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الميـ لؾ الحمد يا رب العالميف ،عمى عظيـ عطاياؾ كنعمؾ يا أكرـ األكرميف ،الميـ لؾ الحمد

عمي بأمنية خبيئة منذ سنيف.
أف آتيتني مف كؿ شيء ،كمٌننت ٌ

عند كصكلنا لنياية األشياء كعند اقتراب رحمتنا عمى االنتياء ،كمصداقنا لحديث الرسكؿ عف
أبي ىريرة – رضي اهلل عنو  -عف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ – قاؿ" :ل رشكر اهلل من ل رشكر

الناس" ركاه الترمذم .بفيض مف االحتراـ كالتقدير كاالمتناف أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى أستاذم الفاضؿ
نصحا في سبيؿ نجاح ىذه
جيدا كال
الدكتكر /فارز عمي األسود الذم كاف لي بمثابة نأبا لـ ٌ
يدخر ن
ن
يشرفني أف أقدـ عظيـ شكرم كأعضاء
الدراسة طكاؿ فترة إشرافو فجزاه اهلل عني خير الجزاء ،كما ٌ

مجمس جامعة األزىر الشامخة ممثمة برئيسيا ،كما أتقدـ بأسمى آيات الشكر إلى عمادة كمية التربية
ممثمةن بعميدىا كالى عمادة الدراسات العميا كالبحث العممي ممثمةن بعميدىا كما أتكجو بجزيؿ الشكر إلى
أساتذتي الكراـ أعضاء الييئة التدريسية في قسـ أصكؿ التربية.

أيضا لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة عمى تشريفيـ لي بقبكؿ مناقشة بحثي
كما أتقدـ بالشكر ن
المتكاضع ،الدكتكر صييب كماؿ األغا ك الدكتكر فؤاد عمي العاجز كال أنسى شكر السادة المحكميف،

كأخص بالذكر الدكتكر /حسف رصرص عمى دعمو كمساندتو.

كأقدـ خالص شكرم كتقديرم كمحبتي إلى صديقاتي :نكرة ،كايماف،كأسماء كشيماء ،كأـ عمار،
كحناف ككفاء ،كغادة.
كما أتقدـ بشكر خاص كمميز ألمي ك أبي ك زكجي ك أبنائي عمى دعميـ كمساندتيـ الدائمة.
أخير أرجك أف يتقبؿ اهلل  -عز كجؿ  -ىذا العمؿ لكجيو الكريـ كيجعمو في ميزاني كميزانيـ.
ك نا

ج

ممخص الدراسة
عنوان الدراسة" :درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لممساءلة اإلدارية كعالقتيا
بمستكل الذكاء العاطفي لدييـ".

إعداد الباحثة :ضراء رأفت أبو شرخ
إشراف :األستاذ الدكتور فارز عم األسود
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لممساءلة اإلدارية ،كعالقتيا

بمستكل الذكاء العاطفي لدييـ في محافظات غزة.

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كقامت الباحثة بتصميـ أداة الدراسة ،كىي عبارة عف استبانتيف:
االستبانة األكلى" :المساءلة اإلدارية"ك تحتكم ( )29فقرة  ،االستبانة الثانية" :الذكاء العاطفي"ك تحتكم

( )29فقرة.

كطبقت األداة عمى عينة مقدارىا ( )479معممان ك معممة منيـ ( )206ذككر ك( )276إناث.
وخموت الدراسة بعدة نتائج أىميا:
 -1أف مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة يمارسكف المساءلة اإلدارية بدرجة كبيرة كبكزف نسبي
( )%81.04كذلؾ مف كجية نظر المعمميف.

 -2أف مستكل الذكاء العاطفي لدم مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة كاف بدرجة كبيرة كبكزف
نسبي ( ،)%79.80كذلؾ مف كجية المعمميف.

 -3كجكد عالقة جكىرية طردية كبيرة بيف درجة المساءلة االدارية كمستكل الذكاء العاطفي لدل
مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة.

 -4عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المساءلة اإلدارية تيعزل إلى متغير
(الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة) ،بينما ظيرت فركؽ ذات داللة إحصائية في متغير
المنطقة التعميمية لصالح منطقتي شرؽ خانيكنس ك شماؿ غزة.

 -5عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الذكاء العاطفي تيعزل إلى متغير (الجنس،
المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة) ،بينما ظيرت فركؽ ذات داللة إحصائية في متغير المنطقة
التعميمية لصالح منطقتي شرؽ خانيكنس ك شماؿ غزة.

وفي ضوء نتائج الدراسة أووت الدراسة بعدة توورات منيا:

 عقد دكرات تدريبية لممديريف الذيف بحاجة لرفع كفاياتيـ في ممارسة المساءلة اإلدارية.

 أف تضع الك ازرة آليات كاضحة المعالـ لممساءلة اإلدارية لمساعدة المديريف في أداء عمميـ.
 األخذ بعيف االعتبار مستكل الذكاء العاطفي عند اختيار القيادات التربكية.

 إجراء دراسات عمى الذكاء العاطفي ،كربطيا بمتغيرات جديدة غير متغيرات الدراسة الحالية.
د

Abstract
The Degree of "The Secondary School Principals Practice in Gaza
Governorate for the Administrative Accountability and its Relationship to
their Emotional Intelligence".
Researcher: Dya R. Abu Sharkh
Supervisor: Prof. Fayez A. AlAswad
The study aims at recognizing the degree of the secondary school
principals practice in Gaza governorate for the administrative accountability
and its relationship to their emotional intelligence using the descriptive
analytical method. The tool of the study was prepared by the researcher in two
separate questionnaires- the first is entitled by "Administrative
Accountability" while the second "Emotional Intelligence". The tool has been
applied on a sample of 479 principals, of them, 206 males and 276 females.
The study conclusion:
1. According to teachers perspectives, the secondary school principals in
Gaza governorates practice administrative accountability to a big extent
by %81.04.
2. According to teachers perspectives, the emotional intelligence of the
secondary school principals in Gaza governorates is very high by %79.80.
3. There is a direct relationship between the emotional intelligence and
administrative accountability.
4. There are no statistically significant differences in the degree of
administrative accountability and emotional intelligence that are referred
to variables of gender, qualification, or years of service, while differences
were statistically significant in the variable of the educational area.
Recommendations:
In light of the study conclusions, the study recommends:
1. Holding training courses for principals who need to raise their
competency of administrative accountability.
2. Developing clear mechanisms of administrative accountability by the
ministry to assist the principals at their work.
3. Taking into consideration the level of emotional intelligence when
selecting pedagogical leaders.
4. Performing studies in emotional intelligence connected to new variables
other than the ones used in this study.
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الفول األول
اإلطار العام لمدراسة
 1.1مقدمة
تتنػػكع األسػػاليب كاألنمػػاط اإلداريػػة مػػف مػػدير آلخػػر كفقنػػا لظػػركؼ كمتغي ػرات متعػػددة كػػالعمر

ػعيا
كالخبػرة كطبيعػػة عمػػؿ المؤسسػػة باإلضػػافة إلػػى السػػمات الشخصػػية لمفػػرد نفسػػو  ،لػػذلؾ فػ ف ىنػػاؾ سػ ن

اء كػػاف عمػػى الصػػعيد الشخصػػي أـ عمػػى مسػػتكل المؤسسػػة التربكيػػة
حثيثن ػا كمسػ نا
ػتمر نحػػك األفضػػؿ س ػك ن
كالعامميف فييا .لذلؾ ف ف ارتباط مفيكـ المساءلة اإلدارية بالذكاء العاطفي يصػبغيا بصػبغة إيجابيػة بمػا
يدعـ العالقة بيف المدير كالعامميف في المؤسسة التربكية ،كيرتقي بالمؤسسة ككؿ.

كمػػا أف إدارة المؤسسػػات التعميميػػة مػػف أىػػـ األنشػػطة اإلنسػػانية فػػي المجتمعػػات عمػػى اخػػتالؼ
مباشر في حياة الشعكب كاألمـ اجتماعيان ،كاقتصػاديان ،كسياسػيان،
نا
تأثير
مراحؿ تطكرىا ،كذلؾ ألنيا تؤثر نا
لذا يتطمب ذلؾ سعيان جادان مف المسئكليف عف العمؿ المؤسسي في البحث عف سبؿ تطػكير أدائيػـ ،مػف
خػػالؿ تطبيػػؽ نظريػػات اإلدارة التربكيػػة الحديثػػة التػػي تعػػزز مكانػػة المؤسسػػات التعميميػػة ،كتعمػػؿ عمػػى

المحافظة عمييا ،كتسعى لمرقي بيا ،كالتغمػب عمػى كػؿ التحػديات التػي تعترضػيا ،فتحقيػؽ األىػداؼ فػي
مستكياتيا الدنيا لـ تعد الغاية التي اتفؽ عنػدىا جميػكر األفػراد كالمؤسسػات ،كانمػا أصػبح الكصػكؿ إلػى

درجة عالية مف إتقاف العمؿ ،كارتفاع مستكيات األداء الذم يصؿ إلى التميز ،ىك الغاية المنشكدة التي
يطمح الجميع لمكصكؿ إلييا (الدجني.)3 :2011 ،

كبالتػػالي ف ػ ف مػػدير المدرسػػة الػػذم يمػػارس دكره القيػػادم يسػػعى بػػال شػػؾ إلػػى تحقيػػؽ مضػػاميف

حرصا عمى تسيير دفة العمؿ التشاركي الذم ييدؼ إلى تحقيػؽ أىػداؼ المؤسسػة المدرسػية،
اإلنسانية،
ن
بأقػػؿ جيػػد كأقصػػر كقػػت ممكػػف ،كمػػا يسػػعى إلػػى تشػػجيع العمػػؿ الجمػػاعي الفريقػػي ،كتطػػكير ميا ارتػػو
كقدراتو لتشكيؿ نظرةن استراتيجية شاممة لممؤسسػة المدرسػية التػي يقػكـ عمػى إدارتيػا كالعمػؿ عمػى تطػكير

المدرسة كالتصعيد مف فاعمية أدائو" (الحريرم.)144 :2007 ،

اء أكػاف عمػى المسػتكم المحمػي
كلقد تناكلت الكثير مف الدراسات مكضػكع المسػاءلة اإلداريػة سػك ن
أـ العربي أـ العالمي ،مثؿ دراسة (اليبيؿ )2017 ،التي ىدفت إلى التعرؼ إلى دكر المسػاءلة اإلداريػة

لػػدل قسػػـ الرقابػػة الداخميػػة فػػي مػػدارس محافظػػة غ ػزة مػػف كجيػػة نظػػر مػػديرييا ،كد ارسػػة (لكلػػك)2017 ،
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى درجػػة ممارسػػة مػػديرم المنػػاطؽ التعميميػػة بككالػػة الغػػكث الدكليػػة فػػي
محافظػػات غ ػزة لممسػػاءلة اإلداريػػة ،كعالقتيػػا باالنتمػػاء المينػػي لمػػديرم المػػدارس ،باإلضػػافة إلػػى د ارسػػة

(كنت ػػاب )2016 ،ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى العكائ ػػؽ الت ػػي تح ػػكؿ دكف تطبي ػػؽ المس ػػاءلة ف ػػي
مديريات التعميـ ،كمعرفة االقتراحات لتطبيؽ المساءلة في مديريات التعميـ في المممكة العربية السعكدية
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مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء الد ارسػػة ،كد ارسػػة (أتافيػػا )2011 ،التػػي ىػػدفت إلػػى تقيػػيـ كاقػػع المسػػاءلة لػػدل
معممػػي كمػػديرم المػػدارس الثانكيػػة فػػي كاليػػة دلتػػا فػػي نيجيريػػا ،كالتعػػرؼ إلػػى درجػػة تطبيػػؽ المسػػاءلة فػػي

المدارس الثانكية.
كمػػا أف الػػذكاء ىػػك ذخيػرة اإلدارة فيػػك يكسػػب قػػكة الفطنػػة كالنجػػاح إذ أكػػدت الد ارسػػات كالبحػػكث

عمى كجكد عالقة قكية بيف نجاح المنظمات ،كسػمات إداريييػا كقادتيػا كفػي مقػدمتيا سػمة الػذكاء ،ففػي
د ارسػػة أجرتيػػا منظمػػة ركبػػرت ىػػالؼ األمريكيػػة لممعمكمػػات حػػكؿ العناصػػر المػػؤثرة فػػي اختيػػار القػػادة

اإلداري ػػيف اتض ػػح أف أعم ػػى نس ػػبة كان ػػت عنص ػػر ال ػػذكاء ل ػػذا ييع ػػد اىتم ػػاـ اإلدارة بي ػػذه الطاق ػػة الذىني ػػة
الممثمػػة بالػػذكاء مػػف أىػػـ أكلكيػػات المنظمػػات الحديثػػة المتكاج ػدة فػػي الكقػػت الحاضػػر فػػي سػػكؽ العمػػؿ

(صالح.)111 :2010 ،

كيعػد مفيػكـ الػػذكاء العػاطفي مػف المفػػاىيـ الحديثػة التػي دخمػػت مجػالي السػمكؾ التنظيمػػي كادارة
الم ػكارد البش ػرية .فقػػد كػػاف التركيػػز فػػي القػػرف العش ػريف ينصػػب عمػػى الػػذكاء التقميػػدم أك الػػذكاء العقمػػي:

(يرمػػز لػػو بػػالرمز  )IQبكصػػفو أحػػد محػػددات مس ػتكل أداء العػػامميف فػػي المنظمػػات ،إال أف الد ارسػػات

الحديثػػة أشػػارت إلػػى الػػذكاء العػػاطفي كيرمػػز ( )EQأكثػػر أىمي ػةن فػػي تحديػػد مسػػتكل األداء ،لػػذلؾ ف ػ ف
ػر بد ارسػػة الػػذكاء العػػاطفي ،كبػرامج
اىتمامػا كبيػ نا
بعػػض العممػاء يػػركف أف القػػرف الكاحػػد كالعشػريف سيشػػيد
ن
تطكيره بكصفو مؤش ار لمنجػاح المينػي كالتربػكم كالنجػاح فػي الحيػاة بصػفو عامػة ،فيػك الػذم يفسػر لمػاذا
ينجز متكسطك الذكاء التقميػدم ( )IQبصػكرة أفضػؿ مػف المػرتفعيف عمػى المقيػاس نفسػو ،كىػذا مػا جعػؿ

جكلمػاف( :باحػػث أمريكػي مػػف أبػرز البػػاحثيف فػػي الػذكاء العػػاطفي) يعػزك تفػػكؽ اإلنجػاز لػػدل اآلسػػيكييف
إلى خصائصيـ االنفعالية مف اإلصرار كالمثابرة في مكاجية العقبات (ىاشـ.)160 :2004 ،
ػر لمػػا لمػذكاء العػػاطفي
كمػا أف الد ارسػة الحاليػػة تسػتمد أىميتيػػا فػي د ارسػػتيا لمػذكاء العػاطفي ،نظ نا

مف دكر ميـ في النجاح في الحياة.

ػر ألىميتػو كالرتباطػو بمفيػكـ النجػاح فػي
كلقد تناكلت دراسات كثػر مكضػكع الػذكاء العػاطفي نظ نا

اء أكاف عمى الصعيد األسرم أـ عمى الصعيد االجتماعي أـ في محيط العمؿ.
جميع مناحي الحياة سك ن

مث ػ ػػؿ د ارس ػ ػػة (مغ ػ ػػارم )2018 ،الت ػ ػػي كان ػ ػػت بعنػ ػ ػكاف" :ال ػ ػػذكاء الع ػ ػػاطفي كعالقت ػ ػػو بالكص ػ ػػمة

االجتمػػاعي كحػػؿ المشػػكالت لػػدل الشػػباب ذكم اإلعاقػػة الحركيػػة فػػي قطػػاع غػزة" .باإلضػػافة إلػػى د ارسػػة

يمػػدابيز( ) YILDIZBAS,2017التػػي ىػػدفت إلػػى د ارسػػة العالقػػة بػػيف مسػػتكل الػػذكاء العػػاطفي لػػدل
المعمميف ،كأساليب القيادة كنجاحيـ األكاديمي.
كم ػػا تس ػػتمد الد ارس ػػة الحالي ػػة أىميتي ػػا م ػػف أىمي ػػة المس ػػاءلة اإلداري ػػة م ػػف جي ػػة ،كأىمي ػػة ال ػػذكاء

العػػاطفي الػػذم يتمتػػع بػػو المػػدير مػػف جيػػة أخػػرل ،كمػػا تػػأتي أىميتيػػا مػػف حيػػث حػػداثتيا كأصػػالتيا فػػي
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الكقػػت نفسػػو ،حيػػث نفتقػػر إلػػى د ارسػػات مماثمػػة فمػػـ تقػػع يػػد الباحثػػة عمػػى د ارسػػة تناكلػػت العالقػػة بػػيف
المساءلة اإلدارية كالذكاء العاطفي لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة تحديدان.

كليذا ف ف الدراسة الحالية تأتي كليدة إحساس الباحثة ،كاحتكاكيا بعدد مف المدراء مف خالؿ

عمميا كمعممة في عدة مدارس ،كمالحظتيا لدرجة كعييـ كتنكع أساليبيـ في ممارسة المساءلة

اإلدارية.

 1.2مشكمة الدراسة وتساؤلتيا:
المدقؽ في الكاقع اإلدارم لمديرم المدارس الثانكية يممح كجكد ضػعؼ فػي التكجػو نحػك أسػمكب

إيجابي لممارسة المساءلة ،كمف خالؿ البحث كالمطالعة التي قامت بيػا الباحثػة فػي المصػادر المختمفػة
لقنكات البحث في المكتبات المحمية كاإللكتركنية تبيف قمة البحكث المتعمقة بالمساءلة اإلداريػة المرتبطػة
بالػذكاء العػاطفي عمػى كجػو الخصػكص فػي مجػاؿ التربيػة التعمػيـ, ،كجػاءت ىػذه الد ارسػة لمتعػرؼ إلػى

مشكمة الد ارسة التي تتمثؿ في التساؤؿ الرئيس:

"ما درجة ممارسة مدرري المدارس الثانورة لممساءلة اإلداررة وما عالقتيا بالذكاء العاطفي لدريم؟"
كينبثؽ عف التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 -1م ػػا درج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم الم ػػدارس الثانكي ػػة لممس ػػاءلة اإلداري ػػة بمحافظ ػػات غػػزة م ػػف كجي ػػو نظ ػػر
المعمميف؟

 -2ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α=<0.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد
العينة لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لممساءلة اإلدارية تيعزل لمتغير الجنس( :ذككر ،إناث)؟
 -3ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α=<0.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد
العينة لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لممساءلة اإلدارية تيعزل لمتغير سنكات الخدمة( :أقػؿ مػف
 5سنكات ،مف5إلى  10سنكات ،أكثر مف  10سنكات)؟

 -4ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α=<0.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد

العينة لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكيػة لممسػاءلة اإلداريػة تيعػزل لمتغيػر المؤىػؿ العممػي( :دبمػكـ،
بكالكريكس ،ماجستير)؟

 -5ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α=<0.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد

العينة لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لممساءلة اإلدارية تيعزل لمتغير المنطقة التعميميػة( :رفػح،
غرب خانيكنس ،شرؽ خانيكنس ،الكسطى ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،شماؿ غزة)؟

 -6ما مستكل الذكاء العاطفي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة؟
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 -7ىؿ يكجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α=<  0.05بيف درجات
المساءلة اإلدارية ك مستكل الذكاء العاطفي لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات غزة؟

 -8ىؿ يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة) )α=< 0.05

لمدرجة الكمية لمذكاء

العاطفي عمى الدرجة الكمية لمقياس المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات

غزة؟

 -9ىؿ يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة(  )α=<  0.05ألبعاد الذكاء العاطفي عمى
المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات غزة؟

 1.3أىداف الدراسة:
تيدف الدراسة إل ما رمي:
 -1التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لممساءلة اإلدارية بمحافظات غزة مف كجيو
نظر المعمميف.

 -2الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ
المساءلة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية تيعزل لمتغير (الجنس).

 -3الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ
المساءلة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية تيعزل لمتغير (سنكات الخدمة).
 -4الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ
المساءلة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية تيعزل لمتغير (المؤىؿ العممي).
 -5الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ
المساءلة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية تيعزل لمتغير (المنطقة السكنية).
 -6التعرؼ إلى مستكل الذكاء العاطفي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجيو نظر
المعمميف.

 -7الكشؼ عف كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α<0.05بيف درجات
المساءلة اإلدارية كمستكل الذكاء العاطفي لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات غزة.

 -8التحقؽ مف كجكد تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α<0.05لمدرجة الكمية لمذكاء
العاطفي عمى الدرجة الكمية لمقياس المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات غزة.

 -9التحقؽ مف كجكد تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α<0.05ألبعاد الذكاء العاطفي
عمى المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات غزة.
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 1.4أىمرة الدراسة:
 -1تساعد ىذه الدراسة في الكشؼ عف درجة ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية،
كعالقتيا بالذكاء العاطفي ،كالذم ييعد مف المكضكعات الحديثة كالميمة في الحقؿ التربكم.
 -2تسمط الضكء المساءلة اإلدارية كعالقتيا بالذكاء العاطفي مما يمكف ،كييسيـ في تبني المديريف
ألفضؿ أساليب المساءلة اإلدارية.

 -3تكمف أىمية ىذه الدراسة في عدـ كجكد دراسات فمسطينية كثيرة سابقة في مجاؿ العالقة بيف
المساءلة اإلدارية ،كالذكاء العاطفي في الحقؿ التربكم عمى حد عمم الباحثة :كمف خالؿ اطالعيا عمى
عدد مف الدراسات السابقة قد يصبح المجاؿ لباحثيف آخريف لخكض ىذا المجاؿ.

 -4قد يزيد أىمية ىذه الدراسة انبثاؽ فكرتيا عف الحاجة المستمرة لتطكير العممية التعميمية في قطاع
غالبا بدراسة العكامؿ المؤثرة.
غزة ،كالتي ترتبط ن
 -5قد تكمف أىمية الدراسة في أنيا تكجو لمدراء المدارس بيدؼ إمدادىـ بطرائؽ كأساليب لتطكير
طرؽ المساءلة.

 -6قد تفيد ىذه الدراسة الجيات المشرفة ب عداد مجمكعة مف الدكرات لتطكير طرؽ المساءلة
اإلدارية ،كتنمية مفيكـ الذكاء العاطفي لدل مدراء المدارس الثانكية.
 1.5حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة عمى:
 -1حد المكضكع" :اقتصرت الدراسة عمى دراسة درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لممساءلة
اإلدارية ،كعالقتيا بمستكل الذكاء العاطفي لدييـ".

 -2الحد البشرم :طبقت أداة الدراسة عمى عينة ممثمة معممي المدارس الثانكية.

 -3الحد المؤسساتي :اقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس الثانكية بمحافظات غزة.
 -4الحد المكاني :اقتصرت ىذه الدراسة عمى محافظات غزة في دكلة فمسطيف.

 -5الحد الزماني :طبقت ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الثاني عاـ 2018 / 2017ـ.

 1.6موطمحات الدراسة:
 -1المساءلة اإلداررة  Administrative accountabilityالتعررف الوطالحي:
 قياـ قائد المنظمة بمحاسبة كمساءلة المرؤكس عمى ما يقكـ بأدائو مف أعماؿ ،كاشعاره بمستكل ىذااألداء ،كذلؾ مف خالؿ تقييـ ىذه األعماؿ" (الطكيؿ.)230 :2006 ،
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 -األساليب اإلدارية التي يمارسيا المدير في المدارس الثانكية في تعاممو مع المعمميف كالمعممات

كصكنال لألىداؼ ،التي يسعى لتحقيقيا مف خالؿ سمطة يمارسيا في سياؽ اضطالعو بميامو

كمسئكلياتو الكظيفية (أبك حمدة.)12 :2008 ،

التعررف اإلجرائي" :عممية يقكـ بيا مدير المدرسة الثانكية بمحافظات غزة مف خالؿ متابعة كمحاسبة
العامميف كالمعمميف بالمدرسة عمى ما أسند إلييـ مف مياـ كمسئكليات بيدؼ تحسيف أدائيـ ،كاالرتقاء
بالمستكل العاـ لممدرسة".

 -2الذكاء العاطفي :Emotional Intelligence
التعررف الوطالحي:
الميارت العاطفية التي يتمتع بيا الفرد ،كالالزمة لمنجاح في التفاعالت المينية
ا
"مجمكعة مف

كفي مكاقؼ الحياة المختمفة"جكلماف).( Golman,1995,271

التعررف اإلجرائي" :قدرة مدير المدرسة الثانكية في محافظات غزة عمى فيـ المشاعر كاالنفعاالت لديو
كلدل اآلخريف كادارتيا ،كتحديد االستجابة المناسبة ليا".
 -3مدرر المدرسة :School director
يعرؼ بأنو "ىك الرئيس التنفيذم المسئكؿ عف كافة أنشطة المدرسة في كافة المجاالت التربكية
ٌ
كالتعميمية كاألنشطة المدرسية كالشئكف الفنية كاإلدارية كالمالية" (حجي.)365 :2000 ،
التعررف اإلجرائي" :ىك قائد تربكم كادارم يتمتع بميارات عالية تعينو عمى بمكغ األىداؼ المرجكة
لممدرسة لتحقيؽ رسالتيا التربكية التعميمية".
 -4المدارس الثانورة :Secondary school

تعرؼ بأنيا "ىي المرحمة التي تمي المرحمة األساسية كمدتيا سنتيف ،كتنقسـ لعدة فركع :العممي كالعمكـ
ٌ
اإلنسانية كالتجارم كالشرعي كيشتمؿ عمى صفيف األكؿ كالثاني الثانكييف".
(الكتاب اإلحصائي التربكم السنكم ،ك ازرة التربية كالتعميـ)5 :2017 ،

 -5محافظات غزةGaza governorate :

تعرؼ بأنيا جزهء مف السيؿ الساحمي الفمسطيني ،تبمغ مساحتيا ( )365كـ ،2كيمتد ىذه الجزء
ٌ
عمى الشاطئ الجنكبي الشرقي لمبحر المتكسط بطكؿ ( )45كـ ،كبعرض ما بيف ( )1–6كـ ،كمع قياـ

السمطة الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة إدارنيا إلى خمس محافظات ،ىي( :شماؿ غزة ،غزة ،الكسطى،
خاف يكنس ،رفح).
(ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي الفمسطينية)14 :1997 ،
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 2الفصل الثاىي
اإلطــار اليظــزي
 المحور األول  -المساءلة اإلداررة.
 المحور الثاني  -الذكاء العاطفي.
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 2.1المحور األول :المساءلة اإلداررة:
 2.1.1تميرد:
ترجػػع حركػػة المسػػاءلة الحاليػػة إلػػى جػػذكر تاريخيػػة تعػػكد إلػػى بدايػػة القػػرف العشػريف حيػػث ربطيػػا

العدي ػػد م ػػف الكت ػػاب بحرك ػػة اإلدارة العممي ػػة لفري ػػدريؾ ت ػػايمكر كيثي ػػر تحدي ػػد مفي ػػكـ المس ػػاءلة العدي ػػد م ػػف
الصعكبات حيث يتداخؿ المفيكـ مع مفاىيـ أخرل كالمسئكلية كالرقابة كالشػفافية ،كغيرىػا كمػا أنػو عمػى

الػ ػػرغـ مػ ػػف تعػ ػػدد المعػ ػػاني التػ ػػي قػ ػػدميا البػ ػػاحثكف الميتمػ ػػكف فػ ػػي ىػ ػػذا المجػ ػػاؿ ف نػ ػػو يكجػ ػػد نقػ ػػص فػ ػػي

التحدي ػػد ال ػػدقيؽ لممفي ػػكـ ،كى ػػذا يع ػػكد اخ ػػتالؼ األط ػػر المرجعي ػػة لممكض ػػكع ،كتن ػػكع زكاي ػػا النظ ػػر إلي ػػو
(المجالي.)13 :2010 ،
غورا:
 2.1.1.1تعررف المساءلة ل ً
عند البحث عف كممة مساءلة مف الناحية المٌغكية سنجد أف ىذه الكممة ىي مصدر الفعؿ

الرباعي "ساءؿ" ،كمعظـ معاجـ المغة ال تتناكؿ ىذه الكممة بؿ تتناكؿ كممة مسئكلية ،كىي تختمؼ في

المعنى عف كممة مساءلة ،إذ تطمؽ كممة المسئكلية أخالقيان عمى التزاـ الشخص بما يصدر عنو مف

القكؿ أك العمؿ ،كالمسئكؿ ىك المناط بو عممية المتابعة (كسبرم2003 ،ـ ،ص.)12

س ػػأؿ :س ػػأؿ يس ػػأؿ سػ ػؤاالن كسػ ػ لةن كمس ػػألةن كتسػ ػ الن كس ػػألةن ،كس ػػألت أس ػػأؿ كال ػػرجالف يتس ػػاءالف
كيتسايالف كتساءلكا سأؿ بعضيـ بعضا كتساءلكف كمعناه تطمبكف حقكقكـ بو ،كقكلو عػز كجػؿ "كًقفػكىـ

ًإٌنيـ ىم ٍس يؤكلكف" قاؿ الزجاج :سؤاليـ سؤاؿ تكبيخ كتقريػر إليجػاب الحجػة عمػييـ ألف عمػييـ ألف اهلل جػؿ
ثناؤه عالـ بأعماليـ( .ابف منظكر،381-380 :2003 ،ج)14
 2.1.1.2تعررف المساءلة الوطالحي:

تعػ ػ ػ ٌػرؼ المسػ ػ ػػاءلة بأنيػ ػ ػػا "قيػ ػ ػػاـ ال ػ ػ ػرئيس بمحاسػ ػ ػػبة أك بمسػ ػ ػػاءلة المػ ػ ػػرؤكس عمػ ػ ػػى مػ ػ ػػا يق ػ ػ ػػكـ
بأدائ ػػو مػ ػػف أعم ػػاؿ كاشػ ػػعاره بمسػ ػػتكل ى ػػذا األداء ،كذلػػػؾ م ػػف خ ػػالؿ التقي ػػيـ المناس ػػب ليػػػذه األعمػػػاؿ"

(الطكيؿ.)229 :1999 ،

كمػػا تعػ ٌػرؼ بأنيػػا "مػػدل تحمػػؿ الفػػرد مسػػؤكلية مػػا يسػػند إليػػو مػػف أعمػػاؿ ،كمػػا يتبعيػػا مػػف ميػػاـ
تتطمبيػ ػ ػػا المسػ ػ ػػؤكلية ،كذلػ ػ ػػؾ طبق ػ ػ ػان لمشػ ػ ػػركط كالمكاصػ ػ ػػفات التػ ػ ػػي يكػ ػ ػػكف قػ ػ ػػد سػ ػ ػػبؽ المكافقػ ػ ػػة عمييػ ػ ػػا"

(ىالؿ.)63 :2007 ،

أك أني ػ ػػا "قي ػ ػػاـ م ػ ػػدير المدرس ػ ػػة بمس ػ ػػاءلة المعمم ػ ػػيف بم ػ ػػا يقكم ػ ػػكف ب ػ ػػو م ػ ػػف أعم ػ ػػاؿ إش ػ ػػعارىـ

بمس ػ ػػتكل ى ػ ػػذا األداء كتشػ ػ ػػمؿ :التفس ػ ػػير كالتحفيػ ػ ػػز كالتط ػ ػػكير كالعق ػ ػػاب ،كم ػ ػػا يتطمب ػ ػػو م ػ ػػف تصػػ ػػحيح"

(أبك حشيش.)602 :2010 ،
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عرؼ بأنيا"االلتزاـ ب ثبات أف العمؿ قد سار طبقا لما اتفؽ عميو مف قكاعد كمعايير،أك
كما ت ٌ
االلتزاـ بتقديـ تقرير كاضح ك متجرد كدقيؽ عف نتائج األداء بالقياس إلى المياـ أك الخطط المكمؼ بيا
،ك قد يستدعي ذلؾ إثباتا دقيقا بؿ قانكنيا بأف ما تـ مف عمؿ مطابؽ لمعقد"( .الشبكة العربية لضماف

الجكدة في التعميـ العالي)19 :2010،

كتعرؼ بأنيا "عممية إنسانية كاستراتيجية فعالة لمتعرؼ عمى الذات ك تحقيقيا ك ىي عممية
ٌ
تشخيصية ك عالجية" الممارسات الجيدة كتحجيـ الممارسات السيئة مع التأكيد عمى مبدأ العدالة

كالمساكاة في تطبيقيا" (أبكجادك .)45 :2000،

تعرؼ عمى أنيا "عممية منظمة كمخططة كىادفة ،يقكـ بيا مدير المدرسة مف خالؿ
كما ٌ
كما ككيفنا ،كصكنال ألىداؼ المدرسة كتشمؿ الجانب اإليجابي
متابعتو لما يقكـ بو المعممكف مف مياـ ن
مف التعزيز كالتطكير كالثقة كاالستفادة مف معطيات التغذية الراجعة كالجانب السمبي مف تعزيز
كمحاسبة كعقاب بيدؼ تحسيف أداء المعمـ" (سالمة.)9 :2013 ،
بناء عمى الكصؼ الكظيفي لعمميـ ،كالنتائج
تعرؼ بأنيا "قياـ الرئيس بمحاسبة المرؤكسيف ن
ك ٌ
المتكقعة منيـ بيدؼ تعزيز النجاحات كاكتشاؼ أسباب اإلخفاؽ ،كاتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحسيف

مينيا" (لكلك.)15 :2017 ،
األداء كتطكيره مف خالؿ االرتقاء بالعامميف ن

ائرا :بأنيا "عممية يقكـ مدير
كبناء عمى التعريفات السابقة تعرف الباحثة المساءلة اإلداررة إجر ً
ن
المدرسة الثانكية بحافظات غزة مف خالليا بمتابعة كمحاسبة العامميف كالمعمميف بالمدرسة عمى ما أسند
إلييـ مف مياـ كمسئكليات بيدؼ تحسيف أدائيـ كاالرتقاء بالمستكل العاـ لممدرسة".
 2.1.2أىمرة المساءلة اإلداررة:
تمعب المساءلة دركان محكريان في تشكيؿ كتكجيو العمميات كالنشاطات اليكمية لممنظمة ،كتمثؿ

المساءلة قيمة في النسؽ القيمي لممجتمع قبؿ أف تككف مجرد آليات ،كأف أىميتيا القيمية ترتبط بتحقيؽ

قيـ أخرل أبرزىا الديمقراطية كالشفافية كالتمكيف ،كذلؾ مف خالؿ السعي الدؤكب إلى تعزيز كتحقيؽ
الكفاءة كالفاعمية كالجكدة ،حيث تيدؼ اإلدارات إلى التطبيؽ الكؼء كالفعاؿ لمسياسات العامة .كال

يمكف أف يتأتى ذلؾ في ظؿ غياب المساءلة (فكزم.)18 :1999 ،
كما تبرز أىمية المساءلة مف ككنيا قيمة اجتماعية ترتبط بتحقيؽ قيـ الديمقراطية كالشفافية
كالتمكيف ،إضافةن لككنيا كسيمة لتأسيس كتعزيز عالقات فعالة بيف األفراد ،كىي كسيمة لمتابعة أداء
العامميف ،كضبط العمؿ اإلدارم ،كحسف التكجيو ،كتحقيؽ الفاعمية ،كالكفاءة لممؤسسات بتكفير الثقة

المتبادلة داخؿ المؤسسة (اليبيؿ.)15 :2017 ،
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كما تتحدد أىمرة المساءلة اإلداررة في النقاط التالرة:
أ -تكجيو تركيز العامميف بالنتائج المتكقعة ،كبشكؿ كاضح.

ب -معرفة العامميف بالنتائج المتكقعة ،كبشكؿ كاضح.

ج -تحسيف األساليب المستخدمة في تيسير أمكر العمؿ.

د -المساعدة عمى اإلبداع كاالبتكار ،حيث إف تفعيؿ المساءلة في حالة إظيار اإلنجاز الحسف ،تنمي
لدل العامميف الرغبة بمحاكلة اإلبداع ،كالبحث عف الكسائؿ لتحقيؽ ذلؾ.

ق -تنظيـ األفراد طبقان إلستراتيجية المؤسسة.

ك -تكجيو طاقات المؤسسة نحك األىداؼ اإلستراتيجية (.أبك سنجر2016 ،ـ :ص)32
وترى الباحثة :أف أىمية المساءلة اإلدارية تتبمكر في ككنيا المكجو األساسي نحك تحقيؽ
أىداؼ المدرسة ،كاالرتقاء بيا نحك اإلبداع كالتفكؽ مف خالؿ متابعة ،كتكجيو المعمميف نحك استثمار

كقت العمؿ بأفضؿ شكؿ ممكف كتكزيع المياـ كفقنا لمميارة كالكفاءة ،كاستنياض الطاقات الكامنة لدييـ،
كما تبرز أىميتيا في قدرة المدير عمى تنظيـ العمؿ في المدرسة ككؿ.
 2.1.3أىداف المساءلة اإلداررة:
كتحدد أخكارشيدة ( )2006أىداؼ المساءلة اإلدارية كما يمي:
 -1المساءلة ككسيمة لمرقابة كالتحكـ:
تيتـ الرقابة بسير األداء خطى األىداؼ ،كالخطط المرسكمة ليا ،فيي بذلؾ تقع في لب مفيكـ
بناء عمى عمميات الرقابة ،حيث إنيا تشكؿ أداة تكجو عممية
المساءلة ،إذ تأتي عممية المساءلة ن
المساءلة ،كليس المقصكد مف تطبيؽ نظاـ الرقابة عمى العمميات المختمفة مساءلة األشخاص الذيف

شممتيـ؛ كلكف نشرىا في مكاف ممارسة المسؤكلية ،حيث ينظر إلييا ككسيمة داعمة عمى تحسيف
األداء ،كالنتائج مف قبؿ العامميف ليحقؽ مصمحة المنظمة ،كتحقؽ أىدافيا.

 -2المساءلة كنكع مف الضماف:

لكي يتمكف المكاطنكف مف ضماف أف مكارد الدكلة المختمفة ،كالسمطة المعطاة لممسئكليف يتـ

استخداميا بالطرائؽ التي تحقؽ مصمحة المكاطف ،كالمستفيد مف ىذه الخدمات العامة بمراعاة القكانيف،
كاف مف الضركرة تكفير نظاـ المساءلة الفعالة بغرض التأكد ،كضماف إنجاز المسؤكليات ،كحسف
األداء ،بحيث نضمف حسف إدارة المسئكليف لمكظفييـ عمى المستكل األفقي أك المستكل العمكدم

فاليرـ اإلدارم (الصاعد كاليابط) بالطرائؽ المطمكبة ،كتحقيؽ األىداؼ ،كضماف أجكد لخدمة المصالح

العامة لممكاطنيف.
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 -3المساءلة كعممية لمتحسف المستمر:
كال مف الرقابة كالضماف
ييعد اليدؼ الثالث لممساءلة كأىـ ىدؼ ،حيث يرجع ذلؾ إلى أف ن
ات إلظيار السمبية ،كتعزيز المكـ بينما تعتبر المساءلة ىي أداة
غالبان ينظر إلييما عمى أنيما أدك ه

لإلصالح ،حيث تدعك إلى السماح ،بؿ تشجع مفيكـ المساءلة مف إيقاع العقكبة إلى الشرح كالتفسير،

كالتبرير ،كالتحسيف ،كالتطكير لألداء ،كعميو ف ف الحديث عف المساءلة عممية لمتحسف المستمر ،كىك

لتكجيو الضغط ،كاحداث تغيير إيجابي في األداء (أخكارشيدة.)40-37 :2006 ،
أما في المجال التربوي بالذات فقد فتقسم إل عدة أىداف من أىميا:
 تحسيف المستكل التعميمي لممدارس. -تمكيؿ المدارس حسب احتياجاتيا.

 -تكفير تقارير حقيقية عف مستكيات تحصيؿ الطمبة.

 تصنيؼ المدارس كمكافأة المستكيات المرتفعة ،كتحسيف أكضاع المدارس ذات المستكياتالمتدنية.

 -إعادة تشكيؿ المدارس التي فشمت م ار انر في تحقيؽ مستكل مقبكؿ لطالبيا.

 إع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة ترتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب كتكزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع المس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤكليات عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى األقس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ اإلداري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديريات(الحسف.)17-16 :2010 ،
تباعا في تدرج منطقي
كمما سبؽ رتبرن لدى الباحثة :أف بمكغ أىداؼ المساءلة اإلدارية تأتي ن
بداية مف الرقابة كالمتابعة التي تتسـ بالشكؿ اإليجابي لضماف تحقيؽ األىداؼ في نسؽ منظـ مرك انر
بالمحاسبة التي تتسـ بالتكجيو كالتصحيح أك الدعـ كالتعزيز كصكنال إلى التقدـ كالتطكر المستمر الذم

ييدؼ في النياية لمكصكؿ لألداء المتميز في بعديو الكمي كالكيفي الذم ال يتحقؽ إال بتكفر النزاىة

كاالستقامة ،كاالبتعاد عف المحسكبية كفي ظؿ تكافؤ حقيقي لمفرص.
 2.1.4أبعاد المساءلة اإلداررة:

كما يحدد المجالي أبعاد المساءلة بأنيا االنضباط الكظيفي ،كالعمؿ كاإلنجاز كأخالقيات

الكظيفة العامة كالمجاؿ اإلنساني.

 االنضباط الكظيفي :السمككيات الكظيفية المرغكب فييا ألعضاء الييئة التدريسية كالتزاميـبالقكاعد كالسياسات كالمكائح كاألنظمة كالتعميمات كاإلجراءات الخاصة بالمدرسة التي يعممكف بيا.

 العمؿ كاإلنجاز :المياـ المنكطة بأعضاء الييئة التدريسية في المدارس الثانكية.12

 أخالقيات الكظيفة العامة :المعايير األخالقية العامة التي يجب أف يتحمى بيا شاغمك الكظائؼ فيالمدارس الثانكية.

 المجاؿ اإلنساني :العالقات االجتماعية بيف أعضاء الييئة التدريسية كزمالئيـ كطالبيـ فيالمدارس الثانكية (المجالي.)561 :2010 ،

كىك ذات التصنيؼ الذم اعتمدتو الباحثة كضمنتو الستبانة المساءلة كأداة لمدراسة.
 2.1.5أنواع المساءلة اإلداررة:
بمراجعة األدبيات المتعددة التي تناكؿ بيا الباحثكف تصنيؼ المساءلة ،يتضح كجكد تصنيفات

متباينة تعتمد عمى المدخؿ الذم استخدمو الباحثكف في دراسة المساءلة كعالقة أك عممية ،كقد أطمؽ
عمى تصنيؼ لممساءلة تعابير متعددة مثؿ :أصناؼ المساءلة ،أنكاع المساءلة ،أنماط المساءلة ،أبعاد

المساءلة أك عالقات المساءلة (أخكارشيدة.)50 :2006 ،

كفيما يمي تصنيؼ المساءلة لسميث ،1995 ،كما كرد في دراسة كسبرم ،كىي:
أ-المساءلة األخالقية:
أخالقيا أماـ الطمبة كأكلياء األمكر كاإلدارة التربكية
كفييا المعممكف كمديرك المدارس مسئكليف
ن
العميا عف مدل تحقيقيـ المياـ المككمة إلييـ بكفاءة كفاعمية.
ب .المساءلة المينية:
كيقكـ ىذا النكع عمى أساليب التقكيـ المختمفة التي يقكـ بيا مديرك المدارس كمعممكىا عمى

بعض مدخالت العممية التربكية ،كعممياتيا كتقكيـ طرائؽ التدريس ،كأساليب التقكيـ التي يتبعيا
المعممكف ،كفي ىذه الحالة يككف المديركف كالمعممكف عرضةن لممساءلة أماـ أنفسيـ كزمالئيـ عف
تحقيؽ أىدافيـ بكفاءة.

ج .المساءلة التعاقدية:
بمعنى أف يتـ مسبقنا كضع شركط العقد ،ككصؼ ما ىك مطمكب مف المربي (المعمـ أك
المدير) عمى كجو التحديد كفييا يتـ التحديد المسبؽ لألىداؼ كلمعايير التقييـ ،كطريقة القياس كتككف
المعايير قابمةن لمقياس.
د .المساءلة التجريبية:
حيث ينطمؽ ىذا النكع مف أف التعميـ يمكف تطكيره ،كبشكؿ فعاؿ مف خالؿ تحميؿ المسئكلية

لطاقة المدرسة تجاه التجريب ،كتقنيف أساليب بديمة بيدؼ تطكير تمؾ األساليب كالمكاد التي أثبتت أنيا

األكثر فاعميةن (كسبرم.)18 :2003 ،
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وفرما رمي تونرف أبو حشرش لممساءلة اإلداررة:
 -المساءلة السياسية :المؤسسات التربكية باعتبارىا في مجتمع ديمكقراطي تككف مسئكلية عف تنفيذ

سياسات عامة كعرضيا عمى المجتمع كالمؤسسات التشريعية لمتأكد مف التنفيذ ،كىذه المساءلة
يقكـ بيا المشرعكف كأعضاء مجالس المدارس كمؤسسات المجتمع المدني.

 المساءلة القانكنية :فالمدارس ليا التزامات قانكنية معينة كلممكاطنيف الحؽ في رفع قضايا ضدىافي قضايا مختمفة مثؿ قضايا التمييز كغياب الفرص المتكافئة.

 المساءلة البيركقراطية :كيركز ىذا النكع عمى مدل االلتزاـ بالتعميمات اإلدارية التي يجب عمىالمربييف أف يتبعكىا.

