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 شكر وتقدير

 فـال طعتست مل فـإن ..العلماء فـأحب تستطع مل فـإن ..متعلما فكن تستطع مل فـإن.. اامًلَع ْنُك"

 "تبغضهم

 

فهو  ا علي  به ن  م   على نعمه التي وجل    عز  حمد هللاأ، تكللت بإنجاز هذا البحثاجتهاد رحلة بحث وجهد و  بعد
 ...العلي القدير

 
ال  توفيقه ليو إلتمام رسالتي هذه، فبعد منة هللا  علي   كان له فضًل  ن  ت وال األوراق لشكر م  ال تسع الكلما 

د ونصح من جه يمه لا قد  م  ل  " طارق أبو حجير" دكتورلاالتقدير خص بأسمى عبارات الشكر و أ إال أن   ييسعن
لعليا وعلى رة والسياسة للدراسات اكاديمية اإلداألتقدم بالشكر الجزيل أكما  .ثز هذا البحنجاإمعرفة طيلة و 
دموه لي ق ام  ماجستير، ول  لدراسة ال الفرصة لي   إلتاحتهم ؛سها الدكتور محمد المدهون، وأساتذتي األفاضلرأ

 أسأل هللا أن ينفعني به، وينفع بعلمي اإلسلم والمسلمين.من علم 
 

 لكما. اتي.... والدا زوجي العزيزان شكرً وقفا بجانبي وشجعا طموحا ..كانا لي الوالدان وكنت لهما االبنة.
ي في ترة )لو شفتوني فتحت اللبتوب انسوا أني موجودة في البيت( رصيدهذه الفأكثر ما سمعوا مني طيلة 

 لكم. اهذه الدنيا ونبض قلبي... أبنائي.. عبد هللا... علي... زينة... شكرً 
 

ة رفح... زملئي في شعب ...اعن مد يد المساعدة يومً لم يتوانوا لي في رحلة الماجستير...  خير رفقةكانوا 
 لكم كل باسمه ولقبه... جزيًل  اأو كما أحببتم تسميتها... شعبة النخبة... شكرً 

 
 لك ا)لما أستشهد اعملي إلي بدك إياه أدرسي ماجستير(... زوجي الحبيب أنت معي في هذه اللحظة... شكرً 

 لي... اوألني أستحق... شكرً 
 الباحثة

 به نافذ الهمصه
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 ملخص الدراسة
 

 
دور مهارات الذكاء الوجداني في تحسين أداء مديري المدارس  التعرف إلىالدراسة بشكل رئيس  هدفت

قد بلغ المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة لجمع البيانات األولية، و  استخدمت الباحثةفي محافظة رفح، 
مسح شامل  لفح، وقامت الباحثة بعمعلى جميع مدارس محافظة ر  ( مفردة موزعة79حجم مجتمع الدراسة )

 %(. 100( مدير ومديرة، وكانت نسبة استرداد االستبانات )79لكافة مجتمع الدراسة والبالغ عددهم )
 وقد أظهرت الدراسة عدد من النتائج أهمها:

  بوزن نسبي اع جدً مرتف رفح لمهارات الذكاء الوجدانيممارسة مديري المدارس في محافظة  مستوى 
(84.1.)% 

  ً(.82.2بوزن نسبي ) امستوى أداء مديري المدارس بمحافظة رفح كان مرتفع% 
 ( 0.05توجد علقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة≥α بين مهارات الذكاء الوجداني )

 وأداء مديري المدارس بمحافظة رفح.
 بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية فقط بكل من  يتأثر مستوى أداء مديري المدارس بمحافظة رفح

 تنظيم االنفعاالت والدرجة الكلية للذكاء الوجداني(. ُبعد)
 كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها:

 أداء وجداني كعامل أساسي في تحسين مستوى لم إدارة العواطف واالنفعاالت والذكاء اتعزيز مفهو
 .مديري المدارس

 أداء مديري المدارسبرات مع الدول الخارجية حول تحسين تبادل الخ. 
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Abstract 
 

 

This study aimed to identify the role of emotional intelligence skills on improving 

the performance of head teachers’ schools at Rafah governorate. The researcher used 

the descriptive analytical approach. The researcher used a questionnaire to collect 

data. The population of study was (79) head teachers distributed at all Rafah schools. 

Then the researcher implemented a comprehensive survey for all numbers of study 

population (79) head teachers. The questionnaires were returned with (%100) 

percent. 

The study showed many Findings: 

1-The degree of using emotional intelligence skills from head teachers at Rafah 

governorate was very high with a percentage weight (%84.1). 

2- The performance level of head teachers of Rafah governorate with a percentage 

(%82.2). 

3-There was statistically significant positive relation at (α≤0.05) among emotional 

intelligence skills and the performance of schools head teachers at Rafah 

governorate. 

4- The performance level of schools head teachers are fundamentally influenced and 

it is statistically significant only with (dimension of organizing emotional and total 

degree of emotional intelligence). 

The study revealed several recommendations: 

1- Enhancing the concept of managing emotions, affections and emotional 

intelligence as a main factor on improving the performance of head teachers’ 

schools level. 

2- Exchanging experiences with foreign countries to improve the performance of 

head teachers’ schools.  
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 ملخص المبحث.          
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 مقدمة
حي منذ خلق هللا اإلنسان على األرض وأوجده وجدت معه اإلدارة التي تتمثل في كل أشكال ومنا      
ه ن إدارة الشخص لذاتتنظيم اإلنسان لحياته نوع من أنواع اإلدارة، فهي تبدأ م إن  حيث  ،الحياة

لى ألسرة، وتخرج من نطاق األسرة على نطاق أوسع منها إته ثم تنتقل إلى إدارة الوالدين لواحتياجا
ا عنى البحث بهه المؤسسات التي يُ سرة. وأحد أهم هذسات والمنظمات التي تحيط بهذه األإدارة المؤس

اج إلى مجموعة من األفكار واآلراء والتي تحت ،أي المدارس ؛هي المؤسسات التعليمية والتربوية
والفعاليات اإلنسانية واالتجاهات التي تعمل على توضيح األهداف ثم التخطيط لها ووضع البرامج 

و أ)المدرسة( وتوجيهها كافة من أجل عملية قيادة أركان المؤسسة التعليمية  ؛والتنظيمات الهيكلية
 عرف باسم اإلدارة التربوية.ضبطها تحت ما يُ 

ته، المدرسة في تحقيق رسالتها وأهدافها بالكيفية التي يدير بها مدير المدرسة مدرس نجاحويرتبط   
قدرته وباألسلوب اإلداري والقيادي الذي ينتهجه، وبالصفات القيادية الناجحة التي تتمثل في شخصيته و 

داف المدرسة، على توظيف إمكاناته نحو العمل، وبقدرته على جذب اهتمام المدرسين وربطهم بأه
  ال، وتحقيق أهداف المدرسة بأحسن صورة.  وبناء علقات إيجابية معهم، تحفزهم على األداء الفع  

ل وامعهناك  ن  إحيث ها، بمستوى أداء العاملين فيها، وتميزها عن غير  اأيًض  المدرسة نجاحيحدد و  
خواص وال ،والقدرة االنفعالية ،اءالذك :تؤثر في أداء العاملين، ومنها عوامل فردية داخلية، مثلعدة 

كاء ال وهو الذأالطبيعية، فإننا هنا في هذه الدراسة سنتناول أحد هذه العوامل المؤثرة في األداء، 
 الوجداني.

ر في علم النفس، جذب انتباه العديد من الباحثين والعامة في العش احديثً  احيث يعد مفهومً       
هما   Emotional Intelligenceسمى الذكاء الوجدانيأطلق مُ  ن  ويعتبر أول م   ،سنوات الماضية

 . م1990سالوفي وماير اللذان بدءا سلسلة دراستهما على المفهوم في عام 
لنا في مواقف بأهمية دور انفعاالتنا وعواطفنا في نجاحنا أو فش امفهوم الذكاء الوجداني يأتي اعترافً  "إن  

، وبأنها ثة للنفعاالت تعترف بأهميتها المتزايدة في حياة اإلنسانالنظرة الحدي إن  الحياة المختلفة. 
متداخلة متكاملة مع بعضها ليست عمليات منفصلة عن عملية تفكير دافعية اإلنسان بل هي عملية 

 .(11: 2008)الخضر،  "البعض
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 يجب أن  ف، ا، أو معلمً االعمل في المدارس يتضمن العمل ضمن فريق سواء كان الموظف مديرً  وألن  
م تمكنه من احتواء اآلخر، وفهم مشاعره وتنظييمتلك مهارات  يتوافق العامل مع اآلخرين، ويجب أن  

 للقدرة على استمرار أدائه الوظيفي، وتحسنه. ؛انفعاالته
وجداني، وهو الذكاء ال انسبيً  اومهمً  احديثً  اوتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول مفهومً 

د من ألهميته وتأثيره على العدي ؛اهتمام الباحثين في مجال علم النفس واإلدارة معً با ي  ظ  والذي ح  
السلوكيات والتصرفات لدى اإلنسان بشكل عام وللموظفين والعاملين والمديرين بشكل خاص، وكأحد 

ل المؤشرات األساسية للتنبؤ بقدرات وإمكانات المديرين، وتمثل هذه الدراسة مساهمة وإثراء في حق
لعلوم اإلدارية وعلم النفس في فلسطين بشكل عام ومحافظات غزة بشكل خاص، وذلك بتناول مفهوم ا

 الذكاء الوجداني وربطه بمستوى أداء مديري المدارس.
 ؛جتمعفي بناء الم امً مه ااختيار الباحثة لفئة مديري المدارس كون هذه الفئة تلعب دورً  عزى يُ و 

بصورة  عد  م   فإنه يستطيع إنشاء جيل   ؛ن مدرسته بأفضل صورةويدير شؤو  افإذا كان المدير ناجحً 
 ويتمسك بحضارته وثقافته. ،سليمة يحافظ على القيم والمبادئ اإلسلمية

لبشرية االنفس  ألن   ؛وبالتالي من المهم إجراء الدراسات التي تربط بين العامل النفسي واإلداري 
فإذا استطاع الشخص التحكم في عواطفه وفهم  ؛فبطبعها ضعيفة وتتأثر بكل ما يحيط بها من مواق

لى تغلب العاطفة ع دون أن   كافة أشكالهاب يستطيع التحكم بالعملية اإلداريةفإنه  ؛عواطف اآلخرين
 قراراته.

جاء إحساس الباحثة بأهمية دراسة الدور الذي تلعبه مهارات الذكاء الوجداني في ومن هنا 
كونها من سكان  ؛واختارت محافظة رفح إلجراء الدراسة عليها مديري المدارس،تحسين مستوى أداء 

 مما يسهل عليها استكمال الدراسة. هذه المحافظة،
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 : مشكلة الدراسة وتساؤلتهاأوًل 
ًما في صقل شخصية اإلنسان مه اوالتي تلعب دورً  ،أدى تزايد الضغوط التي تحيط بالبشر
يث حفي شخصيته،  اوإيجابً  ايد العوامل التي تؤثر سلبً إلى ضرورة دراسة وتحليل النفس البشرية لتحد

ح أي ال يتجزأ من نجا اجزءً  تمهارات التعامل مع اآلخرين أصبح نت أن  العديد من الدراسات بي   إن  
 العامل البشري أهم جزء في منظومة أي مؤسسة. ألن   ؛مؤسسة، وتحسين وتطوير أداء العاملين فيها

ي، هناك مصطلح قديم حديث يعرف بالذكاء الوجدان ل الدراسات السابقة أن  لذا وجدت الباحثة من خل
 أن   "رغم انتشار المفهوم بين األوساط العلمية والشعبية في العديد من مناطق العالم المتقدمة، إال

 سواء ،ازال محدودً  تب عنه بالعربية مازال في بداياته األولية في عالمنا العربي، فما كُ  المفهوم ما
وعلى حد علم  (6: 2008)الخضر، على مستوى التأصيل النظري للمفهوم أو تطبيقاته العملية" 

راسة ربط بين الذكاء الوجداني وتحسين أداء المديرين على غرار دالباحثة فقد ندرت الدراسات التي ت  
مكتب غزة  هناك علقة بين الذكاء االنفعالي ومستوى أداء مديري  ( التي أظهرت أن  2010)بظاظو: 

ات هناك علقة ارتباطية ذ أن   أظهرت ( التي2018ودراسة )أبو الخير: اإلقليمي التابع لألونروا، 
أداء مديري المدارس في المرحلة األساسية في منطقة  نداللة إحصائية بين الذكاء العاطفي وتحسي

 اقتصرت هذه الدراسات حيث أن   ،غرب غزة التعليمية التابعة لوكالة الغوث من وجهة نظر المشرفين
ة أوسع من مجتمع الدراس اوتأخذ مجتمعً  ،على جهة محددة، فقد ارتأت الباحثة عمل دراسة تكون أشمل

، وللوقوف أكثر على مشكلة الدراسة قامت مافي دراسته (وأبو الخير بظاظو) كل من الذي تناوله
 الباحثة بعمل دراسة استكشافية جاءت نتائجها كما يلي:

 ة الستكشافيةالدراس
( 10قامت الباحثة بتوزيع استبانة على مجموعة من مديري مدارس محافظة رفح، وعددهم )

 انة الدراسة االستكشافية ما يلي:نتائج تحليل فقرات استب بي نتو  يًرا،مد
 (1 )جدول

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور أداء العاملين 

 
الوسط  نأداء المديري 

 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

1-  
صغي للمرؤوسين بشكل جيد وأتبادل معهم األفكار بسلسة وأتيح أُ 

 .لهم التواصل معي بسهولة
3.4 68 7.22 0.00 
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الوسط  نأداء المديري 

 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 
 0.00 14.0 68 3.4 .أدائي منسجم تماما مع رسالة المدرسة ورؤيتها  -2

 0.35 0.92 60 3 .ويسر تخذ القرارات بسهولةأدائما   -3

 0.00 5.32 66 3.3 .أعتمد كثيرا على فرق العمل في تأدية المهام وال أتفرد بالقرار  -4

 0.00 14.0 68 3.4 .قر بالمسؤولة عن النتائج السلبية أمام المرؤوسينأُ   -5

 0.00 14.0 68 3.4 .بطبيعة المهام الموكلة لي ي  تتوفر المعرفة الكافية  لد  -6

 0.00 8.65 78 3.9 .كل مقومات أداء العمل في الوقت المحدد تتوفر لدي    -7

 0.21 0.95 58 2.9 .ا األهداف المطلوب إنجازها بسهولة ويسرحقق دائمً أُ   -8

 0.00 14.0 68 3.4 .لخطط سنوية وشهرية دون تأخير اتنفيذ العمل وفقً بأقوم   -9

 0.00 7.51 68 3.4 .أدائي ومهاراتي  تتطور بشكل مستمر  -10

 0.00 5.21 66 3.3 لي محور أداء العاملين ) المديرين (جماإ 

 
 (spssالمصدر: من إعداد الباحثة باالستناد إلى برنامج )

محور أداء العاملين حصل على وزن نسبي متوسط  ن أن  من خلل نتائج الدراسة االستكشافية تبي  
سر متوسطة لوبة بسهولة ويُ نسبة القدرة على تحقيق وإنجاز األهداف المط %(، حيث يظهر أن  66)
 %(.60سر متوسطة )قدرة المدير على اتخاذ القرارات بسهولة ويُ  %(، كما أن  58)

 وعلى ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي: 
 "ما دور مهارات الذكاء الوجداني في تحسين أداء مديري المدارس بمحافظة رفح؟"
 األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع منه  

 ممارسة مديري المدارس بمحافظة رفح لمهارات الذكاء الوجداني؟ مستوى ما  .1
 ما مستوى األداء الحالي لمديري المدارس بمحافظة رفح؟ .2
هل هناك علقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة مهارات الذكاء الوجداني وأداء مديري  .3

 المدارس بمحافظة رفح؟
داللة إحصائية لممارسة مهارات الذكاء الوجداني على تحسين أداء مديري  هل هناك أثر ذو .4

 المدارس بمحافظة رفح؟
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هل هناك فروق بين متوسطات تقديرات مديري المدارس بمحافظة رفح حول ممارستهم مهارات  .5
)الجنس، العمر، المؤهل العلمي،  الديمغرافيةعزى الختلف المتغيرات تُ الذكاء الوجداني 

 وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني(؟–لخدمة، الجهة المشرفة )األونروا سنوات ا
هل هناك فروق بين متوسطات تقديرات مديري المدارس بمحافظة رفح حول مستوى أدائهم  .6

جهة )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، ال الديمغرافيةالختلف المتغيرات  ُتعزى 
 زارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني(؟و –المشرفة )األونروا 

 : أهداف الدراسةاثانيً 
 هذه الدراسة الحالية تهدف إلى تحقيق ما يلي: فإن   ؛على ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها

 ممارسة مديري المدارس بمحافظة رفح لمهارات الذكاء الوجداني. مستوى  إلىالتعرف  .1
 .محافظة رفحمديري المدارس ب أداءمستوى  إلىالتعرف  .2
معرفة إذا كان هناك علقة بين ممارسة مهارات الذكاء الوجداني وأداء مديري المدارس  .3

 بمحافظة رفح.
معرفة إذا كان هناك أثر ذو داللة إحصائية لممارسة مهارات الذكاء الوجداني على تحسين  .4

 أداء مديري المدارس بمحافظة رفح.
ي المدارس بمحافظة رفح حول ممارستهم الكشف عن الفروق في متوسطات تقديرات مدير  .5

 )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الديمغرافيةمهارات الذكاء الوجداني باختلف المتغيرات 
 ، الجهة المشرفة(.دمةسنوات الخ

الكشف عن الفروق في متوسطات تقديرات مديري المدارس بمحافظة رفح حول مستوى أدائهم  .6
الجهة  الخدمة،)الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات  الديمغرافيةباختلف المتغيرات 

 المشرفة(.
 : أهمية الدراسةاثالثً 

 األهمية النظرية:
كونه أحد أهم  ؛تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية إبراز وتوضيح مفهوم الذكاء الوجداني .1

 تتوافر في شخصية المدير الناجح. الذكاءات التي يجب أن  
سعى إلى توهي بالتالي  ،ية التي تربط الذكاء الوجداني باإلدارة التربويةندرة الدراسات الفلسطين .2

 توضيح هذه العلقة.
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ين إثراء المكتبة المحلية والعربية بدراسة جديدة تبرز دور مهارات الذكاء الوجداني في تحس .3
 أداء مديري المدارس.

كن تعميم النتائج الباحثين في تخصصات العلوم اإلنسانية األخرى، حيث يمتفيد الدراسة  .4
 والتوصيات التي ستتحقق في نهاية هذه الدراسة، على جميع التخصصات األخرى.

 األهمية العملية:
 من هذه الدراسة كل من: اقد يستفيد عمليً 

 رفع مستوى ذكاءهم الوجداني وتحسين أدائهم.المدارس: من خلل  يرومد .1
حسين أداء ا: من خلل إعداد برامج تدريبية لتوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية واألونرو  .2

 مديري المدارس في ضوء مفهوم نفسي وتربوي جديد أال وهو الذكاء الوجداني.
ة تربوي في ضوء النظريات والمفاهيم النفسية التربويالكادر ال تأهيل وتدريبالقائمين على  .3

 المعاصرة.
 : نموذج ومتغيرات الدراسةارابعً 

 اسة إلى:وتنقسم متغيرات الدر 
اء استناًدا إلى نموذج )دانييل جولمان للذكوهو مهارات الذكاء الوجداني،  المتغير المستقل:

 : ((2)جدول رقم )الوجداني( تم استخلص األبعاد التالية التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة 
 التعرف على االنفعاالت. -1
 تنظيم االنفعاالت. -2
 إدارة االنفعاالت. -3
 التعاطف. -4
 اصل.التو  -5

 .أداء المديرينوهو  المتغير التابع:
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 ( 2 )جدول
 أبعاد الذكاء الوجداني

 التعرف على االنفعاالت الدراسة
 )الوعي بالذات(

إدارة 
 االنفعاالت

تنظيم 
 االنفعاالت

 التواصل التعاطف

 X x X X x (2016خلف هللا )
 X x X X x (2013النواجحة )

 X x X X x (2012نواجحة )الفرا وال
  X  X X (2010بظاظو )

 X x X X x (2013موصللي )
 X x X X x (2013القداح والعساف )

  X x X X (2012أبو دية )
 %71.42 %100 %100 %85.7 %100 نسبة التكرار

 المصدر: جرد بواسطة الباحثة باالعتماد على الدراسات السابقة
 :لدراسةأنموذج ايوضح الشكل التالي 

 
 ( 1 )شكل رقم 

 الدراسة أنموذج
 للدراسات السابقة االمصدر: إعداد الباحثة استنادً 

 



  

9 
 

  : فرضيات الدراسةاخامسً 
 بين ممارسة( α≤0.05)توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الرئيسة األولى: "

 تالية:ء مديري المدارس بمحافظة رفح". ويتفرع منها الفرضيات الفرعية المهارات الذكاء الوجداني وأدا
 ( توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 بين التعرف على )

 .االنفعاالت وأداء مديري المدارس بمحافظة رفح
 ( توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 بين إدارة االنفعاالت )

 .وأداء مديري المدارس بمحافظة رفح
 ( توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 بين تنظيم االنفعاالت )

 .وأداء مديري المدارس بمحافظة رفح
 ( توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 بين التعاطف وأداء )

 .مديري المدارس بمحافظة رفح
 توجد علقة ذات د( اللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05 بين التواصل وأداء )

 .مديري المدارس بمحافظة رفح
حسين الفرضية الرئيسية الثانية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسة مهارات الذكاء الوجداني على ت

 أداء مديري المدارس بمحافظة رفح.
بين متوسطات  (α≤0.05)عند مستوى داللة الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

عزى للمتغيرات تقديرات مديري المدارس بمحافظة رفح حول ممارستهم مهارات الذكاء الوجداني تُ 
 ، الجهة المشرفة(.دمةالديمغرافية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخ

بين متوسطات  (α≤0.05)لة الفرضية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال
 عزى للمتغيرات الديمغرافية )الجنس، العمر، المؤهلتقديرات أداء مديري المدارس بمحافظة رفح تُ 

 الجهة المشرفة(. الخدمة،، سنوات العلمي
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 : حدود الدراسةاسادسً 
 تنقسم الدراسة الحالية إلى الحدود التالية:

ى دور مهارات الذكاء الوجداني في تحسين الدراسة الحالية عل اقتصرتالحد الموضوعي:  .1
 أداء مديري المدارس.

لتعليم أداة البحث على جميع مدارس محافظة رفح التابعة لوزارة التربية وا بقتطُ الحد المكاني:  .2
 العالي والمدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية.

 م.2018الفصل الثاني للعام الدراسي الدراسة في  طبقتالحد الزماني:  .3
 الدراسة مديري المدارس بمحافظة رفح. شملتالحد البشري:  .4
 : مصطلحات الدراسةاسابعً     

 : الذكاء الوجدانيأوًل 
ه: "القدرة على إدراك بأن   الذكاء الوجداني( Golman,2000: 13) جولمان يعرف دانييل

لي النمو االنفعااالنفعاالت وفهم ومعرفة انفعاالت اآلخرين، بحيث يؤدي ذلك إلى تنظيم وتطوير 
 ،والتعاطف ،والدافعية ،وإدارة االنفعاالت ،المرتبط بتلك االنفعاالت من خلل الوعي بالذات

 ".والمهارات االجتماعية
فعاالت : قدرة الشخص على التعرف على انفعاالته وانهبأن   اتعرفه الباحثة إجرائيً من خلل ما سبق 

 ،يراستثارة هذه االنفعاالت واستخدامها لترشيد التفكاآلخرين، وتنظيم هذه االنفعاالت عن طريق 
 م وتفعيل عملية حل المشكلت، والقدرة على إدارة انفعاالت الذات واآلخريناوتركيزه في المه

 ال مع الموقف، وقدرة الفرد على التعاطف والتواصل مع اآلخرين.بصورة تسمح بالتكيف الفع  
 انيُا: أداء العاملين )المديرين(ث

فروخ الويعرفه . وليات التي يتوقع منه القيام بهااء: قدرة المدير على ممارسة المهام والمسؤ األد
بأنه "درجة تحقيق المهام والمسؤوليات المختلفة المكونة للوظيفة التي يشغلها  (2011:45)

 ."العامل
رسة ر عند مما"النتائج التي يتوصل إليها المديه: بأن   اتعرفه الباحثة إجرائيً من خلل ما سبق 

 المهام والمسؤوليات التي يتوقع منه القيام بها من أجل تحقيق أهداف المدرسة في زمن محدد".
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 ثامًنا: معوقات الدراسة
وق لم تواجه الباحثة معوقات تذكر فقد توافر لها جو ملئم للدراسة وإتمام البحث، لكن المع 

تبانات، فقد واجهت الباحثة بعض الصعوبات حل االسالوحيد والمهم كان تعاون مديري المدارس في 
وخصوًصا في تحليل النتائج وتفسيرها؛ لم يتعاون أحد من كل الجهتين في التواصل مع المديرين، 

 ؛ للتعليق على نتائج التحليل االحصائي.المشرفتين في التواصل مع الباحثة

 ملخص المبحث:
والدراسة االستكشافية،  سابقةالدراسات الاد على نتائج ممشكلة الدراسة باالعت تناول المبحث

ة وأهميتها تحديد أهداف الدراس دراسة ثم األسئلة الفرعية، ثموبناًء على ذلك تم صياغة مشكلة ال
ثم صياغة أربع فرضيات رئيسية، وتحديد حدود الدراسة من الحد المكاني راسة تحديد متغيرات الدو 

ثم تعريف مصطلحات الدراسة وهي كاآلتي: ري. والحد الزماني والحد الموضوعي والحد البش
 .ا( وتم تعريفهم إجرائيً المديرين)الذكاء الوجداني وأداء 



 

 : اإلطار النظري الثانيالفصل 
 
 
 

            
 .المبحث األول: الذكاء الوجداني               
 .أداء المديرينالمبحث الثاني:                
 .الث: الذكاء الوجداني وعالقته باألداء الوظيفيالمبحث الث               

 



 
 

 المبحث األول: الذكاء الوجداني
 
 
 

 تمهيد                 
 .: تعريف الذكاء الوجدانيأوًل  -
 .: النماذج المفسرة للذكاء الوجداني وأبعاد كل منهااثانيً  -
 .: أهمية الذكاء الوجدانياثالثً  -

 خالصة المبحث                
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 يدتمه
خفاقهم على الثقافة والخبرة والمقدرة العقلية فحسب، بل هناك إال يعتمد نجاح األشخاص و 

 مثل الشهادات والدرجات العلمية. اكبيرً  اأمور أخرى ربما ال يعيرها المجتمع المهني اهتمامً 
بعض األشخاص يناضلون في حياتهم ويكافحون من أجل الوصول إلى مبتغاهم، وهم على درجة 

يسوا من هم أقل منهم وربما ل ن  من الذكاء والثقافة، ولكن ال يصلون إلى أهدافهم، بينما هناك م   عالية
 حملة الشهادات، لكنهم ينجحون ويزدهرون. هل سألنا أنفسنا لماذا؟

ي أو ه أصعب في تحديده وقياسه من الذكاء العقلتكمن اإلجابة فيما يعرف بالذكاء الوجداني، رغم أن  
 ه ال يمكن إنكار قوته وتأثيره.أن  يتم استيعابه في سيرة ذاتية، إال  عب من أن  الخبرة، وأص

"وهو اآلن لم يعد بالشيء الغامض أو المبهم. لقد أصبح الذكاء العاطفي حديث الناس منذ فترة، 
حال ال زلنا نركز  ولكنهم بطريقة ما لم يتمكنوا من استغلل قوته واالستفادة منها. فنحن على أي  

يكون  قدر األكبر من طاقتنا على تحصيل المعرفة والخبرة والتعليم، وهو شيء ال بأس به، بشرط أن  ال
على لدينا فهم كامل لعواطفنا، ناهيك عن عواطف اآلخرين، وللكيفية التي تؤثر بها هذه العواطف 

 .(2010)جريفز، " حياتنا اليومية بصورة أساسية
ثة هذا المبحث تعريف الذكاء الوجداني، وتعقيب على هذه التعريفات، ثم تناول النماذج الثل تناول

 بأهمية الذكاء الوجداني. انتهى، والتعقيب عليها، و األشهر للذكاء الوجداني
 : تعريف الذكاء الوجدانيأوًل 

سم أطلق عليه ا ، فمنهم من  لقت على هذا المفهومراء الباحثين في التسميات التي أطآاختلفت 
 اسم الذكاء هأطلق علي ، وفريق ثالثاسم الذكاء الوجداني هأطلق علي وفريق ثان   ،الذكاء العاطفي

ء مصطلح الذكا إال أن   (22: 2010)األسطل،  اسم ذكاء المشاعر ه، وفريق رابع أطلق علياالنفعالي
تعريفات ، والجدول التالي يوضح الزاجيشتمل على االنفعال والمشاعر والم اوجامعً  اعام   الوجداني يعتبر

 المختلفة للذكاء الوجداني:
 ( 3) جدول

 تعريف الذكاء الوجداني
 تعريف الذكاء الوجداني الكاتب الرقم

1 (Mayer & Solvey, 1997: 10)  ،الذكاء الوجداني يشمل القدرة على إدراك االنفعاالت بدقة"
نها، والقدرة على توليد االنفعاالت، أو وتقييمها والتعبير ع

الوصول إليها عندما تيسر عملية التفكير، والقدرة على فهم 
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االنفعال والمعرفة الوجدانية، والقدرة على تنظيم االنفعاالت بما 
 يعزز النمو الوجداني والعقلي".

2 (Bar-On, 1997: 14)  االجتماعية، "تنظيم من المهارات والكفايات الشخصية والوجدانية و
ية التي تؤثر في قدرة الفرد على التعامل بنجاح مع المتطلبات البيئ

 والضغوط".
-10: 1998)عثمان وعبد السميع،  3

11) 
تية "القدرة على االنتباه واإلدراك الجيد للنفعاالت والمشاعر الذا

لمراقبة وإدراك دقيق  اوفهمها وصياغتها بوضوح، وتنظيمها وفقً 
خرين ومشاعرهم، للدخول معهم في علقات انفعالية النفعاالت اآل

م واجتماعية إيجابية تساعد الفرد على الرقي العقلي والمهني، وتعل
 المزيد من المهارات اإليجابية للحياة".

تية "القدرة على االنتباه واإلدراك الجيد للنفعاالت والمشاعر الذا (174: 2000)عثمان،  4
لمراقبة وإدراك دقيق  انظيمها وقفً وفهمها وصياغتها بوضوح وت

النفعاالت اآلخرين ومشاعرهم للدخول معهم في علقات انفعالية 
اجتماعية إيجابية تساعد الفرد على الرقي العقلي واالنفعالي 

 والمهني، وتعلم المزيد من المهارات اإليجابية للحياة".
إلدراك الصادق النفعاالته ومشاعره قدرة الفرد على االنتباه وا (11: 2003)زيدان واإلمام،  5

ا الذاتية وانفعاالت اآلخرين ومشاعرهم والوعي بها وفهمها وتقديره
بدقة ووضوح وضبطها وتنظيمها والتحكم فيها وتوجيهها، 
وتوظيف المعرفة االنفعالية لزيادة الدافعية وتحسين مهارات 
التواصل االنفعالي والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين وتطوير 
العلقات اإليجابية التي تكفل للفرد واآلخرين تحقيق النجاح في 

 شتى جوانب حياتهم".
 "القدرة على فهم االنفعاالت الذاتية والتحكم فيها وتنظيمها وفق (33: 2012)جاب هللا،  6

فهم انفعاالت اآلخرين والتعامل مع المواقف الحياتية، وفق ذلك، 
كيف يراقبون انفعاالت الغير  وهو ما يميز األفراد الذين يعرفون 

ويستخدمون استراتيجيات سلوكية للتحكم الذاتي، مع حساسية في 
 التعامل مع متطلبات النجاح الحياتي والمهني".

7 (Shahid, 2015: 384-385)  عملية تقييم المهارات العاطفية التي تتضمن المشاركة في"
صية ومهارات مهارات التعامل مع اآلخرين ومهارات القيادة الشخ

 .اإلدارة الذاتية ومهارات الشخص الذاتية"
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"قدرة مديرة المدرسة االبتدائية على االنتباه واإلدراك الجيد  (296: 2016)العمراني،  8
 اللنفعاالت والمشاعر الذاتية وفهمها وصياغتها وتنظيمها وفقً 

لمراقبة وإدراك دقيق النفعاالت ومشاعر اآلخرين داخل المدرسة 
رجها للدخول معهم في علقة انفعالية اجتماعية تساعد على وخا

 الرقي العقلي واالنفعالي والمهني وتحقق أهداف المدرسة التربوية
 والتعليمية".

 الباحثة باالستناد إلى الدراسات السابقة. جرد بواسطةالمصدر: 
 :التعقيب على تعريفات الذكاء الوجداني

منفصلة ها مجموعة من القدرات الفمنهم يرى أن   ،كاء الوجدانياختلف الباحثون في تعريفاتهم للذ
 الفرد قد يكون عالي القدرة في فهم انفعاالت اآلخرين من ولكنها متجانسة مع بعضها، بمعنى أن  

قة خلل حساسيته في قراءة إشارات الوجه غير اللغوية، والتمييز بين التعابير الصادقة وغير الصاد
ذكاء مكونات ال يرى أن   ن  القدرة في تنظيم انفعاالته والتعبير عنها. ومنهم م   ، ولكنه منخفضمثًل 

ير يكتسبها الفرد في تطو  الوجداني مكونات غير معرفية، وتركز على األداء والمهارات التي يجب أن  
، أن الذكاء الوجداني مجموعة من القدرات التي تكمل بعضها البعضوترى الباحثة  ذكائه الوجداني.

ع فقدرة الفرد على إدارة انفعاالته، تؤدي إلى قدرته على تنظيم هذه االنفعاالت، وكذلك تواصله م
، لذا هو مجموعة من االنفعاالت المرتبطة مع بعضها وتكمل كل اآلخرين يؤدي إلى تعاطفه معهم

 منها األخرى.

