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صدق هللا العظيم
( التوبة) 105 :

أ

إهـــــــــــــــــــــــداء

أهدي جهدي المتواضع هذا الى كل من:
 رسول المحبة والرحمة حبيبي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أبي وأمي غفر هللا لهما ،وجزاهم هللا عني كل خير. زوجتي العزيزة وأوالدي األعزاء. كل من قدم لي يد العون والمساعدة والمشورة. أرواح الشهداء الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن الغالي وإلى األسرى فرج هللا كربهم. -إلى شعبي األبي الصامد والقابع تحت الحصار الظالم في قطاع غزة.

ب
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ِّ
َصِّل ْْ ِّلي ِِّي ُ ِّرَّ ِّتي
َش ُكَر ن ْع َم َت َك َّالتي أَْن َع ْم َت َعَل َّي َو َعَلى َوالِّ َد َّي َوأ ْ
ْ
َن أ ْ
َ ْ ْ
َع َم َل َصال ًحا َتْر َض ُ
اه َوأ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين" (النمل)19:
ِّإني ُتْب ُت ِّإَلْي َك َوإِّني م َن اْل ُم ْسلم َ

الحمد هلل الذي قدر فهدى ،وخلق فسوى ،وعلم اإلنسان ما لم يعلم  ،أحمده على نعمته  ،وأشكره على
فضله  ،وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صعبة هي كلمات الشكر عند انتقائها ،واألصعب اختزالها في سطور؛ ألنها تشعرنا بمدى قصورها وعدم
إيفائها حق صانعيها.
فمن دواعي العرفان بالجميل والتقدير؛ أتقدم بعميق شكري وامتناني إلى جامعتي "جامعة األزهر" منارة العلم،
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضلين :الدكتور /محمد محمد عليان -عميد كلية التربية،-
وإلى الدكتور /باسم علي أبو كويك -رئيس قسم علم النفس بجامعة األزهر-؛ لتفضلهما باإلشراف على هذه
الدراسة ،وما قدماه اتجاهي من خدمات جليلة من حيث النصح والمشورة والمتابعة ،وإرشادي الى كل ما أثرى
هذه الدراسة؛ فلهما مني كل الشكر والتقدير ،كما وأتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في اتمام هذه الرسالة،
وإلى األساتذة األفاضل الذين تفضلوا بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة ،وأتقدم بالشكر والعرفان للجنة
المناقشة للدراسة على ما قدموه لي من تقييم ومالحظات وتوجيهات.

الباحث/
وائل عبد الرحمن المغاري

ج

ملخص الدراسة
هدفت هذذه الد ارسذة التعذرف إلذى العالقذة بذين الذذكاء الوجذداني  ،وكذالك مذن المفذاءة المهنيذة وجذودة اتخذاذ القذرار
لذذدى مذذديري مذذدارر األونذذروا فذذي قطذذاف ذزة  ،ومعرفذذة الفذذروا فذذي درجذذات كذالك مذذن الذذذكاء الوجذذداني والمفذذاءة

المهنية وجودة اتخاذ القرار تعزى إلى متغيرات (الجنس  ،المؤهل العلمي  ،سنوات الخدمة)،

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلذي  ،وتمونذت عينذة الد ارسذة مذن ) (159مذدير مدرسذة مذن مذدارر

األنروا في محافظات زة للعام  2017م  ،واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية :مقيار الذكاء الوجداني :وهو

من ( إعداد فاروا عثمان و محمد عبد السميع ،(2001 ،مقيار جودة اتخاذ القرار :وهو من (إعذداد الباحثذة
سذ ذذعاد حذ ذذر قاسذ ذذم ،)2011،مقيذ ذذار المفذ ذذاءة المهنيذ ذذة :وهذ ذذو مذ ذذن إعذ ذذداد البذ ذذاحثين (نفذ ذذين سذ ذذعد وأحمذ ذذد أبذ ذذو
حص ذذيرة،

 (2008واس ذذتخدم الباح ذذث األس ذذاليب اإلحص ذذائية التالي ذذة  :التمذ ذ اررات ،النس ذذب الم وي ذذة ،المتوسذ ذ

الحسذابي واننحذراف المعيذاري ،معامذل ارتبذا بيرسذون ،اختبذار كرونبذاف ألفذا ،معامذل ارتبذا سذبيرمان بذروان،
اختبار كولمجوروف – سمرنوف ،اختبار  ،T-Testاختبار تحليل التباين األحادي ،اختبار شيفيه.

وقد توصل الباحث في دراسته إلى عدة نتائج من أهمها:
 1درجات التوافر لجميع مجانت مقيار الذكاء الوجداني متوافرة بدرجة عاليذة أو عاليذة جذداك حسذب آراء أفذراد
عينة الد ارسذة ،وهذي مرتبذة تصذاعدياك كالتذالي :مجذاع (التعذا

اننفعالية ،التواصل انجتماعي ).

 ،إدارة اننفعذانت ،تنظذيم اننفعذانت ،المعرفذة

 -2درجذذات الت ذوافر لجميذذع مجذذانت مقيذذار المفذذاءة المهنيذذة مت ذوافرة بدرجذذة عاليذذة جذذداك حسذذب آراء أفذراد عينذذة

الد ارسذذة ،وهذذي مرتبذذة تصذذاعدياك كالتذذالي :مجذذاع (كفذذاءة التخطذذي المدرسذذي ،كفذذاءة التنظذذيم المدرسذذي ،كفذذاءة
التقويم ،كفاءة اإلشراف التربوي ،كفاءة العالقة مع المجتمع المحلي ).
 -3فقرات متغير اتخاذ القرار متوافرة بدرجة عالية أو عالية جداك.

 -4هنذذاع عالقذذة رديذذة متوسذذطة وذات دنلذذة إحصذذائية عنذذد مسذذتوى الدنلذذة (  )   0.05بمعمذذل ارتبذذا

) (0.521بين الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية لدى مديري مدارر وكالة الغوث في قطاف زة.

 -5هنذذاع عالقذذة رديذذة متوسذذطة وذات دنلذذة إحصذذائية عنذذد مسذذتوى الدنلذذة (  )   0.05بمعمذذل ارتبذذا

) (0.558بين الذكاء الوجداني ومقيار اتخاذ القرار لدى مديري مدارر وكالة الغوث في قطاف زة.

 -6ن توجد هناع فروا ذات دنلة إحصائية بين متوسطات استجابة أف ارد العينة تعزى للمنطقة التعليمية فذي
أي من مجانت أو مقاييس الدراسة.

 -7ن توجد هناع فروا ذات دنلة إحصائية بين متوس درجة استجابة الذكور واإلناث في أي من متغيذرات

الدراسة .

 -8ن توجد هناع فذروا ذات دنلذة إحصذائية بذين متوسذطات اسذتجابة أفذراد العينذة تعذزى للمؤهذل العلمذي فذي
متغيرات الدراسة ما عدا في مجاع التعا

ضمن مقيار الذكاء الوجداني ،فهو أعلى عند حملة الماجستير.

 -9ن توجد هناع فروا ذات دنلة إحصائية بذين متوسذطات اسذتجابة أفذراد العينذة تعذزى لسذنوات الخدمذة فذي
متغيرات الدراسة .

د

وِي ضوء ما أسفرت عنه النتائج يوصي الباحث بضرورة:
 -1ضرورة تدريب القادة التربويين على اكتسا

مهارات الذكاء الوجداني .

 -2العمذذل علذذى عقذذد دورات تدريبيذذة وورة تطبيقيذذة لتذذدريب العذذاملين فذذي المذذدارر علذذى كيفيذذة تطبيذذق أبعذذاد
الذكاء الوجداني في مجاع اتخاذ الق اررات وتحسين العملية التعليمية التعلمية.

 -3التركيز على استخدام أساليب الذكاء الوجداني عند اختيذار المذدراء الجذدد حتذى يكونذوا قذادرين علذى اتخذاذ

القرار الفعاع.

 -4تطوير مهارات المدراء في اتخاذ القرار وتوسذيع آفذاقهم ومعذرفتهم وإدارتهذم ل مذور؛ حتذى يكونذوا مسذتعدين

ألي ارئ ،وتطوير مهاراتهم في جمع المعلومات الالزمة نتخاذ الق اررات وتحليلها.

 -5اعتماد استراتيجية ويلة المدى للتنمية المهنية المستدامة للعاملين في المدارر؛ نسذتيعا
مجانت الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية واتخاذ الق اررات.

ه

كذل جديذد فذي

Abstract
This study aimed to identify the relationship between emotional intelligence, both
the professional competence and decision-making quality of UNRWA school
principals in the Gaza Strip, and the differences in the degrees of emotional
intelligence, professionalism and decision-making quality attributed to several
variables (gender, qualification, years of service(, the study used the descriptive
analytical method. The study sample consisted of (159) principals from UNRWA
schools in the governorates of Gaza for the year 2017. The study used the
following tools: Emotional Intelligence Scale: Prepared by Farouk Othman and
Mohamed Abdel Samie (2001) Decision Making: It is prepared by Suad Harb
Kassem, 2011, the professional competence scale: It is prepared by researchers
(Nafin Saad and Ahmad Abu Haseira, 2008) .The researcher used the following,
the arithmetic mean and standard deviation statistical methods: frequencies,
percentages, Pearson correlation coefficient, Cronbach's alpha test, Spearman
Brown correlation coefficient, Kolmgeorov test - Smirnov, T- test, test of analysis
of mono-variance, Cheve test.
The researcher in his study reached several results, the most important of
which are:
1. The degree of availability for all areas of the emotional intelligence scale is
high or very high according to the opinion of the sample of the study
sample, which is ascending as follows: field (empathy, emotional
management, emotional regulation, emotional knowledge, social
communication(.
2. The degree of availability for all fields of the professional proficiency scale is
very high according to the views of the sample of the study sample, which
is ascending as follows: field (efficiency of school planning, efficiency of
school organization, efficiency of evaluation, efficiency of educational
supervision, efficiency of relationship with the community).
3. Decision-making paragraphs are available at a high or very high level.
4. There is a moderate correlation and statistically significant at the level of
significance (   0.05 ) with link lab (0.521) between the emotional
intelligence and professionalism of UNRWA school principals in the Gaza
Strip.
5. There is a moderate correlation and statistically significant at the level of
significance (   0.05 ) with link lab (0.558) between the emotional
intelligence and the scale of decision making of UNRWA school principals in
the Gaza Strip.
6. There are no statistically significant differences between the averages of
responses of sample members due to the educational area in any of the
fields or measurements of the study.

و

7. There were no statistically significant differences between the average
response rate of males and females in any of the study variables.
8. There are no statistically significant differences between the response
averages of the sample attributed to the scientific qualification in the
variables of the study except in the field of empathy within the scale of
emotional intelligence; it is higher in the holders of the master's degree.
9. There are no statistically significant differences between the response
averages of the sample due to years of service in the study variables.
In light of the results, the researcher recommends that:
1. The need to train educational leaders to acquire emotional intelligence
skills.
2. Work on holding training courses and workshops to train school staff on
how to apply the dimensions of emotional intelligence in the field of
decision-making and improve the learning/ teaching process.
3. Focus on the use of emotional intelligence methods in the selection of new
school principals to be able to make effective decision.
4. Develop the skills of managers in decision-making and expand their
horizons and knowledge and management of things; so that they are ready
for any emergency, and develop their skills in gathering information
necessary for decision-making and analysis.
5. Adopting a long-term strategy for sustainable professional development for
school personnel; to absorb all new in the fields of emotional intelligence,
professionalism and decision-making.
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1

الفصل األول
مدخل إلى الدراسة

مقدمة :

أصبحت العوامل والسمات الشخصية والنفسية تلعب دو اكر كبي اكر ومؤث اكر في كافة المجانت السياسية
وانقتصادية وانجتماعية والتربوية؛ لما لها من دور مؤثر وفعاع في عملية توجيه السياسات وصنعها داخل

المؤسسة  ،إلى جانب قدرة المؤسسة على تطوير هذه الجوانب في ظل عمليات التنمية البشرية التي تقوم بها

داخل المؤسسة .

لقد نحظ علماء النفس منذ مدة أن نجاح اإلنسان وسعادته في الحياة ن يتوقفان على ذكائه العقلي فق ؛ إنما

على صفات ومهارات أ لق العلماء عليها اسم الذكاء الوجداني فبدؤوا بإجراء أبحاث حوله ،وبدؤوا يسعون

إلى توظيفه في فهم شخصية اإلنسان ،وتنمية قدراته التعليمية واإلبداعية ورفع مستوى عمله وإنتاجه ،وإرساء
قواعد متينه لتمي

اإلنسان داخل مجتمعه ،ذلك اإلنسان الذي لم يعد قاد اكر على تحمل ضغو الحياة اليومية

(دنع :2016 ،ص.)164

وقد أوضح ستوث ) (Stoch, B,1995أن الوصوع إلى قمة أداء الفرد ينبع من انهتمام بالعوامل الداخلية
والخارجية لدى الفرد ،ومن أبرز العوامل الداخلية :القدرة العا فية ؛ ألن العا فة تؤثر في

والعقلية ،فعوا فنا معنا واع الوقت ومن المستحيل أن نتركها عند البا

عند العودة إلى المنزع ).)Stoch, B,1995, p6-13

اقاتنا البدنية

في الصباح ثم نأخذها مرة أخرى

وهناع اتفاا بأن العالقة ردية بين الذكاء الوجداني ومظاهر النجاح في العمل؛ وعليه يجب توظي

الذكاء

الوجداني في مجاع العمل؛ إذ إنه يوفر الوقت ويعبئ الطاقة الدافعة للوصوع لنتائج أفضل وهذا ن يتأتى إن

بالتنا م بين الوعي باننفعانت والعقل معا ،ذلك بان العاملين ذوي الذكاء الوجداني المرتفع يمرون بخبرات

نجاح متمررة ،ويكونون عالقات شخصية قوية ويتسمون بدرجة عالية من القيادة والصحة النفسية والبدنية

بمقارنتهم بذوي الذكاء الوجداني المنخفض (النابه :1992 ،ص.)52

ن شك أننا نحتاج للذكاء العقلي لنفهم وندرع ونحلل ونستدع ونفمر و ير ذلك ،لمن ور م أهمية هذا

النوف من الذكاء ،إن أنه وحده ليس كافيا للنجاح في المواق

الذكاء الوجداني أو العكس ،فمالهما مكمل لالخر.