استنادا
 المساءلة المينية :كترتكز عمى الممارسات الت عميمية كتطالب باتباع أفضؿ الممارساتن
إلى نتائج البحكث العممية.

 المساءلة القائمة عمى منطؽ السكؽ :تعني أف مف كاجب المدرسة أف تعمؿ عمى إرضاء مطمبالمستيمؾ في سكؽ تنافسية ،كىك ما يرغب بو األىؿ أك يسحبكا أبناءىـ منيا ،كىك ما ييدد

ب غالقيا في نياية األمر (أبك حشيش.)605 :2010 ،
أما بالنسبة لتصنيؼ المساءلة عمى حسب مصدرىا إلى:
 -1المساءلة مف القمة إلى القاعدة:

بمعنى أف يقكـ المرؤكس بمساءلة المرؤكس ،كىك نمط المسالة األكثر شيكعان في النظـ

االجتماعية ،كمنيا النظاـ التربكم.

 -2المساءلة مف القاعدة إلى القمة:
بمعنى أف يقكـ المرؤكس بمساءلة الرئيس ،كىك نمط مف المساءلة يمثؿ أعمى درجات الحرية

كالديمقراطية.

عند مراجعة األدبيات المتعددة التي تناكؿ بيا الباحثكف تصنيؼ المساءلة ،يتضح كجكد
تصنيفات متباينة تعتمد عمى المدخؿ الذم استخدمو الباحثكف في دراسة المساءلة كعالقة أك عممية،

كقد أطمؽ عمى تصنيؼ المساءلة تعابير متعددة ،مثؿ" :أصناؼ المساءلة ،أنكاع المساءلة ،أبعاد
المساءلة ،عالقات المساءلة" (أخكارشيدة.)50 :2006 ،
أما تصنيفيا كما كرد في دراسة (أبك حمدة) فيك:

 -1المساءلة لداللة نتاجات التعميـ :بمعنى أف النظاـ التعميمي ىك المسؤكؿ عف تحقيؽ تمؾ النتاجات
عند الطمبة ،كيتـ استخداـ أساليب تقكيـ تقميدية مثؿ االختبارات المقننة في ىذا المنحى ،كيتكلى
14

ىذا النمط مف المساءلة مف ىـ في المستكيات اإلدارية العميا بكصفيـ أصحاب القرار،

كيستطيعكف منح المكافأة عف النجاح أك إيقاع العقكبة عند الفشؿ.

 -2المساءلة بداللة العمميات :كىذا النمط أكثر تقبالن مف المعمميف ،إذ أف المعمـ ال يعد المسؤكؿ

الكحيد عف النتاجات التربكية ،كفي ىذا النمط مف المساءلة قد ييساءؿ أفراد آخركف غير المعمـ
مثؿ مدير المدرسة ،كالمشرؼ التربكم ،كالمدير المختص كغيرىـ (أبك حمدة.)23 :2008 ،
كترل الباحثة :مف خالؿ عرض أنكاع المساءلة أف المساءلة اإلدارية التي تتناكليا الدراسة

الحالية أنيا خميط مف األنكاع السابقة فيي أخالقية؛ ألف المدير كالمعممكف مسئكلكف عف تحقيؽ
معايير لتقييـ األداء كىي بالتأكيد تجريبية؛ ألنيا تيدؼ
نا
أيضا تعاقدية؛ ألف ىناؾ
مياميـ بكفاءة كىي ن
أيضا بيركقراطية ألنيا تتضمف آليات االنضباط الكظيفي ،كااللتزاـ
لمتجديد كالتطكير المستمر ،كىي ن
بالقكانيف ،كىي بالتأكيد مساءلة مف القمة لمقاعدة؛ ألف المدير ىك مف يقكـ بعممية المساءلة.

 2.1.6مشكالت المساءلة:
إف المشكالت التي ارتبطت بأنظمة المساءلة متعددة كمتباينة فمنيا ما ارتبط بتحديد أطراؼ
عممية المساءلة في مؤثريف كمتأثريف ،كمنيا ما ارتبط بمحتكل أنظمة المساءلة ،إذ إف إيجاد نظاـ

يسائؿ القائميف عمى النظاـ التربكم عف نكع مخرجاتيـ أمر صعب؛ ألف التكقعات كاآلماؿ المعقكدة
تبدؿ و
عمى النظاـ التربكم في و
كتناـ مستمر كسريع مرتبطة إلى حد كبير بما يسكد المجتمع مف أفكار

مثؿ" :العكلمة ،كالتفجير المعرفي ،كتفجر التكقعات" ،مما يدعك إلى التفكير بتصميـ أنظمة مساءلة
تتسـ بالمركنة كتراعي حاجة المتأثريف بالنظاـ التربكم ،ككذلؾ قناعات المؤثريف بو لمكصكؿ إلى نظـ

مساءلة أقرب ما يككف إلى النظـ المقبكلة التي تمبي ما ىك متكقع منيا بأقؿ قدر مف المشاكؿ

(أخكارشيدة.)72 :2006 ،

نقال عف بيككس ( )Picus, 2004أف مف المشكالت التي تكاجو أنظمة
فيما يرل الحسف ن

المساءلة ،كتعيؽ معرفة التربكييف لمدل إمكانية نجاح أك فشؿ النظـ التربكية في تحقيؽ األىداؼ
المرجكة منيا.

 -1تغير المقياس كاليدؼ.

 -2عدـ الصبر لمعرفة ما تـ إنجازه كمف ثـ البناء عميو.
 -3السرعة في الحكـ عمى البرامج (الحسف.)24-23 :2010 ،
كما يعتبر نظاـ المساءلة كغيره مف نظـ اإلدارة كالرقابة ،ال يخمك مف بعض المشكالت التي

تمنع تطبيقو بالشكؿ المطمكب:

 مشكالت تتعمؽ بتحديد المسئكلية عف تحديد معايير األداء.15

 مشكالت قياس المساءلة كتقكيميا. -مشكالت قياس كتعريؼ النكاتج.

 الضغط إليجاد نظاـ مساءلة يقيس مدل تمبية المؤسسات ،بكؿ أشكاليا ،الحتياجات االبتكاركالرؤل الجديدة كالتغيرات في القيـ كالسمكؾ (الشريؼ.)26-25 :2013 ،

 2.1.7معوقات المساءلة:
كتنقسـ المعكقات التي تحكؿ دكف مساءلة فعالة إلى فئتيف:
الفئة األكلى -:المعكقات اإلدارية التي تتعمؽ بالجياز اإلدارم ،كتشمؿ ىذه المعكقات:
 -1سيادة المركزية الشديدة :كيؤدم ىذا إلى جعؿ اإلدارييف منفذيف لما يممى عمييـ مف رؤسائيـ،
كعدـ منحيـ الصالحيات ،مما يضعؼ قدرتيـ عمى مساءلة المرؤكس ،كبالتالي تحد مف عممية

المساءلة.

 -2ضعؼ التخطيط الشامؿ :كيتسبب في إضعاؼ أك إىماؿ االستخداـ األمثؿ لمطاقات التنظيمية،
كىذا يؤدم إلى عدـ تحديد األدكار بدقة ،كبالتالي تحدث االزدكاجية كالتدخؿ في المياـ كالكاجبات ،مما
يشكش عممية المساءلة ،كيجعؿ مف الصعكبة بمكاف عزك المكـ إلى أم فرد ،أك كحدة تنظيمية.

 -3صعكبة تفعيؿ الرقابة كاإلشراؼ اإلدارم :كيعكد ذلؾ إلى تضخـ حجـ الجياز كتعدد نشاطاتو،
إضافةن إلى كجكد عمالة زائدة ،مما يعقد عمميات المساءلة ،كيضعؼ القدرة عمى ممارستيا.

 -4ضعؼ الحماية الممنكحة لألشخاص كالكحدات اإلدارية :كتتمثؿ بقمة الضمانات الممنكحة لمييئات
التي تمارس أعماؿ الرقابة.
الفئة الثانية -:معكقات اجتماعية كثقافية:
 -1اليكة الكبيرة بيف البعد النظرم كالبعد العممي في النظـ اإلدارية.

 -2عدـ المقدرة عمى تغيير الفكر اإلدارم ،كعدـ االعتراؼ بأف اإلدارة مينة كعمـ متخصص لو
أصكلو كمبادئو كتقنياتو.

 -3غياب مفيكـ اإلدارة العصرية ،التي ىي مظير مف مظاىر الحياة الحديثة.

 -4عدـ تييئة النظـ اإلدارية القابمة لمتغيير ،إضافةن إلى كجكد أشخاص تقاكـ التغيير.

 -5عدـ مقدرة النظاـ اإلدارم عمى تنمية بعض األبعاد الميمة لدل األفراد ،كبعد الحكار البناء ،كبعد
ممارسة التفكير الناقد.

 -6كجكد كالءات اجتماعية تقميدية ،كىذه تؤدم إلى شيكع المحسكبية في عمؿ اإلدارة.
 -7انخفاض مستكل الركاتب مما يساعد عمى إيجاد بيئة مالئمة لمفساد (الدكيرم.)101 :2002 ،
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وتخمص الباحثة :إلى أف المشكمة األساسية لممساءلة تتمثؿ في عدـ تحقؽ األىداؼ المنشكدة،
اء أكانت تتعمؽ بمدخالت نظاـ المساءلة أـ مخرجاتو أـ اآللية
كتتنكع المعيقات المتسببة في ذلؾ ،سك ن
التي تتـ فييا المساءلة ذاتيا ،كبغض النظر عف مصدر المشكمة ف نو يجب أف تككف ىناؾ آليات
تفصيال أماـ طرفي المساءلة مما يحفز عممية التصحيح كالتعديؿ الذاتي
كضكحا ك
لممساءلة أكثر
ن
ن
المستمرة بيدؼ تالفي األخطاء كاليفكات التي مف شأنيا أف تعرقؿ العمؿ ،كتعيؽ تقدـ المؤسسة
التربكية ككؿ.

 2.1.8أسالرب المساءلة:
يفضؿ تصميـ عممية المساءلة لتككف أداة إلحداث التغير اإليجابي في السمكؾ كاألداء ،كأال

تقتصر أىداؼ المساءلة عمى المحاسبة كالعقاب ،كعميو ف نو يمكف أف تمجأ المؤسسة لممساءلة بأحد
األساليب التالية:

 -1األسمكب السمبي :يستند ىذا األسمكب في حفظ كمراعاة قكاعد النظاـ إلى إجبار العامميف عمى
االلتزاـ بقكاعد النظاـ ،كعميو جعؿ الجزاء بحد ذاتو ىك الغاية ،كليست الكسيمة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة

كالحفاظ عمى حقكؽ العامميف.

 -2األسمكب اإليجابي :يستند ىذا األسمكب إلى تنمية القابمية كالرغبة كااللتزاـ بقكاعد المنظمة عف
طريؽ الثناء كالمكافئات لمعامميف نتيجةن لمسمكؾ المتماشي مع قكاعد المنظمة كالعقاب نتيجةن لمسمكؾ
غير المرغكب فيو؛ أم :أف العقاب ييدؼ لتجنب السمكؾ غير المرغكب فيو ،كعميو يتميز ىذا

األسمكب بالتعاكف في تحقيؽ أىداؼ المنظمة كالحفاظ عمى حقكؽ العامميف (أخكارشيدة.)46 :2006 ،
وتخمص الباحثة :إلى أف كال أسمكبي المساءلة لو أىميتو ككزنو في ممارسة المساءلة ،لذلؾ ال

يجكز اعتماد أسمكب كاحد في ممارسة المساءلة ،كانما المكقؼ يفرض طبيعة األسمكب الالزـ ،كال

استخداما مف قبؿ مديرم المدارس األكثر مركنة
يمكف التغاضي عف أف األسمكب اإليجابي األكثر
ن
كعصرية في ممارسة المساءلة.
 2.1.9معاررر المساءلة اإلداررة:
البد أف تككف كاضحةن ،كيتـ الكصكؿ إلييا كتعديميا كتطكيرىا مف
إف المعايير كالمؤشرات ى
خالؿ الممارسة العممية ،كذلؾ مف الخطأ تركيز عممية المساءلة عمى استخداـ معيار كاحد دكف بقية
البد أف تتضمنيا عممية المساءلة.
المعايير األخرل ،حيث إف ىناؾ خمسة معايير رئيسة ى
أ .القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ العامة :كىي الصكرة النيائية التي يتصؼ بيا الفرد في أداء الكظيفة
مثؿ" :المسؤكلية األخالقية ،كاألمانة ،كالجكدة ،كعالقاتو باآلخريف".
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ب .القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ المرحمية :كيتعمؽ ىذا المعيار بمدل قدرة الفرد عمى تجزئة اليدؼ إلى

أىداؼ مرحمية ،كمع أنيا ذات صمة كثيقة ببعضيا ،إال أف التعامؿ مع كؿ جزء فييا ،كاستخداـ

األدكات ييمثؿ نجاحان لإلدارة.
ت .استخداـ الكسائؿ المناسبة :طبقان لمقكاعد كالنظـ المعمكؿ بيا ،فيناؾ كسائؿ مسمكحة تستخدـ
لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة ،كمما كانت الكسائؿ اقتصادية كمناسبة ،كتيسيـ بفاعمية في تحقيؽ األىداؼ،
كمما حققت النجاح المطمكب.

ث .استخداـ األدكات المناسبة :كتعني قياـ الفرد باختيار األدكات الدقيقة ،كالمناسبة لمعمؿ كالكظيفة
البيئية ،كاإلمكانيات المادية كالبشرية لممنظمة ،كاستخداميا بنجاح.

ج .المكارد :يمثؿ الحد األدنى المناسب مف المكارد نقطة البداية لنجاح عممية المساءلة ،كتشمؿ المكارد
كاإلمكانات المادية كالبشرية المتاحة (ىالؿ.)64 :2010 ،

معايير مختمفةن لتحديد مدل نجاح عممية المساءلة ،كىذه
نا
وتخمص الباحثة :إلى أف ىناؾ
المعايير إما تتعمؽ بالكسائؿ كالطرائؽ كاألساليب المستخدمة أك باألشخاص الذيف يمارسكف المساءلة
ككيفية التعاطي معيا أك تمارس عمييـ المساءلة ،كدرجة تقبميـ ككعييـ ألىميتيا أك في كضكح كتحديد

األىداؼ المرجك تحقيقيا.
 2.1.10دور مدرر المدرسة في نشر ثقافة المساءلة اإلداررة:
إذا كاف مفيكـ المساءلة التربكية ،مبدأن أساسيان مف مبادئ اإلدارة ف ف أىميتو القصكل تبرز في

الجانب التطبيقي في مجاؿ األنظمة التربكية ،التي تتصدل لتربية النشء مف الصغر ،كتعكيدىـ عمى
ممارسة مبادئ المكاطنة الصالحة ،كمف ىذا المنطمؽ تبرز أىمية ممارسة مدير المدرسة لمفيكـ

المساءلة في إدارتو لمنظاـ المدرسي بكصفو مسئكالن كقائدان كقدكةن حسنةن لكؿ العامميف بالمدرسة مف
ناحية ،كالنشء الصغير المسئكؿ عنيـ مف ناحية أخرل ،كانطالقنا مف ذلؾ تقع عمى عاتقو مساءلة
معمميو كطالبو (أبك حشيش.)607 :2010 :

اء أكاف في الجكانب
كتتحدد ممارسة المدير لممساءلة ،كفقنا لمسئكلياتو المتعددة كالمختمفة سك ن
اإلدارية أـ الجكانب المينية ،ففي الجكانب اإلدارية يقكـ مدير المدرسة بالعديد مف األدكار في مساءلة

المعمميف منيا:

 مشاركة المعمميف في اإلشراؼ اليكمي عمى الطالب.

 معاقبة بعض المعمميف الذيف يسيئكف ألخالقيات المينة ،كاإلعداد كالرفع لممسئكليف بتقارير مفصمة
عف أداء المعمميف الجيديف كالمقصريف.

 تشجيع المعمميف لمربط بيف المعمكمات السابقة كمكضكع الدرس الجديد ،كمكافئتيـ عمى تحقيقيـ

…لألىداؼ المحددة ،كتحفيزىـ عمى استخداميـ لكسائؿ تعزيز إيجابية في عممية التعمـ.
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 محاسبة المعمميف عمى إىماليـ في إعداد االختبارات كالتدريبات المتنكعة.

 تشجيع المعمميف عمى استخداـ أساليب تقكيـ مناسبة متنكعة ،كتحفيزىـ لمراعاتيـ لمفركؽ الفردية في
تنفيذ المنياج (أبك حشيش.)608 :2010 ،
أبرز ميمات القيادة المدرسية بشأف نشر ثقافة المساءلة كعممياتيا كاإلعداد ليا عمى النحك االتي:
 -1ينبغي عمى القيادة المدرسية أف تقكد العامميف في عممية البحث عف أفضؿ االستراتيجيات
التعميمية التي مف شأنيا أف تستجيب لمتكقعات الجديدة.

- -2عمى المديريف أف ينظمكا المكارد عمى اختالؼ أنكاعيا بما يمي االستجابة لمنحي المساءلة
القائمة عمى المعايير.
البد مف المحافظة
-3عمى المديريف أف يككنكا قادة مدركيف لممعايير بطريقة إيجابية ،في الكقت ذاتو ى
عمى قيـ المدرسة كثقافتيا (طرخاف.)19 :2006 ،
وتخمص الباحثة :أف المدير يجب أف يتمتع بالحد األدنى مف الكفايات المعرفية كالكجدانية
كالميارية ليككف مدي انر كقائدان قاد انر عمى إدارة المؤسسة التعميمية بنجاح كفاعمية فدراية المدير ب ليات

المساءلة كميارتو بتكظيفيا بالشكؿ السميـ تم ٌك ىنو مف ممارستيا في الكقت المناسب كالمكقؼ المناسب
كتمتعو بالصفات الشخصية لمقائد تم ٌكنو مف ممارسة المساءلة بما يتناسب مع كؿ فرد داخؿ المؤسسة

التعميمية.
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 2.2المحور الثاني :الذكاء العاطفي:
 2.2.1تميرد:
نظر التساعو كشمكليتو لجكانب معرفية كمياريػة متعػددة إلػى
تتنكع تعريفات الذكاء بيف العمماء نا
مكتسبا.
اثيا أك
ن
جانب ككنو مختمفنا عميو عما إذا كاف كر ن
لغورا:
تعررف الذكاء ً
كمػػا كرد فػػي المعجػػـ الكسػػيط الػػذكاء :ليػػب النػػار ،الػػذكاء الجم ػرة الممتيبػػة ،الػػذكاء قػػدرة عمػػى

التحميؿ كالتركيب كالتمييز كاالختيار ،كعمى التكيؼ إزاء المكاقؼ المختمفة (معجـ الكسيط).

أما تعريفو كما جاء في معجـ الرائد فيك الذكاء (اسـ) حدة العقؿ كسرعة الفطنة كالفيـ (معجـ الرائد).
أما في المغة الالتينية فيعني "الذىف كالفيـ كالحكمة".
الذكاء في الفيـ :أف يككف فيمان تامان سريع
الذكاء :سرعة الفطنة ،ك ي
الذكاء ،ممدكد :حدة الفؤاد .ك ي
ي
القبكؿ (ابف منظكر، 355 :2003 ،ج.)12
اوطالحا:
تعررف الذكاء
ً
كردت عدة تعريفات لمذكاء منيا:
 تعريؼ كمفف بأنو "القدرة عمى تعمـ التكيؼ في البيئة"
فعرؼ الذكاء عمى أنو "القدرة عمى االستفادة مف الخبرة لمتكافؽ مع المكاقؼ الجديدة".
 أما جكدانؼ ٌ
 أما سبيرماف فقد ع ٌػرؼ الػذكاء عمػى أنػو "القػدرة عمػى إدراؾ العالقػات كبخاص وػة العالقػات الصػعبة أك
الخفية ككذلؾ القدرة عمى إدراؾ المتعمقات" (الشيخ.)59 :2008 ،

 كيع ػ ػػرؼ ال ػ ػػذكاء بأن ػ ػػو الق ػ ػػدرة عم ػ ػػى ح ػ ػػؿ المش ػ ػػكالت أك إض ػ ػػافة ن ػ ػػاتج جدي ػ ػػد يك ػ ػػكف ذك قيم ػ ػػة ف ػ ػػي

كاح ػػد أك أكث ػػر م ػػف اإلط ػػارات الثقافي ػػة معتم ػ نػدا ف ػػي ذل ػػؾ عم ػػى متطمب ػػات الثقاف ػػة الت ػػي نحي ػػا ف ػػي كنفي ػػا
(األيكب.)7 :2007 ،

 كيع ػػرؼ بأن ػػو "الق ػػدرة الكمي ػػة لمف ػػرد عم ػػى التص ػػرؼ عم ػػى نح ػػك مقص ػػكد ،ك التفكي ػػر بش ػػكؿ عقالن ػػي،
كالتعامؿ بفاعمية مع بيئتو" (سعد.)56 :2009 ،
ائرــا بأنػػو" :القػػدرة عمػػى التحميػػؿ كالتركيػػب كالتفكيػػر العميػػؽ المػػنظـ الػػذم
وتعرفــو الباحثــة :إجر ً
اء أكانت ىذه القدرة مكركثة أـ مكتسبة مف البيئة".
يفضي إلى إيجاد حؿ لمشكمة ما سك ن
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 2.2.2العقل والعاطفة:
أحيانا أخرل
يخضع اإلنساف بانفعاالتو كتصرفاتو  -في بعض األحياف  -إلى تأثير العقؿ ،ك ن
إلى تأثير القمب ،كلذلؾ يقكؿ جكلماف بأف لدينا في الكاقع عقالف ،كىما" :عقؿ يفكر ،كعقؿ يشعر".
أما العقؿ المفكر كىك ما يعرفو بػ "العقؿ المنطقي" فيك" :طريقة ما ندركو تماـ اإلدراؾ،

كامال في كعينا ،كما يحتاج منا إلى تفكير فيو بعمؽ كتأممو".
كالكاضح
كضكحا ن
ن

بينما العقؿ العاطفي؛ أم" :العقؿ الذم يشعر فيك عقؿ ذك نكع مختمؼ مف المعرفة "قكم،
أحيانا غير منطقي" (األيكب.)16 :2007 ،
مندفع ،ك ن
 2.2.3تعررف الذكاء العاطفي:
ػبيا يحتمػؿ أكثػر مػف مسػمى منيػا الػذكاء
كككف مفيكـ "الذكاء العاطفي" مف المفاىيـ الحديثة نس ن
العػ ػػاطفي أك الػ ػػذكاء الكجػ ػػداني أك الػ ػػذكاء االنفعػ ػػالي أك ذكػ ػػاء المشػ ػػاعر ،كالتػ ػػي جميعيػ ػػا تيعػ ػػد ترجمػ ػػة
لممصطمح ”.“Emotional intelligence

يعرؼ بأنو :عممية إدراكية تعمؿ عمى التكازف بيف االنفعاالت كاستخداـ المنطؽ كالعقالنية
ك ٌ
مع تحميؿ ىذا التكازف كادراكو .ماير(.)Mayer, 1999: p37
يعرؼ بأنو "قدرة الفرد عمى التعرؼ إلى االنفعاالت لديو كلدل اآلخريف ،كتحديدىا كالقدرة
كما ٌ
عمى إظيار االستجابات المالئمة إزاء المثيرات البيئية فالذكاء العاطفي حكؿ فيـ الفرد ككعيو بمشاعره

كانفعاالتو كالتحكـ فييا كادارتيا كالكعي بمشاعر كانفعاالت اآلخريف كالتعاطؼ كالتفاعؿ معيـ ،كأنو

قدرة مكتسبة كمتعممة كانو ينطكم عمى ميارات نكعية يمكف تعمميا كاكتسابيا" (حسيف.)35 :2006 ،

أيضا بأنو "القدرة عمى االنتباه كاإلدراؾ الجيد لالنفعاالت كالمشاعر الذاتية كفيميا
يعرؼ ن
ك ٌ
كصياغتيا بكضكح كتنظيميا ،كفقنا لمراقبة كادراؾ دقيؽ النفعاالت اآلخريف ،كمشاعرىـ لمدخكؿ معيـ
في عالقات انفعالية كاجتماعية إيجابية تساعد الفرد عمى الرقي العقمي كاالنفعالي كالميني ،كتعمـ

المزيد مف الميارات اإليجابية لمحياة" (عثماف.)174 :2001 ،

يعرؼ بأنو :عبارة عف مجمكعة مف الصفات الشخصية كالميارات االجتماعية
في حيف ٌ
كالكجدانية التي تمكف الشخص مف تفيـ مشاعر كانفعاالت اآلخريف (إبراىيـ.)2 :2005 ،
كيع ػ ٌػرؼ بأن ػػو "قػػػدرة اإلنس ػػاف عمػ ػػى التعام ػػؿ اإليجػ ػػابي م ػػع نفسػػػو كم ػػع اآلخ ػ ػريف ،كيعب ػػر عػػػف
قػ ػػدرة عمػ ػػى التعامػ ػػؿ مػ ػػع عكاطفػ ػػو بحيػ ػػث يحقػ ػػؽ أكبػ ػػر قػ ػػدر ممكػ ػػف مػ ػػف السػ ػػعادة لنفسػ ػػو كلمػ ػػف حكلػ ػػو

(العيتي.)18 :2003 ،
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كقد خموت الباحثة :إلى أنو كبالرغـ مف تعدد تعريفات الذكاء العاطفي كتعدد مداخميا إال أنيا
تتفؽ في أكثر مف جانب:
 ضركرة فيـ الفرد لمشاعره كعكاطفو كادارتيا بالطريقة الصحيحة. ضركرة فيـ عكاطؼ كمشاعر اآلخريف كالتعامؿ معيا باألسمكب المناسب. الذكاء العاطفي أحد أىـ السبؿ لتحقيؽ النجاح في الحياة عمى المستكل الشخصي كالعممي.ائرا بأنو "قدرة مدير المدرسة الثانكية في محافظات غزة
كقد عرفت الباحثة الذكاء العاطفي إجر ً
عمى فيـ المشاعر كاالنفعاالت لديو كلدل اآلخريف كادارتيا كتحديد االستجابة المناسبة ليا".
 2.2.4أىمرة الذكاء العاطفي:
كتنبع أىمية الذكاء العاطفي في عصرنا الحالي مف ظيكر العديد مف المشكالت التي يكاجييا

الفرد في شتى مجاالت الحياة االجتماعية كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية ،كالحؿ الذم أضحى ضركرةن
ممحةن ىك امتالؾ الفرد كتطكير مياراتو الفكرية كالعاطفية كاالجتماعية ليستطيع التكيؼ كالتعامؿ معيا،
كايجاد حمكؿ ليا ،مف ىنا برزت أىمية الذكاء العاطفي.

و قد لخص الميدي ( )2004أىمرة الذكاء العاطفي في اآلتي:
ميما في تكافؽ الطفؿ مع كالديو كأخكتو كأقرانو كبيئتو بحيث ينمك سكيان
 يمعب الذكاء العاطفي دركان نكمنسجمان مع الحياة ،كما أنو يؤدم إلى تحسيف كرفع كفاءة التحصيؿ الدراسي.
 يساعد الذكاء العاطفي عمى تجاكز أزمة المراىقة كسائر األزمات بعد ذلؾ مثؿ أزمة منتصؼالعمر بسالـ.

 ييعد الذكاء العاطفي عامالن ميمان في استقرار حياة الفرد فالتعبير الجيد عف المشاعر ،كتفيـ مشاعراآلخريف بشكؿ ناضج يضمف التكافؽ معيـ.
 كالذكاء العاطفي كراء النجاح في العمؿ كالحياة ،فاألكثر ذكاء كجدانيان محبكبكف كمثابركفكتككيديكف ،كقادركف عمى التكاصؿ كالقيادة كمصركف عمى النجاح (الميدم.)23 :2004 ،

كفي كتابو "ما فكؽ الذكاء العاطفي – حالكة اإليماف" يبيف الدكتكر ياسر العيتي العالقة بيف

قائال" :إذا كاف الذكاء العاطفي يمكف اإلنساف مف التعامؿ اإليجابي مع
اإليماف كالذ ؤ كاء العاطفي ن

ذاتو كمع اآلخريف حيث يحقؽ لنفسو كلمف حكلو أكبر قدر مف السعادة ،ف ف اإليماف يمكف اإلنساف مف
التعامؿ اإليجابي مع ذاتو كمع اآلخريف حيث يحقؽ لنفسو كلمف حكلو أكبر قدر مف السعادة في الدنيا

كاآلخرة ،كاف اإلنساف يشعر بحالكة اإليماف عندما يتحمى بميارات بالذكاء العاطفي كربطيا بربو كدينو
كآخرتو" (العيتي.)3 :2006 ،
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كحكؿ أىمية الذكاء في محيط العمؿ ذكػر كايػد عبػد الحػؽ فػي مقالتػو حػكؿ كيفيػة تػأثير الػذكاء

إيجابا مف خالؿ النقاط التالية كما كرد في دراسة بظاظك (.)2010
العاطفي في كفاية المؤسسات
ن
مستقر مف العالقات العامة اإليجابية بيف األفراد.
نا
طا
 .1يخمؽ نم ن
 .2يؤثر ذلؾ النمط مف العالقات عمى نمك متميز باستق ارره كمنيجيتو المؤسسية كفاعمية إدارتو.

 .3ال ػػذكاء الع ػػاطفي ل ػػدل المجمكع ػػات كالمؤسس ػػات ي ػػؤثر عم ػػى ال ػػذكاء الع ػػاطفي ل ػػدل األفػ ػراد حي ػػث
أمانا لدل األفراد يفضػي
المكاقؼ اليانئة (الفرحة أك السعيدة) كالتغذية الراجعة تكفر دكافع إيجابية ك ن
لمزيد مف النمك.
 .4يؤثر الذكاء العاطفي لممجمكعات ،ككذلؾ األفراد في اإلنتاج ،لما في ذلؾ مف بعد التأرجح
كاالضطراب (بظاظك.)19 :2010 ،

وتخمــص الباحثــة :إلػػى أف جػػكىر أىميػػة الػػذكاء العػػاطفي يتمثػػؿ فػػي الرقػػي الػػذم يضػػفيو عمػػى

أخالؽ كسػمكؾ الفػرد فػي العمػكـ كتيػذيب قد ارتػو االنفعاليػة عمػى كجػو الخصػكص ،كالتػي تتمثػؿ فػي فيػـ
الذات كتركيض المشاعر كالتعاطؼ مع اآلخريف الذم ييسيـ بدكره في تحسيف السمكؾ العػاـ لألفػراد فػي
المجتمع ،كبالتالي ينطمؽ بو نحك التطكر كالنجاح.
 2.2.5نشأة و تطور الذكاء العاطفي:
أف جذكر الػذكاء العػاطفي تعػكد إلػى بدايػة حركػة اختبػارات الػذكاء ،ككانػت البدايػة الحقيقيػة مػف

قبػػؿ ثكرنػػدايؾ إذ أشػػار فػػي بحكثػػو إلػػى أف الػػذكاء يتكػػكف مػػف مجمكعػػة مػػف العناصػػر األخػػرل ،كلكػػف
يشترؾ مع كثير مف العناصر في بعض المظػاىر ،كحػددىا بثالثػة عناصػر ىػي الػذكاء المجػرد كالػذكاء

الميكانيكي كالػذكاء االجتمػاعي ،كقػدـ مفيػكـ الػذكاء االجتمػاعي بأنػو القػدرة عمػى فيػـ اآلخػريف كالسػمكؾ

الحكيـ في العالقات االجتماعية .ثكرندايؾ)(Thorndike,1920:227-235

كقد فسػر السػمككيكف الػذكاء فػي ذلػؾ الكقػت بأنػو القػدرة عمػى جعػؿ اآلخػريف يتصػرفكف كفقنػا لمػا
يريده الشخص (حسيف.)44 :2003 ،
كظيػ ػػرت مفػ ػػاىيـ ليػ ػػا عالقػ ػػة بالػ ػػذكاء االجتمػ ػػاعي كاالستبصػ ػػار االجتمػ ػػاعي كاسػ ػػتنتج شػ ػػابف
( )Chapin, 1942أف المشاركة االجتماعية في المجتمع تمثػؿ مقياسػان أكليػان لمػذكاء االجتمػاعي ،كقػدـ
االستبصار االجتماعي ليمثؿ الفيـ لمذكاء االجتماعي االنفعالي (العكايشي.)36 :2003 ،

كتكصػػؿ ثكمسػػكف ( )Thomson, 1971إلػػى أف الػػذكاء يػرتبط بػػاألخالؽ ارتباطػان مكجبػان كأف

أعم ػػى الص ػػفات الخمقي ػػة تػ ػرتبط إيجابيػ ػان بال ػػذكاء ،كى ػػي ض ػػبط ال ػػنفس كالق ػػدرة عم ػػى االحتم ػػاؿ ،كأف ى ػػذا

االرتباط المكجب ال يحكؿ دكف كجكد فركؽ فردية تظيػر لػدل بعػض المجػرميف الػذيف قػد يصػؿ ذكػائيـ
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إلػى مسػػتكل العبقريػة ،أك حػػاالت بعػض األفػراد الػذيف قػػد ييػبط ذكػػائيـ إلػى المسػػتكل المتكسػط أك األقػػؿ
مف المتكسط كال يعني ىذا االرتباط أف العالقة بيف الذكاء كاألخالؽ سببية( .رزؽ.)72 :2003 ،

كفػػي عػػاـ ( )1985أكضػػح جػػاردنر ( )Howard Gardner, 1985فػػي كتابػػو الػػذكاءات

المتعػػددة أف فيػػـ اإلنسػػاف لنفسػػو كلرخ ػريف كقدرتػػو عمػػى اسػػتالـ ،كتكظيػػؼ ىػػذا الفيػػـ يعػػد أحػػد نمػػاذج

الذكاء (حسيف.)45 :2003 ،

كيعد كايف باينز ( )wayne Paynesأكؿ مف استخدـ مصػطمح الػذكاء العػاطفي فػي أطركحػة

الػػدكتكراه التػػي قػػدميا عػػف نمػػك الػػذكاء العػػاطفي ((Developing ( )A Study of Emotion
 Emotional Intelligenceكلػػـ ينتبػػو لػػو أحػػد فػػي ذلػػؾ الكقػػت .كايػػف(:1985 ، wayne Payne

.)30-20

كأمػػا فػػي عػػاـ ( )1986كصػػؼ ليفػػيف  Levineالػػذكاء العػػاطفي بتصػػرؼ الفػػرد كفقنػػا لممعػػايير
األخالقػػي فػػي المجتمػػع الػػذم يعػػيش فيػػو ،ألنػػو إذا تصػػرؼ خالف ػان لمػػا فيػػو مػػف عػػادات كتقاليػػد اكتسػػب
عداكةن مف يعيش معيـ كآثار بذلؾ استيائيـ (عدس.)281 :1997 ،

كفػػي عػػاـ ( )1990تػػـ نشػػر مقػػالتيف الثن ػػيف مػػف األسػػاتذة األكػػاديمييف فػػي إحػػدل الجامع ػػات

األمريكيػة ،كىمػا بيتػر سػالكفي كجػكف مػاير ( )Mayer & Salovey, 1990فػي محاكلتيمػا لتطػكير
طريقة القياس العممي في تقدير المشاعر االنفعالية المختمفة لألشخاص ،كقد كجد أف بعض األشخاص

كانكا أفضؿ مف غيرىـ في تعريفيـ لمشاعرىـ الخاصة كمشاعر اآلخريف ،كفي حؿ المشكالت المتعمقة

بالقض ػ ػػايا االنفعالي ػ ػػة كق ػ ػػد كض ػ ػ نػعا اختب ػ ػػار لقي ػ ػػاس ال ػ ػػذكاء الع ػ ػػاطفي ،أطمق ػ ػػا عمي ػ ػػو "ذكاؤن ػ ػػا االنفع ػ ػػالي"
(القيسي.)26 :2005 ،
كق ػػدـ س ػػالكفي كم ػػاير أنمكذجػ ػان لم ػػذكاء الع ػػاطفي ف ػػي كتابيم ػػا( :الخي ػػاؿ ،المعرف ػػة ،الشخص ػػية)

( )Imagination, Cognitions & Personalityمتػأثريف بكتػاب جػاردنر ،كقػد اسػتخدما مصػطمح
الػػذكاء العػػاطفي  Emotional Intelligenceألكؿ مػرة ،كأرادا أف يميػ از بػػيف القػػدرات المتدرجػػة تحػػت
الذكاء العاطفي كبيف السػمات االجتماعيػة ،كالب ىػد مػف اإلشػارة إلػى أنيمػا كانػا عمػى د اريػة تامػة بمػا سػبؽ
مػػف عناصػػر الػػذكاء غيػػر المعرفػػي ،كقػػد كصػػفا الػػذكاء العػػاطفي بأنػػو نػػكعه مػػف أنػكاع الػػذكاء االجتمػػاعي
مرتبط بالقدرة عمى مراقبة الفرد النفعاالتو كانفعاالت اآلخريف كالتمييػز بينيمػا ،كاسػتخداـ المعمكمػات فػي
تكجيو كضبط تفكيره كانفعاالتو .سالكفي كماير )(Salovy & Mayer, 1990: 185

كفي أكائؿ التسعينيات مف القرف العشريف كتحديدان في عاـ ( )1995أصبح جكلماف عمى دراية

تامة بأعماؿ سالكفي ماير مما دفعو إلى تغييػر عنػكاف كتابػو مػف األميػة االنفعاليػة إلػى الػذكاء العػاطفي

كح ػ ػ ػػاكؿ جكلم ػ ػ ػػاف في ػ ػ ػػو أف يع ػ ػ ػ ٌػرؼ ال ػ ػ ػػذكاء الع ػ ػ ػػاطفي عم ػ ػ ػػى ش ػ ػ ػػكؿ مجمكع ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػػدرات تتمث ػ ػ ػػؿ
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فػ ػ ػ ػ ػػي معرفػ ػ ػ ػ ػػة االنفعػ ػ ػ ػ ػػاالت كالدافعيػ ػ ػ ػ ػػة كادراؾ مشػ ػ ػ ػ ػػاعر اآلخ ػ ػ ػ ػ ػريف كادارة العالقػ ػ ػ ػ ػػات مػ ػ ػ ػ ػػع اآلخ ػ ػ ػ ػ ػريف

(الريماكم كآخركف.)261 :2003 ،

في حيف بنى جكلماف عمى افتراضات ىذا التعريؼ العديد مف االستراتيجيات( :العصؼ

الذىني كتركيز االنتباه الترفيو عف النفس كالثقة بالنفس كاالبتساـ كالكعي بالذات كالبحث عف شيء

حسف كتفريغ الطاقة كتفسير المشكمة بشكؿ أفضؿ كالتكقعات اإليجابية كضبط النفس ،كاراحتيا كتكرار

االستراتيجية التي حققت حمكالن ناجحة) (الريماكم.)290-289 :2003 ،
أيضػػا فػػي جامعػػة كاليفكرنيػػا بد ارسػػة المتغي ػرات الشخصػػية
كق ػاـ جػػاؾ بمػػكؾ فػػي العػػاـ ( )1995ن
المرتبطػػة بالػػذكاء مسػػتقالن عػػف الػػذكاء العػػاطفي كالػػذكاء العػػاطفي مسػػتقالن عػػف الػػذكاء المعرفػػي ،كتكصػػؿ

إل ػ ػػى أف ذكم ال ػ ػػذكاء المرتف ػ ػػع مس ػ ػػتقالن ع ػ ػػف ال ػ ػػذكاء الع ػ ػػاطفي مس ػ ػػتقالن ع ػ ػػف ال ػ ػػذكاء المعرف ػ ػػي فك ػ ػػانكا
أكثػ ػ ػػر تمي ػ ػ ػ انز فػ ػ ػػي الجكانػ ػ ػػب االجتماعيػ ػ ػػة ،كلػػ ػػدييـ اتجاىػػ ػػات إيجابيػ ػ ػػة نح ػ ػػك أنفسػ ػ ػػيـ كنحػػ ػػك اآلخ ػ ػ ػريف
(حسيف.)45 :2003 ،

وتخمص الباحثة :إلى أف مصطمح الذكاء العاطفي (الكجداني) ظير في أكائؿ التسعينات مف
القرف الماضي عندما نشر دانيؿ جكلماف كتابو "الذكاء العاطفي" ،كيعد الذكاء العاطفي مفيكمان حديثان،
ذا تأثير كاضح كميـ في حياة كؿ شخص ،كفي طريقة تفكيره كعالقاتو كانفعاالتو ،فالتعاكف بيف العقؿ

اء أكاف ذلؾ مف خالؿ اتخاذ
كالقمب أك بيف الشعكر كالفكر ،يبرز لنا أىميةن عاطفيةن في التفكير سك ن
الق اررات الحكيمة أـ في إتاحة الفرصة لنا لنفكر في صفاء ،ككضكح إذا ما أخذ بعيف االعتبار أف
العاطفة إذا ما قكيت ،أفسدت عمينا القدرة عمى التفكير السميـ كالكصكؿ إلى ق اررات صائبة.
أبحاث الذكاء العاطفي كانت مقتصرة عمى مجاؿ عمـ النفس حتى أصبح مصطمح الذكاء
العاطفي متداكؿ في مجاالت كثيرة مثؿ العمكـ التربكية كاإلدارية كعمكـ الطاقة البشرية كغيرىا،

كاألبحاث مستمرة في مجاؿ الذكاء العاطفي ،كتأثيراتو المختمفة حتى يكمنا ىذا.
 2.2.6أبعاد الذكاء العاطفي:

اختمفت آراء العمماء كالباحثيف حكؿ مككنات أك أبعاد الذكاء العاطفي ،كذلؾ ألنو يتعمؽ
بالجكانب النفسية كالداخمية لإلنساف ،كاف كاف البعض قد يختمؼ في التسميات؛ كلكف يتفؽ مف حيث
المضمكف ،فالذكاء العاطفي مفيكـ متعدد األبعاد أك المككنات.

 -1نمكذج جكلماف( ) 2000 ,Golmanفقد قسـ الذكاء العاطفي إلى خمسة أبعاد ىي:

 الكعي بالذات :كيتضمف ىذا القسـ معرفة الفرد لحالتو المزاجية بحيث يككف لديو ثراء في حياتو
العاطفية كرؤية كاضحة النفعاالتو.
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 إدارة االنفعاالت :كيعني قدرة الفرد عمى تحمؿ االنفعاالت العاصفة ،بحيث يشعر بأنو سيد نفسو،
كىذا يمثؿ دالة عمى الكفاءة في تناكؿ أمكر الحياة (تنظيـ الذات).

 دافعية الذات (حفز الذات) :بمعنى أف الذكاء العاطفي يؤثر بقكة كبعمؽ في كافة القدرات األخرل
إيجابان أك سمبان؛ ألنو حالة الفرد العاطفية تؤثر عمى قدراتو العقمية كأدائو بشكؿ عاـ.

 التعاطؼ :كيقصد بو معرفة كادراؾ مشاعر الغير مما يؤدم إلى التناغـ الكجداني مع اآلخريف.
بناء عمى فيـ كمعرفة
 الميارات االجتماعية :كيقصد بيا التعامؿ الجيد كالفعاؿ مع اآلخريف ن
مشاعرىـ مع تدعيـ قدراتيـ.
كىك ذات النمكذج الذم اعتمدت أبعاده الباحثة عند تحديد أبعاد االستبانة.
 -2مككنات الذكاء العاطفي كفؽ نمكذج بار – أكف:

نمكذج بار -أكف لمذكاء العاطفي يركز عمى التنبؤ حكؿ إمكانية ( )Potentialاألداء كالنجاح:
(أم القدرات الكامنة عند الشخص كالتي ستؤىمو لمنجاح مستقبالن) أكثر مف التركيز عمى األداء أك
النجاح نفسو ،كما يركز عمى تكجو المعالجة العممية أكثر مف التركيز عمى النتائج أك المخرجات.

ستيز ك براكف)(Stys&Brown ,2004 :11
كتعد تمؾ النظرية أك النمكذج أكؿ النظريات التي فسرت الذكاء الكجداني عاـ (،)1988

كشممت خمسة مككنات شخصية كيمكف بيانيا كالتالي:
الذكاء العاطفي الشخوي (البرن ذاتي):

تقرير الذات أك رؤية الذات ،كيقصد بيا احتراـ كتقبؿ الذات عمى أنيا جيدة ،كذلؾ مف خالؿ

حب الذات كما ىي ،كالقدرة عمى تقبؿ الجكانب المكجبة كالسالبة المدركة كأكجو القكة كالضعؼ فييا.

الكعي بالذات العاطفية ،كىي القدرة عمى معرفة مشاعر الفرد كانفعاالت الكعي بيا كالتميز بيف

تمؾ المشاعر كانفعاالت لمعرفة ما يشعر بو الفرد ،كمعرفة مسببات تمؾ المشاعر ،كليا ثالثة فركع:

 التككيدية القدرة عمى إظيار كالتعبير عف المشاعر كمعتقدات كأفكار الفرد ،كالدفاع عف حقكقوبأسمكب بناء.

ذاتيا كالسيطرة ،كالتحكـ الذاتي في تفكير تصرفات الفرد كأف
 االستقالؿ كيمثؿ القدرة عمى التكجيو نعاطفيا.
معتمدا
يككف
ن
ن

 تحقيؽ الذات ىي القدرة عمى تحقيؽ إمكانيات الفرد ،كذلؾ بأف يصبح الفرد منيم نكا في المحاكالتالتي ال تقكد إلى حياة ىادئة كمممكءة باإلنجازات.
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 الذكاء العاطفي (البرن شخوي):
كيمثؿ القدرات كالميارات البيف شخصية ،كمحاكلة تطبيقيا عمى أرض الكاقع كاالستفادة منيا

في إدارة الفرد لعالقتو مع اآلخريف ،كىذا المككف لو ثالثة فركع:

 .1التعاطؼ :كىي قػدرة الفػرد عمػى الػكعي كفيػـ كتقػدير مشػاعر اآلخػريف ،كذلػؾ بػأف يكػكف لديػو قػدرة
عمى معرفة ما يشعر الناس بو.