 : النماذج المفسرة للذكاء الوجداني وأبعاد كل منهااثانيً 
ن ه بالرغم مفي كتابهما الذكاء الوجداني للقيادة التربوية أن  ( 2006ن وحسين )حسييرى كل من 

نماذج هناك ثلثة نماذج تمثل أفضل ال وجود العديد من النظريات المختلفة للذكاء الوجداني، إال أن  
 وهي:شكل رقم )(  ،التي تم التوصل إليها بخصوص ذلك المجال

 .(1997)داني نموذج "ماير وسالوفي" للذكاء الوج .1
 (.2000 -1988نموذج "بار أون" للذكاء الوجداني ) .2
 (.2002 -1998نموذج "دانييل جولمان" للذكاء الوجداني ) .3

اني، كل نظرية تقدم مجموعة فريدة من الكفاءات والقدرات التي تمثل هيكل الذكاء الوجد وبالرغم أن  
والسمات  رغبة العامة لكل منها في قياس القدراتتلك النظريات الثلثة تشترك فيما بينها في ال إال أن  

 ها باختصار مكملة لبعضها البعض.أي أن   ؛المتصلة بإدراك وضبط المشاعر الخاصة بالفرد
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 ( 2)شكل رقم  
 النماذج المفسرة للذكاء الوجداني

 المصدر: إعداد الباحثة باالستناد للدراسات السابقة
 "ماير وسالوفي" للذكاء الوجداني نموذج :أوًل 

ماير  طلق على ذلك النموذج "نموذج القدرة والمهارة المتعلق بالذكاء الوجداني"، وبدأ كل منيُ 
من  ، ومنذ ذلك الحين قاما بإجراء العديدم1990وسالوفي االهتمام بمفهوم الذكاء الوجداني منذ عام 

الذكاء الوجداني، وتعتمد نظرياتهم الخاصة بالذكاء  األبحاث التي كانت تهدف إلى دراسة أهمية
اء الذك الوجداني على دمج العديد من األفكار المتعلقة بمجالي الذكاء والمشاعر، حيث يعتبران أن  

ذلك وك ،التحكم في انفعاالتهو الوجداني عبارة عن "مجموعة من القدرات تتعلق بقدرة الفرد في التعرف 
انفعاالت اآلخرين وتقييمها على نحو دقيق". ويمكن تلخيص أبعاد الذكاء القدرة على التعامل مع 

 الوجداني لدى "ماير وسالوفي" كما هو موضح في الجدول اآلتي:
 (4 )جدول

 أبعاد الذكاء الوجداني عند "ماير وسالوفي"
 المكونات الفرعية األبعاد

 .رد التعرف على انفعاالته وانفعاالت اآلخرينوهي قدرة الف التعرف على االنفعاالت
يزه وهي القدرة على استثارة االنفعال واستخدامه لترشيد التفكير، وترك توظيف االنفعاالت

 .م، وتفعيل عميلة حل المشكلتافي المه
ه، وهي القدرة على فهم أسباب االنفعال، وكيفية تطوره، وماهية مكونات فهم االنفعاالت

التنبؤ به، والتعبير عنه، فهي قدرة تعكس الحصيلة  والقدرة على
 المعرفية للفرد في الجانب االنفعالي.

ف وهو القدرة على إدارة انفعاالت الذات واآلخرين بصورة تسمح بالتكي إدارة االنفعاالت
 .الفعال مع الموقف

 (2008،حثة باالستناد إلى )الخضرالمصدر: جرد بواسطة البا
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 أون" للذكاء الوجداني-"بارنموذج : اثانيً 
من أهم وأول المقاييس المستخدمة لتقييم الذكاء  دإلى واح Bar Onأون -لقد توصل بار

ويتصل ذلك النموذج  Emotional Quotient Inventoryالذكاء  شأةعلى مفهوم ن االوجداني معتمدً 
يث ح ،قاييس التقرير الذاتيوهو من م ،بقياس قدرات وإمكانات األداء الوظيفي والنجاح المهني للفرد

 الدرجة تعكس إجابات الفرد على أسئلة المقياس. ويتناول ذلك النموذج خمسة أبعاد أساسية للذكاء
ة الذكاء الوجداني مهار  أون أن  -على مكونات أخرى فرعية، ويفترض بار ُبعدالوجداني، ويحتوي كل 

ارات لبرامج تدريبية هدفها األول تنمية المهيتم تنميتها وتطويرها بمضي الوقت من خلل خضوع الفرد 
م أكثر األفراد الذين ترتفع نسبة الذكاء العام لديهم ه أون أن  -الوجدانية واالجتماعية. ويفترض بار

مهارة  نقصان أن   اللنجاح وتلبية للمتطلبات والضغوط البيئية والمجتمعية، وذكر أيًض  ااألفراد تحقيقً 
ويزيد من نسبة حدوث المشكلت  ،رد يقلل من فرص نجاحه في الحياةالذكاء الوجداني لدى الف

 أون في الجدول التالي:-الوجدانية واالجتماعية عنده. وتتلخص أبعاد الذكاء الوجداني لدى بار
 ( 5 )جدول

 أون"-أبعاد الذكاء الوجداني عند "بار
 المكونات الفرعية األبعاد
، االهتمام بالنفس، الوعي الوجداني بالنفس، التوكيدية، االستقللية الذكاء الشخصي

 .)تحقيق الذات( االواقعية، إدراك الفرد قدراته وإمكاناته واقعيً 
 التعاطف مع اآلخرين المسؤولية االجتماعية التعاطف والعلقات القائمة الذكاء البينشخصي

 .بين الفرد واآلخرين في المجتمع
دراسة الواقع والظروف البيئية المرونة في التعامل مع اآلخرين حل  فالقابلية للتكي

 .المشكلت بمنطقية ومهارة
 .التسامح والتحكم في رد الفعل وضبط االندفاع إدارة الضغوط

 .التفاؤل والسعادة الحالة المزاجية العامة
 (2006وحسين، لباحثة باالستناد إلى )حسينالمصدر: جرد بواسطة ا

 "دانييل جولمان" للذكاء الوجدانينموذج : اثالثً 
تأثر جولمان بنموذج وأعمال ماير وسالوفي للذكاء الوجداني، فأجرى المزيد من األبحاث في 

والذي ساهم بدور  ،تحت عنوان "الذكاء الوجداني" م1995في عام  اف كتابً مجال الذكاء الوجداني وأل  
ألهميته في  ؛اع العام والخاص لمفهوم الذكاء الوجدانيكبير في زيادة اهتمام ولفت انتباه كل من القط

ا في الوفاء بمتطلبات المؤسسات وأيًض  ،متطلبات الموظفين داخل المؤسساتبنجاح المدير في الوفاء 
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 وأن   (%80)في النجاح في العمل بنسبة  مهًما االذكاء الوجداني يلعب دورً  ككل، ويرى جولمان أن  
الذكاء الوجداني  التعلم يبدأ منذ السنوات األولى في األسرة. ويوضح أن   وأن   ،الذكاء الوجداني متعلم

تنمية الذكاء  إن  حيث  ،رشادية تعمل على رفع مستوى الذكاء الوجداني لدى األفرادإيحتاج إلى برامج 
على والقدرة  ،وتأكيد الذات ،الوجداني لدى الفرد تسفر عن شخصية متزنة قادرة على تحمل المسؤولية

فهم اآلخرين، والقدرة على حل المشكلت والقدرة على ضبط الذات في مواقف الصراع والقدرة على 
التواصل مع اآلخرين. ويتكون نموذج "جولمان" للذكاء الوجداني من خمسة أبعاد رئيسية كما هي 

 موضحة في الجدول التالي:
  (6 )جدول
 عند "دانييل جولمان"أبعاد الذكاء الوجداني 

 المكونات الفرعية األبعاد
الوعي بالذات )التعرف على 

 االنفعاالت(
 قراءة الفرد لمشاعره وإدراك تأثر تلك المشاعر واستجاباته للمواقف

 .المختلفة وتأثيرها على عملية صنع القرار
تنظيم الذات )إدارة 

 االنفعاالت(
ت ة وتحويلها على انفعااللبيتعامل الفرد مع المشاعر واالنفعاالت الس

 .إيجابية
تحفيز الذات )تنظيم 

 االنفعاالت
 اأي التحكم وضبط االنفعاالت ويطلق عليها أيًض  ؛شباعاتتأجيل اإل

 .الدافعية
قدرة الفرد على قراءة انفعاالت ومشاعر اآلخرين من خلل أصواتهم  التعاطف

 .وتعبيرات وجوههم
المهارات االجتماعية 

 )التواصل(
 ،إدراك انفعاالتهم ومشاعرهمو  ،التأثير اإليجابي والقوي في اآلخرين

 .عرفة متى تقود ومتى تتبع اآلخرينوم
 (2006 وحسين، المصدر: جرد بواسطة الباحثة باالستناد إلى )حسين

 على النماذج المفسرة للذكاء الوجداني: قيبتعال

فة، لتي تتبناها تلك المقاييس المختلهناك بعض أوجه الشبه النظري واإلحصائي بين المفاهيم ا
ركة فعلى المستوى العام تهدف تلك النماذج إلى محاولة فهم وقياس العناصر والعوامل الداخلة والمشت

ومحاولة ذلك الفرد ضبط مشاعره للتأثير على  ،في عمليتي إدراك الفرد لمشاعره ومشاعر اآلخرين
 مشاعر وانفعاالت اآلخرين.

هناك تداخل  وأن   ،هناك العديد من مكونات الذكاء الوجداني فيما بينها على أن   وتتفق تلك النماذج
في مسميات األبعاد الرئيسية ومكوناتها الفرعية، ولكن هناك اختلف طفيف في درجة فهم كل نموذج 
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ى تشتمل كل تلك النماذج على مفهوم الوعي بالمشاعر وإدراكها وعل لتلك المكونات الوجدانية، فمثًل 
من أهم عناصر الذكاء الوجداني لدى الفرد، ولقد تم إيجاد  امفهوم إدارة المشاعر باعتبارها عنصرً 

 ،علقة بين العناصر المختلفة لتلك النماذج المختلفة من خلل القيام ببعض التحليلت اإلحصائية
وعية لمقاييس في نعلى وجود علقة سواء من قريب أو بعيد بين ا هناك دليًل  وتم التوصل إلى أن  

شائعة  اها جميعً أوجه الشبه بين النماذج الثلثة متقاربة فإن   إن  حيث المكونات التي تم تقييمها. 
 االستخدام، لكن بحسب ما قامت به الباحثة من البحث في الدراسات السابقة وتحليلها وجدت أن  

 اج )ماير وسالوفي( وكان األقل استخدامً بين الباحثين يليه نموذ انموذج )جولمان( هو األكثر استخدامً 
وُيعزى سبب استخدام الباحثة لنموذج )جولمان( كون عبارات االستبانة أكثر  أون(.-نموذج )بار

، بينما عبارات االستبانة في النماذج األخرى ليست وال تحتاج لشرحها للمبحوثين وضوًحا وسلسةً 
 مبحوثين فهمها.وتحتاج تفسير من قبل مختص حتى يتسنى للواضحة 

 : أهمية الذكاء الوجدانياثالثً 

م لتوافق اإلنسان السليم مع مواقف الحياة مهالذكاء العقلي  أن   (2008يشير الخضر )
رفية المختلفة، ويظهر هذا النوع من الذكاء في التحصيل الدراسي، والمواقف التي تحتاج إلى قدرات مع

ذاكرة والتفكير لمعلومات، والتحليل واالستدالل، والتعلم والحكم والكالفهم، واإلدراك، واالنتباه، واستقبال ا
ارات وتظهر داخل المنظمة من خلل القدرة على التخطيط والتفكير االستراتيجي، وموازنة الخي ،المجرد

 قناع وغيرها.من التجارب وقراءة البيانات واإل واتخاذ القراراتـ والتعلم
س لذكاء العقلي، رغم أهميته خاصة في مواقف التحصيل الدراسي، ليا العلماء الحظوا أن   غير أن  

فعو الذكاء من األشخاص مرت اكثيرً  أن   واية واالجتماعية. فقد الحظللنجاح في مواقف الحياة المهن اكافيً 
العقلي لكنهم منخفضو الذكاء الوجداني، ينتهون للعمل عند أشخاص منخفضي الذكاء العقلي، لكنهم 

ن يكون في دراسته ل الديه الذكاء العقلي وكان ناجحً  ن  م   ذكاء الوجداني. هذا ال يعني أن  مرتفعو ال
 ر.عن اآلخ ا في حياته المهنية واالجتماعية، بل يمكن الجمع بينهما، ولكن أحدهما ليس بديًل ناجحً 

نى األد إن القدرات العقلية وحدها ليست العلمة التي تميز الموظفين األعلى أداًء من غيرهم
غالبية  ففي ظل الوظائف ذات المستوى العالي في المهارات التقنية، والتسويقية اإلدارية تجد أن   ؛أداءً 

لمقام ااختيارهم على درجة ذكائهم العقلي، وعلى مستوى شهاداتهم العليا في  قد تم   االموظفين تقريبً 
يز أداًء ما يميز الموظفين األم معيار فإن  في هذا ال ايصبح هؤالء متساوين تقريبً  األول، ولكن ما أن  

 هو مستوى دافعيتهم ومهارات العلقات اإلنسانية مع اآلخرين ومهارات التكتيك السياسي.
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أولئك و ها ال تميز بين نجوم األداء المهارات العقلية والفنية مهمة ألداء العمل، ولكن   فل شك أن  
لذكاء ااألفراد العاديين الذين ال يملكون القدر الكافي من  متوسطي األداء، فنحن ال نقارن أنفسنا مع

لحياة االعقلي، الذي يمكنهم من اجتياز حواجز الحياة الدراسية في مراحلها المختلفة والقفز إلى مركب 
الذكاء  ، وامتلك الحد األدنى منايجتاز هذه العوائق جميعً  المهنية، ولكن نقيس أنفسنا بمن استطاع أن  

 لذي يمكنه من فهم الجوانب الفنية في المهنة.العقلي ا
في كتابها "أسرار التحكم الذاتي في  (2015حمدي )ويمكن تلخيص أهمية الذكاء الوجداني حسب 

 المشاعر والعواطف" في النقاط اآلتية:
 االنسجام بين عواطفك ومبادئك وقيمك مما يشعرك بالرضا واالطمئنان. -
 الصحة الجسدية والنفسية.يقة أفضل، و تية بطر اتخاذ قراراتك الحيا -
 القدرة على تحفيز نفسك وإيجاد الدافعية الذاتية لعمل ما تريد. -
 تكون أكثر فعالية في العمل من خلل الفريق. أن   -
 في أسرتك. اومؤثرً  اناجحً  اتكون مربيً  أن  و  سعادة،امتلك حياة زوجية أكثر  -
 ين العلقات والصداقات التي تريدها.تكو ، و اتحصل على معاملة أكثر احترامً  -
 النجاح الوظيفي.و  ،في اآلخرين اتكون أكثر إقناعاً وتأثيرً  أن   -

 التعقيب على أهمية الذكاء الوجداني:
وظف على أساسه ، فأول معيار تُ الحلقة المفقودة في أماكن العمل الوجدانيالذكاء  عد  يُ 

د لدورات التدريبية، كل هذه المعايير يستطيع أي فر واالمنظمات، هو الشهادات والدرجات العلمية، 
شاعر درة على التحكم بالمقالتي تعطي الفرد ال، لكن لو لم يكتسب مهارات الذكاء الوجداني، اكتسابها

له، فلن تنفعه الشهادات وحدها لتحسين أدائه في عمالسلبية، وفهم االنفعاالت وتنظيمها، وإدارتها، 
 لذا حتى يكون جتماعي يربط العاملين بعلقات ال يستطيع تجاهلها الفرد، مكان امكان العمل  ألن  

 آلخر.االعقلية والوجدانية فكلهما يكمل الفرد على مستوى عال  من األداء، عليه الجمع بين الذكاءات 

 :خالصة المبحث

نفعالي في كتابه "النوع اآلخر من الذكاء" ال يعني الذكاء اال (2011)يقول هارفي دوتشيندورف 
وهذا يتطلب  ،التصرف الظريف فحسب بل يعني الواقعية واالنفتاح والصراحة بخصوص مشاعرنا

تواجهها مباشرة. وجاء  تلف وتدور حول المشاكل على أن   ما يكون من األسهل أن   اه كثيرً ألن   ؛شجاعة
نا وفي حين أن   ،خريننكون واقعيين في تفاعلتنا مع اآل ه من األفضل أن  الذكاء االنفعالي ليؤكد أن  
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تجاهل سلوكياتهم السلبية أو المدمرة ليس  فإن   ؛نكون حساسين تجاه مشاعر الناس ينبغي علينا أن  
لم  نكون صرحاء معه حتى وإن   أن   د  بُ  ا فلصادقً  انا إذا كنا نهتم بأحد اهتمامً منا عليهم ألن   فضًل 

 ." عليه نشعر بالراحة عندما نفعل هذا ولم نتلق التقدير
ثم قامت الباحثة  ،تناول المبحث تعريف الذكاء الوجداني من وجهة نظر العديد من الكتاب

تناول النماذج المفسرة للذكاء الوجداني وأبعاد كل منها وهي ثلثة نماذج و  ،بالتعقيب على التعريفات
نهاية المبحث تحدثت وفي  ،قامت الباحثة بالتعليق على النماذج المفسرة للذكاء الوجدانيو رئيسية، 

 الباحثة عن أهمية الذكاء الوجداني.



 

 المديرينأداء  المبحث الثاني:
 
 
 

 تمهيد                 
 .: تطور مفهوم األداءأوًل  -
 .: مفهوم األداءاثانيً  -
 العوامل المؤثرة في األداء ومحدداته.: اثالثً  -
 أهمية التميز في األداء الوظيفي.: ارابعً  -
 دارة التحسين الشامل.عناصر إ: اخامسً  -
 خطوات تحسين األداء.: اسادسً  -
 طرق ونماذج تحسين األداء.: اسابعً  -

 خالصة المبحث                 
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 :تمهيد
ب يعتبر مفهوم األداء من المفاهيم التي نالت اهتمام الباحثين في الدراسات اإلدارية، بسب

أداء  فيها. فسواء بحثنا في أداء المنظمات أو أهمية المفهوم على مستوى المنظمات واألفراد العاملين
الهدف يكون واحد وهو تحقيق أهداف المنظمة التي نشأت من أجلها. واألداء هو  العاملين، فإن  

ية المتاحة، الوسيلة التي تدفع المديرين للعمل بكفاءة ونشاط، ومتابعة المرؤوسين والموارد البشرية والماد
ه، ئج بأيسر الطرق وأوفرها. وسيتناول هذا المبحث مفهوم األداء وعناصر من أجل الوصول ألفضل النتا

ظيفي، حيث وأنواع ومعايير األداء، والعوامل المؤثرة في األداء ومحدداته، وأهمية التمييز في األداء الو 
 ارس.لذا سيكون الحديث عن أداء المديرين في المد ؛المدارس روالعاملين في هذه الدراسة هم مدي ن  إ

 أوًل: تطور مفهوم األداء
تقع على عاتق المنظمات ضغوط مستمرة من قبل البيئة بسبب التطورات المستمرة التي  

ت تحدث فيها فتدفعها إلى البحث عن كيفية تلؤمها وتكيفها مع تلك التطورات والتغيرات، وقد تطور 
ل لى الصعيد العالمي، ومن أجزالت تحدث ع فكرة األداء مع تلك التطورات والتغيرات التي حدثت وما

ضوان، )ر من النظر في المفهوم القديم والمفهوم الجديد لألداء  د  بُ  معرفة كيف تطورت فكرة األداء ال
2016 :46.) 
ن كانوا يهتمون الفراعنة والبابليين وقدامى الصينيي "تشير الشواهد إلى أن   النظرة القديمة لألداء: -

اه الحاصلت الزراعية وفق اعتبارات نوعية التربة ووفرة الميبتقدير غلة الدونم الواحد من 
وحماس الفلحين وخبرتهم في العمل واإلنجاز، وقد انطلقوا من حسابات يسيرة بالمعايير 

 ن أن  الحالية لكنها كانت مفيدة في تقدير األشياء ومتابعة اإلنجاز وتحقيق األهداف. وهذا يبي
ركات ( الفضل في الدراسة الدقيقة للحTaylor) ـا، فقد كان لاالهتمام بمسألة األداء قديم جدً 

فها، التي يؤديها العامل وتوقيت كل منها، بقصد الوصول إلى الوقت اللزم إلدارة اآللة وإيقا
تفاصيل للحركات ال( أن هناك مجموعة من Taylorوقد كان جوهر الدراسة التي أجراها )

أمكن مشاهدة كل هذه الحركات ودراسة الزمن تشترك فيها عمليات كغيرها، بحيث إذا 
ا المستغرق لألفراد والمعدات لتحديد معدالت األداء ولكن سرعان ما تطورت تلك النظرة وفقً 

 للتطورات التي حصلت في البيئة".
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ة، سواء التطور الحاصل في األداء وإدارته جاء على مراحل متعاقب إن   النظرة الحديثة لألداء: -
ناعي كمنظمات األعمال أو منظمات الدولة، وكذلك في باقي الدول األخرى، في العالم الص
 هذا التطور قد انصب في المجال التطبيقي على المؤشرات المالية أواًل وفق والملحظ أن  

اعتبارات تأثرها باالشتراطات والظروف االجتماعية واإلنسانية، وفي إطار الممارسات 
تثبت  أواًل ثم في الدول األوروبية حاولت اإلدارة الحكومية أن   الحكومية في الواليات المتحدة

اإلجراءات واآلليات المؤدية إلى تكوين الموازنات الحكومية من خلل ممارسات محاسبية 
أكثر  ةلت هذه الرؤييغلب عليها طابع ربط األنشطة الحكومية بتكاليف تلك األنشطة، ومث  

ن كومي وجعله أكثر منقعة وأرقى من ناحية األداء، ولكوضوًحا في حينها لترشيد األنفاق الح
بعاد االعتماد على المجال المالي فقط في عملية قياس األداء وتقييمه ال يعطي رؤية كاملة األ

، لذا من المهم االعتماد على محاور غير مالية إلى جانب المحاور المالية منظمةحول ال
ت بعد ذلك المحاوالت وتراكمت المعارف في هذا . وتوالمنظمةال في اللبناء نظام أداء فع  

وكذلك المخرجات  ،المجال تؤطرها فكرة تطوير أداء العمل، بحيث ترتبط األنشطة والعمليات
بالتكاليف الخاصة بها، واألفكار والطروحات المبكرة لألداء ساعدت المديرين على معرفة 

 داء واإلنجاز الكلي.طبيعة العمل وموقعه وأهميته، للمساهمة في الجهد واأل
 التعقيب على تطور مفهوم األداء:

لبشرية، ايعتبر مفهوم األداء، مفهوًما قديًما حديثاً، تطور عبر الزمن مع التطورات التي عاشتها  
ي  باالهتمام عبر العصور، وكان تقدير األداء حسب اإلمكانات المتاحة في الزمن المحدد

، حيث ح ظ 
لتطور االهتمام بأداء الفلحين وربطه بكمية الناتج من المحاصيل، وأيًضا ا ففي العصور القديمة، كان

التكنولوجي في العصور الحديثة، زاد اهتمام المنظمات والشركات في األداء وتحسين مستوى أداء 
اء العاملين، حيث إن  الهدف األساسي للمنظمة هو تحقيق األرباح بأقل التكاليف، فكان مفهوم األد

 أولويات المنظمات، للوصول ألفضل النتائج. على رأس

 ثانًيا: مفهوم األداء
نه إمن أهم المفاهيم المتعلقة بالعمل اإلداري، فإذا كان هذا األداء مميًزا ف ُيعد  مفهوم األداء

بالطبع سيأخذ صاحبه إلى مكانة مرموقة في المنظمة التي يعمل بها، وفي ظل عالم يسوده التغيير 
نافسة الشديدة لن تستطيع المنظمة الدخول للمنافسة إال إذا كان األداء العالي أحد أهم المتسارع والم
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 (.22: 2013)الحليبة، خصائصها، وهذا األداء ينبع من حصيلة أداء األفراد في المنظمة ككل
( التي تعني إعطاء، performerأصل كلمة أداء ينحدرمن اللغة اللتينية التي عبرت عنها كلمة )

وفيما يلي جدول بتعريف األداء من  (.performanceدها اشتقت اللغة اإلنجليزية منها لفظ )وبع
 وجهة نظر عدد من الُكتاب والباحثين:

 (7 )جدول
 تعريف األداء 

 تعريف األداء الكاتب الرقم
 جة الجهد المبذول"محصلة النتائج والمخرجات التي حققها الفرد نتي (33: 2008)عكاشة،  1

 ".من خلل قيام الفرد بالمهام والواجبات والمسؤوليات الموكلة إليه
"درجة تحقيق المهام والمسؤوليات المختلفة المكونة للوظيفة التي  (45: 2011)الفروخ،  2

 ."يشغلها العامل
3 (Gondel, 2013: 153) ر أنشطة "إجراء كبير يرتبط مع النتائج التنظيمية والنجاح، وتأثي

 الفرد خلل فترة زمنية معينة من أجل تحقيق األهداف التي تمتلكها
 المنظمة".

 "نتاج جهد معين قام ببذله فرد أو مجموعة إلنجاز جهد معين". (43: 2013)الشريف،  4
األداء البشري هو "ذلك النشاط الذي يقوم به الفرد والجهد الذي  (22: 2016)شاطري،  5

 هام الموكلة إليه بكفاءة وفعالية".يبذله إلنجاز الم
ما يقوم به األفراد من أعمال ومهمات تسعى لتحقيق األهداف " (51: 2017)حمودة،  6

 ".المرجوة من هذه المهمات للمنظمة
 المصدر: جرد بواسطة الباحثة باالستناد إلى الدراسات السابقة

 التعقيب على مفهوم األداء:
لى مفهوم األداء يركز ع جميع الباحثين اتفقوا على أن   أن   من التعريفات السابقةنستنتج 

نتائج اله: "لذا من خلل ما سبق تعرفه الباحثة بأن   ؛النتيجة التي يتوصل إليها الفرد نتيجة عمل ما
حقيق ممارسة المهام والمسؤوليات التي يتوقع منه القيام بها من أجل ت التي يتوصل إليها المدير عند

 رسة في زمن محدد".أهداف المد

 : العوامل المؤثرة في األداء ومحدداتهثالًثا
حيث استخلصها من نموذج  (2010بظاظو )يمكن تلخيص العوامل المؤثرة في األداء حسب 

األكاديمية الوطنية لإلدارة العامة لألداء التي توضح أهم المؤثرات الداخلية والخارجية في األداء 
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حيث تقسم مؤثرات األداء الفردي للمهام الوظيفية إلى  ((،3شكل رقم ))كما هو وارد في ال الفردي،
كفايات أو جدارات معينة يتميز بها الفرد نتيجة دورات تدريبة سابقة أو  :مثل ،عوامل شخصية داخلية

التدريب الداخلي في المؤسسة والدراسة الشخصية من خلل المطالعة وقراءة كل ما هو جديد يتعلق 
الذكاء والقدرة االنفعالية والدافعية الداخلية،  :مثل ،ا القسم الثاني من العوامل الداخلية للفردبالوظيفة، أم

فالذكاء العاطفي يمكن تصنيفه ضمن هذه العوامل، فالمستوى الذي يتمتع به الفرد من قدرة انفعالية 
أداء األفراد. وعوامل من التمايز والتباين في  اوعاطفية يعتبر أحد الفروق الفردية التي تخلق نوعً 

 خارجية على الفرد، ويمكن إجمالها في الشكل التالي:
 

 

 ( 3)  رقم شكل
 نموذج األكاديمية الوطنية لإلدارة العامة )نموذج األداء(

 العوامل المؤثرة في األداء الفردي
 (2010المصدر: إعداد الباحثة باالستناد إلى دراسة )بظاظو: 
 :(50: 2010)بظاظو،  وهي ،ويمكن تقسيم محددات األداء إلى ثالثة أنواع

طلبات وتشمل المعرفة بالحقائق، واألساسيات واألهداف، والمعرفة الذاتية بمتمعرفة تقريرية:  -
 وظيفة ما، وتقاس قرطاسًيا بواسطة القلم والورقة بشكل تقريري.

ما يجب أداؤه فعًل، وهي خليط بين معرفة وهذه المعرفة تتعلق بمعرفة إجرائية ومهارات:  -
حركية أي  دراكية أي معرفية، مهارات نفسإكيفية األداء والقدرة على ذلك، وتشمل مهارات 

المهارات العملية التي تتطلب استخدام عضلت الجسم في العمل والبناء والتداول وتنسيقها. 
وات، واألجهزة العلمية، وكيفية كما يقع تحت هذا المجال اإلجراءات الخاصة بتناول األد
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قاس هذا استخدامها، مهارات فيزيائية مهارات إدارة الذات، ومهارات التواصل االجتماعي، ويُ 
 الجانب المعرفي بواسطة الخبرة المهنية وأسلوب المحاكاة والعينات االختبارية.

 لألداء، مستوى هي تأثير مشترك من إحدى سلوكيات ثلث هي االختيار الدافعية والتحفيز:  -
شخصية الفروق الفردية في ال الجهد المبذول، واستمرار الجهد المبذول أي اإلصرار. وعليه فإن  

ارف ها تشترك وتتفاعل مع التعليم والتدريب والخبرة لتشكل المعوالقدرة والرغبات يفترض أن  
 الثلث.

 التعقيب على العوامل المؤثرة في األداء ومحدداته:
رد داء إلى تأثير العديد من العوامل التي تنقسم إلى عوامل فردية داخلية، ويمكن للفيخضع األ    

رات السابقة التحكم فيها لزيادة آثارها الجانبية، والتقليل من آثارها السلبية، وتتأثر هذه العوامل بالخب
 ء عقلي وذكاءالتي يمر بها الفرد، والتدريبات التي يخضع لها، والذكاءات التي يتمتع بها من ذكا

معرفي وذكاء وجداني. وعوامل خارجية يصعب على الفرد التحكم فيها، لكنها تقتضي التكيف معها، 
وهي عبارة عن كل ما يحيط بالفرد من عوامل خارجية سواء كانت بيئية أو مؤسسية، فهي جميعها 

 عوامل تؤثر في األداء.
نقسم ترفة العوامل التي تحدد هذا المستوى، وهي ولكي يتم تحديد مستوى أداء العاملين ال ُبد  من مع

ة، إلى محددات كمية تقاس بالورقة والقلم، وتتلخص في معرفة ما سيقوم به العامل من متطلبات وظيفي
تع بها، ومحددات فيزيائية تحدد قدرة الفرد على التحمل وقدراته العضلية، والمهارات المعنوية التي يتم

 إلى استمرار األداء وهو التحفيز والدافعية. والمحدد الثالث الذي يؤدي

 : أهمية التميز في األداء الوظيفيرابًعا
يسهم التميز في األداء الوظيفي برفع مستوى الكفاءة واإلنتاج والفعالية في العمل وبحسب 

وهناك علقة بين شخصية الموظف وأدائه  ،هناك ثمانية خطوات رئيسية لتحقيقه فإن   ؛متخصصين
 .(2015)نعيم، ز، وتلعب الروح اإليجابية دوًرا بارًزا في تحقيق هذا التميز المتمي
 استيعاب رؤية ورسالة المؤسسة التي يعمل بها وأهدافها االستراتيجية.رؤية:  -

 فهم الوصف الوظيفي والدور المطلوب منه وعلقته بتحقيق رؤية مؤسسته.دور:  -

 ف خطة يحدد األهداف التي يعتزم تحقيقها وكيفية تطوير مهاراته المهنية.وضع الموظخطة:  -
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 تنفيذ خطة تحقيق األهداف من خلل المواظبة على العمل.تنفيذ:  -

 : توثيق الموظف جميع إنجازاته وأرشفتها ألغراض التعلم والتطوير الذاتي.أرشفة -

 الوقت والتغيير.التغلب على الصعوبات والمعوقات والقدرة على إدارة إدارة:  -

 تعزيز علقات الزمالة والتعاون مع زملئه ورؤسائه واكتساب المعرفة والمهارات.تعاون:  -

 المبادرة في طرح األفكار اإلبداعية خارج إطار التفكير التقليدي.مسؤولية:  -
 في األداء الوظيفي: التميز التعقيب على أهمية

 من عدمه، كما يعتبر العامل األكثر إسهاًمايمثل األداء الدافع األساسي لوجود أي منظمة  
داء أفي تحقيق هدفها الرئيسي، أال وهو البقاء واالستمرارية. ويقاس نجاح المنظمة أو فشلها بمستوى 

ت المنظمة ومستوى أداء العاملين فيها، لذا حظي مفهوم األداء باهتمام المنظمات والمؤسسات، وعمل
ميز يق األهداف المرجوة من وجودها، وألن  الفرد بطبعه يحب التعلى رفع مستوى العاملين فيها لتحق

 في كل شيء فإن  التميز في األداء يعتبر من األولويات التي يسعى لها الفرد داخل المنظمة.

 خامًسا: عناصر إدارة التحسين الشامل
 :2015)أبو الكاس،  تتكون إدارة التحسين الشاملة من خمسة عناصر أو طبقات أساسية

 (4) ميوضحها الشكل رق (52

 

 ( 4)  رقم شكل
 عناصر إدارة التحسين الشامل

 عناصر إدارة التحسين الشامل
 (2015المصدر: إعداد الباحثة باالستناد إلى دراسة )أبو الكاس، 
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بلية، ن المستقتيجية التي تحدد اتجاهات التحسيراستيمثل التوجيه اال الطبقة األولى: التوجيه -
 والتي تعمل على تركيز الطاقات وحشد الجهود لتحسين علقات العمل الرئيسة في المنظمة. 

سية بناؤها يضع المنظمة أما منهجيات التحسين األسا الطبقة الثانية: المفاهيم األساسية -
 التي تتكامل مع، تتميز هذه الطبقة بأنها أحجار األنشطة العادية ألداء األعمال. 

تج يركز بناء هذه الطبقة على عمليات تحفيز صناعة المن لطبقة الثالثة: عمليات التسليما -
وقت أو الخدمة التي تجعل المنظمة أكثر كفاءة وفعالية، وتزيد من قدرتها على التكيف، وفي ال

 نفسه تخفض الوقت والجهد والتكلفة. 
 لمقاييس والهيكل التنظيمييختص هذا البناء بوضع ا الطبقة الربعة: التأثير التنظيمي -

 للمنظمة.
ف راتالمكافآت واالع ميختص هذا البناء بنظا ف بالفضلراالطبقة الخامسة: المكافآت والعت -

األخرى داخل  مأهمية المها مبالفضل الذي يتضمن المكافآت المالية وغير المالية بهدف دع
 البناء الهرمي.