المختلفة ،فال يكون الذكاء العقلي بديال عن

ون شك أن اختيار الموظفين يعتمد في األسار على مهاراتهم العقلية والفنية ،ولمن الذي يميز بعضهم

عن بعض هي مهارات العالقات اإلنسانية مع اآلخرين ،وهي ن تتحقق إن بالذكاء الوجداني الذي يجعلهم

مرتفعي األداء ،إن التمييز بين نجوم األداء ،ومتوسطي األداء ن يكون بالقدرات العقلية ،إنما بالمهارات
الوجدانية (الخضر :2006 ،ص.)8

إذا كان الذكاء الوجداني بهذه األهمية في نجاح الفرد في مواق

المواق

الحياة المختلفة ،وباألخص في

انجتماعية والحياة المهنية ،فهل يمكن تنمية هذا النوف من الذكاء وتطويره في أنفسنا وأبنائنا

وموظفينا؟ أم أن الذكاء الوجداني هو قدر موروث ن يمكن التغلب عليه؟ إن خير شاهد على إمكانية تطوير
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ذكائنا الوجداني ما رواه أبو هريرة ،أن رجالك قاع للنبي صلى هللا عليه وسلم " :أوصني" قاع ( :ن تغضب)
ورددها النبي صلى هللا عليه وسلم (ن تغضب).

ويرى (جولمان) أن الذكاء الوجداني يستمر بالنمو في جميع المراحل العمرية للفرد على عكس الذكاء

العقلي ،وتحتاج مهارات الذكاء الوجداني إلى تدريب لمدة تتراوح من  16 -3شه اكر ليظهر آثارها

(الخضر: 2006،ص .)16

كما يعد موضوف اتخاذ القرار من المواضيع األكثر تعقيداك واألصعب تناونك في العلوم اإلدارية ،ويعود تعقد
موضوف اتخاذ القرار وصعوبته إلى أسبا

عدة ،أهمها :الغموض الذي يكتن

المستقبل والتغيرات التي

ينطوي عليها ؛ وبالتالي صعوبة التنبؤ بالتبعات والمالبسات المرتبطة باتخاذ القرار ،ويدخل اتخاذ القرار في
العديد من األنشطة والوظائ

اإلدارية األخرى من تخطي وتنظيم وقيادة وحافزية ورقابة و يرها من الوظائ

اإلدا رية ذات الصلة ،كما يتأثر اتخاذ القرار باختالف تصورات األفراد وقيمهم الموجهة لنظرتهم إلى المسائل
واختالف تعريفهم لها ،ومدى تحملهم للمس وليات ،ومدى ايمانهم بتفويض الصالحيات ،ومدى توافر

المعلومات ونوعيتها ،ونوعية النظم والسياسات والتعليمات المطبقة في منظمة األعماع وفي المجتمع الذي

تعمل فيه ،وإلى النظام السياسي وجماعة الضغ في المجتمع ،وإلى النماذج والنظريات التي تعالج اتخاذ

القرار (سعادة .)2011 ،وبالتالي فإن مختل

العمليات التي يقوم بها القائد أو الموجه أو المدير وما

يصاحبها من أنشطة إدارية ،إنما هي في الواقع سلسلة من الق اررات تتخذ من أجل توجيه سلوع المرؤوسين
وإن كل وظيفة من وظائ

اإلدارة من تخطي وتنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة يتم بداخلها عملية اتخاذ قرار

ومن هنا أصبحت عملية اتخاذ القرار محور العملية اإلدارية في التعليم ،وأصبح مقدار النجاح الذي تحققه
أية منظمة يتوق

الى حد كبير على قدرة وكفاءة قيادتها على اتخاذ الق اررات المناسبة  ،وتعتبر عملية اتخاذ

القرار إحدى المهام األساسية للقائد التربوي ،وهي تتناوع عدة مسائل منها :السياسات التعليمية واألهداف
والخط

وانستراتيجيات ،والعاملين والمستفيدين في المجاع التعليمي ،ويشكل القرار التعليمي روح العملية

التعليمية في كل مرحلة من مراحلها (النابه :1992 ،ص.)54

وتلعب كفاءة اإلدارة المدرسية وكفاءة مديرها دو اكر مهماك في نجاح العملية التعليمية؛ ألنه هو المحرع والموجه

لمل العناصر واإلمكانيات المتوفرة في المدرسة ،من أجل تحقيق األهداف والطموحات واآلماع ،فإن قدرة إدارة
المدرسة الفاعلة تتوق

على كفاءة وقدرة مديرها ،الذي أصبح ينظر إليه كقائد تربوي يقود عناصر العملية

التعليمية قيادة حكيمة بكل مهارة وإتقان وبأقل جهد وتملفة ،من أجل تحقيق مضاعفة اإلنتاج التعليمي من
خالع اإلمكانيات ،عبر تأدية أدواره ومهامه المتعددة ،في العمل المدرسي (أبوحطا  :2008 ،ص.)2

وهكذا أصبح الذكاء الوجداني يلعب دو اكر في رفع مستوى المفاءة المهنية في المؤسسات التربوية ،لمونه يساعد
المدير أو المسؤوع على توجيه وتنظيم العالقات مع بي ة تتعدد فيها األ راف الفاعلة ،بما يحقق أهداف

المؤسسة وتطلعاتها ،إلى جانب مساهمة الذكاء الوجداني في رفع مستوى المفاءة المهنية الذي يساعد في
جودة اتخاذ الق اررات داخل المؤسسات ،والتي من شأنها أن تؤثر على التنمية داخل المؤسسة بما يقود إلى

تحقيق أهداف المؤسسة.
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وتأتي هذه الدراسة لمحاولة معرفة عالقة الذكاء الوجداني بالمفاءة المهنية وتأثيره على جودة اتخاذ القرار في
المؤسسات التعليمية التربوية وتحديدا في مدارر وكالة الغوث في قطاف زة.
أولً -مشكلة الدراسة :
لقد نحظ الباحث من خالع العمل في مدارر األنروا مقدار انختالف في أداء المدراء بالر م من تساوي

بعضهم في الدرجات العلمية  ،والدورات التدريبية التي اجتازها مدراء المدارر أثناء الخدمة ،كما أن القدرة
على انجاز األهداف تتوق

على قدرة المدير بالتحكم بانفعانته وادارتها بطريقة منظمة أثناء العمل ،إن

انعتماد على عوامل الذكاء الوجداني إلى جانب الذكاء العقلي في انتقاء المديرين قد أدى إلى تحسين األداء

واإلنتاج بشكل كبير ،والذكاء الوجداني يبين لنا لماذا يتفاوت بعض المدراء عن بعضهم في المفاءة المهنية

في ميادين العمل وقدرتهم على اتخاذ القرار الصائب لحل المشكالت ر م تساويهم في القدرات العقلية والخبرة

والتدريب ،وبناء عليه فإن مشكلة الدراسة الحالية تتبلور في معرفة مستوى الذكاء الوجداني عند مدراء

المدارر في مدارر األونروا من وجهة نظرهم وعالقته بالمفاءة المهنية وجودة اتخاذ القرار .وتحاوع الدراسة
اإلجابة عن التساؤع الرئيسي التالي:

ما العالقة بين الذكاء الوجداني والكفاءة المهنية وجودة اتخاُ القرار لدى مديري مدارس األونروا ِي قطاع

غزة ؟

وينبثق عن التساؤع الرئيسي مجموعة من التساؤنت الفرعية :

 - 1هل توجد عالقة بين الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية لدى مديري المدارر في قطاف زة؟

 -2هل توجد عالقة بين الذكاء الوجداني وجودة اتخاذ القرار لدى مديري المدارر في قطاف زة؟

 -3هل توجد فروا ذات دنلة إحصائية في الذكاء الوجداني لدى مديري المدارر في قطاف زة تعزى
لمتغير (الجنس  ،المؤهل العلمي  ،سنوات الخدمة)؟

 -4هل توجد فروا ذات دنلة إحصائية في المفاءة المهنية لدى مديري المدارر في قطاف زة تعزى لمتغير
(الجنس  ،المؤهل العلمي  ،سنوات الخدمة)؟

 -5هل توجد فروا ذات دنلة إحصائية في جودة اتخاذ القرار لدى مديري المدارر في قطاف زة تعزى
لمتغير (الجنس  ،المؤهل العلمي  ،سنوات الخدمة)؟

ثالث ًا -أهداف الدراسة :

تتحدد أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:

 -1التعرف إلى العالقة بين الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية لدى أفراد عينة الدراسة من وجهة نظر أفراد
العينة .

 -2التعرف إلى العالقة بين الذكاء الوجداني واتخاذ القرار لدى أفراد عينة الدراسة من وجهة نظر أفراد
العينة.
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 -3المش

عن وجود الفروا ذات الدنلة اإلحصائية على مقيار الذكاء الوجداني يعزى لمتغير (الجنس،

المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ).

 -4المش

عن وجود الفروا ذات الدنلة اإلحصائية على مقيار المفاءة المهنية يعزى لمتغير (الجنس،

المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ).

 -5المش

عن وجود الفروا ذات الدنلة اإلحصائية على مقيار اتخاذ القرار يعزى لمتغير (الجنس،

المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ).
ثانياً -أهمية الدراسة :

تتمثل أهمية الدراسة في شقيها النظري والتطبيقي وذلك على النحو التالي:

األهمية النظرَّة :

 -1تفيد الدراسة المهنية حوع أهمية الذكاء الوجداني ودوره في نجاح األفراد على مستوى حياتهم الخاصة
والعامة.

 -2يساهم الذكاء الوجداني في مساعدة األفراد في مواجهة التغيرات المختلفة التي تط أر على حياة األشخاص
والتي يصعب مواجهتها باستخدام القدرات العقلية فق .

 -3ابراز العالقة بين الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية وجودة اتخاذ القرار وبالتالي زيادة اهتمام المس ولين في
المؤسسات العامة والخاصة بالذكاء الوجداني وضرورة تنميته.

 -4تعتبر هذه الدراسة مرجعاك ألصحا

انهتمام في التربية وعلم النفس والمؤسسات الخاصة والعامة؛ لمونها

تبرز أهمية دور الذكاء العا في في الحياة العملية والمفاءة المهنية وجودة اتخاذ القرار.

 -5اثراء المكتبة العربية والفلسطينية بالمعلومات عن الذكاء الوجداني وأثره في الحياة المهنية.
األهمية التطبيقية :
 -1تفيد الدراسة المش

عن بيعة العالقة بين الذكاء الوجداني وجودة اتخاذ القرار؛ لإلسهام فيما بعد في

تنمية الذكاء الوجداني من خالع برامج تعد لذلك.

 -2تفيد الدراسة المش

عن بيعة العالقة بين الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية؛ لإلسهام فيما بعد في ايجاد

برامج تزيد من المفاءة المهنية للمدراء.

 -3ما تسفر عنه الدراسة الحالية من نتائج يمكن من خاللها توجيه المدراء نحو األساليب والبرامج المثلى؛
لتنمية الذكاء الوجداني وتحسين كفاءتهم المهنية ،وجعل الق اررات التي يتخذونها أكثر جود كة وإسهاماك في
تطوير العملية التعليمية.
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مصطلحات الدراسة :

أولً -الذكاء الوجداني :
يتبنى الباحث تعريف عثمان ورزا للذكاء الوجداني المستند إلى نموذج دانياع جولمان فقد عرف عثمان
ورزا الذكاء الوجداني بأنه " القدرة على اإلنتباه واإلدراع الجيد لالنفعانت والمشاعر الذاتية ،وفهمها

وصيا تها بوضوح ،وتنظيمها وفقاك لمراقبة وإدراع دقيقين ننفعانت اآلخرين ومشاعرهم ،للدخوع معهم في

عالقات انفعالية اجتماعية إيجابية ،تساعد الفرد على الرقي العقلي والوجداني والمهني ،وتعلم المزيد من
المهارات الوجدانية اإليجابية؛ لما لها من أهمية ومساهمة في التمي

المختلفة( .عثمان ورزا :1998 ،ص.)6

والمالءمة مع المواق

الحياتية

ويتمون مفهوم الذكاء الوجداني في هذه الدراسة من خمسة أبعاد ،وهي :

 -1إدارة النفعالت  :وتشير إلى "القدرة على التحكم في اننفعانت السلبية والسيطرة عليها ،واستدعاء
اننفعانت اإليجابية بسهولة ،وكسب الوقت للتحكم في اننفعانت السلبية وتحويلها إلى انفعانت إيجابية،
وهزيمة القلق وانكت ا  ،وممارسة مهارات الحياة بفاعلية .

 -2التعاطف  " :ويشير إلى قدرة الفرد على إدراع انفعانت اآلخرين والتوحد معها وجدانياك ،وفهم مشاعرهم
وانفعانتهم ،والحساسية نحتياجاتهم حتى وإن لم يفصحوا عنها ،والتنا م معهم وانتصاع معهم دون أن يكون
السلوع محمل باننفعانت الشخصية".

 -3تنظيم النفعالت  :و يشير إلى "القدرة على تنظيم اننفعانت والمشاعر وتوجيهها إلى تحقيق اإلنجاز
والتفوا ،واستعماع المشاعر واننفعانت في صنع أفضل الق اررات حتى وإن كان تحت ضغ انفعالي من

اآلخرين ،وفهم كي

يتفاعل اآلخرون باننفعانت المختلفة ،وكي

تتحوع اننفعانت من مرحلة إلى أخرى".

 -4المعرِة النفعالية  :وتشير إلى "القدرة على اننتباه واإلدراع الجيد لالنفعانت والمشاعر الذاتية وحسن
التمييز بينهما والتعبير عنها ،والوعي بالعالقة بين األفمار والمشاعر واألحداث".

 -5التواصل الجتماعي  :ويشير إلى "قدرة الفرد على التأثير اإليجابي في اآلخرين وذلك من خالع إدراع
وفهم انفعان ته ومشاعره ومعرفة متى تقود ومتى تتبع اآلخرين ،ومساندتهم والتصرف معهم بطريقة نئقة حتى

أنه ن يظهر عليه آثار اننفعاع السلبي كالغضب والضيق" (عثمان ورزا :1998 ،ص.)11-10

ثانياً -الكفاءة المهنية لمدير المدرسة :يعرف الباحث المفاءة المهنية لمدير المدرسة " :هي مجموعة
القدرات وما يعبر عنها من المعارف والمهارات وانتجاهات التي يمتلمها مدير المدرسة ويمارسها بدرجة

عالية ،وتمكنه من القيام بعمليات التخطي

والتنظيم واإلشراف التربوي والتقويم وإقامة عالقات فاعلة مع

المجتمع المحلي ،ويالحظها ويقيمها العاملين ،ويمكن أن يكون لها تأثير مباشر أو ير مباشر على العملية

التعليمية ".
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ثالثاً -جودة اتخاُ القرار:

يتبنى الباحث تعريف (بدري )2001 ،الذي يشير إلى ان اتخاذ القرار" :هو عملية عقلية واعية ،ونوف من

التفمير الهادف الذي يسعى مدير المدرسة من خالله إلى تحديد المشكلة موضوف القرار ،وتحديد الحلوع

الممكنة حالياك ومستقبالك بهدف تحقيق الغرض أو األ راض المحددة بأقل تملفة ممكنة في الوقت والجهد،
وبأفضل وأوسع كفاءة وعائد إيجابي" (بدري :2001 ،ص. )36

رابعاً -مدير المدرسة :

هو المسؤوع األوع عن مدرسته ،فهو يقوم برعاية الطال

والحفاظ عليهم وإتاحة الفرصة الماملة لنموهم،

وتنظيم سير العمل في المدرسة ،وخدمة البي ة المحيطة بالمدرسة ،حيث إن حالة المدرسة المعنوية ومستواها
الثقافي ،يتوقفان على مديرها واتجاهاته وشخصيته وإدراكه للرسالة التي يقوم بها (العجمي:2000،ص.)237

حدود الدراسة :

اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:

الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على موضوف الذكاء الوجداني وعالقته بالمفاءة المهنية ،واتخاذ
القرار لدى مدراء المدارر في محافظات زة.