متعاكنػا كمشػارنكا كعض نػكا فػي جماعتػو
 .2المسؤكلية االجتماعية :كىي القدرة عمػى أف يكػكف الشػخص
ن
االجتماعيػػة ،كىػػذه القػػدرة تتضػػمف التصػػرؼ بأسػػمكب مسػػئكؿ حتػػى لػػك لػػـ يسػػتفد الفػػرد شخصػ نػيا مػػف
ذلؾ.

تبادليػا مػع
 .3العالقة الشخصية مع اآلخػريف :كىػي القػدرة عمػى إقامػة كالحفػاظ عمػى عالقػات مرضػية
ن
اآلخريف تمؾ العالقات تتميز بالمكدة أك العمؽ كالعطاء كالحصكؿ عمى المحبة.
 .4إدارة الضغكط كالتحكـ فييا.

 .5إدارة الضغكط كيمثؿ القدرة عمى إدارة الضغكط كالتكيؼ معيا بفعالية كبيرة.
 .6القدرة عمى التكيؼ تكضح ىذه القدرة:

 كيفيػة نجػػاح الفػػرد فػػي مكاجيػة مكاكبػػة الظػػركؼ كالمتطمبػػات البيئيػة ،كالتكيػػؼ معيػػا كىػػذه القػػدرةليا ثالثة مككنات فرعية ىي:

 اختبار الكاقع :كىك القدرة عمى تقػدير مػدل التطػابؽ بػيف مػا يخبػره الفػرد أك يشػعر بػو كبػيف
فعميا.
ما ىك مكجكد ن

 المركنة :كىي القدرة عمى تكييؼ االنفعاالت كسمكؾ الفرد مع المكاقؼ كالظركؼ المتغيرة.
 حؿ المشكالت ،كيمثؿ القدرة عمى الكشؼ ،كتحديد المشكالت كتكليد كتنفيذ كانجاز الحمكؿ
الفعالة لتمؾ المشكالت.

 الحالة المزاجرة العامة:

كيمثؿ قدرة الفرد كميارتو عمى االستمتاع بالحياة كالحفاظ عمى مكانتو كمركزه اإليجابي داخؿ
المجتمع الذم يضـ كؿ مف السعادة كالتفاؤؿ ،كىذا المككف لو فرعاف ،ىما:
أ)التفاؤل :كىك القدرة عمى رؤية الجانب المضيء في الحياة كاإلبقاء عمى التكجو المكجب لدل الفرد.
ب)السعادة :ىي القدرة عمى الشعكر بالرضا عف الذات (بظاظك.)34-33 :2010 ،
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 -3مكونات الذكاء العاطفي وفق نموذج سالوفي ومارر (نموذج القدرة):
قدـ بيتر سالكفي نمكذجو األكؿ لمذكاء في خمسة مككنات ،ىي" :الكعي بالذات ،االنصياع

لالنفعاالت العاصفة ،االستعداد الرئيس ،التعاطؼ ،كالميارات االجتماعية" ،إال أف سالكفي بعد ذلؾ

نمكذجا آخر لمذكاء العاطفي أطمقا عميو نمكذج القدرة ،كيتككف مف أربعة مككنات ،كىي:
قدـ مع ماير
ن
"التعرؼ إلى االنفعاالت ،كاستخداـ االنفعاالت في تسييؿ عممية التفكير ،كفيـ االنفعاالت ،كأخي انر إدارة
االنفعاالت" ،كقد أصبح ىذا النمكذج مختمفان مع نمكذجو السابؽ ،كذلؾ لتركيزه عمى القدرات المعرفية
عف الجكانب الكجدانية كالشخصية (البحيرم.)590 :2007 ،

 -4مكونات الذكاء العاطفي وفق نموذج دالرب سرنغ (نموذج سمات :)Dalip Singh Model
لقد حدد العالـ اليندم داليب سينغ ( )Dalip Singhمف خالؿ كرشة عمؿ في اليند في 16
أغسطس ( )2002حضرىا أكثر مف مائة مدير عاـ تنفيذم كأعضاء اإلدارة العميا ألكبر منظمات
ىندية كأكاديميكف بيف أف ىناؾ ثالثة أبعاد أساسية لمذكاء االنفعالي ،كىي كالتالي:

أ .القدرة النفعالرة ( :)Emotional Competencyتشكؿ القدرة عمى االستجابة بمباقة إلى المثير
االنفعالي الذم تحركو مكاقؼ متنكعة ،مثؿ" :التمتع بتقدير ذاتي مرتفع ،كاالتصاؿ ،كمعالجة القمؽ
االنفعالي" مثؿ" :اإلحباط كالصراعات ،كالمتعة مع االنفعاالت ،كفعؿ أشياء ناجحة ،كالقدرة عمى تجنب

اإلعياء االنفعالي" مثؿ" :الضغكط ،كاإلجياد كتعمـ تجنب سمبية االنفعاالت كمعالجة النزعة الذاتية"

(عدـ الغركر كعدـ إىماؿ اآلخريف).

ب .النضوج النفعالي ( :)Emotional Maturityكتشمؿ تقييـ انفعاالت الذات كاآلخريف ،كتحديد
المشاعر كالتعبير عنيا ،كتحقيؽ التكازف بيف القمب كالعقؿ ،كالتكيؼ ،كالمركنة ،كاحتراـ كجية نظر

اآلخريف ،كتنمية اآلخريف ،كتأخير الرضا عف اإلشباع النفسي المباشر.

ح .الحساسرة النفعالرة ( :)Emotional Sensitivityكتشمؿ فيـ اإلثارة االنفعالية ،كادارة البيئة
القائمة ،كتحقيؽ األلفة ،كاالنسجاـ كالراحة مع اآلخريف ،كتكفير الشعكر بالراحة لرخريف في صحبتؾ،

أمينا في التعامؿ بيف األشخاص ،كتفسير اإلشارات االنفعالية بصدؽ ،كادراؾ القدرة
كأف تككف ن
االتصالية لالنفعاالت كاألمزجة ،كالمشاعر ،كالتمتع بالبصيرة في كيفية تقييـ اآلخريف لؾ كارتباطيـ
بؾ(.سينغ)531 :2006 ، Singh
وتخمص الباحثة :إلػى أنػو بػالرغـ مػف اخػتالؼ نمػاذج الػذكاء العػاطفي ف نيػا جميعػا تيػدؼ إلػى
فيػـ كادراؾ مشػاعر الفػرد كمشػاعر مػف حكلػو كالتعامػؿ معيػا بشػكؿ إيجػابي ،كاالسػتفادة منيػا فػي جميػع
مناحي الحياة االجتماعية كالعمميػة كمػا أنيػا تؤكػد عمػى أف الػذكاء المعرفػي غيػر كػافي لتحقيػؽ النجػاح.
كب ػ ػػالرغـ م ػ ػػف اخ ػ ػػتالؼ عمم ػ ػػاء ال ػ ػػنفس عم ػ ػػى تفس ػ ػػير ال ػ ػػذكاء الكج ػ ػػداني ،ض ػ ػػمف الس ػ ػػمات الشخص ػ ػػية

عده ماير كسالكفي .salofy&mayer
مثؿ golmanجكلماف أك أنو قدرةه عقمية كما ٌ
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 2.2.7قراس الذكاء العاطفي:
نظر لكجكد نماذج
بعد الحديث عف تعريفات الذكاء الكجداني ،سنتحدث عف كيفيو قياسو ،نا
متعددة لمذكاء الكجداني ،ككفقنا لماير mayerكرفاقو ،ف ف ىناؾ ثالثة طرائؽ لمقياس تستخدـ في تقييـ

أك قياس الذكاء الكجداني ،ىي:

 .1مقاييس التقرير الذاتي .self-report
 .2تقرير المخبر .informant report

 .3مقياس األداء .performance measture
مقاررس التقررر الذاتي :تتطمب مف المفحصكيف تقدير أنفسيـ كفقنا لعبارات تصؼ سمات
مختمفة لمذات ،كأحد عيكب ىذا الشكؿ يتمثؿ في أنو يعتمد عمى الفيـ الدقيؽ لألفراد عف أنفسيـ،
تعتمد دقة نتائج االختبار عمى دقة الفرد ،ىناؾ نقد آخر يتمثؿ في أنو يقيس مفيكـ الذات كالميكؿ لدل

الفرد ،كليس القدرات أك السمات الحقيقية ،بينما اعتبره البعض أنو خميطه مف السمات الشخصية
كالقدرات العقمية.

أما النكع اآلخر مف القياس فيستخدـ تقرير األقارب أك المعارؼ المحيطيف بالفرد الذم يتـ

االستجكاب عنو ،عمى سبيؿ المثاؿ النظائر ،شركة العمؿ ،الرؤساء أك المرؤكسيف ... ،إلخ .يقدـ

ىؤالء األفراد معمكمات عف إدراكيـ لذلؾ الفرد (المفحكص) ،يكضح نقاد ىذه الطريقة ميميا لمحصكؿ

خصكصا الستخداميا في قياس الذكاء
عمى معمكمات عف السمعة كليس السمات أك القدرات
ن
الكجداني ،باإلضافة إلى ذلؾ ،ف ف الدقة تعتمد عمى المقدر .كأف بعض السمككيات التي تسيـ في
محال لمشؾ.
السمعة قد تككف مرئيةن أكثر مف غيرىا ،كلذا تككف النتائج ن

أما مقاييس األداء ،فتتطمب مف األفراد حؿ المشكالت أك اإلجابة عف األسئمة عف الكيفية التي

يتص ػ ػ ػرفكف بيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي مكاقػ ػ ػػؼ معينػ ػ ػػة .ينظػ ػ ػػر ليػ ػ ػػذه الطريقػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى أنيػ ػ ػػا األكثػ ػ ػػر قيم ػ ػ ػةن فػ ػ ػػي إنتػ ػ ػػاج

المعمكم ػػات الدقيق ػػة ع ػػف الق ػػدرات العقمي ػػة لمف ػػرد؛ ألني ػػا تي ػػتـ بالق ػػدرات ،كل ػػيس المعتق ػػدات ع ػػف الق ػػدرات

(سعد.)66-65 :2009 ،

كستستخدـ الباحثة النكع الثاني في ىذه الدراسة مف خالؿ أداة الدراسة المتمثمة في االستبانة.
عاطفرا:
 2.2.8سمات األذكراء
ً
عندما بمكر العمماء لممرة األكلى مفيكـ الذكاء العاطفي ،كاكتشفكا أثر التحمي بو عمى صعيد
تعزيز قدرات المرء كامكانياتو ،بدا ذلؾ ككأنو يشكؿ كالتفسير المعقكؿ لما كشفت عنو الكثير مف

الدراسات مف أف األشخاص متكسطي الذكاء يتفكقكف عؿ أقرانيـ ممف يحظكف بمعدالت ذكاء معرفي

مرتفع %70مف الحاالت.
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عاطفرا كما رمي:
وتحدد خوائص األذكراء
ً
 .1يتعاطؼ مع اآلخريف خاصةن أكقات ضيقيـ.
 .2يسيؿ عميو تككيف صداقات بسيكلة.

 .3يتحكـ في انفعاالتو كتقمباتو الكجدانية.
 .4يعبر عف مشاعره كأحاسيسو بسيكلة.
 .5يسيؿ عميو حؿ مشاكؿ اآلخريف.
 .6يحترـ كيقدر اآلخريف.

 .7يتكيؼ مع المكاقؼ االجتماعية الجديدة بسالسة.
 .8يظير درجة عالية مف المكدة في تعامالتو مع اآلخريف.
 .9يناؿ الحب كالتقدير مف الذيف يحيطكنو.

 .10يميؿ لالستقالؿ في الرأم كفيـ األمكر.
 .11يشعر بالراحة في المكاقؼ اإلنسانية التي تتطمب المكدة كالتعاطؼ.

 .12يستطيع أف يتصدل لألخطاء كاالمتياف الخارجي (أبك السعد.)3 :2005 ،

أرضا في مجال العمل كما رمي:
ورمكن تحدردىا ً
 -1يعمؿ مف أجؿ العمؿ بدكف كمؿ أك ممؿ.
 -2يكاصؿ العمؿ بدكف انقطاع لكقت طكيؿ.
 -3يحب عممو كيتذكقو كيستمتع بو.

 -4يكاصؿ العمؿ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة التي كضعيا لنفسو.
 -5لديو القدرة عمى االندماج في العمؿ بيمة كنشاط.
 -6يستشعر أىمية العمؿ الجاد كأنيا سبيؿ النجاح.
 -7يكاصؿ العمؿ بعد الفشؿ بركح تفاؤلية.

 -8يشعر أف الساعة تسير بسرعة إثناء فترة العمؿ (المغازم.)63 :2003 ،
عاطفيا ،ىي:
مف خالؿ استعراض آراء الباحثيف ترى الباحثة أف أىـ مميزات األذكياء
ن
 .1تمتعيـ بقدر عالي مف الصفاء كالمحبة كالرضا كالقناعة.
 .2تحمييـ بالنظرة التفاؤلية كالمقبمة عمى الحياة.

 .3قدرتيـ الفائقة عمى التسامح كنشر أجكاء المحبة كالتفيـ لظركؼ مف حكليـ.
 .4امتالكيـ لقدر كبير مف الطاقة اإليجابية في حياتيـ االجتماعية كالعممية.
 .5قدرتيـ عمى تجاكز األزمات بركح عالية كايماف كبير.
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 3الفصل الثالث
الذراصات الضابقة
 المحور األول -:المساءلة اإلداررة.
 المحور الثاني -:الذكاء العاطفي.
 تعقرب عم الدراسات السابقة.
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الفول الثالث
الدراسات السابقة
 3.1مقدمة:
مف خالؿ االطالع عمى أىـ ما كتب عف مكضكع المساءلة اإلدارية كالذكاء العاطفي ،نجد أف
ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت ىذيف المكضكعيف ،لذا ستعرض الباحثة بعض مف الدراسات

السابقة التي تناكلت المساءلة اإلدارية كالذكاء العاطفي في البيئة العربية ،ككذلؾ ما تناكلتو في البيئة
األجنبية ،كقد قامت الباحثة بتقسيميا إلى محكريف ،األكؿ يتعمؽ بالمساءلة اإلدارية ،أما المحكر الثاني

يتحدث عف الذكاء العاطفي ،كسيتـ مناقشة تمؾ الدراسات مراعية الترتيب الزمني بدءان مف األحدث

لألقدـ ،ثـ سيعقبيا التعميؽ عمى الدراسات السابقة لكؿ محكر ،كتكضيح أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف
الدراسات السابقة كالدراسة الحالية ،كما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة.
 3.2المحور األول :الدراسات المتعمقة بالمساءلة اإلداررة:
 -1دراسة (اليبرل )2017 ،بعنوان" :دور المساءلة اإلداررة لدى قسم الرقابة الداخمرة وعالقتو
بتحسرن األداء اإلداري في مدارس محافظة غزة".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر المساءلة اإلدارية لدل قسـ الرقابة الداخمية في مدارس
محافظة غزة مف كجية نظر مديرييا.
اعتمد الباحث المنيج الكصفي

بمجالو التحميمي ،كاستخدـ استبانتيف :استبانة لممساءلة

اإلدارية  ،كاستبانة لمستكل األداء اإلدارم  ،كاستخدـ الباحث أسمكب الحصر الشامؿ في تطبيؽ أداة
مدير كمديرة في مدارس محافظة غزة كتـ استرداد
الدارسة عمى مجتمع الدراسة البالغ عدده ( )133نا
( )130استبانة بنسبة (.)%97.7
ومن أىم نتائج الدراسة:
 -1أف درجة ممارسة قسـ الرقابة الداخمية لممساءلة اإلدارية في مدارس محافظة غزة بكزف نسبي
( )%79.20بدرجة تقدير كبيرة.

 -2أف مستكل األداء اإلدارم بمدارس محافظة غزة مف كجية نظر مديرييا حصؿ عمى كزف نسبي
( )%86.80أم بدرجة تقدير كبيرة جدان.

 -3تكجد عالقة طردية (مكجبة) بيف المساءلة اإلدارية كتحسيف األداء اإلدارم ،حيث بمغ معامؿ
االرتباط (.)0.427
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وأووت الدراسة بعدة توورات من أىميا:
 -1ضركرة قياـ ك ازرة التربية كالتعميـ بعقد دكرات تدريبية لتحفيز كافة العامميف في المدارس بأداء
أعماليـ بشكؿ فعاؿ.

 -2تنمية ميارات العامميف في قسـ الرقابة الداخمية الستخداـ أساليب حديثة في المساءلة.
 -2دراسة (حتاممة )2017 ،بعنوان" :درجة تطبرق المساءلة اإلداررة والحوكمة المؤسسرة والعالقة
برنيما في مدرررات التربرة والتعمرم في األردن من وجية نظر القادة اإلدارررن فريا".

ىدفت الدراسة الكشؼ عف درجة تطبيؽ المساءلة اإلدارية ،كدرجة تطبيؽ الحككمة المؤسسية،

كايجاد العالقة االرتباطية بينيـ في مديريات التربية كالتعميـ في األردف مف كجية نظر القادة اإلدارييف.

اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي ،كاستخدمت الدراسة استبانتيف ،األكلى استبانة المساءلة

اإلدارية ،كاستبانة الحككمة المؤسسية  ،مكزعةن عمى خمسة مجاالت ،كىي" :اإلفصاح كالشفافية،
كالمشاركة الفاعمة ،كالرقابة كالمسؤكلية اإلدارية ،كالعدالة كالنزاىة ،كالكفاءة كالفاعمية" ،كتككنت العنية

مف ( )272قيادم تربكم مف ( )6مديريات تعميمية مف أصؿ ( )42مديرية تربية كتعميـ في األردف،
كبنسبة ( )%14تقريبا مف مجتمع الدراسة

وتوومت الدراسة إل أىم النتائج التالرة:
 -1أف درجة تطبيؽ المساءلة اإلدارية كالحككمة المؤسسية في مديريات التربية كالتعميـ في األردف
جاء كالىما بدرجة متكسطة؛ أم :بمتكسط حسابي قدره (.)3.3

 -2أف ىناؾ عالقة ارتباطيةن إيجابيةن بيف درجة تطبيؽ المساءلة اإلدارية كبيف تطبيؽ الحككمة
المؤسسية في مديريات التربية كالتعميـ.

وأووت الدراسة بـأىم التوورات التالرة :

 -1استخداـ األسمكب اإليجابي في المساءلة اإلدارية ليككف في ذىف المكظؼ أف ىذه المساءلة
لإلنجاز كاألداء ،كليست لمعقكبة فقط.

 -2تكعية شاممة حكؿ مفيكـ الحككمة المؤسسية لكافة األطراؼ ذات العالقة كايجاد إطار قانكني
لتطبيقيا.

 -3دراسة (لولو )2017 ،بعنوان" :درجة ممارسة مدرري المناطق التعمرمرة بوكالة الغوث الدولرة
في محافظات غزة لممساءلة اإلداررة وعالقتيا بالنتماء الميني لمدرري المدارس".

ىدفت الدؤاسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية بككالة الغكث الدكلية في

محافظات غزة لممساءلة اإلدارية ،كعالقتيا باالنتماء الميني لمديرم المدارس.
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استخدـ الباحث استبانتيف :األول تحدد درجة ممارسة مديرم المناطؽ التعميمة بككالة الغكث

الدكلية في محافظات غزة لممساءلة اإلدارية ،أما الستبانة الثانرة :تحدد مستكل االنتماء الميني
لمديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة.
تككنت عينة الدراسة مف ) )267مدي انر كمديرة في مدارس ككالة الغكث الدكلية عينة مسحية

شاممة ،كاعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي بمجالو التحميمي في دراستو.
توومت الدراسة إل أن:

 -1المتكسط الحسابي لجميع فقرات استبانة درجة ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية بككالة الغكث
الدكلية في محافظات غزة لممساءلة اإلدارية يساكم ( ،)4.28كبذلؾ ف ف الكزف النسبي

( )%85.55كىذا يعني أف ىناؾ مكافقةن بدرجة كبيرة جدان.
 -2أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات استبانة مستكل االنتماء الميني لدل مديرم مدارس ككالة
الغكث الدكلية في محافظات غزة يساكم ( ،)4.62كبذلؾ ف ف الكزف النسبي ( )%92.32كىذا
يعني ىناؾ مكافقةن بدرجة كبيرة جدان عمى فقرات االستبانة بشكؿ عاـ.

 -3كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة
مديرم المناطؽ بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة لممساءلة اإلدارية كبيف تقديراتيـ لدرجة

انتماء مديرم المدارس لممينة.
وأووت الدراسة:

 -1بضركرة نشر ثقافة المساءلة اإلدارية بيف مديرم مدارس ككالة الغكث ،كذلؾ إلبقائيـ عمى مستكل
عاؿ مف األداء كاالرتقاء بو نحك األفضؿ مف خالؿ دكرات تدريبية.

 -4دراسة (كنتاب )2016 ،بعنوان" :الحواجز أمام تطبرق المساءلة في مدرررات التربرة والتعمرم
في المممكة العربرة السعودرة".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العكائؽ التي تحكؿ دكف تطبيؽ المساءلة في مديريات التعميـ،
كمعرفة االقتراحات لتطبيؽ المساءلة في مديريات التعميـ في المممكة العربية السعكدية مف كجية نظر

أعضاء الدراسة.

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كطبقت استانة عمى عينة مقدارىا(  )675مف المدراء
كمساعدم المدراء في مديريات التربية كالتعميـ.
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وخموت الدراسة إل أىم النتائج التالرة:
عددا مف الحكاجز التي تكاجو تنفيذ المساءلة في مدريات التربية حيث كافؽ أغمبية
 .1أف ىناؾ ن
أعضاء الدراسة عمى أف أىميا تتمثؿ في :نقص الككادر البشرية المؤىمة تقنيان كالمطمكبة لتنفيذ
المساءلة ،كندرة برامج التدريب التي تكجو إلى تنفيذ المساءلة في العمؿ ،كمحدكدية إتاحة التدابير

المناسبة لقياس األداء.

 .2انخفاض مستكل الكعي لدل كسائؿ اإلعالـ بأىمية المساءلة.
 .3يتفؽ اغمبية أعضاء الدراسة عمى كجكد عدد مف االقتراحات التي يمكف أف تيسيـ في تنفيذ المساءلة
في مدريات التعميـ ،كجاءكا كفقنا لمتصنيؼ التالي :استخداـ التقينات الحديثة لتسجيؿ كتصنيؼ البيانات
كاستخالص النتائج ،تحديد أىداؼ العمؿ بدقة ،ككعي النظاـ اإلدارم في المدريات التربكية بأىمية

المساءلة في العمؿ ،كنشر ثقافة المساءلة ،كدكرىا في تحسيف العمؿ التربكم.
وأووت الدراسة أىم النتائج التالرة:

 .1تأىيؿ الككادر البشرية الذيف يعممكف في مديريات المناطؽ كالمحافظات التعميمية في المممكة العربية
السعكدية.

 .2تكفير معايير محددة لمقياسات لقياس األداء ،في ضكء ما ىك قابؿ لمتطبيؽ في الدكؿ المتقدمة في
ىذا المجاؿ .كيمكف القياـ بذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى الخبراء الخارجييف في ىذا المجاؿ مف أجؿ

نقؿ تجارب الدكؿ المتقدمة في مجاؿ قياس األداء.

 -5دراســـة (الدىـــدار )2016 ،بعنـــوان" :درجـــة تقبـــل معممـــي المـــدارس الثانورـــة بمحافظـــات غـــزة
لممساءلة التربورة وعالقتيا بمستوى األداء الوظرفي لدريم".

ىدفت الدراسة التعرؼ درجة تقبؿ معممي المدارس الثانكية بمحافظات غزة لممساءلة التربكية،
كعالقتيا بسمتكل األداء الكظيفي لدييـ.

كقد استخدمت الباحثة :المنيج الكصفي التحميمي ،باالعتماد عمى استبانتيف األكلى لقياس

درجة تقبؿ معممي المدارس الثانكية لممساءلة التربكية ،كالثانية لقياس مستكل األداء الكظيفي لدييـ،

كطبقت االستبانة عمى عينة مف معممي المدارس الحككمية الثانكية ،كتككنت مف ( )347معممان كمعممة

مف جميع محافظات غزة.

توومت الدراسة إل أىم النتائج التالرة :

 .1درج ػ ػػة تقب ػ ػػؿ معمم ػ ػػي الم ػ ػػدارس الثانكي ػ ػػة بمحافظ ػ ػػات غػ ػ ػزة لممس ػ ػػاءلة التربكي ػ ػػة كبيػ ػ ػرة ج ػ ػػدان بنس ػ ػػبة

(.)%84.77

 .2مستكل األداء الكظيفي لدل معممي المدارس الثانكية كبيرة جدان بنسبة (.)%86.9
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 .3تكجد عالقة طردية قكية ذات داللة إحصائية عند مستكل

 αبيف درجة تقبؿ معممي

المدارس الثانكية لممساءلة التربكية كمستكل األداء الكظيفي لدييـ بمعامؿ ارتباط (.)0.895

وأووت الدراسة بأىم التوورات التالرة:

 .1تعزيز ثقافة المساءلة التربكية بيف معممي المدارس السيما لدل معممي المدارس الثانكية ،بعدـ

اعتباره رديفان لمتقييـ ،كأنيا تبدأ حيثياتيا عند الفشؿ كليس اإلنجاز.

 .2تنمية الكعي لدل المعمـ بأىمية دكر مدير المدرسة كقائد كمشرؼ تربكم مقيـ.

 -6دراسة (الشيراني )2015 ،بعنوان" :واقع تطبرق المساءلة اإلداررة في المدارس الحكومرة
لمبنات بشمال مدرنة الرراض من وجية نظر مدرراتيا".

ىدفت الدراسة تحديد كاقع تطبيؽ مديرات المدارس الحككمية في شماؿ مدينة الرياض لممساءلة

اإلدارية مف كجية نظرىف ،كالكشؼ عف الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في كاقع تطبيؽ المساءلة

اإلدارية لدل أفراد عينة الدراسة؛ كفقنا لممتغيرات( :سنكات الخبرة اإلدارية ،المؤىؿ العممي).
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كاستبانة تـ تطبيقيا عمى عينة عشكائية مككنة مف ()50

مديرة ،إضافةن إلى استخداـ األساليب اإلحصائية الالزمة لتحميؿ البيانات باستخداـ الحزـ اإلحصائية

(.)SPSS

توومت الدراسة إل أىم النتائج التالرة:
 أف ىناؾ مكافقة بشدة بمتكسط عاـ بمغ ( )03.5بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف المديرات يقمفبتطبيؽ المساءلة اإلدارية في المدارس الحككمية بشماؿ مدينة الرياض فيما يتعمؽ بمحكر

المعممات ،كالطالبات ،كالمناىج ،كاإلشراؼ التربكم كالعالقة مع مكاتب التربية كالتعميـ.

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك كاقعتطبيؽ المساءلة اإلدارية في المدارس الحككمية لمبنات بمدينة الرياض باختالؼ متغير المؤىؿ

العممي ،كسنكات الخبرة اإلدارية.

أووت الدراسة بأىم التوورات التالرة :بضركرة أف تطرح مساقات ذات صمة بنشر كتعزيز

ثقافة لممساءلة بيف جميع العامميف في حقؿ التربية كالتعميـ ،ككذلؾ أف يككف لمديرات المدارس خطة
أيضا
كاضحة لممتابعة كالمساءلة لجميع المعممات ،كيتـ رصد ذلؾ في السحؿ التراكمي لممعممات ،ك ن
بضركرة مشاركة المديرات لمكاتب التربية كالتعميـ في كضع الخطط الكقائية لممشكالت المتكقعة،

إضافةن إلى ضركرة أف يبادؿ مديرات المدارس الخبرات في تطبيؽ نظاـ المسالة مف خالؿ لقاءات
تربكية.
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 -7دراسة (الداىوك )2014 ،بعنوان " :توور مقترح لتطورر ممارسة المساءلة الذكرة لدى مدرري
مدارس وكالة الغوث الدولرة بمحافظة غزة"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة

لممساءلة الذكية ،كمف ثـ كضع تصكر مقترح لتطكير ىذه الممارسة.

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي بمجالو التحميمي لقياس درجة ممارسة المساءلة الذكية لدل

مديرم مدارس ككالة الغكث في محافظات غزة ،كالمنيج البنائي لتقديـ التصكر المقترح ،حيث

استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ،كت ٌككف مجتمع الدراسة مف ( )245مدي انر كمديرة ،أما عينة الدراسة
فيي عينة مسحية لمجتمع الدراسة ،تـ استرداد ( )236استبانة بنسبة استرداد ( )%96.33مف

المجتمع األصمي لمدراسة.

توومت الدراسة إل أىم النتائج التالرة:
 -1إف الدرجة الكمية لممارسة المساءلة الذكية لدل مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات

غزة حصمت عمى كزف نسبي ()%79.31؛ أم بدرجة ممارسة عالية ،كجاءت استجابات المديريف

الفعالة بكزف نسبي
عمى مجاالت أداة الدراسة حسب الترتيب التنازلي التالي :التغذية الراجعة ٌ
( ،)%81.94التحفيز كزيادة الدافعية بكزف نسبي ( ،)%81.52الثقة المتبادلة بكزف نسبي
( ،)%80.17المشاركة كالمسؤكلية بكزف نسبي ( ،)%78.92االىتماـ بجكدة التعميـ بكزف نسبي
( ،)%77.90التقكيـ الشامؿ كتنكع مؤشرات األداء بكزف نسبي (.)%76.03

 -2عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل لمتغير الجنس( :ذكر ،أنثى) ،كالمؤىؿ العممي:
(بكالكريكس ،ماجستير فأكثر).
 -3عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة في مجاالت :الثقة
المتبادلة ،كالمشاركة كالمسؤكلية ،كاالىتماـ بجكدة التعميـ ،كالتقكيـ الشامؿ كتنكع مؤشرات األداء.
بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجالي( :التغذية الراجعة الفعالة ،كالتحفيز كزيادة

الدافعية كفي الدرجة الكمية ،كلصالح سنكات الخدمة األقؿ مف خمس سنكات).

وأووت الدراسة بأىم التوورات التالرة:

 -1تبني االستراتيجية المقترحة في الدراسة مف قبؿ المختصيف كالمسؤكليف لمكقكؼ عمى نتائجيا.
 -2كضع السياسات الخاصة بتطبيؽ الالمركزية في اإلدارة مف قبؿ إدارة التعميـ في ككالة الغكث.

 -3ضركرة تنمية ميارات التقييـ الذاتي لدل المديريف كالمعمميف ،كزرع مفاىيـ الثقة المتبادلة بينيـ.
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 -8دراسة (سالمة )2013 ،بعنوان" :دور المساءلة في تحسرن أداء المعممرن بمدارس وكالة
الغوث بغزة من وجية نظر المدرررن وسبل تطورره".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر المساءلة في تحسيف أداء المعمميف بمدارس ككالة الغكث بغزة

مف كجية نظر المديريف ،ككذلؾ التعرؼ إلى سبؿ تطكير دكر المساءلة مف كجية نظر مديرم
المناطؽ التعميمية في محافظات غزة في ضكء نتائج الدراسة.
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كقاـ الباحث بتصميـ أداتيف األكلى استبانة مكجية لعينة

الدراسة ،كاألداة الثانية مقابمة شخصية كمكجية لمديرم المناطؽ في محافظات غزة، ،كتككف مجتمع
الدراسة مف ( )245مدي انر كمديرةن.
وقد توومت الدراسة إل أىم النتائج التالرة :
أف درجة تقدير مديرم مدارس ككالة الغكث بغزة لدكر المساءلة في تحسيف أداء المعمميف مف
كجية نظرىـ جاءت بدرجة كبيرة حيث بمغ الكزف النسبي الكمي ( )%82.2لممجاالت األربعة كحاز

مجاؿ المساءلة لتحسيف التقكيـ المرتبة األكلى بدرجة تقدير كبيرة كبكزف نسبي (ـ ،)%83.1كحصؿ
مجاؿ المساءلة لتحسيف التخطيط الدراسي بالمرتبة الثانية بدرجة كبيرة كبكزف نسبي ( ،)82.4%أما

مجاؿ المساءلة لتحسيف االنضباط الكظيفي كاف في المرتبة الثالثة بدرجة كبيرة كبكزف نسبي()%82.2

بيمنا بمغ مجاؿ المساءلة لتحسيف اإلدارة الصفية عمى المرتبة الرابعة كاألخيرة كبدرجة كبيرة كبكزف
نسبي ( )%81.1كبينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدكر المساءلة في تحسيف أداء

المعمميف في مدارس ككالة الغكث بغزة تيعزل لمتغير الجنس ،كذلؾ في مجالي التخطيط كادارة الصؼ
في حيف ظيرت فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في مجالي التقكيـ كاالنضباط الكظيفي.
وأووت الدراسة بمجموعة توورات إجرائرة وقابمة لمتنفرذ ،وتتمخص في التالي:
 .1عقد دكرات تدريبية لممديريف الذيف بحاجة لرفع كفايتيـ في تنفيذ المساءلة الذكية.
 .2أف ترعى دائرة التربية كالتعميـ نظاـ الحكافز لممعمميف المتميزيف.

 .9دراسة الشررف ( )2013بعنوان" :أثر المساءلة اإلداررة عم

اإلدارررن في وزارة التربرة والتعمرم العالي بقطاع غزة".

األداء الوظرفي لمعاممرن

ىدفت إلى التعرؼ إلى المساءلة اإلدارية كعالقتيا باألداء الكظيفي العامميف اإلدارييف في ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي بقطاع غزة.
قامت الباحثة باستخداـ االستبانة كطبقت عمى عينة عشكائية طبقية مككنة مف ( )320مكظفنا
إدارنيا بنسبة ( )%40مف مجتمع الدراسة المككف مف ( )800إدارنيا كما اقتضت طبيعة البحث
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كمتطمباتو استخداـ المنيج الكصفي التحميمي؛ ألنو يعتمد عمى دراسة الكاقع لما ىك ككصفو بشكؿ دقيؽ
كما ككيفنا.
كالتعبير عنو ن

ومن أىم النتائج التي توومت ليا الدراسة:
 أظيرت نتائج الدراسة كجكد مفيكـ المساءلة ،كمعرفتو لدل المكظفيف اإلدارييف في ك ازرة التربيةكالتعميـ في قطاع غزة ،كما بينت الدراسة أف ىناؾ عالقةن ذات داللة إحصائية بيف المساءلة
اإلدارية كاألداء الكظيفي لمعامميف اإلدارييف في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بقطاع غزة عند

مستكل داللة

. α

 أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة بيف كؿ مف( :االنضباط الكظيفي ،العمؿ كاإلنجاز،أخالقيات الكظيفة العامة ،المجاؿ اإلنساني) ،كبيف األداء الكظيفي لمعامميف اإلدارييف في ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي بقطاع غزة.

وخموت الدراسة إل جممة توورات أىميا:
 .1االبتعاد قدر اإلمكاف عف تكظيؼ المساءلة اإلدارية التي تشبو في شكميا نظاـ التفتيش قبؿ
استنفاذ جميع الطاقات ،كالجيكد الالزمة لتثبيت آلية المراجعة الذاتية المسندة ،كالكصكؿ إلى
المساءلة الذكية.

 .2تنمية ميارات المكظفيف اإلدارييف في استخداـ أساليب المساءلة الحديثة كصكنال إلى تحقيؽ أعمى
مستكيات مف العمؿ كاإلنجاز ،كتكفير أجكاء اجتماعية مالئمة تشجع العامميف عمى أدائيـ.

10دراسة ىرربرت وشادررك ) (Hebert & Shadreck, 2013بعنوان" :الجودة والمساءلة في
التعمرم .ماذا رقول مدراء المدارس".

ىدفت إلى فيـ خبرات مديرم المدارس الثانكية ككجيات نظرىـ حكؿ ضماف الجكدة كالمساءلة
في المدارس الثانكية.
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كمنيج دراسة الحالة ،كاستخدمت أكثر مف مصدر
لجمع المعمكمات منيا المقابمة ،المالحظة ،كتحميؿ الكثائؽ.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )6مديرم المدارس الثانكية بمنطقة غكيرك بزمبابكم.
و خموت إل أىم النتائج التالرة :بينت الدراسة أنو مف أجؿ إيجاد بيئة مكاتية لضماف الجكدة
كالمساءلة في التعميـ ال بد مف الحفاظ عمى عالقات إيجابية مع أعضاء ىيئة التدريس ،كتكفير
التدريب لمعامميف ،كتكفير المكاد كالمكارد المالية ،إضافةن إلى تعزيز النمك الميني كالتنمية لمعممييـ،

ككذلؾ تشكيؿ شركات مع القطاع الخاص مف أجؿ الحصكؿ عمى تمكيؿ.
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وأووت الدراسة بأىم التوورات التالرة:
ضركرة قياـ ك ازرة التربية كالتعميـ بالعمؿ عمى تكفير المزيد مف التدريب ،كتشجيع المربيف

لتحسيف مؤىالتيـ.

 .11دراســة أتافرــا ) .(Ataphia, 2011بعن ـوان" :تقرــرم المســاءلة بــرن المعممــرن فــي المــدارس
الثانورة في ولرة الدلتا بنرجرررا".

ىدفت إلى تقييـ كاقع المساءلة لدل معممي كمديرم المدارس الثانكية في كالية دلتا في

نيجيريا ،كالتعرؼ إلى درجة تطبيؽ المساءلة في المدارس الثانكية.

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي بمجالو التحميمي ،كاستخدمت الدراسة استبانة طبقتيا
عمى عينة مف ( )353معممان يعممكف في ( )31مدرسة.
برنت أىم نتائج الدراسة أن:
 .1أف نسػ ػػبة ( )%77.6مػ ػػف المعممػ ػػيف ك( )%70مػ ػػف اإلداريػ ػػيف كافقػ ػػت عمػ ػػى أف المعممػ ػػيف يتحمػ ػػكف
بالمسؤكلية مع طالبيـ خالؿ تدريس المناىج الدراسية.

 .2أف نسبة ( )%67مػف المعممػيف ك( )%60مػف اإلداريػيف كافقػت عمػى أف المعممػيف يمتزمػكف بمكاعيػد
الدكاـ المحددة.

 .3ال تكجػػد فػػركؽ إحصػػائية دالػػة بػػيف كجيػػات نظػػر المعممػػيف كاإلداريػػيف حػػكؿ االلت ػزاـ بمكاعيػػد الػػداـ
الرسمي.

 .4ال تكجػػد فػػركؽ إحصػػائية دالػػة بػػيف كجيػػات نظػػر المعممػػيف كاإلداريػػيف حػػكؿ اإلدارة الصػػفية الفعالػػة
لممعمـ.

وأىم ما أووت الدراسة :تعزيز النظاـ المدرسي مف خالؿ بذؿ الجيكد عمى المستكييف الكمي
و
كخاصة لممساءلة.
كالجزئي فيما يتعمؽ بتنفيذ سياسات تعميمية فعالة

.12

دراسة (الحسن )2010 ،بعنوان" :درجتا المساءلة والفاعمرة اإلداررة التربورة والعالقة

برنيما لدى مدرري المدارس الحكومرة الثانورة ومدرراتيا في محافظات الضفة الغربرة من وجية نظر

العاممرن في مدرررات التربرة والتعمرم".

ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى درجتػػي المسػػاءلة كالفاعميػػة اإلداريػػة التربكيػػة ،كالعالقػػة بينيمػػا لػػدل مػػديرم

الم ػػدارس الحككمي ػػة الثانكي ػػة كم ػػديراتيا ف ػػي محافظ ػػات الض ػػفة الغربي ػػة م ػػف كجي ػػة نظ ػػر الع ػػامميف ف ػػي

مديريات التربية كالتعميـ.

واســـتخدمت الباحثـــة :اسػػتبانة تػػـ تطبيقيػػا عمػػى عينػػة طبقيػػة عش ػكائية مقػػدارىا ( )245بكاقػػع
( )%35مػػف مجتمػػع الد ارسػػة المكػػكف مػػف جميػػع العػػامميف فػػي أقسػػاـ اإلدارة المدرسػػية ،كالرقابػػة اإلداريػػة
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كالمالية ،كالتعميـ العاـ ،كاإلشراؼ التربكم ،كشؤكف المكظفيف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات

الضفة الغربية ،كعددىـ ( )693مكظفان.
وأظيرت أىم نتائج الدراسة ما رمي:

 .1أف تقػػديرات أف ػراد عين ػػة الد ارسػػة لدرج ػػة المسػػاءلة اإلداريػػة التربكي ػػة لػػدل م ػػديرم كمػػديرات الم ػػدارس
الحككمي ػػة الثانكي ػػة ج ػػاءت مرتفع ػػة بش ػػكؿ ع ػػاـ ،كبمتكس ػػط حس ػػابي مق ػػداره ( ،)3.65كانحػػراؼ معي ػػارم

( ،)0.55كبنسبة مئكية (.)%37.0

 αبػػيف درجػػة تطبيػػؽ المسػػاءلة

ػائيا عمػػى مسػػتكل الداللػػة
 .2كجػػكد ارتبػػاط إيجػػابي داؿ إحصػ ن
اإلدارية كالفاعمية اإلدارية لدل مديرم كمديرات المدارس الحككمية الثانكية.
وأووت الباحثة بأىم التوورات التالرة:

 .1تطكير كصؼ كظيفي كاضح حتػى يػتمكف المػديركف مػف معرفػة السػمككيات التػي تعرضػيـ لممسػاءلة

اإلدارية لمحد مف تكرار األخطاء ،كالتميز في العمؿ ،كاحساف التعامؿ مع الرؤساء.

 .2عقد دكرات تدريبية كمستمرة لمديرم المدارس لتعزيز كفاياتيـ الفنيػة ،لمكاجيػة التطػكرات المسػتقبمية،
ككذلؾ رفع كفاياتيـ في مجاالت تطكر قدرات العامميف في المدرسة.
 .13دراســة (المجــالي )2010 ،بعن ـوان" أثــر المســاءلة اإلداررــة فــي فاعمرــة الجامعــات الرســمرة
األردنرة"

ىػػدفت بشػػكؿ رئػػيس إلػػى التعػػرؼ إلػػى أثػػر الشػػفافية كالمسػػاءلة اإلداريػػة فػػي فاعميػػة الجامعػػات
الحككمية في المممكة األردنية الياشمية.
اعتمدت الد ارسػة المػنيج الكصػفي بمجالػو التحميمػي ،كتكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف جميػع أعضػاء

ىيئ ػػة الت ػػدريس ف ػػي الجامع ػػات الرس ػػمية األردني ػػة ،كالب ػػالغ ع ػػددىـ ( )3250عض ػ نػكا .كت ػػـ اختي ػػار عين ػػة
عش ػكائية مػػف الجامعػػات الرسػػمية بنسػػبة ( )%40مػػف الجامعػػات الرسػػمية فػػي مجتمػػع الد ارسػػة ،كىػػي:

(األردنيػػة ،مؤت ػة ،الحسػػيف) كبمػػغ عػػدد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػذيف طبقػػت عمػػييـ االسػػتبانة فػػي ىػػذه
الجامعات (.)1640
وتوومت الدراسة إل أىم النتائج اآلترة:
 .1أف المتكسطات الحسابية لتصكرات المبحكثيف ألبعاد الشفافية اإلدارية جاءت بدرجة متكسطة ،كقد

احتؿ بعد الشفافية في المعمكمات المرتبة األكلى ،يميو بعد الشفافية في اتخاذ الق اررات ،ثـ بعد الشفافية

في التشريعات ،كفي المرتبة الرابعة بعد الشفافية في تقييـ األداء.
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 .2أف أبعاد فاعمية الجامعات الحككمية األردنية عمى كفؽ تصكرات أفراد عينة الدراسة ذات مستكل

متكسط.

أووت الدراسة بـأىم التوورات التالرة:
 -1تعزيز أبعاد الشفافية كالمساءلة اإلدارية كالفاعمية التنظيمية في الجامعات الحككمية بأكثر مف
الحالة المتكسطة التي ىي عمييا اآلف ،كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى تكظيؼ المكارد بشكؿ يحقؽ

أىدافيا ،ككضع الخطط االستراتيجية طكيؿ األجؿ لمكاجية التغيرات البيئية السريعة.

 -2ضركرة السعي لتشجيع االنفتاح كالمركنة في العالقات التنظيمية كاإلنسانية بيف أعضاء ىيئة
التدريس كادارتيـ ،كذلؾ مف خالؿ عقد االجتماعات الدكرية ،كالندكات ،كالنقد الذاتي البناء.

 .14دراســـة لوانـــدا )2009
اإلداررة".

 .(Lawanda,بعنـــوان" :ممارســـات مـــدرري المـــدارس لممســـاءلة

ىدفت التعرؼ إلى مدل استخداـ مشرفي المدارس لممساءلة اإلدارية في كالية األباما

مدرسيا كتـ تكزيع أداة مقياس ممارسة مشرفي المدرسيف
مدير
كاستخدمت عينة مككنة مف ( )420نا
ن
( )SCAPQالدراسة عمييـ التي كانت عبارة عف مقياس لمبادئ المساءلة اإلدارية ،كتـ إجراء الدراسة
لمعرفة مدل استخداـ المدراء المدرسيف لمبيانات المدرسية مثؿ تحصيؿ الطمبة األكاديمي كتطبيؽ
المساءلة اإلدارية فييا.