 سادًسا: خطوات تحسين األداء
لتحسين األداء لضمان تحقيق المؤسسة ألهدافها، وهي كالتالي: )صيام، هناك خمس خطوات 

 (5شكل رقم ) (.48-49: 2010

 

  (5)  رقم شكل
 خطوات تحسين األداء

 (2010المصدر: إعداد الباحثة باالستناد إلى دراسة )صيام، 
اتها باختبار أداء المؤسسة ضمن أولويحيث يتم تحليل األداء  الخطوة األولى: تحليل األداء -

 . وقدراتها وهو تعريـف وتحليل للوضع الحالي والمتوقع للمشاكل في أداء العمل والمنافسة
حيث يتم تحليل المسببات في الفجوة بين األداء  الخطوة الثانية: البحث عن جذور المسببات -

األداء الن الحلول المقترحة تهدف المرغوب والواقعي، وعادة مـا يـتم الفشل في معالجة مشاكل 
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إلى معالجة األعراض الخارجيـة فقط وليست المسببات الحقيقية للمشكلة، ولكن عندما تتم 
معالجة المشكلة من جـذورها فـذلك سيؤدي إلى نتائج أفضل، لذا فان تحليل المسببات هو 

 .طوير األداءرابط مهـم بـين الفجـوة فـي األداء واإلجراءات الملئمة لتحسين وت
نتظمة مالتدخل في االختيار هو طريقة  الخطوة الثالثة: اختيار وسيلة التدخل أو المعالجة  -

عادة وشاملة ومتكاملة للسـتجابة لمـشاكل األداء ومسبباته، وأهم الطرق الملئمة لتجاوزه، و 
يتم تشكيل ما تكون االستجابة مجموعة من اإلجراءات تمثل أكثر من وسيلة لتحسن األداء، و 

جوة، إجراءات الملئمة للشركة ولوضعها المـالي والتكلفة المتوقعة اعتمادا على الفائدة المر 
ين وأيضا تقييم المؤسسة ونجاحها يقـاس بمـدى تقليل الفجوة في األداء والتي تقاس بمدى تحس

ير حسين وتطو ستراتيجية لتااألداء والنتائج التي توصلت إليها المؤسسة، لذا يجب أن تكون أي 
ا ستراتيجية لضمان قبولهاألداء آخذة بعين االعتبار تغييـر أهـداف المؤسسة قبل تطبيق اال

 .وتطبيقها في كل المستويات
م تـصميم ث: يتم وضعها حيز التنفيذ، الخطوة الرابعة: التطبيق بعد اختيار الطريقة المالئمة -

مية لتغيير التي تريدها في األعمال اليو نظامـا للمتابعـة ومحاولة تخليل أو تضمين مفاهيم ا
ق مع محاولة االهتمام بتأثير األمور المباشرة وغير المباشرة بالنسبة للتغيير لضمان تحقي

 .فعالية وكفاءة المؤسسة
يجب أن تكون هذه العملية مستمرة، الن بعض  الخطوة الخامسة: مراقبة وتقييم األداء -

مباشرة على تحسين وتطوير األداء كما يجب أن يكون األساليب والحلول تكـون لهـا آثـار 
هناك وسائل مراقبة ومتابعة تركز على قياس التغيير الحاصل، لتوفير تغذية راجعة ومبكرة 

ارنة لنتيجة تلك الوسائل ولتقييم التأثير الحاصل على محاولة سد الفجوة في األداء، يجب المق
الفعلي المرغوب. وبذلك نكون حصلنا على  وبشكل مستمر مع التقييم الرسمي بين األداء

ــيم أخـــــرى مـــــن معلومات من التقييم يمكن استخدامها واالسـتفادة منهـــــا فـــــي عمليـــــات تقيـــ
 جديد.
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 سابًعا: طرق ونماذج تحسين األداء
 وتحليـل إن هدف تحسين األداء ال يتحقق إال من خلل الدراسة الشاملة لعناصره ومـستوياته

لسفة العوامل التنظيمية المؤثرة فيه والبحث عن األساليب الفعالة لتحسين وتطوير تلـك العوامـل، وف
ين تحسين األداء تمثل سياسة عامة تنتهجها المنظمات الحديثـة حيـث يـسود االقتنـاع بضرورة التحس

ن فيها ـي تـؤثر على أداء العامليوالتطوير المستمر لكافة العوامل التنظيمية المتبعة في المنظمة الت
داخل ثلثة م هناكبدءًا بالقيادات العليا وانتهاء بالمستويات التنظيمية فـي كـل مجـاالت النشاط. و 

 (80-79: 2009العجلة، ) :لتحسين األداء وهي

إن تحسين الموظف أكثر العوامل صعوبة في التغيير، وإذا  المدخل األول: تحسين الموظف -
هناك فبعد تحليـل األداء كـامًل بأن الموظف بحاجة إلى تغيير أو تحسين في األداء تم التأكد 

 (6شكل رقم ) :عدة وسائل إلحداث التحـسين فـي أداء الموظف وهي

 

 ( 6)  رقم شكل
 وسائل تحسين أداء الموظف

 (2009المصدر: إعداد الباحثة باالستناد إلى دراسة )العجلة، 

إن التغير في مهام الوظيفة يوفر فرصاً لتحسين األداء حيث  المدخل الثاني: تحسين الوظيفة -
تساهم محتويات الوظيفة في تدني مستوى األداء إذا كانت مملة أو مثبطة للهمم أو إذا كانت 
تفوق مهارات الموظف أو تحتـوي على مهام غير مناسبة أو غير ضرورية. إن نقطة البداية 

دراسة وسائل تحسين األداء فـي وظيفة معينة هي معرفة مدى ضرورة كل مهمة من مهام في 
الوظيفة خصوصًا مع االستمرار في أداء بعض المهام حتى بعد زوال منفعتها وتكرار أداء 



  

33 
 

مهام خاصة بإدارة معينة بين إدارات أو أقسام داخل المنظمة بسبب عدم ثقة اإلدارات واألقسام 
أداء المهام علـى وجـه صحيح، وعلى ذلك يجب تقليص الوظيفة إلى عناصرها  فيما بينها في

األساسية فقط  ومن وسائل تحـسين الوظيفة إتاحة الفرصة للموظفين من وقت آلخر للمشاركة 
في فرق عمل أو مجموعات مهـام أو لجان وتوفير الطرق لهم للمساهمة في حل مشاكل 

  .المنظمة
ًا إن الموقف أو البيئة التي تؤدى فيها الوظيفة تعطي فرص لموقفالمدخل الثالث: تحسين ا -

 للتغيير، ما يؤدي إلى تحسين األداء من خلل معرفة مدى مناسبة عدد المستويات التنظيمية
والطريقة التي يتم بها تنظيم الجماعـة ومدى مناسبة ووضوح خطوط االتصال والمسؤولية 

 .ارات األخرى ومع الجمهور المستفيد من الخدمةوفعالية التفاعل المتبـادل مـع اإلد
 :خالصة المبحث

ؤسسات مها أساس النجاح في كل ن  إاإلدارة المدرسية هي مفتاح نجاح العملية التعليمية بل  إن  
يقوم لها  المؤسسة التعليمية ستحظى بالفشل الذريع ولن الدولة فإذا لم نجد إدارة قوية تؤدي عملها فإن  

ست ننظم قاعدته، وهي لي ارة أساس النجاح وتمثل قمة الهرم التي من خللها نستطيع أن  قائم، فاإلد
بعض فيدير أي مكان  مكتسبة ولكنها استعداد أواًل، وخبرة ثانًيا. ولها شروط شخصية فيمن يستطيع أن  

رين ة اآلخاألشخاص لديهم القدرة على اإلدارة، والقائد الجيد هو الشخص الذي يمتلك القدرة على إدار 
تماعي بطريقة تقنعهم بصواب إدارته ولديه سرعة بديهية في اتخاذ القرار الصحيح ولديه من الذكاء االج

وليس  ايكون موضوعيً  وأن   ،هتفي قرارا يكون عاداًل  وأن   ،يجمع حوله اآلخرين في محبة واحترام في أن  
 .في قراراته اذاتيً 

اب. وعقبت الباحثة ت  فهوم األداء عند العديد من الكُ ماألداء، و تناول هذا المبحث تطور مفهوم 
العوامل المؤثرة في األداء ومحدداته، حيث كانت  م تحدث عنث ،على مفهوم األداء من وجهة نظرها

العوامل المؤثرة عبارة عن عوامل فردية داخلية وعوامل خارجية على الفرد، وانقسمت محددات األداء 
، وعنصر إدارة التحسين أهمية التميز في األداء الوظيفيالباحثة إلى  ثم تطرقت، إلى ثلثة أنواع

 ثم انتقلت إلى خطوات تحسين األداء، وطرق ونماذج تحسين األداء.الشامل، 



 
 

 المبحث الثالث: الذكاء الوجداني وعالقته
 باألداء الوظيفي 

 
 
 

 تمهيد                 
 .ذكاء الوجداني واإلدارة التربوية: الأوًل  -
 .الوجداني واألداء الوظيفي: الذكاء اثانيً  -
 وظيفي: تأثير الذكاء الوجداني على األداء الاثالثً  -

 .للمؤسسة التربوية                             
 خالصة المبحث                 
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 :تمهيد
 سواء في حياة اإلنسان، وبدونها ليس للحياة معنى وال متعة، امً مه اتلعب االنفعاالت دورً 

 انفعاالتنا كانت هذه االنفعاالت سارة كالبهجة والحب، أو غير سارة كالغضب والخوف والحزن. إن  
نفرنا منهم، تها تجذبنا تجاه بعض األفراد واألشياء واألفكار، أو تعلن عن موقفنا الرسمي تجاه بيئتنا، إن  

، العمل، فهي تحرض السلوك وتوجههكما تساعدنا انفعاالتنا على تنظيم خبراتنا، وتوجيه سلوكنا في 
 بحالة انفعالية وخبرة اأو تعيقه وتوقفه نحو أداء عمل ما، فمعظم سلوكنا في العمل يكون مصحوبً 

 ة في تيسير التواصل االجتماعي بين األفراد في العملمهموجدانية من نوع ما، كما أن لها وظيفة 
 . (13: 2008)الخضر، 
باألداء  اء الوجداني واإلدارة التربوية، ثم علقة الذكاء الوجدانياول المبحث الحديث عن الذكتن
 وتأثير الذكاء الوجداني على األداء الوظيفي للمؤسسة التربوية.الوظيفي، 

 : الذكاء الوجداني واإلدارة التربويةأوًل 
مهارات  ألن   ؛تركز اإلدارات التربوية اهتمامها بالجانب الوجداني للمعلمين والمديرين أن   فضلي 

وكفاءات الذكاء الوجداني تظهر قدرة المدير على ترجمة تلك المهارات والكفاءات الوجدانية إلى 
 أن   اكفاءات وظيفية تساعده في االرتقاء بأدائه الوظيفي، فعلى مستوى العمل األكاديمي ليس كافيً 

يف يستطيع العمل مع يتعلم ك يكون المدير على علم بأهداف ومهمة المؤسسة، ولكن األهم هو أن  
تجدر  ويقيم علقات اجتماعية ومهنية جيدة معهم، كما ،ف مع اآلخرينيتكي   وأن   ،واحد اآلخرين كفريق  
 اذكي وجدانيً في اإلدارة المدرسية، فمدير المؤسسة ال ابالغً  االذكاء الوجداني يلعب دورً  اإلشارة إلى أن  

تفادة ن لديه القدرة على إقامة علقات جيدة معهم واالسيستطيع التأثير والسيطرة على المدرسين، وتكو 
المليء من ردود أفعالهم ومشاعرهم، وتحقيق النجاح المهني في المؤسسة، وتوفير المناخ المدرسي 

مهارات  ولذلك يمكننا القول بأن   (.171-170: 2006 ،وحسين حسين) بالحماس واإلدارة الناجحة
 المدير بالقدرة على: الذكاء الوجداني تعمل على تزويد

 من العلقات العامة اإليجابية بين أفراد المؤسسة. امستقرً  اخلق نمطً  -
 ته.وفاعلية إدار  اومنهجيتهنمو متميز باستقرار المؤسسة  -
 .(19: 2010)بظاظو، نتاج المؤسسة، لما في ذلك من بعد عن التأرجح واالضطراب إزيادة  -
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 :التربويةتعقيب على الذكاء الوجداني واإلدارة 
هل يعتمد نجاح أي مؤسسة في مهمتها التربوية على كيفية اختيار العنصر البشري الفعال والمؤ 
مل والمناسب، للعمل في البيئة التربوية، والذي يحظى بمزيد من المعارف والمهارات والخبرات للتعا

ة فإنه المؤسسات التعليمي مع الطلب ألداء تلك المهام التربوية فبجانب الكفاءة األكاديمية في إدارة
ية يلزم الجانب الوجداني الذي يمثل أهمية كبرى لدى اإلدارة والمعلمين، فهو يعمل على تحديد فعال
الي القدرات العقلية وتحديد درجة االستفادة من القدرات العقلية في تحقيق األهداف الشخصية، وبالت

 .تحقيق الهدف التربوي في المؤسسة
 :لوجداني واألداء الوظيفي: الذكاء ااثانيً 

 ه أحد أهم العواملعتبر أن  اُ حيث  ،ظهرت أهمية الذكاء الوجداني خلل العقدين الماضيين
مية التي تؤدي إلى التنبؤ بمعدل ومستوى األداء الوظيفي لكل من المديرين والموظفين، لما له من أه

أهم أوجه وخصائص  كن اعتبار أن  مستويات األداء، ويم ىبالغة في الوصول بذلك المعدل إلى أرق
ح هما أهم عوامل النجافالذكاء الوجداني هو القدرة على إدارة المشاعر والتعامل مع ضغوط العمل، 

قدرة المدير على التعامل مع الضغوط تزيد من معدل  في مستوى األداء الوظيفي، "حيث ثبت أن  
التي تعود على المؤسسة من إدارة الضغوط" إنتاجية المؤسسة مما يساهم بدوره في زيادة العوائد 

 (.233: 2006، وحسين )حسين
ء %( بينما على الذكا80النجاح في العمل يعتمد على الذكاء الوجداني بنسبة ) ويرى "جولمان" أن  

ر . بينما يؤكد كل من "ماير وسالوفي" على دو (58: 2010)الفرا والنواجحة،  %(20التقليدي بنسبة )
ي تشير إلى الدافع وراء االهتمام بالذكاء الوجداني هو مهاجمة الفكرة الت اني في العمل أن  الذكاء الوجد

 امؤشرً  الذكاء المعرفي يعتبر نجاح المدير في وظيفته يستند إلى الذكاء المعرفي، ونحن نعرف أن   أن  
موعة اني في تحقيق مجللتحصيل األكاديمي وللنجاح المهني، ومن هنا تبدو أهمية الذكاء الوجد اومنبئً 

 النجاح إلى حد بعيد.في القدرات والمهارات التي تساهم  نم
 تعقيب على الذكاء الوجداني واألداء الوظيفي:

ية إذا تمتع بمهارات اجتماعية ووجدانية، بجانب المهارات اإلدار يعتبر المدير أكثر فعالية 
يظهر و من الخبرة في التعبير عن مشاعره،  افالمهارات الوجدانية تكسبه مزيدً  والعلمية التي يمتلكها،

ؤدي علقته مع اآلخرين، ولديه القدرة على إدارة انفعاالته وتنظيمها، مما يمن التعاطف في  امزيدً 
 إلى تحمله لضغوط ومشاكل العمل.
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 للمؤسسة التربوية الوظيفي: تأثير الذكاء الوجداني على األداء اثالثً 
تساهم بصورة كبيرة في توفير  االقيادة الذكية وجدانيً  إن (2006، حسين وحسين)وحسب  

المناخ التنظيمي الجيد الذي يشجع الموظفين على بذل أقصى ما في وسعهم للرتقاء بمستوى أداء 
المنظمة ككل، فمؤشرات ذلك المناخ التنظيمي تظهر بوضوح في أسلوب االتصال بين الموظفين وفي 

كاملة وظائفهم وفي قدرتهم على اإلبداع واالختراع وفي مسؤوليتهم المرونة الموظفين في أداء مهامهم و 
مؤسسة المناخ التنظيمي الذي يخلقه المدير داخل ال ويمكن تفسير ذلك بأن  عن العمل الذي يقومون به. 

يساهم في التنبؤ بمعدل األداء التنظيمي للمؤسسة ككل وله دور في نجاح أو فشل هذه المؤسسة 
 التربوية.

، ظوويمكن التطرق إلى كيفية ارتباط الذكاء العاطفي باألداء الوظيفي على النحو التالي: )بظا كما 
2010 :51) 
تفاعل األداء الفردي للمهام " سواء األداء الظرفي أو المهمة نفسها" يعتمد هذا األداء على ال -

على  اطفي المعتمدالناجح مع اآلخرين )الزملء، المشرفون، المرؤوسين، الزبائن(، فالذكاء الع
ؤ القدرات سوف يحسن فهم التواصل والتفاعل االجتماعي بالعلقات الحسنة، وهكذا يمكن التنب

 باألداء.
 المدى الذي يتمتع به الفرد من السلوك المعاكس أو المجابه "كالعنف في محيط العمل" ينشأ -

لنتائج ذات العلقة من افتقار الفرد إلى الضبط االنفعالي أو التحكم في االنفعاالت، وا
لذاتية، ايساعد األفراد في إدارة انفعاالتهم  ن  أالذكاء الوجداني ينبغي  باإلجهاد، وعليه فإن  

 وخلق بيئة إيجابية، وبالتالي تقليل السلوكيات العكسية والمجابهة.
ي المرتفع، ني الذكاء الوجداذو  األفراد   ألن   ؛الذكاء الوجداني أداة تنبؤ مناسبة لتنبؤ بالدافعية -

ن على التركيز و تخدامها لتحسين أدائهم، فهم قادر واس ،ن على تنظيم انفعاالتهمو قادر 
 والمحافظة على مستوى الدافعية لديهم. 

تكون من يمن هذه المهارات  اجزءً  ن  أل ؛يتنبأ بمهارات األداء اإلجرائية اوجداني أيًض لالذكاء ا -
 التي ترتبط بشكل كبير بالذكاء الوجداني.إدارة الذات ومهارات التواصل االجتماعي و 

نواع أيرتبط الذكاء الوجداني بشكل وثيق بالدافعية والتحفيز الذي له علقة بالنوع الثالث من  -
ز وهو السلوك التحفيزي، فاألفراد الذين يحافظون على نظرة تفاؤلية يستطيعوا تجاو  ؛األداء

 األثر السلبي للنهيار واإلحباط واإلجهاد.



  

38 
 

 للمؤسسة التربوية: الوظيفيب على تأثير الذكاء الوجداني على األداء تعقي
ن مومكاسب مالية أعلى  االمؤسسات التي يتمتع قادتها بمهارات الذكاء الوجداني تحقق أرباحً 

دير العلقة بين قوة مهارات الذكاء الوجداني لدى الم وبناًء على ذلك يبدو أن   ،المؤسسات األخرى 
وإذا ة، للمؤسسة التي يديرها تتأثر بشكل كبير بالمناخ التنظيمي الذي يسود تلك المؤسس واألداء الراقي

 قدرة ن  إعالية، حيث  يتمتع مديريها بمهارات وجدانية كانت المؤسسة تربوية، فهي من األولى أن  
في  المعلمين والطلب، تظهر بصورة إيجابيةالمدير داخل المدرسة على التعامل بصورة مناسبة مع 

 النتائج التي تحققها المدرسة.
 :خالصة المبحث

يمتلكون هذا النوع من الذكاء يعدون من  ن  لسير العمل، فم   اقويً  ايعتبر الذكاء الوجداني مؤشرً 
باحثين في جامعة  األميركي أن  ” ساينس ديلي“أفضل العاملين في مؤسساتهم. "حيث ذكر موقع 

الذكاء الوجداني الكبير لدى البعض له علقة  لى أن  إحديثة  توصلوا في دراسة” فيرجينيا كومونولث“
بقوة أدائهم لوظائفهم، وبالتالي فهم يشكلون الفئة األفضل بين العاملين. وقال ريتشارد بوياتزيس، أحد 

ة نحو فهم الذكاء الوجداني ودوره في مكان العمل وأماكن مهمها تشكل خطوة المساعدين في الدراسة إن  
تناول  حيثتحدث المبحث عن الذكاء الوجداني وعلقته باألداء الوظيفي،   (2010)عليوة، أخرى". 

 الوظيفيتأثير الذكاء الوجداني على األداء واألداء الوظيفي. ثم انتهى ب الذكاء الوجداني واإلدارة التربوية
 .للمؤسسة التربوية

 
  



 

 السابقةالفصل الثالث: الدراسات 
 
 
 

 تمهيد                  
 .: الدراسات التي تناولت الذكاء الوجدانيأوًل  -
 .: الدراسات التي تناولت أداء العامليناثانيً  -
 .: التعقيب على الدراسات السابقةاثالثً  -
 .: الفجوة البحثيةارابعً  -

 خالصة المبحث                  
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 :تمهيد
ي ف اوأجنبيً  اوعربيً  اللدراسات السابقة، التي أجريت محليً  امختصرً  اتناول هذا الفصل عرًض 

، ضمن أحد المتغيرات التالية: "الذكاء وذلك حسب اقترابها من موضوع البحثمجال الدراسة، 
أهم و وتم التركيز على: اسم الباحث، وسنة الدراسة، وعنوان الدراسة، الوجداني، أداء العاملين". 

والوقوف على أبرز ما ي تم استخدامه، ومجتمع وعينة الدراسة، أهداف الدراسة، والمنهج الذ
 توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات، بهدف مساعدة الباحثة في إجراء مقارنات بين نتائجها

 وقسمت الدراسات حسب الجدول التالي: ونتائج الدراسات السابقة.
 ( 8 )جدول

 الدراسات السابقة
 أداء العاملين كاء الوجدانيالذ 

 دراسة 6 الدراسات المحلية
2016- 2010 

 دراسة 8
2018- 2007 

 دراسة 9 الدراسات العربية
2017- 2011 

 دراسة 4
2016- 2011 

 دراسة 6 الدراسات األجنبية
2018- 2009 

 دراسة 5
2018- 2012 

 17 16 المجموع
 : الدراسات التي تناولت الذكاء الوجدانيأوًل 

 الدراسات المحلية:
ارسة دعالقة الذكاء العاطفي بجودة القرارات اإلدارية  بعنوان: " (2016)حمد، دراسة  -1

 .ميدانية على الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة"
لين دراسة العلقة بين الذكاء العاطفي وجودة القرارات اإلدارية لدى العام هدفت الدراسة

المنهج الوصفي  وقد استخدمت الباحثةفي محافظات غزة.  في الجامعات الفلسطينية
ة ( مفرد405التحليلي واالستبانة أداة لجمع البيانات األولية وبلغ حجم مجتمع الدراسة )

 ( مفردة.190ووزعت بطريقة عشوائية طبقية على عينة حجمها )
الوجداني وجود علقة طردية ذات داللة إحصائية بين أبعاد الذكاء : وأظهرت النتائج

من الذكاء الوجداني  ل  عا وجودة القرارات اإلدارية في جامعات قطاع غزة، ووجود مستوىً 
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لمحور الذكاء الوجداني  النسبيوكان الوزن  ،لدى المديرين العاملين في جامعات قطاع غزة
(82.25.)% 

ية سبعنوان: " الذكاء النفعالي لدى مديري المدارس األسا (2016)خلف هللا، دراسة  -2
 .بمحافظة خانيونس وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلميهم"

التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس األساسية بمحافظة خان يونس  هدفت الدراسة
لمهارات الذكاء االنفعالي من وجهة نظرهم، ودرجة ممارسة معلميهم لسلوك المواطنة 

 االمنهج الوصفي التحليلي مستعينً  خدم الباحثوقد استا، التنظيمية من وجهة نظرهم أيًض 
 ومديرًة. ا( مديرً 83ا على عينة الدراسة البالغ عددها )بقً بمقياسيين ط

ة استجابة عينة الدراسة على مقياس الذكاء االنفعالي جاءت بنسب أن   :النتائج وأظهرت
نة التنظيمية استجابتهم على مقياس سلوك المواط %( وهي نسبة متوسطة، وأن  61مئوية )

%( وهي نسبة متوسطة، وكذلك وجود فروق بين متوسطات 54جاءت بنسبة مئوية )
ح عزى لمتغير )نوع المدير( وذلك لصالتقديراتهم لممارستهم مهارات الذكاء االنفعالي تُ 

لمتغير )سنوات الخدمة كمدير (لصالح ذوي الخدمة  ُتعزى الذكور، وكذلك وجود فروق 
ت ا عدم وجود علقة ارتباطية بين متوسطات تقديراعنه الدراسة أيًض األكثر، ومما أسفرت 

معلميهم المديرين لممارستهم مهارات الذكاء االنفعالي، ومتوسطات تقديراتهم لممارسة 
 .سلوك المواطنة التنظيمية

ي لدى العالقة بين السلوك التوافقي والذكاء النفعال"بعنوان:  (2015)سبوبة، دراسة  -3
 ."لتربية الرياضية في الجامعات الفلسطينيةطلبة تخصص ا
العلقة بين السلوك التوافقي والذكاء االنفعالي لدى طلبة  إلىالتعرف  هدفت الدراسة

جريت الدراسة على عينة قوامها أُ  لرياضية في الجامعات الفلسطينية.تخصص التربية ا
غاية قياس الذكاء %( من مجتمع الدراسة. ول34.1وطالبة بنسبة بلغت ) ا( طالبً 278)

 :هي ،( فقرة موزعة إلى أربعة مجاالت33االنفعالي استخدم مقياس سوتي والمكون من )
ي االنتفاع(. واستخدمت الباحثة المنهج الوصف ،التثمين ،المهارات االجتماعية ،)التفاؤل

 إلجراء هذه الدراسة. 
ة تخصص التربية الرياضية المستوى الكلي للذكاء االنفعالي لدى طلب أن   وأظهرت النتائج:

، حيث وصلت النسبة المئوية للستجابة إلى افي الجامعات الفلسطينية كان عاليً 
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%( 77.8%( ويليه مجال التفاؤل )78%( وكان أفضل المجاالت مجال التثمين )76.6)
%( ويليه في المرتبة األخيرة مجال المهارات االجتماعية 77.4ويليه مجال االنتفاع )

(73.6.)% 
لدى  الذكاء الوجداني وعالقته باإليجابية"بعنوان:  (2013)النواجحة وعلوان، دراسة  -4

 ."طلبة جامعة األقصى بمحافظات غزة
 ة األقصىـة جامعـبيجابية لدى طلإلالوجداني با لذكاءعلقة ا إلىتعرف التهدف الدراسة 

خدم مقياس وطالبة، واست ا( طالبً 247وقد تكونت عينة الدراسة من )بمحافظات غزة. 
( ومقياس اإليجابية 1998الذكاء الوجداني، إعداد فاروق عثمان ومحمد عبد السميع )

راف إعداد الباحثين ولمعالجة نتائج الدراسة الكمية استخدم الباحثان الوسط الحسابي االنح
 المعياري معامل ارتباط بيرسون، اختبار )ت(.

حيث بلغت النسبة  ،لوجدانيوجود ارتفاع في درجات الذكاء ا النتائج وأظهرت
كما توصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع في درجات اإليجابية حيث بلغت  ،%(71.86)
الذكاء  بين احصائيً إنتائج الدراسة وجود علقة ارتباطية دالة  بي نتو  ،%(72.83)

ث بين الذكور واإلنا احصائيً إأوضحت النتائج وجود فروق دالة  كما ،الوجداني واإليجابية
 .اإلناث في الذكاء الوجداني واإليجابية لصالح

اة الذكاء الوجداني وعالقته بجودة الحي"بعنوان:  (2012)النواجحة والفرا، دراسة  -5
والتحصيل األكاديمي لدى الدارسين بجامعة القدس المفتوحة بمنطقة خانيونس 

  ".التعليمية
ودة الحياة والتحصيل لى العلقة بين الذكاء الوجداني وجإالتعرف هدفت الدراسة 

من جامعة القدس المفتوحة بمنطقة  ادارسً  (300)األكاديمي لدى عينة مكونة من 
 خانيونس التعليمية. 

 ،()الذكاء الوجداني، ومقياس جودة الحياة :وهما ،وقام الباحثان بإعداد مقياسي الدراسة
: معامل ارتباط وقد استخدما المنهج الوصفي التحليلي واألساليب اإلحصائية التالية

حياة النتائج وجود علقة بين الذكاء الوجداني وجودة ال بي نت( و t-testبيرسون، واختبار )
 والتحصيل األكاديمي. 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مرتفعي  أظهرت النتائجو 
ي التحصيل األكاديمي المرتفع ومتوسطات درجات التحصيل األكاديمي المنخفض ف

 الذكاء الوجداني وجودة الحياة لصالح ذوي التحصيل األكاديمي المرتفع. 
ء أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظيفي للمدرا"بعنوان:  (2010)بظاظو، دراسة  -6

 ."العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا
 يرينفي للمدعاطفي على األداء الوظيلى أثر الذكاء الإالتعرف  الدراسةهذه هدفت  

باستخدام هذه الدراسة حيث أجريت غزة اإلقليمي التابع لألونروا.  مكتبفي العاملين 
واعتمد الباحث المنهج الوصفي  ،البيئة اإلداريةفي نموذج داليب سينج للذكاء العاطفي 

 يرينالمدوالمكونة من ، عينة الدراسةآراء وقد تم استخدام اإلستبانة الستطلع ، التحليلي
م وقد ت، ًرا( مدي92والذي بلغ عددهم ) ،غزة اإلقليمي التابع لألونروا مكتبي ـملين فاـالع

 في الدراسة.ل استخدام أسلوب الحصر الشام
 ة ـوناته الثلثالعاطفي بمك كاءعلقة ذات داللة إحصائية بين الذوجود  النتائج وأظهرت

وإدارة  ،ـلرق العمـف)قيادة  :المهني بأبعاده األربعةاألداء فاعلية حسب نموذج سينج و
والقدرة على إدارة الصراع  اًلقدرة على تحفيز العاملين معنويوا ،ة  باآلخرينـالعلق

الجنس والدرجة الوظيفية ل ثر لعامأليس هناك    أظهرت الدراسة أن، كما  النزاع(ل وح
العاملين في مكتب  يرينالمدالعاطفي لدى الذكاء ى  مستوى ـوعدد سنوات الخدمة عل

ل ه يؤثر بشك  فقد وجد أن ؛العمرل وإنما هناك أثر لعام، اإلقليمي التابع لألونرواغزة 
 الحياة التي تكتسب نتيجة مخالطة يـوهذا نتيجة الخبرة ف االنفعالي،مباشر على النضوج 

 أصناف متنوعة من الناس. 
 

 الدراسات العربية:
مية دارس الثانوية الحكو الذكاء العاطفي لدى مديري الم"بعنوان:  (2017)ملحم، دراسة  -1

ن في محافظة العاصمة عمان وعالقته بمستوى ممارستهم لعملية صنع القرار األخالقي م
 األردن. "وجهة نظر المعلمين

الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  التعرف إلىهدفت الدراسة 
صنع القرار األخلقي من وجهة نظر العاصمة عمان وعلقته بمستوى ممارستهم لعملية 
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واستخدمت لجمع البيانات  ،ومعلمة ا( معلمً 313نت عينة الدراسة من )و المعلمين، وقد تك
أداتان األولى لقياس الذكاء الوجداني، والثانية لقياس مستوى ممارستهم لعملية صنع القرار 

 األخلقي.
لقة لدى مفردات العينة، ووجود ع افعً مستوى الذكاء الوجداني كان مرت أن   النتائج وأظهرت

( بين الدرجة الكلي الستبانة α≤0.01ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 بانة عملية صنع القرار األخلقي.الذكاء الوجداني والدرجة الكلية الست

ت درجة توافر مهارات الذكاء الوجداني لدى مديرا"بعنوان:  (2016 ،)العمرانيدراسة  -2
 ة.السعودي "المدارس البتدائية الحكومية للبنات بمدينة تبوك من وجهة نظر المعلمات

ى درجة توافر مهارات الذكاء الوجداني لدى مديرات المدارس إلالتعرف  هدفت الدراسة
هج االبتدائية الحكومية للبنات بمدينة تبوك من وجهة نظر المعلمات. واستخدمت الباحثة المن

، وكان مجتمع الدراسة جميع معلمات مدارس المرحلة االبتدائية في مدينة الوصفي المسحي
  ( مفردة.208وكانت العينة عشوائية بسيطة وبلغ عددها ) ،(2088تبوك وعددهم )

 اتوافر مهارات الذكاء الوجداني لدى مديرات المدارس بصورة مرتفعة جدً  النتائج وأظهرت
 (. 4.55وبمتوسط حسابي )

دى لالت الذكاء الوجداني وعالقته بالقدرة على حل المشك"بعنوان:  (2016)لحسن، دراسة  -3
 .الجزائر "تالميذ المرحلة الثانوية

ت شكللى العلقة االرتباطية بين الذكاء الوجداني والقدرة على حل المإالتعرف  هدفت الدراسة
، طابع االرتباطيالمنهج الوصفي ذي ال وقد استخدم الباحثانلدى تلميذ المرحلة الثانوية. 

