالما التحقت بالعمؿ بياأرفض ترؾ   .39
      أشعر باألماف الوظيفي في المدرسة التي أعمؿ فييا  .45
      أشعر بسعادة كوني أعمؿ في مينة التدريس  .41
      أشعر بضرورة االلتزاـ والوالء لممدرسة التي أعمؿ بيا  .42
أرفض ترؾ العمؿ في المدرسة ألف مدرائي لف يكونوا   .43

 لتركي العمؿ معيـمستريحيف 
     

أشعر بالتزاـ أخبلقي يدفعني لبلستمرار في عممي حتى مع   .44
 وجود عروض عمؿ أفضؿ في مكاف أخر 
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ػاضطالحق

 من أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا  تسييل ميمة باحث /(6ممحق رقم )
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ػاضطالحق

 ( تسييل ميمة بحث من زارة التربية والتعميم العالي7ممحق رقم )
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ػاضطالحق

 رفح –( تسييل ميمة بحث من مديرية التربية والتعميم 8ممحق رقم )
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ػاضطالحق

 شرق خان يونس –( تسييل ميمة بحث من مديرية التربية والتعميم 9ممحق رقم )
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ػاضطالحق

 خان يونس –( تسييل ميمة بحث من مديرية التربية والتعميم 10ممحق رقم )
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ػاضطالحق

 الوسطى –( تسييل ميمة بحث من مديرية التربية والتعميم 11ممحق رقم )
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ػاضطالحق

 شرق غزة –( تسييل ميمة بحث من مديرية التربية والتعميم 12ممحق رقم )
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ػاضطالحق

 غرب غزة –( تسييل ميمة بحث من مديرية التربية والتعميم 13ممحق رقم )
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ػاضطالحق

 غزة شمال –( تسييل ميمة بحث من مديرية التربية والتعميم 14ممحق رقم )

 