الحدود البشرَّة :مدراء مدارر وكالة وث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين في محافظات قطاف زة.
الحدود الزمنية:

بقت هذه الدراسة خالع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .2017-2016

الحدود المكانية :بقت هذه الدراسة على مدارر وكالة وث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين في محافظات
قطاف زة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
 -مــــــــقدمــــــــة

 -أولً -تعرَّف الذكاء والوجدان

 النماُج المفسرة للذكاء الوجداني خصائص األُكياء وجدانيا -سمات األُكياء وجدانيا

 الذكاء الوجداني والعمل المهني الذكاء الوجداني والدماغ -ثانياً -الكفاءة المهنية

 -الفرق بين الكفاءة والكفاية

 -الفرق بين الكفاءة والفعالية

 كفاءة مدير المدرسة المهنية ثالثاً -جودة اتخاُ القرار خطوات اتخاُ القرار -أنواع الق اررات

 -أساليب اتخاُ القرار

 -نظرَّات اتخاُ القرار

 -العوامل المؤثرة ِي اتخاُ القرار
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أولً -الذكاء الوجداني
 1.1مقدمة:

الفصل الثاني
اإلطار النظري

ن تمضي حياة اإلنسان على وتيرة واحدة ،إنما هي ملي ة بالخبرات؛ فقد يشعر اإلنسان في حياته أحياناك
بالفرح واألمن والطمأنينة وتارة أخرى بالحزن والمآبة ،والتجار التي يمر بها تبعث مختل اننفعانت،
فاننفعاع ما يتعرض له المائن الحي من تهيج أو إثارة تتجلى في التغيرات الفيزيولوجية والوجدانية والسلوكية

(الزحيلي :2011 ،ص ،)235وقد دأ

العديد من الفالسفة والمفمرين في تفسير هذه التأثيرات والتغيرات

التي تؤثر بشكل عام في سلوع اإلنسان ،وقد ارتب تفسير هذا السلوع وتأثيراته بالذكاء بصفة مطلقة لدى

اإلنسان أو الفرد ،إلى أن ظهر ما يعرف بالذكاء الوجداني والذي أصبح يلعب دو اكر هاماك ورئيسياك في تفسير
السلوع اإلنساني والتأثيرات المؤثرة فيه.

فالذكاء الوجداني يشار إليه بالمهارات والقدرات داخل الشخص وبين األشخاص والتي تقع خارج نطاا

المجانت التقليدية للمعرفة الخاصة ،والذكاء العام والمهارات الفنية والمهنية ،ولمي يؤدي الفرد وظائفه كامل كة
ويكون متوازناك؛ فالبد أن يتمتع بالذكاء العقلي والذكاء الوجداني ،حيث أن النجاح في الحياة يحتاج إلى أكثر

من الجانب المعرفي والفرد يجب أن يكون قاد اكر على تنمية عالقاته الشخصية والمحافظة عليها ،وأن يتيح لنا
الفرصة كي نفمر بإبداف وأن نستخدم عوا فنا لحل المشكالت (هالع :1999 ،ص.)55

قبل الولوج في توضيح وتعريف ماهية الذكاء الوجداني يتوجب علينا تحديد الذكاء والوجدان لغ كة
وإصطالحاك ومن ثم اننتقاع للتعرف على ماهية الذكاء الوجداني.
 1.2تعرَّف الذكاء والوجدان
 1.2.1الذكاء لغة:
يعرف الذكاء لغ كة :الفطنة وسرعة الفهم ،والفعل منه ذكي ويذكو ،ويقاع :ذكا قلبه ،وأصله التوقد وانلتها

(موسى ،الصعيدي :2010 ،ص ، )148ويقاع ذكت النار أي زاد اشتعالها ،وذكت الحر أي اتقدت وحمى
و يسها ،وعليه فالذكاء يحمل معنى الزيادة في القوة العقلية المعرفية (خوالدة :2004 ،ص.)48
ويشير بيرت إلى أن مصطلح الذكاء يرجع إلى الملمة الالتينية ( )intellgentsiaوالتي تعني أهل

الفمر ،وقد ابتمره الفيلسوف اليوناني شيشرون (الشيخ :1990 ،ص ،)56والذكاء تموين فرضي وليس
وحدات أو أشياء ملموسة فهو كلمة مجردة بمعنى أن التعرف عليه أو قياسه ن يأتي بصورة مباشرة؛ بل عن
ريق نتائجه وآثاره ،أي عن ريق السلوع الذي يقوم به الفرد (عويضة :1996 ،ص.)23
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بينما يعرف الذكاء اصطالحاك وفقاك لقامور اكسفورد بأنه" :القدرة على اكتسا

المعرفة وتطبيق

المهارات" ،كما عرفه قامور ( )word center student dictionaryبأنه" :القدرة على التعلم والفهم وحل

المشكالت" ،كما عرفه روبرت ستيرنبرغ بأنه" :القدرة على التمي
(رمضان :2010 ،ص.)48

الذاتي مع المواق

الجديدة نسبياك"

 1.2.2الوجدان لغ ًةً :
يعرف الوجدان لغة في قامور أكسفورد بأنها" :أي اضط ار
العوا

أو تهيج في العقل أو المشاعر أو

 ،بمعنى آخر استثارة في الحالة العقلية" ،وقد ورد الوجدان في معجم المنجد أنه" :النفس وقواها

القاهرة" (عوض :2009 ،ص.)14
 1.2.3تعرَّف الذكاء الوجداني:

يعرف جولمان) (1995الذكاء الوجداني بأنه" :مجموعة من المهارات الوجدانية التي يتمتع بها الفرد،

والالزمة للنجاح في التفاعالت المهنية وفي مواق

الحياة المختلفة" ( .)Goleman,1995: p271أما ماير

وسالوفي) (1997فيعرف الذكاء الوجداني على النحو التالي" :الذكاء الوجداني يمثل قدرة الفرد على إدراع

انفعانته للوصوع إلى تعميم ذلك اننفعاع؛ ليساعده على التفمير وفهم ومعرفة انفعانت اآلخرين؛ بحيث
تؤدي إلى تنظيم وتطوير النمو الذهني المتعلق بتلك اننفعانت" ( .)Mayer&Salovy, 1997: p11في

حين ذهب بار وأون) (1997إلى أن الذكاء الوجداني يشير إلى" :تنظيم من المهارات والمفايات الشخصية

والوجدانية وانجتماعية التي تؤثر في قدرة الفرد على التعامل بنجاح مع المتطلبات البي ية والضغو " (Bar-

 .)on, 1997: p14في حين يذهب فاروا عثمان ومحمد عبدالسميع )(1998إلى تعريف الذكاء الوجداني
على أنه" :القدرة على اننتباه واإلدراع الجيد لالنفعانت والمشاعر الذاتية وفهمها وصيا تها بوضوح،

وتنظيمها وفقاك لمراقبة وإدراع دقيقين ننفعانت اآلخرين ومشاعرهم؛ للدخوع معهم في عالقات انفعالية

واجتماعية إيجابية تساعد الفرد على الرقي العقلي والمهني ،وتعلم المزيد من المهارات اإليجابية للحياة"

(عثمان ،عبدالسميع :1998 ،ص .)6ويرى جورج )(2000أن الذكاء الوجداني هو" :القدرة على إدراع
المشاعر من خالع التفمير وفهم المعرفة اننفعالية وتنظيم المشاعر بحيث يستطيع الفرد أن يؤثر في مشاعر

اآلخرين" ( ،)George, 2000: P1033-1047وعرف إبراهام) (2000الذكاء العا في بأنه" :مجموعة

من المهارات التي تعزى إليها الدقة في تقدير وتصحيح مشاعر الذات واكتشاف المالمح العا فية لآلخرين،
واستخدامها ألجل الدافعية واإلنجاز في حياة الفرد" ) .)Abraham, 2000:P169ويعرف حسين عبد

الهادي) (2006الذكاء الوجداني بأنه" :القدرة على إيجاد نواتج إيجابية في عالقة الفرد بنفسه واآلخرين ،وذلك
من خالع معرفة عوا

الفرد وعوا

اآلخرين ،وتشمل النواتج اإليجابية كالبهجة والتفاؤع والنجاح في
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المدارر والعمل والحياة" (عبدالهادي :2006 ،ص ،)20بينما يرى فورنهام ( )Furnham,2006الذكاء
الوجداني بأنه "القدرة على إدراع وفهم وتناوع العوا

واننفعانت وتنظيم المشاعر بحيث يستطيع الفرد أن

يؤثر في مشاعر اآلخرين"( .)Furnham, 2006: P819وينظر سالمة حسين) (2006للذكاء الوجداني
على أنه" :قدرة الفرد في التعرف على اننفعانت لديه ولدى اآلخرين وتحديدها والقدرة على إظهار
انستجابات المالئمة إزاء المثيرات البي ية ،فالذكاء الوجداني يدور حوع فهم الفرد ووعيه بمشاعره وانفعانته

والتحكم فيها وإدارتها والوعي بمشاعر وانفعانت اآلخرين ،والتفاعل معهم وأنه قدرة مكتسبة ومتعلمة ،وأنه

ينطوي على مهارات نوعية ومحددة يمكن تعلمها واكتسابها"(حسين ،حسين :2006 ،ص .)35وتعرفه سامية

صابر) (2011بأنه" :قدرة الفرد على إدراع مشاعره وانفعانته وفهمها والتعبير عنها وإدارتها ،وقدرته على
النفاذ إلى مشاعر وانفعانت اآلخرين؛ مما يتيح التواصل والتفاعل وتموين عالقات اجتماعية إيجابية مع

اآلخرين" (صابر :2011 ،ص.)202

ويعرفه أحمد العلوان) (2011بأنه" :قدرة الفرد على الوعي بحالته اننفعالية وانفعانت اآلخرين وتنظيم

انفعانته وانفعانت اآلخرين ،والتعا

والتواصل انجتماعي مع األفراد المحيطين به" (العلوان:2011 ،

ص ،)131ويعرفه أيمن ناصر) (2011بأنه" :مجموعة من السمات المزاجية وانجتماعية التي تؤثر على

تنوف المحتوى الوجداني ل شخاص من حيث مدى ودقة فهم المشاعر ،ومن ثم رفع مستوى القدرة على

مواجهة ومعالجة المشكالت خاصة الوجدانية منها بنجاح" (ناصر :2011 ،ص.)157
التعقيب على تعرَّفات الذكاء الوجداني السابقة:
اختل

الباحثين في تعريف الذكاء الوجداني باختالف نظرتهم إلى مكونات الذكاء الوجداني ،فمنهم من اعتبر

أن مكونات الذكاء الوجداني مكونات معرفية ن تنفصل عن الذكاء العقلي؛ وبالتالي اتجه تعريفهم للذكاء

الوجداني في تحديد القدرات التي يجب أن يمتلمها األذكياء وجدانياك مثل :القدرة على إدراع اننفعانت ،والقدرة

على تقييم اننفعانت ،والقدرة على توليد المشاعر ،والقدرة على تنظيم اننفعانت ،والقدرة على إدارة

اننفعانت؛ كما يشير الى ذلك كل من (ماير وسالوفي  ، 1997عثمان ،عبدالسميع  ، 1998جورج

 ،2000فورنهام  ،2006صابر  ، 2011العلوان  ،)2011بينما اعتبر (جولمان  ، 1995وإبراهام ،2000
بار أون  ،1997ناصر  )2011بأن مكونات الذكاء الوجداني مكونات ير معرفية؛ وبالتالي ركزت تلك

التعريفات على األداء والمهارات التي يجب أن يكتسبها الفرد لتطوير ذكائه الوجداني ،ويرى الباحث أن

النجاح في تموين العالقات انجتماعية وكذلك النجاح في العمل ن يمكن حصره في المكونات المعرفية فق ،
وأن المكونات ير المعرفية لها دور كبير في تحديد مدى النجاح في الحياة ،وما تحتويه المكونات ير

المعرفية من مهارات وجدانية يمكن التعبير عنها باألداء الذي ينعكس إيجاباك على النجاح في الوصوع إلى

األهداف المرسومة ،وتحقيق أكبر اإلنجازات في الحياة العملية
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 1.3أهمية الذكاء الوجداني :
تتمثل أهمية الذكاء الوجداني في الصلة بيذن اإلحسار والشخصية وانستعدادات األخالقية النظرية ،وأن
المواق

األخالقية األساسية في الحياة إنما تنبع من قدرات اإلنسان اننفعالية األساسية ،ذلك أن اننفعاع

بالنسبة لإلنسان هو "واسطة" الوجدان ،وهو شعور يتفجر داخل اإلنسان للتعبير عن نفسه في فعل ما ،وهؤنء

الذين يكونون أسرى اننفعاع أي المفتقرون للقدرة على ضب النفس ،إنما يعانون من عجز أخالقي فالقدرة
على السيطرة على اننفعاع هذي أسار اإلدارة وأسار الشخصية ،وأسار مشاعر اإليثار تممن في التعا

مع اآلخرين أي القدرة على قراءة عوا فهم ،أما العجز عذن اإلحسار باحتياج اآلخر أو بشعوره باإلحبا

فمعناه عدم اإلكتراث به (الخوالدة :2004 ،ص.)47
ويعتبر الذكاء الوجداني ذو تأثير واضح على مجرى سير حياة اإلنسان ،وله تأثير مهم في ريقة تفميره

وعالقاته وانفعانته؛ فهناع قاسم مشترع بين الوجدان والتفمير ،وبين العقل والقلب ،وهناع تعاون فيما بينها

إلتاحة الفرصة لإلنسان نتخاذ الق اررات الصحيحة والتفمير بشكل سليم ،فالشخص الذي يعاني من اضط ار

وجداني أو عدم اتزان وجداني ن يستطيع السيطرة على وجدانه أو التحكم في انفعانته حتى وإن كان على

مستوى عاع من الذكاء (أبو رياة وآخرون :2006 ،ص.)281-280
ك

كما يعد الذكاء ال وجداني صفة أساسية في تموين شخصية القائد الناجح ،وذلك أن القدرة على التأثير في

اآلخرين هي الصفة األهم في القيادة؛ ألن هذه الصفة تحدد فيما إذا كانت الصفات األخرى ستعمل أم ن،

فما قيمة صفة الذكاء والقدرة على التخطي

إذا لم يكن القائد قاد اكر على التأثير في اآلخرين؟  ،فالذكاء

الوجداني يمكن اإلنسان من التعامل اإليجابي مع ذاته ومع اآلخرين حيث يحقق لنفسه ولمن حوله أكبر قدر

من السعادة (العيتي :2004 ،ص.)15
إن القدرة على السيطرة على العوا
العوا

واننفعانت هي أسار اإلرادة وأسار الشخصية الناجحة ،وإدارة

هي تحد وهي حاجة ملحة بنفس الوقت ،فهناع أشخاص يتمتعون بمستوى ذكاء مرتفع ولمن ن

يستطيعون تسيير حياتهم العا فية بشكل جيد ،فقد يفشل الشخص الالمع من حيث الذكاء في حياته نتيجة
هي التي تقود التفمير والقيم والخوف والبقاء ،والقدرة

عدم سيطرته على انفعانته ودوافعه الجامحة؛ فالعوا

على إدارتها بشكل صحيح يعني الخروج من األزمات والمشكالت ،وإدارتها بشكل سلبي يعني اننغمار في

األزمات والمشكالت؛ وبالتالي التأثير بشكل سلبي على ق ارراته (خوالدة :2004 ،ص.)44

وقد توصلت الدراسات إلى أن الذكاء الوجداني يؤثر إيجاباك في كفاءة المؤسسات والمنظمات من خالع

ما يلي(الجبهان :2009 ،ص:)38

 الذكاء الوجداني يخلق نمطاك مستق اكر من العالقات العامة انيجابية بين المدراء والموظفين.
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 الذكاء الوجداني لدى المجموعات والمنظمات يؤثر على الوجدان لدى الموظفين واألفراد حيث
المواق

الهان ة «السعيدة» والتغذية الراجعة توفر دوافع ايجابية وأماناك لدى الموظفين واألفراد؛ مما يوفر جواك

لمزيد من النمو والتطور.