انية واستخدما مقياس الذكاء الوجداني لجمع البيانات، وشمل المجتمع األصلي تلميذ السنة الث
وتلميذة، وتكونت  ا( تلميذً 437ثانوي بثانويتي هواري بو مدين وبرهوم الجديدة، وعددهم )

 وتلميذة اختيروا بطريقة عشوائية بسيطة.  ا( تلميذً 131العينة من )
( بين أبعاد α=0.01وجود علقة ارتباطية موجبة عند مستوى الداللة ) لنتائجا وأظهرت

الدرجة و  ،المعرفة االنفعالية ،تنظيم االنفعاالت ،التعاطف ،الذكاء الوجداني )إدارة االنفعاالت
 عدبُ الكلية( والقدرة على حل المشكلت في الحياة اليومية لدى تلميذ الثانية ثانوي ما عدا 

( ووجود علقة بين الذكاء α=0.05عند مستوى الداللة ) الجتماعي كان دااًل التواصل ا
 الوجداني والقدرة على حل المشكلت اليومية. 
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ى معلمي الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق المهني لد"بعنوان:  (2015)الفيلكاوي، دراسة  -4
 الكويت. "ومعلمات المرحلة الثانوية بدولة الكويت

لمات لى العلقة بين الذكاء الوجداني والتوافق المهني لدى معلمي ومعإلتعرف اهدفت الدراسة 
تكون المرحلة الثانوية بدولة الكويت، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، و 

 ( مفردة.160ثانوية بدولة الكويت وبلغت العينة )عدة المجتمع من معلمي ومعلمات مدارس 
( بين 0.01عند مستوى ) احصائيً إجود علقة ارتباطية موجبة ودالة و وأظهرت النتائج 

متوسطات درجات المعلمين والمعلمات على الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني وبعض 
 أبعاده ومتوسط درجاتهم على الدرجة الكلية لمقياس التوافق المهني وبعض أبعاده. 

يف ذكاء الوجداني لدى بعض العاملين قياس مستوى ال"بعنوان:  (2015)علي، دراسة  -5
 العراق. "القطاع العام

القطاع العام وعلقته يف قياس مستوى الذكاء الوجداني لدى بعض العاملين هدفت الدراسة 
الجنس(. تضمنت عينة  ،الدراسي ،التحصيل ،العمر ،)الخبرة :بمجموعة من المتغيرات مثل

 ة البصرة.في دائرة كهرباء محافظ ( مسؤواًل 60الدراسة )
ود تمتع العينة بمستوى مقبول من الذكاء الوجداني، كما أظهرت النتائج وجوأظهرت النتائج 

 وجداني بمتغيرات البحث.لتباينات بين أفراد العينة فيما يتعلق بارتباط الذكاء ا
قيادة أثر الذكاء العاطفي في أداء المديرين وأنماط ال"بعنوان:  (2013صللي، و )مدراسة  -6

 .سوريا "ية )دارسة ميدانية على الفنادق في مدينة حلباإلدار 
ادة أبعاد الذكاء العاطفي، وأثرها في أداء المديرين وأنماط القي إلى التعرف هدفت الدراسة

 وقد ة لمديرية السياحة في مدينة حلب.اإلدارية في الفنادق )ذات األربع والخمس نجوم( التابع
حيث تم تصميم  ،يعملون في سبع فنادق امديرً  ( 61) عدادهات عينة على الدارسة تطبيق تم

 ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. ةخاص ةاناستب
 )إدراكالخمسة  بأبعاده العاطفيللذكاء  إحصائيةداللة ذو أثر  وجود النتائج وأظهرت

 المديرين. أداء في ل( التواص ،التعاطف ،العواطف إدارة  ،العواطف فهم ،العواطف
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علمي الرضا الوظيفي وعالقته بالذكاء النفعالي لدى م"بعنوان:  (2013)العساف، دراسة  -7
 األردن. "الصفوف الثالثة األولى في محافظة العاصمة

الوقوف على مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي الصفوف الثلثة األولى في الدراسة  هدفت
 ا( معلمً 257وقد تكونت عينة الدراسة من )ها بالذكاء االنفعالي. محافظة العاصمة وعلقت

 نوع ،المستوى التعليمي ،ومعلمة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية، وفق متغيرات )الجنس
ظيفي ر الباحثان أداتين لجمع البيانات إحداهما للرضا الو المدرسة( ولغاية جمع البيانات طو  

 .واألخرى للذكاء االنفعالي
علقة ارتباطية موجبة بين الرضا الوظيفي والذكاء االنفعالي ومستويات  أظهرت النتائجو 

مرتفعة في المجاالت كافة باستثناء مجال القوانين واألنظمة والحوافز إذ جاء المستوى 
نس ونوع لمتغيري الج افي تلك العلقة تبعً  احصائيً إ دااًل  اكما أفرزت النتائج اختلفً  ،امنخفًض 

 مستوى التعليمي في هذا االختلف.لمتغير ال امدرسة ولم يظهر أثرً ال
ن في الذكاء العاطفي لدى القادة األكاديميي"بعنوان:  (2012)أبو دية والرقاد، دراسة  -8

 مية لدى أعضاء الهيئةالجامعات األردنية الرسمية وعالقته بسلوك المواطنة التنظي
 ".التدريسية

الرسمية في الجامعات األردنية األكاديميين ارسة القادة معرفة درجة ممهدفت الدراسة 
ذكاء التم استخدام االستبانة لقياس  م.العاطفي وعلقته بسلوك المواطنة التنظيمية لديهللذكاء 

هيئة أعضاء لدى ، وقياس سلوك المواطنة التنظيميةاألكاديميين، العاطفي لدى القادة 
في الجامعة األكاديميين من جميع القادة التدريس. وأجريت الدراسة على عينة تكونت 

هيئة تم  و  ( عض773و) ا( قائدً 288بواقع )األردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة 
 %(.30بنسبة )اختيارهم بطريقة عشوائية ممثلة 

معات في الجااألكاديميين العاطفي لدى القادة للذكاء عن درجة توافر عالية  النتائج وأظهرت
هيئة التدريس لسلوك المواطنة أعضاء ن درجة توافر عالية لدى عوكذلك  ،األردنية
 وجود علقة ارتباطية إيجابية ذات داللة ايًض أو  ة في الجامعات األردنية الرسمية. التنظيمي

( بين ممارسة القادة للذكاء العاطفي وبين سلوك المواطنة α≥0.01إحصائية عند مستوى )
 يمية لديهم.التنظ
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أنماط و الذكاء النفعالي وعالقته بالمهارات الجتماعية "بعنوان:  (2011)علوان، دراسة  -9
 .األردن "التعلق لدى طلبة الجامعة في ضوء متغيري التخصص والنوع الجتماعي للطالب

بة أنماط التعلق لدى طلبحث علقة الذكاء االنفعالي بالمهارات االجتماعية و هدفت الدراسة 
الحسين بن طلل ة ـجامعوطالبة من طلبة  ا( طالبً 475)وتكونت عينة الدراسة من الجامعة. 

البيانات تم استخدام ثلثة مقاييس، وهي: مقياس الذكاء  األردن. ولجمعي ـفبمدينة معان 
 المهارات االجتماعية، ومقياس أنماط التعلق.  االنفعالي، ومقياس

 بين الذكور واإلناثالذكاء االنفعالي في حصائية إوجود فروق ذات داللة  النتائج وأظهرت
الذكاء ي ـفوجود فروق ذات داللة احصائية لى كما أشارت نتائج الدراسة إ ،لصالح اإلناث

العلمية واإلنسانية لصالح الطلبة ذوي التخصصات  االنفعالي بين طلبة التخصصات
فعالي نوجود علقة ارتباطية بين الذكاء االى ـلذلك، أشارت النتائج إلى باإلضافة إ اإلنسانية.

 وكل من المهارات االجتماعية وأنماط التعلق.
 

 الدراسات األجنبية:
 Emotional Intelligence, Motivational( بعنوان )Manuel, 2018دراسة ) -1

Climate and Levels of Anxiety in Athletes from Different 
Categories of Sports: Analysis through Structural Equations) 

كاء العاطفي، المناخ التحفيزي ومستويات القلق لدى الرياضيين من مختلف فئات )الذ
 الرياضة: التحليل من خالل المعادلت الهيكلية(

اء التعرف إلى تحليل الروابط بين المناخ التحفيزي في الرياضة والقلق والذكهدفت الدراسة 
طريق تحليل معادالت بنيوية االنفعالي تبعا لنوع الرياضة التي تمارس )فرد / فريق( عن 

 من الرياضيين شبه المحترفين األسبان في هذا التحقيق. 372متعددة المجموعات. شارك 
عاطفي أن للمناخ التحفيزي الموجه نحو المهام أو مستويات معينة من الذكاء ال وأظهرت النتائج

إن تطوير هذه أن يتصرف بشكل وقائي في مواجهة حاالت القلق لدى الرياضيين. ولذلك، ف
 العوامل النفسية يمكن أن تمنع حاالت القلق وتحسين األداء في الرياضيين.
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 The Relationship between Emotional"بعنوان:  (Shahid, 2015)دراسة  -2
Intelligence and Teaching Effectiveness of lecturers in Public and 

Private Universities in Malaysia."  
ية )العالقة بين الذكاء العاطفي وفعالية التدريس في المحاضرات في الجامعات الماليز 

 .الخاصة والعامة(
راسة بيان العلقة بين الذكاء العاطفي وفعالية التدريس، وقد استخدمت الدهدفت الدراسة إلى 

ستبانة، وتكونت عينة الدراسة من المنهج الوصفي التحليلي وتم جمع البيانات عن طريق اال
 بين القطاعات العامة والخاصة وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية. ا( محاضرً 275)

عالية فجميع أبعاد الذكاء الوجداني الخمسة ذات علقة ارتباطية قوية مع  أن   النتائج وأظهرت
 التدريس. 

 Personality in"بعنوان:  (Priya and Panchanatham, 2014)دراسة  -3
Relation to Emotional Intelligence among the Professionals." 

  )الشخصية وعالقتها بالذكاء العاطفي للمهنيين(
يرات إلى معرفة العلقة بين الشخصية والذكاء العاطفي للمهنيين، وتأثير المتغهدفت الدراسة 

، لذكاء العاطفي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليليالديمغرافية على الشخصية وا
ين واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات. وتم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من المهني

 ( مفردة.100في منطقة مادوراي في الهند وبلغت العينة )
أثير لذكاء العاطفي، وهناك تهناك علقة إيجابية ومهمة بين الشخصية وا أن   النتائج وأظهرت

 كبير للمتغيرات الديمغرافية على الشخصية والذكاء العاطفي. 
 Emotional Intelligence and Effectiveبعنوان ) (Batool, 2013)دراسة  -4

Leadership) 
 )العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة الفعالة(

كاء ف العلقة بين الذكاء العاطفي والقيادة الفعالة لتقييم سيطرة الذكشهدفت الدراسة إلى 
العاطفي للطبقة العاملة من الذكور واإلناث في مستوى إداري خاص وقطاع عام من القطاع 
المصرفي بشكل رئيس في باكستان. وتم اعتماد المنهج الوصفي. واستخدمت االستبانة أداة 

 ، تم اختيارهم بطريقة عشوائية. ا( شخًص 50راسة من )لجمع البيانات، وتكونت عينة الد
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كما  ه توجد علقة قوية موجبة بين أسلوب القيادة والذكاء العاطفي،إلى أن   النتائج وأظهرت
 العلقة بين الذكاء العاطفي والقيادة الفعالة هي نتيجة إيجابية ومهمة.  تشير إلى أن  

 The Relationship between Emotionalبعنوان: ) (Coetzer, 2013)دراسة  -5
Intelligence and Job Satisfaction amongst Westcol FET Lectures) 

 )العالقة بين الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي بين المحاضرين(
، مع إلى بيان العلقة بين الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي بين المحاضرينهدفت الدراسة 

ث ن، واستخدم الباحياألخذ بعين االعتبار المتغيرات الديمغرافية وتأثيرها على كل المتغير 
 المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من

 .ا( موظفً 56)
وجد توظيفي، وأنه وجود علقة ارتباطية موجبة بين الذكاء العاطفي والرضا ال النتائج وأظهرت

 ،والجنس ،والحالة االجتماعية ،ومدة الخدمة ،العمر)لمتغير  ُتعزى علقة ذات داللة إحصائية 
 . (والعرق 

 An in-depth Look at Scholasticبعنوان: ) (Difabio, 2009) دراسة -6
Success: Fluid Intelligence, Personality Traits or Emotional 

Intelligence ) 
 )نظرة متعمقة على النجاح األكاديمي بين السمات الشخصية والذكاء الوجداني(

ني الذكاء الوجدا معرفة مدى إمكانية التنبؤ باألداء األكاديمي من خلل إلى هدفت الدراسة
في من طلبة المدارس الثانوية  ا( طالبً 124وتم اختيار عينه مكونة من ) وسمات الشخصية.

 البرازيل.
 قدرة الذكاء الوجداني على التنبؤ باألداء األكاديمي للطلبة.  النتائج وأظهرت

 
 : الدراسات التي تناولت أداء العامليناثانيً 

 الدراسات المحلية:
يري مستوى الذكاء العاطفي وعالقته بتحسين أداء مد"بعنوان:  (2018)أبو الخير، دراسة  -1

 ".يميةالدنيا التابعة لوكالة الغوث بمنطقة غرب غزة التعل المدارس في المرحلة األساسية
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 لى مستوى الذكاء العاطفي وعلقته بتحسين أداء مديري المدارس فيإالتعرف  هدفت الدراسة
المرحلة األساسية الدنيا التابعة لوكالة الغوث بمنطقة غرب غزة التعليمية من وجهة نظر 

، التحليلي، واستخدمت االستبانة أداة لجمع البياناتالمشرفين، وتم استخدام المنهج الوصفي 
ن مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين في مدارس المرحلة األساسية في غرب محافظة وتكو  
 غزة.

مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري مدارس المرحلة األساسية بمنطقة  أن   النتائج وأظهرت
بوزن نسبي  امن وجهة نظر المشرفين كان متوسطً  غرب غزة التعليمية التابعة لوكالة الغوث

كما تنبين  ،%(71.2بوزن نسبي ) امستوى أداء مديري المدارس كان عاليً  وأن   ،%(66.29)
بين مستوى الذكاء العاطفي للمديرين وتحسين مستوى  اوجود علقة ارتباطية دالة إحصائيً 

ذكاء ت أفراد عينة الدراسة حول مستوى اللتقديرا احصائيً إاألداء لديهم. وعدم وجود فروق دالة 
 لمتغيري الجنس وعدد سنوات الخدمة. ُتعزى العاطفي للمديرين 

مدراء عالقة الحوسبة السحابية بتطوير األداء الوظيفي لل"بعنوان:  (2016، )رضواندراسة  -2
 ."قطاع غزة–العاملين بالجامعات الفلسطينية 

 يرينية وعلقتها بتطوير األداء الوظيفي للمدلى الحوسبة السحابإالتعرف  هدفت الدراسة
العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة. وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي 
 التحليلي، وتم استخدام االستبانة أداة للدراسة مستخدمة أسلوب الحصر الشامل. وكان مجتمع

 .ا( موظفً 159الدراسة مكون من )
( بين الحوسبة α≤0.05ود علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )وجأظهرت النتائج و 

م العاملين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة. وعد يرينالسحابية واألداء الوظيفي للمد
( بين متوسطات استجابات α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 ُتعزى في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة  المبحوثين حول مجال األداء الوظيفي
المسمى الوظيفي( ماعدا متغير  ،سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ،العمر ،للمتغيرات )الجنس

 اسم الجامعة لصالح جامعة األزهر.
يري الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى مد"بعنوان:  (2016)شكري، دراسة  -3

ن ساسية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر المديريالمدارس الحكومية األ
  (.أنفسهم



  

51 
 

ديري درجة الرقابة اإلدارية المطبقة، ودرجة األداء الوظيفي لدى م إلى تعرفال هدفت الدراسة
مديرين المدارس الحكومية األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر ال

ية ن مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية األساسوتكو   أنفسهم والعلقة بينهما.
( مديرا ومديرة، وأجريت هذه 454بلغ عددهم )و ومديراتها في محافظات شمال الضفة الغربية 

ومديرة. واستخدمت الباحثة المنهج  ا( مديرً 229الدراسة على عينة عشوائية بلغ عددها )
 ة االستبانة كأداة لجمع البيانات. الوصفي التحليلي، واستخدمت الباحث

لمذكورة االدرجة الكلية لمجاالت واقع األداء الوظيفي لدى مديري المدارس  أن   النتائج وأظهرت
( وانحراف معياري 4.52من وجهة نظر المديرين أنفسهم جاءت بمتوسط حسابي مقداره )

ي. كما أنه ال توجد فروق ( وهذا يدل على درجة مرتفعة لواقع األداء الوظيف0.40مقداره )
( في متوسط درجة األداء الوظيفي لدى α≥0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 لمتغير الجنس.  ُتعزى ضفة الغربية مديري المدارس الحكومية األساسية في محافظات شمال ال
 وكالة دور المساءلة في تحسين أداء المعلمين بمدارس"بعنوان:  (2013)سالمة، دراسة  -4

 ."الغوث بغزة من وجهة نظر المديرين وسبل تطويره
التعرف إلى دور المساءلة في تحسين أداء المعلمين في مدارس وكالة الغوث هدفت الدراسة 

وكذلك التعرف إلى سبل تطوير دور المساءلة من وجهة نظر  ،بغزة من وجهة نظر المديرين
وتكون مجتمع الدراسة وء نتائج الدراسة. فظات غزة في ضمديري المناطق التعليمية في محا

ومديرة. وقام الباحث  ا( مديرً 205ومديرة، وتكونت عينة الدراسة من ) ا( مديرً 245من )
ة بتصميم أداتين األولى استبانة موجهة لعينة الدراسة واألداة الثانية مقابلة شخصية موجه

 اسة المنهج الوصفي.واستخدمت الدر  ،لمديري المناطق التعليمية في محافظات غزة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور المساءلة في تحسين أداء  النتائج وأظهرت 

وذلك في مجال التخطيط  وإدارة  ،لمتغير الجنس ُتعزى المعلمين في مدارس وكالة الغوث بغزة 
الصف في حين ظهرت فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في مجالي التقويم 

وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور المساءلة في تحسين  ،اط الوظيفيواالنضب
لمتغير المؤهل العلمي بينما توجد فروق  ُتعزى أداء المعلمين في مدارس وكالة الغوث بغزة 

ذات داللة إحصائية لدور المسائلة في تحسين أداء المعلمين في مدارس وكالة الغوث بغزة 
( سنوات كما 10-5وكان الوزن لصالح سنوات الخدمة من ) ،لخدمةلمتغير سنوات ا ُتعزى 
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أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق لدور المساءلة في تحسين أداء المعلمين بمدارس وكالة 
 لمتغير نوع المدرسة.  ُتعزى الغوث 

 تقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي"بعنوان:  (2013)حامد، دراسة  -5
 ."األساسية في مدينة القدسالمدارس 
 يةتقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي المدارس األساس الدارسة إلىهدفت 

واستخدم الباحث استبانة مكونة  ،واعتمد الباحث المنهج الوصفي المسحي في مدينة القدس.
لمدارس األساسية موزعة على عشرة مجاالت. تكون مجتمع الدراسة من معلمي ا ا( بندً 52من )

ووزارة  ( والتي تتبع وازرة التربية والتعليم الفلسطينية،2603في مدينة القدس الذي بلغ عددهم )
 ومعلمًة.  ا( معلمً 390وقد تكونت العينة من ) ،المعارف والمدارس الخاصة

سابي ح تقييم المعلمين لمستوى أداء المديرين كقادة للتعليم جاء بمتوسط أن   النتائج وأظهرت
مستوى أداء المديرين سواء على جميع بنود االستبانة أو  وأن   ،%(71( وبنسبة )3.55)

 ة لألداء الناجح%( وهو المستوى االفتراضي الذي اعتمدته الدراس85مجاالتها قد جاء دون )
 لمدير المدرسة. 

ت افظاواقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمح"بعنوان:  (2013)الدجني، دراسة  -6
 ."غزة في ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره

دار األرقم بمحافظات غزة في ضوء المؤسسي في مدارس  تعريف واقع األداء هدفت الدراسة
س األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مدار 

بنسبة  ا( فردً 170استجاب منهم ) ا( عضوً 178هم )دار األرقم في محافظات غزة والبالغ عدد
 %( من مجتمع الدراسة. واستخدم االستبانة كأداة للدراسة، كما استخدم المنهج96استرداد )

 الوصفي التحليلي والمنهج البنائي التطويري. 
سسي درجة تقدير العاملين في مدارس األرقم بمحافظات غزة لألداء المؤ  أن   النتائج وأظهرت

%(، وقد توافرت المعايير على 70.24مدارسهم في ضوء األنموذج األوروبي للتميز بلغت )ل
%(، معيار نطاق عمل المؤسسة 78.67الترتيب التالي: معيار الموارد المالية والمادية )

%(، معيار القيادة واإلدارة 73.28%(ن معيار الخدمات المقدمة للمجتمع )77.30)
 %(. 59.73%(، معيار الموارد البشرية )62.71المؤسسي )%(، معيار التخطيط 65.53)
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دولية نظام تقييم أداء مديري المدارس بوكالة الغوث ال"بعنوان:  (2012)أبو رزق، دراسة  -7
  ".بغزة من وجهة نظرهم وسبل تطويره

ن التعرف إلى نظام تقييم أداء مديري المدارس بوكالة الغوث الدولية بغزة مهدفت الدراسة 
ظرهم وسبل تطويره. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون المجتمع من وجهة ن

 ( مفردة.200من مديري المدارس بوكالة الغوث، وقد تم اختيار عينة قوامها ) ا( مديرً 243)
زن حيث كان الو  ،انخفاض تقدير مديري ومديرات المدارس لنظام تقييم األداء النتائج وأظهرت
 أي دون المتوقع.%( 56.8النسبي )

ر تقدير درجة فعالية أداء المدرسة باستخدام معايي"بعنوان:  (2007)العسيلي، دراسة  -8
 ".الجودة الشاملة في مدينة الخليل

ي لى درجة فعالية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة الشاملة فإالتعرف  هدفت الدراسة
 ا( مديرً 256تكونت عينة الدراسة من )المنهج الوصفي، و  استخدمت الباحثة مدينة الخليل.

 %( من مجتمع الدراسة،61من المدارس الثانوية في الخليل، تم استرجاع ما نسبته ) اومعلمً 
 ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة وفقا لألدب التربوي، وقد جري التحقق

 من صدق األداة وثباتها.
لشاملة ادرجة فعالية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة متوسط تقدير  أن   النتائج وأظهرت

في مدينة الخليل من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس كانت متوسطة بشكل عام، وكانت 
قة بين المدرسة مرتفعة في مجال التخطيط االستراتيجي، بيمنا كانت منخفضة في مجال العل

 والمجال المحلي.
 

 الدراسات العربية:
ن أداء ية في تحسيولقايمية ظلتنالثقافة دور ا"بعنوان:  (2016 ،)شاطري دراسة  -1

جامعة  رلتسييوم اعلوية رلتجاواية دإلقتصاوم العلاكلية ذة ساتأسة حالة ن درالعامليا
 في الجزائر. "رةبسكر خيضد محم

لين األفراد العام الدور الذي تلعبه الثقافة القوية في تحسين أداءفة رمع الدراسة إلىهدفت 
واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي كما استخدم االستبانة كأداة في المؤسسات. 
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وتكون مجتمع الدراسة من جميع أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ،لجمع البيانات
 من مختلف أقسام الكلية.  ا( أستاذً 60وعلوم التسيير، وكانت عينة الدراسة مكونة من )

لعلوم افي تحسين أداء األساتذة بكلية  للثقافة التنظيمية القويةدور  وجود لنتائجا وأظهرت
 عند مستوى الداللة. ة رجامعة بسكوعلوم التسيير اإلقتصادية والتجارية 

دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء "بعنوان:  (2013 ،)الشريفدراسة  -2
 ."جدةبريات في جامعة الملك عبد العزيز دراسة تطبيقية على الموظفات اإلدا -الوظيفي

دراسة دور التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي للموظفات هدفت الدراسة إلى 
وي ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة تحت ريات في جامعة الملك عبد العزيز.اإلدا

ثباتها باستخدام  وقد تم التحقق من صدق االستبانة بالتحكيم وحساب ،( فقرة27على )
معامل ألفا كرنباخ، وتكونت مجموعة الدراسة من الموظفات اإلداريات في جامعة الملك 

 واستخدمت االستبانة لجمع البيانات. ( موظفةً 241عبد العزيز وعددهم )
عاون قيام إدارة التطوير اإلداري بالدور الذي تسعى لتحقيقه بالتضرورة  النتائج وأظهرت

واألقسام داخل الجامعة، وذلك من خلل تحسين وتطوير أساليب وطرق  مع كل اإلدارات
 العمل داخل الجامعة.

واقع األداء الوظيفي لمديري مدارس التعليم "بعنوان:  (2012)المسوري، دراسة  -3
 ."األساسي من وجهة نظر المديرين والمعلمين

ـن مول ألس الشق الى مدى فاعلية األداء الوظيفي لمديري مدار إالتعرف هدفت الدراسة 
وبحسب وجهة نظر معلمي تلك المدارس ومديريها. وكذلك ئية( داالبت)اي ـألساسالتعليم ا

لطبيعة متغير العمل )بين المديرين  االكشف عن داللة الفروق بين اإلجابات وفقً 
 واستخدمت االستبانةاألداء الوظيفي لميري المدارس.  والمعلمين( في تقرير مدى فاعلية

ع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومعلمي مدارس الشق كأداة لجم
( 665ومديرة، و) ا( مديرً 35األول من التعليم األساسي بمدينة درنة، والبالغ عددهم )

 ا( معلمً 175ومديرة، و) ا( مديرً 35ومعلمة، وكانت عينة الدراسة مكونة من ) امعلمً 
 ومعلمة. 
األداء  نألداء لمديري المدارس لمهماتهم الوظيفية بيتنوع مستوى ا النتائج وأظهرت

الضعيف والمتوسط والعالي وبحسب وجهة نظر أفراد العينة، ال توجد فروق ذات داللة 
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( بين إجابات المديرين والمعلمين )عينة الدراسة( مما يدل 0.05إحصائية عند مستوى )
 على تقارب اآلراء حول طبيعة أداء المديرين لمهماتهم. 

اء أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أد"بعنوان:  (2011)الجساسي، دراسة  -4
 ."العاملين في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

ي معرفة أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاملين فالدراسة إلى  هدفت
م واستخد ،نهج الوصفي التحليليواعتمد الباحث الم ة التربية والتعليم بسلطنة عمان.وزار 

االستبانة كأداة لجمع البيانات. كما تكون مجتمع الدراسة من العاملين في المديريات 
رؤساء  التعليمية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم على مستوى المناطق التعليمية من

يث قام الباحث ح ،ا( فردً 1152أقسام وموظفين )كاتب شؤون إدارية( وقد بلغ عددهم )
( من رؤساء األقسام والموظفين في المديريات 290باختيار عينة عشوائية طبقية بلغت )

 المذكورة.
فأقل في  0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  النتائج وأظهرت

في  اتجاهات أفراد الدراسة حول )أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاملين
توى مسزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان( باختلف متغير العمر والحالة االجتماعية والو 

 التعليمي والمسمى الوظيفي.
 

 الدراسات األجنبية:
 Factors Affecting the Job Performance( بعنوان: )Lilin, 2018دراسة ) -1

of Employees at Work Place in the Higher Education Sector of 
China) 

م العالي )العوامل التي تؤثر على األداء الوظيفي للعاملين في مكان العمل في قطاع التعلي
 في الصين(

دراسة العوامل المؤثرة على األداء الوظيفي للموظف على قطاع هدفت الدراسة التعرف إلى 
م التنظيمي التعليم العالي الخاص في الصين. بحثت الدراسة أنماط تأثير القيادة، وااللتزا

من األكاديميين  800والكفاءة الذاتية على األداء الوظيفي للموظف. وقد أجرى االستطلع 
جامعات صينية خاصة العشرة عبر البريد اإللكتروني أو السير. ومن ثم، تم اختيار  10في 
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العينة عن طريق أخذ عينات من الراحة. المستجيبون المستهدفون لهذا البحث هم أكاديميون 
 في الجامعات الخاصة الصينية

يجابي وكبير إأن أساليب القيادة، وااللتزام التنظيمي والكفاءة الذاتية لها تأثير  وأظهرت النتائج
 على األداء الوظيفي. وتناقش أيضا اتجاهات البحوث المستقبلية في الدراسة.

 Do Human Resource Practices Affectبعنوان: ) (Saleem, 2014)دراسة  -2
Employee Performance) 

  )هل ممارسات الموارد البشرية تؤثر على األداء الوظيفي للعاملين( 
لى ممارسات الموارد البشرية ومدى تأثيرها على األداء الوظيفي إالتعرف  هدفت الدراسة

 ا( فرعً 92تمع الدراسة )للعاملين. واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات، وضم مج
 .ا( موظفً 500لبنوك مدينة الهور الباكستانية وبلع حجم العينة )

ي وجود علقة ارتباط قوية بين االلتزام التنظيمي وتعزيز األداء الوظيف النتائج وأظهرت
 للعاملين.

 A Comparative Study of Intelligenceبعنوان: ) (Gondel, 2013)دراسة  -3
Quotient and Emotional Intelligence: Effect on Employee 

Performance) 
 )دراسة مقارنة بين حاصل الذكاء والذكاء العاطفي والتأثير على أداء الموظفين(

ئج إلى استكشاف الجوانب المعرفية والعاطفية للذكاء والسلوك المرتبط والنتاهدفت الدراسة 
 لدراسة تكون ء الموظفين، وقد استخدمت االستبانة لجمع البيانات، ومجتمع االنفسية على أدا

( 300في مختلف شركات االتصال في باكستان، وعينة الدراسة مكونة من ) من موظفين
 تم اختيارهم من مختلف مؤسسات قطاع االتصاالت بلهور. اموظفً 

الذكاء  وال يوجد ارتباط كبير بين الذكاء وحده ال يكفي إلنجاح الموظفين أن   النتائج وأظهرت
 وأداء الموظفين وأن الذكاء العاطفي هو أكثر أهمية من حاصل الذكاء في مكان العمل.

 Factors of Workplaceبعنوان: ) (Naharuddin, 2013)دراسة  -4
Environment that Affect Employees Performance: A Case Study 

of Miyazu Malaysia) 
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المستدامة  )العوامل البيئية للعمل التي تؤثر على أداء الموظفين: دراسة حالة شبكة التنمية
 في ماليزيا(.

ين إلى دراسة أهم العوامل في بيئة العمل التي يمكن أن تؤثر في أداء العاملهدفت الدراسة 
العمل  الدعم والسلوك اإلشرافي وبيئةفي شبكة التنمية المستدامة في ماليزيا. والتعرف إلى أثر 

المادية والمساعدات المقدمة للعاملين في األداء الوظيفي لهم. واستخدم الباحث العينة 
 (، وتم استخدام االستبانة أداة للدراسة.200العشوائية الطبقية وعددها )

عمل مقدمة بالوجود علقة ذات داللة بين بيئة العمل المادية والمساعدات الأظهرت النتائج و 
 في األداء الوظيفي للعاملين في شبكة التنمية المستدامة الماليزية.

 Job Performance And Genderبعنوان: ) (Olorunsola, 2012)دراسة  -5
Factors Of Administrative Staff In South West of administrative 

South West Nigerian universitiesstaff job performance in  ) 
جهة نظر )األداء الوظيفي للعاملين في الجامعات النيجيرية الغربية في جنوب نيجيريا من و 

 المدراء وتحديد تأثير عامل الجنس على األداء الوظيفي(
يرية لى مستوى األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في الجامعات النيجإالتعرف  هدفت الدراسة

 واإلدارات.  يرينالغربية في جنوب نيجيريا من وجهة نظر المد
بينما شملت  ا( موظفً 5918واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة وبلغ مجتمع الدراسة )

 من مختلف اإلدارات.  وموظفةً  ا( موظفً 400عينة الدراسة )
اع األداء حيث تجاوز ارتف ادً ج ااألداء الوظيفي لهذه الجامعات كان مرتفعً  أن   النتائج وأظهرت

 لجميع العوامل المرتبطة باألداء.%( 79في مجمل أبعاد األداء الوظيفي إلى )
 

 التعقيب على الدراسات السابقة: اثالثً 
 من حيث الموضوع:  -1

ر اهتمت معظم الدراسات السابقة بإبراز مفهوم الذكاء الوجداني، وأبعاده ومهاراته، والتطو 
وع وجداني، وأهميته ودوره في الحياة، كما تناولت الدراسات السابقة موضالتاريخي للذكاء ال

 وتقييمه وأهدافه وأهميته وطرقه. أداء العاملين من حيث تعريفه وعناصره 
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 من حيث الزمان: -2
  .(م2018-2007)جميع الدراسات السابقة حديثة، حيث تم إجراؤها في الفترة ما بين 

 من حيث المكان: -3
، يق الدراسات السابقة فمنها الفلسطينية ومنها العربية )أردنية، جزائريةتنوعت أماكن تطب

 دراسات أجنبية. اسورية، سعودية وعمانية( وأيًض 
 من حيث المنهج: -4

 ابقة في المنهج الوصفي التحليلي.اشتركت جميع الدراسات الس
 من حيث العينات: -5

 ،وطلبة الجامعات ،لثانويةوتلميذ ا ،مديري ومعلمي المدارس :تنوعت العينات حيث شملت
 .والعاملين في وزارة التربية والتعليم ،وإداريين في الجامعات ،وأكاديميين

 من حيث أداة الدراسة: -6
 كأداة لجمع البيانات. ةاالستبان استخدمت جميع الدراسات السابقة

 أوجه الستفادة من الدراسة السابقة: -7
 .صياغة مشكلة وتساؤالت الدراسة 
  أهداف الدراسة وفرضيات الدراسة.صياغة أهمية و 
 .المساعدة في إعداد اإلطار النظري للدراسة 
 .المساعدة في تحديد منهج الدراسة وأداة جمع البيانات وبناء المقاييس اللزمة 
 .المساعدة في تحديد أبعاد متغيرات الدراسة 
  ات توجيه الباحث إلى بعض الكتب والمراجع واألدبيات السابقة المتعلقة بمتغير

 الدراسة.
 .االطلع على نتائج وتوصيات الدراسات السابقة واالستفادة منها وتحليلها 

 أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: -8
 تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:

  ًلما  للدراسات السابقة، فهي تأتي استكمااًل  اا وتراكميً تعتبر هذه الدراسة بناًء معرفي
 قدموه من دراسات ونتائج وتوصيات.
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  تركز الدراسة الحالية على دور مهارات الذكاء الوجداني في تحسين أداء مديري
 حيث جمعت بين المتغيرين. ،وهي تعتبر أشمل من الدراسات السابقة ،المدارس

  قد تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات الفلسطينية من حيث الجمع بين الذكاء
جداني وأداء العاملين، حسب علم الباحثة حيث لم تجد أثناء عمليات البحث أي الو 

 ( ودراسة2018)أبو الخير:  دراسة فلسطينية تجمع بين المتغيرين سوى دراسة
 (.2010)بظاظو: 

  تضع هذه الدراسة حلول عملية لتحسين أداء مديري المدارس في ظل مهارات الذكاء
 الوجداني.