وبرنت أىم نتائج الدراسة أن )%59( :مف المشاركيف في الدراسة لـ يمارسكا أم نشاطات

تتعمؽ بالمساءلة اإلدارية.

ومن أىم توورات الدراسة:
 -ضركرة ممارسة المشرفيف المدرسيف لمبادئ المساءلة اإلدارية في المدرسة.

 -ضركرة القياـ بأبحاث مستقبمية حكؿ مدل ممارسة مبادئ المساءلة اإلدارية.

 .15دراســة (الجالبنــةوالعتوم )2008 ،بعنـــوان" :درجــة تطبرــق المســـاءلة اإلداررــة لــدى مـــدرري
ورؤساء األقسام في الجامعات األردنرة الحكومرة والخاوة".

ىدفت التعرؼ إلى درجة تطبيؽ المساءلة اإلدارية لدل مديرم كرؤساء األقساـ في الجامعات

األردنية كالحككمية كالخاصة ،كالكشؼ عف أم فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تطبيؽ المساءلة

اإلدارية ضمف أربعة مجاالت ،كىي" :العمؿ كاإلنجاز ،كاالنضباط الكظيفي ،كأخالقيات المينة،
كالتصرؼ الشخصي".
قسما ،كتـ استخداـ استبانة مف إعداد كتطكير
تككنت عينة البحث مف ( )100نا
مدير كر ن
ئيسا ن
الباحثيف ،حيث بمغ معامؿ الثبات ألداة المساءلة اإلدارية (.)0.93
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توومت الدراسة إل أىم النتائج التالرة:
أف ىناؾ درجةن متكسطةن بمتكسط حسابي قدره ( )2.67مف المساءلة اإلدارية في مجاالت في

مجاالت أخالقيات المينة ،كاالنضباط الكظيفي ،كالعمؿ كاإلنجاز ،كالتصرؼ الشخصي كالمساءلة ككؿ

كأظيرت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تطبيؽ المساءلة تيعزل لمتغير نكع الجامعة
في جميع المجاالت باستثناء مجاؿ العمؿ كاإلنجاز ،فقد ظيرت فركؽ لصالح الجامعات الخاصة،

كأظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل لمعمر كلصالح األعمار األكبر ،ككجكد فركؽ تيعزل
لممؤىؿ العممي كلصالح أصحاب المؤىالت األعمى.
وأووت الدراسة بأىم التوورات التالرة:
 تكعية المكظفيف بمفيكـ المساءلة اإلدارية عمى اعتبار أنيا ضركرة مف ضركرات العمؿ كمف بابالحرص عمى الحرص عمى المصمحة العميا لممؤسسة حيث تيعد المساءلة ظاىرة صحية.
 تعميؽ ظاىرة المساءلة لدل مختمؼ المؤسسات العامة كالخاصة. -تكظيؼ كفاءات إدارية كبمؤىالت دراسية عميا في الكظائؼ القيادية.

 .16دراسة (أبو حمدة ،)2008 ،بعنوان" :درجة تطبرق المساءلة اإلداررة وعالقتيا بمستوى
الرضا الوظرفي لمعممي المدارس الثانورة الخاوة بمحافظة العاومة عمان من وجية نظرىم".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مستكل تطبيؽ المساءلة اإلدارية ،كعالقتو بالرضا الكظيفي

لمعممي المدارس الثانكية الخاصة بمحافظة العاصمة مف كجية نظرىـ.

كتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشكائية مف مجتمع الدراسة ،تككنت مف ()309

معممان كمعممة مكزعيف عمى ( )15مدرسة ثانكية خاصةن في محافظة العاصمة.
توومت الدراسة إل النتائج التالرة:

مستكل تطبيؽ المساءلة اإلدارية في المدارس الثانكية الخاصة مرتفعان بشكؿ عاـ بمتكسط

حسابي قدره ( ،)3.91ككذلؾ مستكل الرضا الكظيفي لمعممي المدارس الثانكية الخاصةن كمعمماتيا

متكسطان بشكؿ عاـ.

وأووت الدراسة بالعمؿ عمى تخفيؼ ضغط العمؿ إلدارم في المدارس ،كايجاد ظركؼ عمؿ
تساعد المديريف كمعممييـ عمى أداء مياميـ بنكع مف االرتياح كالبعد عف الركتيف ،كأيضان بضركرة

إعطاء المعمميف قد انر أكبر مف الحرية في اتخاذ الق اررات المناسبة داخؿ المدارس الخاصة ،إضافةن إلى

العمؿ عمى إعطاء المعمميف الحكافز المادية المناسبة لطبيعة عمميـ؛ كي يتحقؽ الرضا لدييـ ،كيككف
حاف انز لمزيد مف البذؿ كالعطاء.
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 .17دراســـة (المـــدني ،)2007 ،بعنـــوان" :المســـاءلة اإلداررـــة وتطبرقاتيـــا ومعوقاتيـــا فـــي إدارات
التربرة والتعمرم".

كىػػدفت إلػػى معرفػػة درجػػة تطبيػػؽ المسػػاءلة اإلداريػػة مػػف قبػػؿ قػػادة إدارات التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي

المممكة العربية السعكدية.

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصػفي التحميمػي ،كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف جميػع مػديرم إدارات

مدير.
التربية كالتعميـ في المممكة العربية السعكدية كعددىـ ( )81نا

استخدـ الباحث اسػتبانة تككنػت مػف ( )81عبػارة شػممت المحػكريف أحػدىما يقػيس درجػة تطبيػؽ
المساءلة اإلداريػة بمجاالتيػا( :األداء ،االنضػباط ،الجكانػب الشخصػية) ،كاآلخػر يقػيس المعكقػات تحػكؿ
دكف التطبيؽ في إدارات التربية كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية.

وتوومت الدراسة إل أىم النتائج التالرة:
 -كجد بأف استجابات أفراد مجتمع الدراسة جاءت بدرجة عالية لمحكر تطبيؽ المساءلة اإلدارية

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػة تطبيػػؽ المسػػاءلة اإلداريػػة بمجاالتيػػا( :األداء،االنضػ ػػباط ،الجكانػ ػػب الشخصػ ػػية) تبع ػ ػان لمتغي ػ ػرات( :المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي ،سػ ػػنكات الخب ػ ػرة ،المسػ ػػمى

الكظيفي).

وأووت الدراسة بأىم التوورات التالرة:
 ضركرة العمؿ عمى تدرج في آليات تطبيؽ المساءلة اإلدارية. -إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ المساءلة اإلدارية باستخداـ عينات أخرل كأىداؼ أخرل.

 .18دراسة روبرت ) (Robart, 2006بعنوان" :اإلنجاز األكادرمي لمناىج الرراضرات وأثره
عم الطالب في ضوء تطبرق المساءلة اإلداررة".

ىدفت إلى فحص مدل تطبيؽ مناىج مادة الرياضيات كأثرىا عمى تحصيؿ الطالب أكاديميان

في بيئة تتكفر فييا المساءلة اإلدارية ،حيث تركزت جيكد ىذه الدراسة عمى العكامؿ المختمفة ضمف
بيئة المدرسة التي تؤثر عمى تحصيؿ الطمبة األكاديمي مثؿ القيادة اإلدارية ،الثقافة المدرسية،

كاتجاىات المعمميف كمعتقداتيـ كمصادر قمقيـ.

استخدمت الدراسة أساليب منيجية متنكعة مثؿ التحميؿ اإلحصائي ،كاعتمدت الدراسة عمى

أسمكب المقابمة الشخصية مع ( )26معممان كمعممة لمادة الرياضيات كاتجاىاتيـ نحك المساءلة.
وتوومت الدراسة إل أىم النتائج التالرة:

إحصائيا بيف درجة تطبيؽ المساءلة اإلدارية كتقييـ تطبيؽ منياج
 .1كجكد عالقة إيجابية دالة
ن
الرياضيات كتحصيؿ الطمبة األكاديمي في المدارس التي تـ إجراء الدراسة عمييا.
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 .19دراسة كارتر) .(Carter, 2000بعنوان" :دراسة وطنرة لمؤشرات المساءلة عم
المدرسة".

مستوى

ىدفت إلى القياـ بعمؿ مسح لمكاليات المتحدة األمريكية لتحديد أم منيا تقكـ ب صدار نظـ

مؤشرات المساءلة اإلدارية عمى مستكل المدرسة بيف الكاليات جميعيا ،ككذلؾ حاكلت ىذه الدراسة
اقتراح عدد مف المعايير كالمؤشرات المتعمقة بنظـ مؤشرات المساءلة اإلدارية في الكالية.

توومت الدراسة إل أىم النتائج التالرة :

 .1أف ىناؾ( )34كالية تعمؿ عمى إصدار نظـ مؤشرات المساءلة اإلدارية عمى مستكل المدرسة كالتي
تختمؼ في صيغتيا ،كمنظكرىا ،كمؤشراتيا مجتمعة.

 .2تنكع نظـ مؤشرات المساءلة اإلدارية بيف الكاليات ،كاختالؼ أشكاؿ العرض.

كأكصت الدراسة ب دخاؿ ( )27مؤش انر في نظاـ المساءلة اإلدارية في كالية المسيسبي.

 3.3التعقرب عم الدراسات السابقة التي تتعمق بمحور المساءلة اإلداررة:
يتضح مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالمساءلة اإلدارية كالذكاء العاطفي

أف ىناؾ تنكعان في أىدافيا كمكاضيعيا كأدكاتيا ،كما أف ىناؾ اىتمامان ممحكظان في بمداف عديدة في
مكضكع المساءلة اإلدارية كالذكاء العاطفي بيدؼ االرتقاء كالتطكر بالعممية التعميمية ككؿ.
تمثمت أوجو الختالف والتفاق برن الدراسات السابقة والدراسة الحالرة:

أ -أ-من حرث األىداف:

ػر فػػي األىػػداؼ فقػػد
الحظػػت الباحثػػة بعػػد االطػػالع عمػػى الد ارسػػات السػػابقة أف ىنػػاؾ تنكعػػا كبيػ نا
ىدفت دراسة (اليبيؿ )2017 ،التعرؼ إلى دكر المساءلة اإلدارية لدل قسـ الرقابة الداخمية في مدارس
محافظة غزة مف كجية نظػر مػديرييا ،كىػدفت د ارسػة (حتاممػة )2017 ،إلػى الكشػؼ عػف درجػة تطبيػؽ
المساءلة اإلدارية كدرجة تطبيؽ الحككمة المؤسسية كايجاد العالقة االرتباطية بينيـ في مديريات التربية
كالتعمػػيـ فػػي األردف مػػف كجيػػة نظػػر القػػادة اإلداريػػيف كىػػدفت د ارسػػة (لكلػػك )2017 ،إلػػى التعػػرؼ إلػػى

درجػػة ممارسػػة مػػديرم المنػػاطؽ التعميميػػة بككالػػة الغػػكث الدكليػػة فػػي محافظػػات غ ػزة لممسػػاءلة اإلداريػػة
كعالقتيا باالنتماء الميني لمديرم المػدارس ،كىػدفت د ارسػة (كنتػاب )2016 ،إلػى التعػرؼ إلػى العكائػؽ
التي تحكؿ دكف تطبيؽ المساءلة في مديريات التعميـ كمعرفة االقتراحات لتطبيؽ المساءلة في مػديريات

التعميـ فػي المممكػة العربيػة السػعكدية مػف كجيػة نظػر أعضػاء الد ارسػة ،كد ارسػة (الدىػدار )2016 ،إلػى
معرفة درجػة تقبػؿ معممػي المػدارس الثانكيػة بمحافظػات غػزة لممسػاءلة التربكيػة كعالقتيػا بسػمتكل األداء

الػػكظيفي لػػدييـ ،كد ارسػػة (الشػػيراني )2015 ،إلػػى تحديػػد كاقػػع تطبيػػؽ مػػديرات المػػدارس الحككميػػة فػػي
شماؿ مدينة الرياض لممساءلة اإلدارية مف كجية نظرىف،
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كدراسة (الداىكؾ )2014 ،إلى التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم مدارس ككالػة الغػكث الدكليػة

بمحافظات غزة لممساءلة الذكية ،كمف ثـ كضع تصكر مقترح لتطػكير ىػذه الممارسػة ،كد ارسػة (سػالمة،
 )2013إل ػػى دكر المس ػػاءلة ف ػػي تحس ػػيف أداء المعمم ػػيف بم ػػدارس ككال ػػة الغ ػػكث بغػ ػزة م ػػف كجي ػػة نظ ػػر

المديريف ،ككذلؾ التعرؼ إلى سبؿ تطكير دكر المساءلة مػف كجيػة نظػر مػديرم المنػاطؽ التعميميػة فػي

محافظ ػػات غ ػ ػزة ،كد ارسػ ػػة (الش ػ ػريؼ )2013 ،إلػ ػػى التعػ ػػرؼ إلػػػى المسػ ػػاءلة اإلداري ػػة كعالقتيػ ػػا بػ ػػاألداء
الػكظيفي العػامميف اإلداريػيف فػػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػػالي بقطػاع غػزة ،كد ارسػػة (ىيربػرت كشػادريؾ

 )2013 ، Hebert & Shadreckإلػى فيػـ خبػرات مػديرم المػدارس الثانكيػة ككجيػات نظػرىـ حػكؿ

ضػػماف الجػػكدة كالمسػػاءلة فػػي المػػدارس الثانكيػػة ،كد ارسػػة (أتافيػػا )2011 ، Ataphiaإلػػى تقيػػيـ كاقػػع
المساءلة لدل معممػي كمػديرم المػدارس الثانكيػة فػي كاليػة دلتػا فػي نيجيريػا ،كالتعػرؼ إلػى درجػة تطبيػؽ

المسػػاءلة فػػي المػػدارس الثانكيػػة (الحسػػف )2010 ،إلػػى التعػػرؼ إلػػى درجتػػي المسػػاءلة كالفاعميػػة اإلداريػػة
التربكية كالعالقة بينيما لدل مديرم المدارس الحككمية الثانكيػة كمػديراتيا فػي محافظػات الضػفة الغربيػة

مػف كجيػػة نظػػر العػامميف فػػي مػػديريات التربيػة كالتعمػػيـ ،كىػػدفت د ارسػة (المجػػالي )2010 ،إلػػى التعػػرؼ
إلػػى أثػػر الشػػفافية كالمسػػاءلة اإلداريػػة فػػي فاعميػػة الجامعػػات الحككميػػة فػػي المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية،
كىػػدفت د ارسػػة (لكانػػدا  )2009 ،lawanadaالتعػػرؼ إلػػى مػػدل اسػػتخداـ مش ػرفي المػػدارس لممسػػاءلة

اإلداريػػة فػػي كاليػػة األبامػػا ،كد ارسػػة (الجالبنػػةكالعتكـ )2008 ،إلػػى التعػػرؼ إلػػى درجػػة تطبيػػؽ المسػػاءلة
اإلدارية لػدل مػديرم كرؤسػاء األقسػاـ فػي الجامعػات األردنيػة كالحككميػة كالخاصػة ،كىػدفت د ارسػة (أبػك

حمػػدة )2008 ،إلػػى التعػػرؼ إلػػى مسػػتكل تطبيػػؽ المسػػاءلة اإلداريػػة ،كعالقتػػو بالرضػػا الػػكظيفي لمعممػػي
المدارس الثانكية الخاصة بمحافظة العاصمة مف كجية نظرىـ ،كدراسة (المدني )2007 ،معرفة درجػة

تطبيػػؽ المسػػاءلة اإلداريػػة مػػف قبػػؿ قػػادة إدارات التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،كد ارسػػة

(ركبػػرت )2006 ،robartىػػذه الد ارسػػة إلػػى فحػػص مػػدل تطبيػػؽ منػػاىج مػػادة الرياضػػيات كأثرىػػا عمػػى
تحصيؿ الطالب أكاديميان في بيئػة تتػكفر فييػا المسػاءلة اإلداريػة ،كد ارسػة (كػارتر )2000 ،carterإلػى

دراسة كطنية لمؤشرات المساءلة عمى مستكل المدرسة.
ب -من حرث المنيج:

اتفقػػ ػػت جميػ ػ ػػع الد ارسػ ػ ػػات عمػ ػ ػػى اسػ ػ ػػتخداـ المػػ ػػنيج الكصػ ػ ػػفي بمجالػ ػ ػػو التحميمػ ػ ػػي مثػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػػة

(حتاممػػة )2017،كد ارسػػة (اليبيػػؿ )2017 ،كد ارسػػة (لكلػػك )2017 ،كد ارسػػة (كنتػػاب )2016 ،كد ارسػػة

(الدىػػدار )2016 ،كد ارسػػة (الشػػيراني )2015 ،كد ارسػػة (الػػداىكؾ )2014 ،كد ارسػػة (سػػالمة)2013 ،
كد ارس ػ ػ ػ ػػة (الشػ ػ ػ ػ ػريؼ )2013 ،كد ارس ػ ػ ػ ػػة (المج ػ ػ ػ ػػالي )2010 ،كد ارس ػ ػ ػ ػػة (الحس ػ ػ ػ ػػف )2010 ،كد ارس ػ ػ ػ ػػة

(لكان ػػدا )2009 ،lawandaكد ارس ػػة (الجالبن ػػة كالعت ػػكـ ،)2008 ،كد ارس ػػة (الم ػػدني )2007 ،كد ارس ػػة

(ركبرت )2006 ،robartكدراسة (كارتر. )2000 ،carter
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ج -من حرث األداة
اتفقت الدراسات عمى أداة االستبانة مثؿ دراسة (حتاممة )2017 ،كدراسة (اليبيؿ)2017 ،

كدراسة (لكلك )2017 ،كدراسة (كنتاب )2016 ،كدراسة (الدىدار )2016 ،كدراسة (الشيراني،
 )2015كدراسة (الداىكؾ )2014 ،كدراسة (سالمة )2013 ،كدراسة (الشريؼ )2013 ،كدراسة

(المجالي )2010 ،كدراسة (الحسف )2010 ،كدراسة (لكاندا  )2009 ،lawandaكدراسة

(الجالبنةكالعتكـ( )2008 ،المدني )2007 ،كدراسة (كارتر )2000 ،carterفي حيف استخدمت
دراسة (ىيربرت كشادريؾ )2013 ، Hebert & Shadreckكدراسة (ركبرت )2006 ، robart

المالحظة كالمقابمة الشخصية.

د -من حرث المجتمع والعرنة:
تنكعت العينة التي استخدمتيا الدراسات السابقة ما بيف المدراء كالمعمميف كمدراء المديريات

المشرفيف التربكييف حيث استخدمت كؿ مف دراسة (اليبيؿ )2017 ،كدراسة (لكلك )2017 ،كدراسة

(الشيراني )2015 ،كدراسة (الداىكؾ )2014 ،كدراسة (سالمة )2013 ،كدراسة (ىيربرت كشادريؾ

 )2013 ، Hebert & Shadreckكدراسة (لكاندا )2009 ،lawandaاستخدمت مديرم المدارس
كعينة لمدراسة ،بينما استخدمت دراسة (الدىدار )2016 ،كدراسة (أتافيا )2011 ، Ataphiaكدراسة

(المجالي )2010 ،كدراسة (أبك حمدة )2008 ،كدراسة (ركبرت )2006 ،استخدمت المعمميف كعينة

لمدراسة ،في حيف دراسة (حتاممة )2017 ،استخدمت القيادييف التربكييف كعينة أما دراسة (كنتاب،
 )2016كدراسة (الجالبنةكالعتكـ )2008 ،كدراسة (المدني )2007 ،استخدمت مدراء المديريات كعينة

بينما استخدمت دراسة (الشريؼ )2013 ،العامميف في مديريات التربية كالتعميـ.
3.4

المحور الثاني :الدراسات المتعمقة بالذكاء العاطفي:

 -1دراسة (مغاري )2018 ،بعنوان" :الذكاء العاطفي وعالقتو بالوومة الجتماعي وحل المشكالت
لدى الشباب ذوي اإلعاقة الحركرة في قطاع غزة".

ىدفت الدراسة الكشؼ عف الذكاء العاطفي ،كعالقتو بالكصمة االجتماعي كحؿ المشكالت

لدل الشباب ذكم اإلعاقة الحركية في قطاع غزة ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي،
كتمثمت أدكات الدراسة باستخداـ مقياس لمذكاء العاطفي كآخر لمكصمة االجتماعية كثالث لحؿ

المشكالت باإلضافة ألسئمة المقابمة الشخصية ،كطبقت عمى عينة عشكائية طبقية مف الشباب ذكم
شخصا.
اإلعاقة الحركية مقدارىا ()371
ن
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وتوومت الدراسة إل أىم النتائج التالرة:
 -1أف ال ػػذكاء الع ػػاطفي ظي ػػر بدرج ػػة مرتفع ػػة ،كبم ػػغ ال ػػكزف النس ػػبي ( )%84.08ل ػػدل الش ػػباب ذكم
اإلعاقة الحركية.

 -2كجكد عالقة عكسية ضػعيفة ذات داللػة إحصػائية بػيف الػذكاء العػاطفي كالكصػمة االجتماعيػة لػدل
الشباب ذكم اإلعاقة الحركية في قطاع غزة.

 -3ال تكجػػد ف ػركؽ ذات داللػػة لػػدل الشػػباب ذكم اإلعاقػػة الحركيػػة تيعػػزل لمتغيػػرات الد ارسػػة( :الجػػنس،
العمر المؤىؿ العممي ،الحالة االجتماعية ،الدخؿ الشيرم ،درجة اإلعاقة).
وأووت الدراسة بتحفيز المؤسسات الخاصة كمؤسسات ككالة الغكث كرجاؿ األعماؿ عمى
تشغيؿ الشباب ذكم اإلعاقة مع مراعاة ساعات العمؿ ،كطبيعة األجكر كطبيعة التسييالت المطمكبة.
 -2دراسة (الحورمة )2017 ،بعنوان" :طبرعة العالقة برن جودة الحراة والذكاء العاطفي لدى طالب
جامعة الكورت".

ىدفت الدراسة إلى كصؼ طبيعة العالقة بيف جكدة الحياة كالذكاء العاطفي لدل عينة مف

طالب جامعة الككيت ،كىدفت التعرؼ إلى الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في متغيرات الدراسة.

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي بالمجاؿ التحميمي كطبقت استبانة الذكاء العاطفي كاستبانة

طالبا كطالبة مف طالب جامعة الككيت،
نكعية الحياة ،كتـ تطبيقيا عمى عينة تككنت مف 400
ن
كخمصت إلى كجكد عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بيف أبعاد الذكاء العاطفي كبيف أبعاد
نكعية الحياة .كما اتضح أف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في نكعية الحياة،
كالذكاء العاطفي لصالح الطالبات.

 -3دراسة رمداباز) (YILDIZBAS, 2017بعنوان" :العالقة برن مستوى الذكاء العاطفي لدى
المعممرن وأسالرب القرادة ونجاحيم األكادرمي".

ىدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بيف مستكل الذكاء العاطفي لدل المعمميف كأساليب القيادة
كنجاحيـ األكاديمي ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كطبقت استبانة عمى عينة عشكائية

منتسبا إلى برامج تدريب المعمميف ،وتوومت الدراسة إل عدة نتائج أىميا:
معمما
ن
مككنة مف ( )80ن
 -1كجكد عالقة إحصائية ذات داللة مكجبة بيف البعد التفاؤلي لمذكاء العاطفي كأنماط القيادة لدل
المعمميف.

 -2كجكد عالقة ذات داللة إحصائية مكجبة بيف درجة الذكاء العاطفي كأساليب القيادة لدل المعمميف
كنجاحيـ األكاديمي.

كما أووت الدراسة بتطكير برامج لتحسيف السمات الشخصية كالكفاءة المينية لممعمميف.
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 -4دراسة (الكرد )2016 ،بعنوان" :الذكاء العقالني والعاطفي كمدخل لتعزرز المرزة التنافسرة في
الكمرات التقنرة في قطاع غزة".

ىدفت الدراسة إلى بياف العالقة بيف تطبيؽ( :الذكاء العقالني كالعاطفي) معان كتعزيز الميزة

التنافسية( :التميز ،التكمفة ،اإلبداع) مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية لدل الكميات

التقنية في قطاع غزة .استخدمت الباحثة :المنيج الكفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة رئيسة لجمع

البيانات .كبمغ مجتمع الدراسة ( )100مكظفنا مف العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في ( )5كميات تقنية
كتـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ في الدراسة ،ككانت نسبة االسترداد  %93كتـ استخداـ برنامج
التحميؿ اإلحصائي ( )SPSSإلدخاؿ كمعالجة البيانات.
ولقد توومت الدراسة إل مجموعة من النتائج أىميا :كجكد عالقة ارتباطية طردية قكية ذات
داللة إحصائية بيف( :الذكاء العقالني كالذكاء العاطفي) معان كتعزيز الميزة التنافسية( :الميز ،التكمفة،

اإلبداع) في الكميات التقنية بقطاع غزة ،كأف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية بيف متكسطات آراء
المبحكثيف حكؿ الذكاء العقالني معان كتعزيز الميزة التنافسية تيعزل إلى سنكات الخدمة كذلؾ لصالح

أيضا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
الذيف يعممكف في( :الكمية العربية لمعمكـ التطبيقية) ،كأظيرت النتائج ن
إحصائية بيف متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ الذكاء العقالني كالعاطفي معان ،كتعزيز الميزة التنافسية
تيعزل إلى الصفات الشخصية كالكظيفية( :المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي).

وقد خموت الدراسة إل مجموعة من التوورات أىميا :إف تكلي إدارة الكميات التقنية كالن

مف الذكاء العقالني كالذكاء العاطفي اىتمامان أكبر مف خالؿ تعزيز ،كحث العامميف في الكظائؼ

اإلشرافية عمى استخداـ ميارتيـ المنطقية كالتحميمية إلى جانب الكجدانية في عمميـ ،كذلؾ لتحسيف
جكدة الخدمات المقدمة ،كتسعى الكميات التقنية لتنمية قدراتيا التنافسية ،لالرتقاء بنكعية ككفاءة تمؾ

الكميات .كما أكصت الدراسة ب يالء كالن مف الذكاء العقالني كالذكاء العاطفي معان اىتمامات بحثية

أكثر بكصفة مف المكاضيع الميمة كالحديثة في حقؿ العمؿ اإلدارم ،كالذم يساعد عمى نجاح

المنظمات.

 -5دراسة سكورال ) .(Schwarzwal, 2016بعنوان" :دور العقالنرة والعاطفة في عممرة اخترار
التكتركات اإلداررة المؤثرة".

ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر العقالنية كالعاطفة في عممية اختيار التكتيكات المؤثرة مف قبؿ

مدير
اإلدارة ،لقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي بمجالو التحميمي بتـ اختيار عينة بمغ عددىا ( )20نا
يعممكف في أحد مكاتب الحككمة المركزية لخدمات الرفاىية كتـ كضعيـ في سيناريكىات الصراع التي
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تتضمف كاحدة مف مرؤكسييـ( :منخفض ،عالي األداء) كاختمؼ عف طريؽ نكع الصراع الكمي

كتحسينو.

كخمصت الدراسة إلى أف األشخاص المعنفيف يسمككف سمككا أكثر قسكة كعنفنا مع مديرييـ.
 -6دراسة (المحارمة )2015 ،بعنوان" :مستوى الذكاء العاطفي لدى معممي التربرة الخاوة في
المدارس الحكومرة األردنرة في ضوء بعض المتغررات من وجية نظر المعممرن".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستكل الذكاء العاطفي لدل معممي التربية الخاصة في المدارس

الحككمية األردنية في ضكء بعض المتغيرات مف كجية نظر المعمميف.

كقد اختيرت عينة طبقية عشكائية مككنة مف ( )152معممان كمعممة مف مجتمع البحث المككف

مف ( )251معممان كمعممة ،كاستخدمت االستبانة التي تـ التأكد مف صدقيا ،كثباتيا كسيمة لجمع

البيانات.

وتوومت الدراسة إل عدة نتائج أىميا:
 كاف مستكل الذكاء العاطفي لدل معممي التربية الخاصة في المدارم الحككمية األردنية متكسطان. -ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

 αفي مستكل الذكاء العاطفي لدل

معممي التربية الخاصة في المدارس الحككمية تيعزل لمتغير الجنس.
 αفي مستكل الذكاء العاطفي
 لـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكللدل معممي التربية الخاصة تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
وأووت الدراسة بأىم التوورات التالرة
 بضركرة إيالء المسئكليف عف برامج التربية الخاصة أىمية المتالؾ المعمميف ميارات ،ككفاياتالذكاء العاطفي لما ليا مف عائد إيجابي عمى تعميـ الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

 كتدريب المعمميف عمى ميارات الذكاء العاطفي مف خالؿ إخضاعيـ لبرامج تدريبية متخصصةفي تنمية ميارات الذكاء العاطفي.

 -7دراسة (سعردة )2015 ،بعنوان" :الذكاء العاطفي الميني وعالقتو بالتوافق الميني _دراسة
مردانرة عم عرنة من أساتذة جامعة محمد خضرر بسكرة".

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف الذكاء العاطفي كالتكافؽ الميني لدل أساتذة
جامعة محمد خضير بسكرة في ضكء متغيرات( :الجنس ،التخصص العممي ،الخبرة المينية).

جامعيا مف جامعة محمد خيضر بسكرة لممكسـ -2013
تككنت العينة مف ( )150أستا نذا
ن
2014ـ.
استخدمت الباحثة مقياس الذكاء العاطفي كمقياس التكافؽ الميني.
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وتوومت إل عدة نتائج أىميا:
 -يتمتع األساتذة الجامعييف بمستكل ذكاء عاطفي مرتفع.

 تكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف الذكاء العاطفي كالتكافؽ الميني لدل األساتذة الجامعييف. تكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف الذكاء العاطفي كالتكافؽ الميني لدل األساتذة الجامعييف تيعزللمتغير الجنس.

 تكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف الذكاء العاطفي كالتكافؽ الميني لدل األساتذة الجامعييف تيعزللعامؿ الخبرة المينية.

وأووت الدراسة بحث الباحثيف عمى إجراء دراسات تعنى بالذكاء العاطفي كعالقتيا بالتكافؽ
الميني.
 -8دراسة إنرنج (.(Eneng, 2015بعنوان" :العالقة برن اإلدارة المدرسرة والذكاء العاطفي وأداء
مدرري المدارس الثانورة الدرنرة".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى العالقة بيف اإلدارة المدرسية كالذكاء العاطفي كأداء مدير

المدرسة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي الكمي كاستبانة الذكاء العاطفي كأداة لمدراسة.
توومت الدراسة إل عدة نتائج أىميا:
 -ىناؾ عالقة بيف ذات داللة إحصائية بيف الذكاء العاطفي كأداء المدريف.

 ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف فيـ اإلدارة المدرسية كالذكاء العاطفي كأداء المديريف.وأووت الدراسة بضركرة عمؿ دكرات متخصصة في الذكاء العاطفي لممديريف بيدؼ تعزيز
نتائج الدراسة.
 -9دراسة (العناني )2014 ،بعنوان" :الذكاء العاطفي وعالقتو بالنمط القرادي لدى معممي رراض
األطفال والمدارس األساسرة في منطقة األغوار الوسط ".

ىدفت الدراية التعرؼ إلى درجتي الذكاء العاطفي كاألنماط القيادية ،كتحديد أثر الجنس كالعمر
كالمستكل التعميمي عمى الذكاء العاطفي كالنمط القيادم لدل المعمميف ،كما ىدفت ىذه الدراسة إلى

اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي :ىؿ يمكف لمذكاء العاطفي أف يتنبأ بأنماط القيادة؟.

معمما كمعممة ممف يعممكف في الرياض كالمدارس األساسية في
بمغ أفراد عينة الدراسة ( )620ن
منطقة األغكار الكسطى ،كتـ التأكد مف صدؽ األداة كثباتيا ،كبعد استخداـ المتكسطات كاختبار " ت "

كتحميؿ التبايف األحادم كتحميؿ االنحدار.

وتوومت الدراسة إل النتائج التالرة:

 كانت درجات الذكاء العاطفي كاألنماط القيادية متكسطة.51

 كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء العاطفي لدم معممي األطفاؿ تيعزل لمجنس باتجاهاإلناث كلمعمر تجاه األصغر سنان.
 كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية في األنماط الدبمكماسي كالديمقراطي كالسمبي تيعزل لمجنس باتجاهاإلناث ،كفي النمطيف االستبدادم كالديمقراطي باتجاه األصغر سنان.
 لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء العاطفي كاألنماط القيادية تيعزل لممستكل التعميمي.وأووت الدراسة بعدة توورات أىميا:
 بضركرة عمؿ برامج تدريبية لتنمية الذكاء العاطفي كالقيادة الفعالة كالديمقراطية التحكيمية لدلمعممي األطفاؿ.

 تكعية المكاطنيف بأىمية الذكاء العاطفي كضركرة تنميتو ،كذلؾ عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ. -تدريس القيادة الكفؤة كالفعالة كميارات الذكاء العاطفي صمف المنياج الدراسي.

ظا ،كالعمؿ عمى تنميتيا؛ ألف ىذا يؤثر في شخصية األفراد
 زيادة االىتماـ بالمناطؽ األقؿ ح نكمستكل ذكائيـ ،كمف ذلؾ مستكل الذكاء العاطفي.

 -10دراسة (العواممة )2013 ،بعنوان" :مستوى الذكاء العاطفي لدى طالب الدراسات العمرا في
جامعة العموم اإلسالمرة العالمرة وعالقتو ببعض المتغررات".

ىدفت الدراسة إلى قياس مستكل الذكاء العاطفي كالكشؼ عػف عالقتػو بمتغيػرات( :التخصػص،
جنس الطالب ،أعمار الطمبة).
طالبا كطالبة
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة استبانة طبقت عمى عينة تككنت مف ( )106ن
مف طمبة الدراسات العميا في جامعة العمكـ اإلسالمية العالمية ،كما تـ تطبيؽ مقياس دانياؿ جكلماف
لمتعرؼ إلى مستكل أبعاد الذكاء العاطفي ،إضافةن إلى استخداـ برنامج ).) SPSS
وتوومت الدراسة إل عدة نتائج أىميا:
أف مستكل أبعاد الذكاء العاطفي الكمي جاء بدرجة متكسطة لدل طمبة الدراسات العميا في
جامعة العمكـ اإلسالمية ،إال أف أبعاد معالجة العالقات المشاركة الكجدانية حصمكا عمى مستكل ذكاء

مرتفع أما بقية األبعاد حصمكا عمى مستكل متكسط مف الذكاء العاطفي ،بحيث حصؿ مجاؿ معالجة

العالقات عمى أعمى مرتبة بمتكسط حسابي بمغ ( ،)3089بينما حصؿ مجاؿ الكعي الذاتي في المرتبة

األخيرة بمتكسط حسابي ( ،)3028فيما كاف المتكسط الحسابي لمذكاء الكمي ( ،)3057كما أشارت

نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل ألثر التخصص ،كجنس الطالب،
كأعمار الطمبة عمى مستكل الذكاء العاطفي لدل طمبة الدراسات العميا في جامعة العمكـ اإلسالمية

العالمية.
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وأووت الدراسة بعدة توورات أىميا:بضركرة تقديـ برامج كدكرات تدريبية لمدرسي المدارس
في المراحؿ األكلى التعميمية كذلؾ لتزكيدىـ كاكسابيـ ميارات كمعمكمات ليفيدكا بيا طمبتيـ حكؿ
الذكاء العاطفي ،ككذلؾ تطبيؽ اختبار الذكاء العاطفي عند اختيار القادة مثؿ قيادة الجامعات ،كقيادة
الك ازرة ،كالقادة العسكريف كأساتذة الجامعات ،كمف ثـ اختيار الذيف يحصمكا عمى مستكل أعمى في

اختبار الذكاء العاطفي في حالة ما تساكت جميع الشركط األخرل فيما بينيـ.

 -11دراسة (الرقاد وأبو درة )2012 ،بعنوان" :الذكاء العاطفي لدى القادة األكادرمررن في
الجامعات األردنرة الرسمرة وعالقتو بسموك المواطنة التنظرمرة لدى أعضاء اليرئة التدررسرة".

ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة القادة األكاديمييف في الجامعات األردنية الرسمية
لمذكاء العاطفي ،كعالقتو بسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدييـ.
أجريت الدراسة عمى عينة تككنت مف جميع القادة األكاديمييف في الجامعة األردنية كجامعة
عضكا ىيئة تدريس في كؿ مف الجامعة األردنية،
اليرمكؾ كجامعة مؤتة ،بكاقع  288قائدان ك773
ن
كجامعة اليرمكؾ ،كجامعة مؤتة ،تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ممثمة بنسبة  %30كاشتممت الدراسة
عمى متغير مستقؿ ىك درجة ممارسة القادة األكاديمييف لمذكاء العاطفي في الجامعات األردنية

الرسمية ،كمتغير تابع ىك درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لسمكؾ المكاطنة التنظيمية ،باإلضافة

إلى متغير كسيط ىك مكاف العمؿ.

كتـ استخداـ االستبانة لقياس الذكاء العاطفي لدل القادة األكاديمييف ،كقياس سمكؾ المكاطنة

التنظيمية لدل أعضاء ىيئة التدريس.

توومت الدراسة إل عدة نتائج أىميا:
أف ممارسة القادة األكاديمييف في الجامعات األردنية الرسمية لميارات الذكاء العاطفي كانت
مرتفعة ،ككذلؾ درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية لسمكؾ المكاطنة

التنظيمية جاءت مرتفعة.

وأووت الدراسة بتعميـ نتائج الدراسة عمى جميع المعنييف في مؤسسات التعميـ العالي ،كاجراء

دراسات عمى الذكاء العاطفي دراسة الحالية.

 -12دراسة (الرفوع )2011 ،بعنوان" :الذكاء العاطفي وعالقتو بالتكرف مع الحراة الجامعرة".
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل كؿ مف الذكاء العاطفي كالتكيؼ مع الحياة الجامعية

لدل طمبة جامعة الطفيمة القنية ،كما ىدفت إلى الكشؼ عف الكشؼ عف العالقة بينيما ،كمعرفة أثر
كؿ مف النكع االجتماعي كالمستكل الدراسي كالتخصص في كؿ مف الذكاء العاطفي ،كالتكيؼ مع
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الحياة الجامعية .ككذلؾ التعرؼ إلى مدل مساىمة أبعاد الذكاء العاطفي مجتمعة كمنفردة في تفسير

التكيؼ مع الحياة الجامعية.

طالبا  184طالبة) ،طبؽ عمييـ
طالبا كطالبة ( 208ن
أجريت الدراسة عمى عينة بمغت  392ن
مقياسا الذكاء العاطفي ،كالتكيؼ مع الحياة الجامعية.
ن
وتوومت الدراسة إل عدة نتائج أىميا :أف المتكسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة
عمى الذكاء العاطفي ككؿ كعمى التكيؼ مع الحياة الجامعية كانت مرتفعةن ،كما تكصمت إلى كجكد

إحصائيا في متكسطات درجات أفراد العينة عمى الذكاء العاطفي ككؿ تيعزل لمتغيرات النكع
فركؽ دالة
ن
االجتماعية لصالح اإلناث ،كالمستكل الدراسي لصالح طمبة السنة الرابعة ،كالتخصص لصالح الطمبة
إحصائيا في متكسطات درجات أفراد
في التخصصات العممية .ككذلؾ تكصمت إلى كجكد فركؽ دالة
ن
العينة عمى التكيؼ مع الحياة الجامعية تيعزل لمتغيرات النكع االجتماعي لصالح اإلناث ،كالمستكل
الدراسي لصالح طمبة السنة الرابعة ،كالتخصص لصالح الطمبة في التخصصات العممية ،كأظيرت

أيضا أف الذكاء العاطفي بأبعاده الخمسة يفسر ما نسبتو  %1.72مف التبايف في درجات
النتائج ن
الطمبة عمى مقياس التكيؼ مع الحياة الجامعية.
أووت الدراسة عدة توورات أىميا :بضركرة كضع برامج تساعد الطمبة عمى تنمية الذكاء
العاطفي لدييـ في مختمؼ المراحؿ الدراسية ،كذلؾ لزيادة تكففيـ مع مجتمعاتيـ ،كأيضا تضميف

المساقات الجامعية ميارات كأبعاد الذكاء العاطفي ،كتدريسيا ضمف ىذه المساقات ،كما أكصت بدراسة

الذكاء العاطفي مع متغيرات أخرل مثؿ القدرة عمى حؿ المشكالت كالتفكير اإلبداعي ،كفي بيئات

جامعية أخرل.
 -13دراسة (بظاظو )2010 ،بعنوان" :أثر الذكاء العاطفي عم األداء الوظرفي لممدراء العاممرن
في مكتب غزة اإلقمرمي التابع لؤلونروا".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر الذكاء العاطفي عمى األداء الكظيفي لممدراء العامميف في
مكتب غزة اإلقميمي التابع لألكنركا ،كالخركج بتكصيات تعمؿ عمى زيادة االىتماـ بيذا الجانب كأحد

عكامؿ التميز كالتفكؽ الكظيفي.

اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،الذم يعتمد عمى جمع البيانات عف الظاىرة ،كتـ
باستخداـ برنامج  SPSSاإلحصائي لتحميؿ البيانات ،ككذلؾ تـ استخداـ االستبانة الستطالع آراء

عينة الدراسة ،كالمككنة مف المدراء العامميف في مكتب غزة اإلقميمي التابع لألكنركا ،كالذيف يمغ عددىـ

 92مدي انر ،حيث مثؿ ىذا العدد مجتمع الدراسة كقد تـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ في الدراسة،
كقد تـ تكزيع  92استبانة كتـ استرجاع  87استبانة أم ما نسبتو (.)%94.5
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و توومت إل

عدة نتائج أىميا :كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الذكاء العاطفي

بمككناتو الثالثة حسب نمكذج سينج كفاعمية األداء الميني بأبعاده األربعة( :قيادة فرؽ العمؿ كادارة

العالقة باآلخريف كالقدرة عمى تحفيز العامميف معنكيان كالقدرة عمى إدارة الصراع كحؿ النزاع).

كما أظيرت الدراسة أف ليس ىناؾ أثر لعامؿ الجنس كالدرجة الكظيفية ،كعدد سنكات الخدمة

عمى مستكل الذكاء العاطفي لدل المدراء العامميف في مكتب غزة اإلقميمي التابع لألكنركا ،كانما ىناؾ

أثر لعامؿ العمر فقد كجد أنو يؤثر بشكؿ مباشر عمى النضكج االنفعالي ،كىذا نتيجة الخبرة في الحياة
لتي تكتسب نتيجة مخالطة أصناؼ متنكعة مف الناس.

وأووت الدراسة عدة توورات أىميا :بضركرة أف يشتمؿ تقرير األداء السنكم عمى فقرات
أكثر ككزف أكبر فيما يتعمؽ بالذكاء العاطفي ،كذلؾ أف يدرج عامؿ الذكاء العاطفي في إجراءات
التكظيؼ مف حيث االختبارات المسبقة كمقابالت التكظيؼ ،كما أكصت الدراسة بتصميـ مقاييس

لمذكاء العاطفي باستخداـ اختبارات األداء عبر أسمكب تكافؽ الرأم الجماعي يحاكي كاقع البيئة

التنظيمية في فمسطيف ،كذلؾ باالسترشاد بالمقاييس المتكفرة في بيئة العمؿ اإلدارم في بيئات عمؿ
أخرل.
 -14دراسة (المودر )2008 ،بعنوان" :بعنوان الذكاء العاطفي وعالقتو ببعض المتغررات
النفعالرة لدى طمبة الجامعة".

ىدفت الدراسة بحث العالقة بيف الذكاء العاطفي كمجمكعة مف المتغيرات االنفعالية تمثمت في
كجية الضبط كتقدير الذات كالخجؿ ،كتمثمت مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيس التالي :ما عالقة

الذكاء العاطفي ببعض المتغيرات االنفعالية التالية( :كجية الضبط كتقدير الذات كالخجؿ) ،كتمثمت

فركض البحث في سبع فرضيات تـ مف خالليا اإلجابة عف تساؤالت الدراسة ،كبمغ حجـ العينة
طالبا كطالبة مف طالب المستكل الثالث بكمية التربية بجامعة األزىر بغزة ،كقد تـ استخداـ
( )219ن
مجمكعة مف المقاييس لمحصكؿ عمى البيانات مف أفراد العينة ،كىي مقياس الذكاء العاطفي ،كمقياس
كجية الضبط ،كمقياس الخجؿ ،كمقياس تقدير المتعدد ،وأىم نتائج ىذه الدراسة:

 -1كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الذكاء العاطفي لصالح الذككر.
 -2كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي الذكاء العاطفي كمنخفضي الذكاء العاطفي في
كجية الضبط كالخجؿ.

 -3عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي الذكاء العاطفي كمنخفضي الذكاء العاطفي في
تقدير الذات لصالح ذكم الذكاء االنفعالي المرتفع.

إحصائيا لمذكاء العاطفي عمى كؿ مف كجية الضبط كتقدير الذات كالخجؿ.
 -4كجكد تأثير داؿ
ن
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وأىم ما أووت بو الدراسة:
 -1االىتماـ بالذكاء العاطفي كتنميتو لدل الطالب.