 يؤثر الذكاء الوجداني على المجموعات واألفراد فيعمل على تحسين اإلنتاج ،لما في ذلك من قدرة

على البعد عن انضط ار وضغو العمل.

 أظهرت الدراسات في هذا المجاع أن الذكاء الوجداني له عالقة بتحصيل األ فاع وتعليمهم وبتحسين
سلوكهم.
 كما أشارت الدراسات إلى أن ضع
وعوا

مستوى الذكاء الوجداني لدى المعلمين واألهل يجعل انفعانت

األ فاع حادة وسلوكياتهم عدوانية ،ويكونون أكثر تعرضا لإلحبا وانكت ا .

 إن إهماع التعامل الذكي وجدانياك مع األ فاع يجعلهم يلج ون إلى التلفزيون والفيديو بما فيها من

خبرات عا فية مصطنعة وسطحية تؤدي إلى فقدان األ فاع للمثير من النمو الوجداني الطبيعي.

 تشير نتائج الدراسات النفسية التربوية وانجتماعية إلى أن أثر ذكاء الوجدان على النجاح في الحياة

أعلى من أثر الذكاء العام.

 أن للذكاء الوجداني صالت كثيرة ومتشعبة بواقع تعاملنا مع الحياة و ريقة إدارتنا ألنفسنا وعالقاتنا

مع اآلخرين ،فالذكاء الوجداني يتعلق بالتنظيم الشخصي في اإلدارة والمهارات التي تدفع الفرد للتفوا في
مركز العمل وفي الحياة بشكل عام ،وهو يشمل حدساك وبديهة ومميزات وحمار و موح يتميز به المدير،
ومهارات في إدارة العالقات مع الموظفين وتموين الصالت والعالقات.

لقذد أشارت نتائج البحوث إلى أن النجاح في األداء أو أماكن العمل في الحياة العامة يعتمد بقدر كبير على
الذكاء الوجداني بنسبة  ،%80بينما يعتمد  %20فق منه على الذكاء العقلي (السمدوني :2007 ،ص،)45
وقد وجد أن للذكاء الوجداني عالقة كبيرة بالنجاح في التجارة واألعماع ،فقدرة اإلنسان على التعامل مع

المشاعر والعوا

 :2013ص.)22

 ،والقدرة على التمي

مع الشدة والتوترات ،تؤدي إلى تحقيق النجاح في العمل (مبيض،

ويشير الباحث استناداك لما سبق إلى أنه يجب أن ينتبه المجتمع واألسرة والمدرسة إلى أهمية الذكاء
الوجداني في حياتنا الوجدانية والرقي بها إلى المستوى اإلنساني عبر التربية ،وخصوصاك في المدرسة ،فإذا لم
تستطع المدرسة تعويض تهاون المؤسسات انجتماعية على هذا المستوى ،فإنها تستطيع على األقل أن
تتحمل جزءاك هاماك من تربية األ فاع على امتالع معرفة عملية حوع تدبير المشاعر واننفعانت ،أي تنمية

ذكائهم الوجداني الذي يمكنهم من معالجة المعلومات المشحونة انفعالياك وعلى استخدام هذه المعلومات في
توجيه األنشطة المعرفية وفي حل المشكالت بشكل توافقي؛ وبالنهاية الرفع من جودة الحياة .هكذا يبدو أن

الذكاء الوجداني قد يكون أكثر أهمية من الذكاء العقلي ،أو قد يضاهيه على األقل
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 1.4النماُج المفسرة للذكاء الوجداني:
تعددت النماذج والنظريات المفسرة للذكاء الوجداني باختالف الجانب أو المنظور الذي على أساسه فسر
الباحثين الذكاء الوجداني ،ومرد ذلك انختالف إلى منظور كل باحث حوع هل مكونات الذكاء الوجداني

عبارة عن قدرات معرفية أم خصائص ير معرفية؟ ،إن أنهم أجمعوا أن هذه المكونات تتشابه في المفهوم
والدنلة ،فمنهم من يرى أنه يمكن تصني

النماذج إلى قسمين رئيسين (نماذج القدرات والنموذج المختل أو

السمات) ،ومنهم من يقسمها إلى ثالثة أقسام وهي (نموذج القدرات ،ونموذج السمات ،والنموذج المختل )،

وسيقوم الباحث باستعراض هذه النماذج بشيء من التفصيل وذلك على النحو التالي :

أ .نموُج القدرات :وتنظر إلى الذكاء الوجداني ومكوناته على أنه قدرة عقلية بحتة ،تعمل من خالع التفاعل
بين الجانب العقلي والوجداني للفرد مثله مثل الذكاء المعرفي أو الذكاء التحليلي.
 .نموُج السمات أو المختلطة :فإنها ترى الذكاء الوجداني عبارة عن تركيب يمزج بين القدرات العقلية
وخصائص الشخصية مثل :التفاؤع والرفاهية والسعادة في الحياة ،والجدوع رقم ( )1التالي يوضح أهم أوجه
المقارنة بين نموذج القدرات ونموذج السمات(المختل ).
جدوع رقم ()1
يوضح أهم أوجه المقارنة بين نموذج القدرات ونموذج السمات(المختل ) (بظاظو:2010 ،ص.)25
نموُج القدرات

الرقم النموُج المختلط (السمات)
مقاييسها مصممة بطريقة التقرير الذاتي بحيث

1

تعكس تفضيالت شخصية أو ميوع فردية ن

2

يستخدم لقيار اختبارات األداء المميز

تخضع للصحة والخطأ المطلق

3

مقاييسها مصممة بحيث يكون هناع إجابة
واحدة صحيحة وتناسب المسألة المعروضة
يستخدم لقيار اختبارات األداء األقصى

هناع عدد كبير من أدوات القيار ،بحسب تعدد هناع عدد قليل من أدوات القيار ،تركيباتها

مظاهر هذا النموذج

الرئيسية ض يلة جداك

4

تتعلق بالشخصية

ن تتعلق بالشخصية

5

ن تتعلق بالذكاء العقلي أو المعرفي

تتعلق بالذكاء العقلي أو المعرفي

6

ثبات عالي في الثقة

ثبات الثقة يتراوح من منخفض إلى مرتفع
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وفيما يلي عرض مفصل لنموذج القدرارت والنموذج المختل :
أولً -نموُج القدرة :وَّمثله نموُج ماير وسالوِي :
وضع ماير وسالوفي) (1997نظرية تفترض نوعاك جديداك من الذكاء يركز على الفروا الفردية في

معالجة المعلومات اننفعالية ،وقد عرف ماير وسالوفي الذكاء الوجداني بأنه "قدرة الفرد على مراقبة انفعانته
بناء على التعريف
الذاتية وانفعانت اآلخرين للتميز بينها واستخدام هذه المعلومات لتوجيه تفميره وسلوكه" ،ك
السابق فإن الذكاء الوجداني يتمون من ثالثة أبعاد(خرنو  :2003 ،ص:)56
البعد األول :ويعني بتقييم الفرد ننفعانته وعوا فه والقدرة على التعبير عنها بكفاءة وكذلك إدراع
انفعانت اآلخرين.
البعد الثاني :يتضمن القدرة على تنظيم الفرد ننفعانته وانفعانت اآلخرين.

البعد الثالث :يتضمن القدرة على استخدام اننفعانت بطريقة تميفية من خالع التخطي المرن والنظر
إلى األمور من زوايا مختلفة.
وقد أعاد ماير وسالوفي) (1997تقييم نظريتهما في الذكاء الوجداني عام ) )1997ونتيجة لسعيهما
إلبقاء مفهوم الذكاء الوجداني ضمن دائرة الذكاء ،وفصله تماماك عن السمات الشخصية فقد أعاد تعريفه بحيث
يجمع بين فمرتين رئيسيتين وهما:

ذكاء.
 -1أن اننفعانت تجعل التفمير أكثر ك

 -2التفمير بذكاء في اننفعانت (نورالهي :2009 ،ص.)56
وبذلك فإن نموذج القدرة يركز على اإلدراع وتنظيم اننفعانت والتفمير فيها ،أي أنه جمع بين الوجدان
ذكاء ،وفمرة التفمير بشكل ذكي نحو حانتنا الوجدانية ،وهو أن الذكاء الوجداني
الذي يجعل تفميرنا أكثر ك
يشمل القدرة على إدراع اننفعان ت بدقة وتقييمها والتعبير عنها والقدرة على توليد المشاعر أو الوصوع إليها
عند تسيير عملية التفمير ،والقدرة على فهم اننفعاع والمعرفة الوجدانية ،والقدرة على تنظيم اننفعانت بما

يعزز النمو الوجداني والعقلي ،فالشخص الذكي وجدانياك حسب التعريف أفضل من يره في التعرف على

انفعانته وانفعانت اآلخرين ،ولديه القدرة على التعبير عن انفعانته بصورة دقيقة تمنع سوء فهم اآلخرين له،

فعندما يكون اضباك فإن لديه القدرة على عكس انفعاع الغضب على مالمح وجهه وصوته ،ولديه أيضاك

القدرة على إظهار اننفعانت التي يريدها ر م أنه ن يحس بها فعالك (بظاظو :2010 :ص.)27-26

وبناء على ذلك ،أصبح تصور الذكاء الوجداني كقدرة عقلية يتمون من أربع قدرات رئيسية يتفرف من كل
ك
منها قدرات فرعية وهي مرتبة بشكل تصاعدي من العمليات النفسية البسيطة (إدراع اننفعانت) ،إلى المعقدة

(تنظيم اننفعانت) ،كما أن القدرات الفرعية مرتبة أيضاك بشكل تصاعدي من القدرات البسيطة التي يمكن

مالحظتها بسهولة إلى العمليات النفسية األكثر تقعيداك واألقل وضوحاك (نورالهي :2009 ،ص.)56
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وقد حدد ماير وسالوفي مكونات وأبعاد الذكاء الوجداني كما يلي:
أولً -التعرف على النفعالت :ويقصد بها اإلدراع ،والتقييم والتعبير عن اننفعاع بصورة دقيقة وتشمل
(Mayer, J., Salovey, P. & Caruso, D., 2000).
-1التعرف على انفعانت الذات.
-2التعرف على انفعانت اآلخرين واألشياء (اللوحات واألصوات...الخ).
 -3التعبير بدقة عن اننفعانت من خالع التعابير اللغوية و ير اللغوية.
-4التمييز بين تعابير اننفعانت الصادقة والمزيفة.
ثانياً -توظيف النفعالت :وهي القدرة على استثارة اننفعاع واستخدامه لترشيد التفمير ،وتركيزه على الجوانب

المهمة و تشمل:

 -1استخدام اننفعانت لتوجيه اننتباه للمعلومات المهمة في الموق .
 -2استخدام اننفعانت لتنشي التفمير والخياع واإلبداف وحل المشكالت.
 -3توظي

فهم انفعانت اآلخرين في التعامل معهم.

ثالثاًِ -هم النفعالت :وهي القدرة على فهم أسبا

اننفعانت وكيفية تطورها وماهية مكوناتها والقدرة على

التنبؤ بها والتعبير عنها ،وتشمل:

 .1تسمية اننفعانت والتمييز بين التسميات المتشابهة وانفعانتها.
 .2تفسير المعاني التي تحملها اننفعانت (مثال الحزن يعنى فقدان شيء).
 .3فهم اننفعانت المركبة (مثالك :الغيرة تشمل الغضب والحسد والخوف) ،والمتناقضة (الجمع بين حب

الشخص وكره سلوكياته).

 .4مالحظة التحوع أو التغير في اننفعاع سواء كان في الشدة (مثالك :من المره إلى البغض) أم في

النوف (من الحسد إلى الغيرة).

 .5التنبؤ باننفعانت المستقبلية بدقة.
رابعاً -ضبط النفعالت :وهو القدرة على إدارة اننفعانت المتعلقة بالذات و باآلخرين بصورة تسمح بالتمي

الفعاع مع الموق

وتشمل:

 .1القدرة على إظهار انفعاع ن يشعر به الفرد أصال اذا اقتضى الموق .
 .2القدرة على إخفاء الفرد ننفعانته عندما يكون إظهارها ير مناسب.
 .3القدرة على إستثارة وضب اننفعاع المناسب لدى اآلخرين.
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 .4قدرة الفرد على ضب انفعاله بحيث ن يؤثر سلباك على تفميره )(Mayer, J. & Salovey, P., 1997
التعقيب على نموُج ماير وسالوِي :
من خالع اإل الف على التراث السيكولوجي أن "مايروسالوفي" نظروا الى الذكاء الوجداني كقدرة عقلية وليس

كسمة شخصية حيث أتت تلك النظرة على قيار الفروا الفردية التي يرى العالمان أن المقاييس التقليدية للذكاء

فشلت في دراسة الفروا من حيث الوعي و اإلدارة الفعالة للعوا

 ،كما يفسر نموذج "مايروسالوفي" القدرات

الفرعية للذكاء الوجداني مرتبة تطوريا من األدنى إلى األعلى  ،وكذلك محتوياتها فالترتيب يعكس مراحل النمو

العا في للشخص كما أن األشخاص األكثر ذكاء عا في يمرون بصورة أسرف بتلك المراحل وينتقلون إلى
المستوى األعلى منها  ،ولذلك قلل هذا النموذج من أثر التدريب والتعلم لإلرتقاء بالذكاء الوجداني .