 حثيةالفجوة الب: ارابعً 
 (9 )جدول

 تحديد الفجوة البحثية من خلل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية 
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة البيان

الدراسات السابقة بحثت  من حيث الموضوع
تها للذكاء الوجداني بدراس

 منها: عدة متغيراتعلقته ب
  ك التوافقي، السلو

 اإليجابية،
  جودة الحياة

والتحصيل 
األكاديمي، األداء 

 الوظيفي
 ،في مكاتب األونروا 
  القدرة على حل

 المشكلت،
  أداء المديرين في

 الفنادق
  الرضا الوظيفي

 المهارات االجتماعية

على حد علم الباحثة لم 
تتطرق أي دراسة لدراسة 
دور الذكاء الوجداني في 

تحسين أداء مديري 
سوى دراسة )أبو  المدارس
( ودراسة 2018الخير: 

 (2010)بظاظو: 

تم دراسة دور الذكاء 
الوجداني بمهاراته 

المختلفة في تحسين أداء 
مديري محافظة رفح من 

خلل التعرف إلى 
الوجداني  مكونات الذكاء

ومستوى األداء الحالي 
للمديرين ودور الذكاء 
الوجداني في تحسين 

 أدائهم 
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 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة البيان
  جودة القرارات

 اإلدارية
 سلوك المواطنة 
  صنع القرار األخلقي 
 التوافق المهني 
 عالةالقيادة الف 

من حيث مجتمع 
 الدراسة

تم تطبيق الدراسات السابقة في 
مجتمعات ومؤسسات مختلفة 

مثل الجامعات والمدارس 
الحكومية ومدارس وكالة 

 الغوث 

ندرة الدراسات السابقة 
التي تربط المتغيرين على 

 ديري المدارسمجتمع م

على  ركزتهذه الدراسة 
ربط الذكاء الوجداني 

بأداء المديرين في كل 
مدارس محافظة رفح ) 

الحكومية ومدارس وكالة 
 الغوث(

تنوعت أماكن تطبيق الدراسات  من حيث المكان
السابقة فمنها الفلسطينية ومنها 

العربية في )األردن، مصر، 
سوريا، الجزائر، السعودية 

( ومنها األجنبية سلطنة عمان
 ()باكستان، نيجيريا، ماليزيا

الدراسة األولى في حدود 
علم الباحثة في فلسطين 

التي تربط مهارات الذكاء 
الوجداني في تحسين 

األداء في مدارس 
 محافظة رفح

هذه الدراسة تم تطبيقها 
في محافظات غزة على 

 ةجميع مدارس محافظ
 رفح

 تماد على الدراسات السابقةالمصدر: جرد بواسطة الباحثة باالع
 :خالصة المبحث

تناولت الذكاء  وانقسمت إلى دراساتتناول المبحث الدراسات السابقة التي تناولت متغيري الدراسة 
 تلتي تناولت أداء العاملين، وقسمالدراسات اأجنبية. ثم  إلى دراسات محلية عربية تالوجداني، وقسم

قامت الباحثة بالتعقيب على الدراسات السابقة من حيث الموضوع ثم  أجنبية. اسات محلية عربيةإلى در 
والزمان والمكان والمنهج والعينات، وأدوات الدراسة وأوجه االستفادة من الدراسات السابقة، وما يميز 

 الفجوة البحثية.ثم ، اسة الحالية عن الدراسات السابقةالدر 



 

 واإلجراءاتالمنهجية : الفصل الرابع
 

    
 
 

 تمهيد             
 .: منهجية الدراسةأوًل  -
 .: مصادر جمع البياناتاثانيً  -
 .: مجتمع وعينة الدراسةاثالثً  -
 .: أداة الدراسةارابعً  -
 األداة.: صدق وثبات اخامسً  -
 .حصائية: األساليب اإلاسادسً  -
 .: إجراءات الدراسةاسابعً  -

 خالصة المبحث             
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 :تمهيد
هجية اءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك تعريف منيتناول هذا الفصل اإلجر 

كد من الدارسة، ووصف مجتمع الدارسة، وتحديد عينة الدراسة، وإعداد أداة الدراسة )االستبانة(، والتأ
ي صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب والمعالجات اإلحصائية التي تم استخدامها ف

 استخلص النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات. تحليل و 
 : منهجية الدراسةأوًل 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها. 
 اويعبر عنها كيفيً  ادقيقً  اه "يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفً حيث أن  

 ارقميً  ا، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصفً ايً أو كم
 .(2002)المشوخي،  "رتباطها مع الظواهر األخرى يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ا

 :: مصادر جمع البياناتاثانيً 
ن مجوانب التحليلية لموضوع البحث والدراسة الميدانية وذلك لمعالجة الالمصادر األولية:  -

ة خلل االستبانة التي تم توزيعها على مديري المدارس بمحافظة رفح التابعة لوزارة التربي
 والتعليم العالي ووكالة الغوث )األونروا(.

ية الثانو لمعالجة اإلطار النظري للبحث تم اللجوء إلى مصادر البيانات المصادر الثانوية:  -
لمية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العلقة والدوريات والرسائل الع

 نترنت.اإلالسابقة التي تناولت موضوع الدراسة، وكذلك مواقع 
 : مجتمع الدراسةاثالثً 

م المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث إلى أن يعم :هيعرف مجتمع الدراسة بأن  
، وطبقت الدراسة على جميع مديري (2004)النوح، عليها النتائج ذات العلقة بالمشكلة المدروسة 

قامت حيث  ،(10جدول رقم )كما هو موضح في  (79) همالمدارس بمحافظة رفح والبالغ عدد
( مدير ومديرة مدرسة، بسبب صغر 79الباحثة بعمل مسح شامل لكافة مجتمع الدراسة وعددهم )

( استبانة، وتم 79حجم المجتمع، وسهولة الوصول إلى كافة مفرداته، قامت الباحثة بتوزيع )
 %(.100استرداد جميع االستبانات بنسبة )
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 ( 10 )جدول
 مجتمع الدراسة

 ديري مدارس محافظة رفحعدد م لجهة المشرفةا
 37 وزارة التربية والتعليم العالي

 42 األونروا
 79 المجموع

 2018فبراير  حصائيات وزارة التربية والتعليمإلى إ االمصدر: من إعداد الباحثة استنادً 
 :: أداة الدراسةارابعً 

تم إعداد استبانة حول )مهارات الذكاء الوجداني ودورها في تحسين أداء مديري مدارس 
ة كونها قامت بعمل مسح شامل لكاف ؛بانة كأداة للدراسةويعزى اختيار الباحثة للست محافظة رفح(،

 وتختصر الوقت والجهد على مجتمع الدراسة واالستبانة تسهل على الباحثة الوصول لكافة المبحوثين
م للتأكد من سلمة أداء مديري المدارس من خلل تصمي ؛وتم توزيع عينة أولية استطلعية الباحثة.

كشف وتم اختيار توزيع ليكرت الخماسي لل ؛لألسلوب العلمي السليم اوفقً استبانة لذلك، وتم إعدادها 
ت عن آراء المبحوثين ضمن األوزان التي سيتم اعتمادها، وتم اعتماد ستة محاور أساسية تقيس مكونا

 :ت االستبانة من قسمين رئيسيينباإلضافة إلى محور البيانات الشخصية، وتكون ؛الفرضيات
 سنوات –جهة المشرفةال –المؤهل العلمي –العمر –الشخصية األولية )الجنسات البيان القسم األول:

 .(الخدمة
 : وينقسم إلى: القسم الثاني

 ** مهارات الذكاء الوجداني ودورها في تحسين أداء مديري مدارس محافظة رفح  
رفح  عبارة عن مجاالت مهارات الذكاء الوجداني ودورها في تحسين أداء مديري مدارس محافظة

اء ( مجاالت رئيسية، والقسم الثاني أد5( فقرة موزعة على )40ويتكون مهارات الذكاء الوجداني من )
 ( فقرة على النحو التالي: 18مديري المدارس ويتكون من )

 المحور األول: مهارات الذكاء الوجداني
 .( فقرات8إدارة االنفعاالت ) ُبعد المجال األول:

 .( فقرات8عاطف )الت ُبعد المجال الثاني:

 ( فقرات.8تنظيم االنفعاالت ) ُبعد: المجال الثالث

 .( فقرات8التعرف على االنفعاالت ) ُبعد: المجال الرابع
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 .( فقرات8التواصل ) ُبعد المجال الخامس:

 ( فقرة.18ويتكون من )المحور الثاني: أداء مديري المدارس: 
 خطوات بناء الستبانة: 

ري سة )االستبانة( لمعرفة مهارات الذكاء الوجداني ودورها في تحسين أداء مديتم إعداد أداة الدرا
 مدارس محافظة رفح، تم اتباع الخطوات التالية لبناء االستبانة: 

طر النظرية حول مهارات الذكاء الوجداني قامت الباحثة باستعراض الدراسات السابقة واألُ  -
 فح.ودورها في تحسين أداء مديري مدارس محافظة ر 

 تحكيم هذه المقاييس من قبل المختصين والخبراء.  -
قم إجراء التعديلت لتستقر االستبانة في صورتها النهائية. )مرفق في قائمة الملحق ملحق ر  -

 .( االستبانة في صورتها النهائية(2)
)مرفق في قائمة الملحق ملحق استصدار المراسلت من أجل توزيع استبيانات على األفراد.  -

 ((3)رقم 
 (. 30توزيع هذه المقاييس على العينة االستطلعية المكونة من ) -
 التحقق من صدق وثبات االستبانة.  -
 توزيع المقاييس على العينة الفعلية في البحث.  -

 العينة الستطالعية: 
( من مديري مدارس محافظة 30قوامها ) استطلعيةقامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة على عينة 

 لى مدى االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات االستبانة.إلك للتعرف رفح، وذ
 : صدق وثبات األداةاخامسً 

 لي:يقصد بصدق وثبات األداة التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة )االستبانة(، وذلك على النحو التا
 : صدق الستبانةأوًل 

لقياسه،  تجاه أو االستعداد الذي وضع االختبارالقدرة أو السمة أو اال يقيس االختبار فعًل  "الصدق أن  
 ة:، حيث أجرت الباحثة اختبارات الصدق التالي(2003)العيسوي، يقيسه"  ما يقصد أن   أي يقيس فعًل 
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 ":المحكمين "الصدق الظاهري  آراء صدق .1

حيث قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين بلغ 
م ، مختصين في مجال إدارة األعمال والجودة واإلحصاء، والذين قاموا بدورهتسعة محكمين( 9) عددهم

حق بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم على فقرات االستبانة. )مرفق في قائمة الملحق مل
 ( قائمة بأسماء المحكمين(.1رقم )

مة العبارات لقياس ما وضعت ألجله، ءمل وقد طلبت الباحثة من المحكمين إبداء آرائهم في مدى
ت نتمي إليه، ومدى كفاية العباراتومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي 

 التغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية، هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه مناسبً 
داء ذفها، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلك إبمن تعديل صياغة العبارات أو ح اوضروريً 

لى إآرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية )الخصائص الشخصية والوظيفية المطلوبة من المستجيبين(، 
 ةاالستبان ت)ليكرت( الخماسي المستخدم في االستبانة، وبذلك خرج (Likert-Scale)جانب مقياس 

حيث كانت تحتوي على  ،زت توجيهات المحكمين على انتقاد طول االستبانةفي صورته النهائية. وترك
بعض العبارات المتكررة، كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض 

 المحاور، وإضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.

 التساق الداخلي  .2

ن فقرات االستبانة مع المحور الذي "يقصد بصدق االتساق الداخلي، مدى اتساق كل فقرة م
حيث تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على  ،(Drost, 2000)تنتمي إليه هذه الفقرة" 

( مفردة، وذلك بحساب معاملت االرتباط بين كل 30عينة الدراسة االستطلعية البالغ حجمها )
 لمحور التابعة له على النحو التالي:فقرة والدرجة الكلية ل

  إدارة النفعالت ُبعداألول:  ُبعدصدق التساق الداخلي لل
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 ( 11 )جدول
 إدارة االنفعاالت ُبعداألول:  ُبعدصدق االتساق الداخلي ال 

 الدللة معامل الرتباط المحاور م.
 0.01دالة عند  **0.61 لها. أتعرض ضغوط أي تحت هادئ أنا 1
 0.01دالة عند  **0.51 بإرادتي. اعاطفيً  أحتاجه ما أفعل أن   أستـطيع 2
 0.01دالة عند  **0.73 اإليجابية. إلى السلبية مشاعري  من التحول أستطيع 3
 0.01دالة عند  **0.49 مزعج. أمر أي بعد نفسي على السيطرة أستطيع 4
 0.01دالة عند  **0.58 السلبي. تفكيري  في التحكم أستطيع 5
 0.01دالة عند  **0.61 حياتي. في ةمهم قرارات اتخاذ في مشاعري  تساعدني 6
 0.01دالة عند  **0.63 بيسر. والفكاهة كالمرح اإليجابية االنفعاالت استدعاء أستطيع 7
 0.01دالة عند  **0.72 أهدافي. تحقيق عدم أمام والتفاؤل األمل لدي يظل 8

ت إدارة االنفعاال ُبعداألول  ُبعد( معاملت االرتباط بين كل فقرات ال11م )يبين جدول رق
(، 0.01)األول، والذي يبين أن معاملت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة  ُبعدوالمعدل الكلي لل

 (، وبذلك الفقرات صادقة لما وضعت لقياسه. 0.01القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من ) إن  حيث 

 التعاطف  ُبعد :الثاني ُبعدصدق التساق الداخلي لل
  (12 )جدول

 التعاطف ُبعدالثاني:  ُبعدصدق االتساق الداخلي لل
 الدللة معامل الرتباط المحاور م.
 0.01دالة عند  **0.73 اآلخرين. لدى الجماعة بنبض الشعور أستطيع 1
 0.01دالة عند  **0.50 لآلخرين. االنفعالية الناحيةب اإلحساس على قدرة عندي 2
 0.01دالة عند  **0.77 وجوههم. تعبيرات من الناس مشاعر قراءة أستطيع 3
 0.01دالة عند  **0.51 اآلخرين. أحاسيس مع أتناغم 4
 0.05دالة عند  *0.43 لآلخرين. العاطفية االحتياجات أتحسس 5
 0.01دالة عند  **0.57 عليهم. امشفقً  يجعلني اآلخرين بمشاعر الشديد إحساسي 6
 0.01دالة عند  **0.49 اآلخرين. لمشاكل الفع   بشكل أستمع 7
 0.01دالة عند  **0.53 بسهولة. اآلخرين مشاعر فهم أستطيع 8
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دل التعاطف والمع ُبعدالثاني:  ُبعد( معاملت االرتباط بين كل فقرات لل12يبين جدول رقم )
حيث  (،0.05الثاني، والذي يبين أن معاملت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ) ُبعدالكلي لل

 الفقرات صادقة لما وضعت لقياسه. (، وبذلك0.05القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من ) إن  

 تنظيم النفعالت ُبعدالثالث:  ُبعدصدق التساق الداخلي لل
 ( 13 )جدول

 تنظيم االنفعاالت ُبعدالثالث:  ُبعدصدق االتساق الداخلي لل
 الدللة معامل الرتباط المحاور م.
 0.01دالة عند  **0.58 .ممتع عمل إلى الممل العمل تحويل أستطيع 1
 0.01دالة عند  **0.83 أعمالي. بإنجاز أقوم عندما اجانبً  عواطفي أنحي أن   أستطيع 2
 0.05دالة عند  *0.38 ألعمالي. أدائي تعوق  التي اإلجهاد مشاعر احتواء أستطيع 3
 0.01دالة عند  **0.52 الضغوط. تحت حتى النجاح تحقيق أستطيع 4
 0.01دالة عند  **0.55 سريعة. نتائج أحقق ال عندما أصبر 5
 0.01دالة عند  **0.58 التحدي. رغم عملي إنجاز في أنـهمك أن   أستطيع 6
 0.01دالة عند  **0.44 .عال   وبتركيز بنشاط مهامال إنجاز أستطيع 7
 0.01دالة عند  **0.57 به. أقوم عمل أي إنجاز عند بالهدوء أتصف 8

الت تنظيم االنفعا ُبعدالثالث:  ُبعد( معاملت االرتباط بين كل فقرات لل13يبين جدول رقم )
(، 0.05لة )ط المبينة دالة عند مستوى دالمعاملت االرتبا الثالث، والذي يبين أن   ُبعدوالمعدل الكلي لل

 (، وبذلك الفقرات صادقة لما وضعت لقياسه.0.05القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من ) إن  حيث 

 التعرف على النفعالت ُبعدالرابع:  ُبعدصدق التساق الداخلي لل
  (14 )جدول

 التعرف على االنفعاالت ُبعد: الرابع ُبعدصدق االتساق الداخلي لل
 الدللة معامل الرتباط المحاور م.
 0.01دالة عند  **0.47 حياتي. تغيير في السلبية مشاعري  تساعدني 1
 0.01دالة عند  **0.42 السيئ. المزاج يغمرني 2
 0.01دالة عند  **0.58 حياتي. قيادة في اإليجابية انفعاالتي أستخدم 3
 0.01دالة عند  **0.58 مشاعري. عن التعبير أستطيع 4
 0.01دالة عند  **0.66 مشاعري. عن مسؤواًل  نفسي أعتبر 5
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 الدللة معامل الرتباط المحاور م.
 0.01دالة عند  **0.76 اآلخرين. تجاه رقيقة مشاعر لدي   6
 0.01دالة عند  **0.77 الوقت. أغلب الصادقة مشاعري  إدراك أستطيع 7
 0.01دالة عند  **0.73 بي. قيتعل قرار اتخاذ عند السلبية مشاعري  مواجهة أستطيع 8

التعرف على  ُبعدالرابع:  ُبعد( معاملت االرتباط بين كل فقرات لل14يبين جدول رقم )
ستوى مالرابع، والذي يبين أن معاملت االرتباط المبينة دالة عند  ُبعداالنفعاالت والمعدل الكلي لل

 (، وبذلك الفقرات صادقة لما0.01من )القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل  إن  (، حيث 0.01داللة )
 وضعت لقياسه.

 التواصل ُبعدالخامس:  ُبعدصدق التساق الداخلي لل
  (15 )جدول
 التواصل ُبعدالخامس:  ُبعدصدق االتساق الداخلي لل

 الدللة معامل الرتباط المحاور م.
 0.01دالة عند  **0.79 خرين.اآل من تصدر التي االجتماعية اإلشارات أعلم 1
 0.01دالة عند  **0.73 اآلخرين. على اقويً  اتأثيرً  أمتلك 2
 0.01دالة عند  **0.68 بأسئلتهم. الناس ضايقني إذا أغضب ال 3
 0.01دالة عند  **0.75 الغرباء. مع التحدث في صعوبة أجد ال 4
 0.01دالة عند  **0.69 اآلخرين. أحاسيس تجاه الفع   أنا 5
 0.01دالة عند  **0.69 اآلخرين. انفعاالتو  لرغبات االستجابة أستطيع 6
 0.01دالة عند  **0.67 اآلخرين. من ثقة موضع نفسي أعتبر 7
 0.01دالة عند  **0.73 اآلخرين. في التأثير على قدرة عندي 8

رف على التع ُبعدالخامس:  ُبعد( معاملت االرتباط بين كل فقرات لل15يبين جدول رقم )
ستوى مالخامس، والذي يبين أن معاملت االرتباط المبينة دالة عند  ُبعداالنفعاالت والمعدل الكلي لل

 (، وبذلك الفقرات صادقة لما0.01القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من ) إن  (، حيث 0.01داللة )
 وضعت لقياسه.

 مدارس. صدق التساق الداخلي للمحور الثاني: أداء مديري ال2
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  (16)جدول 
 صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني: أداء مديري المدارس

 الدللة معامل الرتباط المحاور م.
 0.05دالة عند  *0.39 .المطلوبة والفعالية الكفاءة من مستوى  بأعلى عمالاأل بتأدية أقوم .1
 0.01دالة عند  **0.69 .الجودة معايير ألعلى اطبقً  الوظيفية المهام كافة أؤدي .2
 0.01دالة عند  **0.84 المحدد. الوقت في الوظيفي األداء إلنجاز عادي جهد أبذل .3
 0.01دالة عند  **0.64 عملي. طبيعة مع والتوجيهات التعليمات بانسجام ادومً  أشعر .4
 0.01دالة عند  **0.61 نقائص. دون  عملي ألداء اللزمة الموارد كافة توفير يتم .5
 0.01دالة عند  **0.71 قات.و مع أي وبدون  بيسر إنجازها المطلوب األهداف أحقق .6
 0.01دالة عند  **0.69 للوزارة. الرجوع دون  اليومية العمل مشكلت حل على القدرة لدي   .7
 0.05دالة عند  *0.37 الدوام. أوقات خارج العمل في والرغبة الجاهزية لدي   تتوافر .8

9. 
 نجازإ في المطلوبة الجودة لتحقيق المعلمين مع مستمر تنسيق يوجد

 .األعمال
0.77** 

 0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  **0.75 تأخير. أي دون  وشهرية سنوية لخطط اوفقً  األعمال تنفيذ يتم .10
 0.01دالة عند  **0.47 مستمر. بشكل ومهاراتي أدائي بتطوير أهتم .11

12. 
 اإلداري  األداء حجم على المدرسة في للمدير السلوكية األنماط تؤثر

 المطلوب.
0.51** 

 0.01دالة عند 

 0.05دالة عند  **0.43 .اإلداري  األداء تحسين في السائدة وأفكاري  معتقداتي تساهم .13

14. 
 بها أتقدم التي للقتراحات العليا اإلدارات قبل من اهتمام يوجد

 ري.اإلدا األداء لتطوير
0.77** 

 0.01دالة عند 

15. 
 األعمال نجازإ في المدرسة في المتبعة اإلدارية السياسات تساهم
 .وفاعلية بكفاءة

0.84** 
 0.01دالة عند 

16. 
 األداء لتطوير المدرسة في الحديثة داريةاإل باالتجاهات أهتم

 .اإلداري 
0.69** 

 0.01دالة عند 

 في تسهم إبداعية أفكار يقدم الذي المبدع للمدرس تآمكاف أمنح .17
 .العمل إجراءات تطوير

 0.01دالة عند  **0.83

 0.01دالة عند  **0.88 الحالية. من أعلى مستويات إلى األداء تطوير يمكن ال .18
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( معاملت االرتباط بين للمحور الثاني: أداء مديري المدارس والمعدل 16يبين جدول رقم )
حيث  (،0.05بين أن معاملت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )الكلي للمحور الثاني، والذي ي

 الفقرات صادقة لما وضعت لقياسه. (، وبذلك0.05القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من ) إن  

 الصدق البنائي: 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 
ل إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة الوصو 

(Sullivan, 2009)( أن  17، ويبين الجدول )  جميع معاملت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة
ع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت (، وبذلك تعتبر جمي0.05عند مستوى معنوية ) ادالة إحصائيً 

 لقياسه.

 صدق التساق الداخلي لجميع أبعاد المحور األول مهارات الذكاء الوجداني .1
  (17 )جدول

 صدق االتساق الداخلي لجميع أبعاد المحور األول مهارات الذكاء الوجداني
 الدللة معامل الرتباط عدد الفقرات المحاور

 0.01دالة عند  **0.75 8 إدارة االنفعاالت ُبعد
 0.01دالة عند  **0.73 8 التعاطف ُبعد
 0.01دالة عند  **0.69 8 تنظيم االنفعاالت ُبعد
 0.01دالة عند  **0.71 8 التعرف على االنفعاالت ُبعد
 0.01دالة عند  **0.67 8 التواصل ُبعد

 0.01ند دالة ع **0.78 40 مهارات الذكاء الوجداني
 0.01دالة عند  **0.72 18 أداء مديري المدارس

8 

اء من أبعاد المحور األول: مهارات الذك ُبعد( معاملت االرتباط بين كل 17يبين جدول رقم )
لكلية الوجداني والمعدل الكلي للمحور األول، وأن معامل االرتباط بين أداء مديري المدارس والدرجة ا

 وضع لقياسه. (، لذلك تعتبر المجاالت صادقة لما0.05دال عند مستوى أقل من )
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 :Reliabilityثبات فقرات الستبانة 

االتساق في نتائج االختبار عند تطبيقه من وقت آلخر، أو يعني  يقصد بثبات االستبانة أن  
مرات  تم إعادة توزيعها على األفراداالستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو 

، وللتحقق من ثبات استبانة الدراسة أجريت خطوات (1994)أبوناهية، خلل فترات زمنية معينة عدة 
 الثبات على العينة االستكشافية نفسها بطريقتين هما: التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

يقسم االختبار في هذه الطريقة إلى نصفين بطريقة عشوائية، أو " :هيقصد بطريقة التجزئة النصفية بأن  
)العيسوي،  ة"وذات األرقام الفردية على حد ةتبار ذات األرقام الزوجية على حديأخذ مفردات االخ

2012). 
ة لكل دل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبتم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين مع

 وقد تم تصحيح معاملت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح:  ُبعد
، مما يطمئن الباحثة على ةلفقرات االستبان ا( أن هناك معامل ثبات كبير نسبيً 18وقد بين جدول رقم )

ألفا معامل ثبات االتساق الداخلي )"مأنينة. كما واستخدم طريقة ألفا كرونباخ استخدام االستبانة بكل ط
حيث يسجل البيانات  ،من ريتشاردسون  وقد اشتق أصًل  ،في قياس الثبات ا( وهو األكثر شيوعً كرونباخ

ن وقد بي   ،ثانية لقياس الثباتلقياس ثبات االستبانة كطريقة  (Allen, 2005) "(1، 0بتفرع ثنائي )
 معاملت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحثة على استخدام االستبانة بكل طمأنينة.  أن  

 (18 )جدول
 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( وألفا كرونباخ 

 التجزئة  النصفية بالمعدل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجالت

 0.82 0.84 40 مهارات الذكاء الوجداني
 0.84 0.88 8 إدارة االنفعاالت ُبعد
 0.78 0.78 8 التعاطف ُبعد
 0.84 0.95 8 تنظيم االنفعاالت ُبعد
 0.77 0.78 8 التعرف على االنفعاالت ُبعد
 0.84 0.71 8 التواصل ُبعد
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 التجزئة  النصفية بالمعدل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجالت
 0.81 0.83 18 أداء مديري المدارس

في  أداة الدراسة )االستبانة( صادقة اختباري الصدق والثبات أن   وتستخلص الباحثة من نتائج
وفاعلة  ، ما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبةاها ثابتة بدرجة عالية جدً قياس ما وضعت لقياسه، كما أن  

 لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية. 

  ئية المستخدمة: األساليب اإلحصااسادسً 
ه يشبه الجرس )الناقوس( ويتميز بوجود تماثل بين جانبيه بأن  "يعرف منحنى التوزيع الطبيعي 

المتوسط يساوي الوسيط  ومن سمات منحنى التوزيع الطبيعي أن   األيمن واأليسر حول المتوسط.
 .(2010)مسعود،  "0.05أكبر من  sigوالقيمة االحتمالية    zويساوي المنوال، وأن قيمة 

( لمعرفة K-S) Nolmogorov-Simirov Testسمرنوف ) –اختبار التوزيع الطبيعي كولمجوروف 
 هل التوزيع طبيعي أم ال.
 Nolmogorov-Simirov Test (K-Sاختبار التوزيع الطبيعي )

( الختبار ما K-S) Nolmogorov-Simirov Testسمرنوف ) –تم استخدام اختبار كولمجوروف 
 :(19وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول ) ،إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
 ( 19 )جدول

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
 القيمة االحتمالية zقيمة  االستبانة

 0.62 0.36 مهارات الذكاء الوجداني
 0.41 0.52 نفعاالتإدارة اال ُبعد
 0.11 0.77 التعاطف ُبعد
 0.12 0.45 تنظيم االنفعاالت ُبعد
 0.25 0.25 التعرف على االنفعاالت ُبعد
 0.84 0.64 التواصل ُبعد

 0.64 0.58 أداء مديري المدارس
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( لجميع مجاالت المقياس كانت أكبر Sigالقيمة االحتمالية ) يتضح من الجدول السابق أن  
وعليه  توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وبذلك فإن   ،α=  0.05توى الداللة من مس

 ية لتحليل فقرات االستبانة واإلجابة على الفرضيات.ملتم استخدام االختبارات المع
 وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية: 

  االتساق الداخليInternal Consistency التساق الداخلي بين الفقرات لحساب صدق ا
 واألبعاد التي تنتمي إليها.

  معامل ألفا كرونباخCronbache Alfa .لحساب معامل الثبات 
  طريقة التجزئة النصفيةSplit Half Method  .لحساب معامل الثبات 
 .معادلة سبيرمان براون للثبات لتعديل معامل الثبات 
 ولإلجابة على الفرضيات المتعلقة بالعلقة. ،اطمعامل ارتباط بيرسون لحساب معامل االرتب 
  االنحدار الخطي التدريجيStepwise .لقياس أثر المتغير المستقل على المتغير التابع 
 وذلك لمعرفة ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن كل عبارة  ؛المتوسط الحسابي

 من عبارات متغيرات الدراسة األساسية.
  اختبارT للعينة ( الواحدةOne Seample T.test لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة )

 ."3والمتوسط الحيادي "
  اختبارT.test   .إليجاد الفروق بين عينتين مستقلتين 
 .اختبار تحليل التباين األحادي للفرق بين ثلث عينات مستقلة فأكثر 
 : إجراءات الدراسةاسابعً 

 تالية:وتحديد مجتمع وعينة الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات البعد تطوير استبانة الدراسة وتحكيمها 
  الحصول على كتاب تسهيل مهمة باحث من رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

لى أفراد موجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق أداة الدراسة ع
 (.3م )العينة كما في الملحق رق

  الحصول على كتاب تسهيل مهمة باحث من رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
د موجه إلى وكالة الغوث )األونروا( لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق أداة الدراسة على أفرا

 (.3العينة كما في الملحق رقم )
 .تطبيق االستبانات على العينة التي تم تحديدها 
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 (.100وكانت نسبة االسترجاع ) ،تبانات التي تم تعبئتهاجمع االس% 
  احصائيً إتحليل البيانات ( باستخدام الرزمة اإلحصائيةSPSS.) 
  توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج بعد تحليل البيانات ثم قامت الباحثة بتفسير تلك

 لتوصيات.النتائج في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري للوصول إلى بعض ا

 خالصة المبحث:
ت، الذي استخدمته الباحثة في الدراسة، وتناول مصادر جمع البياناتناول هذا المبحث المنهج  

، ثم تحدث عن مجتمع الدراسة، واألداة المستخدمة لجمع البياناتوهي مصادر أولية ومصادر ثانوية، 
تهى تخدمتها الباحثة في الدراسة، وانثم األساليب اإلحصائية التي اسوتناول صدق وثبات االستبانة، 

 إلتمام الدراسة.باإلجراءات التي قامت بها الباحثة 
  



 

 تحليل البيانات: الفصل الخامس
 واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها 

 
 

 
  تمهيد               

 نة الدراسة: الوصف الحصائي لعيأوًل  -
 .وفق البيانات الشخصية 

 .في الدراسة: المحك المعتمد اانيً ث -
 : نتائج أسئلة الدراسةاثالثً  -

 .واختبار الفرضيات    
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 : تمهيد

يتضــــــــمن هذا الفصــــــــل عرض تحليل البيانات واختبار فرضــــــــيات الدراســــــــة وذلك من خلل 
ليل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خلل تح

جهة ال –المؤهل العلمي  –العمر  –متغيراتها التي اشــــــــــــــتملت على )الجنس  فقراتها، والوقوف على
(، لذا تم إجراء المعالجات اإلحصـــــــائية للبيانات المتجمعة من اســـــــتبانة ســـــــنوات الخدمة -المشـــــــرفة 

( للحصــــول على spssالدراســــة، حيث تم اســــتخدام برنامج الرزم اإلحصــــائية للدراســــات االجتماعية )
 سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. نتائج الدراسة التي

 :: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصيةأوًل 

 وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
 : عرض لخصائص عينة الدراسة حسب الجنس:أوًل 

  (20 )جدول
 جنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال

 النسبة المئوية  العدد  النوع
 49.4 39 ذكر
 50.6 40 أنثى

 %100 79 المجموع
%( من 50.6%( من عينة الدراسة من الذكور، و )49.4ما نسبته ) ( أن  20يبين جدول )

فح هناك تقارب بين نسبة الذكور ونسبة اإلناث العاملين كمدير في مدارس محافظة ر  أي أن   ؛اإلناث
 المدارس الذكور يتقارب مع عدد المدارس اإلناث. أي أن عدد 

ه نسبة عدد اإلناث قريبة من نسبة عدد الذكور في محافظة رفح، وتتفق هذ وتفسر الباحثة ذلك بأن  
%(. 52.2%( ونسبة اإلناث )47.8( حيث كانت نسبة الذكور )2015،النسب مع دراسة )الفيلكاوي 

%( ونسبة اإلناث 44.4( حيث كانت نسبة الذكور )2017،مهذه النسبة مع دراسة )ملح اواتفقت أيًض 
%(. 57%( ونسبة اإلناث )43( حيث كانت نسبة الذكور )2016،%( ودراسة )خلف هللا55.6)

( حيث كانت نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث فقد بلغت نسبة 2013،واختلفت مع دراسة )موصللي
 %(.19.67%( أما نسبة اإلناث )80.33الذكور )
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  : عرض لخصائص عينة الدراسة حسب العمر:اثانيً 
  (21 )جدول

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
 النسبة المئوية  العدد  العمر
 7.6 6 30أقل من 

30-40 5 6.3 
41-50 26 32.9 

 53.2 42 50أكثر من 
 %100 79 المجموع

"، 40-30%( "6.3"، و )30%( " أقل من 7.6)( أن ما نسبته 21يبين الجدول )
 (50ن النسبة األكبر لمن هم فوق )أي أ ؛"50%( " أكثر من 53.2"، و)41.50%( " 32.9و)

 .اعامً 
ت سنوايشترط في مدير المدرسة العمل ه ن  إحيث  ،وتفسر الباحثة ذلك بارتباط العمر بسنوات الخبرة

 . الي حتى يصل لدرجة مدير يكون قد تجاوز الخمسين عامً وبالتا اى ليصبح مديرً كمعلم حتى يترق  عدة 
 : عرض لخصائص عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:اثالثً 

  (22 )جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

 النسبة المئوية  العدد  المؤهل العلمي
 84.8 67 بكالوريوس

 15.2 12 دراسات عليا
 %100 79 المجموع

%( أجابوا 15.2و) %( " أجابوا "بكالوريوس"،84.8( أن ما نسبته )22يبين الجدول )
 في وزارة التربية والتعليم حصول المدير على اوتفسر الباحثة ذلك أنه ليس شرطً  "دراسات عليا".