 -2إعداد البرامج التربكية التي تؤدم إلى رفع مستكل الذكاء لدل الطالب بشكؿ عاـ.
و
كبخاصة إدارة االنفعاالت كالتحكـ فييا ،ككذلؾ
 -3التركيز في تمؾ البرامج عمى أبعاد الذكاء العاطفي
بعد التعاطؼ حيث تبيف ارتفاع مستكل ىذه األبعاد عند أفراد العينة.

 -15دراسة إلردا وفارندلي ) (Ilarda & Findlay,2006بعنوان" :الذكاء العاطفي والقدرة
عم العمل ضمن فررق".

تيعد مف أكلى الدراسات التي تيدؼ لمتعرؼ إلى دكر الذكاء العاطفي في التنبؤ بقابمية األفراد
شخصا ممف يشارؾ حاليان أك قد شارؾ سابؽ في
لمعمؿ ضمف فريؽ ،فقد استعانت الدراسة بػ ()134
ن

شخصا كانكا ضمف مف عمؿ في
العمؿ ضمف فريؽ ،تكزعت العينة بحيث ()%94.8؛ أم) (127
ن
فرؽ العمؿ سابقان ،ك) (7أشخاص ) )%05.2ممف لـ يعمؿ ضمف فريؽ سابقان؛ كلكف عنده فكرة عف

رجال .لقد قاـ المشارككف
ىذا األمر .كمعمكمات أخرل عف عينة الدراسة أف ىناؾ )( 84سيدةن ك) (50ن
في الدراسة بتعبئة مجمكعة مف االستقصاءات تستغرؽ نصؼ ساعة تقريبان (االستقصاءات أعدت
بطريقة التقرير الذاتي) كىذه المجمكعة مككنة مف رسالة تقديمية عف الدراسة كنمكذج عف المعمكمات

الديمكغرافية كمقياس جامعة سكيف بيرف ( )workplace SUEITالختبار الذكاء العاطفي مككف 64
بندان (ىذا المقياس مف إعداد  ،)Palmer & Stoughككذلؾ مقياس الشخصية مف إعداد ( & costa

 )mcCraeالمككف مف  60بندان ،كأخي انر حاصؿ مقياس العمؿ في فريؽ The Team Player

 Inventoryمف إعداد ( )Klineكىذا المقياس مككف مف  20بندان ،كقد بمغت نسبة المردكد .%67
ومن أىم نتائج الدراسة ىي:

 -1ىناؾ ارتباط قكم بيف الذكاء العاطفي كالشخصية كالقابمية نحك العمؿ في فريؽ.

إيجابيا؛ كلكنو ضعيؼ بيف حاصؿ النقاط عمى مقياس العمؿ في فريؽ
طا
 -2كجد أف ىناؾ ارتبا ن
ن
( (TPIكضبط اإلنفعاالت كادراكيا كالتعبير عنيا ،ككذلؾ فيميا.
 -3ىناؾ ارتباط ضعيؼ بيف إدارة االنفعاالت كاإلنفتاح ( ،)opennessكبالرغـ مف ذلؾ ف ف ىناؾ
معنكيا مع حاصؿ النقاط عمى مقياس العمؿ في فريؽ (.)TPI
ارتباطنا
ن

ومن أىم التوورات التي تقترحيا الدراسة النقاط التالرة:
 -1فيـ اتجاىات كسمككيات أفراد منظمات األعماؿ مف مكظؼ االستقباؿ حتى المدير التنفيذم ،كىك
أمر في غاية األىمية ككعامؿ محدد لنجاح المكظفيف في أم مستكل إدارم.

 -2البحكث كالدراسات في كبرل الشركات اإلسترالية تشير بكؿ كضكح أف عممية التكظيؼ تخضع
لمعيار المعرفة كالميارات أما الفصؿ ف نو يخضع إلى سمكؾ كاتجاه المكظفيف.
56

 -3مسػػؤكلية نجػػاح منظمػػات األعمػػاؿ يعتمػػد بشػػكؿ أساسػػي عمػػى األف ػراد كالتفاعػػؿ بيػػنيـ كسػػمككياتيـ،
لذلؾ ف ف مسؤكلية تغيير السمات الشخصية التػي تقػع تصػؼ تحػت السػمكؾ الفػردم يمكػف تحقيقيػا

فقط بعممية طكيمة األمد.

 -16دراسة لنيورن( .(Langhorn, Steve, 2004بعنوان" :كرف رمكن لمذكاء العاطفي أن
رحسن أداء اإلدارة؟".

ىػػدفت ىػػذه الكرقػػة البحثيػػة د ارسػػة عالقػػة الػػذكاء العػػاطفي عنػػد المػػدراء ،كأث ػره عمػػى نتػػائج عمػػؿ

ممف ىـ ضمف نظاؽ إشرافيـ اإلدارم ،كقد تـ استخداـ مقياس بار -أكف لمذكاء العاطفي ( Bar-On,
 )Eqiفػي ىػػذه الد ارسػػة ،كمجتمػع الد ارسػػة عبػػارة عػػف مجمكعػة مػػف المػػدراء العػامميف فػػي قطػػاع المطػػاعـ
الفندقية ( )pub restaurant sectorالذم يصنؼ ضمف صناعة الترفيػو فػي بريطانيػا ،عػدد مفػردات
مدير منيـ ( )109ذككر(  )32إناثنا.
نا
عينة الدراسة ()161
ومن أىم النتائج التي توومت إلريا الدراسة:
 -1ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكاء العػػاطفي كأداء المػػدراء األساسػػي كرضػػى الفريػػؽ كتكافقػػو ،ككػػذلؾ
الربحية.

 -2ال تكجػػد فركقػػات ذات اتجػػاه كاضػػح فػػي مككنػػات الػػذكاء العػػاطفي عنػػد الػػذككر كاإلنػػاث فػػي عينػػة
الدراسة سكل عنصر التفاؤؿ فيك أعمى عند اإلناث.

 -3أكضػػحت الد ارسػػة أف المطػػاعـ ذات الربحيػػة العاليػػة ف نيػػا تسػػتحكذ عمػػى مػػدراء ذك ذكػػاء عػػاطفي
عالي المستكل.

 -4عف طريؽ الذكاء العاطفي يمكف التنبؤ بمدل الرضى كالتكافؽ داخؿ الفريؽ بدرجة دقة معقكلة.
 -5ال تكجد عالقة معنكية بيف مقياس الذكاء العاطفي األساسية ،كمعدؿ الدركاف في فرؽ العمؿ.

ومن أىم توورات الدراسة النقاط التالرة:

 -1ال بػػد مػػف أف يكػػكف ىنػػاؾ كضػػكح فػػي طػػرح الخدمػػة؛ ألف ذلػػؾ لػػو انعكػػاس عمػػى رد فعػػؿ الزبػػكف
العاطفي.

 -2في ػػـ طبيع ػػة ط ػػرح المش ػػاعر س ػػكؼ ييس ػػيـ بتش ػػكيؿ ثقاف ػػة كس ػػمكؾ جمي ػػع المس ػػتكيات العامم ػػة ف ػػي
المؤسسو.
 -3القػػدرة عمػػى التمتػػع بخبػرات ذات عالقػػة فػػي الجانػػب االنفعػػالي كالعػػاطفي مػػع الزبػػائف سيصػػبح أحػػد
مصادر الميزة التنافسية في قطاع الخدمات.

 -17دراســة (الســرد الســمادوني )2001 ،بعن ـوان" :بعنـوان الــذكاء العــاطفي عنــد المعمــم والتوافــق
الميني".

ىدفت الدراسة إلى فحص العالقة بيف الذكاء العاطفي لممعمـ كتكافقو الميني ،كأثره النسبي في

تكافؽ المعمـ الميني ،كما ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر جنس المعمـ ،كاختصاصو األكاديمي
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كسػػنكات الخبػرة عمػػى الػػذكاء العػػاطفي لديػػو ،كقػػد اسػػتخدـ المػػنيج الكصػػفي بمجالػػو التحميمػػي عمػػى عينػػة

قكاميػػا ( )360معمم ػان كمعمم ػةن مػػف معممػػي المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػة الغربيػػة ،ثػػـ تفسػػيـ العينػػة إلػػى

معمما ك( )160معممةن.
( )200ن
ومن أىم نتائج الدراسة:

ػائيا بػػيف درجػػات مقيػػاس الػػذكاء العػػاطفي لممعمػػـ كالتكافػػؽ
 -1كجػػكد عالقػػة إرتباطيػػة مكجبػػة دالػػة إحصػ ن
الميني لديو في الدرجة الكمية كالدرجات الفرعية ،كقد بينت النتائج أنو يمكف التنبؤ بالتكافؽ الميني
لممعمـ كأبعاده المختمفة مف خػالؿ درجاتػو عمػى مقيػاس الػذكاء العػاطفي قػي الدرجػة الكميػة ،كأبعػاده

المختمفة.

 -2كػػذلؾ أكضػػحت الد ارسػػة كجػػكد فػػركؽ الجنسػػية فػػي الػػذكاء العػػاطفي كأبعػػاده الفرعيػػة بصػػفة عامػػة
لصالح المعمميف.

 -3كما أظيرت الدراسة كجكد فركؽ بيف االختصاصات األكاديمية لممعممػيف فػي الدرجػة الكميػة لمػذكاء
العاطفي كبعد تناكؿ العالقات فقد.

أيضا إلى كجكد تأثير لسػنكات الخبػرة عمػى الدرجػة الكميػة لمػذكاء العػاطفي كبعػد
 -4كقد أشارت النتائج ن
التاطؼ كتبادؿ العالقات.

وقد أووت الدراسة بأىم التوورات التالرة:

 -1أف يشمؿ إختبار تعييف المدرسيف الجدد فقرات تفحص مستكل ذكائيـ العاطفي.

 -2تنبيو المدرسيف إلى أىمية رفع كفاياتيـ في مجػاؿ الػذكاء العػاطفي ممػا لػو أثػر إيجػابي فػي التكافػؽ
الميني.
3.5

التعقرب عم الدراسات السابقة التي تتعمق بالذكاء العاطفي:

أ -من حرث األىداف:
مػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى الد ارسػػات السػػابقة المتعمقػػة بالػػذكاء العػػاطفي اتضػػح أف ىنػػاؾ تنػػكع
كتبػػايف فػػي األىػػداؼ التػػي تناكلػػت مكضػػكع الد ارسػػة حيػػث ىػػدفت د ارسػػة (مغػػارم )2018 ،إلػػى الكشػػؼ

عف الذكاء العاطفي كعالقتو بالكصػمة االجتماعيػة كحػؿ المشػكالت لػدل الشػباب ذكم اإلعاقػة الحركيػة

في قطاع غزة

 ،ككذلؾ دراسة داللة الفركؽ في متكسطات تقػديرات أفػراد العينػة لػدكر برنػامج القيػادة مػف أجػؿ

المستقبؿ في رفع كفايات الذكاء العاطفي لدل مديرم مدارس ككالػة الغػكث بمحافظػة غػزة ،بينمػا د ارسػة
(الحكيمة )2017 ،ىدفت إلى كصؼ طبيعػة العالقػة بػيف جػكدة الحيػاة كالػذكاء العػاطفي لػدل عينػة مػف

طالب جامعة الككيت ،ككذلؾ إلػى التعػرؼ إلػى الفػركؽ بػيف الػذككر كاإلنػاث فػي متغيػرات الد ارسػة ،فػي
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حػػيف ىػػدفت د ارسػػة (الكػػرد )2016 ،إلػػى بيػػاف العالقػػة بػػيف تطبيػػؽ (الػػذكاء العقالنػػي كالعػػاطفي) مع ػان
كتعزيز الميزة التنافسية( :التميز ،التكمفة ،اإلبداع) مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية لػدل

الكميػػات التقنيػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،باإلضػػافة لد ارسػػة (المحارمػػة )2015 ،التػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى
مسػتكل الػذكاء العػػاطفي لػدل معممػػي التربيػة الخاصػػة فػي المػدارس الحككميػػة األردنيػة فػػي ضػكء بعػػض

المتغيػرات مػف كجيػة نظػػر المعممػيف ،ككػذلؾ د ارسػػة (سػعيدة )2015 ،التػي تيػػدؼ لمكشػؼ عػف العالقػػة
االرتباطيػػة بػػيف الػػذكاء العػػاطفي كالتكافػػؽ المينػػي لػػدل أسػػاتذة جامعػػة محمػػد خضػػير بسػػكرة فػػي ضػػكء

متغيرات( :الجنس ،التخصص العممي ،الخبػرة المينيػة) ،كىػدفت د ارسػة (العنػاني )2014 ،إلػى التعػرؼ
إلى درجتي الذكاء العاطفي كاألنماط القيادية كتحديد أثر الجنس كالعمر كالمستكل التعميمي عمى الذكاء
العػػاطفي كالػػنمط القيػػادم لػػدل المعممػػيف ،كمػػا ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى اإلجابػػة عػػف السػؤاؿ اآلتػػي :ىػػؿ
يمكػػف لمػػذكاء العػػاطفي أف يتنبػػأ بأنمػػاط القيػػادة؟ ،كنجػػد أف د ارسػػة (العكاممػػة )2013 ،ىػػدفت إلػػى قيػػاس

مسػتكل الػػذكاء العػػاطفي كالكشػػؼ عػف عالقتػػو بمتغيػرات( :التخصػػص ،جػنس الطالػػب ،أعمػػار الطمبػػة)،

بينمػػا  ،أمػػا د ارسػػة (الرقػػاد )2012 ،ىػػدفت إلػػى معرفػػة درجػػة ممارسػػة القػػادة األكػػاديمييف فػػي الجامعػػات
األردنيػػة الرسػػمية لمػػذكاء العػػاطفي كعالقتػػو بسػػمكؾ المكاطنػػة التنظيميػػة لػػدييـ ،فػػي حػػيف ىػػدفت د ارسػػة

(الرفػكع )2011 ،إلػػى الكشػػؼ عػػف مسػتكل كػػؿ مػػف الػػذكاء العػػاطفي كالتكيػؼ مػػع الحيػػاة الجامعيػػة لػػدل
طمبػػة جامعػػة الطفيمػػة التقنيػػة ،كمػػا ىػػدفت إلػػى الكشػػؼ عػػف العالقػػة بينيمػػا ،كمعرفػػة أثػػر كػػؿ مػػف النػػكع
االجتمػاعي كالمسػػتكل الد ارسػػي كالتخصػػص فػػي كػػؿ مػف الػذكاء العػػاطفي كالتكيػػؼ مػػع الحيػػاة الجامعيػػة.
ككذلؾ التعرؼ إلى مدل مساىمة أبعاد الذكاء العػاطفي مجتمعػة كمنفػردة فػي تفسػير التكيػؼ مػع الحيػاة

الجامعيػة ،ىػدفت د ارسػػة (بظػاظك )2010 ،إلػػى التعػرؼ إلػى أثػػر الػذكاء العػػاطفي عمػى األداء الػػكظيفي

لممدراء العامميف في مكتب غزة اإلقميمي التابع لألكنركا ،كالخػركج بتكصػيات تعمػؿ عمػى زيػادة االىتمػاـ
بي ػػذا الجان ػػب كأح ػػد عكام ػػؿ التمي ػػز كالتف ػػكؽ ال ػػكظيفي ،كى ػػدفت د ارس ػػة (المص ػػدر )2008 ،إل ػػى بح ػػث
العالقة بيف الذكاء العاطفي كمجمكعة مف المتغيرات االنفعاليػة تمثمػت فػي كجيػة الضػبط كتقػدير الػذات

ػر د ارس ػػة (الس ػػمادكني )2001 ،كالت ػػي ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى فح ػػص العالق ػػة ب ػػيف ال ػػذكاء
كالخج ػػؿ ،كأخي ػ نا
العاطفي لممعمـ كتكافقو الميني كأثػره النسػبي فػي تكافػؽ المعمػـ المينػي ،كمػا ىػدفت الد ارسػة إلػى الكشػؼ

عف أثر جنس المعمـ كاختصاصو األكاديمي كسنكات الخبرة عمى الذكاء العاطفي لديو.
ب -من حرث المنيج:

نالحظ أف معظـ الدراسات السابقة اتفقت في اسػتخداـ المػنيج الكصػفي بمجالػو التحميمػي ،كمػف
الد ارسػ ػػات التػ ػػي اسػ ػػتخدمت المػ ػػنيج الكصػ ػػفي التحميمػ ػػي ،د ارسػ ػػة (مغػ ػػارم )2018 ،كد ارسػ ػػة (الحكيمػ ػػة،

 ،)2017كك ػ ػػذلؾ د ارس ػ ػػة (الك ػ ػػرد ،)2016 ،كد ارس ػ ػػة (س ػ ػػعيدة ،)2015 ،كد ارس ػ ػػة (العن ػ ػػاني،)2014 ،
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كد ارسػ ػػة (العكاممػ ػػة ،)2013 ،كد ارسػ ػػة (الرقػ ػػاد ،)2012 ،باإلضػ ػػافة لد ارسػ ػػة (الرفػ ػػكع ،)2011 ،د ارسػ ػػة

أيضا دراسة (المصدر ،)2008 ،كأخي انر دراسة (السمادكني)2001 ،
(بظاظك ،)2010 ،ك ن
ت -من حرث األداة:

تبيف مف خالؿ دراسة الدراسات السابقة أف جميعيا اشتركت فػي االعتمػاد عمػى االسػتبانة كػأداة

الدراسة ،كمف الدراسات التي استخدمت االستبانة ،دراسة (مغارم )2018 ،كدراسة (الحكيمة،)2017 ،

ككػػػذلؾ د ارسػ ػػة (الكػ ػػرد ، ،)2016 ،كد ارسػ ػػة (سػ ػػعيدة ،)2015 ،كد ارسػػػة (العنػ ػػاني ،)2014 ،كد ارسػ ػػة،

ك(المحارمػ ػ ػػة ،)2015 ،كد ارسػ ػ ػػة (الرقػ ػ ػػاد ،)2012 ،باإلضػ ػ ػػافة لد ارسػ ػ ػػة (الرفػ ػ ػػكع ،)2011 ،ك د ارسػ ػ ػػة

(بظاظك ، ،)2010 ،كأيضان (المصدر ،)2008 ،كأخي انر دراسة (السمادكني.)2001 ،
ث -المجتمع والعرنة:

يتضػػح مػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى الد ارسػػات السػػابقة بػػأف ىنػػاؾ تنػػكع فػػي المجتمػػع التػػي أجريػػت

عميػػػو الد ارسػػػة مػ ػػا بػ ػػيف طػ ػػالب الجامعػ ػػة ،كالقػ ػػادة األكػ ػػاديمييف كالترب ػػكييف ،كم ػػدراء م ػػدارس ،كمعممػ ػػيف

كمعممػات ،كمشػرفيف ،كبعػض فئػات مػف المجتمػػع ،حيػث اسػتخدمت د ارسػة كػؿ مػف (الحكيمػػة،)2017 ،
(الكرد ،)2016 ،ك(العكاممة ،)2013 ،ك(الرفكع ،)2011 ،طالب الجامعػات كالكميػات كعينػة لمد ارسػة،
أما الدراسات التي أجريت عينة الدراسة فييا عمى معممي الجامعات كالمدارس الثانكية كريػاض األطفػاؿ

كانػ ػػت د ارسػ ػػة (سػ ػػعيدة ،)2015 ،ك(السػ ػػمادكني ،)2001 ،ك(المحارمػ ػػة ،)2015 ،كد ارسػ ػػة (العنػ ػػاني،
 )2014عمػػى الت ػكالي ،بينمػػا انفػػردت د ارسػػة كػػؿ (الكػػرد )2016 ،باالعتمػػاد عمػػى المش ػرفيف التربػػكييف
كعينة لمدراسة ،ككذلؾ دراسة (مغارم )2018 ،عمى الشباب ذكم اإلعاقػة الحركيػة ،فػي حػيف اقتصػرت
بع ػػض الد ارس ػػات عم ػػى عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف الق ػػادة األك ػػاديمييف الج ػػامعييف ،كالترب ػػكييف كد ارس ػػة (الرق ػػاد،

 ،)2012أمػػا د ارسػػة (بظػػاظك )2010 ،طبقػػت عمػػى عينػػة مػػف مػػدراء األقػػاليـ اإلداريػػة لمكاتػػب ككالػػة
الغكث ،كدراسة (مكسى )2017 ،عمى مدراء مدارس ككالة الغكث .
تتمرز ىذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة من خالل عدة نقاط:
 تمي ػػزت الد ارس ػػة الحالي ػػة ع ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة ككني ػػا تتن ػػاكؿ مكض ػػكعا جدي ػػدا كى ػػك " المس ػػاءلةاإلداريػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة كعالقتيػػا بالػػذكاء العػػاطفي " .كىػػي أكؿ د ارسػػة ت ػربط بػػيف
المتغيريف حسب عمـ الباحثة.

 ال ػربط بػػيف ىػػذيف المجػػاليف الميمػػيف يميػػد الكصػػكؿ إلػػى العالقػػة بينيمػػا ككيفيػػة االسػػتفادة منيمػػا-

لمكصكؿ إلى مستكل الجكدة المطمكبة في المؤسسة التعميمية ككؿ.
تقديـ مقترحات لتطكير أداء المديريف في المدارس.
61

أوجو الستفادة من الدراسات السابقة:
 -1عند كضع اإلطار النظرم.
 -2عند بناء فقرات االستبانة.

 -3عند اختيار نكع العينة أسمكبيا.

 -4التعرؼ إلى نكع المعالجات اإلحصائية المناسبة لمدراسة.
 -5زيادة فيـ الباحثة لممكضكع.
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الفول الرابع
إجراءات الدراسة
 4.1تميرد:
تعػػرض الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ الخط ػكات كاإلج ػراءات المتبعػػة فػػي الجانػػب الميػػداني فػػي ىػػذه
الد ارسػػة مػػف حيػػث منيجيػػة البحػػث العممػػي كالميػػداني ،كمجتمػػع الد ارسػػة األصػػمي ،كالعينػػة التػػي طبقػػت
عمييا الدراسة ،كاألدكات التي استخدمتيا الباحثة بدراستيا ،كالمعالجػات اإلحصػائية التػي اسػتخدمت فػي

تحميػػؿ البيانػػات الختبػػار صػػدؽ كثبػػات األدكات ،ككػػذلؾ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج النيائيػػة لمد ارسػػة ،كضػػمف
الخطكات االستداللية التي زكدنا بيا مف برنامج الدراسات العميا كحسب آليات كخطػكات البحػث العممػي

الصحيح كالمتفؽ عميو ،لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة يمكػف لنػا أف نقػدميا إلػى اآلخػريف مبسػطة كذات بنػاء
عممي ،كعميو اتبعنا الخطكات التالية:
 4.2منيج الدراسة:
اتبعػت الباحثة المنيج الكصفي بمجالو التحميمي الذم يحاكؿ اإلجابة عمى السؤاؿ األساسي في

العمـ ،كماىيػػة كطبيعة الظاىرة مكضكع البحث .كيشمؿ ذلؾ تحميؿ الظاىرة ،كبيئتيا ،كبياف العالقة بيف
مككناتيػ ػػا ،كمعنػ ػػى ذلػ ػػؾ أف الكصػ ػػؼ يػ ػػتـ أساس ػ ػان بالكحػ ػػدات أك الشػ ػػركط أك العالق ػ ػػات أك الفئ ػ ػػات أك

التصػػنيفات أك األنسػػاؽ التػػي تكجػػد بالفع ػػؿ ،كقػػد يشػػمؿ ذلػػؾ اآلراء حكليػػا كاالتجاىػػات إزائيػػا ،ككػػذلؾ
العممي ػػات الت ػػي تتض ػػمنيا كاآلث ػػار الت ػػي تح ػػدثيا كالمتجي ػػات الت ػػي ب ػػزغ عميي ػػا ،كمعن ػػى ذل ػػؾ أف الم ػػنيج

الكصفي يمتد إلى تناكؿ كيؼ تعمؿ الظاىرة (أبك حطب؛ كصادؽ.)106-104 :1991 ،
 4.3مجتمع الدراسة:

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة لعاـ 2018/2017ـ،
معمما كمعممةن.
كقد بمغ عددىـ ( )4504ن
 4.4عرنة الدراسة:
تتألؼ عينة الدراسة مف نكعيف ،كىما:
 .1العرنة الستطالعرة:
بمغ عدد أفراد العينة االستطالعية مف ( )60معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غػزة ،حيػث تػـ

اختيػارىـ بالطريقػػة العينػػة الطبقيػػة العشػكائية ،كذلػؾ بيػػدؼ التحقػػؽ مػػف الخصػػائص السػػيككمترية ألدكات

الدراسة ،كىي معامالت الصدؽ كالثبات ألدكات الدراسة.
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 .2العرنة الكمرة الفعمرة:
بمغت عدد أفراد العينة الكمية في الدراسة ( )479معممي المرحمة الثانكية بمحافظات غزة ،لمعاـ

2018-2017ـ ك نسبتيا ( )10,6مف المجتمع المحمي ،فقد تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية،
كلمتعرؼ إلى الخصائص الديمغرافية كالسكانية ألفراد العينة سكؼ نكضح ذلؾ مف خالؿ التالي:
الخوائص الدرمغرافرة والسكانرة لمعرنة:
لمتعرؼ عمى خصائص أفراد العينة:
جدول ( :)4.1روضح توزرع أفراد العرنة حسب الخوائص الدرمغرافرة (ن=)479
المتغرر
نكع الجنس

سنكات الخدمة

المؤىؿ العممي

المنطقة التعميمية

التونرف

العدد

النسبة %

ذككر

206

43.1

إناث

272

56.9

المجمكع

478

100.0

أقؿ مف  5سنكات

38

8.1

مف  5إلى  10سنكات

169

36.0

أكثر مف  10سنكات

263

56.0

المجمكع

470

100.0

دبمكـ

17

3.6

بكالكريكس

372

79.3

ماجستير

80

17.1

المجمكع

469

100.0

رفح

89

18.6

شرؽ خانيكنس

45

9.4

غرب خانيكنس

55

11.5

الكسطى

51

10.6

شرؽ غزة

60

12.5

غرب غزة

79

16.5

شماؿ غزة

100

20.9

المجمكع

479

100.0
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 4.5أدوات الدراسة:
فػػي ضػػكء فػػركض البحػػث كالمتغي ػرات التػػي تضػػمنتيا ،كػػاف عمينػػا أف نختػػار األدكات المالئمػػة

لجمػػع المػػادة ،كذلػػؾ أف الكسػػائؿ المسػػتخدمة فػػي جمػػع المػػادة ،ىػػي التػػي تسػػتخدـ بالفعػػؿ فػػي اختيػػار
فركض الدراسة .فاليدؼ مف أية دراسة ال يتحقؽ إال مف خالؿ الكسائؿ التي تستخدـ فػي ىػذه الد ارسػة،
كالتي تمكننػا مػف اختبػار فركضػيا ،كطالمػا أف طبيعػة الفػركض كالعينػة كالمتغيػرات المتضػمنة فييػا ىػي

لمدرسػ ػػة فكػ ػػاف يج ػػب أف أق ػػكـ ب ع ػػداد األدكات كالمقػ ػػاييس
التػ ػػي تػ ػػتحكـ فػ ػػي اختيػ ػػار األدكات المناسػػػبة ا
المناسبة لمدراسة كىي:
 -1استبانة المساءلة اإلدارية.
 -2استبانة الذكاء العاطفي.
أولً :استبانة المساءلة اإلداررة:
ووف الستبانة:
ىدفت االستبانة إلى التعرؼ إلى مستكل المساءلة اإلدارية ،فقد تضمنت االستبانة في صػكرتيا

النيائيػة ( )29فقػرة ،حيػث تحتػػكم االسػتبانة عمػى أربعػػة أبعػاد ،كىػي( :االنضػػباط الػكظيفي كيتكػكف مػػف

( )7فقرات ،العمؿ كاإلنجاز كيتككف مف ( )8فقرات ،أخالقيػات الكظيفػة العامػة كيتكػكف مػف( )7فقػرات،

ػث أف كػؿ عبػػارة فػػي االسػػتبانة تػرتبط بالمسػػاءلة اإلداريػػة
المجػػاؿ اإلنسػػاني كيتكػػكف مػػف ( )7فقػرات ،حيػ ي
كأبعػػاده ،كأمػػاـ كػػؿ عب ػػارة  5خيػػارات( :ضػػعيفة ج ػػدان ،ضػػعيفة ،متكسػػطة ،كبيػ ػرة ،كبي ػرة جػػدان) ،كيض ػػع
المبحكث إشارة ( )xأمػاـ العبػارة التػي تتفػؽ كتعبػر عػف أريػو كالعبػارات كميػا صػحيحة ،كبيػا تػدرج ،كيػتـ
اإلجابة عف كاحدة مف الخيارات التي أماـ العبارة .ممحؽ رقـ ()3
توحرح الستبانة:

تتراكح درجات ىذا المقياس مف ( )29درجة كحتى ( )145درجة ،كتقع اإلجابة عف االستبانة

في خمس مستكيات( :ضعيفة جدان ،ضعيفة ،متكسطة ،كبيرة ،كبيرة جدان) كتتراكح الدرجة لكؿ عبارة ما

بيف( :درجة 5 ،درجات) ،بمعنى إذا كانت اإلجابة :1( :ضعيفة جدان :2 ،ضعيفة :3 ،متكسطة:4 ،

كبيرة :5 ،كبيرة جدان) ،حيث يشير ارتفاع الدرجة إلى ارتفاع مستكل المساءلة اإلدارية.
الخوائص السركومتررة لالستبانة:

لمتعرؼ إلى الخصائص السيككمترية لالستبانة ،قامت الباحثة بحساب معامالت الثبات
كالصدؽ لممقياس ،كستقكـ الباحثة بعرض النتائج بالتفصيؿ مف خالؿ التالي:
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 -1معامالت الودق لمقراس المساءلة اإلداررة:

الودق الظاىري (ودق المحكمرن):

تـ عرض أداتي الدراسة (االستبانتيف) في صكرتيما األكليػة ممحػؽ رقػـ ( ،)1عمػى ( )16مػف المشػرفيف

كأعضػػاء الييئػػة األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بمحافظػػات غ ػزة ك المتخصصػػيف بمجػػاؿ أصػػكؿ
التربيػػة ،كيكضػػح الممحػػؽ ( )2أسػػماء المحكمػػيف الػػذيف قػػامكا بتحكػػيـ أداتػػي الد ارسػػة ،كقػػد طمبػػت الباحثػػة
مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدل مالءمة العبارات لقيػاس مػا كضػعت ألجمػو ،كمػدل كضػكح صػياغة

العبػارات ،كمػػدل مناسػبة كػػؿ عبػػارة لممجػاؿ الػػذم تنتمػي إليػػو ،كمػػدل كفايػة العبػػارات لتغطيػة كػػؿ مجػػاؿ
مػػف مجػػاالت متغي ػرات الد ارسػػة  ،ىػػذا باإلضػػافة إلػػى اقت ػراح مػػا يركنػػو ضػػركريان مػػف تعػػديؿ العبػػارات أك
حػػذفيا أك إضػػافة عبػػارات جديػػدة ألداة الد ارسػػة ،ك بمػػغ عػػدد الفقػرات فػػي االسػػتبانتيف بصػػكرتيما األكليػػة

( )58ك بم ػػغ ع ػػدد فقػ ػرات االس ػػتبانتيف ف ػػي ص ػػكرتيما النيائي ػػة ( )58كك ػػذلؾ إب ػػداء آرائي ػػـ فيم ػػا يتعم ػػؽ
بالمتغيرات الديمكغرافية المسػتقمة األخػرل إلػى جانػب مقيػاس ليكػرت الخماسػي المسػتخدـ فػي االسػتبانة،

عممان بأف تحكػيـ االسػتبانتيف تػـ بطمػب رسػمي مػف خػالؿ خطػاب تػـ إرسػالو مػف الباحػث إلػى المحكمػيف

مرفؽ بأداتي الدراسة ،كالخطكط العريضة ليذه التعديالت تضمنت ما يمي:

 إعػادة صػػياغة بعػض الفقػرات مػف الناحيػػة المغكيػة حتػػى ال يكاجػو المسػػتجيب مشػكمة فػػي فيميػػا
كتفسيرىا.

 ترحيؿ بعض الفقرات المكجكدة في مجاؿ معيف ك غير منتمية لو إلى مجاؿ آخر مناسب ليا.
 حذؼ بعض الفقرات المتكررة.

 تجزئة الفقرات المركبة إلى فقرتيف أك أكثر .
ككاف ىناؾ شبو إجماع كاتفاؽ عمى جكدة كمالئمة فقرات االستبانة كبالتالي لـ يتغير عدد الفقرات كانما
أجريت بغض التعديالت عمى صياغة بعض الجمؿ.
ودق التساق الداخمي:
لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات البعػػد

كالدرجة الكمية لمبعد الخاص بػالفقرة ،كذلػؾ لمعرفػة مػدل ارتبػاط كػؿ فقػرة بالدرجػة الكميػة لمبعػد .كيكضػح
الجدكؿ التالي مدل ارتباط األبعاد لالستبانة بالدرجة الكمية لالستبانة:
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جدول ( :)4.2روضح معامالت الرتباط برن أبعاد استبانة المساءلة اإلداررة والدرجة الكمرة لالستبانة
البعد

معامل الرتباط بررسون

مستوى الدللة

االنضباط الكظيفي

0.84

**0.001

العمؿ كاإلنجاز

0.95

**0.001

أخالقيات الكظيفة العامة

0.91

**0.001

المجاؿ اإلنساني

0.91

**0.001

إحوائرا عند .0.05
إحوائرا عند  // 0.05غرر دال
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ بأف أبعاد استبانة المساءلة اإلدارية تتمتع بمعامالت ارتباط قكية
كدالة إحصائيا ،حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( ،)0.95 -0.84كىذا يدؿ عمى أف أبعاد

استبانة المساءلة اإلدارية تتمتع بدرجة مرتفعة مف الصدؽ ،بحيث تجعل الباحثة :مطمئنةن إلى
صالحية تطبيؽ االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة.

كبما أف استبانة المساءلة اإلدارية لديو أربعة أبعاد ف ننا سكؼ نقكـ ب يجاد معامالت االرتباط

بيف فقرات كؿ بعد مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي لو الفقرة ،كسكؼ يتـ عرضو كما يمي:

جدول ( :)4.3روضح معامالت الرتباط برن فقرات بعد النضباط الوظرفي والدرجة الكمرة لمبعد
البعد األول "النضباط الوظرفي"
معامل الرتباط

مستوى

1

يكضح مدير مدرستي أىمية المساءلة في العمؿ لجميع المعمميف

0.62

**0.001

2

يمثؿ مدير مدرستي قدكة حسنة في االنضباط المدرسي

0.71

**0.001

3

يقكـ مدير مدرستي بمساءلة العامميف عف الخطأ فكر حدكثو

0.82

**0.001

4

يتابع مدير مدرستي مدل التزاـ العامميف بمكاعيد الدكاـ الرسمي لمعمؿ

0.63

**0.001

0.75

**0.001

6

يكجو مدير مدرستي المعمميف الستثمار الكقت في تحقيؽ رسالة المدرسة

0.76

**0.001

7

يمتاز أسمكب مدير مدرستي بالشفافية عندما يقكـ بالمساءلة

0.73

**0.001

الفقرة

5

الفقرة

بررسون

يتابع مدير مدرستي مدل التزاـ المعمميف في المدرسة بمكاعيد الحصص

الدراسية

الدللة

إحوائرا عند 0.05
إحوائرا عند  // 0.05غرر دال
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ بأف فقرات بعد االنضباط الكظيفي تتمتع
إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط
بمعامالت ارتباط قكية كدالة
ن
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بيف ( ،)0.82-0.62كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد االنضباط الكظيفي تتمتع بمعامالت صدؽ
مرتفعة.
جدول ( :)4.4روضح معامالت الرتباط برن فقرات بعد العمل واإلنجاز والدرجة الكمرة لمبعد
البعد الثاني "العمل واإلنجاز"
الفقرة

الفقرة

معامل الرتباط بررسون مستوى الدللة

1

يحرص مدير مدرستي عمى إنجاز األعماؿ كفؽ الخطة العامة لمك ازرة

0.74

**0.001

2

يكزع مدير مدرستي المياـ اإلدارية كفؽ المقدرة كالكفاءة

0.83

**0.001

3

ييتـ مدير مدرستي بمتابعة كتكجيو المعمميف بشكؿ مستمر

0.83

**0.001

4

يطرح مدير مدرستي أفكار جديدة لتطكير العمؿ اإلدارم في المدرسة

0.81

**0.001

5

يقضي مدير مدرستي أكقات الدكاـ الرسمي في تأدية المياـ الكظيفية

0.78

**0.001

6

يحرص مدير مدرستي عمى إعداد الخطط المدرسية كتنفيذىا

0.83

**0.001

0.84

**0.001

0.71

**0.001

7
8

يحرص مدير مدرستي عمى المشاركة في االجتماعيات الدكرية مع
المعمميف
يتحمؿ مدير مدرستي المسئكلية في ظركؼ العمؿ الطارئة

إحوائرا عند 0.05
إحوائرا عند  // 0.05غرر دال
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ بأف فقرات بعد العمؿ كاإلنجاز تتمتع بمعامالت

إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (-0.71
ارتباط قكية كدالة
ن
 ،)0.84كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد العمؿ كاإلنجاز تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعة.
جدول ( :)4.5روضح معامالت الرتباط برن فقرات بعد أخالقرات الوظرفة والدرجة الكمرة لمبعد
البعد الثالث "أخالقرات الوظرفة"
الفقرة

معامل الرتباط بررسون مستوى الدللة

الفقرة

1

يتقبؿ مدير مدرستي النقد البناء مف المعمميف بصدر رحب

0.81

**0.001

2

يتعاكف مدير مدرستي مع المعمميف بشكؿ فعاؿ لتحقيؽ األىداؼ

0.69

**0.001

3

يحرص مدير مدرستي عمى تحقيؽ المساكاة في التعامؿ مع المعمميف

0.85

**0.001

0.72

**0.001

5

يتبع مدير مدرستي أساليب تمتاز بالمركنة كالنزاىة

0.83

**0.001

6

يسمح مدير مدرستي لممعمـ أف يناقش العقكبة التي كقعت عميو

0.84

**0.001

7

يسمح مدير مدرستي لممعمميف بالتظمـ عمى الجزاء الذم كقع عمييـ

0.81

**0.001

4

يثمف مدير مدرستي ممارسات المعمميف التي تعكس القيـ كاالتجاىات
اإليجابية

إحوائرا عند 0.05
إحوائرا عند  // 0.05غرر دال
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً
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أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ بأف فقرات بعد أخالقيات الكظيفة تتمتع

إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط
بمعامالت ارتباط قكية كدالة
ن
بيف ( ،)0.85–0.69كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد أخالقيات الكظيفة تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعة.
جدول ( :)4.6روضح معامالت الرتباط برن فقرات بعد المجال اإلنساني والدرجة الكمرة لمبعد
البعد الرابع "المجال اإلنساني"
الفقرة

معامل الرتباط بررسون مستوى الدللة

الفقرة

 1يتعامؿ مدير مدرستي مع المعمميف بكد كاحتراـ

0.59

**0.001

 2يكفؽ مدير مدرستي بيف مصمحة المدرسة كمصمحة المعمميف الذاتية

0.88

**0.001

 3يحرص مدير مدرستي عمى االبتعاد عف الحزبية في التعامؿ مع المعمميف

0.80

**0.001

0.73

**0.001

 5يؤكد مدير مدرستي عمى أىمية الشفافية في العالقات االجتماعية

0.84

**0.001

 6يتفيـ مدير مدرستي الظركؼ الخاصة لممعمميف

0.89

**0.001

 7يعزز مدير مدرستي عالقاتو بالمجتمع المحمي

0.77

**0.001

4

يشجع مدير مدرستي المعمميف عمى المشاركة في المناسبات االجتماعية
المختمفة

إحوائرا عند 0.05
إحوائرا عند  // 0.05غرر دال
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ بأف فقرات بعد المجاالت اإلنسانية تتمتع
إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط
بمعامالت ارتباط قكية كدالة
ن
بيف ( ،)0.89–0.59كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد المجاالت اإلنسانية تتمتع بمعامالت صدؽ

مرتفعة.

ثانراً :معامالت الثبات لممقراس:

أجرت الباحثة خطكات لمتأكد مف ثبات المقياس ،كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة االستطالعية

بطريقتيف ،كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
 -9طررقة التجزئة النوفرة : Spilt Half Coefficient
تـ حساب ثبات استبانة المساءلة االدارية باسػتخداـ قػانكف التجزئػة النصػفية ،كذلػؾ مػف خػالؿ إيجػاد
معامؿ االرتباط لبيرسكف بيف مجمكع درجات الفقرات الفردية كمجمكع درجات الفقرات الزكجية؛ حيث تـ
حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف بمعادلة بيرسكف:
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كقػد تػـ تعػديؿ طػكؿ األداة باسػتخداـ معادلػة سػبيرماف بػراكف ()Spearman Brown Coefficient
لممج ػػاالت الزكجي ػػة الفقػ ػرات (النص ػػفيف متس ػػاكييف) ،كبمعادل ػػة جتم ػػاف لممج ػػاالت فردي ػػة ع ػػدد الفقػ ػرات
(النصفيف غير متساكييف) كالجدكؿ التالي يبيف قيـ الثبات (االرتباطات) قبؿ كبعد التعديؿ:
جدول رقم ( :)2.4روضح معامالت الرتباط برن نوفي كل بعد من

أبعاد استبانة المساءلة االدارية ،وكذلك لالستبانة ككل قبل التعدرل ومعامل الثبات بعد التعدرل
التجزئة النوفرة

عدد

l

أبعاد المقراس

1

االنضباط الكظيفي

*7

2

العمؿ كاإلنجاز

8

0.76

3

أخالقيات الكظيفة العامة

*7

0.78

0.88

4

المجاؿ اإلنساني

*7

0.83

0.91

*29

0.86

0.92

الدرجة الكمرة لستبانة المساءلة اإلداررة

الفقرات

الرتباط قبل التعدرل

معامل الثبات بعد التعدرل

0.72

0.84
0.86

* تم استخدام معادلة جتمان ألن النوفرن غرر متساوررن

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي لممقياس ( ،)0.92كىذا يدؿ عمى أف استبانة
المساءلة االدارية تتمتع بدرجة جيدة مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة ،في
حيف تراكحت معامالت الثبات لألبعاد األربعة ( ،)0.91-0.84مما سبؽ يتبيف أف االستبانة بفقراتيا
تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع ،مما يشير إلى صالحية االستبانة لقياس األبعاد المذككرة أعاله ،كبذلؾ
اعتمدت الباحثة :ىذا االستبانة كأداة لجمع البيانات كلإلجابة عف فركض كتساؤالت الدراسة.
-2معامالت الثبات بطررقة ألفا – كرونباخ:
تـ تطبيؽ استبانة المساءلة اإلدارية عمى عينة استطالعية قكاميا ( )60مف مديرم المدارس
الثانكية بمحافظات غزة ،كبعد تطبيؽ االستبانة تـ احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لقياس الثبات ،كالنتائج
يكضحيا الجدكؿ التالي:
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جدول رقم ( :)2.4روضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد استبانة المساءلة الداررة ،كذلك لالستبانة ككل
م

األبعاد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

1

االنضباط الكظيفي

7

0.84

2

العمؿ كاإلنجاز

8

0.92

3

أخالقيات الكظيفة العامة

7

0.90

4

المجاؿ اإلنساني

7

0.90

29

0.96

الدرجة الكمرة لستبانة المساءلة اإلداررة

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ بمغػت ( )0.96لالسػتبانة ككػؿ ،كىػذا دليػؿ عمػى
أف اسػػتبانة المسػػاءلة اإلداريػػة تتمتػػع بمعامػػؿ ثبػػات مرتفػػع ،كبمػػا أف االسػػتبانة لػػدييا أربعػػة أبعػػاد ،فقػػد
تراكح ػػت مع ػػامالت الثب ػػات ألبع ػػاد االس ػػتبانة ب ػػيف ( ،)0.92-0.84كى ػػذا دلي ػػؿ ك ػػافي عم ػػى أف أبع ػػاد

االستبانة تتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة.
ثالثاً :استبانة الذكاء العاطفي:
ووف الستبانة:
ىدفت االستبانة إلى التعرؼ إلى مستكل الذكاء العاطفي ،فقد تضمنت االستبانة في صكرتو األكلية

كالنيائية ( )29فقرة ،حيث تحتكم االستبانة عمى أربعة أبعاد ،كىي( :الكعي بالذات ،إدارة االنفعاالت
كالتنظيـ الذاتي ،التعاطؼ مع اآلخريف ،الميارات االجتماعية) ،حيث إف كؿ عبارة في االستبانة ترتبط

بالذكاء العاطفي كأبعاده ،كأماـ كؿ عبارة  5مستكيات( :ضعيفة جدان ،ضعيفة ،متكسطة ،كبيرة ،كبيرة

جدان) ،كيضع المبحكث إشارة ( )xأماـ العبارة التي تتفؽ كتعبر عف رأيو كالعبارات كميا صحيحة كبيا
تدرج ،كيتـ اإلجابة عف كاحدة مف الخيارات التي أماـ العبارة.