ثانياً -نموُج المختلط :وَّتشكل من نموُجين:
أ .نموُج بار-أون:
قام بار-أون بتوسيع معنى الذكاء الوجداني ،من خالع دمجه بالسمات التي ن تتعلق بالقدرة ،وينطلق

نموذج بار-أون أونك لإلجابة عن سؤاع :لماذا ينجح بعض النار في الحياة أكثر من
(عجاج :2002 ،ص ،)50ويفترض نموذج بار-أون أن الذكاء الوجداني يرتب باألداء الممكن (انستعداد)

يرهم؟

(أي القدرات المامنة عند الشخص والتي ستؤدي للنجاح مستقبالك) وليس األداء الفعلي ،كما يركز على

توجه المعالجة العملية أكثر من التركيز على النتائج والمخرجات (.)Stays & Broun, 2004: P11

كما افترض بار-أون أن الذكاء الوجداني يتطور مع الزمن ،وأنه باإلمكان تحسينه من خالع (التدريب،

البرمجة ،العالج) ،وقد ظهرت نظرية الذكاء الوجداني على يد (بار-أون) عندما اقترح معامل نسبة
بناء على ذلك الذكاء الوجداني بأنه" :تنظيم المهارات والمفايات الشخصية والوجدانية
اننفعالية ،وعرف ك
وانجتماعية التي تؤثر في قدرة الفرد على التعامل بنجاح مع متطلبات البي ة والضغو " ،وبالتالي يعتبر
الذكاء الوجداني منظومة من القدرات اننفعالية الشخصية وانجتماعية التي تمنح الفرد القدرة على التمي

مع

الصعوبات المحيطة والضا طة ،وهو يمثل أيضاك كل مهارات الفرد في التعامل مع انفعانته الشخصية من
حيث فهمها ،وإدراكها ،والتحكم فيها ،باإلضافة إلى مهاراته في التعامل مع انفعانت اآلخرين وفهمها ،وكذلك

مهاراته انجتماعية في إقامة عالقات أسرية وصداقات قائمة على أسس سليمة من تلك العالقات ذات ابع
إيجابي ،وحسب بار-أون فإن الذكاء العام يتأل

جزين ،وهما(العراوي :2013 ،ص:)39
من أ

أ .الذكاء المعرفي :ويقار بنسبة الذكاء .IQ
 .الذكاء الوجداني :ويقار بنسبة الوجدان .EQ
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وبشكل عام فإن بار-أون يعتقد أن الذكاء الوجداني والذكاء المعرفي يمثالن جانبين متماملين من الذكاء

العام للفرد ،كقدرة كامنة لديه تعبر عن إمكانية نجاحه في الحياة ،ولقد حدد (بار-أون) خصائص الذكاء

الوجداني عن ريق مجموعة من السمات والقدرات المرتبطة بالمعرفة الوجدانية وانجتماعية التي تؤثر في

قدرتنا الملية على المعالجة الفعالة لمتطلبات البي ة ،وأوضح (بار-أون) أن الذكاء الوجداني يتمون من خمس
كفاءات ن معرفية أو قدرات كما يطلق عليها أحياناك ،وهي الذكاء الوجداني الداخلي :وهي عبارة عن
مجموعة من المفاءات الالمعرفية الفرعية أو مجموعة من القدرات التي تساعد الفرد على التعامل مع نفسه

بنجاح ،ويشمل( :الوعي باننفعانت الذاتية ،القدرة على تأكيد اننفعانت الذاتية ،وقبوع واعتبار الذات،
وانستقاللية).
 الذكاء الوجداني الجتماعي :وهي عبارة عن مجموعة من المفاءات انجتماعية التي تساعد الفرد على
إقامة عالقات ناجحة ،وذات تأثير إيجابي على اآلخرين ،وتشمل( :التعا

 ،القدرة على بناء عالقات مع

اآلخرين ،والحس بالمس ولية انجتماعية).
 التكيف :وهي مجموعة من المفاءات الالمعرفية الفرعية التي تساعد الفرد على التمي

الناجح مع واقع

الحياة ومتطلبات البي ة المحيطة ،مثل :حل المشاكل وإدراع الواقع والمرونة ،ويشمل( :القدرة على حل

المشاكل ذات الطبيعة انجتماعية ،الحس بالواقع ،المرونة).

 إدارة الضغوط وضبطها :وهي مجموعة من المفاءات الالمعرفية الفرعية أو القدرات التي تساعد الفرد
على إدارة الضغو ومقاومة انندفاف وضب الذات ،وتشمل( :تحمل الضغو  ،التحكم في النزوات ،وضب

انندفاف).

المزاج العام :وهي مجموعة من المفاءات الالمعرفية الفرعية أو القدرات التي تساعد الفرد على إدراعحالته المزاجية وتغييرها بشكل إيجابي ،ويشمل( :السعادة والتفاؤع) (الجبهان :2009 ،ص 34ذ ذ( )35بن

جامع :2010 ،ص.)68-67

التعقيب على نموُج بار-اون :
يتضح من خالع اإل الف على التراث السيكولوجي أن بار -اون تأثر بنظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر

وافترض أن الذكاء الوجداني يتطور ويتحسن عن ريق التدريب والبرمجة والعالج ،كما ركز بار -اون في
نموذجه على الطفاءات والمهارات للذكاء الوجداني ،ألنها من وجهة نظره وثيقة الصلة ببعضها البعض ،كما

اعتبر بار -اون أن نجاح الفرد في العمل وفي الحياة مرتب بذكاءه الوجداني وذكاءه المعرفي.
ب .نموُج جولمان:

اتسع مفهوم الذكاء الوجداني بشكل أكبر وأصبح أكثر تداونك على يد جولمان ،الذي أل

كتابين عن

الذكاء الوجداني ،حيث ذكر في كتابه األوع أن معامل الذكاء  IQيسهم بنسبة  %20فق في العوامل التي
تحدد النجاح في الحياة ،بينما  %80تعود إلى عوامل أخرى ير عقلية(الزحيلي :2011 ،ص ،)240ويقرر
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جولمان أن اإلنسان األوع منطقي ومقره العقل ،واآلخر وجداني ومقره القلب ،وعن ريقهما يكون اإلنسان
نظامين للمعرفة ،إحداهما :يقوم على الفهم واإلدراع التام ،واآلخر :نظام مندفع وأحياناك ير منطقي ،وهما
يقومان معاك في تنا م دقيق دائماك يتضافر نظامهما المختلفان جداك في المعرفة لقيادة حياتنا ،ألن هناع توازن
قائم بين العقل الوجداني والمنطقي ،فالوجدان يغذي ويزود عمليات العقل المنطقي بالمعلومات ،بينما يعمل

العقل المنطقي على تنقية العقل الوجداني وأحياناك يعترض عليها ،ومع ذلك يبقى كل من العقلين مملمتين،

شبه مستقلتين كل منهما يعكس عملية متميزة لمنهما مترابطان في دوائر المخ العصبية(عجاج:2002 ،

ص.)71
قدم (جولمان) نموذج للذكاء الوجداني يعتمد على سمات وخصائص شخصية للفرد تشمل قدرات الدوافع
الذاتية والنفسية للفرد ،وعرف (جولمان) الذكاء الوجداني بأنه مجموعة المهارات الوجدانية التي يتمتع الفرد
بها وتلزم للنجاح في التفاعالت المهنية وفي مواق

الحياة المختلفة ،وعرف في موضع آخر الذكاء الوجداني

بأنه القدرة على التعرف على مشاعرنا ومشاعر اآلخرين وتحفيز ذاتنا ،وعلى إدارة انفعانتنا وعوا فنا

وعالقاتنا مع اآلخرين بشكل فعاع ،وبين (جولمان) أن الذكاء الوجداني يتمون من خمس مجانت أساسية
تتوزف على بعدين رئيسيين ،وذلك كما يشير (بظاظو :2010 ،ص:)29
أولً -الكفاءة الشخصية :وتشمل :
 الوعي بالذات :ويشير ذلك إلى معرفة الشخص لعوا فه وإحساسه بها ،واستخدامها للوصوع إلى
ق اررات مناسبة ،وتشمل المفاءات التالية:
أ .التقييم الدقيق للذات :ويعني معرفة موا ن القوة والضع

لدى الفرد وحدودها.

 .الثقة بالنفس :وتعني اإلحسار بقيمة الذات وقدرتها.
 إدارة النفعالت (تنظيم الذات) :ويشير إلى قدرة الفرد على إدارة أفعاله وأفماره ومشاعره بطريقة
متوافقة وبمرونة تحت ظل ظروف ومواق

مختلفة ،وتتضمن المفاءات التالية:

أ .ضبط الذات :وتعني السيطرة على انندفاعات واننفعانت ير المناسبة.
 .الجدارة بالثقة :وتعني تحقيق مستويات جيدة من النزاهة وتمامل الشخصية.
ت .يقظة الضمير :وتعني تحمل مس ولية األداء الشخصي والوفاء بانلتزامات.
ث .قدرة التكيف :وتعني المرونة في مواجهة التغيير.
ج .التجديد :وتعني الشعور بانرتياح ل فمار والتوجهات والمعلومات الجيدة.
 حفز الذات(الداِعية) :ويشير إلى أن الفرد يعتمد على قوة دفع داخلية لتحقيق أهدافه و موحاته،
وتشمل المفاءات التالية:
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أ .دافع اإلنجاز :ويعني المثابرة وبذع الجهد لتحسين أو تحقيق مستوى من انمتياز.
 .انلتزام :ويعني التخطي لتحقيق أهداف الجماعة أو المنظمة.
ت .المبادأة :وتعني انستعداد للتصرف عندما تتاح الفرصة.
ث .التفاؤع :ويعني اإلصرار على الوصوع إلى األهداف ر م العوائق واإلحبا ات.
ثانياً -الكفاءة الجتماعية :وتتكون من بعدين ِرعيين وُلك كما يذكر (بظاظو :2010 ،ص )30وهما:
 التعا

المفاءات التالية:

 :ويشير إلى قدرة الفرد على إدراع ما يشعر به اآلخرين ومعرفة أحاسيسهم ،ويتضمن

أ .فهم اآلخرين :ويعني اإلحسار بمشاعر اآلخرين ووجهات نظرهم ،وانهتمام النش باهتماماتهم.
 .تطوير اآلخرين :ويعني اإلحسار بالحاجات اإلنمائية لآلخرين وتدعيم قدراتهم.
ت .التوجه نحو الخدمة :ويعني توقع حاجات اآلخرين وإدراكها ومحاولة إشباعها.
ث .تعزيز التنوف :ويقصد بها إيجاد الفرص للنار على اختالف مشاربهم وحاجاتهم وأهدافهم ومن يتميز بهذه

المفاءة يحترم النار على اختالف توجهاتهم ويبني عالقات جيدة معهم ،وكذلك عنده فهم للتنوف في وجهات

النظر حوع العالم ،وحسار للفروا عند المجموعة ويتحدى التعصب واننحياز ،كما يرى التنوف فرصة لخلق
بي ة يمكن للنار أن يجعلوها مزدهرة.

ج .الوعي السياسي :وهو يعني قراءة اننفعانت الحالية للجماعة وقوة العالقة بين أفرادها.
 المهارات انجتماعية :وتشير إلى قدرة الفرد على تموين عالقات مع اآلخرين والتفاعل معهم بفاعلية،

وإدارتها وبناء رواب اجتماعية جيدة معهم ،وتتضمن المفاءات التالية:

أ .التأثير :ويعني أن يحسن استعماع الفنيات الفعالة والمؤثرة إلقناف اآلخرين ،وعنده مقدرة على كسب المثير
من النار ،ويستخدم استراتيجيات معقدة مثل التأثير ير المباشر لبناء توافق في الرأي والدعم.

 .انتصاع :ويعني انستماف واننصات بتفتح وارساع رسائل واضحة ومقنعة لآلخرين ،ويتعامل مع المواضيع
الصعبة ببسا ة.

ت .إدارة الصراف :وتعني القدرة على التفاوض وحل الخالفات والقدرة على التعامل مع الشخصيات الصعبة،
والمشاكل المزمنة بطريقة دبلوماسية وتمتيكية ،كما يشجع النقاة المفتوح ويركز على نقا صراف كامنة و ير

مرئية.

ث .القيادة :وتعني القدرة على توجيه األفراد والجماعات وحثهم على اإلنجاز ويتميز باستخدام أسلو
للقدوة.
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القيادة

ج .تحفيز التغيير :ويعني الحث والمبادأة وإدارة التغيير وتمييز الحاجة للتغيير وإزالة العوائق والحواجز في وجه
التغيير.
ح .بناء الرواب  :ويعني تعزيز العالقات المفيدة وبناء شبكات ير رسمية شاملة والمحافظة عليها ،كذلك بناء
جو من الوئام ،والمحافظة على اآلخرين داخل أو خارج اإل ار ،وبناء عالقات صداقة شخصية بين

المؤسسات والمحافظة عليها.

ف .التعاون والمشاركة :ويعني العمل مع اآلخرين لتحقيق أهداف مشتركة.
د .إمكانات الفريق :وتعني خلق روح الفريق لتحقيق أهداف الجماعة.
التعقيب على نموُج جولمان :
يتضح من خالع اإل الف على الترث السيكولوجي أن جولمان تأثر بنظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر

وخاصة فيما يتعلق بالذكاء الشخصي وإدراع الذات  ،كما يرى جولمان أن نجاح الفرد في الحياة المهنية
مرتب

بمجموعة من المهارات الوجدانية وانجتماعية التي يمتلمها ،واعتبر جولمان أن هذه المفاءات

والمهارات الوجدانية متعلمة يجب تطويرها لتحقيق النجاح في العمل وفي المواق

نموذج جولمان أنه مزج فيه خصائص أخرى كالدافعية والعالقات انجتماعية .

الحياتية ،كما يواخذ على

 1.5خصائص األُكياء وجدانياً :
يشير (العتري :2010 ،ص )32إلى أن األذكياء وجدانياك يتمتعون بمجموعة من الخصائص وهي كما يلي :
 -1لديهم قدرة عالية على التمي

وإدارة الضغو .

 -2يتمتعون بدرجة منخفضة من انكت ا

والقلق.