ين الحاصل ة العلميةشهادات عليا بل يتم التعامل مع جميع المديرين بنفس الكيفية دون اعتبار للدرج
 .عليها

%( أما 73.2أجابوا بكالوريوس ) ن  ( حيث كانت نسبة م  2017،واتفقت هذه النسبة مع دراسة )ملحم
( حيث 2013،اتفقت مع دراسة )موصللي ا%(. وأيًض 26.8أجابوا دراسات عليا فكانت النسبة ) ن  م  

%( أما نسبة الدراسات العليا 44.26) كانت النسبة األكبر للذين أجابوا بكالوريوس فقد كانت النسبة
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%( بكالوريوس أما الدراسات 87( فقد أجاب ما نسبته )2016،هللا ف%(. ودراسة )خل8.20فكانت )
 %(.13العليا فكانت )

 :ة الدراسة حسب سنوات الخدمة: عرض لخصائص عينارابعً 
  (23 )جدول

 وات الخدمة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سن 
 النسبة المئوية  العدد  سنوات الخدمة كمدير

 7.6 6 سنوات 5أقل من 
 21.5 17 سنوات 5-10

 19 15 سنة 11-15
 22.8 18 سنة 16-20

 29.1 23 سنة 20أكثر من 
 %100 79 المجموع

%( أجابوا 21.5سنوات"، و) 5%( " أجابوا "أقل من 7.6( أن ما نسبته )23يبين الجدول )
سنة"،  20-16%( أجابوا "22.8سنة"، و) 15-11%( " أجابوا "19سنوات"، و) 5-10"

 ".20%( أجابوا "أكثر من 29.1و)
ثة ( سنة. وتفسر الباح20أعلى نسبة في سنوات الخدمة كمدير كانت لصالح الفئة األكثر من ) أي أن  

ية العلقة طرد ن  إحيث  ،ة( سن50هذه النسبة بارتباطها بارتفاع نسبة العمر والتي كانت أكثر من )
 بين العمر وسنوات الخدمة فكلما زاد العمر زادت سنوات الخدمة.

( حيث كانت أعلى نسبة لذوي الخبرة األكثر من عشر 2017،واتفقت هذه النسبة مع دراسة )ملحم
%( لذوي الخبرة 44.6( كانت النسبة )2016،%( ودراسة )خلف هللا51.12سنوات وبلغت النسبة )

( حيث كانت النسبة األعلى 2013،ثر من عشر سنوات. واختلفت النسبة مع دراسة )موصللياألك
 %(.59.02حيث بلغت نسبة ذوي الخبرة األقل من سنتين ) ،لذوي الخبرة األقل

 : عرض لخصائص عينة الدراسة حسب الجهة المشرفة:اخامسً 
 ( 24 )جدول

 حسب الجهة المشرفة توزيع أفراد عينة الدراسة
 النسبة المئوية  العدد  الجهة المشرفة

 46.8 37 حكومة
 53.2 42 وكالة
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 النسبة المئوية  العدد  الجهة المشرفة
 %100 79 المجموع

 %( أجابوا "وكالة".53.2%( أجابوا "حكومة"، و)46.8( أن ما نسبته )24يبين الجدول )

لجهتين منتسبين لكل اعدد الطلبة ال ن  أوتفسر الباحثة تقارب عدد المدارس الحكومية ومدارس الوكالة 
 .امما يجعل عدد المدارس متقاربً  المشرفتين متقارب  

( حيث كانت نسبة الجهة المشرفة حكومة أعلى فقد 2016،واختلفت النسبة مع نسبة دراسة )خلف هللا
 %(.42%( أما الجهة المشرفة وكالة فقد بلغت )58بلغت )

 (Ozent, 2012) المحك المعتمد في الدراسة: اثانيً 
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخليا في مقياس ليكرت الخماسي من خلل 

ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول  ،(4=1-5حساب المدى بين درجات المقياس )
داية وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )ب ،(0.8=4/5على طول الخلية أي )

 المقياس وهي واحد صحيح وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخليا كما هو
 : موضح في الجدول التالي

 ( 25)جدول
 المحك المعتمد في الدراسة

 درجة التأييد الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 امنخفض جدً  36% -% 20 1.80 – 1

 منخفض %52 -% 36أكبر من  2.60 – 1.80ن أكبر م

 متوسطة %68 -% 52أكبر من  3.40 – 2.60أكبر من 

 مرتفع %84 -% 68أكبر من  4.20 – 3.40أكبر من 

 امرتفع جدً  %100 -% 84أكبر من  5 - 4.20أكبر من 
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ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة، اعتمدت الباحثة على ترتيب 
توسطات الحسابية على مستوى المجاالت ومستوى الفقرات في كل مجال، وقد حددت الباحثة درجة الم

 الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة.

 نتائج أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات: اثالثً 

 لتحليل فقرات االستبانة، وتعتبر (One Sample T test)للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار    
ر من قيمة المحسوبة أكب tأفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  بمعنى أن   ؛فقرة إيجابيةال
t  (60والوزن النسبي أكبر من  0.05أقل من  )أو القيمة االحتمالية 1.97الجدولية والتي تساوي% ،

وبة أصغر المحس t ا كانت قيمةأفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذ بمعنى أن   ؛وتعتبر الفقرة سلبية
ن والوزن النسبي أقل م 0.05)أو القيمة االحتمالية أكبر من 1.97الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة 

60.)% 

 نتائج السؤال األول:
ممارسة مديري المدارس بمحافظة رفح لمهارات الذكاء  مستوى ينص السؤال األول على: ما 

 الوجداني؟
 مهارات الذكاء الوجداني: ل تم تحليل فقرات المحور األول:ولإلجابة على هذا التساؤ 

 ( 26 )جدول
 تحليل أبعاد مهارات الذكاء الوجداني 

الوسط  المجالت
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الحتمالية
درجة 
 الترتيب التأييد

 4 مرتفع 0.00 23.8 82.2 0.42 4.11 إدارة االنفعاالت ُبعد
 1 امرتفع جدً  0.00 29.2 87.5 0.42 4.38 التعاطف ُبعد
 2 امرتفع جدً  0.00 28.8 85.9 0.4 4.29 تنظيم االنفعاالت ُبعد
التعرف على  ُبعد

 26.6 79.6 0.33 3.98 االنفعاالت
 5 مرتفع 0.00

 3 امرتفع جدً  0.00 29.2 85.4 0.39 4.27 التواصل ُبعد
ت الذكاء مهارا

  امرتفع جدً  0.00 36.1 84.1 0.3 4.21 الوجداني
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%( مرتفع 84.1( يوضح أن الوزن النسبي لمحور مهارات الذكاء الوجداني بلغ )26جدول )
 ا.جدً 

تنظيم االنفعاالت بوزن  ُبعد%(، ويليه 87.5التعاطف في المرتبة األولى بوزن نسبي ) ُبعدوجاء 
ي إدارة االنفعاالت بوزن نسب ُبعدويليه  ،%(85.4اصل بوزن نسبي )التو  ُبعدويليه  ،%(85.9نسبي )

  .%(79.6التعرف على االنفعاالت على بوزن نسبي ) ُبعدويليه  ،%(82.2)
، ادً وحصولها على درجة تأييد مرتفع جوتفسر الباحثة ارتفاع الوزن النسبي لمهارات الذكاء الوجداني 

مع الفلسطيني في محافظات غزة، من حروب متتالية بسبب طبيعة الظروف التي يمر بها المجت
استيعاب وفهم عواطفهم وعواطف العالية على ، تجعل لمديري المدارس القدرة وحصار، واحتلل

 .ادً جاألولى بدرجة تأييد مرتفع  المرتبة التعاطف على ُبعدويفسر هذا حصول  اآلخرين والتعامل معها،
تواء فهو هو قدرة المديرين على اح اعلى درجة تأييد مرتفع جدً  تنظيم االنفعاالت ُبعدأما سبب حصول 

 وقدرته على السيطرة على مشاعره في حالةباقي الموظفين في حالة استيائهم منه أو انتقادهم له، 
 التواصل على المرتبة الثالثة ُبعدأما حصول  المشاكل، والتصرف السليم أثناء المواقف الضاغطة.

درسة، االجتماعات الدائمة التي يقيمها المديرين مع باقي العاملين في المهو  ابدرجة تأييد مرتف جدً 
مام واهت والتي يقومون بها باالستماع لهم والتعرف على المشاكل التي يواجهونها وإيجاد الحلول لها.

ما مالجهات المشرفة بالجانب الوجداني للمديرين والعوامل النفسية لهم وتفهم احتياجاتهم ورغباتهم 
ت إدارة االنفعاال ُبعديؤدي بالتالي إلى اهتمام المديرين بغيرهم واحساسهم بهم، وهذا يفسر حصول 

باحثة التعرف على االنفعاالت على درجة تأييد مرتفع فتفسره ال ُبعدأما حصول  على درجة تأييد مرتفع.
قيقي تفريق بين اإلحساس الح، والبقدرة المديرين على اإلحساس بالتعابير المسموعة والمرئية لآلخرين

 والمزيف.
( ودراسة 2015،( ودراسة )الفيلكاوي 2016،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من )العمراني

التعرف على االنفعاالت في المرتبة األولى يليه  ُبعد(. وجاء في دراسة موصللي 2013،)موصللي
ر الباحثة سبب اتفاق نتيجة هذه الدراسات وتفس التواصل. ُبعدالتعاطف وجاء في المرتبة الخامسة  ُبعد

 ذكاء الوجداني لدى العاملين فيها.هو اهتمام الجهات المشرفة بتنمية مهارات ال مع الدراسة الحالية
( حيث حصل مستوى الذكاء الوجداني 2018،وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة )أبو الخير

وهو بدرجة متوسطة ويفسر الباحث ذلك إلى نقص  ،(66.29لمديري المدارس على وزن نسبي )%
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التدريب الذي يتلقاه المديرين على تنمية مهارات الذكاء الوجداني لديهم وعدم وجود برامج ونشرات 
 ارشادية وتثقيفية لتوضيح أهمية الذكاء الوجداني في تطوير العمل اإلداري المدرسي.

 التإدارة النفع ُبعداألول:  ُبعدتحليل فقرات ال 
    

راد عينة ( والذي يبين آراء أف27للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
 .إدارة االنفعاالت ُبعد :األول ُبعدالدراسة في فقرات ال

 ( 27 )جدول
 إدارة االنفعاالت ُبعداألول:  ُبعدتحليل فقرات ال

الوسط  البيان م.
 لحسابيا

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

القيمة  tقيمة 
 الحتمالية

درجة 
 التأييد

 الترتيب

 ضغوط أي تحت هادئ أنا 1
 لها. أتعرض

 4 مرتفع 0.00 15.1 81 0.62 4.05

 ما أفعل أن   أستـطيع 2
 بإرادتي. عاطفيا أحتاجه

 7 مرتفع 0.00 11 78.2 0.74 3.91

 من التحول أستطيع 3
 إلى سلبيةال مشاعري 

 اإليجابية.
 6 مرتفع 0.00 13.1 80.8 0.71 4.04

 على السيطرة أستطيع 4
 2 مرتفع 0.00 16.4 85.8 0.7 4.29 مزعج. أمر أي عدب   نفسي

 تفكيري  في التحكم أستطيع 5
 السلبي.

 3 مرتفع 0.00 17 84.3 0.63 4.22

 في مشاعري  تساعدني 6
 في ةمهم قرارات اتخاذ

 حياتي.
 8 مرتفع 0.00 8.48 77.2 0.9 3.86

 استدعاء أستطيع 7
 اإليجابية االنفعاالت

 بيسر. والفكاهة كالمرح
 5 مرتفع 0.00 11.9 81 0.78 4.05

 والتفاؤل األمل لدي يظل 8
 أهدافي. تحقيق عدم أمام

4.47 0.71 89.4 18.3 0.00 
مرتفع 

 اجدً 
1 

  مرتفع 0.00 23.8 82.2 0.42 4.11 جميع الفقرات 
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 "إدارة االنفعاالت ُبعد"األول  ُبعدلل( تبين النتائج أن الوزن النسبي 27جدول ) من خلل
وكانت القيمة  ؛%(60.0أي أكبر من ) ؛(3%( وهو أكبر من القيمة االفتراضية العدد )82.2)

ت كان ُبعداستجابات المبحوثين على هذا ال وهذا يعني أن   ،(0.05( وهي أقل من )0.00االحتمالية )
 .وكذلك درجة تأييد هذا المجال "مرتفع "، ةإيجابي

ي فاألمل والتفاؤل أمام عدم تحقيق أهدافي " في المرتبة األولى  ( " يظل لدي  8وقد جاءت الفقرة )
( أي أكبر من 3%( وهو أكبر من العدد )89.4، حيث بلغ الوزن النسبي )ُبعدترتيب فقرات هذا ال

( مما يدل على أن اآلراء كانت 0.05( وهي أقل من )0.00%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0)
 ا". حسب المبحوثين، وأن درجة التأييد لهذه الفقرة "مرتفع جدً  افي هذه الفقرة إيجابيً 

ة في حياتي " مهم( وهي " تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات 6بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )
والقيمة  (%60.0)أي أكبر من  ؛(3من العدد )%( وهي أكبر 77.2حيث بلغ الوزن النسبي )

بية، ( مما يدل على أن اآلراء في هذه الفقرة إيجا0.05( وهي أقل من )0.00االحتمالية للفقرة بلغت )
 وأن درجة التأييد لهذه الفقرة "مرتفع". 

هم القدرة رس لديكون مديري المدا اإدارة االنفعاالت جاء مرتفعً  ُبعدالوزن النسبي ل وتفسر الباحثة بأن  
ون على التحكم بمشاعرهم بما يتطلبه الموقف لتحقيق أهداف المدرسة، والسيطرة على أنفسهم، ويستخدم

صلت على ( التي ح8ه الفقرة )بي نتوهذا ما  ،مشاعرهم في اتخاذ القرارات المهمة ولديهم األمل والتفاؤل
إدارة  ُبعد( حيث حصل 2017،اسة )ملحم. وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة در ادرجة تأييد مرتفع جدً 

( وكانت الدرجة الكلية )متوسط( 0.75( وانحراف معياري )3.63االنفعاالت على متوسط حسابي )
( التي حصل مجال "إدارة االنفعاالت" 2016،حسب المحك المعتمد في هذه الدراسة. ودراسة )حمد

 المعتمد في هذه الدراسة.( وهو بدرجة متوسط حسب المحك 76.82فيها على وزن نسبي )
 التعاطف ُبعدالثاني:  ُبعدتحليل فقرات ال

    

راد عينة ( والذي يبين آراء أف28للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
 .التعاطف ُبعد :الثاني ُبعدالدراسة في فقرات ال
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 ( 28 )جدول
 التعاطف ُبعدالثاني:  ُبعدتحليل فقرات ال

الوسط  البيان م.
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 tقيمة  النسبي

القيمة 
 الحتمالية

درجة 
 الترتيب التأييد

 بنبض الشعور أستطيع 1
 اآلخرين. لدى الجماعة

4.46 0.55 89.1 23.5 0.00 
مرتفع 

 اجدً 
2 

 اإلحساس على قدرة عندي 2
 االنفعالية بالناحية

 خرين.لآل
مرتفع  0.00 21 87.6 0.58 4.38

 اجدً 
3 

 مشاعر قراءة أستطيع 3
 تعبيرات من الناس

 وجوههم.
4.34 0.71 86.8 16.7 0.00 

مرتفع 
 اجدً 

5 

 أحاسيس مع أتناغم 4
 اآلخرين.

مرتفع  0.00 18.5 86.3 0.63 4.32
 اجدً 

8 

 االحتياجات أتحسس 5
 لآلخرين. العاطفية

4.33 0.61 86.6 19.2 0.00 
مرتفع 

 اجدً 
7 

 بمشاعر الشديد إحساسي 6
 امشفقً  يجعلني اآلخرين
 عليهم.

4.38 0.7 87.6 17.4 0.00 
مرتفع 

 اجدً 
4 

 لمشاكل فعال بشكل أستمع 7
 اآلخرين.

4.47 0.55 89.4 23.7 0.00 
مرتفع 

 اجدً 
1 

 مشاعر فهم أستطيع 8
 بسهولة. اآلخرين

4.34 0.66 86.8 18.1 0.00 
مرتفع 

 اجدً 
6 

 الفقرات جميع
4.38 0.42 87.5 29.2 0.00 

مرتفع 
 اجدً 

 

 %(87.5) التعاطف" ُبعد"الثاني  ُبعدلل( تبين النتائج أن الوزن النسبي 28من خلل جدول )
( 0.00%( وكانت القيمة االحتمالية )60.0أي أكبر من ) ؛(3وهو أكبر من القيمة االفتراضية العدد )

وكذلك ، كانت إيجابية ُبعداستجابات المبحوثين على هذا ال وهذا يعني أن   ،(0.05وهي أقل من )
 ا"درجة تأييد هذا المجال " مرتفع جدً 
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هذا  ال لمشاكل اآلخرين " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات( " أستمع بشكل فع  7وقد جاءت الفقرة )
%(، والقيمة 60.0أي أكبر من ) ؛(3%( وهو أكبر من العدد )89.4، حيث بلغ الوزن النسبي )ُبعدال

 اابيً اآلراء كانت في هذه الفقرة إيج ( مما يدل على أن  0.05( وهي أقل من )0.00االحتمالية تساوي )
 ا". درجة التأييد لهذه الفقرة "مرتفع جدً  حسب المبحوثين، وأن  

بي ( وهي " أتناغم مع أحاسيس اآلخرين " حيث بلغ الوزن النس4بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )
( 0.00والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ) (%60.0)أي أكبر من  ،(3%( وهي أكبر من العدد )86.3)

قرة ( مما يدل على أن اآلراء في هذه الفقرة إيجابية، وأن درجة التأييد لهذه الف0.05وهي أقل من )
 "مرتفع". 

لت جميع الفقرات على حيث حص ،االتعاطف على وزن نسبي مرتفع جدً  ُبعدوتفسر الباحثة حصول 
كون مديري المدارس هم من البشر وهم بطبيعتهم عاطفيون وهي فطرة خلق هللا  ؛"ادرجة "مرتفع جدً 

 لذلك يتعاطفون مع اآلخرين بما يحقق مصلحة وأهداف المدرسة.  ؛البشر عليها
 التعاطف على وزن نسبي ُبعد( حيث حصل 2016،وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )حمد

على درجة كلية مرتفع  ا( التي حصلت أيًض 2017،%( وبدرجة كلية مرتفع، ودراسة )ملحم80.22)
 (.3.79بمتوسط حسابي )

 تنظيم النفعالت ُبعدالثالث:  ُبعدتحليل فقرات ال
    

راد عينة ( والذي يبين آراء أف29للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
 .تنظيم االنفعاالت ُبعد :الثالث ُبعداسة في فقرات الالدر 

  (29 )جدول
 تنظيم االنفعاالت ُبعدالثالث:  ُبعدتحليل فقرات ال

الوسط  البيان م.
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الحتمالية
درجة 
 الترتيب التأييد

 إلى الممل العمل تحويل أستطيع 1
 8 مرتفع 0.00 15.5 82.5 0.65 4.13 .ممتع عمل

 جانبا عواطفي نحيأُ  أن   أستطيع 2
مرتفع  0.00 15.8 85.1 0.71 4.25 أعمالي. بإنجاز أقوم عندما

 5 اجدً 

 اإلجهاد مشاعر احتواء أستطيع 3
مرتفع  0.00 17.6 84.3 0.61 4.22 ألعمالي. أدائي تعوق  التي

 6 اجدً 
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الوسط  البيان م.
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الحتمالية
درجة 
 الترتيب التأييد

 حتى النجاح حقيقت أستطيع 4
مرتفع  0.00 17.1 85.1 0.65 4.25 الضغوط. تحت

 4 اجدً 

 نتائج أحقق ال عندما أصبر 5
 7 مرتفع 0.00 16.5 83.8 0.64 4.19 سريعة.

 إنجاز في أنـهمك أن   أستطيع 6
مرتفع  0.00 20.7 86.8 0.57 4.34 التحدي. رغم عملي

 3 اجدً 

 بنشاط المهام إنجاز أستطيع 7
مرتفع  0.00 24.7 90.6 0.55 4.53 .عال   وبتركيز

 1 اجدً 

 أي إنجاز عند بالهدوء أتصف 8
مرتفع  0.00 22.4 88.9 0.57 4.44 به. أقوم عمل

 2 اجدً 

مرتفع  0.00 28.8 85.9 0.4 4.29 جميع الفقرات 
  اجدً 

" التتنظيم االنفعا ُبعدالثالث " ُبعدلللنسبي ( تبين النتائج أن الوزن ا29من خلل جدول )
وكانت القيمة  ؛%(60.0أي أكبر من ) ؛(3%( وهو أكبر من القيمة االفتراضية العدد )85.9)

 كانت ُبعداستجابات المبحوثين على هذا ال ( وهذا يعني أن  0.05( وهي أقل من )0.00االحتمالية )
 ."اوكذلك درجة تأييد هذا المجال "مرتفع جدً ، إيجابية

ب " في المرتبة األولى في ترتي إنجاز المهام بنشاط وبتركيز عال   ( " أستطيع7وقد جاءت الفقرة )
 %(،60.0( أي أكبر من )3%( وهو أكبر من العدد )90.6، حيث بلغ الوزن النسبي )ُبعدفقرات هذا ال

فقرة اآلراء كانت في هذه ال ( مما يدل على أن  0.05( وهي أقل من )0.00والقيمة االحتمالية تساوي )
 ا". درجة التأييد لهذه الفقرة "مرتفع جدً  المبحوثين، وأن   حسب اإيجابيً 

 ( وهي " أستطيع تحويل العمل الممل إلى عمل ممتع " حيث بلغ1بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )
ة والقيمة االحتمالية للفقر  (،%60.0)أي أكبر من  ،(3%( وهي أكبر من العدد )82.5الوزن النسبي )

ييد ( مما يدل على أن اآلراء في هذه الفقرة إيجابية، وأن درجة التأ0.05من ) ( وهي أقل0.00بلغت )
 لهذه الفقرة "مرتفع". 

كون مديري المدارس يجب  ؛اتنظيم االنفعاالت على وزن نسبي مرتفع جدً  ُبعدتفسر الباحثة حصول 
 ،نجازاتهمإحكم في نجاز أعمالهم وعدم ترك المجال لعواطفهم للتإيتمتعوا بمسؤولية عالية تجاه  أن  
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( التي حصلت على 5( و)1ما عدا الفقرات ) احيث حصلت جميع الفقرات على درجة تأييد مرتفع جدً 
 درجة تأييد مرتفع.

تنظيم االنفعاالت على وزن نسبي  ُبعد( فقد حصل 2016،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )حمد
فلسطينية ن في الجامعات اليالعامل هذه النتيجة أن   فسر الباحثةوتُ  ،ا%( بدرجة تأييد مرتفع جدً 84.01)

هداف شخصية، أما دراسة أ في قطاع غزة يعملون ويتعاونون لتحقيق األهداف العامة وكأنها 
 (.3.86بمتوسط حسابي ) ةً ( فقد اختلفت درجة التأييد حيث كانت مرتفع2017)ملحم:

 الت:التعرف على النفع ُبعدالرابع:  ُبعدتحليل فقرات ال
    

راد عينة ( والذي يبين آراء أف29للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
 .التعرف على االنفعاالت ُبعد :الرابع ُبعدالدراسة في فقرات ال

  (30 )جدول
 التعرف على االنفعاالت ُبعدالرابع:  ُبعدتحليل قفرات ال

الوسط  لبيانا م.
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الحتمالية
درجة 
 الترتيب التأييد

 السلبية مشاعري  تساعدني 1
 حياتي. تغيير في

 7 متوسط 0.00 3.56 67.8 0.98 3.39

 8 منخفض 0.52 0.73 47.1 1.05 2.35 السيئ. المزاج يغمرني 2
 يةاإليجاب انفعاالتي أستخدم 3

 حياتي. قيادة في
4.29 0.6 85.8 19.1 0.00 

مرتفع 
 اجدً 

5 

 عن التعبير أستطيع 4
 0.00 22.7 87.3 0.54 4.37 مشاعري.

مرتفع 
 3 اجدً 

 عن مسؤواًل  نفسي أعتبر 5
 مشاعري.

4.41 0.61 88.1 20.5 0.00 
مرتفع 

 اجدً 
2 

 تجاه رقيقة مشاعر لدي 6
 اآلخرين.

4.43 0.55 88.6 23.2 0.00 
ع مرتف
 اجدً 

1 

 مشاعري  إدراك أستطيع 7
 الوقت. أغلب الصادقة

4.33 0.57 86.6 20.7 0.00 
مرتفع 

 اجدً 
4 

 مشاعري  مواجهة أستطيع 8
 يتعلق قرار اتخاذ عند السلبية

 بي.
4.25 0.63 85.1 17.7 0.00 

مرتفع 
 اجدً 

6 
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الوسط  لبيانا م.
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الحتمالية
درجة 
 الترتيب التأييد

  مرتفع 0.00 26.6 79.6 0.33 3.98 جميع الفقرات 
نفعاالت" التعرف على اال ُبعدع "الراب ُبعدللالوزن النسبي  النتائج أن  ( تبين 30من خلل جدول )

وكانت القيمة  ،%(60.0أي أكبر من ) ،(3%( وهو أكبر من القيمة االفتراضية العدد )79.6)
ت كان ُبعداستجابات المبحوثين على هذا ال وهذا يعني أن   ،(0.05( وهي أقل من )0.00االحتمالية )

 .درجة تأييد هذا المجال "مرتفع " وكذلك، إيجابية
ا ( " لدي مشاعر رقيقة تجاه اآلخرين " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذ6وقد جاءت الفقرة )

%(، والقيمة 60.0( أي أكبر من )3%( وهو أكبر من العدد )88.6، حيث بلغ الوزن النسبي )ُبعدال
 اابيً اآلراء كانت في هذه الفقرة إيج يدل على أن  ( مما 0.05( وهي أقل من )0.00االحتمالية تساوي )

 ا". درجة التأييد لهذه الفقرة "مرتفع جدً  حسب المبحوثين، وأن  
( وهي " يغمرني المزاج السيئ. " حيث بلغ الوزن النسبي 2بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )

( 0.52مالية للفقرة بلغت )والقيمة االحت (،%60.0)أي أقل من  ،(3%( وهي أقل من العدد )47.1)
لهذه  درجة التأييد اآلراء في هذه الفقرة غير إيجابية، وأن   ( مما يدل على أن  0.05وهي أكبر من )

 الفقرة "منخفض". 
على عدم ترك المجال  ؛على وزن نسبي مرتفع (التعرف على االنفعاالت) ُبعدوتفسر الباحثة حصول 

 ،مدرسةلتحكم فيهم واستخدام هذه االنفعاالت لصالح تحقيق أهداف الللنفعاالت السلبية لدى المديرين ل
 وعدم االستسلم للمزاج السيء.

 بمتوسط حسابي ة( حيث كانت الدرجة الكلية مرتفع2017،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )ملحم
بوزن  اجدً  ةً ( فقد اختلفت نتيجتها حيث كانت درجة التأييد مرتفع2016،( أما دراسة )حمد3.83)

%( وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة كون العاملين في الجامعات يتمتعون بمهارات 86.62نسبي )
تخاذ عالية في فهم ذاتهم، ولديهم دراية بعواطفهم مما يساهم في تحديد اتجاهاتهم وبالتالي يمكنهم ا

 القرار المناسب.
 التواصل ُبعدالخامس:  ُبعدتحليل فقرات ال

    

راد عينة ( والذي يبين آراء أف31للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tام اختبار تم استخد
 التواصل ُبعد :خامسال ُبعدالدراسة في فقرات ال
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  (31 )جدول
 التواصل ُبعدالخامس:  ُبعدتحليل فقات ال

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 بيالنس

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
درجة 
 التأييد

 الترتيب

 االجتماعية اإلشارات أعلم 1
 اآلخرين. من تصدر التي

 7 مرتفع 0.00 16 81.8 0.6 4.09

 على اقويً  اتأثيرً  أمتلك 2
 6 امرتفع جدً  0.00 16 84.1 0.67 4.2 اآلخرين.

 الناس ضايقني إذا أغضب ال 3
 بأسئلتهم.

 8 مرتفع 0.00 11 79.2 0.78 3.96

 التحدث في صعوبة أجد ال 4
 الغرباء. مع

 3 امرتفع جدً  0.00 19 88.9 0.67 4.44

 أحاسيس تجاه الفع   أنا 5
 اآلخرين.

 4 امرتفع جدً  0.00 22.5 85.8 0.51 4.29

 لرغبات االستجابة أستطيع 6
 اآلخرين. انفعاالتو 

 5 امرتفع جدً  0.00 17.6 84.1 0.61 4.2

 من ثقة موضع نفسي أعتبر 7
 اآلخرين.

 1 امرتفع جدً  0.00 25.6 90.4 0.53 4.52

 في التأثير على قدرة عندي 8
 اآلخرين.

 2 امرتفع جدً  0.00 25.8 89.1 0.5 4.46

  امرتفع جدً  0.00 29.2 85.4 0.39 4.27 جميع الفقرات 
%( 85.4) لتواصل"ا ُبعد" خامسال ُبعدالوزن النسبي ال ( تبين النتائج أن  31من خلل جدول )

وكانت القيمة االحتمالية  ،%(60.0أي أكبر من ) ؛(3وهو أكبر من القيمة االفتراضية العدد )
، كانت إيجابية ُبعداستجابات المبحوثين على هذا ال وهذا يعني أن   ،(0.05( وهي أقل من )0.00)

 ." اوكذلك درجة تأييد هذا المجال "مرتفع جدً 
عتبر نفسي موضع ثقة من اآلخرين " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ( " أ 7وقد جاءت الفقرة )

%(، 60.0أي أكبر من ) ؛(3%( وهو أكبر من العدد )90.4، حيث بلغ الوزن النسبي )ُبعدهذا ال
فقرة اآلراء كانت في هذه ال ( مما يدل على أن  0.05( وهي أقل من )0.00والقيمة االحتمالية تساوي )

 ا". لمبحوثين، وأن درجة التأييد لهذه الفقرة "مرتفع جدً حسب ا اإيجابيً 
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زن ( وهي " ال أغضب إذا ضايقني الناس بأسئلتهم " حيث بلغ الو 3بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )
والقيمة االحتمالية للفقرة  (،%60.0)أي أكبر من  ؛(3وهي أكبر من العدد ) ،%(79.2النسبي )

لتأييد درجة ا اآلراء في هذه الفقرة إيجابية، وأن   ( مما يدل على أن  0.05( وهي أقل من )0.00بلغت )
 لهذه الفقرة "مرتفع". 

 كون مديري المدارس هم أعلى السلم ؛االتواصل على وزن نسبي مرتفع جدً  ُبعدوتفسر الباحثة حصول 
م القدرة على يكون لديه ويجب أن   ،وهم المسؤولين عن جميع العاملين فيها ،الوظيفي في المدرسة

ير ويكون لديهم القدرة على التأث ،لى مشاكلهمإوالتعرف  ،التواصل مع جميع العاملين للستماع لهم
 ين لتحقيق أهداف المدرسة.في اآلخر 

وسط بمت (امرتفعة جدً )( حيث كانت درجة التأييد 2016 ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )العمراني
 ة(مرتفع)( فقد اختلفت معها حيث كانت درجة التأييد 2017 ،لحم(، أما دراسة )م4.62حسابي )

بوزن نسبي  ةمرتفع االتأييد أيًض  ( فكانت درجةُ 2016 ،( ودراسة )حمد3.75بمتوسط حسابي )
كون بيئة العمل في الجامعة تتطلب من العاملين إقامة  ؛%(. وتفسر حمد هذه النتيجة83.82)

 كبيرة وفئات مختلفة من األفراد. اها تجمع أعدادً وذلك ألن   ؛علقات طيبة مع اآلخرين
 نتائج السؤال الثاني:
 مديري المدارس بمحافظة رفح؟ أداءعلى: ما مستوى  ينص السؤال الثاني

 : أداء مديري المدارس:ولإلجابة على هذا التساؤل تم تحليل فقرات المحور الثاني
  

راد عينة والذي يبين آراء أف (31)ينة في جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج مب tتم استخدام اختبار 
 الدراسة في فقرات المحور الثاني: أداء مديري المدارس.