توحرح الستبانة:
تتراكح درجات ىذه االستبانة مف ( )29درجة كحتى ( )145درجة ،كتقع اإلجابة عف االستبانة في
خمس مستكيات( :ضعيفة جدان ،ضعيفة ،متكسطة ،كبيرة ،كبيرة جدان) كتتراكح الدرجة لكؿ عبارة ما

بيف( :درجة 5 ،درجات) ،بمعنى إذا كانت اإلجابة :1( :ضعيفة جدان :2 ،ضعيفة :3 ،متكسطة:4 ،

كبيرة :5 ،كبيرة جدان) ،حيث يشير ارتفاع الدرجة إلى ارتفاع مستكل الذكاء العاطفي.
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الخوائص السركومتررة لممقراس:
لمتعرؼ عف الخصائص السيككمترية لالستبانة ،قامت الباحثة بحساب معامالت الثبات

كالصدؽ لالستبانة ،كستقكـ الباحثة بعرض النتائج بالتفصيؿ مف خالؿ التالي:
 -2معامالت الودق لمقراس الذكاء العاطفي:

لمتحقؽ مف معامالت الصدؽ لالستبانة قامت الباحثة بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي ،كسكؼ

نعرضيا بالتفصيؿ مف خالؿ التالي:
ودق التساق الداخمي:

لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد
كالدرجة الكمية لمبعد الخاص بالفقرة ،كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لمبعد .كيكضح

الجدكؿ التالي مدل ارتباط األبعاد لالستبانة بالدرجة الكمية لالستبانة:

جدول ( :)4.9روضح معامالت الرتباط برن أبعاد استبانة الذكاء العاطفي والدرجة الكمرة لالستبانة
البعد

معامل الرتباط بررسون

مستوى الدللة

الكعي بالذات

0.88

**0.001

إدارة االنفعاالت كالتنظيـ الذاتي

0.93

**0.001

التعاطؼ مع اآلخريف

0.94

**0.001

الميارات االجتماعية

0.84

**0.001

إحوائرا عند 0.05
إحوائرا عند  // 0.05غرر دال
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ بأف أبعاد استبانة الذكاء العاطفي تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة

إحصائيا ،حيث تراكحت معامالت االرتباط ما بيف ( ،)0.93-0.84كىذا يدؿ عمى أف أبعاد استبانة

الذكاء العاطفي تتمتع بدرجة جيدة جدان مف الصدؽ ،بحيث تجعل الباحثة :مطمئنةن إلى صالحية
تطبيؽ االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة.

كبما أف استبانة الذكاء العاطفي لدييا أربعة أبعاد ف ننا سكؼ نقكـ ب يجاد معامالت االرتباط

بيف فقرات كؿ بعد مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي لو الفقرة ،كسكؼ يتـ عرضو كما يمي:
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جدول ( :)4.10روضح معامالت الرتباط برن فقرات بعد الوعي بالذات والدرجة الكمرة لمبعد
البعد األول "الوعي بالذات"
الفقرة

معامل الرتباط بررسون مستوى الدللة

الفقرة

1

يتحكـ مدير مدرستي في انفعاالتو أثناء العمؿ

0.70

**0.001

2

يتجنب مدير مدرستي أخطاءه السابقة عند تنفيذ الخطط المستقبمية

0.82

**0.001

3

يسعى مدير مدرستي لتطكير أداءه باستمرار

0.85

**0.001

4

يعبر عف مشاعره اإليجابية المفرحة بسيكلة

0.65

**0.001

5

يتصؼ مدير مدرستي بقدرتو عمى استيعاب اآلخريف

0.82

**0.001

6

يتغمب مدير مدرستي عمى مكاطف الضعؼ لديو كيعزز مكاطف القكة

0.87

**0.001

7

يتصؼ مدير مدرستي بشخصيتو الكاعية في التعامؿ مع اآلخريف

0.85

**0.001

إحوائرا عند 0.05
إحوائرا عند  // 0.05غرر دال
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ بأف فقرات بعد الكعي بالذات تتمتع بمعامالت

إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (-0.65
ارتباط قكية كدالة
ن
 ،)0.87كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد الكعي بالذات تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعة.
جدول( :)4.7روضح معامالت الرتباط برن فقرات بعد إدارة النفعالت والتنظرم الذاتي والدرجة الكمرة لمبعد
البعد الثاني " إدارة النفعالت والتنظرم الذاتي"
الفقرة

معامل الرتباط بررسون مستوى الدللة

الفقرة

1

يحتفظ مدير مدرستي بيدكئو عند التعرض لمشكمة ما

0.79

**0.001

2

يستطيع مدير مدرستي التركيز عند التعرض لمضغكط

0.78

**0.001

3

يتسـ مدير مدرستي بالسمكؾ المرف

0.79

**0.001

4

يتقبؿ مدير مدرستي مناقشة آراءه أك مقترحاتو

0.81

**0.001

5

يتعامؿ مدير مدرستي مع المرؤكسيف بشكؿ إيجابي

0.72

**0.001

6

يطرح مدير مدرستي عدة حمكؿ عند التعرض لمشكمة

0.81

**0.001

7

يسعى مدير مدرستي إلى اإلبداع كالتميز

0.83

**0.001

8

يسعى مدير مدرستي لتحقيؽ أىدافو بكؿ إصرار

0.82

**0.001

إحوائرا عند 0.05
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً

إحوائرا عند 0.05
 //غرر دال
ً

أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ بأف فقرات بعد إدارة االنفعاالت كالتنظيـ الذاتي تتمتع

إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط
بمعامالت ارتباط قكية كدالة
ن
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بيف ( ،)0.83-0.72كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد إدارة االنفعاالت كالتنظيـ الذاتي تتمتع بمعامالت

صدؽ مرتفعة.

جدول ( :)4.8روضح معامالت الرتباط برن فقرات بعد التعاطف مع اآلخررن والدرجة الكمرة لمبعد
البعد الثالث "التعاطف مع اآلخررن"

الفقرة

معامل الرتباط بررسون مستوى الدللة

الفقرة

1

يحافظ مدير مدرستي عمى مشاعر العامميف في المدرسة

0.82

**0.001

2

يتقبؿ مدير مدرستي مف يخالفو الرأم مف العامميف في المدرسة

0.86

**0.001

3

يساعد مدير مدرستي المعمميف في إنجاز أعماليـ

0.84

**0.001

4

يفرح مدير مدرستي لفرح اآلخريف

0.71

**0.001

5

يدعـ مدير مدرستي المعمميف في تحقيؽ أىدافيـ

0.82

**0.001

6

يفيـ مدير مدرستي مالمح المعمميف النفسية

0.86

**0.001

7

يتفيـ مدير مدرستي ظركؼ المعمميف الخاصة

0.85

**0.001

إحوائرا عند 0.05
إحوائرا عند  // 0.05غرر دال
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ بأف فقرات بعد التعاطؼ مع اآلخريف تتمتع بمعامالت

إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (–0.71
ارتباط قكية كدالة
ن
 ،)0.86كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد التعاطؼ مع اآلخريف تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعة.
جدول ( :)4.9روضح معامالت الرتباط برن فقرات بعد الميارات الجتماعرة والدرجة الكمرة لمبعد
البعد الرابع "الميارات الجتماعرة"
الفقرة

معامل الرتباط بررسون مستوى الدللة

الفقرة

1

يبني مدير مدرستي عالقات جيدة مع المعمميف

0.69

**0.001

2

يتحدث مدير مدرستي بطالقة أماـ الجميكر

0.85

**0.001

3

يستطيع مدير مدرستي إقناع اآلخريف بكجية نظره

0.91

**0.001

4

يحث مدير مدرستي عمى العمؿ الجماعي

0.85

**0.001

5

يسيـ مدير مدرستي في إيجاد أجكاء إيجابيو في العمؿ

0.89

**0.001

6

يراعي مدير مدرستي الفركؽ الفردية عند إسناد المياـ لممعمميف

0.91

**0.001

7

يمثؿ مدير مدرستي مكضع ثقة بالنسبة لممعمميف

0.87

**0.001

إحوائرا عند 0.05
إحوائرا عند  // 0.05غرر دال
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

74

أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ بأف فقرات بعد الميارات االجتماعية تتمتع بمعامالت

إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)0.01حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (–0.69
ارتباط قكية كدالة
ن
 ،)0.91كىذا يدؿ عمى أف فقرات بعد الميارات االجتماعية تتمتع بمعامالت صدؽ مرتفعة.
ثانراً :معامالت الثبات لالستبانة:

أجرت الباحثة خطكات لمتأكد مف ثبات المقياس ،كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة االستطالعية

بطريقتيف ،كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
 -9طررقة التجزئة النوفرة : Spilt Half Coefficient
تػػـ حسػػاب ثبػػات اسػػتبانة الػػذكاء العػػاطفي باسػػتخداـ قػػانكف التجزئػػة النصػػفية ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ إيجػػاد
معامؿ االرتباط لبيرسكف بيف مجمكع درجات الفقرات الفردية كمجمكع درجات الفقرات الزكجية؛ حيث تـ
حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف بمعادلة بيرسكف:

كقد تـ تعديؿ طكؿ األداة باستخداـ معادلػة سػبيرماف بػراكف ()Spearman Brown Coefficient
لممج ػػاالت الزكجي ػػة الفقػ ػرات (النص ػػفيف متس ػػاكييف) ،كبمعادل ػػة جتم ػػاف لممج ػػاالت فردي ػػة ع ػػدد الفقػ ػرات
(النصفيف غير متساكييف) كالجدكؿ التالي يبيف قيـ الثبات (االرتباطات) قبؿ كبعد التعديؿ:
جدول رقم ( :)2.92روضح معامالت الرتباط برن نوفي كل بعد من
أبعاد مقراس الذكاء العاطفي  ،وكذلك لممقراس ككل قبل التعدرل ومعامل الثبات بعد التعدرل
#

أبعاد المقراس

التجزئة النوفرة

عدد

الفقرات الرتباط قبل التعدرل معامل الثبات بعد التعدرل

1

الكعي بالذات

*7

0.82

0.91

2

إدارة االنفعاالت كالتنظيـ الذاتي

8

0.76

0.86

3

التعاطؼ مع اآلخريف

*7

0.82

0.90

4

الميارات االجتماعية

*7

0.88

0.94

*29

0.97

0.95

الدرجة الكمرة لستبانة الذكاء العاطفي

* تم استخدام معادلة جتمان ألن النوفرن غرر متساوررن
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رتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكمي لستبانة الذكاء العاطفي بمغ ( )0.95وىو معامل

مرتفع  ،في حيف تراكحت معامالت الثبات لألبعاد األربعة ( ،)0.94-0.86مما سبؽ يتبيف أف

االستبانة بفقراتيا تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع ،مما يشير إلى صالحية االستبانة لقياس األبعاد المذككرة

أعاله ،كبذلؾ اعتمدت الباحثة :ىذه االستبانة كأداة لجمع البيانات كلإلجابة عف فركض كتساؤالت

الدراسة.
 -2معامالت الثبات بطررقة ألفا – كرونباخ:
تـ تطبيؽ استبانة الذكاء العاطفي عمى عينة استطالعية قكاميا ( )60مف مديرم المدارس الثانكية

بمحافظات غزة ،كتـ احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لقياس الثبات ،كالجدكؿ التالي يبيف النتائج:

جدول ( :)4.15روضح معامل الثبات بطررقة ألفا كرونباخ لستبانة (الذكاء العاطفي) وأبعاده
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

أبعاد المقراس

#
1

الكعي بالذات

7

0.90

2

إدارة االنفعاالت كالتنظيـ الذاتي

8

0.91

3

التعاطؼ مع اآلخريف

7

0.92

4

الميارات االجتماعية

7

0.94

29

0.97

الدرجة الكمرة لستبانة الذكاء العاطفي

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ بمغت ( )0.97لالستبانة ككؿ ،كىذا دليؿ عمى
أف استبانة الذكاء العاطفي تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع ،كبما أف االستبانة لدييا أربعة أبعاد ،فقد تراكحت

معامالت الثبات ألبعاد االستبانة بيف ( ،)0.94-0.90كىذا دليؿ كافي عمى أف أبعاد االستبانة تتمتع

بمعامؿ ثبات مرتفع.
 4.6األسالرب اإلحوائرة:
قامت الباحثة بتفريغ كتحميؿ االستبانتيف مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package

) ،for the Social Sciences (SPSS 22.0كقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

 -1إحواءات ووفرة منيا :النسبة المئكية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي.
 -2المتوسط الحسابي النسبي (الوزن النسبي) :كيفيد في معرفة مقدار النسبة المئكية لكؿ مجاؿ
مف المجاالت.
 -3معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات أدكات الدراسة.
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 -4معامل الثبات بطررقة التجزئة النوفرة ) :(Split-half methodsيتـ استخدامو لمتأكد مف
أف استبانتي الدراسة لدييا درجات ثبات مرتفعة.
 -5معامل ارتباط بررسون ( :)Person Correlation Coefficientلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ
الداخمي بيف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة كلقياس معامالت االرتباط يستخدـ معامؿ
ارتباط بيرسكف لدراسة العالقة بيف متغيرات الدراسة.
 -6اختبار ت ( :)T- Testلبران دللة الفروق برن متوسطات عرنترن مستقمترن :كذلؾ لمتعرؼ
إلى مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل لمتغير النكع( :ذكر ،أنثى).
 -7تحمرل التبارن األحادي ( :)One-Way ANOVAلبياف داللة الفركؽ ببف متكسطات ثالث
عينات فأكثر ،لمتعرؼ إلى مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل لممتغيرات الديمغرافية.
 -8اختبار  LSDأقل فرق معنوي :لمعرفة اتجاه الفركؽ كداللتيا بيف فئات كؿ متغير مف متغيرات
العكامؿ الديمغرافية ،كتأثيرىا عمى مجاالت االستبانة.
 -9تحمرل النحدار الخطي البسرط :لمعرفة أثر المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع.
 -10تحمرل النحدار الخطي المتعدد :لمعرفة أثر أبعاد المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع.
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 5الفصل اخلامط
ىتائـج الذراصـة ومياقغتهـا وتفضريهـا
 مقدمة.
 تساؤلت الدراسة.
 توورات الدراسة.

 مقترحات الدراسة.
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الفول الخامس
عرض نتائج الدراسة وتفسررىا
 5.1مقدمة:
فيما يمي عرض لمنتائج التي تـ الحصكؿ عمييا باستخداـ أدكات الدراسة كالمعالجات
اإلحصائية كفقنا ألسئمة الدراسة كفرضياتيا ،كسيتـ عرض النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة ثـ عرض
النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة مف خالؿ التالي:
لتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة ،تـ تحديد طكؿ الخاليا في مقيػاس ليكػرت
الخماسي مف خالؿ حساب المدل بيف درجات المقياس ( )4 =1-5كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمػة

في المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية؛ أم ( )0.8 =5/4كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ
قيمة في المقياس (بداية المقياس) كىي )1( :أم كاحد صحيح ،كذلؾ لتحديد الحػد األعمػى ليػذه

الخمية ،كىكذا أصبح طكؿ الخاليا كالتالي :

جدول ( :)5.1روضح المحك المعتمد في الدراسة
الوزن النسبي المقابل لو

درجة التوافر

طول الخمرة
مف 1.80 -1.00

%36 -%20

مف 2.60-1.81

أكبر مف %52 -%36

ضعيفة جدان
ضعيفة

مف 3.40-2.61

أكبر مف %68 -%52

متكسطة

مف 4.20 -3.41

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

مف 5.00-4.21

أكبر مف %100 -%84

كبيرة جدان

أبك صالح ،محمد صبحي (ََُِ) :الطرؽ اإلحصائية ،دار اليازكرل لمنشر كالتكزيع ،عماف
 5.2تساؤلت الدراسة:
 التساؤل األول :ما درجـة ممارسـة مـدرري المـدارس الثانورـة لممسـاءلة اإلداررـة بمحافظـات غـزة
من وجية نظر المعممرن؟

لمتعرؼ إلى درجة ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة،
قامت الباحثة بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ مقياس كأبعاده ،كيتضح

ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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جدول ( :)5.2روضح المتوسطات الحسابرة والنحرافات المعراررة واألوزان النسبرة لمقراس ممارسة
المساءلة اإلداررة لدى مدرري المدارس الثانورة بمحافظات غزة
البعد

عدد

الفقرات

الدرجة الكمرة

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعراري

الوزن النسبي  %الترترب

االنضباط الكظيفي

7

35

28.36

4.72

81.03

4

العمؿ كاإلنجاز

8

40

32.44

5.42

81.11

2

أخالقيات الكظيفة العامة

7

35

28.39

4.93

81.11

3

المجاؿ اإلنساني

7

35

28.43

5.33

81.22

1

29

145

117.50

18.52

81.04

-

الدرجة الكمية لمقياس المساءلة
اإلدارية

أظيرت النتائج إلى أف متكسط درجات مقياس ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مديرم المدارس
الثانكية بمحافظات غزة بمغ ( )117.50درجة كبانحراؼ معيارم ( )18.52درجة ،بكزف نسبي بمغ

( ،)%81.04مما يعني أف مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة يمارسكف المساءلة اإلدارية بدرجة

مرتفعة كذلؾ مف كجية نظر المعمميف ،كبما أف المقياس لديو أربعة أبعاد فقد جاء بالمرتبة األكلى بعد

المجاؿ اإلنساني بكزف نسبي بمغ ( ،)% 81.22يميو العمؿ كاإلنجاز بكزف نسبي ( ،)%81.11يميو
بعد أخالقيات الكظيفة العامة بكزف نسبي ( ،)81.11كفي المرتبة األخيرة بعد االنضباط الكظيفي بكزف

نسبي ( ،)%81.03مما يؤكد أف مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة يمارسكف المساءلة اإلدارية
بأبعادىا األربعة بدرجة مرتفعة ،كذلؾ مف كجية نظر المعمميف .وتعزو الباحثة ذلك لآلتي:
 أف مديرم المدارس الثانكية يقكمكف باألعماؿ المككمة الييـ بشكؿ منتظـ.
 أف الك ازرة كمديريات التربية كالتعميـ تتابع عمؿ مديرم المدارس بانتظاـ مما يزيد مف الدافعية
كاإلنجاز في العمؿ.

 تركيز المدير عمى أىمية أداء المعمميف لمياميـ مما يؤدم بشكؿ عاـ لمتطكر الميني كفي الكقت
تمقائيا في كافة
نفسو تييئ الجك العاـ في المدرسة الذم مف شأنو أف يؤدم إلى انضباط المعمميف
ن
الجكانب.


تفيـ المعمميف لطبيعة عمؿ المدير كقائد لممدرسة ،كأف مياـ المساءلة مف صميـ عممو.

 مشركع االعتماد الكظيفي الذم اعتمدتو الك ازرة في األعكاـ األخيرة كاف لو بالغ األثر في ممارسة
المساءلة.

 كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (اليبيؿ )2017 ،بكاقع كزف نسبي ( )%79.2كدراسة (المجالي،
 )2010كدراسة (سالمة )2013 ،بكزف نسبي ( )%82.2كدراسة (الحسف )2010 ،بكزف نسبي

( )%73أم بدرجة كبيرة.
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 كاتفقت إلى حد ما مع دراسة (لكلك )2017 ،التي جاءت بيا درجة ممارسة المساءلة اإلدارية
بكزف نسبي ( )%85.55كدراسة (حكيؿ )2012 ،كدراسة (الدىدار )2016 ،بكزف نسبي

جدا.
( )%84.7حيث جاءت درجة الممارسة الكمية لممساءلة كبيرة ن

 كاختمفت مع دراسة (حتاممة )2016 ،كمع دراسة (الجالبنةكالعتكـ )2008 ،حيث جاءت درجة
الممارسة الكمية لممساءلة متكسطة وتعزو الباحثة :ىذا االختالؼ إلى اختالؼ عينة بيئة الدراسة.
81.22

81.25
81.20
81.11

81.11

81.15
81.10

81.04

81.03

81.05
81.00
80.95
80.90

الدرجة الكلية
لمقياس المساءلة
اإلدارية

المجال االنساني أخالقيات الوظيفة
العامة

العمل واالنجاز

االنضباط
الوظيفي

شكل (:)5.1
روضح األوزان النسبرة لمقراس ممارسة المساءلة اإلداررة لدى مدرري
المدارس الثانورة بمحافظات غزة
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بالنسبة لممجال األول "النضباط الوظرفي":
جدول ( :)5.3روضح المتوسطات الحسابرة والنحرافات المعراررة واألوزان النسبرة لمدى النضباط
الوظرفي لدى مدرري المدارس الثانورة بمحافظات غزة من وجية نظر المعممرن
الرقم

المتوسط

الفقرة
يكضح مدير مدرستي أىمية المساءلة في العمؿ لجميع

1

المعمميف
يمثؿ مدير مدرستي قدكة حسنة في االنضباط المدرسي

2

يقكـ مدير مدرستي بمساءلة العامميف عف الخطأ فكر

3

حدكثو

يتابع مدير مدرستي مدل التزاـ العامميف بمكاعيد الدكاـ

4

الرسمي لمعمؿ
يتابع مدير مدرستي مدل التزاـ المعمميف في المدرسة

5

بمكاعيد الحصص الدراسية
يكجو مدير مدرستي المعمميف الستثمار الكقت في

6

تحقيؽ رسالة المدرسة
يمتاز أسمكب مدير مدرستي بالشفافية عندما يقكـ

7

بالمساءلة

البعد األول "النضباط الوظرفي"

الحسابي

النحراف
المعراري

الوزن

4.01

0.8

80.3

5

4.16

0.9

83.3

2

4.04

0.9

80.8

4

4.15

0.9

82.9

3

4.21

0.9

84.2

1

3.90

0.9

78.0

6

3.89

1.0

77.7

7

4.05

0.7

81.0

-

النسبي %

الترترب

رتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي عم الدرجة الكمرة (عدد الفقرات* أعم درجة توحرح) *100

أظيرت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي لممكافقة عمى فقرات البعد األكؿ (االنضباط

الكظيفي) لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف بمغ ( )4.05درجة،

كبانحراؼ معيارم بمغ ( )0.7درجة ،كبكزف نسبي ( ،)%81.0كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقةن بدرجة
كبيرة مف المعمميف عمى أف مدراء المدارس لدييـ االنضباط الكظيفي بدرجة مرتفعة .حيث أظيرت

النتائج إلى أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات البعد تراكحت ما بيف ( ،)4.21-3.89كىي أعمى
مف درجة الحياد التي تساكم ( ،)3كما تراكحت األىمية النسبية لفقرات البعد بيف (،)84.2-77.7
كىذا يدؿ عمى أف المعمميف يكافقكف بدرجة مرتفعة عمى ممارسة مدراء المدارس لفقرات االنضباط

الكظيفي.
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وتعزو الباحثة ذلك :إلى مدل اىتماـ الك ازرة ،كبالتالي المديريف بمتابعة االنضباط الكظيفي
كاطالعيا عمى سجالت الحضكر كالغياب كأذكنات الخركج باإلضافة إلى كعي المديريف كالمعمميف إلى

أف االلتزاـ في العمؿ يكجو طاقات المؤسسة نحك تحقيؽ األىداؼ.

اتفقت مع دراسة (سالمة )2013 ،حيث حصؿ بعد االنضباط الكظيفي عمى كزف نسبي

( )%82.2أم بدرجة كبيرة ،كما اتفقت مع دراسة (الشريؼ )2013 ،حيث حصؿ ىذا المجاؿ عمى

كزف نسبي ( )%82.8كدراسة (الحسف )2010 ،التي حصؿ بيا مجاؿ االنضباط الكظيفي عمى كزف

نسبي ( )%80كدراسة (اليبيؿ )2017 ،بكزف نسبي ( )%83كقد اتفقت مع دراسة (المجالي)2010 ،
حيث حصؿ االنضباط الكظيفي عمى الترتيب األخير بيف أبعاد المساءلة.

اتفقت إلى حد ما مع دراسة (لكلك )2017 ،حيث حصؿ بعد المجاؿ اإلدارم عمى كزف نسبي

جدا.
( )%86.1أم بدرجة كبيرة ن

جاء في المرتبة األول الفقرة رقم  5القائمة "يتابع مدير مدرستي مدل التزاـ المعمميف في
المدرسة بمكاعيد الحصص الدراسية" حيث بمغ الكزف النسبي لمفقرة ( )%84.2بمتكسط حسابي
( )4.21درجة كانحراؼ معيارم ( )0.9درجة ،مما يعني أف المتكسط أعمى مف درجة الحياد ()3؛ أم
أف المعمميف يكافقكف بدرجة كبيرة عمى أف مدير المدرسة يتابع مدل التزاـ المعمميف في المدرسة

بمكاعيد الحصص الدراسية.
وتعزو الباحثة ذلك إل

اىتماـ المديريف بمكاعيد الحصص كمكاعيد العمؿ بشكؿ عاـ،

كادراكيـ إلى أف االلتزاـ كالحرص عمى تنفيذ األعماؿ في كقتيا مف بديييات االنضباط الكظيفي.
كتتفؽ في ذلؾ مع دراسة (الحسف )2010 ،كمع دراسة (الشريؼ )2013 ،التي حصمت فييا
عبارة االلتزاـ بمكاعيد الدكاـ الرسمي ،عمى أعمى كزف نسبي.
كما جاء في المرتبة األخررة الفقرة رقم  7القائمة "يمتاز أسمكب مدير مدرستي بالشفافية
عندما يقكـ بالمساءلة" حيث بمغ الكزف النسبي لمفقرة ( )%77.7بمتكسط حسابي ( )3.89درجة
كانحراؼ معيارم ( )1.0درجة ،مما يعني أف المتكسط أعمى مف درجة الحياد ()3؛ أم أف المعمميف
يكافقكف بدرجة كبيرة عمى أف مدير المدرسة يمتاز أسمكبو بالشفافية عندما يقكـ بالمساءلة.

وتعزو الباحثة ذلك :بالرغم مف أف العبارة حصمت عمى أقؿ كزف نسبي إال إنيا في نطاؽ
الكزف النسبي الكبير ،كىذا يعطي داللة عمى أف مديرم المدارس يكضحكف آليات المساءلة باإلضافة
لممارسة آليات المساءلة المتعمقة باالنضباط الكظيفي بمكضكعية مع جميع المكظفيف بنفس الكيفية
كاآللية.

كلقد تفردت ىذه الدراسة بيذه الفقرة.
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بالنسبة لممجال الثاني" :العمل واإلنجاز":
جدول ( :)5.4روضح المتوسطات الحسابرة والنحرافات المعراررة واألوزان النسبرة لمدى العمل واإلنجاز
لدى مدرري المدارس الثانورة بمحافظات غزة من وجية نظر المعممرن
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

المتوسط

الفقرة
يحرص مدير مدرستي عمى إنجاز األعماؿ كفؽ الخطة
العامة لمك ازرة
يكزع مدير مدرستي المياـ اإلدارية كفؽ المقدرة كالكفاءة
ييتـ مدير مدرستي بمتابعة كتكجيو المعمميف بشكؿ

مستمر

يطرح مدير مدرستي أفكار جديدة لتطكير العمؿ اإلدارم
في المدرسة
يقضي مدير مدرستي أكقات الدكاـ الرسمي في تأدية
المياـ الكظيفية
يحرص مدير مدرستي عمى إعداد الخطط المدرسية
كتنفيذىا
يحرص مدير مدرستي عمى المشاركة في االجتماعيات
الدكرية مع المعمميف
يتحمؿ مدير مدرستي المسئكلية في ظركؼ العمؿ
الطارئة

البعد الثاني "العمل واإلنجاز"

الحسابي

النحراف
المعراري

الوزن

4.22

0.8

84.4

1

3.95

0.8

79.1

7

4.04

0.8

80.8

6

3.79

1.0

75.7

8

4.06

0.9

81.1

5

4.06

0.9

81.2

4

4.19

0.8

83.9

2

4.13

0.9

82.6

3

4.06

0.7

81.1

-

النسبي %

الترترب

أظيرت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي لممكافقة عمى فقرات البعد الثاني (العمؿ كاإلنجاز)

لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف بمغ ( )4.06درجة ،كبانحراؼ

معيارم بمغ ( )0.7درجة ،كبكزف نسبي ( ،)%81.1كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف
المعمميف عمى أف مدراء المدارس لدييـ العمؿ كاإلنجاز بدرجة مرتفعة .حيث أظيرت النتائج إلى أف

المتكسطات الحسابية لجميع فقرات البعد تراكحت بيف ( ،)4.22-3.79كىي أعمى مف درجة الحياد

التي تساكم ( ،)3كما تراكحت األىمية النسبية لفقرات البعد بيف ( ،)84.4-75.7كىذا يدؿ عمى أف
المعمميف يكافقكف بدرجة مرتفعة عمى ممارسة مدراء المدارس لفقرات العمؿ كاإلنجاز.
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وتعزو الباحثة ذلك إل :
 -1اىتماـ المدراء بأداء أعماليـ كمياميـ اإلدارية ب تقاف ،مما ينعكس عمى تزايد اىتماـ المعمميف
بأداء مياميـ ب خالص حيث إف المدير ىك القدكة المباشر لمعمميو.

فضال عف ككف مجاؿ العمؿ كاإلنجاز ىك جكىر العمؿ في المدرسة ،كأدائو بالشكؿ المطمكب ىك
 -2ن
أساس تطكر كتميز المدرسة.

كاتفقت مع دراسة (اليبيؿ )2017 ،بكزف نسبي ( )%76.2كدراسة (الحسف )2010 ،بكزف
نسبي (.)%70.2
فقد جاء في المرتبة األول الفقرة رقم  1القائمة "يحرص مدير مدرستي عمى إنجاز األعماؿ
كفؽ الخطة العامة لمك ازرة" حيث بمغ الكزف النسبي لمفقرة ( )%84.4بمتكسط حسابي ( )4.22درجة
كانحراؼ معيارم ( )0.8درجة ،مما يعني أف المتكسط أعمى مف درجة الحياد ()3؛ أم أف المعمميف
يكافقكف بدرجة كبيرة عمى أف مدير المدرسة يحرص عمى إنجاز األعماؿ كفؽ الخطة العامة لمك ازرة.

وتعزو الباحثة ذلك :االىتماـ الكبير الذم يكليو المديركف لتطبيؽ المكائح كالقكانيف بشكؿ دقيؽ
كحرفي بسبب الرقابة الدكرية مف قبؿ الك ازرة كالمتابعة كالمراقبة المستمرة خاصة بعد اعتماد النظاـ
المحكسب لمك ازرات الذم يسيؿ اكتشاؼ األخطاء كتحديد المشاكؿ بسيكلة كيسر كيزيد مف سرعة
التبميغ عف القصكر كالمشكالت أيضا.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الحسف )2010 ،حيث حصمت العبارة "إنجاز العمؿ كفؽ خطتو

السنكية" عمى أعمى كزف نسبي قدره (.)%75.6

في حرن جاء في المرتبة األخررة الفقرة رقم  4القائمة "يطرح مدير مدرستي أفكار جديدة
لتطكير العمؿ اإلدارم في المدرسة" حيث بمغ الكزف النسبي لمفقرة ( )%75.7بمتكسط حسابي
( )3.79درجة كانحراؼ معيارم ( )1.0درجة ،مما يعني أف المتكسط أعمى مف درجة الحياد ()3؛ أم
أف المعمميف يكافقكف بدرجة كبيرة عمى أف مدير المدرسة يطرح أفكار جديدة لتطكير العمؿ اإلدارم في

المدرسة.
وتعزو الباحثة :حصكؿ الفقرة رقـ  4عمى أقؿ كزف نسبي إلى ميؿ المديريف إلى إنجاز العمؿ
كما ىك مطمكب بدكف تدخؿ لالجتياد الشخصي.
كاتفقت مع دراسة (الحسف )2010 ،حيث حصمت العبارة "إدخاؿ أساليب جديدة في إدارتو
لتطبيؽ أساليب حديثة" عمى أقؿ كزف نسبي .كما اتفقت مع دراسة (اليبيؿ )2017 ،حيث حصمت

الفقرة "يطرح أفكار جديدة كمدركسة جيدا كمدركسة في العمؿ اإلدارم المدرسي" عمى أقؿ كزف نسبي
بمقدار ( )%66.8بدرجة متكسطة.
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كاختمفت مع دراسة (الشريؼ )2013 ،حيث حصمت نفس العبارة عمى كزف نسبي كبير مقداره

(.)%81.9

بالنسبة لممجال الثالث "أخالقرات العمل":
جدول ( :)5.5روضح المتوسطات الحسابرة والنحرافات المعراررة واألوزان النسبرة لمدى اللتزام بأخالقرات
العمل لدى مدرري المدارس الثانورة بمحافظات غزة من وجية نظر المعممرن
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة
يتقبؿ مدير مدرستي النقد البناء مف المعمميف بصدر
رحب
يتعاكف مدير مدرستي مع المعمميف بشكؿ فعاؿ لتحقيؽ
األىداؼ
يحرص مدير مدرستي عمى تحقيؽ المساكاة في
التعامؿ مع المعمميف

يثمف مدير مدرستي ممارسات المعمميف التي تعكس
القيـ كاالتجاىات اإليجابية
يتبع مدير مدرستي أساليب تمتاز بالمركنة كالنزاىة
يسمح مدير مدرستي لممعمـ أف يناقش العقكبة التي
كقعت عميو
يسمح مدير مدرستي لممعمميف بالتظمـ عمى الجزاء
الذم كقع عمييـ

البعد الثالث "أخالقرات الوظرفة العامة"

المتوسط

النحراف

الوزن النسبي

الحسابي

المعراري

%

4.08

0.9

81.7

3

4.09

0.9

81.8

2

3.98

1.0

79.6

5

4.17

0.9

83.4

1

4.07

0.9

81.5

4

3.96

0.9

79.3

7

3.97

0.9

79.4

6

4.06

0.7

81.1

-

الترترب

أظيرت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي لممكافقة عمى فقرات البعد الثالث (أخالقيات الكظيفة

العامة) لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف بمغ ( )4.06درجة،
كبانحراؼ معيارم بمغ ( )0.7درجة ،كبكزف نسبي ( ،)%81.1كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقةن بدرجة
كبيرة مف المعمميف عمى أف مدراء المدارس لدييـ التزاـ بأخالقيات الكظيفة العامة بدرجة مرتفعة .حيث

أظيرت النتائج إلى أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات البعد تراكحت ما بيف (،)4.17-3.96

كىي أعمى مف درجة الحياد التي تساكم ( ،)3كما تراكحت األىمية النسبية لفقرات البعد بيف (-79.3

 ،)83.4كىذا يدؿ عمى أف المعمميف يكافقكف بدرجة مرتفعة عمى التزاـ مدراء المدارس لفقرات
أخالقيات الكظيفة العامة.
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وتعزو الباحثة ذلك إل :
اىتماـ المجتمع الفمسطيني المسمـ باألخالؽ الحميدة كالسمكؾ الطيب في الحياة بشكؿ عاـ

كبخا و
صة في محيط العمؿ باألخص لكعييـ أف مراعاة الضمير كالتحمي بأخالؽ العمؿ الذم حثنا
عمييا الديف الحنيؼ ،ىي مف اىـ دكاعي النجاح في العمؿ.
كاتفقت ىذه النتيجة إلى حد كبير مع دراسة (الدىدار )2016 ،حيث حصؿ ىذا البعد عمى

جدا .اتفقت مع دراسة (الحسف )2010 ،كمع دراسة
كزف نسبي قدره ( )%85.37أم بدرجة كبيرة ن
(اليبيؿ )2017 ،حيث حصؿ ىذا البعد عمى كزف نسبي (.)%80.4
كاختمفت مع دراسة (الحسف )2010 ،حيث حصؿ ىذا البعد عمى درجة متكسطة.
فقد جاء في المرتبة األول الفقرة رقم  4القائمة "يثمف مدير مدرستي ممارسات المعمميف التي
تعكس القيـ كاالتجاىات اإليجابية" حيث بمغ الكزف النسبي لمفقرة ( )%83.4بمتكسط حسابي ()4.17

درجة كانحراؼ معيارم ( 0.9درجة) ،مما يعني أف المتكسط أعمى مف درجة الحياد ()3؛ أم أف
المعمميف يكافقكف بدرجة كبيرة عمى أف مدير المدرسة يثمف ممارسات المعمميف التي تعكس القيـ

كاالتجاىات اإليجابية.
وتعزو الباحثة :ذلؾ إلى أف المديريف يدعمكف المعمميف أصحاب الفكر المتفتح كالسمكؾ
اإليجابي كتكجييـ نحك التطكر مما يعكس التكجو العاـ لدييـ لمتجديد كالتحسيف بشكؿ دائـ.
كاتفقت إلى حد كبير مع دراسة (الشريؼ )2013 ،حيث حصمت نفس العبارة عمى كزف نسبي

كبير جدان مقداره (.)%90.6

فقد جاء في المرتبة األخررة الفقرة رقم  6القائمة "يسمح مدير مدرستي لممعمـ أف يناقش
العقكبة التي كقعت عميو" حيث بمغ الكزف النسبي لمفقرة ( )%79.3بمتكسط حسابي ( )3.96درجة
كانحراؼ معيارم ( 0.9درجة) ،مما يعني أف المتكسط أعمى مف درجة الحياد ()3؛ أم أف المعمميف
يكافقكف بدرجة كبيرة عمى أف مدير المدرسة يسمح لممعمـ أف يناقش العقكبة التي كقعت عميو.

وتعزو الباحثة :إلى الميكنة كالدبمكماسية في التعامؿ بيف المدير كالمعمميف باإلضافة إلى ثقة

المدير في ق ارراتو التي ترتكز عمى كضكح آليات المساءلة.

كاتفقت مع دراسة (الشريؼ )2013 ،حيث حصمت نفس الفقرة عمى كزف نسبي كبير بمقدار

(.)%79.3
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بالنسبة لممجال الرابع "المجال اإلنساني":
جدول ( :)5.6روضح المتوسطات الحسابرة والنحرافات المعراررة واألوزان النسبرة لمدى المجال اإلنساني
لدى مدرري المدارس الثانورة بمحافظات غزة ن وجية نظر المعممرن
الرقم

المتوسط النحراف

الوزن النسبي %

الترترب

4.26

0.9

85.1

1

3.90

1.0

78.1

7

4.06

1.0

81.2

3

4.15

1.0

83.0

2

4.02

1.0

80.4

5

6

يتفيـ مدير مدرستي الظركؼ الخاصة لممعمميف

3.92

1.0

78.3

6

7

يعزز مدير مدرستي عالقاتو بالمجتمع المحمي

4.06

0.9

81.1

4

البعد الرابع "المجال اإلنساني"

4.06

0.8

81.2

-

1
2
3
4
5

الفقرة

الحسابي المعراري

يتعامؿ مدير مدرستي مع المعمميف بكد كاحتراـ
يكفؽ مدير مدرستي بيف مصمحة المدرسة كمصمحة
المعمميف الذاتية
يحرص مدير مدرستي عمى االبتعاد عف الحزبية في

التعامؿ مع المعمميف

يشجع مدير مدرستي المعمميف عمى المشاركة في
المناسبات االجتماعية المختمفة
يؤكد مدير مدرستي عمى أىمية الشفافية في العالقات
االجتماعية

أظيرت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي لممكافقة عمى فقرات البعد الرابع (المجاؿ اإلنساني)

لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف بمغ ( )4.06درجة ،كبانحراؼ

معيارم بمغ ( )0.8درجة ،كبكزف نسبي ( ،)%81.2كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقةن بدرجة كبيرة مف
المعمميف عمى أف مدراء المدارس لدييـ المجاؿ اإلنساني بدرجة مرتفعة ،حيث أظيرت النتائج إلى أف

المتكسطات الحسابية لجميع فقرات البعد تراكحت ما بيف ( ،)4.26-3.90كىي أعمى مف درجة الحياد
التي تساكم ( ،)3كما تراكحت األىمية النسبية لفقرات البعد ما بيف ( ،)85.1-78.1كىذا يدؿ عمى
أف المعمميف يكافقكف بدرجة مرتفعة عمى ممارسة مدراء المدارس لفقرات المجاؿ اإلنساني.

وتعزو الباحثة ذلك:

 عادةن ما تككف العالقة بيف المدير كالمعمميف عالقة قائمة عمى االحتراـ.
 الكضع االقتصادم كأزمة الركاتب كالحصار الطكيؿ أدل ذلؾ إلى رفع مستكل التعاطؼ كالتالحـ.
سكيا يكلد بعدان إنسانيان كألفة اجتماعية كبيرة.
 طكؿ فترة العمؿ ن
 ككف المدير مف نفس جنس المعمميف يؤدم لرفع الحرج كتقارب أكثر.
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 الديف اإلسالمي الذم يحث عمى العمؿ الذم مف شأنو أف يزيد الثقة المتبادلة بيف المدير ،كبالتالي
رفع مستكل الجانب اإلنساني في العالقة بشكؿ عاـ.

كنخمص في النياية إلى أف البعد اإلنساني يؤثر بشكؿ كبير عمى األداء حيث ،يحافظ عمى

بناء عالقات إنسانية داخؿ كخارج بيئة العمؿ.

كاتفقت في ذلؾ مع دراسة (الشريؼ )2013 ،حيث حصؿ المجاؿ اإلنساني عمى أعمى كزف
نسبي بمقدار (.)%94.5
كاتفقت إلى حد كبير مع دراسة (لكلك )2017 ،بكزف نسبي ()%85.3؛ أم بدرجة كبيرة جدان

حيث جاء المجاؿ اإلنساني في المرتبة الثانية.

فقد جاء في المرتبة األول الفقرة رقم  1القائمة "يتعامؿ مدير مدرستي مع المعمميف بمكدة
كاحتراـ" حيث بمغ الكزف النسبي لمفقرة  %85.1بمتكسط حسابي ( )4.26درجة كانحراؼ معيارم

( )0.9درجة ،مما يعني أف المتكسط أعمى مف درجة الحياد ( ،)3أم أف المعمميف يكافقكف بدرجة
كبيرة عمى أف مدير المدرسة يتعامؿ مع المعمميف بمكدة كاحتراـ.
وتعزو الباحثة :ذلؾ إلى أىمية ركح المحبة كالتراحـ كاالحتراـ في محيط العمؿ ،كأثرىا عمى
سير العمؿ بانتظاـ كسالسة.
اتفقت مع دراسة (لكلك )2017 ،حيث حصمت الفقرة" التأكد مف مدل حرصي عمى احتراـ

أيضا مع دراسة (اليبيؿ )2017 ،حيث
الجميع "عمى كزف نسبي كبير ن
جدا بمقدار ( .)%86.2كاتفقت ن
جدا
حصمت الفقرة "أتعامؿ مع اإلدارة المدرسية بمركنة كاحتراـ" عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي كبير ن
مقداره (.)%87.8

فقد جاء في المرتبة األخررة الفقرة رقم  2القائمة "يكفؽ مدير مدرستي بيف مصمحة المدرسة
كمصمحة المعمميف الذاتية" حيث بمغ الكزف النسبي لمفقرة ( )%78.3بمتكسط حسابي ( )3.90درجة
كانحراؼ معيارم ( )0.1درجة ،مما يعني أف المتكسط أعمى مف درجة الحياد ( ،)3أم أف المعمميف
يكافقكف بدرجة كبيرة عمى أف مدير المدرسة يكفؽ بيف مصمحة المدرسة كمصمحة المعمميف الذاتية.

وتعزو الباحثة إل  :كعي مديرم المدارس بضركرة مراعاة مصمحة العمؿ كأكلكية ميمة
باإلضافة ضركرة تفيـ ظركؼ المعمميف كمراعاتيـ ،كايجاد تكازف بينيما مما يمقي بظاللو عمى سمككيـ
العاـ خالؿ أداء عمميـ.
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 التساؤل الثاني :ىل توجد فروق ذات دللة إحوائرة عند مستوى ( )α> 0.05برن

متوسطات تقدررات أفراد العرنة لدرجة ممارسة مدرري المدارس الثانورة لممساءلة اإلداررة تعزى

لمتغرر الجنس( :ذكور ،إناث)؟

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ إيجاد اختبار ت لمعينات المستقمة (Independent sample

) t-testلدراسة الفركقات في درجات المعمميف حكؿ مستكل ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء
المدارس الثانكية في محافظات غزة تيعزل لنكع الجنس( :ذككر ،إناث) ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية
مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
جدول ( :)5.7روضح نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات المعممرن حول مستوى ممارسة المساءلة
اإلداررة لدى مدراء المدارس الثانورة في محافظات غزة تعزى لنوع الجنس
ذكور (ن=)206
مقراس المساءلة اإلداررة

المتوسط

إناث (ن=)272

الحسابي

النحراف
المعراري

المتوسط

الحسابي

النحراف

اختبار ت مستوى الدللة

المعراري

االنضباط الكظيفي

28.22

4.77

28.44

4.69

-.500

//0.618

العمؿ كاإلنجاز

32.40

5.19

32.44

5.60

-.085

//0.933

أخالقيات الكظيفة العامة

28.36

5.16

28.39

4.75

-.062

//0.951

المجاؿ اإلنساني

28.63

5.42

28.25

5.26

.762

//0.446

.173

//0.863

الدرجة الكمية لمقياس المساءلة
اإلدارية

18.57 117.61

18.48 117.32

إحوائرا
إحوائرا عند  \\ 0.05غرر دالة
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

الدرجة الكمرة لمقراس ممارسة المساءلة اإلداررة :تبيف عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة
إحصائية ) (α>0.05في الدرجة الكمية لمقياس ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية
بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف تيعزل لنكع الجنس( :ذككر ،إناث) ،مما يعني أف المعمميف
كالمعممات لدييـ كجيات نظر متقاربة حكؿ مستكل ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس
الثانكية بمحافظات غزة ،كفيما يمي الفركؽ في درجات أبعاد ممارسة المساءلة اإلدارية بالنسبة لنكع
الجنس.