 -3أنهم اكثر مرونة وانفتاحاك وتقمصا تجاه اآلخرين.
 -4لديهم إحسار كبير بالمسؤولية انجتماعية.
 -5لديهم القدرة على التحكم بالذات والتعبير المناسب عن المشاعر.
 -6لديهم القدرة على التفاؤع والوعي بالذات.
 -7لديهم القدرة على حل المشكالت بشكل مترو وهادئ.
 -8لديهم القدرة على التخطي وتحديد األهداف والمثابرة في أداء األعماع.
 -9لديهم القدرة على بناء رواب الثقة مع اآلخرين.
 -10لديهم توازن عا في في حياتهم.
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 -11لديهم قدر كبير من التركيز والتفمير.
 -12لديهم القدرة على السيطرة على اننفعانت وكبح جماح الغضب.
 -13لديهم القدرة على إظهار التعا

مع اآلخرين وتحليل انفعانتهم.

 -14لديهم القدرة على توقع النتائج المترتبة على السلوع.
 -15لديهم قدرة على تأكيد الذات.
 -16لديهم القدرة على التعاون والتفاعل مع اآلخرين.
 1.6سمات تأخر النضج الوجداني:
إن األشخاص الذين لم يكتمل لديهم النضج الوجداني أو لم يتمون لديهم الذكاء الوجداني ،يتسمون بخصائص
عامة تعرف بسمات تأخر النضج الوجداني وهي:

 .1اضطراب المشاعر :وعالماته :ثورات الهياج اننفعالي ،السلوع انندفاعي ،انستجابات الزائدة عن
الموق  ،الحساسية الزائدة ،عدم تحمل اإلحبا  ،نوبات الغضب الحادة ،تقلبات المزاج ،الغيرة الزائدة،
عدم القدرة على التسامح ،عدم تحمل األلم ،عدم القدرة على السيطرة على اننفعاع.
 .2العتمادية الزائدة :إن النمو الطبيعي لإلنسان ينتقل من انعتمادية إلى انستقالع ،إلى انعتمادية
المتبادلة ،والشخص انعتمادي يحتاج اآلخر بشكل زائد وممتد أكثر من الالزم ،وهو ن يستطيع اتخاذ
قرار بمفرده ،ويسهل قيادته ،ويخاف التغيير ويفضل البقاء كما هو ألنه ن يتحمل تحديات التغيير.
 .3الرغبة ِي اإلشباع اآلني :بمعنى أنهم يريدون الحصوع على ما يريدون من اهتمام وإشباف في اللحظة
الحالية ،وليست لديهم القدرة على تأجيل إشباف بعض الر بات سعياك لمستوى إشباف أفضل ،فهم يريدون
كل شيء اآلن وحانك ،وهؤنء األشخاص يتميزون بالسطحية وعدم القدرة على التفمير وهم مندفعون
الباك ،وونؤهم ن يستمر إن بقدر ما يحققون من فائدة من العالقة ،وهم يهتمون باألشياء الهامشية،
وقيمهم األخالقية سطحية وهشة ،كما أن حياتهم انجتماعية والمالية تتسم بالعشوائية وانضط ار .
 .4عدم القدرة على التعلم من خبرات الحياة :حيث يرى أن ما يحدث له دائماك هو نتيجة الحظ أو

الظروف أو أخطاء اآلخرين ،لذلك ن يسعى إلى التغير ل فضل بل يظل يكرر أخطاءه مرة بعد مرة.

 .5التمركز حول الذات :والعالمة األهم للتمركز حوع الذات هي األنانية ،واألنانية تمون مصحوبة بانخفاض
تقدير الذات ،فالشخص األناني ن يعطي اعتبا اكر لآلخرين وهو في نفس الوقت ن يعطي إن اعتبا اكر ض يالك
لنفسه ،وهذا الشخص مشغوع دائماك بأحاسيسه ومشاعره فق
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ويطلب– بشكل زائد –انهتمام والرعاية

والتعا

واإلشباف من اآلخرين ،وهو ن يستطيع أن يرى نفسه بواقعية ،ون يتحمل مس ولية أخطائه أو

بناء ،وليست لديه الحساسية ألحاسيس اآلخرين( .المهدي،
قصوره ،ون يستطيع أن ينقد نفسه نقداك ك
 :2003ص)66-65
ون يعني ذلك أن اإلنسان ن يستطيع أن ينمي الذكاء الوجداني بداخله ،فقد بين جيرنسبن في نموذجه أن تعلم

الذكاء الوجداني يمر بثالثة مستويات هي كما يلي(عثمان ،ورزا :2011 ،ص:)42

 المستوى األوع :التعلم الجسمي :وفيه يتعلم الطفل اننفعانت المرتبطة بالحانت الجسمية.
 المستوى الثاني :التعلم بالنتائج :ويتداخل مع المستوى األوع والمستوى الثالث ،وفيه يتعلم الطفل

المتعلم من نتائج كآليات التعلم بالتعزيز.
األفمار والمعاني ،من خالع ما يتبع السلوع ُ

 المستوى الثالث :التعلم التركيبي التمثيلي :وتحدث في هذا المستوى أعلى درجات تعلم األفمار

والمعاني واننفعانت ،وهو ما يمثل التفمير الشكلي عند بياجيه.

أما عالمات النضج الوجداني فقد حددها محمد المهدي في كتابه مستويات النفس في النقا التالية:
 .1القدرة على أن ُي ِّحب وَُّ َحب :ذلك الشخص لديه إحسار باألمان والثقة ،ولذلك يستطيع أن يعبر
بمرونة عن مشاعر حبه تجاه اآلخرين ،كما أنه يستطيع أن يستقبل منهم مثل تلك المشاعر دون خوف أو

خجل.

 .2القدرة على مواجهة الواقع والتعامل معه :األشخاص الناضجون يواجهون الواقع كما هو ويعرفون أن
أقر

ريق لحل المشكالت هو التعامل معها فو اكر.
 .3الهتمام بالعطاء بنفس قدر الهتمام باألخذ :إن اإلحسار باألمان لدى الناضجين وجدانياك يسمح

لهم بإعطاء انعتبار نحتياجات اآلخرين ،ويسمح لهم بالبذع لهم سواء بالماع أو الوقت أو الجهد لتحسين

نوعية حياة أول ك النار الذين يحبونهم ،وهم قادرين أيضاك على تقبل عطاءات اآلخرين لهم ،فالتوازن والنضج

يسيران جنباك إلى جنب.

 .4القدرة على النظر إلى خبرات الحياة بشكل إيجابي :من عالمات النضج أن يرى اإلنسان في خبرات
حياته شي اك إيجابياك دائماك ،فهي إن كانت خبرات سارة استمتع بها ،وإن كانت خبرات مؤلمة فهو يتقبل
مس وليته الشخصية عنها ويكون واثقاك أنه سيتعلم منها لتحسين نوعية حياته المقبلة ،وعندما تسير األمور
على ير ما يريد فإنه يترقب الفرصة لتحقيق النجاح ،وهذا الشخص ن يتنمر ألي من خبرات حياته؛ ألن

التنمر لخبرة ما أو فترة ما من حياة اإلنسان يترع مكانها فجوة سوداء تهدد أمنه واستق ارره ،فمل خبرة وكل

موق

في حياتنا هو جزء من تاريخنا الشخصي نعتز به ألنه يبني خبرتنا المتراكمة.
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 .5القدرة على التعلم من الخبرات :وهي القدرة على تحمل مس ولية األخطاء ،والقدرة على النقد الذاتي
والتغير ل فضل حتى ن تتمرر نفس األخطاء السابقة ،فالشخص الناضج ن يلقي اللوم على الحظ أو
الظروف أو اآلخرين بل يراجع نفسه ويتعلم من أخطائه وخبراته.
 .6القدرة على تحمل اإلحباط :فعندما يواجه الشخص الناضج إحبا اك فإنه ن يتجمد في مكانه ون
تتوق أنفاسه ون يسب القدر أو الدهر ،وإنما يحاوع التعامل بطرا أخرى مع المشكلة ويجر حلونك جديدة
ومبتمرة ويتحرع في اتجاهات شتى حتى يتغلب على المصاعب التي واجهته.

 .7القدرة على التعامل اإليجابي مع مشاعر العدوان :عندما يتعرض الشخص الناضج إلحبا فهو ن
يبحث عن شخص آخر يلقي عليه اللوم ،وإنما يجتهد فو اكر في البحث عن حل للمشكلة التي أحب بسببها،
فغير الناضجين يهاجمون النار بينما الناضجون يهاجمون المشكالت ،والشخص الناضج يستخدم ضبه
كمصدر للطاقة ويضاع

من جهوده للوصوع لحل المشكالت.

 .8التحرر النسبي من أعراض التوتر :فالشخص الناضج وجدانياك يتمتع بحالة سالم داخلي ولديه

إحسار باألمن وإحسار بالقدرة على الحصوع على ما يريده من الحياة ،على عكس ير الناضج الذي
تمتلئ نفسه بمشاعر القلق والرفض والتشاؤم والغضب والغيرة واإلحبا .
 .9القدرة على حل الصراعات :فالحياة ن تخلو من صراعات بين البشر ،واإلنسان الناضج يعترف بهذه

الحقيقة ،ويمتلك آليات كثيرة لحل الصراعات بشكل آمن دون مواجهات مدمرة لنفسه أو لآلخر.

 .10قبول الختالف والبعد عن التعصب :فانختالف من السنن المونية في هذه الحياة ،وبالتالي علينا
أن نتعامل معه ونستفيد منه في إثراء الحياة من خالع التواصل الجيد والتعايش السلمي البناء مع اآلخر
المختل .
 .11التوازن :ن تجد في الشخص الناضج نتوءات أو تشوهات نفسية أو خلقية ،بل هو متوازن في كل

اإلفر
ا
شيء ،والتوازن هو من أهم سمات النضج الوجداني والصحة النفسية ،وهو الوس العدع البعيد عن
والتفري .

 .12الداِعية لإلنجاز :والدافعية هنا ذاتية وداخلية ،فالشخص الناضج يعرف ما يجب عليه فعله ،وهو
مدفوف داخلياك لتحقيق أهدافه المشروعة ،ون يحتاج لدفع خارجي بل يكفيه دوافعه الداخلية ليبقى منتجاك وع

الوقت.

 .13اإلبداع :وثمرة اإلحسار باألمان واإلحسار بالحب والتوافق النفسي وانجتماعي أن يتوجه الناضج
وجدانياك نحو اإلبداف ،فهو لديه رؤية إيجابية للحياة تجعله ينصت ألسرارها وبدائعها ويكتش

العالقات بين

األشياء المتباعدة ،وبذلك يصبح مبدعاك ومطو اكر لنفسه ولمجتمعه ولحياته ،وهذا اإلبداف يجعل الشخص

الناضج متجدداك و ازجاك وع الوقت ويعطيه مذاقاك خاصاك وبريقاك مشعاك وتوهجاك دائماك.
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 .14القدرة على العمل الجماعي :وبما أن الشخص الناضج يقبل انختالف والتعدد ،ولديه مشاعر حب
لآلخرين ويريد أن يبدف ويضي

في هذه الحياة ،لذلك نتوقع منه أن ينجح في العمل كفريق ،تلك الملمة

انجتماعية التي ن يمكن انستغناء عنها لتحقيق اإلنجازات المبيرة.
.15التواِق والنسجام مع النفس ومع الناس ومع هللا :وثمرة كل ما سبق من عالمات وخصائص
النضج هو حالة من السالم الشامل والتوافق مع النفس ومع النار ومع هللا( .المهدي :2003 ،ص)69-66
ولقد وجد من خالع بعض الدراسات أن اإلنسان يستمر في تقدم وارتفاف في ذكائه الوجداني ،حتى

األربعينيات أو الخمسينيات من العمر على األقل ،أي أن اإلنسان كلما تقدم في السن كلما نضج ذكاؤه

الوجداني ،وفي دراسة للذكاء الوجداني أجريت على ( )3831شخصاك ،وجد أن المجموف النهائي للذكاء

الوجداني يزداد بشكل واضح مع تقدم العمر ،ويصل لذروته مع نهاية األربعين وبداية الخمسين سنه ،إن هذه

النتائج على درجة كبيرة من األهمية ،عندما نتذكر بأن الذكاء المعرفي يصل إلى ذروته مع نهاية مرحلة

المراهقة ،ويبقى ثابتاك حتى نهاية الخمسين ،باإلضافة إلى أن الذكاء المعرفي يميل إلى اننخفاض قليالك بعد
هذا العمر ،على عكس الذكاء الوجداني(نورالهي :2009 ،ص.)69
 1.7الذكاء الوجداني والدماغ :
عندما ننظر إلى الذكاء الوجداني وعالقته بالدماغ نجد أن العا فة تهيمن على العقل المفمر وتسيطر

عليه ولمي نعرف كي
تالفي

يتم ذلك علينا تتبع نمو الدماغ وتطوره وممارسته للوظائ

الحياتية المختلفة .

تمون نسبة الماء  %78والبروتين  %8وعناصر أخرى  ،%4ويرى (جولمان :2000 ،ص)26

أن مركز المشاعر يتمركز في جذف الدماغ وهو المس وع عن تحقيق التوازن بين حاجات الجسم األساسية

ومتطلبات الحياة ،وعند تحقيق التوازن تنتقل المعلومات إلى الطبقة العليا للدماغ أو القشرة الدما ية الجديدة،
وهي عبارة عن انتفاف بصلي كبير مكون من لفائ

العا في موجود في الدماغ قبل العقل المفمر .