  (32 )جدول
 تحليل فقرات المحور الثاني: أداء مديري المدارس

الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
القيمة 

 ليةاالحتما
 درجة التأييد

 مستوى  بأعلى عمالاأل بتأدية أقوم .1
 .المطلوبة والفعالية الكفاءة من

 امرتفع جدً  0.00 21.5 86.6 0.55 4.33

 اطبقً  الوظيفية المهام كافة أؤدي .2
 . الجودة معايير ألعلى

 امرتفع جدً  0.00 18.2 84.1 0.59 4.2
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الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 tقيمة  النسبي

القيمة 
 درجة التأييد ليةاالحتما

 األداء إلنجاز عادي جهد أبذل .3
 المحدد. الوقت في الوظيفي

 امرتفع جدً  0.00 18.1 88.1 0.69 4.41

 التعليمات بانسجام دوما أشعر .4
 عملي. طبيعة مع والتوجيهات

 مرتفع 0.00 15 82 0.65 4.1

 اللزمة الموارد كافة توفير يتم .5
 نقائص. دون  عملي ألداء

 مرتفع 0.00 11.3 79.7 0.78 3.99

 إنجازها لمطلوبا األهداف أحقق .6
 قات.معو  أي وبدون  يسرب

 مرتفع 0.00 13.4 81.3 0.7 4.06

 مشكلت حل على القدرة لدي .7
 للوزارة. الرجوع دون  اليومية العمل

 امرتفع جدً  0.00 21.6 88.9 0.59 4.44

 في والرغبة الجاهزية لدي تتوافر .8
 الدوام. أوقات خارج العمل

 مرتفع 0.00 9.19 79 0.92 3.95

 المعلمين مع تمرمس تنسيق يوجد .9
 نجازإ في المطلوبة الجودة لتحقيق

 .األعمال
 امرتفع جدً  0.00 17 86.3 0.69 4.32

 لخطط اوفقً  األعمال تنفيذ يتم .10
 تأخير. أي دون  وشهرية سنوية

 امرتفع جدً  0.00 21.5 88.6 0.59 4.43

 ومهاراتي أدائي بتطوير أهتم .11
 مستمر. بشكل

 امرتفع جدً  0.00 23.7 90.6 0.57 4.53

 في للمدير السلوكية األنماط تؤثر .12
 اإلداري  األداء حجم على المدرسة

 المطلوب.
 امرتفع جدً  0.00 15.6 85.8 0.74 4.29

 السائدة وأفكاري  معتقداتي تساهم .13
 اإلداري  األداء تحسين في

 امرتفع جدً  0.00 17.7 85.1 0.63 4.25

 اإلدارات قبل من اهتمام يوجد .14
 بها أتقدم التي للقتراحات علياال

 اإلداري. األداء لتطوير
 مرتفع 0.00 8.14 75.7 0.86 3.78
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الوسط  البيان م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 tقيمة  النسبي

القيمة 
 درجة التأييد ليةاالحتما

 المتبعة اإلدارية السياسات تساهم .15
 األعمال نجازإ في المدرسة في

 .وفاعلية بكفاءة
 امرتفع جدً  0.00 17 84.1 0.63 4.2

 الحديثة االدارية باالتجاهات أهتم .16
 ألداءا لتطوير المدرسة في

 اإلداري 
 امرتفع جدً  0.00 17.2 85.3 0.65 4.27

 الذي المبدع للمدرس تآمكاف أمنح .17
 في تسهم إبداعية أفكار يقدم

 .العمل إجراءات تطوير
 مرتفع 0.00 9.28 79.5 0.93 3.97

 إلى األداء تطوير يمكن ال .18
 الحالية. من أعلى مستويات

 منخفض 0.23 0.39 49.4 1.21 2.47

 مرتفع 0.00 24.1 82.2 0.41 4.11 الفقرات جميع
" سأداء مديري المدار الوزن النسبي المحور الثاني: " ( تبين النتائج أن  32من خلل جدول )

وكانت القيمة االحتمالية  (،%60)أي أكبر من  ؛(3%( وهي أكبر القيمة المفترضة العدد )82.2)
 كانت إيجابية، ُبعدجابات المبحوثين على هذا الاست وهذا يعني أن   ،(0.05( وهي أقل من )0.00)

 ".ةالتأييد "مرتفع درجة   وأن  
لذي اوتفسر الباحثة ارتفاع أداء مديري المدارس باهتمامهم بعملهم وانتمائهم لمدارسهم وحبهم للعمل 

ي المجهودات الت وأن   ،يقومون به ومعرفتهم ألهمية دورهم في تطوير البيئة التعليمية في فلسطين
بل تنصب في مصلحة الطالب الذي بدوره يرتقي بالمجتمع. وقد  ايقومون بها ال تضيع نتائجها هدرً 

قييم إلى معايير الت إضافةً  ،يرجع ذلك إلى التدريب المستمر والخبرة الكبيرة التي يملكها المديرين
مام واهت ،نصب المديرفراد لمالجهتين المشرفتين عند اختيار األواالختيار الدقيقة التي تطبقها كل 
 يحسن أداء المديرين ويزيد من كفاءتهم. أن  الجهات المشرفة بكل ما من شأنه 

( "أهتم بتطوير أدائي ومهاراتي بشكل مستمر" على أعلى وزن نسبي 11وقد حصلت فقرة رقم )
 ،حيث يدل على اهتمام مديري المدارس بتطوير أنفسهم بما يتماشى مع التطور العام ،%(90.6)
لدي القدرة  ( "7وعدم الوقوف عند نقطة محددة. وتليها فقرة رقم ) ،دراكهم ألهمية التحسين المستمرإو 

%( والتي 88.9على حل مشكلت العمل اليومية دون الرجوع للوزارة" والتي حصلت على وزن نسبي )
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العلية التي  تدل على قدرة المديرين على التعامل مع المشاكل التي تواجههم بسلسة وعلى خبرتهم
 تجعل لديهم القدرة على حل المشكلت.

( حيث حصل األداء الوظيفي في الجامعات 2016،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )رضوان
( والذي حصل مستوى األداء على 2018،%(، ودراسة )أبو الخير81.1على وزن نسبي مرتفع )

(. 3.81( حيث كان المتوسط الحسابي )2010،%( وهو مرتفع. ودراسة )بظاظو71.18وزن نسبي )
 %(.82.2( التي جاءت بوزن نسبي )2013،ودراسة )سلمة

( وهو 4.52( حيث كان المتوسط الحسابي )2016،واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )شكري 
وتفسر الباحثة سبب  ( حيث كانت درجة األداء الكلية متوسطة.2007،، ودراسة )العسيليامرتفع جدً 

ا محلية اق واختلف نتائج الدراسات مع الدراسة الحالية كون الدراسات المتفقة معها بالنتيجة جميعهاتف
 بظروف متشابهة أما الدراسات التي اختلفت في النتيجة بقت في محافظات غزة، أي مر المبحوثينوطُ 

 ظروف األداء فيها عن محافظات غزة.تختلف  حيثُطبقت في محافظات الضفة الغربية 
 نتائج السؤال الثالث:

لوجداني اينص السؤال الثالث على: هل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين ممارسة مهارات الذكاء 
 وأداء مديري المدارس بمحافظة رفح؟

 ولإلجابة على هذا التساؤل تم صياغة الفرضية التالية:
لوجداني هارات الذكاء ا( بين مα ≤ 0.05"توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )

 وأداء مديري المدارس".
 ( 33 )جدول

 العلقة بين مهارات الذكاء الوجداني وأداء مديري المدارس
 أداء مديري المدارس المجاالت

 الداللة الداللة قيمة ر
 دالة 0.006 0.31 إدارة االنفعاالت ُبعد

 دالة 0.005 0.31 التعاطف ُبعد

 دالة 0.00 0.56 تنظيم االنفعاالت ُبعد

 دالة 0.03 0.24 التعرف على االنفعاالت ُبعد
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 أداء مديري المدارس المجاالت

 الداللة الداللة قيمة ر
 دالة 0.001 0.36 التواصل ُبعد

 دالة 0.000 0.47 مهارات الذكاء الوجداني

 ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) طردية ه توجد علقة( يوضح أن  33جدول )
αوالداللة  0.47حيث كانت قيمة )ر( =  ،داني وأداء مديري المدارس( بين مهارات الذكاء الوج

 .0.05اإلحصائية أقل من 
حيث  ،إدارة االنفعاالت وأداء مديري المدارس ُبعدذات داللة إحصائية بين  طردية يوجد علقة .1

 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.31كانت قيمة )ر( = 
حيث كانت  ،التعاطف وأداء مديري المدارس ُبعدبين  ذات داللة إحصائية طردية يوجد علقة .2

 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.31قيمة )ر( = 
حيث  ،تنظيم االنفعاالت وأداء مديري المدارس ُبعدذات داللة إحصائية بين  طردية يوجد علقة .3

 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.56كانت قيمة )ر( = 
 ،التعرف على االنفعاالت وأداء مديري المدارس ُبعدداللة إحصائية بين ذات طردية يوجد علقة  .4

 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.24حيث كانت قيمة )ر( = 
حيث كانت  ،التواصل وأداء مديري المدارس ُبعدذات داللة إحصائية بين  طردية يوجد علقة .5

 .0.05والداللة اإلحصائية أقل من  0.36قيمة )ر( = 
ر كون المشاع ؛بين مهارات الذكاء الوجداني وأداء مديري المدارس طردية سر الباحثة وجود علقةوتف

من  امستقرً  اويخلق نمطً  ،واالنفعاالت لها دور رئيسي في رفع مستوى اإلنتاجية واألداء الوظيفي
 تكون أكثر العلقات العامة اإليجابية بين المدير والعاملين، ويؤثر هذا النمط على المدرسة حيث

ي للذكاء الوجداني دور ف ( التي أشارت أن  2010،. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )بظاظوااستقرارً 
 ( إلى وجود علقة بين2018،زيادة فاعلية األداء المهني للمديرين، كما وتشير دراسة )أبو الخير

 (.0.637لدراسة )مهارات الذكاء الوجداني وأداء المديرين وكان معامل االرتباط في هذه ا
 نتائج السؤال الرابع:

ني على ينص السؤال الرابع على: هل هناك أثر ذو دللة إحصائية لممارسة مهارات الذكاء الوجدا
 تحسين أداء مديري مدارس رفح؟
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  ولإلجابة على هذا التساؤل تم صياغة الفرضية التالية:
أداء  ( فيα ≤ 0.05عند مستوى دللة )"تؤثر مهارات الذكاء الوجداني تأثير ذو دللة إحصائية 

 مديري المدارس لدى مديري المدارس بمحافظة رفح".
لقياس أثر المتغير  Stepwiseالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي التدريجي 

 :ليالمستقل )مهارات الذكاء الوجداني( على المتغير التابع )أداء مديري المدارس(، وقد تبين التا
مستوى أداء  ( أن  Stepwiseيبين نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة االنحدار التدريجي )

مديري المدارس وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية فقط بكل من 
ألخرى ات األبعاد اتنظيم االنفعاالت، الدرجة الكلية الذكاء الوجداني( وقد تم استبعاد المتغير  ُبعد)

 متفرقة لعدم وجود تأثير على المتغير التابع )أداء مديري المدارس(. 
  (34 )جدول

 ( المتغير التابع: أداء مديري المدارس(stepwiseتحليل االنحدار التدريجي ))

 المتغيرات المستقلة
معاملت 
 االنحدار

الخطأ 
 المعيار

معاملت االنحدار 
  Beta المعيارية

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية
sig. 

مستوى 
الداللة 
عند 

(0.05) 
 دال 0.000 3.89  0.415 1.61 الثابت

تنظيم  ُبعد
 االنفعاالت

0.58 0.09 0.56 6.04 0.000 
 دال

 دال 0280. 11.8 0.74 06. 0.78 الذكاء الوجداني
 ANOVAتحليل التباين 

 0.000 حتماليةالقيمة اال F 36.5قيمة اختبار 

 2R 0.567قيمة معامل التفسير المعدل 
القيمة االحتمالية 

 0.000 لمعامل التفسير

 معادلة التأثير: 
 )الذكاء الوجداني( 0.78تنظيم االنفعاالت( +  ُبعد) 0.58+ 1.61أداء مديري المدارس= 

هو  س كون المدير الناجحتنظيم االنفعاالت على مستوى أداء مديري المدار  ُبعدوتفسر الباحثة تأثير 
يعرف متى يغضب ومتى يفرح، متى يكافئ ومتى يعاقب، وال يخلط بين عواطفه وعمله ويمكنه  ن  م  

 احتواء مشاعره المتعبة التي تعوق أداء أعماله.
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( حيث نتجت إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية 2013،واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )موصللي
لمطبق قعة الجغرافية اوتفسر الباحثة هذا االختلف إلى اختلف الب بأبعاده الخمسة. للذكاء الوجداني

 فيها البحث، حيث طبقت الباحثة أداة بحثها في فلسطين، أما موصللي فطبقتها في سوريا.
 نتائج السؤال الخامس:

 ة رفحينص السؤال الخامس على: هل هناك فروق بين متوسطات تقديرات مديري المدارس بمحافظ
لعمر، )الجنس، ا الديمغرافيةلختالف المتغيرات  ُتعزى حول ممارستهم مهارات الذكاء الوجداني 

 الي الفلسطيني(؟وزارة التربية والتعليم الع–المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الجهة المشرفة )األونروا 
 ولإلجابة على هذا التساؤل تم صياغة الفرضية التالية:

بين متوسطات استجابة ( α ≤ 0.05) للة إحصائية عند مستوى دللة"توجد فروق ذات د
ت للمتغيرا االمبحوثين حول مهارات الذكاء الوجداني لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 

 .الجهة المشرفة(" - سنوات الخدمة -مؤهل العلمي ال –العمر  -الديمغرافية )الجنس
بين متوسطات استجابة ( α ≤ 0.05) دللة توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  -

غير لمت االمبحوثين حول مهارات الذكاء الوجداني لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 
 .أنثى( –الجنس )ذكر 

 لى الفروق بين المجموعتين إاستخدمت الباحثة اختبار "ت" للتعرف  
 ( 35 )جدول

 لمتغير الجنس ان مستقلتين لمعرفة الفروق تبعً لعينتي  Tنتائج اختبار 

 المجال
 المتوسطات

 اإلناث الذكور مستوى الداللة SIGالقيمة االحتمالية  Tقيمة االختبار 

 غير دالة 0.76 0.29 4.1 1.13 إدارة االنفعاالت ُبعد

 غير دالة 0.86 0.16 1.37 1.38 التعاطف ُبعد

 غير دالة 0.95 0.05 1.3 4.29 تنظيم االنفعاالت ُبعد

 دالة 0.03 2.10 3.9 4.05 التعرف على االنفعاالت ُبعد

 دالة 0.03 2.12 4.18 4.36 التواصل ُبعد

 غير دالة 0.27 1.11 4.17 4.24 مهارات الذكاء الوجداني
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 ≤ 0.05)وهي أكبر من  sig=0.27قيمة مستوى الداللة  ( أن  35يتبين من الجدول رقم )
α)  ه ال توجد فروق بين متوسطات استجابة سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن  وبالتالي

ا لمتغير الجنس، م االمبحوثين حول مهارات الذكاء الوجداني لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 
 التواصل لصالح الذكور. ُبعدالتعرف على االنفعاالت لصالح الذكور، وكذلك  ُبعدعدا 

وجود فروق بين متوسطات استجابة المبحوثين حول مهارات الذكاء الوجداني لدى تفسر الباحثة عدم 
لمتغير الجنس على اهتمام كل من الجنسين بتطوير المهارات  امديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 

 سهامها في تطوير األداء لديهم.إالوجدانية لمعرفتهم مدى 
( التي نتجت أنه ال 2013،( ودراسة )موصللي2015،واتفقت الدراسة مع نتائج دراسة كل من )علي

 لمتغير الجنس. ُتعزى وجد فروق في ممارسة مهارات الذكاء الوجداني ت
( حيث كان هناك فروق في مهارات الذكاء 2017،واختلفت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة )ملحم

( 2015،ة )الفيلكاوي لصالح الذكور ودراس ا( أيًض 2016،الوجداني لصالح الذكور ودراسة )خلف هللا
لح التعاطف لصا ُبعدو  ،واصلالت ُبعدو  ،تنظيم االنفعاالت ُبعدهناك فروق في كل من  حيث نتجت أن  

 اإلناث.
بين متوساااطات اساااتجابة ( α ≤ 0.05) توجد فروق ذات دللة إحصاااائية عند مساااتوى دللة -

 العمر  لمتغير ارفح تبعً المبحوثين حول مهارات الذكاء الوجداني لدى مديري المدارس بمحافظة 
  .لى الفروق بين المجموعاتإاستخدمت الباحثة اختبار "ف" للتعرف  

 ( 36 )جدول
 لمتغير العمر انتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعً 

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
من  أقل الداللة

30 30-40 41-50 
أكثر من 

50 

 غير دالة 0.12 1.98 4.05 4.207 4.26 3.85 إدارة االنفعاالت ُبعد

 غير دالة 0.63 0.58 4.32 4.457 4.39 4.4 التعاطف ُبعد

 غير دالة 0.26 1.34 4.25 4.38 4.38 4.06 تنظيم االنفعاالت ُبعد

التعرف على  ُبعد
 االنفعاالت

 غير دالة 0.93 0.13 3.95 3.995 4 4.02



  

98 
 

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
من  أقل الداللة

30 30-40 41-50 
أكثر من 

50 

 غير دالة 0.34 1.11 4.28 4.313 4.31 4 التواصل ُبعد

مهارات الذكاء 
 الوجداني

 غير دالة 0.32 1.16 4.17 4.27 4.27 4.07

 ≤ 0.05)وهي أكبر من  sig=0.23( أن قيمة مستوى الداللة 36يتبين من الجدول رقم )
α) نه ال توجد فروق بين متوسطات استجابة وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أ

 لمتغير العمر. االمبحوثين حول مهارات الذكاء الوجداني لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 
 ن  وأ ،وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن المديرين صغيري العمر يهتمون بتطوير أنفسهم من كل النواحي

 أن  و  ،توافر مهارات الذكاء الوجداني بصورة كبيرة عندهمالمديرين كبيري العمر بسبب الخبرة لديهم ت
 كل الجهتين المشرفتين تهتم بتطوير الكادر اإلداري لديها وتسعى إلخضاعهم للدورات التدريبية.

واختلفت ، ( حيث ال يوجد اختلف في العمر2013 ،واتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة )موصللي
الوجداني حيث كان هناك فروق في مهارات الذكاء  ،(2015 ،اسة )علينتائج الدراسة مع نتائج در 

 .الصالح األكبر سنً 
بين متوساااطات اساااتجابة ( α ≤ 0.05) توجد فروق ذات دللة إحصاااائية عند مساااتوى دللة -

 لمتغير االمبحوثين حول مهااارات الااذكاااء الوجااداني لاادى مااديري الماادارس بمحااافظااة رفح تبعااً 
 المؤهل العلمي 

  .لى الفروق بين المجموعتينإمت الباحثة اختبار "ت" للتعرف استخد 
 ( 37 )جدول

 لمتغير المؤهل العلمي العينتين مستقلتين لمعرفة الفروق تبعً   Tنتائج اختبار 

 المجال
 المتوسطات

القيمة االحتمالية  Tقيمة االختبار 
SIG 

مستوى 
 ادراسات علي بكالوريوس الداللة

 غير دالة 0.49 0.68 4.18 4.09 إدارة االنفعاالت ُبعد

 غير دالة 0.21 1.25 4.50 4.35 التعاطف ُبعد

 غير دالة 0.88 0.15 4.27 4.29 تنظيم االنفعاالت ُبعد
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 المجال
 المتوسطات

 Tقيمة االختبار 
القيمة االحتمالية 

SIG 
مستوى 
 ادراسات علي بكالوريوس الداللة

التعرف على  ُبعد
 االنفعاالت

 غير دالة 0.79 0.26 4.00 3.97

 غير دالة 0.56 0.57 4.32 4.25 التواصل ُبعد

رات الذكاء مها
 الوجداني

 غير دالة 0.48 0.70 4.19 4.19

 ≤ 0.05)وهي أكبر من  sig=0.48قيمة مستوى الداللة ( أن   37يتبين من الجدول رقم )
α)   ه ال توجد فروق بين متوسطات استجابة وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن

ل لمتغير المؤه اي المدارس بمحافظة رفح تبعً المبحوثين حول مهارات الذكاء الوجداني لدى مدير 
 العلمي.

وتفسر الباحثة عدم وجود فروق بين متوسطات استجابة المبحوثين حول مهارات الذكاء الوجداني 
لمتغير المؤهل العلمي بسبب عدم تفرقة كل الجهتين  الدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 

ك تشجيع الستكمال الدراسة وبالتالي ال يكون هنا ،المشرفتين بين حملة الشهادات المختلفة
ليس  هأي أن   ،المعاملة واحدة بين الجميع والراتب واحد ألن   ؛على الماجستير والدكتوراه  لوالحصو 

 هناك حوافز مادية لحملة الدراسات العليا.
مع  هل العلميلمتغير المؤ  ُتعزى وجد فروق في مهارات الذكاء الوجداني تواتفقت نتيجة الدراسة ال 
( 2015،( واختلفت مع دراسة )علي2013،( ودراسة )موصللي2016،دراسة كل من )العمراني

%( ودراسة 50.5وجد فروق لصالح حملة الدراسات العليا بوزن نسبي )ته حيث أظهرت أن  
( ثم الدبلوم العالي 3.85وجد فروق لصالح البكالوريوس بمتوسط حسابي )ت( حيث 2017،)ملحم

 (.3.52الماجستير بمتوسط حسابي ) ( وأقل شيء لحملة3.61حسابي ) بمتوسط
بين متوساااطات اساااتجابة ( α ≤ 0.05) توجد فروق ذات دللة إحصاااائية عند مساااتوى دللة -

 لمتغير اتبعااً  المبحوثين حول مهااارات الااذكاااء الوجااداني لاادى مااديري الماادارس بمحااافظااة رفح
  .سنوات الخدمة

  .لى الفروق بين المجموعاتإ" للتعرف استخدمت الباحثة اختبار "ف 
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 ( 38 )جدول
 لمتغير سنوات الخدمة انتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعً 

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 
أقل  مستوى الداللة

 5من 
5-10 11-15 16-20 

أكثر من 
20 

إدارة  ُبعد
 االنفعاالت

 غير دالة 0.75 0.46 4.16 4.01 4.192 4.08 4.1

 غير دالة 0.12 1.87 4.3 4.27 4.592 4.33 4.56 التعاطف ُبعد

تنظيم  ُبعد
 االنفعاالت

 غير دالة 0.012 3.30 4.27 4.06 4.508 4.39 4.31

التعرف  ُبعد
على 

 االنفعاالت
 غير دالة 0.97 0.12 4 3.95 3.942 4 4

 غير دالة 0.72 0.51 4.2 4.25 4.317 4.3 4.42 التواصل دُبع

مهارات الذكاء 
 الوجداني

 غير دالة 0.37 1.08 4.18 4.11 4.31 4.22 4.28

 ≤ 0.05)وهي أكبر من  sig=0.37قيمة مستوى الداللة  ( أن  38يتبين من الجدول رقم )
α)   د فروق بين متوسطات استجابة ه ال توجوبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن

لمتغير سنوات  اتبعً  المبحوثين حول مهارات الذكاء الوجداني لدى مديري المدارس بمحافظة رفح
 .الخدمة

ات ل الجهتين المشرفتين بجميع المديرين بغض النظر عن سنو فسر الباحثة هذه النتيجة اهتمام ك  وتُ 
 ة لتطوير مهارات الذكاء الوجداني لديهم.وإخضاع ذوي الخبرة األقل لدورات تدريب ،الخبرة

( حيث 2013 ،( ودراسة )موصللي2016 ،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من )العمراني
لمتغير سنوات الخبرة كمدير، واختلف  ُتعزى نتجت أنه ال توجد فروق في مهارات الذكاء الوجداني 

 ،( ودراسة )الفيلكاوي 2015 ،ودراسة )علي( 2018 ،هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من )ملحم
 الخبرة األعلى. ( حيث أظهرت وجود فروق لصالح ذوي 2015
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بين متوساااطات اساااتجابة ( α ≤ 0.05) توجد فروق ذات دللة إحصاااائية عند مساااتوى دللة -
 لمتغير االمبحوثين حول مهااارات الااذكاااء الوجااداني لاادى مااديري الماادارس بمحااافظااة رفح تبعااً 

 فة الجهة المشر 
 :لى الفروق بين المجموعتينإلتعرف استخدمت الباحثة اختبار "ت" ل 

 ( 39 )جدول
 ة المشرفةهلمتغير الج العينتين مستقلتين لمعرفة الفروق تبعً  Tنتائج اختبار 

 المجال
قيمة  المتوسطات

 Tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 وكالة حكومة الداللة

 دال 0.001 3.35 4.25 3.96 إدارة االنفعاالت ُبعد

 غير دالة 0.97 0.03 4.37 4.37 التعاطف ُبعد

 غير دالة 0.40 0.83 4.33 4.25 تنظيم االنفعاالت ُبعد

 غير دالة 0.22 1.21 4.02 3.93 التعرف على االنفعاالت ُبعد

 غير دالة 0.26 1.12 4.23 4.22 التواصل ُبعد

 غير دالة 0.09 1.69 4.26 4.14 ذكاء الوجدانيمهارات ال

 ≤ 0.05)وهي أكبر من  sig=0.09قيمة مستوى الداللة  ( أن  39يتبين من الجدول رقم )
α)   ه ال توجد فروق بين متوسطات استجابة وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن

لمتغير الجهة  اارس بمحافظة رفح تبعً المبحوثين حول مهارات الذكاء الوجداني لدى مديري المد
 إدارة االنفعاالت توجد فروق لصالح الوكالة. ُبعدالمشرفة، ما عدا 

ت لمتغير الجهة المشرفة اهتمام الجها اوتفسر الباحثة عدم وجود في مهارات الذكاء الوجداني تبعً 
ولتشابه  ،ب المستمرخضاعهم للتدريإالمشرفة على التعليم في كل النواحي التي تخص اإلداريين و 

 الظروف التي يعيشها المدير سواء في مدارس الحكومة أو مدارس الوكالة.
( التي أظهرت عدم وجود فروق بين متوسطات 2016،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )خلف هللا
 لمتغير الجهة المشرفة. ااني تبعً استجابة المبحوثين حول مهارات الذكاء الوجد
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 ل السادس:نتائج السؤا
ح ينص السؤال السادس على: هل هناك فروق بين متوسطات تقديرات مديري المدارس بمحافظة رف

ي، سنوات )الجنس، العمر، المؤهل العلم الديمغرافيةلختالف المتغيرات  ُتعزى حول مستوى أدائهم 
 وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني(؟–الخدمة، الجهة المشرفة )األونروا 

 ولإلجابة على هذا التساؤل تم صياغة الفرضية التالية:
بين متوسطات استجابة ( α ≤ 0.05) "توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة

لديمغرافية للمتغيرات ا االمبحوثين حول أداء مديري المدارس لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 
 ("سنوات الخدمة -المشرفة جهة ال –المؤهل العلمي  –العمر  -)الجنس

بين متوسطات استجابة ( α ≤ 0.05) توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة -
لمتغير  االمبحوثين حول أداء مااديري الماادارس لاادى مااديري الماادارس بمحااافظااة رفح تبعااً 

 أنثى( –الجنس )ذكر 
  :لى الفروق بين المجموعتينإاستخدمت الباحثة اختبار "ت" للتعرف  

  (40 )جدول
 لمتغير الجنس العينتين مستقلتين لمعرفة الفروق تبعً   Tنتائج اختبار 

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 Tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 اإلناث الذكور الداللة

 غير دالة 0.95 0.06 4.12 4.11 أداء مديري المدارس

 ≤ 0.05)وهي أكبر من  sig=0.95قيمة مستوى الداللة  ( أن  40ل رقم )يتبين من الجدو 
α)  وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنه ال توجد فروق بين متوسطات استجابة

 لمتغير الجنس. االمبحوثين حول أداء مديري المدارس لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 
ذكور دم وجود فروق في األداء بسبب تشابه طبيعة العمل اإلداري بين الوتفسر الباحثة هذه النتيجة بع

 وتشابه األهداف اإلدارية المطلوب منهم إنجازها. واتفقت هذه النتيجة مع ،واإلناث على حد سواء
( التي أظهرت عدم 2013،( ودراسة )الدجني2016،( ودراسة )شكري 2016،دراسة كل من )رضوان

( التي نتجت 2013،اختلفت مع دراسة )سلمةو لمتغير الجنس،  ُتعزى يرين وجود فروق في أداء المد
 اث.لصالح اإلن ُتعزى ديرات اإلناث أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المديرين الذكور والم
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بين متوساااطات اساااتجابة ( α ≤ 0.05) توجد فروق ذات دللة إحصاااائية عند مساااتوى دللة -
  .مرلمتغير الع اي المدارس لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً المبحوثين حول أداء مدير 

  :لى الفروق بين المجموعاتإاستخدمت الباحثة اختبار "ف" للتعرف  
 ( 41 )جدول

 لمتغير العمر انتائج التباين األحادي لمعرفة الفروق تبعً 

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
تمالية االح

SIG 
أقل من  مستوى الداللة

30 
أكثر من  41-50 30-40

50 
أداء مديري 

 المدارس
 غير دالة 0.64 0.55 4.08 4.192 4.07 4.01

 ≤ 0.05)وهي أكبر من  sig=0.64قيمة مستوى الداللة  ( أن  41يتبين من الجدول رقم )
α)   وجد فروق بين متوسطات استجابة ه ال توبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن

 لمتغير العمر. االمبحوثين حول أداء مديري المدارس لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 
الصغيرة  المديرين من الفئات العمرية لمتغير العمر أن   ُتعزى وتفسر الباحثة عدم وجود فروق في األداء 

دم وجود ن كبار السن يمتازون بالخبرة، وهذا يؤدي لعيمتازون بحداثة العلم وسرعة التعلم بينما المديري
وق في ( التي أظهرت عدم وجود فر 2016 ،فروق في أدائهم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )رضوان

 لمتغير العمر. ُتعزى األداء 
بين متوساااطات اساااتجابة ( α ≤ 0.05) توجد فروق ذات دللة إحصاااائية عند مساااتوى دللة -

ؤهل لمتغير الم اديري المدارس لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً المبحوثين حول أداء م
 .العلمي

 :لى الفروق بين المجموعتينإاستخدمت الباحثة اختبار "ت" للتعرف 
  (42 )جدول

 لمتغير المؤهل العلمي العينتين مستقلتين لمعرفة الفروق تبعً   Tنتائج اختبار 

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 Tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 بكالوريوس الداللة

دراسات 
 عليا

 غير دالة 0.07 1.79 4.29 4.07 أداء مديري المدارس
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 ≤ 0.05)وهي أكبر من  sig=0.07( أن قيمة مستوى الداللة 42يتبين من الجدول رقم )
α)  ال توجد فروق بين متوسطات استجابة  ه، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن

 ي.لمتغير المؤهل العلم االمبحوثين حول أداء مديري المدارس لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 
لحسبان المدارس ال تأخذ با لمتغير المؤهل العلمي أن   ُتعزى وتفسر الباحثة عدم وجود فروق في األداء 

لكيفية ع فئات المديرين ذوي المؤهلت العلمية المختلفة بنفس اها تتعامل مع جميوأن   ،المؤهل العلمي
 وبالتالي ال أثر للمؤهل العلمي على تصورات المبحوثين لألداء الوظيفي.

 ،( ودراسة )الدجني2016 ،( ودراسة )شكري 2016 ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من )رضوان
لمتغير  ُتعزى فروق في أداء المديرين  ( التي أظهرت عدم وجود2013 ،( ودراسة )سلمة2013

 المؤهل العلمي.
بين متوساااطات اساااتجابة ( α ≤ 0.05) توجد فروق ذات دللة إحصاااائية عند مساااتوى دللة -

هة لمتغير الج االمبحوثين حول أداء مديري المدارس لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 
 المشرفة 

  :الفروق بين المجموعتينلى إاستخدمت الباحثة اختبار "ت" للتعرف  
 ( 43 )جدول

 لمتغير الجهة المشرفة العينتين مستقلتين لمعرفة الفروق تبعً   Tنتائج اختبار  

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 Tاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
 وكالة حكومة الداللة

 غير دالة 0.80 0.257 4.18 4.13 أداء مديري المدارس

 ≤ 0.05)وهي أكبر من  sig=0.80قيمة مستوى الداللة  ( أن  43يتبين من الجدول رقم )
α)  ه ال توجد فروق بين متوسطات استجابة ، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أن

 .ة المشرفةلمتغير الجه االمبحوثين حول أداء مديري المدارس لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 
ليم للجهة المشرفة كون وزارة التربية والتع ُتعزى وتفسر الباحثة عدم وجود فروق في أداء المديرين 

رات المديرين وتخضعهم لدو  ابكافة العاملين في المدارس وخصوًص  اووكالة الغوث كلهما يولي اهتمامً 
 وندوات مستمرة لتحسين األداء. 
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( 2013 ،( ودراسة )سلمة2016 ،جة دراسة كل من )شكري واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتي
وجد فروق في ـه ( التي أظهرت أن  2016 ،( ودراسة )رضوان2013 ،واختلفت مع دراسة )الدجني

 راسة على الجامعات وليس المدارس.حيث كانت الد ،السم الجامعة ُتعزى األداء 
بين متوساااطات اساااتجابة ( α ≤ 0.05) توجد فروق ذات دللة إحصاااائية عند مساااتوى دللة -

ات لمتغير سااااانو  االمبحوثين حول أداء مديري المدارس لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 
 الخدمة كمدير. 

  :لى الفروق بين المجموعاتإاستخدمت الباحثة اختبار "ف" للتعرف  
 ( 44 )جدول

 ق تبعا لمتغير سنوات الخدمة كمديرنتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفرو 

 المجال
قيمة  المتوسطات

االختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

SIG 

مستوى 
أقل من  الداللة

5 5-10 11-15 16-20 
أكثر من 

20 
أداء 

مديري 
 المدارس

4.14 4.19 4.178 4.02 4.07 0.43 0.79 
غير 

 دالة

 ≤ 0.05)وهي أكبر من  (sig=0.79) ( أن قيمة مستوى الداللة44يتبين من الجدول رقم )
α)  وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنه ال توجد فروق بين متوسطات استجابة

 لمتغير سنوات الخدمة االمبحوثين حول أداء مديري المدارس لدى مديري المدارس بمحافظة رفح تبعً 
 كمدير.

 أغلب المديرين متساوين في وات الخدمة بأن  لسن ُتعزى وتفسر الباحثة عدم وجود فروق في األداء 
ة وهي النسب ،%(29.1( سنة )20سنوات خبرتهم أكثر من ) ن  وبلغت النسبة المئوية لم   ،سنوات الخبرة
الدورات  ىحيث تركز عل ،اهتمام الجهات المشرفة بذوي سنوات الخبرة األقل مرتفع األعلى. أن  

 ين أداء المديرين حديثي التعيين.التدريبية والندوات التي من شأنها تحس
( بينما اختلفت مع 2016 ،( ودراسة )شكري 2016 ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من )رضوان

 ( سنوات،5من ) االختلف لصالح ذوي سنوات الخبرة األقل و( التي تعز 2013 ،نتيجة دراسة )الدجني
 وات الخبرة األعلى.االختلف لصالح ذوي سن و( فتعز 2013 ،أما دراسة )سلمة

 



 

 النتائج والتوصيات: الفصل السادس
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 .: النتائجأوًل  -
 .: التوصياتاثانيً  -

 
 توصيات عامة.               
 الدراسات المقترحة.               
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 :تمهيد
ذكاء الوجداني ودورها في تحسين أداء مديري تناولت الباحثة في هذه الدراسة مهارات ال 

المدارس بمحافظة رفح، ومن خلل مناقشة األسئلة واختبار الفرضيات وتفسيرها وربطها بالدراسات 
 السابقة ذات العلقة.