تبيف عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية ) (α>0.05في درجات( :االنضباط
الكظيفي ،العمؿ كاإلنجاز ،أخالقيات الكظيفة العامة ،المجاؿ اإلنساني) لدل مدراء المدارس الثانكية
بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف تيعزل لنكع الجنس( :ذككر ،إناث) ،مما يعني أف المعمميف
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كالمعممات لدييـ كجيات نظر متقاربة حكؿ مستكل( :االنضباط الكظيفي ،العمؿ كاإلنجاز ،أخالقيات

الكظيفة العامة ،المجاؿ اإلنساني) لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة.
وتعزو الباحثة ذلك:

 تطبيؽ آليات المساءلة يتـ عمى حد سكاء مف قبؿ المديريف كالمديرات بناء عمى مقدار كعييـ
لطبيعة عمؿ المدير.

 تساكم األعباء الكظيفية لكؿ منيـ كتشابو الخبرات لكؿ منيـ.
كاتفقت في ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف (حتاممة )2017 ،كدراسة (حكامدة )2005 ،كدراسة

(أبك حشيش )2010 ،كدراسة (لكلك )2017 ،كدراسة (أبك حمدة )2008 ،كدراسة (الداىكؾ)2014 ،
كدراسة (اليبيؿ )2017 ،كدراسة (الشريؼ )2013 ،في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في

درجة ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات غزة تيعزل لنكع الجنس.

كاختمفت مع دراسة (الحسف )2010 ،حيث تبيف أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل

لمتغير الجنس لصالح اإلناث في مجاؿ العمؿ كاإلنجاز .ككذلؾ اختمفت مع دراسة (سالمة)2013 ،

كمع دراسة (الدىدار )2010 ،حيث تبيف أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل لمتغير الجنس
لصالح اإلناث في معظـ مجاالت المساءلة.
 التساؤل الثالث :ىل توجد فروق ذات دللة إحوائرة عند مستوى ( )α> 0.05برن متوسطات

تقدررات أفراد العرنة لدرجة ممارسة مدرري المدارس الثانورة لممساءلة اإلداررة تعزى لمتغرر

سنوات الخدمة( :أقل من  5سنوات ،من5إل  10سنوات ،أكثر من  10سنوات)؟

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( One -Way

 )ANOVAلدراسة الفركقات في درجات المعمميف حكؿ مستكل ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء
المدارس الثانكية في محافظات غزة تيعزل لسنكات الخدمة( :أقؿ مف  5سنكات ،مف  5إلى 10
سنكات ،أكثر مف  10سنكات) ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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جدول ( :)5.8روضح نتائج تحمرل التبارن األحادي لكشف الفروق في درجات المعممرن حول مستوى
ممارسة المساءلة اإلداررة لدى مدراء المدارس الثانورة في محافظات غزة تعزى لسنوات الخدمة
البعد

الوعي بالذات

إدارة النفعالت والتنظرم
الذاتي

التعاطف مع اآلخررن

الميارات الجتماعرة

الدرجة الكمرة لمقراس
الذكاء العاطفي

المربعات

درجات
الحررة

متوسط

بيف المجمكعات

41.0

2

20.5

داخؿ المجمكعات

11,734.7

465

25.2

المجمكع

11,775.7

467

بيف المجمكعات

59.2

2

29.6

داخؿ المجمكعات

14,712.6

467

31.5

المجمكع

14,771.8

469

بيف المجمكعات

38.2

2

19.1

داخؿ المجمكعات

13,147.1

466

28.2

المجمكع

13,185.3

468

بيف المجمكعات

12.0

2

6.0

داخؿ المجمكعات

12,286.9

466

26.4

المجمكع

12,299.0

468

بيف المجمكعات

520.8

2

260.4

داخؿ المجمكعات 183,116.9

467

392.1

183,637.7

469

مودر التبارن

المجمكع

مجموع

المربعات

اختبار ف مستوى الدللة
0.81

0.94

0.68

0.23

0.66

//0.444

0.392//

0.509//

0.797//

0.515//

إحوائرا
إحوائرا عند  \\ 0.05غرر دالة
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

الدرجة الكمرة لمقراس ممارسة المساءلة اإلداررة :تبيف عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة
إحصائية ) (α>0.05في الدرجة الكمية لمقياس ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية
بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف تيعزل لسنكات الخدمة( :أقؿ مف  5سنكات ،مف  5إلى 10
سنكات ،أكثر مف  10سنكات) ،مما يعني أف المعمميف باختالؼ سنكات الخدمة لدييـ كجيات نظر
متقاربة حكؿ مستكل ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة ،كفيما يمي

الفركؽ في درجات أبعاد ممارسة المساءلة اإلدارية بالنسبة لسنكات الخدمة.
تبيف عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية ) (α>0.05في درجات( :االنضباط
الكظيفي ،العمؿ كاإلنجاز ،أخالقيات الكظيفة العامة ،المجاؿ اإلنساني) لدل مدراء المدارس الثانكية

بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف تيعزل لسنكات الخدمة( :أقؿ مف  5سنكات ،مف  5إلى 10
سنكات ،أكثر مف  10سنكات) ،مما يعني أف المعمميف باختالؼ سنكات الخدمة لدييـ كجيات نظر
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متقاربة حكؿ مستكل( :االنضباط الكظيفي ،العمؿ كاإلنجاز ،أخالقيات الكظيفة العامة ،المجاؿ

اإلنساني) لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة.
وتعزو الباحثة ذلك:

 أف المديريف كالمديرات يمارسكف آليات المساءلة عمى المعمميف باختالؼ مقدار سنكات الخدمة
بنفس الطريقة كاألسمكب.

 إدراؾ المعمميف إلى أف المساءلة مف صميـ عمؿ المدير كميامو المسمـ بيا بغض النظر مقدار
سنكات الخدمة.
كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (الدىدار )2016 ،كدراسة (حكامدة )2005 ،في عدـ كجكد
فركؽ في درجات المعمميف حكؿ مستكل ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية في
محافظات غزة تيعزل لسنكات الخدمة.

كاختمفت مع دراسة (الشريؼ )2013 ،حيث تبيف أف ىناؾ فركؽ ذات داللة تيعزل إلى متغير
العمر لصالح فئة  51سنة فاكثر كما اختمفت مع دراسة (الحسف )2013 ،حيث تبيف أف ىناؾ فركؽ

ذات داللة تيعزل إلى متغير الخبرة اإلدارية في مجاؿ العالقات اإلنسانية كدراسة (سالمة)2013 ،
تبيف أف ىناؾ فركؽ ذات داللة تيعزل إلى متغير سنكات الخدمة لصالح فئة 10-5سنكات .كدراسة

(لكلك )2017 ،حيث كانت الفركؽ لصالح فئة مف  10-5سنكات كدراسة (أبك حمدة )2008 ،جاءت
فييا الفركؽ لصالح فئة  15سنة فأكثر.

 التساؤل الرابع :ىل توجد فروق ذات دللة إحوائرة عند مستوى ( )α> 0.05برن متوسطات

تقدررات أفراد العرنة لدرجة ممارسة مدرري المدارس الثانورة لممساءلة اإلداررة تعزى لمتغرر

المؤىل العممي( :دبموم ،بكالورروس ،ماجسترر)؟

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ إيجاد اختبار ت لمعينات المستقمة (Independent sample

) t-testلدراسة الفركقات في درجات المعمميف حكؿ مستكل ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء
المدارس الثانكية في محافظات غزة تيعزل لممؤىؿ العممي( :دبمكـ،بكالكريكس ،ماجستير) ،كالنتائج
المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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جدول ( :)5.9روضح نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات المعممرن حول مستوى ممارسة المساءلة
اإلداررة لدى مدراء المدارس الثانورة في محافظات غزة تعزى لممؤىل العممي
بكالورروس (ن=)372
البعد

المتوسط

الحسابي

النحراف
المعراري

ماجسترر (ن=)80
المتوسط

الحسابي

النحراف
المعراري

اختبار
ت

مستوى الدللة

االنضباط الكظيفي

28.46

4.73

27.48

4.72

1.70

0.091//

العمؿ كاإلنجاز

32.46

5.41

32.00

5.61

0.69

0.494//

أخالقيات الكظيفة العامة

28.37

5.09

28.10

4.29

0.50

0.617//

المجاؿ اإلنساني

28.48

5.32

28.04

5.48

0.67

0.506//

0.88

0.381//

الدرجة الكمية لمقياس المساءلة
اإلدارية

18.75 117.62

17.67 115.61

إحوائرا
إحوائرا عند  \\ 0.05غرر دالة
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

الدرجة الكمرة لمقراس ممارسة المساءلة اإلداررة :تبيف عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة
إحصائية ) (α>0.05في الدرجة الكمية لمقياس ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية
بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف تيعزل لممؤىؿ العممي( :بكالكريكس ،ماجستير) ،مما يعني أف
المعمميف باختالؼ مؤىالتيـ العممية لدييـ كجيات نظر متقاربة حكؿ مستكل ممارسة المساءلة اإلدارية

لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة ،كفيما يمي الفركؽ في درجات أبعاد ممارسة المساءلة

اإلدارية بالنسبة لممؤىؿ العممي.

تبيف عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية ) (α>0.05في درجات( :االنضباط

الكظيفي ،العمؿ كاإلنجاز ،أخالقيات الكظيفة العامة ،المجاؿ اإلنساني) لدل مدراء المدارس الثانكية
بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف تيعزل لممؤىؿ العممي( :بكالكريكس ،ماجستير) ،مما يعني أف
المعمميف باختالؼ مؤىالتيـ العممية لدييـ كجيات نظر متقاربة حكؿ مستكل( :االنضباط الكظيفي،

العمؿ كاإلنجاز ،أخالقيات الكظيفة العامة ،المجاؿ اإلنساني) لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات
غزة.
وتعزو الباحثة ذلك إل أن:
 المعمميف عمى اختالؼ مؤىالتيـ يتفيمكف أف ممارسة المدير لممساءلة االدارية بيدؼ االرتقاء
كالتحسيف بشكؿ عاـ.
 أف عمؿ المدير ال يرتبط بالدراسة العميا بقدر ما يرتبط بالخبرة كالميارة اإلدارية.
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اتفقت مع دراسة (الدىدار )2010 ،كدراسة (سالمة )2013 ،في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في درجات المعمميف حكؿ درجة ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية تيعزل

لممؤىؿ العممي.

كاختمفت مع دراسة (الشريؼ )2013 ،حيث بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح

أيضا مع دراسة (حكامدة )2005 ،حيث بينت كجكد فركؽ ذات داللة
حممة الدكتكراه .كاختمفت ن
إحصائية لصالح حممة الماجستير في البعد الشخصي كأخالقيات المينة كاختمفت مع دراسة (لكلك،
 )2017حيث بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح حممة البكالكريكس في بعض أبعاد

الدراسة.

 التساؤل الخامس :ىل توجد فروق ذات دللة إحوائرة عند مستوى ( )α> 0.05برن
متوسطات تقدررات أفراد العرنة لدرجة ممارسة مدرري المدارس الثانورة لممساءلة اإلداررة

تعزى لمتغرر المنطقة التعمرمرة( :رفح ،غرب خانرونس ،شرق خانرونس ،الوسط  ،غرب

غزة ،شرق غزة ،شمال غزة)؟

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( One -Way
 )ANOVAلدراسة الفركقات في درجات المعمميف حكؿ مستكل ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء
المدارس الثانكية في محافظات غزة تيعزل لممنطقة التعميمية( :رفح ،شرؽ خانيكنس ،غرب خانيكنس،
الكسطى ،شرؽ غزة ،غرب غزة ،شماؿ غزة) ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ

الجدكؿ التالي:
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جدول ( :)5.10روضح نتائج تحمرل التبارن األحادي لكشف الفروق في درجات المعممرن حول مستوى
ممارسة المساءلة اإلداررة لدى مدراء المدارس الثانورة في محافظات غزة تعزى لممنطقة التعمرمرة
البعد

النضباط الوظرفي

العمل واإلنجاز

أخالقرات الوظرفة العامة

المجال اإلنساني

الدرجة الكمرة لمقراس
المساءلة اإلداررة

المربعات

درجات
الحررة

متوسط

بيف المجمكعات

581.9

6

97.0

داخؿ المجمكعات

10080.6

472

21.4

المجمكع

10662.5

478

بيف المجمكعات

1182.4

6

197.1

داخؿ المجمكعات

12883.8

472

27.3

المجمكع

14066.2

478

بيف المجمكعات

1536.7

6

256.1

داخؿ المجمكعات

10052.9

471

21.3

المجمكع

11589.6

477

بيف المجمكعات

1408.9

6

234.8

داخؿ المجمكعات

12134.0

471

25.8

المجمكع

13542.9

477

بيف المجمكعات

15854.0

6

2642.3

داخؿ المجمكعات

148167.7

472

313.9

المجمكع

164021.7

478

مودر التبارن

مجموع

المربعات

اختبار ف مستوى الدللة
4.54

7.22

12.00

9.11

8.42

**0.001

**0.001

**0.001

**0.001

**0.001

إحوائرا
إحوائرا عند  \\ 0.05غرر دالة
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
ً
ً
ً

الدرجة الكمرة لمقراس ممارسة المساءلة اإلداررة :تبيف كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة
إحصائية ) (α<0.01في الدرجة الكمية لمقياس ممارسة المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية
بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف تيعزل لممنطقة التعميمية( :رفح ،شرؽ خانيكنس ،غرب
خانيكنس ،الكسطى ،شرؽ غزة ،غرب غزة ،شماؿ غزة) ،كإليجاد الفركؽ بالنسبة لممنطقة التعميمية تـ

إيجاد اختبار  LSDلممقارنات البعدية ،حيث تبيف أف مدراء المدارس الثانكية في منطقة شرؽ خانيكنس
لدييـ درجة ممارسة المساءلة اإلدارية أقؿ مف مدراء المدارس الثانكية مف المناطؽ التعميمية األخرل:

(رفح ،غرب خانيكنس ،الكسطى ،شرؽ غزة ،غرب غزة ،شماؿ غزة) ،كما تبيف أف مدراء المدارس

الثانكية في منطقة شماؿ غزة لدييـ درجات ممارسات المساءلة اإلدارية أقؿ مف مدراء المدارس الثانكية

مف المناطؽ التعميمية التالية( :رفح ،الكسطى ،شرؽ غزة ،غرب غزة) ،كذلؾ تبيف أف مدراء المدارس

الثانكية في منطقة غرب خانيكنس لدييـ درجات ممارسات المساءلة اإلدارية أقؿ مف مدراء المدارس
الثانكية مف المناطؽ التعميمية التالية( :رفح ،شرؽ غزة) كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية ،بينما تبيف
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عدـ كجكد فركؽ جكىرية بيف المجمكعات األخرل ،كفيما يمي الفركؽ في درجات أبعاد ممارسة

المساءلة اإلدارية بالنسبة لممناطؽ التعميمية.

 البعد األول "النضباط الوظرفي" :تبيف كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية ) (α<0.01في
درجات االنضباط الكظيفي لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف

تيعزل لممنطقة التعميمية( :رفح ،شرؽ خانيكنس ،غرب خانيكنس ،الكسطى ،شرؽ غزة ،غرب غزة،
شماؿ غزة) ،كإليجاد الفركؽ بالنسبة لممنطقة التعميمية تـ إيجاد اختبار  LSDلممقارنات البعدية،
حيث تبيف أف مدراء المدارس الثانكية في منطقتي( :شرؽ خانيكنس كشماؿ غزة) لدييـ درجة

االنضباط الكظيفي أقؿ مف مدراء المدارس الثانكية مف المناطؽ التعميمية األخرل( :رفح،
الكسطى ،شرؽ غزة ،غرب غزة) ،كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية ،بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ

جكىرية بيف المجمكعات األخرل.

 البعد الثاني "العمل واإلنجاز" :تبيف كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية ) (α<0.01في
درجات العمؿ كاإلنجاز لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف تيعزل
لممنطقة التعميمية( :رفح ،شرؽ خانيكنس ،غرب خانيكنس ،الكسطى ،شرؽ غزة ،غرب غزة ،شماؿ
غزة) ،كإليجاد الفركؽ بالنسبة لممنطقة التعميمية تـ إيجاد اختبار  LSDلممقارنات البعدية ،حيث

تبيف أف مدراء المدارس الثانكية في منطقتي( :شرؽ خانيكنس كشماؿ غزة) لدييـ درجة العمؿ

كاإلنجاز أقؿ مف مدراء المدارس الثانكية مف المناطؽ التعميمية األخرل( :رفح ،الكسطى ،شرؽ
غزة ،غرب غزة) ،حيث تبيف أف مدراء المدارس الثانكية في منطقة غرب خانيكنس لدييـ درجة

العمؿ كاإلنجاز أقؿ مف مدراء المدارس الثانكية مف المناطؽ التعميمية األخرل( :شرؽ غزة ،غرب

غزة) ،كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية ،بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ جكىرية بيف المجمكعات

األخرل.
 البعــــد الثالــــث "أخالقرــــات الوظرفــــة العامــــة" :تبػ ػػيف كجػ ػػكد فػ ػػركؽ جكىريػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية
) (α<0.01في درجات أخالقيات الكظيفة العامة لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظػات غػزة مػف
كجيػة نظػر المعممػيف تيعػزل لممنطقػة التعميميػة( :رفػح ،شػرؽ خػانيكنس ،غػرب خػانيكنس ،الكسػػطى،

شػػرؽ غ ػزة ،غػػرب غ ػزة ،شػػماؿ غ ػزة) ،كإليجػػاد الفػػركؽ بالنسػػبة لممنطقػػة التعميميػػة تػػـ إيجػػاد اختبػػار

 LSDلممقارنػػات البعديػػة ،حيػػث تبػػيف أف مػػدراء المػػدارس الثانكيػػة فػػي منطقػػة شػػرؽ خػػانيكنس لػػدييـ
درجػػة أخالقيػػات الكظيفػػة العامػػة أقػػؿ مػػف مػػدراء المػػدارس الثانكيػػة مػػف المنػػاطؽ التعميميػػة األخػػرل:
(رفح ،غرب خانيكنس ،الكسطى ،شرؽ غزة ،غرب غزة ،شماؿ غزة) ،كمػا تبػيف أف مػدراء المػدارس

الثانكيػة فػي منطقػة غػرب خػانيكنس لػدييـ درجػة أخالقيػات الكظيفػة العامػة أقػؿ مػف مػدراء المػدارس

الثانكية مػف المنػاطؽ التعميميػة األخػرل( :رفػح ،الكسػطى ،شػرؽ غػزة ،غػرب غػزة) ،كتبػيف أف مػدراء
97

الم ػػدارس الثانكي ػػة ف ػػي منطق ػػة ش ػػماؿ غػ ػزة ل ػػدييـ درج ػػة أخالقي ػػات الكظيف ػػة العام ػػة أق ػػؿ م ػػف م ػػدراء

المدارس الثانكية مف منطقة رفح ،كىػذه الفػركؽ ذات داللػة إحصػائية ،بينمػا تبػيف عػدـ كجػكد فػركؽ
جكىرية بيف المجمكعات األخرل.
 البعد الرابع "المجال اإلنساني" :تبيف كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية ) (α<0.01في
درجات المجاؿ اإلنساني لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف
تيعزل لممنطقة التعميمية( :رفح ،شرؽ خانيكنس ،غرب خانيكنس ،الكسطى ،شرؽ غزة ،غرب غزة،
شماؿ غزة) ،كإليجاد الفركؽ بالنسبة لممنطقة التعميمية تـ إيجاد اختبار  LSDلممقارنات البعدية،
حيث تبيف أف مدراء المدارس الثانكية في منطقتي( :شرؽ خانيكنس كشماؿ غزة) لدييـ درجة

المجاؿ اإلنساني أقؿ مف مدراء المدارس الثانكية مف المناطؽ التعميمية األخرل( :رفح ،غرب
خانيكنس ،الكسطى ،شرؽ غزة ،غرب غزة) ،كما تبيف أف مدراء المدارس الثانكية في منطقة غرب

خانيكنس لدييـ درجة المجاؿ اإلنساني أقؿ مف مدراء المدارس الثانكية مف منطقة رفح ،كىذه
الفركؽ ذات داللة إحصائية ،بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ جكىرية بيف المجمكعات األخرل.
وتعزو الباحثة ذلك إل أن:
 منطقتي شرؽ خانيكنس كشماؿ غزة مناطؽ حدكدية تتعرض لالضطرابات السياسية أكثر مف
سمبا عمى استقرار العمؿ في المدارس بشكؿ عاـ.
غيرىا مما يؤثر ن
 غالبا ما يككف المعممكف العاممكف في ىذه المناطؽ مف سكاف مناطؽ أخرل كبعد فترات قميمة يتـ
نقميـ كيأتي غيرىـ كىكذا.

 مما يؤثر عمى فاعمية عمؿ المدير كعمى درجة ممارسة المساءلة مف جميع النكاحي.
اتفقت مع دراسة (الحسف )2010 ،تبيف كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في بعد
االنضباط الكظيفي كالعالقات اإلنسانية تيعزل لمتغير مكقع مديرية التربية كالتعميـ ككانت الفركؽ

لصالح مديريات شماؿ الضفة.

كتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة (الشريؼ )2013 ،حيث تبيف عدـ كجكد ذات داللة إحصائية.
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جدول ( :)5.11روضح نتائج اختبار  LSDلمفروقات البعدرة في درجات مقراس ممارسة المساءلة اإلداررة
لدى مدراء المدارس الثانورة بمحافظات غزة من وجية نظر المعممرن بالنسبة لممنطقة التعمرمرة
البعد

االنضباط
الكظيفي

العمؿ
كاإلنجاز

أخالقيات
الكظيفة
العامة

المجاؿ
اإلنساني

المنطقة

التعمرمرة

العدد

المتوسط

الفروقات البعدرة

النحراف

الحسابي

المعراري

1

2

3

4

5

6

7

رفح

89

29.21

4.45

1

**0.004

//0.101

//0.864

//0.928

//0.998

**0.001

شرؽ خانيكنس

45

26.80

5.17

-

1

//0.233

**0.007

**0.007

**0.005

//0.981

غرب خانيكنس

55

27.91

5.20

-

-

1

//0.109

//0.112

//0.108

//0.161

الكسطى

51

29.35

3.68

-

-

-

1

//0.937

//0.868

**0.002

شرؽ غزة

60

29.28

4.40

-

-

-

-

1

//0.931

**0.001

غرب غزة

79

29.22

4.80

-

-

-

-

-

1

**0.001

شماؿ غزة

100

26.82

4.59

-

-

-

-

-

-

1

رفح

89

33.18

5.49

1

**0.001

//0.106

0.912//

0.100//

0.417//

**0.001

شرؽ خانيكنس

45

29.69

5.63

-

1

//0.053

**0.002

**0.001

**0.001

//0.286

غرب خانيكنس

55

31.73

6.66

-

-

1

//0.184

**0.003

**0.022

//0.238

الكسطى

51

33.08

4.62

-

-

-

1

//0.123

//0.420

**0.008

شرؽ غزة

60

34.62

4.42

-

-

-

-

1

//0.383

**0.001

غرب غزة

79

33.84

4.82

-

-

-

-

-

1

**0.001

شماؿ غزة

100

30.69

4.93

-

-

-

-

-

-

1

رفح

89

30.31

4.35

1

**0.001

**0.001

//0.117

//0.212

//0.114

**0.001

شرؽ خانيكنس

45

23.80

5.86

-

1

**0.001

**0.001

**0.001

**0.001

**0.001

غرب خانيكنس

55

26.91

5.91

-

-

1

*0.018

**0.005

**0.005

//0.149

الكسطى

51

29.04

3.96

-

-

-

1

//0.724

//0.866

//0.205

شرؽ غزة

60

29.35

4.56

-

-

-

-

1

//0.830

//0.081

غرب غزة

78

29.18

4.02

-

-

-

-

-

1

//0.100

شماؿ غزة

100

28.03

4.18

-

-

-

-

-

-

1

رفح

89

30.36

4.63

1

**0.001

*0.020

//0.399

//0.350

//0.122

**0.001

شرؽ خانيكنس

45

25.24

6.25

-

1

**0.003

**0.001

**0.001

**0.001

//0.226

غرب خانيكنس

55

28.33

5.36

-

-

1

//0.195

//0.191

//0.363

*0.021

الكسطى

51

29.61

4.45

-

-

-

1

//0.966

//0.610

**0.001

شرؽ غزة

60

29.57

4.50

-

-

-

-

1

//0.626

**0.001
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المنطقة

البعد

التعمرمرة

العدد

المتوسط

النحراف

الفروقات البعدرة

الحسابي

المعراري

1

2

3

4

5

6

7

غرب غزة

78

29.14

4.90

-

-

-

-

-

1

**0.001

شماؿ غزة

100

26.35

5.45

-

-

-

-

-

-

1

رفح

89

123.07

17.10

1

**0.001

**0.007

//0.523

//0.933

//0.375

**0.001

الدرجة

شرؽ خانيكنس

45

105.53

20.36

-

1

**0.009

**0.001

**0.001

**0.001

*0.046

الكمية

غرب خانيكنس

55

114.87

21.73

-

-

1

//0.072

*0.017

//0.065

//0.316

المساءلة

الكسطى

51

121.08

14.76

-

-

-

1

//0.607

//0.889

**0.003

اإلدارية

شرؽ غزة

60

122.82

16.07

-

-

-

-

1

//0.472

**0.001

غرب غزة

79

120.63

18.02

-

-

-

-

-

1

**0.001

لمقياس

 التساؤل السادس" :ما مستوى الذكاء العاطفي لدى مدرري المدارس الثانورة بمحافظات غزة من
وجية نظر المعممرن؟

لمتعرؼ إلى مستكل الذكاء العاطفي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية
نظر المعمميف ،قامت الباحثة بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لدرجات فقرات

المقياس كالدرجة الكمية لممقياس ككؿ ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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جدول ( :)5.12روضح المتوسطات الحسابرة والنحرافات المعراررة واألوزان النسبرة لفقرات الستبانة
الذكاء العاطفي لدى مدرري المدارس الثانورة بمحافظات غزة من وجية نظر المعممرن
الرقم
1

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعراري
3.82

1.0

76.3

28

3.87

0.9

77.5

26

3

يسعى مدير مدرستي لتطكير أدائو باستمرار.

3.97

0.9

79.4

18

4

يعبر عف مشاعره اإليجابية المفرحة بسيكلة.

4.08

0.9

81.6

5

5

يتصؼ مدير مدرستي بقدرتو عمى استيعاب اآلخريف.

3.96

0.9

79.2

19

3.91

0.9

78.2

23

4.05

1.0

81.0

10

8

يحتفظ مدير مدرستي بيدكئو عند التعرض لمشكمة ما.

3.85

1.0

77.0

27

9

يستطيع مدير مدرستي التركيز عند التعرض لمضغكط.

3.99

0.9

79.8

14

10

يتسـ مدير مدرستي بالسمكؾ المرف.

3.99

0.9

79.9

13

11

يتقبؿ مدير مدرستي مناقشة آرائو أك مقترحاتو.

3.98

0.8

79.6

17

12

يتعامؿ مدير مدرستي مع المرؤكسيف بشكؿ إيجابي.

4.06

0.9

81.2

8

13

يطرح مدير مدرستي عدة حمكؿ عند التعرض لمشكمة.

3.98

0.9

79.7

16

14

يسعى مدير مدرستي إلى اإلبداع كالتميز.

4.07

0.9

81.5

7

15

يسعى مدير مدرستي لتحقيؽ أىدافو بكؿ إصرار.

4.12

0.9

82.5

3

16

يحافظ مدير مدرستي عمى مشاعر العامميف في المدرسة.

3.91

1.0

78.2

24

3.77

1.0

75.4

29

18

يساعد مدير مدرستي المعمميف في إنجاز أعماليـ.

3.94

0.9

78.9

20

19

يفرح مدير مدرستي لفرح اآلخريف.

4.18

0.9

83.5

1

20

يدعـ مدير مدرستي المعمميف في تحقيؽ أىدافيـ.

4.02

0.9

80.5

11

21

يفيـ مدير مدرستي مالمح المعمميف النفسية.

3.91

0.9

78.2

25

2

6
7

17

يتحكـ مدير مدرستي في انفعاالتو أثناء العمؿ.

الوزن النسبي الترترب

يتجنػػب مػػدير مدرس ػػتي أخطائػػو السػػابقة عن ػػد تنفي ػػذ الخط ػػط
المستقبمية.

يتغم ػػب م ػػدير مدرس ػػتي عم ػػى مػ ػكاطف الض ػػعؼ لدي ػػو كيع ػػزز
مكاطف القكة .
يتصػػؼ مػػدير مدرسػػتي بشخصػػيتو الكاعيػػة فػػي التعامػػؿ مػػع
اآلخريف.

يتقب ػػؿ م ػػدير مدرس ػػتي م ػػف يخالف ػػو الػ ػرأم م ػػف الع ػػامميف ف ػػي
المدرسة.
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الرقم

المتوسط النحراف

الفقرة

الحسابي المعراري

الوزن النسبي الترترب

22

يتفيـ مدير مدرستي ظركؼ العامميف في المدرسة.

3.93

0.9

78.6

22

23

يبني مدير مدرستي عالقات جيدة مع المعمميف.

4.15

0.9

83.0

2

24

يستطيع مدير مدرستي التحدث بطالقة أماـ الجميكر.

4.09

0.9

81.8

4

25

يستطيع مدير مدرستي إقناع اآلخريف بكجية نظره.

3.98

0.9

79.7

15

26

يحث مدير مدرستي عمى العمؿ الجماعي.

4.05

0.9

81.0

9

27

يسيـ مدير مدرستي في إيجاد أجكاء إيجابية في العمؿ.

4.05

0.9

81.0

10

3.94

1.0

78.8

21

يمثؿ مدير مدرستي مكضع ثقة بالنسبة لممعمميف.

4.07

1.0

81.5

6

المقراس الثاني "الذكاء العاطفي"

3.99

0.9

79.8

-

28
29

ي ارع ػػي م ػػدير مدرس ػػتي الف ػػركؽ الفردي ػػة عن ػػد إس ػػناد الميػ ػػاـ
لمعامميف في المدرسة.

أظيرت النتائج إلى أف المتكسط الحسابي لممكافقة عمى فقرات المقياس الثاني( :الذكاء
العاطفي) لدل مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف بمغ ( )3.99درجة،

كبانحراؼ معيارم بمغ ( )0.9درجة ،كبكزف نسبي ( ،)%79.8كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة
كبيرة مف المعمميف عمى أف مدراء المدارس لدييـ الذكاء العاطفي بدرجة مرتفعة.

وفرما رمي أعم فقرترن:
 الفقرة التي تنص عم " يفرح مدير مدرستي لفرح اآلخريف" جاءت بالمرتبة األكلى حيث بمغ الكزف
النسبي لمفقرة  %83.5بمتكسط حسابي  4.18درجة كانحراؼ معيارم  0.9درجة ،مما يعني أف
المتكسط أعمى مف درجة الحياد ( ،)3أم أف المعمميف يكافقكف بدرجة كبيرة عمى أف مدير

المدرسة يفرح لفرح اآلخريف.

 كاتفقت مع دراسة (األسطؿ )2010 ،حيث حصمت الفقرة "أنا متناغـ مع أحاسيس اآلخريف"
وتعزو الباحثة ذلك  :كعي المدراء بأىمية التكاصؿ االجتماعي مع المعمميف كمشاركتيـ
أفراحيـ كمناسباتيـ ىك أقصر الطرؽ لكسب قمكبيـ مما يزيد كيكطد العالقات كالتقارب بيف المدير
كمعمميو كينشر أجكاء المحبة كاأللفة مما يؤثر إيجابان عمى سير العمؿ.
 الفقرة التي تنص عم " يبني مدير مدرستي عالقات جيدة مع المعمميف" جاءت بالمرتبة الثانية
حيث بمغ الكزف النسبي لمفقرة  %83.0بمتكسط حسابي  4.15درجة كانحراؼ معيارم 0.9
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درجة ،مما يعني أف المتكسط أعمى مف درجة الحياد ( ،)3أم أف المعمميف يكافقكف بدرجة كبيرة
عمى أف مدير المدرسة يبني عالقات جيدة مع المعمميف

وتعزو الباحثة ذلك.إلى كعي المديريف إلى أىمية كجكد عالقات جيدة بينيـ كبيف معممييـ مما
يدعـ سير العمؿ بسالسة ك مركنة ك يدعـ تعزيز الثقة المتبادلة بينيـ.

وفرما رمي أدن فقرات:
 الفقرة التي تنص عم  " :يتقبؿ مدير مدرستي مف يخالفو الرأم مف العامميف في المدرسة" حيث
بمغ الكزف النسبي لمفقرة  %75.4بمتكسط حسابي  3.77درجة كانحراؼ معيارم  1.0درجة ،مما

يعني أف المتكسط أعمى مف درجة الحياد ( ،)3أم أف المعمميف يكافقكف بدرجة كبيرة عمى أف

مدير المدرسة يتقبؿ مف يخالفو الرأم مف العامميف في المدرسة.
وتعزو الباحثة ذلك :إل

أف

أبسط مميزات المدير الناجح االستماع إلى آراء اآلخريف

كاالستفادة منيا حتى كاف خالفت كجية نظره كالتي ىي مف أىـ مميزات األذكياء عاطفيان.

 الفقرة التي تنص عم  " :يتحكـ مدير مدرستي في انفعاالتو أثناء العمؿ" حيث بمغ الكزف النسبي
لمفقرة  %76.3بمتكسط حسابي  3.82درجة كانحراؼ معيارم  1.0درجة ،مما يعني أف المتكسط
أعمى مف درجة الحياد ( ،)3أم أف المعمميف يكافقكف بدرجة كبيرة عمى أف مدير المدرسة يتحكـ

في انفعاالتو أثناء العمؿ".

وتعزو الباحثة ذلك إل  :قدرة مديرم المدارس عمى ضبط النفس في المكاقؼ الحرجة داللة

عمى حسف التصرؼ ك الفطنة في اختيار السمكؾ المناسب لممكقؼ المناسب.

التساؤل السابع :ىل روجد عالقة ارتباطرة ذات دللة إحوائرة عند مستوى دللة

( (α<0.05برن مستوى الذكاء العاطفي ودرجات المساءلة اإلداررة لدى مدراء المدارس الثانورة
في محافظات غزة؟

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد مصفكفة معامالت االرتباط بيرسكف ( Person

" )Correlation Coefficientلمتعرؼ إلى طبيعة العالقة بيف درجات الذكاء العاطفي كدرجات
المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات غزة ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية

مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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جدول ( :) 5.13روضح موفوفة معامالت الرتباط لبررسون لدراسة العالقة برن درجات الذكاء العاطفي
ودرجات المساءلة اإلداررة لدى مدراء المدارس الثانورة في محافظات غزة
مقراس المساءلة اإلداررة
التونرف

النضباط

العمل

المقراس

الكعي بالذات

الوظرفي

إدارة االنفعاالت
كالتنظيـ الذاتي
التعاطؼ مع
اآلخريف

مقراس الذكاء العاطفي

الميارات االجتماعية
الدرجة الكمية
لمقياس الذكاء

واإلنجاز

أخالقرات
الوظرفة
العامة

المجال

اإلنساني

الدرجة الكمرة
لمقراس

المساءلة
اإلداررة

**.681

**.770

**.779

**.795

**.838

**.654

**.742

**.742

**.728

**.789

**.626

**.718

**.759

**.747

**.791

**.641

**.724

**.727

**.702

**.771

**

**

**

**

**

.682

.778

.801

.794

.852

العاطفي
إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
إحوائرا عند  \\ 0.05غرر دالة إحوائراً
ً
ً

تبرن من خالل النتائج ما رمي:
الدرجة الكمرة لمقراس الذكاء العاطفي :تبيف كجكد عالقة طردية ايجابية ذات داللة إحصائية

( (α<0.01بيف الدرجة الكمية لمقياس الذكاء العاطفي كبيف الدرجة الكمية لمقياس الدرجة الكمية
لممساءلة اإلدارية كأبعادىا التالية( :االنضباط الكظيفي ،العمؿ كاإلنجاز ،أخالقيات الكظيفة العامة،

المجاؿ اإلنساني) لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات غزة ،أم أنو كمما ارتفع مستكل الذكاء
العاطفي كمما ارتفع مستكل ممارسة المساءلة اإلدارية كأبعادىا لدل مدراء المدارس الثانكية في

محافظات غزة ،كفيما يمي تكضيح العالقة بيف أبعاد الذكاء العاطفي كبيف مقياس المساءلة اإلدارية.
وتستدل الباحثة بذلك عم أن:

المدير الذم يتمتع بذكاء عاطفي مرتفع تصطبغ ممارستو لممساءلة اإلدارية بصبغة أكثر
إيجابية كأكثر مف أكلئؾ الذيف يتمتعكف بذكاء عاطفي أقؿ حيث يتسـ سمككو في ممارسة المساءلة

بالمكضكعية كالقدرة عمى التكيؼ كالسالسة في التصدم لممعيقات كايجاد حمكؿ لممشكالت ،كيككف

أكثر قدرة عمى تفيـ مشاعر كظركؼ المعمميف مما يؤدم لرفع مستكل المدرسة ككؿ كيعطي فرصة

أكبر نحك اإلبداع كالتميز.
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كما أف ىذه النتيجة تنسجـ مع أبحاث العمماء التي تعزك النجاح في الحياة كالعمؿ إلى الذكاء

العاطفي بنسبة ( )%80ك(  )%20لمذكاء المعرفي.

كأيضا تعد ىذه النتيجة داللة عمى استيعاب المعمميف لدكر المدراء القيادم بشكؿ أفضؿ

كتقدي ار لحجـ المسئكلية الممقاة عمى عاتقيـ.

كما أف المساءلة مف حيث ككنيا قيمة اجتماعية ترتبط بتحقيؽ قيـ الديمقراطية كالشفافية
كالتمكيف ،إضافة لككنيا كسيمة لتأسيس كتعزيز عالقات فعالة بيف األفراد ،كىي كسيمة لمتابعة أداء
العامميف ،كضبط العمؿ اإلدارم ،كحسف التكجيو ،كتحقيؽ الفاعمية ،كالكفاءة لممؤسسات بتكفير الثقة

المتبادلة داخؿ المؤسسة فأنيا بذلؾ تساىـ في رفع مستكل الذكاء العاطفي.
كما أف حصكؿ البعد اإلنساني في استبانة المساءلة اإلدارية عمى أعمى كزف نسبي كالبعد

االجتماعي في استبانة الذكاء العاطفي يؤكد انسجاـ كمنطقية نتيجة الدراسة.

كذلؾ كمو يؤيد النتيجة التي تؤكد العالقة الجكىرية الطردية بيف متغيرم الدراسة.
 التساؤل الثامن :ىل روجد تأثرر ذو دللة إحوائرة عند مستوى دللة ( )α<0.05لمدرجة
الكمرة لمذكاء العاطفي عم

الثانورة في محافظات غزة؟

الدرجة الكمرة لمقراس المساءلة اإلداررة لدى مدراء المدارس

لمتعرؼ إلى أثر الدرجة الكمية لمقياس الذكاء العاطفي عمى الدرجة الكمية لمقياس المساءلة
اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات غزة ،فقد تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط
بالطريقة المباشرة لمتعرؼ إلى المتغيرات التي يمكنيا التنبؤ بداللة إحصائية لممساءلة اإلدارية (المتغير

التابع) ،النتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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جدول ( :)5.14روضح ممخص نتائج تحمرل النحدار الخطي البسرط لمتعرف إل أثر الدرجة الكمرة لمقراس
الذكاء العاطفي عم الدرجة الكمرة لمقراس المساءلة اإلداررة لدى مدراء المدارس الثانورة في محافظات
غزة
المعامالت الغرر معراررة
المتغررات المستقمة
المعامل البائي B

المعراري

الثابت

24.9

الدرجة الكمرة لمقراس الذكاء العاطفي

0.8

0.0

معامل التحدرد R2

المعراررة

الخطأ
2.6

قرمة ")478 ،1( "F

المعامالت
مستوى

اختبار ت

الدللة

برتا

0.9

9.4

**0.001

35.5

**0.001

**1,260.0
0.725

إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
إحوائرا عند  \\ 0.05غرر دالة إحوائراً
ً
ً

كجكد تأثير جكىرم ذك داللة إحصائية لمدرجة الكمية لمقياس الذكاء العاطفي عمى درجة

المساءلة اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات غزة ،كقد فسر النمكذج ما نسبتو
( )%72.5مف التبايف الكمي في مستكل المساءلة اإلدارية ،أما ( )%27.5ترجع إلى عكامؿ أخرل،
فقد بمغ معامؿ التحديد لمنمكذج ( ،)0.725كمف خالؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ تبيف أف

معامالت نمكذج االنحدار دالة إحصائية ،كيمكف صياغة معادلة االنحدار الخطي التي تعيف عمى
التنبؤ بدرجات (المساءلة اإلدارية) بمعمكمية الدرجة الكمية لمقياس الصكرة التالية :المساءلة اإلدارية =

(( )0.8+24.9الدرجة الكمية لمقياس الذكاء العاطفي).

مف المعادلة السابقة تبيف أنو كمما ارتفع مستكل الذكاء العاطفي بدرجة كاحدة كمما أدل ذلؾ

إلى ارتفاع في مستكل ممارسة المساءلة اإلدارية ب ( 0.8درجة).

 التساؤل التاسع :ىل روجد تأثرر ذو دللة إحوائرة عند مستوى دللة ( )α<0.05ألبعاد
الذكاء العاطفي عم المساءلة اإلداررة لدى مدراء المدارس الثانورة في محافظات غزة؟

لمتعرؼ إلى أثر أبعاد الذكاء العاطفي عمى الدرجة الكمية لمقياس المساءلة اإلدارية لدل مدراء
المدارس الثانكية في محافظات غزة ،فقد تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة

التراجعية  step wiseلمتعرؼ إلى المتغيرات التي يمكنيا التنبؤ بداللة إحصائية لممساءلة اإلدارية
(المتغير التابع) ،كقد تـ إدخاؿ المتغيرات التالية لمنمكذج( :الكعي بالذات ،إدارة االنفعاالت كالتنظيـ
الذاتي ،التعاطؼ مع اآلخريف ،الميارات االجتماعية) ،كتـ التكقؼ عند الخطكة الثالثة كقد كجد أف
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إحصائيا كليا أثر عمى نمكذج التنبؤ( :إدارة االنفعاالت كالتنظيـ الذاتي ،الكعي
المتغيرات التالية دالة
ن
بالذات ،الميارات االجتماعية) كىي مرتبة حسب قكة تأثيرىا عمى درجة المساءلة اإلدارية ،النتائج
مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
جدول ( :)5.15روضح ممخص نتائج تحمرل النحدار الخطي المتعدد بالطررقة التراجعرة ألبعاد مقراس
الذكاء العاطفي (المتغرر المستقل) عم المساءلة اإلداررة (المتغرر التابع) لدى مدراء المدارس الثانورة في
محافظات غزة
المعامالت الغرر معراررة
المتغررات المستقمة

المعامل

الخطأ

البائي B

المعراري

الثابت

19.3

2.4

المعامالت
المعراررة

اختبار ت

برتا

مستوى
الدللة

7.9

**0.001

إدارة النفعالت والتنظرم الذاتي

1.1

0.2

0.3

6.9

**0.001

الوعي بالذات

1.3

0.2

0.4

8.3

**0.001

الميارات الجتماعرة

1.0

0.1

0.3

7.8

**0.001

قرمة ")478 ،3( "F

**565.7

معامل التحدرد R2

0.781

إحوائرا عند  * 0.01دالة
** دالة
إحوائرا عند  \\ 0.05غرر دالة إحوائراً
ً
ً

تبيف مف خالؿ النتائج في الجدكؿ السابؽ كجكد تأثير جكىرم ذك داللة إحصائية لدرجات:

(إدارة االنفعاالت كالتنظيـ الذاتي ،الكعي بالذات ،الميارات االجتماعية) عمى درجة ممارسة المساءلة
اإلدارية لدل مدراء المدارس الثانكية في محافظات غزة ،كقد فسر النمكذج نسبة  %78.1مف التبايف

الكمي في مستكل ممارسة المساءلة اإلدارية ،أما  %21.9ترجع إلى عكامؿ أخرل ،فقد بمغ معامؿ

التحديد لمنمكذج  ،0.781كمف خالؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ تبيف أف معامالت نمكذج
االنحدار دالة إحصائية ،كيمكف صياغة معادلة االنحدار الخطي التي تعيف عمى التنبؤ بدرجات

(المساءلة اإلدارية) بمعمكمية درجات كؿ مف( :إدارة االنفعاالت كالتنظيـ الذاتي ،الكعي بالذات،
الميارات االجتماعية) في الصكرة التالية:
المساءلة اإلداررة= ( 1.1+ 19.3إدارة النفعالت والتنظرم الذاتي) ( 1.3+الوعي بالذات) 1.0 +
(الميارات الجتماعرة).
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مف المعادلة السابقة تبيف أنو كمما ارتفع مستكل إدارة االنفعاالت كالتنظيـ الذاتي بدرجة كاحدة

كمما أدل ذلؾ إلى ارتفاع في درجات ممارسة المساءلة اإلدارية ب ( )1.1درجة ،كذلؾ تبيف أف كمما
ارتفع مستكل الكعي بالذات بدرجة كاحدة كمما أدل ذلؾ إلى ارتفاع في درجات ممارسة المساءلة

اإلدارية ب  1.3درجة ،كما تبيف أف كمما ارتفع مستكل الميارات االجتماعية بدرجة كاحدة كمما أدل

ذلؾ إلى ارتفاع في درجات ممارسة المساءلة اإلدارية ب ( )1.0درجة.