نسيجية تشكل الطبقات العليا من الدماغ ونشوء العقل

وأشارت الدراسات الى أن المنظومة الوجدانية منظومة مركبة شديدة اننتشار كما أنها شديدة المقاومة للتغيير

وهي التي تحدد المعالم األساسية للشخصية في وقت مبكر (روبنسون وسكوت :2000 :ص ،)190وتتمون

الطبقات الرئيسة للعقل اننفعالي حوع جذف الدماغ والتي تلت

وتحي بالجذف ولذلك أ لق عليها الجهاز

الحوفي (الطرفي) ،وهو الذي يتحكم في اننسان حين تسيطر عليه اننفعانت (جولمان :2000 ،ص)27
والجهاز الطرفي (الحوفي) يتمون من عدة وحدات متصلة ببعضها البعض فهو منظم الدماغ األساسي

للعوا

ويتمون هذا الجهاز من (اللوزة  ،قرن آمون  ،والمهاد  ،وما تحت المهاد)  ،واللوزة هي البناء

األساسي في الجهاز الطرفي المس وع عن تجهيز ومعالجة الجانب الوجداني من السلوع والذاكرة (روبنسون،
وسكوت :2000 ،ص ، (19فإذا انفصلت اللوزة عن بقية أجزاء الدماغ تمون النتيجة عج اكز هائالك عن تقدير
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أهمية األحداث العا فية وهو ما يطلق عليه العمى اننفعالي ،ويؤدي ذلك الى عجز أو فقد القدرة على
التواصل مع اآلخرين ،وحين يسيطر الشعور اننفعالي على العقل يبرز دور اللوزة في تحليل كل المواق

والمثيرات القادمة عبر الحوار؛ فهي بمثابة حارر نفسي أمام الطوارئ التي يمكن أن يتعرض لها اننسان،

وقد كان أكثر انكتشافات إثارة ل همية والتي توصل إليها جوزيف لودو هي أن اللوزة تمتلك مرك كاز يسمح لها
بتجنيد وظائ

الدماغ ،فهناع اتصاع خاص من الدماغ الى اللوزة يسمح لها بمرور اإلشارات إليها أون وقبل

وصولها الى القشرة الدما ية الجديدة؛ مما يسمح للوزة باتخاذ القرار وانستجابة السريعة قبل أن يقوم العقل
المفمر بذلك؛ وهذا ما يفسر استجابتنا السريعة إزاء بعض المواق
مشاعر سلبية

والتي تؤدي الى سلوع ير منضب أو

ير مبررة ،فعوا فنا لها عقل خاص بها يحمل أفمار مستقلة تماماك عن العقل المنطقي

(جولمان :2000 ،ص ، )39-32إن انتصاع بين اللوزة والتراكيب الطرفية المتصلة بها وبين القشرة
الدما ية الجديدة ،هو األسار في ذلك التعاون الذي نلمسه بين العقل والقلب والشعور والفمر ،وهذا يبين

أهمية العا فة في التفمير واتخاذ الق اررات  ،حيث يشير (عدر :1997 ،ص )40إلى أننا نتمتع بوجود
عقلين ونوعين مختلفين من الذكاء وهما الذكاء الوجداني والمنطقي ،واستجابتنا ألمور حياتنا إنما هو أمر

يقرره الذكاءان ،فمعامل الذكاء بدون الذكاء الوجداني ن يحسن العمل والعكس صحيح ،فمل منا يجمع في
شخصيته بين معامل الذكاء والذكاء الوجداني ولمن بدرجات متفاوتة ،ولذلك ن نستطيع إن أن نقرر أن

الذكاء الوجداني يضفي على صفاتنا ما يجعلنا أكثر إنسانية وأكثر اجتماعية وقدرة على التفاعل انجتماعي
بين األفراد والجماعات بصورة خاصة ،وداخل المجتمع بصورة عامة ،يقوع جولمان " إن العقل الوجداني يقوم

بحفظ كل ما يقع لنا لحظة بلحظة ليتبين ما إذا كان ما يحدث اآلن يشبه حدثاك وقع في الماضي وتسبب في
ايالمنا وإثارة ضبنا  ،فإذا حدث هذا تدا اللوزة وتحرع السلوع في أقل من الثانية وهي تقوم بهذا التحرع

بسرعة تفوا ما يحتاج اليه العقل المفمر ليتبين ما حدث ،وهذا يفسر لنا كي
اننسان نرتما

أفعاع يتمنى لو لم يكن ارتمبها ،وإن العوا

يسيطر الغضب أحيانا ويدفع

تؤثر في تفميرنا التحليلي فإذا كان انتصاع

بينهما ناضجاك وسليماك فإننا نستطيع أن نتحكم في استجابتنا لما ترسله اللوزة من رسائل؛ إذ تستطيع القشرة
المخية أن توق الهجوم ،أما الذين يعانون من حزن أو ضب شديد أو قلق مرضي فيكون نشا اللوزة

لديهم سابقا للنشا التحليلي الذي تقوم به القشرة المخية (انعسر ،وعالءالدين :2000 ،ص.)65
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 1.8الذكاء الوجداني والعمل المهني:
يرى ماير وآخرون أن الذكاء الوجداني قد يؤدي بعض األدوار الهامة في القيادة والتطور المهني وفي الحياة
العملية ،فهو أحد العناصر الهامة للتنبؤ في مكان العمل ،إن أن الذكاء الوجداني ليس بديال عن القدرة
والمعرفة أو مهارات العمل ).(Mayer,et al:2001

ويشير كارسو ) (Caruso,2001الى أهمية استخدام الذكاء الوجداني في مكان العمل :
 -1التطور المهني  :يؤدي الذكاء الوجداني دو اكر هاماك في مجانت عديدة من حياتنا إن أنه ليس حاسما للنجاح
ذكاء وجدانياك عالياك في حين هناع أعماع تتطلب المثير
في كل المهن واألعماع ،فبعض انعماع ن تتطلب ك
وانتصاع بالنار وفهم انخرين ،واألعماع التي تتضمن
من الذكاء الوجداني كاألعماع التي تتطلب التعا
العمل ضمن فريق ،فاذا كان الفرد ن يملك مستوى عاع من الذكاء الوجداني فان تلك األعماع صعبة وأقل

رضا لهذا الفرد .

 -2تطوَّر اإلدارة  :إن الذكاء الوجداني هو مجموعة من القدرات التي تساعد المديرين بطرا عديدة على أن
يكونوا أكثر مرونة في التخطي وتحفيز الذات واآلخرين واتخاذ ق اررات هامة .

ِ -3عالية الفرَّق  :تعد مهارات الذكاء الوجداني أحد األسس للعمل بفعالية وكفاءة مع اآلخرين؛ إذ يساعد الذكاء
الوجداني في التفمير بشكل مبدف من خالع رؤية المشكالت من رؤى عديدة ،وامتالع العديد من األفمار

المبدعة والجديدة وتوليد أفمار وحلوع جديدة للمشكلة .
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ثانياً -الكفاءة المهنية:
 2.1مقدمة:
تعتبر المفاءة المهنية من الموضوعات التي يصعب قياسها بشكل دقيق ،وبالتالي يصعب إعطاء حكم
دقيق عليها ،فهذا النوف من الموضوعات يخضع لمعايير تقديرية تتفاوت من شخص إلى آخر ،فتختل

آراء

المدراء في تقييم موظفيهم تبعاك لالتجاهات التي يركز عليها المدراء في تقييمهم ألداء العاملين ،فالبعض يركز
على الجوانب الشخصية في الموظ

عليه ،وآخر يركز على قدرة الموظ

كانضبا ه في الدوام وعالقاته برؤسائه وزمالئه ،وتعاونه وتنفيذ ما يلقى

على اإلبداف وانبتمار ،وآخر يركز على قدرة العامل على أداء ما يكل

به من أعماع على ضوء معرفته النظرية في هذا المجاع ،ومن هنا أصبح قيار المفاءة المهنية قيار تقديري
وليس كمي (النمري :1998 ،ص.)26
 2.2تعرَّف الكفاءة المهنية لمدير المدرسة:
 2.2.1الكفاءة ِي اللغة:
المفيء :النظير والمساوي ،ومنه المفاءة في النماح ،وهو أن يكون الزوج مساوياك للمرأة في حسبها ودينها

ونسبها وبيتها و ير ذلك ،وتمافأ الشي ان :تماثال ،وكافأه مكافأة وكفاء :ماثله (ابن منظور:2009 ،

ص.)3892

وكفاء :جازاه ،وكافأه فالناك :ماثله وراقبه ،والحمدهلل كفاء الواجب ،أي ما
والمفاءة في المنجد :كافأه مكافأة
ك
وكفؤه وكفؤه و ِكفؤه وكفوؤه:
يكون مكاف اك له ،وانسم المفاءة والمفاء بفتحها ومدها ،وهذا كفاءه وكفأته وكفي ه ُ
مثله ،والجميع أكفاء وكفاء (آبادي :1986 ،ص .)63أما الجرجاني فقد عرف المفاءة لغة في معجم

التعريفات بأنه" :كون الزوج نظي اكر للزوجة (الجرجاني :1995 ،ص .)155وهي باختصار تعني الحالة التي
يكون بها الشيء مساوياك لشيء آخر.
بهذا يتضح أن المفاءة في اللغة تعني الندية والمماثلة والمساواة.
 2.2.2تعرَّف الكفاءة اصطالحاً:
تعددت تعريفات المفاءة التي تناولها الباحثين والمهتمين وفقاك للمجاع الذي تم من خالله تعريفها أو

النظر إليها ،وسنستعرض مجموعة من التعريفات على اختالف التوجهات للباحثين ،فتعرف المفاءة اصطالحاك
بأنها" :الحد الذي يصل إليه الموظ في أداء العمل وإتقانه"(النمري :1987 ،ص ،)24ويعرفها حمزاوي
بأنها" :القدرة على ممارسة عمل أو مهنة أو مجموعة من األعماع نتيجة بعض العناصر مثل :المؤهل،
والخبرة العلمية الناتجة عن ممارسة فنية وتطبيقية لمدة تمفي للحصوع على هذه الخبرة والقيام ببحوث علمية

ونشر نتائجها" (حمزاوي :1989 ،ص ،)461والمفاءة" :هي القدرة على القيام باألعماع التي تتطلبها مهمة
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من المهام ،أو هي القدرة على ممارسة األعماع التي تتطلبها وظيفة من الوظائ ( :الخيا وذيا :1996 ،
ص .)30كما تعرف المفاءة بأنها" :القدرة على تطبيق المبادئ والتقنيات ألداء عمل معين بكفاءة وفاعلية في
ضوء ما يمتلمه الفرد من معارف ومهارات واتجاهات" (التميمي :2000 ،ص ،)10وهي" :القابلية على
العملية" (الفتالوي :2003 ،ص.)28

تطبيق المبادئ والتقنيات الجوهرية لمادة حقل معين في المواق

بينما يعرفها عبد العزيز) (2005بأنها" :توافر قدر مناسب من الخصائص والمهارات ،أو اإلمكانات
الشخصية لدى الفرد ،بحيث يستطيع استخدامها في تحقيق األهداف المنشودة ،وتتضمن الخصائص القدرة
على بلوغ األهداف المرجوة ،وتحدي العقبات ،واستيعا

الشخصي لتقييمه" (عبدالعزيز.)2005 ،

الجديد ،وإعادة توظي

وتوجيه الجهد واألداء

وتعرف المفاءة بأنها :القدرة على أداء العمل بطريقة صحيحة على الوجه المطلو وبشكل متقن ،وهذه

المفاءة تتشكل لدى الفرد نتيجة:

 المؤهل العلمي الذي يحصل عليه الفرد أثناء اإلعداد للمهنة.
 الخبرة العملية والممارسة العملية في مجاع العمل(.مغربي :2008 ،ص:)46-45
كما توجد العديد من اآلراء األخرى التي تناولت مفهوم المفاءة في ظل تعدد انتجاهات المختلفة التي
عرفت المفهوم ،ومن ضمن هذه اآلراء ما يلي (سعيد:)2012 :
 مجموعة من التصرفات انجتماعية الوجدانية والمهارات المعرفية أو المهارات النفسية الحس حركية،التي تمكن من ممارسة دور ،وظيفة ،نشا  ،مهمة أو عمل معقد على أكمل وجه.
 -مجموعة من المعارف ومن القدرات الدائمة ومن المهارات المكتسبة عن

وجيهذة وخب ذرات مرتبطذة فيمذذا بينها في مذجاع ما.

ريق استيعذا

معذذارف

 -هي انستجابة التي تدمج وتسخر مجموعة من القدرات والمهارات والمعارف المستعملة بفعالية في

وضعيات مشكلة ،وظروف متنوعة لم يسبق للمتعلم أن مارسها.

الكفاءة ِي الميدان التربوي:
يشير (الحسن :2004 ،ص )24إلى المفاءة المهنية بأنها" :مجموعة القدرات وما يعبر عنها من

المعارف والمهارات وانتجاهات التي يمتلمها ويمارسها مدير المدرسة ،وتمكنه من أداء عمله وأدواره
ومس ولياته ويالحظها ويقيمها العاملين ،ويمكن أن يكون لها تأثير مباشر أو

التعليمية".
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ير مباشر على العملية

وقد نظر ( )Gerardإلى المفاءة في الميدان التربوي بأنها" :إمكانية تعب ة مجموعة من الموارد المدمجة
من أجل حل وضعيات مشكلة"( ،)Gerard, 2009: p10أما ( )Carreفنظر إلى المفاءة على أنها:

"سلوع يتطلب قليالك من المعارف وكثي اكر من المهارات" ،أما ( )Meirieuفقد عرفها بأنها" :معرفة تحيل الفرد
إلى مواق

معقدة تستدرجه نحو عملية تدبير متغيرات ير متجانسة ،وتسمح له بحل مشكالت ن يمكن حلها

بالرجوف إلى مواق

قبلية ترتب معرفياك بمادة دراسية معينة"(خطو  :2010 ،ص.)66

وبعد ا الف الباحث على الدراسات التي تناولت مفهوم المفاءة نحظ وجود خل

بين مفهومي المفاءة

والمفاية ،حيث يشير (السفياني  )2000،إلى أن مفهوم المفاءة من المفاهيم التي كثي اكر ما تختل وتتداخل مع
مفهوم المفاية ،وكثي اكر ما يستخدم الباحثون المفهومين بمعنى واحد ،لذلك سيقوم الباحث باستعراض ما تناولته

الدراسات حوع مفهومي المفاءة والمفاية .
 2.3الكفاية ِي اللغة:

المفاية اشتقت من الفعل كفا وكفي ،كفا :الماف والفاء والحرف المعتل أصل صحيح يدع على الحسب الذي

ن مستزاد فيه ،يقاع كفاع الشيء يكفيك ،وقد كفى كفاية إذا قام باألمر( .بن زكريا :1997 ،ص.)929
بينما الكفاية اصطالحاً ِهي :

تعرف المفاية بأنها" :القدرة التي تتضمن مجموعة من المهارات والمفاهيم والمعارف وانتجاهات التي
السلوع المطلو  ،بحيث

أداء مثالياك ،وهذه القدرة تصاغ على شكل يص
يتطلبها عمل ما ،بحيث يؤدى ك
تحدد األهداف مطالب األداء والتي ينبغي أن يؤديها الفرد"(الناقة :1987 ،ص  ،)12ويعرف هوفرمان
المفاية بأنها" :القدرة على إتقان وأداء وتنفيذ سلوع ما على أتم وجه ،وبالحالة التي تبدو آثارها ونتائجها

بأفضل صورة يمكن التحقق منها"(.)Hovierman, 2007: p.65

أما المفاية المهنية اصطالحاك فقد عرفها عبد الجواد بأنها" :تعني أن يتم إنجاز العمل المهني من خالع
مستندة إلى إ ار نظري يحدد متطلبات المهنة ،وهذا يجعل
ممارسة جيدة أساسها اكتسا المهارة في األداء،
ك
مفهوم المفاية المهنية مفهوماك شامالك لمكونات ثالثة" ،وهي(عبدالجواد :1993 ،ص:)56-55