 ها، وآلية تنفيذستعرض الباحثة في هذا الفصل أهم النتائج التي توصلت إليها، وكذلك أهم التوصيات
 المهارات السلوكية لمديري المدارس بهدف تحسين األداء. ومقترحات لتطوير

 : النتائجأوًل 
 ، تم اختبار فرضياته والتوصل إلى النتائج التالية:هفي ضوء تساؤالت البحث وأهداف

  ( 45 )جدول
 نتائج البحث

 النتائج فرضيات البحث أهداف البحث تساؤالت البحث الرقم
 ل البياناتنتائج تحلي

ممارسة  مستوى ما  1
مديري المدارس بمحافظة 

رفح لمهارات الذكاء 
 الوجداني؟

التعرف على درجة 
ممارسة مديري 

المدارس بمحافظة رفح 
لمهارات الذكاء 

 الوجداني

ها ال توجد فرضية ألن  
تقيس المتغير المستقل 
فقط من خلل األبعاد 

 المحددة

تتوافر مهارات الذكاء 
ند مديري الوجداني ع

المدارس بمحافظة 
رفح بمستوى مرتفع 

حيث كان الوزن  اجدً 
 %(84.1النسبي )

ما مستوى أداء مديري  2
 المدارس بمحافظة رفح؟

التعرف على مستوى 
األداء الحالي لمديري 
 المدارس بمحافظة رفح

ها ال توجد فرضية ألن  
 تقيس المتغير التابع فقط

مستوى أداء مديري 
 المدارس بمحافظة

رفح مرتفع حيث كان 
الوزن النسبي 

(82.2)% 
 نتائج العلقة واألثر بين متغيرات البحث المستقلة والتابعة

هل هناك علقة ذات  3
داللة إحصائية بين 

ممارسة مهارات الذكاء 
الوجداني وأداء مديري 

 المدارس بمحافظة رفح؟

معرفة إذا كان هناك 
علقة بين ممارسة 

مهارات الذكاء 
ني وأداء مديري الوجدا

 المدارس بمحافظة رفح

توجد علقة ذات داللة 
إحصائية عند مستوى 

( بين α≤0.05داللة )
ممارسة مهارات الذكاء 

توجد علقة ذات 
داللة إحصائية عند 

مستوى داللة 
(α≤0.05 بين )

ممارسة مهارات 
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 النتائج فرضيات البحث أهداف البحث تساؤالت البحث الرقم
الوجداني وأداء مديري 
 المدارس بمحافظة رفح

الذكاء الوجداني وأداء 
لمدارس مديري ا

بمحافظة رفح حيث 
معامل  كانت قيمة

 0.47)ر(= االرتباط
والداللة اإلحصائية 

 0.05أقل من 
هل هناك أثر ذو داللة  4

إحصائية لممارسة 
مهارات الذكاء الوجداني 
على تحسين أداء مديري 

 المدارس بمحافظة رفح؟

معرفة إذا كان هناك 
أثر ذو داللة إحصائية 

لممارسة مهارات الذكاء 
لوجداني على تحسين ا

أداء مديري المدارس 
 بمحافظة رفح

يوجد أثر ذو داللة 
إحصائية لممارسة مهارات 

الذكاء الوجداني على 
تحسين أداء مديري 

 المدارس بمحافظة رفح

يتأثر مستوى أداء 
مديري المدارس 

بمحافظة رفح بصورة 
جوهرية وذات داللة 
إحصائية فقط بكل 

تنظيم  ُبعدمن )
والدرجة االنفعاالت 

الكلية للذكاء 
الوجداني( بينما ال 
يوجد تأثير لألبعاد 

األخرى )إدارة 
التعرف  -االنفعاالت

 -على االنفعاالت
 التعاطف( -التواصل

 نتائج الفروق في استجابات أفراد العينة
هل هناك فروق بين  5

متوسطات تقديرات 
مديري المدارس بمحافظة 

رفح حول ممارستهم 
لوجداني مهارات الذكاء ا

الختلف  ُتعزى 
 الديمغرافيةالمتغيرات 

)الجنس، العمر، المؤهل 

الكشف عن الفروق في 
متوسطات تقديرات 

مديري المدارس 
بمحافظة رفح حول 

ممارستهم مهارات 
الذكاء الوجداني 

لف المتغيرات باخت
)الجنس،  الديمغرافية

ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى 

( بين α≤0.05داللة )
متوسطات تقديرات مديري 

المدارس بمحافظة رفح 
حول ممارستهم مهارات 

 ُتعزى الذكاء الوجداني 
للمتغيرات الديمغرافية 

ثبت صحة الفرض 
باستثناء وجود فروق 

لمتغير الجنس  ُتعزى 
ي ُبعدفي كل من 

)التعرف على 
 -االنفعاالت

والتواصل( لصالح 
 الذكور
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 النتائج فرضيات البحث أهداف البحث تساؤالت البحث الرقم
العلمي، سنوات الخدمة، 
الجهة المشرفة )األونروا 

وزارة التربية والتعليم –
 العالي الفلسطيني(؟

العمر، المؤهل العلمي، 
سنوات الخبرة، الجهة 

 المشرفة(.

نس، العمر، المؤهل )الج
العلمي، سنوات الخبرة، 

 الجهة المشرفة(.

 ُتعزى ووجود فروق 
لمتغير الجهة المشرفة 

إدارة  ُبعدفي 
االنفعاالت لصالح 

 الوكالة
ك فروق بين هل هنا 6

متوسطات تقديرات 
مديري المدارس بمحافظة 
رفح حول مستوى أدائهم 

الختلف  ُتعزى 
 الديمغرافيةالمتغيرات 

)الجنس، العمر، المؤهل 
العلمي، سنوات الخدمة، 
الجهة المشرفة )األونروا 

وزارة التربية والتعليم –
 العالي الفلسطيني(؟

الكشف عن الفروق في 
متوسطات تقديرات 

ي المدارس مدير 
بمحافظة رفح حول 

مستوى أدائهم باختلف 
 الديمغرافيةالمتغيرات 

)الجنس، العمر، 
المؤهل العلمي، سنوات 

، الجهة خدمةال
 المشرفة(.

ال توجد فروق بين 
متوسطات تقديرات مديري 

المدارس بمحافظة رفح 
 ُتعزى حول مستوى أدائهم 
الختلف المتغيرات 

)الجنس،  الديمغرافية
المؤهل العلمي، العمر، 

سنوات الخدمة، الجهة 
وزارة –المشرفة )األونروا 

التربية والتعليم العالي 
 الفلسطيني(

ثبت صحة الفرض 
بعدم وجود فروق في 

 ُتعزى مستوى األداء 
 الديمغرافيةللمتغيرات 

 : إعداد الباحثة باالستناد إلى نتائج التحليل االحصائيصدرالم
 : التوصياتاثانيً 

 ائج التي تم التوصل إليها يمكن تقديم التوصيات التالية:في ضوء النت
 ( 46 )جدول

 لمتغيرات البحث االتوصيات الخاصة بالبحث وفقً 
 جهة التنفيذ آلية التنفيذ التوصية الرقم

  التوصيات الخاصة بالمتغير المستقل: الذكاء الوجداني
ل الحد من أج ادعم مديري المدارس نفسيً  1

 من توتر العمل
عن طريق عمل  -1

جلسات تفريغ نفسي 
 وانفعالي

االهتمام بالعوامل  -2
الشخصية والنفسية 

واإلدارية للمدير، 

الجهات المشرفة 
مؤسسات باالشتراك مع 
 الدعم النفسي
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 جهة التنفيذ آلية التنفيذ التوصية الرقم
وعدم تجاهل 

 احتياجاتهم الخاصة
تعزيز مفهوم إدارة العواطف واالنفعاالت  2

سي في والذكاء الوجداني كعامل أسا
تحسين مستوى األداء، ويتفرع من هذه 
التوصية خمس توصيات متعلقة بأبعاد 

 الذكاء الوجداني وهي:

عن طريق عقد لقاءات دورية 
وورشات عمل ودورات تدريبية 

 يكون محورها:

 

المديرين على  تعزيز قدرات -1
لى انفعاالتهم وانفعاالت إالتعرف 
 اآلخرين

رفع قدرة المدير على عكس 
ال الدقيق الذي يشعر به االنفع

 على ملمح وجهه وبدنه

الجهات المشرفة 
مؤسسات  باالشتراك مع

 التنمية البشرية

المديرين على إدارة  تعزيز قدرات -2
 انفعاالتهم 

معرفة ما هو االنفعال المناسب 
المطلوب إثارته، وما هو تأثيره 

على سلوك وتفكير الفرد المقابل 
وما هو التوقيت المناسب 

 رتهإلثا

 المشرفة الجهات
 مؤسسات مع باالشتراك

 البشرية التنمية

المديرين على  تعزيز قدرات  -3
 تنظيم االنفعاالت

عن طريق رفع القدرة على حل 
 المشكلت

 المشرفة الجهات
 مؤسسات مع باالشتراك

 البشرية التنمية
المديرين على  تعزيز قدرات -4

 التواصل البناء
زيادة التواصل الفعال بين 

اء الهيئة التدريسية وأولياء أعض
األمور والمؤسسات المجتمعية 

 الفاعلة

الجهات المشرفة 
باالشتراك مع مجلس 

 أولياء األمور

رفع قدرة المديرين على  -5
 التعاطف مع اآلخرين

عن طريق عرض قضايا 
إنسانية مختلفة على المدير 

 وكيفية التعامل معها

 المشرفة الجهات
 مؤسسات مع باالشتراك

 البشرية ميةالتن
  التوصيات الخاصة بالمتغير التابع: األداء

تبادل الخبرات بين مديري مدارس وزارة  1
التربية والتعليم ومديري مدارس وكالة 

 الغوث

عمل ندوات وورشات عمل 
مشتركة بين مديري الجهتين 

 المشرفتين ولقاءات دورية بينهم

وزارة التربية والتعليم 
العالي باالشتراك مع 

 ونروااأل
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 جهة التنفيذ آلية التنفيذ التوصية الرقم
تبادل الخبرات مع الدول الخارجية حول  2

 تحسين األداء
إرسال بعثات للدول المجاورة 

واألجنبية ذات التجارب الناجحة 
 في األداء الوظيفي

الجهات المشرفة 
وزارات باالشتراك مع 

التعليم في الدول 
 المجاورة

مكافأة المدير المتميز لزيادة كفاءته  3
 وتحسين أداءه

 الجهات المشرفة وافز مادية أو معنوية مكافأة وح

عن طريق منحه منح  -1 للمدير المتميز الدفع باتجاه متابعة الدراسة 4
تعليمية للدراسات 

 العليا

خلق بيئة تنافسية بين  -2
 المديرين

تشجيع البحوث  -3
 العلمية المبتكرة

الجهات المشرفة 
باالشتراك مع 

الجامعات المحلية 
والخارجية والمؤسسات 

عم المنح التي تد
 التعليمية

اتباع األساليب التكنولوجية الحديثة في  5
 العمل بهدف تحسين األداء

تحديد الطرق والوسائل والبرامج 
تؤدي إلى رفع تي الحديثة ال

كفاءة المدير في العمل وتحسين 
مثل استخدام  أدائه الوظيفي

تواصل االجتماعي في لوسائل ا
التواصل مع المعلمين، 

البصمة  واستخدام جهاز
 للحضور والغياب

الجهات المشرفة 
باالشتراك مع قسم 

تكنولوجيا المعلومات 
في الجامعات المحلية 

 والعربية

 المصدر: إعداد الباحثة
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 توصيات عامة:
 :بناًء على السؤال المفتوح الوارد باالستبانة والذي نصه

 س بهدف تحسين األداء"المدار  يري ات لتطوير المهارات السلوكية لمد"يرجى ذكر أي اقتراح
ددهم ع%( من أفراد العينة والبالغ 20.25من أفراد العينة أي ما نسبته ) ا( فردً 16) عليهأجاب والذي 

 :باإلمكان عرض أهم توصياتهم الموجهة للجهات المشرفة والمديرين كالتالي ومديرة. ا( مديرً 79)
 ( 47 )جدول

 المفتوحاإلجابة على السؤال 
 نسبة التكرار االقتراح الرقم

والسرية في حلها للوصول إلى مدارس فاعلة وتصل  ،متابعة المدارس من مشكلت وعوائق 1
 .لمستوى الجودة في األداء

75% 

 %68.75  .المدارس في العمل لتطوير اللزمة المواردتطوير ومتابعة  2
 %43.75 .عالية تبني أفكار مديري المدارس من ذوي الخبرات ال 3
بها  ن نشرات وأوامر إدارية من قبل اإلدارة العليا والتي تلتزممالتنفيذ الدقيق لما يصدر  4

 .إدارات المدارس بشكل دقيق
37.5% 

 %31.25 .توسيع دائرة التفويض اإلداري  5
 %18.75 .معاملة الجميع بنزاهة ومصداقية 76

 المصدر: إعداد الباحثة
%( من المبحوثين أوصوا بضرورة متابعة مشكلت 75( أن )47رقم )ويتضح من الجدول  
ة بعة المشكلت التي تواجه المدارس، وتفسر الباحثة ذلك بقل، وهذا يدل على الضعف في متاالمدارس

 الموارد المادية المتوفرة لدى الجهات المشرفة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.
%( وهذا يدل على أن 18.75مصداقية فقد حصل على نسبة تكرار )أما بند معاملة الجميع بنزاهة و 

لكلية ا، حيث ال تؤثر هذه النسبة على النسبة الجميع ُيعامل من ق بل الجهات المشرفة بنزاهة ومصداقية
 لعدد المبحوثين.
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 الدراسات المقترحة:
 أداء مديري المدارس.ب وعلقتهادراسة دور الصفات القيادية  -1
 لوجداني وعلقته باتخاذ القرارات اإلدارية لدى مديري المدارس.الذكاء ادراسة  -2
 دراسة جودة اتخاذ القرار وعلقته بمستوى أداء مديري المدارس. -3

 خالصة المبحث:
في ضوء تساؤالت  لدراسة من خلل التحليل االحصائيتناول هذا المبحث النتائج التي توصلت إليها ا

بالمتغير المستقل  خاصةقت بالنتائج، وتم تقسيمها إلى توصيات ، والتوصيات التي تعلالبحث وأهدافه
ثم انتهى بالدراسات وتوصيات عامة بناًء على السؤال المفتوح،  بالمتغير التابع، خاصةوتوصيات 

  المقترحة.
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 والمراجع رالمصادقائمة 
 القرآن الكريم

 : المراجع العربية:أوًل 
 الكتب:

 ( 1994أبو ناهية، صلح الدين :) نجلو المصرية.، القاهرة، مكتبة األالقياس التربوي 
 ( 2008الخضر، عتمان :)الكويت، شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع، الذكاء الوجداني ،

 .11ط
 ( 2012العيسوي، عبد الرحمن :)دار القياس والتجريب في علم النفس والتربية، بيروت ،

 النضهة للطباعة النشر والتوزيع.
 اإلسكندرية، منشأة الختبارات والمقاييس النفسية والعقلية(: 2003الرحمن ) العيسوي، عبد ،

 سكندرية.المعارف باإل
 ( 2011الفروخ، فايز :)األردن، دار التعليم التنظيمي وأثره في تحسين لأداء الوظيفي ،

 الجليس للنشر والتوزيع.
 ( تقنيات 2002المشوخي، حمد :)ار الفكر العربي.القاهرة، د ومناهج البحث العلمي 
 ( 2004النوح، عبد هللا :) الرياض، مطبعة الملك عبد هللا.مبادئ البحث التربوي ، 
 ( 2010ترافيس برادبيري وجيني جريفز :)مكتبة جرير.الكتاب السريع للذكاء العاطفي ، 
 ( 2012جاب هللا، منال :) مصر، دار العلم أسس وتطبيقات-سيكلوجية الذكاء النفعلي ،

 للنشر والتوزيع. واإليمان
 ( 2006حسين، سلمة، وحسين، طه :)مصر، الذكاء الوجداني للقيادة التربوية ،

 اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
 ( 2015حمدي، عبير :)سما للنشر والتوزيع.أسرار التحكم الذاتي في المشاعر والعواطف ، 
 ( 2000عثمان، السيد :)القاهرة:، دار الفكر العربي. فسية،القلق وإدارة الضغوط الن 
 ( 2010مسعود، وليد :)السعودية، جامعة المئينات والدرجات المعيارية والتوزيع الطبيعي ،

 أم القرى.
 ( 2011هارفي، دوتشيندورف :) ،مكتبة جرير.النوع اآلخر من الذكاء 
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 الرسائل العلمية والدوريات:
 ( الذكاء العاطفي وع2010األسطل، مصطفى :) لقته بمهارات مواجهة الضغوط لدى طلبة

 فلسطين، الجامعة اإلسلمية. رسالة ماجستير غير منشورة،كليات التربية بجامعات غزة، 
 ( 2012أبو دية والرقاد):  الذكاء العاطفي لدى القادة األكاديميين في الجامعات األردنية

مجلة الجامعة  ،ة التدريسيةالرسمية وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئ
 .763-737ص ص  ،2ع  ،20م ، اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية

 مستوى الذكاء العاطفي وعالقته بتحسين أداء مديري المدارس في  :(2018) ، أحمدأبوالخير
المجلة الدولية  ،المرحلة األساسية الدنيا التابعة لوكالة الغوث بمنطقة غرب غزة التعليمية

 .2، ع3، مالتربوية والنفسية لدراساتل
 ( أخلقيات المهنة ودورها في األداء  الوظيفي 2015أبو الكاس، المعتصم باهلل :) للعاملين

فلسطين، أكاديمية ، رسالة ماجستير غير منشورةفي المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة، 
 اإلدارة والسياسة للدراسات العليا.

 ام تقييم أداء مديري المدارس بوكالة الغوث الدولية بغزة من نظ :(2012) ، صلحرزق  أبو
 جامعة األزهر. ،فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،وجهة نظرهم وسبل تطويره

 ( اإلبداع اإلداري وعلقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام 2009العجلة، توفيق :)
فلسطين، الجامعة ، ستير غير منشورةرسالة ماج)دراسة تطبيقية على وزارات قطاع غزة، 

 اإلسلمية.
 أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاملين في  :(2011) ، عبد هللاالجساسي

األكاديمية ، سلطنة عمان ،رسالة ماجستير غير منشورة، وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان
 العربية البريطانية للتعليم العالي.

 أثر الحوافز في تحسين أداء العاملين في مؤسسات القطاع العام  :(2013) غازي ، الحاليبة
 جامعة الشرق األوسط. ،األردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،في األردن

 واقع األداء المؤسسي في مداس دار األرقم بمحافظات غزة في  :(2013) ، عليالدجني
، غزة، فلسطين ،لة ماجستير غير منشورةرسا ،ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره

 الجامعة اإلسالمية.
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 رسالة  ،دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي :(2013) ، ريمالشريف
 جامعة الملك عبد العزيز بجدة. ،المملكة العربية السعودية ،ماجستير غير منشورة

 وعالقته بالذكاء االنفعالي لدى  الرضا الوظيفي :(2013) ، جمال، والقداح، محمدالعساف
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  ،معلمي الصفوف الثالثة األولى في محافظة العاصمة

 .333-307ص ص  ،3ع  ،21م  ،التربوية والنفسية
 تقدير درجة فعالية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة الشاملة  :(2007) ، رجاءالعسيلي

 .25-2ص ص ، جامعة البحرين لة العلوم التربوية والنفسيةمج ،في مدينة الخليل
 درجة توافر مهارات الذكاء الوجداني لدى مديرات المدارس  :(2016) ، حنانالعمراني

البحوث والنشر العلمي  ،االبتدائية الحكومية للبنات بمدينة تبوك من وجهة نظر المعلمات
 .2، ج4، ع32م المجلة العلمية

  الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق المهني لدى معلمي ومعلمات  (:2015) ، حليمةالفيلكاوي
 .2، ج3ع ،العلوم التربوية، المرحلة الثانوية بدولة الكويت

  واقع األداء الوظيفي لمديري مدارس التعليم األساسي من وجهة : (2012) ، محمدالمسوري
 .688-665ص ص  ،101ع  ،األستاذ، نظر المديرين والمعلمين

 الذكاء الوجداني وعالقته بجودة الحياة األكاديمية لدى الدارسين  :(2012نواجحة والفرا. )ال
مجلة جامعة األزهر سلسلة العلوم  ،بجامعة القدس المفتوحة بمنطقة خانيونس التعليمية

 .90-57ص ص  ،2ع  ،14م  ،اإلنسانية
 ى طلبة جامعة األقصى الذكاء الوجداني وعالقته باإليجابية لد :(2013) النواجحةوعلوان

-1ص ص  ،1ع، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،بمحافظات غزة
51. 

  تقيي أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي المدارس  :(2013) ، عارفحامدأبو
 جامعة بيرزيت. ،فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األساسية في مدينة القدس

 أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظيفي للمدراء العاملين في  :(2010) ، عزميبظاظو
الجامعة  ، غزة،فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة ،مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا

 اإلسالمية.
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 عالقة الذكاء العاطفي بجودة القرارات اإلدارية دراسة ميدانية على  :(2016) ، نهىحمد
، فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،لفلسطينية في محافظات قطاع غزةالجامعات ا

 جامعة األزهر. غزة،
 إدارة المعرفة ودورها في تحسين مستوى أداء العاملين في جهاز  :(2017) ، حمودةحمودة

أكاديمية اإلدارة والسياسة  ،غزة، فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الشرطة الفلسطيني
 لعليا.للدراسات ا

 الذكاء االنفعالي لدى مديري المدارس األساسية بمحافظة  :(2016) ، محمودخلف هللا
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  ،خانيونس وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لديهم

 .151-129ص ص ، 24ج  ،التربوية والنفسية
 اء الوظيفي للمدراء العاملين عالقة الحوسبة السحابية بتطوير األد :(2016) ، عزيزةرضوان

جامعة  ، غزة،فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قطاع غزة -بالجامعات الفلسطينية
 األزهر.

 الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض أساليب التعلم  (:2003) زيدان، عصام، واإلمام، كمال
 .62-11 ص ص ،1، ع2، ممجلة دراسة عربية في علم النفس ،وأبعاد الشخصية

 العالقة بين السلوك التوافقي والذكاء االنفعالي لدى طلبة تخصص  :(2015) ، نهايةسبوبة
 ، نابلس،فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،التربية الرياضية في اجامعات الفلسطينية

 جامعة النجاح.
 ة دور المساءلة في تحسين أداء المعلمين بمدارس وكالة الغوث بغز  :(2013) ، جهادسالمة

جامعة  ، غزة،فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،من وجهة نظر المديرين وسبل تطويره
 األزهر.

  رسالة  ،دور الثقافة التنظيمية القوية في تحسين أداء العاملين :(2016) ، محمدشاطري
 جامعة محمد خضير بسكرة. ،الجزائر ،ماجستير غير منشورة

  عالقتها باألداء الوظيفي لدى مديري المدارس الرقابة اإلدارية و  :(2016) ، مرحشكري
 ،الحكومية األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر المديرين أنفسهم

 جامعة النجاح الوطنية. ، نابلس،فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة
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 ( تطبيق التخطيط االستراتيجي وعلقته بأداء المؤسسات األهل2010صيام، آمال :) ية النسوية
 جامعة األزهر. ،فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورةفي قطاع غزة، 

 مجلة كلية  ،نفعالي: مفهومه وقياسهالذكاء اال :(1998) ، فاروق، وعبد السميع، محمدعثمان
 .38ع ،، جامعة المنصورةالتربية

 لة ماجستير رسا ،أثر الثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي :(2008) ، أسعدعكاشة
 الجامعة اإلسالمية. ،غزة ،فلسطين ،غير منشورة

 الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعية وأنماط التعلق لدى  :(2011) ، أحمدعلوان
في  نيةالمجلة األرد ،طلبة الجامعات في ضوء متغيري التخصص والنوع االجتماعي للطالب

 .144-125ص ص  ،2ع  ،7م  ،العلوم التربوية
 قياس مستوى الذكاء الوجداني لدى بعض العاملين في القطاع العام :(2015) ، أسماءعلي، 

 .1، ع40، منسانية(اإل مجلة أبحاث البصرة )العلوم 
 الذكاء الوجداني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت  :(2016) ، ذبيحي، وقدوري، رابحلحسن

 .117-94ص ص  ،سية والتربويةمجلة العلوم النف ،لدى تالميذ المرحلة الثانوية
 الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  :(2017) ، هبهملحم

نظر  جهةممارستهم لعملية صنع القرار األخالقي من و  بمستوى العاصمة عمان وعالقته 
 جامعة الشرق األوسط. ،األردن ،رسال ماجستير غير منشورة ،المعلمين

 أثر الذكاء العاطفي في أداء المديرين وأنماط القيادة اإلدارية :(2013) د، محمموصللي، 
 جامعة حلب.، سوريا، رسالة ماجستير غير منشورة
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 نترنت: مواقع اإل اثالثً 
 الذكاء العاطفي يؤثر على األداء الوظيفي. تم االسترداد من لهن:   (:2010) عليوة، محمد

http://lahona.com.html  
 خطوات رئيسية لتحقيق التميز الوظيفي. تم االسترداد من البيان 8(: 2015) نعيم، وائل: 

page-senses/last-https://www.albayan.ae/five  -06-06-2015/
1.2390 

 فح. تم االسترداد من وفا: (: ر 2011وفا ) -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3294 

  ًا(: تعداد سكان غزة يكمل مليوني نسمة. تم االسترداد من معً 2016اإلخبارية ) اوكالة مع :
http://maannews.net/Content.aspx?id=819373 

 (. تم االسترداد من: 2018فلسطين ) -موقع وزارة التربية والتعليم العالي
https://www.mohe.pna.ps/moehe/moehecreation 

 ( ؟. تم االسترداد من: 2017موقع فلسطين سؤال وجواب)(: ما هي األونروا )وكالة الغوث
http://www.palqa.com/الغوث؟-وكالة-األنروا-هي-الفلسطينيون/ما  
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 قائمة المالحق
 

 ( 1ملحق رقم) قائمة بأسماء السادة المحكمين 
 الستبانة بصورتها النهائية (2م )ملحق رق 
 ( 3ملحق رقم) كتاب تسهيل مهمة باحث 
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 (1ملحق رقم )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 
 مكان العمل اسم المحكم الرقم

 رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا د. محمد المدهون  1

 الجامعة اإلسلمية-أستاذ مشارك  د. جميل الطهراوي  2

 الجامعة اإلسلمية -أستاذ مساعد د. إياد الدجني 3

 اأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العلي -أستاذ مساعد د. محمد الجريسي 4

 كلية فلسطين التقنية -أستاذ مساعد د. منصور األيوبي 5

 أستاذ مساعد أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا د. محمود الشنطي 6

 مدير مركز التكنولوجيا –أستاذ مشارك  محمود الرنتيسيد.  7

 محلل إحصائي محمد العكرأ.  8
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 (2ملحق رقم )
اهلل الرمحن الرحيمبسم   

 

 برنامج الدراسات العليا املشترك بين

 العليا وجامعة األقص ى بغزة  أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات 

 
 

 غزة –جامعة األقصى 

 

 ر/ة ....................حفظه/ها هللااألخ/ت المدي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 الموضوع: تعبئة استبانة دراسة علمية

ي تقوم به الباحثة والذي إن التقدم العلمي ال يمكن تحقيقه إال بربط الجانب النظري بالجانب العملي، ونظًرا لطبيعة البحث الذ

ة تقوم بعمل فإن الباحثودورها في تحسين األداء لدى مديري المدارس بمحافظة رفح( )مهارات الذكاء الوجداني بعنوان 

 يادة واإلدارة.دراسة لجمع البيانات المطلوبة لهذه الدراسة وذلك استكمااًل لمتطلبات إعداد رسالة الماجستير في الق

بأنكم األكثر معرفة  الوطن، وإيماننا العميق وإيمانًا من الباحثة بأهمية موضوع الدراسة في تطوير المؤسسات التعليمية في

وجهنا إليكم بوضع هذه المؤسسات التعليمية )المدارس( وأنكم خير مصدر للوصول للمعلومات كونكم أهل خبرة ومعرفة، ت

 لتعبئة هذه االستبانة وكلنا أمل أن نجد التعاون المطلق من قبلكم.

ن المعلومات التي ستعبأ من ة واختيار اإلجابة التي تعكس الواقع الفعلي علًما بأيرجى من سيادتكم قراءة فقرات االستبانة المرفق

 قبلكم ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.

 وتقبلوا منا جزيل الشكر واالمتنان

 

 إعداد الباحثة/ هبه نافذ سالمة الهمص

 0599792838جوال رقم/ 

: البيانات الشخصية والوظيفية  أوًلا

 ( في المكان الذي يتناسب مع حالتك:xالرجاء وضع عالمة )
 الجنس -1

 أنثى      ذكر                                       
 العمر -2

 

 سنة40إلى  30من  سنة             30أقل من  

 سنة 50أكثر من   سنة      50إلى  41من  
 

 المؤهل العلمي -3

 دكتوراه ماجستير                            بكالوريوس  دبلوم           
 كمدير سنوات الخدمة -4
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 سنوات 10إلى  5من  سنوات       5أقل من  

 سنة  20إلى  16من  سنة      15إلى  11من  

 سنة  20أكثر من   
 

 الجهة المشرفة -5

 األونروا  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني     
 
 
 

 قرات اًلستبانةثانياُ: ف
ه ال يوجد إجابة صحيحة أن   ا( في الحقل المناسب، علمً xحدد درجة موافقتك على مدى توفر العبارات التالية وذلك بوضع إشارة ) فضاًل    

 مقياس اإلجابة كما يلي: إن  هي التي تعبر عن وجهة نظرك، حيث وإجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة 
 (1( )ال يحدث =2= ا( )يحدث نادرً 3= ا( )يحدث أحيانً 4دةً =( )يحدث عا5= ا)يحدث دائمً 

 : مهارات الذكاء الوجداني:أوًلا 

 يحدث السؤال م.
 ادائمً 

 يحدث
 عادةً 

 يحدث
 اأحيانً 

 يحدث
 انادرً 

 ال
 يحدث

      االنفعاالت إدارة ُبعد فقرات أوالً 
      لها. أتعرض ضغوط أي تحت هادئ أنا  .1
      بإرادتي. عاطفيا تاجهأح ما أفعل أن   ستـطيعأ  .2
      اإليجابية. إلى السلبية مشاعري  من التحول أستطيع  .3
      مزعج. أمر أي عدب   نفسي على السيطرة أستطيع  .4
      السلبي. تفكيري  في التحكم أستطيع  .5
      حياتي. في ةمهم قرارات اتخاذ في مشاعري  تساعدني  .6
      بيسر. والفكاهة كالمرح يةاإليجاب االنفعاالت استدعاء أستطيع  .7
      .أهدافي تحقيق عدم أمام والتفاؤل األمل لدي   يظل  .8

      التعاطف ُبعد فقرات اثانيً 

      .اآلخرين لدى الجماعة بنبض الشعور أستطيع  .9

      لآلخرين. االنفعالية بالناحية اإلحساس على قدرة عندي  .10

      وجوههم. اتتعبير  من الناس مشاعر قراءة أستطيع  .11

      اآلخرين. أحاسيس مع أتناغم  .12

      لآلخرين. العاطفية حتياجاتاال أتحسس  .13

      عليهم. امشفقً  يجعلني اآلخرين بمشاعر الشديد إحساسي  .14

      اآلخرين. لمشاكل الفع   بشكل أستمع  .15

      بسهولة. اآلخرين مشاعر فهم أستطيع  .16

      نفعاالتاال تنظيم ُبعد فقرات اثالثً 
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      .ممتع عمل إلى الممل العمل تحويل أستطيع  .17

      أعمالي. بإنجاز أقوم عندما اجانبً  عواطفي أنحي أن   أستطيع  .18

      ألعمالي. أدائي تعوق  التي اإلجهاد مشاعر احتواء أستطيع  .19

      الضغوط. تحت حتى النجاح تحقيق أستطيع  .20

      ة.سريع نتائج أحقق ال عندما أصبر  .21

      التحدي. رغم عملي إنجاز في أنـهمك أن أستطيع  .22

      عال. وبتركيز بنشاط المهام إنجاز أستطيع  .23

      به. أقوم عمل أي إنجاز عند بالهدوء أتصف  .24

      االنفعاالت على التعرف ُبعد فقرات ارابعً 

      حياتي. تغيير في السلبية مشاعري  تساعدني  .25

      السيئ. جالمزا يغمرني  .26

يحدث  السؤال م.

 دائما

يحدث 

 عادةً 

يحدث 

 اأحيانً 

يحدث 

 انادرً 

ال 

 يحدث

      حياتي. قيادة في اإليجابية انفعاالتي أستخدم  .27

      مشاعري. عن التعبير أستطيع  .28

      مشاعري. عن مسؤواًل  نفسي أعتبر  .29

      اآلخرين. تجاه رقيقة مشاعر لدي    .30

      الوقت. أغلب الصادقة عري مشا إدراك أستطيع  .31

      بي. يتعلق قرار اتخاذ عند السلبية مشاعري  مواجهة أستطيع  .32

      التواصل ُبعد فقرات اخامسً 

      اآلخرين. من تصدر التي االجتماعية اإلشارات أعلم  .33

      اآلخرين. على اقويً  اتأثيرً  أمتلك  .34

      بأسئلتهم. الناس ضايقني إذا غضبأ  ال  .35

      الغرباء. مع التحدث في صعوبة أجد ال  .36

      اآلخرين. أحاسيس تجاه الفع   أنا  .37
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