 5.3توورات الدراسة:
كفي ضكء نتائج الدراسة أكصت الدراسة بعدة تكصيات منيا:
 .1عقد دكرات تدريبية لممديريف الذيف بحاجة لرفع كفاياتيـ في ممارسة المساءلة اإلدارية.

 .2أف تضع الك ازرة آليات كاضحة المعالـ لممساءلة اإلدارية لمساعدة المديريف في أداء عمميـ.
 .3عقد لقاءات تربكية بيف مديرم المدارس لتبادؿ الخبرة في مجاؿ ممارسة المساءلة.

 .4ضركرة مراعاة ك ازرة التربية ك التعميـ اختيار مديرم ك معممي منطقتي شماؿ غزة ك شرؽ
خانيكنس لمحد مف حركة التنقالت المستمرة فييما بحيث يككنكا مف سكاف تمؾ المنطقتيف إف

أمكف.

 .5العمؿ عمى تخفيؼ ضغط العمؿ اإلدارم مما يدعـ ممارسة المساءلة بشكؿ أكثر إيجابية.
 .6األخذ بعيف االعتبار مستكل الذكاء العاطفي عند اختيار القيادات التربكية.
 .7عقد كرش عمؿ بغرض رفع مستكل الذكاء العاطفي لدل مديرم المدارس.

 .8إجراء دراسات عمى الذكاء العاطفي ،كربطيا بمتغيرات جديدة غير متغيرات الدراسة الحالية.

الدرسة:
 5.4مقترحات ا
في ضكء نتائج الدراسة تقترح الباحثة إجراء الدراسات لمدراسة التالية:
 -1إجراء دراسة بيف المساءلة اإلدارية ك عالقتيا بالرضا الكظيفي لدم المعمميف.
 -2إجراء دراسة بيف المساءلة اإلدارية كعالقتيا بالقيادة التحكيمية في المدارس الثانكية.
 -3إجراء دراسة بيف المساءلة اإلدارية كعالقتيا

 -4إجراء دراسة حكؿ الذكاء العاطفي ك عالقتو باإلبداع اإلدارم.
 -5إجراء دراسة حكؿ الذكاء العاطفي ك عالقتو بالقيادة المكزعة.
 -6تصميـ مقياس جديد لمذكاء العاطفي يناسب الحقؿ التربكم.
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املصادر واملزاجع
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الموادر والمراجع
 -القرآن الكررم.

 -الحدرث الشررف.

أول :المراجع العربرة:
ً

 -1ابف منظكر ،جماؿ الديف ( " .)2003لسان العرب " المجمد الثاني عشر ،دار الكتب العممية،
بيركت ،لبناف.

 -2ابف منظكر ،جماؿ الديف ( " .)2003لسان العرب " المجمد الرابع عشر ،دار الكتب العممية،
بيركت ،لبناف.

 -3أبك السعد ،عبد السميع (" .)2005الذكاء الوجداني" مركز النخبة ،دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة.

 -4أبك جادك ،صالح (")2000عمم النفس التربوي" دار المسيرة لمنشر ،عماف ،األردف.
 -5أبك حشيش ،بساـ (  ")2010درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظة غزة لممساءلة
تجاه المعمميف" مجمة الجامعة اإلسالمرة ،المجمد الثامف عشر ،العدد الثاني،ص.626-597

 -6أبك حطب ،فكاز ،صادؽ ،آماؿ(" )1991مناىج البحث وطرق التحمرل اإلحوائي في العموم
النفسرة التربورة الجتماعرة" مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة

 -7أبك حمدة ،سعدة ("،)2008درجة تطبيؽ المساءلة اإلدارية كعالقتيا بمستكل الرضا الكظيفي

لمعممي المدارس الثانكية الخاصة بمحافظة العاصمة عماف مف كجيو نظرىـ" ،رسالة ماجسترر

بجامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا بعماف ،األردف.
 -8أبك سنجر ،رامي ( ":)2016الشفافية اإلدارية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة
كعالقتيا بفاعمية االتصاؿ اإلدارم " رسالة ماجسترر ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف

 -9أبك صالح ،محمد صبحي ( ")2001الطرق اإلحوائرة" دار اليازكرل لمنشر كالتكزيع ،عماف
 -10أبك عفش ،إيناس ( "،)2011أثر الذكاء العاطفي عمى مقدرة مدراء مكتب األكنركا بغزة عمى
اتخاذ القرار كحؿ المشكالت" رسالة ماجسترر في الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطيف.

 -11أخكارشيدة ،عالية (" :)2006المساءلة والفاعمرة في اإلدارة التربورة " ،دار الحامد ،عماف،
األردف.

 -12األعسر ،صفاء ،كفاني ،عالء الديف (" )2007الذكاء الوجداني" ط ،2دار الزىراء ،الرياض،
السعكدية.

 -13األيكب ،أيكب بف خالد (" .)2007الذكاء العاطفي و وناعة الحراة" .ك ازرة التربية ك التعميـ،
المدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية.
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 -14البحيرم ،محمد (" )2007تنمية الذكاء الكجداني لخفض بعض المشكالت لعينة مف األطفاؿ
المضطربيف سمككيان ،مجمة دراسات نفسرة ،المجمد ( ،)17العدد (.)3

 -15بظاظك ،عزمي ،)2010( .أثر الذكاء العاطفي عمى األداء الكظيفي لممدراء العامميف في مكتب
غزة اإلقميمي التابع لألكنركا ،رسالة ماجسترر ،كمية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة،

فمسطيف.

 -16الجالبنة ،مصطفى ،العتكـ ،فايز (2008ـ) .درجة تطبيؽ المساءلة اإلدارية لدل مديرم

كرؤساء األقساـ في الجامعات األردنية الحككمية كالخاصة ،األردف :إربد لمبحوث والدراسات،

مجمد ،11عدد ،2ص.173-137

 -17جكلماف ،دانييؿ ( .)2000الذكاء الوجداني ترجمة (ليمى الجبالي كمحمد يكنس) المجمس
الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.

 -18حتاممة ،عبد السالـ .سالمة ،كايد (2017ـ) .درجة تطبيؽ المساءلة اإلدارية كالحككمة
المؤسسية كالعالقة بينيما في مديريات التربية كالتعميـ في األردف مف كجية نظر القادة اإلدارييف

فييا ،جامعة السمطاف قابكس" مجمة الدراسات التربورة والنفسرة مجمد ،11عدد،1ص-102
.122

 -19حجى ،أحمد .)2000( .اإلدارة التربورة و اإلدارة التعمرمرة .دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر.

 -20الحريرم،رافدة (" )2007ميارات القرادة التربورة في اتخاذ الق اررات اإلداررة" دار المناىج،
عماف ،األردف.
 -21الحسف ،مي (2010ـ) .درجتا المساءلة كالفاعمية اإلدارية التربكية كالعالقة بينيما لدل مديرم
المدارس الحككمية الثانكية كمديراتيا في محافظات الضفة الغربية مف كجية نظر العامميف في

مديريات التربية كالتعميـ ،رسالة ماجسترر ،نابمس :جامعة النجاح.

 -22حسيف ،سالمة (" )2006الذكاء النفعالي لمقرادة التربورة" دار الفكر ،عماف ،األردف.

 -23حسيف ،محمد عبد اليادم (" )2003تربورات المخ البشري" دار الفكر ،عماف ،األردف.
 -24الحكيمة ،أمثاؿ ( " )2017طبيعة العالقات بيف جكدة الحياة كالذكاء العاطفي لدل طالب جامعة
الككيت" رسالة ماجسترر ،جامعة الككيت ،الككيت ،الككيت.

 -25الخضر ،عثماف (" )2006الذكاء الوجداني ،إعادة وراغة مفيوم الذكاء" دار اإلبداع الفكرم،
الككيت ،الككيت.

 -26الخفاؽ ،إيماف (" )2014الذكاء النفعالي" دار المناىج ،بيركت ،لبناف.

 -27خكالدة ،محمكد (" )2004الذكاء العاطفي والذكاء النفعالي" دار الشركؽ ،عماف ،األردف.
 -28الداىكؾ ،ىبة (2014ـ) .تصكر مقترح لتطكير ممارسة المساءلة الذكية لدل مديرم مدارس
ككالة الغكث الدكلية بمحافظة غزة ،رسالة ماجسترر ،غزة :الجامعة اإلسالمية.
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 -29الدجني ،إياد ( ")2011دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي" دراسة كصفية
تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية " ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة دمشؽ،

سكريا.
 -30الدىدار ،أنيسة (2016ـ) .درجة تقبؿ معممي المدارس الثانكية بمحافظات غزة لممساءلة
التربكية كعالقتيا بمستكل األداء الكظيفي لدييـ ،رسالة ماجسترر ،غزة :الجامعة اإلسالمية.

 -31الدكيرم،أحمد( ":)2002المساءلة في اإلدارة العامة في األردف مف كجية نظر المدراء في ك ازرة
التنمية اإلدارية كأجيزة الرقابة المركزية " رسالة ماجسترر،جامعة اليرمكؾ،إربد،األردف

 -32رزؽ  ،عبدالسميع (" )2001مدل فاعمية برنامج التنكير الكجداني في تنمية الذكاء الكجداني
لمطالب ك الطالبات" مجمة ام القرى لمعموم التربورة والجتماعرة واإل نسانرة كمية التربية،جامعة

أـ القرل المجمد( )15العدد( )2ص ()111_61

 -33الرفكع ،محمد (2011ـ)" الذكاء العاطفي كعالقتو بالتكيؼ مع الحياة الجامعية" البحريف :مجمة
العموم التربورة والنفسرة ،مجمد  ،12عدد 115-83،2

 -34الرقاد ،عزيزة ،أبك دية ،ىناء (" )2012الذكاء األكاديمي لدل القادة األكاديمييف في الجامعات

األردنية الرسمية كعالقتو بسمكؾ المكاطف" مجمة الجامعة اإلسالمرة لمدراسات التربورة

والنفسرة ،المجمد  ،20العدد763-737،2

 -35الريماكم ،محمد ( ")2003في عمم نفس الطفل" دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع عماف ،األردف.
 -36الزغبي ،ميسكف (" )2003تحقيؽ المساءلة اإلدارية في مديريات التربية كالتعميـ في األردف
كمعكقات تحقيقيا" رسالة ماجسترر ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف ،األردف.

 -37سالـ ،بسمة (" )2014الذكاء العاطفي لمديرم المدارس الثانكية كعالقتو بالكالء التنظيمي
لممعمميف" رسالة ماجسترر ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لممدارس العميا ،غزة ،فمسطيف.

 -38سعد،مراد عمي عيسى(")2009الذكاء الوجداني"دار الكتب العممية لمنشر ك التكزيع،بيركت،لبناف
 -39سعيدة ،بف غبلاير (" )2015الذكاء العاطفي ك عالقتو بالتكافؽ الميني دراسة ميدانية عمى عينة
مف أساتذة جامعة محمد خيضر بسكرة" الجزائر،الجزائر

 -40السكارنة ،بالؿ خمؼ (" )2011اإلبداع اإلداري" دار المسيرة ،عماف ،األردف.
 -41سالمة ،جياد ( ،)2013دكر المساءلة في تحسيف أداء المعمميف بمدارس ككالة الغكث بغزة مف
كجيو نظر المديريف كسبؿ تطكيره ،رسالة ماجسترر ،لكمية التربية في جامعة األزىر بغزة،

فمسطيف

 -42السمطة الكطنية الفمسطينية ،ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ( )2017الكتاب اإلحوائي التربوي
السنوي لمتعمرم العام والتعمرم العالي" غزة ،فمسطيف.
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 -43السمادكني ،السيد إبراىيـ (" )2007الذكاء الوجداني_ أسسو ،تطبرقاتو ،تنمرتو" ،دار الفكر
ناشركف كمكزعكف،عماف ،األردف

 -44سينغ ،داليب (" )2006الذكاء النفعالي في العمل" ترجمة عبد الحكيـ الحزامي ،دار الكتب
العممية ،القاىرة ،مصر.
 -45الشبكة العربية لضماف الجكدة في التعميـ العالي(")2010معجـ مصطمحات ضماف الجكدة في

العالي"https://docplayer.fr/6520304-%60dhd-glossary-of-quality-
التعميـ
assurance-in-higher-educationال-prepared-by-education.html
 -46الشريؼ ،حنيف ( ،)2013رسالة ماجستير غير منشكرة ،لكمية التجارة قي الجامعة اإلسالمية
بغزة ،فمسطيف

 -47شعمة ،عبد السميع (" )2005أثر الذكاء االنفعالي كالقدرة عمى اتخاذ القرار عمى فعالية
التدريس لدل طالب التدريب الميداني بكمية المعمميف بمجمة المكرمة" مجمة كمرة التربية جامعة
بنيا ،المجمد السادس عشر ،العدد ( ،)65ص 137-163

 -48الشيراني ،نكرة (2015ـ) .واقع تطبرق المساءلة اإلداررة في المدارس الحكومرة لمبنات
بشمال مدرنة الرراض من وجية نظر مدرراتيا ،مصر :مجمة كمية التربة ،مجمد  ،26عدد

،102ص 278-227

 -49الشيخ،سميماف(:)2008سركولوجرة الفروق الفردرة في الذكاء ط،4دار المسيرة لمنشر ك
الطباعة ،عماف،األردف

 -50صالح ،أحمد (" )2010اإلدارة بالذكاءات – منيج التمرز الستراترجي والجتماعي لممنظمات"
دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 -51طرخاف،محمد(")2006المساءلة مفيوميا و أنواعيا و تطبرقاتيا في اإلدارة المدرسرة" ،دائرة
التربية ك التعميـ ،معيد التربية،األنكركا

 -52الطكيؿ ،ىاني" )1999( .اإلدارة التعمرمرة مفاىرم وأفاق" ،دار كائؿ لمنشر ،عماف ،األردف.

 -53الطكيؿ ،ىاني" )2006( .اإلدارة التربورة و السموك المنظمي-سموك األفراد و الجماعات في
النظم" دار كائؿ ،عماف ،األردف.

 -54عاشكر،مي(")2012سمات الشخصية لدل العامالت بمينة الشرطة عالقتيا بالذكاء العاطفي ك
بعض المتغيرات"رسالة ماجسترر،الجامعة االسالمية،غزة ،فمسطيف

 -55عبد الستار ابراىيـ ( )2005المنكعات في عمـ النفس كالحياة كالذكاء الكجداني htt//www
hayatnf

 -56عثماف ،فاركؽ السيد( ")2001القمق وادارة الضغوط النفسرة" الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي،
القاىرة  ،مصر.
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 -57عدس ،محمد عبد الرحيـ (" )1997دور العاطفة في حراة النسان" ،دار الفكر لمطباعة
كالنشر ،عماف ،األردف.

 -58العكايشي بشرل (" )2003الصحة النفسية ك عالقاتيا بالذكاء لدل الشابات الجامعات في كمية
التربية لمبنات" رسالة دكتوراة ،الجامعة المستنصرية ،بغداد  ،العراؽ

 -59العناني ،حناف (2014ـ) .الذكاء العاطفي كعالقتو بالنمط القيادم لدل معممي رياض األطفاؿ
كالمدارس األساسية في منطقة األغكار الكسطى ،الككيت :المجمة التربورة ،مجمد  ،28عدد

،110ص 598-553

 -60العكاممة ،حابس (2013ـ) .مستكل الذكاء العاطفي لدل طالب الدراسات العميا في جامعة

العمكـ اإلسالمية العالمية كعالقتو ببعض المتغيرات ،مصر :كمرة التربرة بأسروط ،مجمد،29

عدد ،1ص266-237

 -61العيتى ،ياسر (" )2003الذكاء العاطفي نظرة جدردة برن الفكر والعاطفة " دار الفكر
المعاصر ،بيركت ،لبناف.

 -62العيتي ،ياسر (" )2006ما فوق الذكاء العاطفي ،حالوة اإلرمان " دار الفكر ،دمشؽ ،سكريا.

 -63فكزم ،سامح (")1999المساءلة والشفافرة :إشكالرات تحدرث اإلدارة الموررة في عالم متغرر
"مركز الدراسات االستراتيجية ،القاىرة ،مصر.
 -64القضاة ،أحمد ( .)2005أنماط القيادة التربكية لدل مديرم كمديرات المدارس الحككمية في
محافظة جرش كعالقتيا بالمساءلة اإلدارية ،رسالة ماجسترر األردف :الجامعة الياشمية.

 -65القيسي ،لبنى عبد الكىاب( ")2005كفايات الذكاء االنفعالي لدل مدراء المدارس الثانكية "رسالة
ماجسترر ،المعيد العربي العالي لمعمكـ التربكية كالنفسية ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراؽ.

 -66الكرد ،عايشة (2016ـ)" الذكاء العقالني كالعاطفي كمدخؿ لتعزيز الميزة التنافسية في الكميات
التقنية في قطاع غزة" رسالة ماجسترر ،غزة :الجامعة اإلسالمية.

 -67كسبرم ،عبير عيد (":)2003اتجاىات مديرم كمديرات المدارس الثانكية نحك المساءلة في
اإلدارة التربكية في محافظات الضفة الغربية" ،رسالة ماجسترر ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس،

فمسطيف.

 -68كنتاب ،محمد " الحكاجز أماـ تطبيؽ المساءلة في مديريات التربية كالتعميـ في المممكة العربية
السعكدية" رسالة ماجسترر ،جامعة الممؾ سعكد ،المممكة العربية السعكدية.

 -69لكلك ،ضياء الديف (2017ـ) درجة ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية بككالة الغكث الدكلية في

محافظات غزة لممساءلة اإلدارية كعالقتيا باالنتماء الميني لمديرم المدارس ،رسالة ماجسترر،

غزة :الجامعة اإلسالمية.
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 -70المجالي ،أماؿ (2010ـ)" أثر المساءلة اإلدارية في فاعمية الجامعات الرسمية األردنية" ،رسالة
ماجسترر ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،عماف ،االردف.

 -71المحارمة ،لبنى (2015ـ) مستكل الذكاء العاطفي لدل معممي التربية الخاصة في المدارس
الحككمية األردنية في ضكء بعض المتغيرات مف كجية نظر المعمميف ،األردف :مؤتة لمبحوث
والدراسات ،مجمد  ،30عدد.6

 -72المدني ،معف ( .)2007المساءلة اإلدارية كتطبيقاتيا كمعكقاتيا في إدارات التربية كالتعميـ،
رسالة دكتوراه ،السعكدية :جامعة أـ القرل.

 -73المصدر ،عبد العظيـ (2008ـ) .الذكاء العاطفي كعالقتو ببعض المتغيرات االنفعالية لدل
طمبة الجامعة ،غزة :مجمة الجامعة اإلسالمرة ،المجمد السادس عشر ،العدد .1

 -74مغارم ،سيير ( ")2018الذكاء العاطفي كعالقتو بالكصمة االجتماعي كحؿ المشكالت لدل
الشباب ذكم اإلعاقة الحركية في قطاع غزة "رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف

 -75المغازم ،إبراىيـ (" )2003الذكاء الجتماعي والوجداني والقرن الحادي والعشررن" مكتبة
اإليماف ،المنصكرة ،مصر.

 -76الميدم محمد() 2004النصح الكجداني.

http://maganin.com/articles/articlesview.asp?key=163

 -77ىاشـ ،سامي(":)2004الذكاء االنفعالي ك عالقتو بالصحة النفسية" مجمة دراسات عربرة في
عمم النفس ،المجمد الثالث ،العدد الثالث.

 -78اليبيؿ ،رامي (2017ـ) .دكر المساءلة اإلدارية لدل قسـ الرقابة الداخمية كعالقتو بتحسيف
األداء اإلدارم في مدارس محافظة غزة ،رسالة ماجسترر ،غزة :الجامعة اإلسالمية.

 -79ىالؿ ،محمد عبد الغني ( ")2010ميارات مقاومة ومواجية الفساد :دور الشفافرة و
المساءلة والمحاسبة في محاربة الفساد مركز تطكير األداء ك التنمية ،مصر الجديدة ،مصر

 -80ك ازرة التربية كالتعميـ ( " :)2017الكتاب اإلحوائي التربوي السنوي" ،إحصائيات اإلدارة العامة
لمتخطيط التربكم بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بغزة ،فمسطيف.
ثانرا :المراجع األجنبرة
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1- Ataphia, D. (2011) An Assessment of Accountability among Teachers in
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2- Carter, Donna (2000) "Anational study of school level Accountability
indicators sgstems" Dissertation a abstracts Internationl, A60/09 p
3208.
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14- Stys, Y& Brown, S (2004) " A. Review Emotional Intelligence
literature and Implication for corrections " research Branch service,
Canada.
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 6املالحق
 ممحق ( :)1الستبانة في وورتيا األولرة.
 ممحق ( :)2قائمرن بأسماء السادة المحكمرن.
 ممحق ( :)3الستبانة في وورتيا النيائرة.
 ممحق ( :)4رسائل تسيرل ميمة لمباحثة.
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ممحق رقم ()1

الستبانة في وورتيا األولرة
بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة األزىـر _ غزة
عمادة الدراسات العمرا
كمرـــة التـربـرة
قسم أوـول التربرة
املوضـوع  /حتكيـم استبانـتني
يف صورتيهما األولية
حضرة األستاذ الدكتور/

احملرتم

السالـ عميكـ كرحمة هلل كبركاتو كبعد،
تقكـ الباحثة بدراسة بيدؼ التعرؼ إلى "درجة ممارسة المساءلة اإلداررة لدى مدرري المدارس
الثانورة وعالقتيا بالذكاء العاطفي لدريم في محافظات غزة".

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية مف جامعة

األزىر ،كبعد اطالع الباحثة عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة أعدت أداة الدراسة كىي عبارة عف
استبانتيف:

الستبانة األول  :استبانة "المساءلة اإلدارية" كتتككف مف ( )29عبارة مقسمة إلى ()4
مجاالت كىي:
المجاؿ األكؿ "االنضباط الكظيفي" ( )7عبارة ،المجاؿ الثاني "العمؿ كاإلنجاز" ( )8عبارة،

أخير المجاؿ الرابع "الجانب اإلنساني" ( )7عبارة.
المجاؿ الثالث "أخالقيات الكظيفة" ( )7عبارات ،ك نا

الستبانة الثانرة :استبانة "الذكاء العاطفي" كتتككف مف ( )29عبارة مقسمة إلى ( )4مجاالت
كىي:
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المجاؿ األكؿ "الكعي بالذات" ( )7عبارات ،المجاؿ الثاني "إدارة االنفعاالت كالتنظيـ كالدافعية

أخير المجاؿ الرابع
الشخصية" ( )8عبارات ،كالمجاؿ الثالث "التعاطؼ مع اآلخريف" ( )7عبارات ،ك نا
"الميارات االجتماعية" ( )7عبارات.
كنظر لما تتمتعكف بو مف خبرة كاسعة في ىذا المجاؿ ،كلما عيدناه عػنكـ مػف خدمػة العمػـ كالبحػث
نا
العممي ،يرجى التكرـ بتحكيـ االستبانتيف مف حيث انتماء العبارات لممجاالت كمناسبتيا مف حيث المغػة
كالصياغة كاقتراح ما تركنو مناسبان مف حيث اإلضافة كالتعديؿ.
عمما بأف المشرؼ عمى ىذه الرسالة ىك الدكتكر /فارز عمي األسود
ن
ولكم مني كل التقدرر والحترام،،

ثالثرا
اسم المحكم ً

التخوص

الدرجة العممرة

مكان العمل

الباحثة :ضراء رأفت أبو شرخ
جوال0599514180 :
إرمرلdyaali0599514180@gmail.com :
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الستبانة الثانرة في وورتيا األولرة
"الذكاء العاطفي"

التعررف اإلجرائي لمذكاء العاطفي:
"قدرة مدير المدرسة الثانكية في محافظات غزة عمى فيـ المشاعر كاالنفعاالت لديو كلدل

اآلخريف كادارتيا كتحديد االستجابة المناسبة ليا".

المجال األول :الوعي بالذات:
قدرة المعمميف عمى معرفة الحالة المزاجية لمدير المدرسة الثانكية في محافظات غزة كامتالؾ الكعي الكافي

إلدراؾ حالتو االنفعالية.

العبارات

م

انتماء العبارة

مناسبة العبارة

غرر

غرر

منتمرة

منتمرة

مناسبة

مالحظات

مناسبة

 .1يتحكـ مدير مدرستي في انفعاالتو أثناء العمؿ.
 .2يتجنب مدير مدرستي أخطائو السابقة عند تنفيذ الخطط
المستقبمية.

 .3يسعى مدير مدرستي لتطكير أدائو باستمرار.
 .4يعبر عف مشاعره اإليجابية المفرحة بسيكلة.
 .5يتصؼ مدير مدرستي بقدرتو عمى استيعاب اآلخريف.
 .6يتغمب مدير مدرستي عمى مكاطف الضعؼ لديو كيعزز
مكاطف القكة.

 .7يتصؼ مدير مدرستي بشخصيتو الكاعية في التعامؿ مع
اآلخريف.

التعدرالت أو المقترحات:
1
2
المجال الثاني :إدارة النفعالت والتنظرم الذاتي
أثر الذكاء العاطفي في قدرة مدير المدرسة الثانكية في قطاع غزة عمى التحكـ في االنفعاالت المختمفة في
شتى النكاحي مما يؤثر عمى قدراتو العقمية كأدائو بشكؿ عاـ.
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انتماء العبارة
العبارات

م

منتمرة

غرر

منتمرة

مناسبة العبارة
مناسبة

غرر

مالحظات

مناسبة

 .1يحتفظ مدير مدرستي بيدكئو عند التعرض لمشكمة
 .2يستطيع مدير مدرستي التركيز عند التعرض
لمضغكط

 .3يتسـ مدير مدرستي بالسمكؾ المرف.
 .4يتقبؿ مدير مدرستي مناقشة آرائو أك مقترحاتو.
 .5يتعامؿ مدير مدرستي مع المرؤكسيف بشكؿ إيجابي
 .6يطرح مدير مدرستي عدة حمكؿ عند التعرض
لمشكمة

 .7يسعى مدير مدرستي إلى اإلبداع كالتميز.
 .8يسعى مدير مدرستي لتحقيؽ أىدافو بكؿ إصرار.
التعدرالت أو المقترحات:
.1
.2
المجال الثالث :التعاطف مع اآلخررن:
كيقصد بو قدرة مدير المدرسة الثانكية في محافظات غزة عمى معرفة كادراؾ مشاعر الغير مما يؤدم إلى
التعاطؼ الكجداني مع اآلخريف.
م

انتماء العبارة

العبارات

منتمرة

 .1يحافظ مدير مدرستي عمى مشاعر العامميف في
المدرسة.
 .2يتقبؿ مدير مدرستي مف يخالفو الرام مف العامميف في
المدرسة.
 .3يساعد مدير مدرستي المعمميف في إنجاز أعماليـ.
 .4يفرح مدير مدرستي لفرح اآلخريف.
 .5يدعـ مدير مدرستي المعمميف في تحقيؽ أىدافيـ.
 .6يفيـ مدير مدرستي مالمح المعمميف النفسية.
 .7يتفيـ مدير مدرستي ظركؼ العامميف في المدرسة.
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غرر
منتمرة

مناسبة العبارة
مناسبة

غرر
مناسبة

مالحظات

التعدرالت أو المقترحات:ػ

.1
.2

المجال الرابع" :الميارات الجتماعرة"

بناء عمى
كيقصد بيا قدرة مدير المدرسة الثانكية في محافظات غزة عمى التعامؿ الجيد كالفعاؿ مع اآلخريف ن
فيـ كمعرفة مشاعرىـ.
انتماء العبارة
الرقم

العبارات

.1

يقدر مدير مدرستي عمى بناء عالقات جيدة مع

.2

منتمرة

المعمميف.
يستطيع مدير مدرستي التحدث بطالقة أماـ
الجميكر.

.3

يستطيع مدير مدرستي إقناع اآلخريف بكجية نظره.

.4

يحث مدير مدرستي عمى العمؿ الجماعي.

.5

يسيـ مدير مدرستي في إيجاد أجكاء إيجابية في
العمؿ.

.6

يراعي مدير مدرستي الفركؽ الفردية عند إسناد

.7

يمثؿ مدير مدرستي مكضع ثقة بالنسبة لممعمميف.

المياـ لمعامميف في المدرسة.

التعدرالت أو المقترحات:

.1
.2
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غرر

منتمرة

مناسبة العبارة
مناسبة

غرر

مناسبة

مالحظات

الستبانة األول في وورتيا األولرة
"المساءلة اإلداررة"

تعرف الباحثة المساءلة اإلداررة إجرائراً بأنيا" :عممية يقكـ بيا مدير المدرسة الثانكية بمحافظات

غزة مف خالؿ متابعة كمحاسبة العامميف كالمعمميف بالمدرسة عمى ما أسند إلييـ مف مياـ كمسئكليات

بيدؼ تحسيف أدائيـ كاالرتقاء بالمستكل العاـ لممدرسة".
المجال األول :النضباط الوظرفي:

التعررف اإلجرائي :السمككيات الكظيفية المرغكب فييا لمديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة كالتزاميـ

بالقكاعد كالسياسات كالمكائح كاألنظمة كالتعميمات كاإلجراءات الخاصة بالمدرسة الثانكية التي يعممكف بيا.

الرقم

العبارات

.1

يبيف مدير مدرستي أىمية المساءلة في العمؿ لجميع
المكظفيف.

.2
.3

يقكـ مدير مدرستي بمساءلة العامميف عف الخطأ فكر

.4

يتابع مدير مدرستي مدل التزاـ العامميف بمكاعيد الدكاـ

.6
.7

غرر

غرر

منتمرة

يمثؿ مدير مدرستي قدكة حسنة في االنضباط المدرسي.

.5

انتماء العبارة

مناسبة العبارة

حدكثو.

الرسمي لمعمؿ.
يتابع مدير مدرستي مدل التزاـ المعمميف في المدرسة
بمكاعيد الحصص الدراسية.
يكجو مدير مدرستي العامميف الستثمار الكقت في تحقيؽ
رسالة المدرسة.
يمتاز أسمكب مدير مدرستي بالشفافية عندما يقكـ
بالمساءلة.

التعدرالت أو المقترحات:
.1
.2
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منتمرة

مناسبة

مناسبة

مالحظات

المجال الثاني :العمل واإلنجاز
التعررف اإلجرائي :المياـ اإلدارية كالفنية المنكطة بمديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة مثؿ متابعة التزاـ

المعمميف بمياميـ كاعداد الخطط المدرسية كالمشاركة في االجتماعات  ...إلخ.
انتماء العبارة
الرقم

العبارات

.1

يحرص مدير مدرستي عمى إنجاز األعماؿ كفؽ

.2

يكزع مدير مدرستي المياـ اإلدارية كفؽ المقدرة

.3
.4
.5

منتمرة

الخطة العامة لمك ازرة.

كالكفاءة.
ييتـ مدير مدرستي بمتابعة كتكجيو المعمميف
بشكؿ مستمر.
يطرح مدير مدرستي أفكار جديدة لتطكير العمؿ
اإلدارم في المدرسة.
يقضي مدير مدرستي أكقات الدكاـ الرسمي في
تأدية المياـ الكظيفية.

.6

يحرص مدير مدرستي عمى إعداد الخطط

.7

يحرص مدير مدرستي عمى المشاركة في

.8

المدرسية كتنفيذىا.

االجتماعات الدكرية مع المعمميف.
يتحمؿ مدير مدرستي المسئكلية في ظركؼ
العمؿ الطارئة

التعدرالت أو المقترحات:
.1
.2
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غرر

منتمرة

مناسبة العبارة
مناسبة

غرر

مناسبة

مالحظات

المجال الثالث :أخالقرات الوظرفة العامة
لتعررف اإلجرائي :المعايير األخالقية العامة التي يجب أف يتحمى بيا مديرم المدارس الثانكية بحافظات غزة

مثؿ العدؿ كالمساكاة كتقبؿ النقد البناء كالتعاكف  ...إلخ.

انتماء العبارة
الرقم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

العبارات

منتمرة

غرر

منتمرة

مناسبة العبارة
مناسبة

غرر

مالحظات

مناسبة

يتقبؿ مدير مدرستي النقد البناء مف المعمميف بصدر

رحب.

يتعاكف مدير مدرستي مع الييئة التدريسية بشكؿ
فعاؿ لتحقيؽ األىداؼ.
يحرص مدير مدرستي عمى تحقيؽ المساكاة في
التعامؿ مع العامميف في المدرسة.
يثمف مدير مدرستي ممارسات المعمميف التي تعكس
القيـ كاالتجاىات االيجابية.
يتبع مدير مدرستي أساليب تمتاز بالمركنة كالنزاىة.
يسمح مدير مدرستي لممعمـ أف يناقش العقكبة التي
كقعت عميو.
يسمح مدير مدرستي لممعمميف بالتظمـ عمى الجزاء
كقع عمييـ.

التعدرالت أو المقترحات:
.1
.2

المجال الرابع :المجال الجتماعي:
التعررف اإلجرائي :العالقات االجتماعية بيف مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة كمعممييـ كزمالئيـ

كالمجتمع المحمي.
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انتماء العبارة
الرقم

العبارات

.1

يتعامؿ مدير مدرستي مع الييئة التدريسية بمكدة

.2
.3

منتمرة

كاحتراـ.
يكفؽ مدير مدرستي بيف مصمحة المدرسة عمى
مصمحة المعمميف الذاتية.
يحرص مدير مدرستي عمى االبتعاد عف الحزبية في
التعامؿ مع المعمميف.

.4

يشجع مدير مدرستي المعمميف عمى المشاركة في

.5

يؤكد مدير مدرستي عمى أىمية الشفافية في

المناسبات االجتماعية المختمفة.

العالقات االجتماعية.

.6

يتفيـ مدير مدرستي الظركؼ الخاصة لممعمميف.

.7

يعزز مدير مدرستي عالقاتو بالمجتمع المحمي.

التعدرالت أو المقترحات:
.1
.2
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غرر

منتمرة

مناسبة العبارة
مناسبة

غرر

مناسبة

مالحظات

ممحق رقم ()2

أسماء السادة المحكمرن
م

السم

التخوص

مكان العمل

1

أ .د .عطا دركيش

مناىج كطرؽ تدريس

جامعة األزىر

2

د .محمد ىاشـ أغا

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

3

د .محمد عمياف

عمـ نفس

جامعة األزىر

4

د .فايز شمداف

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

5

أ .د .محمكد أبك دؼ

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

عمـ نفس

جامعة القدس المفتكحة

9

د .زكي مرتجى

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

10

د .منير شقكرة

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

11

د .رائد الحجار

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

12

د .محمكد خمؼ اهلل

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

13

د .عدلي الشاعر

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

14

د .نجكل صالح

مناىج كطرؽ تدريس

الكمية الجامعية

15

د .يكسؼ مطر

مناىج كطرؽ تدريس

الكمية الجامعية

16

د .ىشاـ جممبك

مناىج كطرؽ تدريس

الكمية الجامعية

6
7
8

د .إياد الدجني
أ .د .زياد الجرجاكم
د .حسف رصرص
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ممحق رقم ()3

الستبانة في وورتيا النيائرة

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
الستبانة في وورتيا النيائرة
جامعة األزىـر _ غزة
عمادة الدراسات العمرا
كمرـــة التـربـرة
قسم أوـول التربرة

أخي المعمم/أختي المعممة  ....................................المحترم/ة
السالـ عميكـ كرحمة هلل كبركاتو كبعد،
تقكـ الباحثة بدراسة بيدؼ التعرؼ إلى "درجة ممارسة المساءلة اإلداررة لدى مدرري المدارس
الثانورة بمحافظات غزة وعالقتيا بالذكاء العاطفي لدريم"

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية مف جامعة

األزىر ،كبعد اطالع الباحثة عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة أعدت أداة الدراسة كىي عبارة عف

استبانتيف:

الستبانة األول  :استبانة "المساءلة اإلدارية" كتتككف مف ( )29فقرة مقسمة إلى ( )4مجاالت
كىي:
المجاؿ األكؿ "االنضباط الكظيفي" ( )7فقرات ،المجاؿ الثاني "العمؿ كاإلنجاز" ( )8فقرات،
المجاؿ الثالث "أخالقيات الكظيفة" ( )7فقرات ،كأخي انر المجاؿ الرابع "الجانب اإلنساني" ( )7فقرات.
الستبانة الثانرة :استبانة "الذكاء العاطفي" كتتككف مف ( )29فقرة مقسمة إلى ( )4مجاالت
كىي:
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المجاؿ األكؿ "الكعي بالذات" ( )7فقرات ،المجاؿ الثاني "إدارة االنفعاالت كالتنظيـ كالدافعية

أخير المجاؿ الرابع
الشخصية"( )8فقرات ،كالمجاؿ الثالث "التعاطؼ مع اآلخريف" ( )7فقرات ،ك نا
"الميارات االجتماعية" ( )7فقرات.

لذا أرجك مف سيادتكـ اإلجابة بصدؽ كأمانة كمكضكعية عمى جميع العبارات الكاردة مف خالؿ

كضع عالمة (×) في العمكد المناسب مف كجيو نظركـ ،عمما بأف المعمكمات التي سكؼ تحصؿ
عمييا الباحثة ألغراض البحث العممي فقط.
ولكم مني فائق التقدرر والحترام،،

الباحثة
ضراء رأفت أبو شرخ

أول /برانات أولرة:
الجنس ) ( :ذكر) ( ،أنثى
سنوات الخدمة :أقؿ مف  5سنكات( ) ،مف5الى 10سنكات ( ) ،أكثر مف  10سنكات( )
المؤىل العممي :دبمكـ( )،

ماجستير( )

بكالكريكس( )،

المنطقة التعمرمرة:
رفح ( )،

شرؽ خانيكنس ( )،
غرب غزة( )

غرب خانيكنس
شماؿ غزة( )

شرؽ غزة ( )
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الكسطى ( )،

ثانرا :مجالت الستبانة األول :
ً
درجة ممارسة المساءلة
المجال األول :النضباط الوظرفي

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

كبررة
جدا

يكضػػح مػػدير مدرسػػتي أىميػػة المسػػاءلة فػػي العمػػؿ لجميػػع
المعمميف.
يمثؿ مدير مدرستي قدكة حسنة في االنضباط المدرسي.
يق ػػكـ مػ ػػدير مدرسػ ػػتي بمسػ ػػاءلة الع ػػامميف عػ ػػف الخطػ ػػأ فػ ػػكر

حدكثو.

يت ػػابع م ػػدير مدرس ػػتي م ػػدل التػ ػزاـ الع ػػامميف بمكاعي ػػد ال ػػدكاـ
الرسمي لمعمؿ.
يت ػػابع م ػػدير مدرس ػػتي مػ ػػدل التػ ػزاـ المعمم ػػيف ف ػػي المدرس ػػة
بمكاعيد الحصص الدراسية.
يكجػػو مػػدير مدرسػػتي المعممػػيف السػػتثمار الكقػػت فػػي تحقيػػؽ
رسالة المدرسة.
يمتػ ػ ػػاز أسػ ػ ػػمكب مػ ػ ػػدير مدرسػ ػ ػػتي بالشػ ػ ػػفافية عنػ ػ ػػدما يقػ ػ ػػكـ
بالمساءلة.
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كبررة متوسطة

ضعرفة

ضعرفة
جدا

درجة ممارسة المساءلة
المجال الثاني :العمل واإلنجاز

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

كبررة
جدا

يحرص مدير مدرستي عمى إنجاز األعماؿ كفؽ الخطة
العامة لمك ازرة.
يكزع مدير مدرستي المياـ اإلدارية كفؽ المقدرة كالكفاءة.
ييتـ مدير مدرستي بمتابعة كتكجيو المعمميف بشكؿ
مستمر.
يطرح مدير مدرستي أفكار جديدة لتطكير العمؿ اإلدارم
في المدرسة.
يقضي مدير مدرستي أكقات الدكاـ الرسمي في تأدية المياـ

الكظيفية.

يحرص مدير مدرستي عمى إعداد الخطط المدرسية
كتنفيذىا.
يحرص مدير مدرستي عمى المشاركة في االجتماعات
الدكرية مع المعمميف.
يتحمؿ مدير مدرستي المسئكلية في ظركؼ العمؿ الطارئة
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كبررة

متوسطة

ضعرفة

ضعرفة
جدا

درجة ممارسة المساءلة
الرقم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

كبررة

المجال الثالث :أخالقرات الوظرفة العامة

جدا

يتقبؿ مدير مدرستي النقد البناء مف المعمميف بصدر
رحب.
يتعاكف مدير مدرستي مع المعمميف بشكؿ فعاؿ لتحقيؽ
األىداؼ.

يحرص مدير مدرستي عمى تحقيؽ المساكاة في التعامؿ
مع المعمميف.
يثمف مدير مدرستي ممارسات المعمميف التي تعكس القيـ
كاالتجاىات االيجابية.
يتبع مدير مدرستي أساليب تمتاز بالمركنة كالنزاىة.
يسمح مدير مدرستي لممعمـ أف يناقش العقكبة التي
كقعت عميو.

يسمح مدير مدرستي لممعمميف بالتظمـ عمى الجزاء الذم
كقع عمييـ.
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كبررة

متوسطة

ضعرفة

ضعرفة
جدا

درجة ممارسة المساءلة
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5

كبررة

المجال الرابع :المجال اإلنساني

جدا

كبررة متوسطة

ضعرفة

ضعرفة
جدا

يتعامؿ مدير مدرستي مع المعمميف بمكدة كاحتراـ.
يكفؽ مدير مدرستي بيف مصمحة المدرسة كمصمحة
المعمميف الذاتية.
يحرص مدير مدرستي عمى االبتعاد عف الحزبية في
التعامؿ مع المعمميف.
يشجع مدير مدرستي المعمميف عمى المشاركة في
المناسبات االجتماعية المختمفة.
يؤكد مدير مدرستي عمى أىمية الشفافية في العالقات

االجتماعية.

.6

يتفيـ مدير مدرستي الظركؼ الخاصة لممعمميف.

.7

يعزز مدير مدرستي عالقاتو بالمجتمع المحمي.

ثالثًا :مجالت الستبانة الثانرة:
درجة الذكاء العاطفي
المجال األول :الوعي بالذات

الرقم
.1
.2

كبررة
جدا

يتحكـ مدير مدرستي في انفعاالتو أثناء العمؿ.
يتجنب مدير مدرستي أخطاءه السابقة عند تنفيذ الخطط
المستقبمية.

.3

يسعى مدير مدرستي لتطكير أدائو باستمرار.

.4

يعبر عف مشاعره اإليجابية المفرحة بسيكلة.

.5

يتصؼ مدير مدرستي بقدرتو عمى استيعاب اآلخريف.

.6
.7

يتغمب مدير مدرستي عمى مكاطف الضعؼ لديو كيعزز

مكاطف القكة.

يتصؼ مدير مدرستي بشخصيتو الكاعية في التعامؿ مع
اآلخريف.
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كبررة

متوسطة

ضعرفة

ضعرفة
جدا

درجة الذكاء العاطفي
الرقم

المجال الثاني :إدارة النفعالت والتنظرم الذاتي

.1

يحتفظ مدير مدرستي بيدكئو عند التعرض لمشكمة ما.

.2

يستطيع مدير مدرستي التركيز عند التعرض لمضغكط.

.3

يتسـ مدير مدرستي بالسمكؾ المرف.

.4

يتقبؿ مدير مدرستي مناقشة آرائو أك مقترحاتو.

.5

يتعامؿ مدير مدرستي مع المرؤكسيف بشكؿ إيجابي.

.6

يطرح مدير مدرستي عدة حمكؿ عند التعرض لمشكمة.

.7

يسعى مدير مدرستي إلى اإلبداع كالتميز.

.8

يسعى مدير مدرستي لتحقيؽ أىدافو بكؿ إصرار.

كبررة
جدا

كبررة

متوسطة

ضعرفة

ضعرفة
جدا

درجة الذكاء العاطفي
المجال الثالث :التعاطف مع اآلخررن

الرقم

كبررة
جدا

.1
.2

يحافظ مدير مدرستي عمى مشاعر العامميف في المدرسة.
يتقبؿ مدير مدرستي مف يخالفو الرأم مف العامميف في
المدرسة.

.3

يساعد مدير مدرستي المعمميف في إنجاز أعماليـ.

.4

يفرح مدير مدرستي لفرح اآلخريف.

.5

يدعـ مدير مدرستي المعمميف في تحقيؽ أىدافيـ.

.6

يفيـ مدير مدرستي مالمح المعمميف النفسية.

.7

يتفيـ مدير مدرستي ظركؼ المعمميف الخاصة.
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كبررة متوسطة

ضعرفة

ضعرفة
جدا

درجة الذكاء العاطفي
المجال الرابع" :الميارات الجتماعرة

الرقم

كبررة
جدا

.1

يبني مدير مدرستي عالقات جيدة مع المعمميف.

.2

يتحدث مدير مدرستي بطالقة أماـ الجميكر.

.3

يستطيع مدير مدرستي إقناع اآلخريف بكجية نظره.

.4

يحث مدير مدرستي عمى العمؿ الجماعي.

.5

يسيـ مدير مدرستي في إيجاد أجكاء إيجابية في العمؿ.

.6
.7

يراعي مدير مدرستي الفركؽ الفردية عند إسناد المياـ
لممعمميف.
يمثؿ مدير مدرستي مكضع ثقة بالنسبة لممعمميف.
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كبررة

متوسطة

ضعر
فة

ضعرفة
جدا

ممحق رقم ()4

تسيرل ميمة باحثة
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