أ .المعلومات.
 .المهارات .
ت .انتجاهات.
أما النعيم فيعرف المفايات المهنية بأنها" :المهارات التي تتصل بالعمل التربوي وتؤهل صاحبها لممارسة

عمله بنجاح" (النعيم :1996 ،ص.)18

وبهذا يتضح أن المفاية تأتي بمعنى سد الحاجة والقيام باألمر المطلو .
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 2.4الفرق بين الكفاءة والكفاية:
وبعد ا الف الباحث على العديد من الدراسات التي تناولت مفهومي المفاءة والمفاية وبالرجوف الى ما
كتبه الباحثين وجد الباحث أ ن هناع من الباحثين من استخدم مفهومي المفاءة والمفاية كمفهومين مترادفين ،

ويشير ( )Daivis & Elison,1997الى ان المفاءة ترتب ارتبا ا وثيقا بالمخرجات حسب أدنى المعايير

المتعلقة ،أما المفاية فترتب بالمدخالت التي يقدمها الفرد للعمل أو األداء األفضل  .في حين يرى العابد أن

المفاءة تعني" :مقدرة النظام على الموائمة بين المدخالت والمخرجات ،والحصوع على أفضل النتائج الممكنة

بأقل التمالي " ،في حين أن المفاية تعني" :كفاية الشيء كونه قاد اكر على الوفاء بانلتزامات" (العابد:1998 ،

ص.)7

ومن الباحثين من فرا بين مفهوم المفاءة والمفاية من حيث المفهوم والمعنى ،ويعتبرون أن المفايات هي
مطلب أساسي لبلوغ المفاءة؛ فتوفر المفايات الخاصة بالعمل لدى الفرد تؤدي بال شك إلى كفاءة الفرد في
العمل ،بمعنى آخر أن المفاءة هي الحد األعلى من األداء ،أما المفاية فهي الحد األدنى المقبوع من

األداء(مغربي :2008 :ص.)47

ويشير (الونار : 2011 ،ص )64نقالك عن على اوحيده )(2011أن المفاءة تعني" :بلوغ مستوى يتجاوز حد

المفاية؛ ألن المفاية تعني القدرة على انجاز نشا أو تمرين له مستوى متوس بطريقة مرضية" .على العموم
وعلى ذلك يمكن القوع أن المفاية درجة دون المفاءة ،فالتلميذ المتوس له كفاية ن كفاءة بينما التلميذ الممتاز

له كفاءة ،ويفضل الونار استخدام مصطلح المفاية بدع المفاءة في مجاع التربية  ،نننا إذا اعتمدنا على
مصطلح المفاءة سيكون تركيزنا على الف ة الممتازة وبالتالي يكون تعلمنا نخبوي يهمل مبدأ الفروا الفردية.

استناداك آلراء الباحثين يرى الباحث أنه بما أن موضع دراستنا ف ة قيادية هم مدراء المدارر فإن الدراسة
الحالية ستعتمد على مصطلح المفاءة وهو الحد األعلى من األداء ،كما ويميل الباحث استناداك لما تقدم

اعتبار المفايات متطلب أساسي لبلوغ المفاءة حيث أن امتالع مدير المدرسة للمفايات المطلوبة سيقوده

إلدارة المدرسة بكفاءة عالية  ،ويرى الباحث استناداك لما تقدم أنه بامتالع مدير المدرسة للمعلومات والمهارات
وانتجاهات نحو موضوف ما؛ يكون قد امتلك المفاية -المدخل الذي يؤهله للتعامل مع ذلك الموضوف  ،بينما
توظيفه لتلك المفاية في الوصوع لحلوع إبداعية هو الذي يحدد مدى كفاءة المدير وقدرته على خلق هذه

الحلوع اإلبداعية .

 2.5.الفرق بين الكفاءة والفعالية :
ويشير جيمس براي ) (James price,1968إلى أن الفعالية يقصد بها عام كة درجة تحقيق األهداف .كما
تقدم منظمة اإلنتاجية اآلسيوية تعريفا للمفاءة باعتبارها "أداء األشياء الصحيحة في الوقت الصحيح وفي
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المكان المناسب وبواسطة األشخاص المؤهلين" ،وفي هذا التعريف تهتم المفاءة بإنجاز األعماع بشكل
اقتصادي من حيث الجهد والوقت والعمالة و الماع ).(Santiago S. ,1981. P182

ويشير ) )M.Marchesnay ,1988إلى أن المفاءة هي مدى تحقق األهداف وبالتالي فهي تقار بالعالقة
بين النتائج المحققة واألهداف المرسومة ،في حين يقصد بالفعالية القدرة على تدنية مستويات استخدام الموارد

دون المسار باألهداف المسطرة التي تقار بالعالقة بين النتائج وعواملها أو النتائج والموادر المستخدمة.

ويشير ) )A.Silem,1992إلى أن المفاءة والفعالية هما وجهان متالزمان عندما يتعلق األمر بقيار
اإلنجازات كما يعكس هذا التوجه الذي يعرف األداء انطالقاك من البعدين معاك حيث عرفه بأنه " :العالقة بين
النتيجة و المجهود  ،وهو أيضاك معلومة كمية في أ لب األحيان تبين حالة أو درجة بلوغ الغايات واألهداف
والمعايير والخط المتبعة من رف المنظمة ".

كما يشير بلو الى أن المفاءة " هي انستخدام األمثل للموارد المؤسساتية بأقل تملفة دون حصوع أي هدر
يذكر" (بلو  : 2005،ص .)41ويشير (بكري ) 2007 :إلى أن المفاءة هي القدرة على أداء األشياء

بطريقة صحيحة ،وهي من ثم تقوم على مفهوم المدخالت والمخرجات ،فالمدير الم ء هو ذلك الشخص

الذي يتمكن من تحقيق مخرجات تفوا المدخالت المستخدمة ،بينما الفاعلية فهي القدرة على اختيار األهداف
الصحيحة ،حيث تقار كفاءة المدراء بقدرتهم على إدارة األنشطة بينما تقار الفاعلية بحسن اختياره

ل هداف .ويشير (دره :2009 ،ص )24إلى أن المفاءة تعني" :أداء النشا

أو العمل المطلو

بأفضل

ريقة" ،فالمدير الم ء هو الذي يحقق أفضل النتائج أو المخرجات بالمقارنة مع المدخالت المستخدمة في

إنجازها ،أما الفعالية تعني" :القدرة على اختيار األهداف المناسبة أو المالئمة " ،فالمدير الفعاع هو الذي
يختار أهداف واقعية وقابلة لإلنجاز.

ويشير بيتر دراكر إلى المفاءة باعتبارها "فعل األشياء بطريقة صحيحة " ،حيث يركز بيتر دراكر في تعريفه

للمفاءة على جانب األنشطة والمدخالت ) .(Peter F .Drucker, 2012. p551

و يقدم بيتر دراكر تعريفا للفعالية على أنها" فعل األشياء الصحيحة " ويشير إلى أن الفعالية تقيس قدرة

المنظمة على تحقيق األهداف والغايات التي تم تحديدها مسبقاك ) .(Peter F .Drucker,2012.p552
خصائص الكفاءة والفاعلية:
تحدد (الزهرة :2013 ،ص )22خصائص المفاءة كما يلي:

 -1تساهم في توفير المعارف المتنوعة من أجل تحقيق أهداف معينة أو نشا ات محددة ،فالموظ
يتميز بالمفاءة ينفذ المهام المترتبة عليه بشكل كامل .

الذي

 -2تعد مفهوماُ مجرداُ  :إذ إن المفاءة ير مرئية فال يمكن رؤيتها ولمن من الممكن رؤية األدوات والوسائل
المستخدمة في الوصوع إلى نتائجها.

 -3المفاءة مكتسبة  :فاألفراد ن يولدون أكفاء لتنفيذ نشا ات محددة ولمن يحصلون على المفاءة بانعتماد
على التدريب.
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كم تحدد (الزهراء:2009 ،ص  )82خصائص الفاعلية كما يلي :
 -1التداخل :وهو التراب بين فاعلية المديرين والموظفين والمنشأة ،ولمن يجب التفريق بين كل منهم ؛ فمن
الممكن أن يكون الموظ

فعانك إن أن بي ة العمل تعيق هذه الفاعلية ،وقد يكون في فريق العمل أفراد ير

فعالين؛ لذلك يجب التنسيق بين فاعلية كافة هذه العناصر حتى ن تتعارض مع بعضها البعض.

 -2النسبية :وهي مدى تأثر الفاعلية بمنظور التقييم الخاص بها .

 -3التفاعل بين معايير الفاعلية :فمعايير الفاعلية يؤثر بعضها على بعض ،ويظهر ذلك في مجموعة
صور ،مثل أن تتسبب في ضع

بعضها أو تقوية بعضها .

 2.6كفاءة مدير المدرسة المهنية:
إن المدرسة الحديثة تتطلب مدي اكر يتمتع بكفاءة عالية نظ اكر لخطورة رسالتها وتعقد دورها ،حيث تسير األبحاث

في هذا المجاع إلى أن المدير الذي تتوفر فيه مهارات متنوعة ترتب بعمليات التدريس وإدارة الفصل وحفظ

النظام وتنمية العاملين وتطوير المناهج-هي المدارر التي تحقق أهدافها بنجاح (مرسي :2001 ،ص.)103
إن مصير مؤسسات التعليم ،يتوق

على مدى كفاءة قادتها في اإلدارة والتحكم في الضغو  ،بل إن تحقيق

األهداف وإدراع السعادة الشخصية والمحافظة على الصحة ،تممن في قوة األنا والقدرة على مواجهة ضغو

العمل المعقدة التي تتسم بالتنافس واتخاذ الق اررات في مثل مناف العمل الحديث (فاروا السيد،
وعثمان :2001 ،ص .)165إن القيادة التربوية الناجحة ،هي التي تعترف وتحترم إنسانية الفرد وتقدر

كفاءته ،وتستمع إلى وجهة نظره؛ فمدير المدرسة الناجح في ظل هذه الخاصية ،هو الذي ن تستهويه وظيفته

ون يغريه مركزه؛ فيتعالى على اآلخرين ويبس سلطته عليهم واهماك إياهم بأنه سيفوز باحترامهم.
إن القائد التربوي الحكيم هو الذي يشعر أفراد جماعته بأنه واحد منهم ،يستمع إليهم ويتقبل انتقاداتهم كما
يستشيرهم ،واضعاك نصب عينيه مصلحة المتعلم فوا كل اعتبار (سعادة :2011 ،ص.)329
ويرى الباحث أنه لتحديد كفاءة المدير المهنية ن بد من إلقاء الضوء على الوظائ األساسية لإلدارة ،وإلقاء
الضوء على سمات وخصائص ومهمات ومكونات ومهارات ومعايير مدير المدرسة الم ء.

أولً -مفهوم اإلدارة:
يشير دره) :2009ص )17نقال عن فايوع ) (Fayol, 1949إلى أن اإلدارة تعني بالنسبة للمدير أن يتنبأ
بناء عليه ،وينظم ويصدر األوامر وينسق ويراقب ،فاإلدارة :عملية تخطي وتنظيم وصنع
بالمستقبل ويخط
ك
قرار وقيادة ورقابة أنشطة أعضاء المنظمة ،واستخدام لمل الموارد التنظيمية والبشرية والمالية والمعلوماتية،

بغرض إنجاز أهداف المنظمة بكفاءة وفعالية كما أشار دره ( :2009ص )17نقالك عن (الخشرم،

مرسي.)1998 ،
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والتنظيم والتوجيه والتنسيق

اإل دارة  :فن إنجاز األعماع بطريقة فاعلة وكفوءة من خالع عمليات التخطي

والرقابة والقيادة ألنشطة المنظمة ،وانستخدام األمثل لمافة موارد المنظمة إلنجاز عملية محددة أو تحقيق

هدف مر و فيه (دره  :2009 ،ص.)18
ثانياً -العمليات اإلدارَّة ِي المدارس:

تشكل العمليات اإلدارية في المدارر المحرع األساسي لزيادة فاعليتها  ،وهي بمثابة وحدة قاعدية للتجديد

والتطوير التربوي ألنشطتها وبرامجها؛ إذ تمارر اإلدارة المدرسية مهامها داخل البي ة المدرسية  ،والمجتمع
المدرسي من خالع المعلمين والتالميذ والموظفين  ،وخارج المدرسة مع أولياء األمور والمجتمع المحلي ،وهي

أيضاك عمليات إدارية متداخلة  ،تتم عن ريق وظائ

يقوم بها مدير المدرسة وهي (التخطي  ،والتنظيم،

والتنفيذ ،والتوجيه ،والمتابعة ،وانتصاع ،واتخاذ القرار) (حنون :2010 ،ص.)21

ويحدد (بكري  :2007 :ص )28العملية اإلدارية في التخطي والتنظيم والتوجيه والرقابة .

كما ويحدد (دره  :2009 ،ص )19الوظائ

األساسية للعملية اإلدارية بذ " التخطي  ،التنظيم ،صنع واتخاذ

القرار ،القيادة ،الرقابة ".
سيقوم الباحث باستعراض موجز ألهم وظائ

الوظائف األساسية لإلدارة:

العملية اندارية:

 -1التخطيط :هو التفمير في المستقبل أو تحديد المهام الالزمة لتحقيق انهداف التنظيمية ،وكي

ومتى يتم

القيام بها من خالع وضع انستراتيجيات التي تمكن المدير من تحقيقها ،أو عملية وضع وتحديد البدائل

ل هداف والخط

والبرامج والسياسات واإلجراءات ،واختيار البديل األفضل والذي يمكن من خالله تحقيق

أهداف المنظمة في ضوء الموارد المادية والبشرية المتاحة للمنظمة (مصطفى.)2007 :

 -2التنظيم :يعتبر التنظيم الوظيفة الثانية بعد التخطي  ،وهو يتضمن قيام مدير المدرسة بتقسيم األعماع
وتوزيع األدوار في مدرسته مع تحديد الصالحيات والمهام والمس وليات الملقاة على عاتق كل فرد من
العاملين في المدرسة (الرويلي ، )2003 :ويعد التنظيم من بين أهم الوظائ

اإليجابية في الجانب التربوي؛

إذ ن تستطيع اإلدارة التربوية تدبير أمورها من دون تنظيم سليم يقوم بتنفيذ األهداف والمهام المطلو إدراكها،
ويتناوع التنظيم بشكل عام تحديد أوجه النشا

وتوزيع األعماع وتوجيه الجهود الجماعية وقيادتها لتحقيق

األهداف؛ وبهذا فالتنظيم يعد عنص اكر مهماك في العمل التربوي اإلداري ،ومكمالك لعنصر التخطي
(البدري.) 2001 :

 -3التوجيه :وهو عملية المساعدة على التحسين والتقدم ،وهو مهارة في القيادة ،ومهارة في التقويم ،ومهارة
في العالقات اإلنسانية ،ومهارة في إدارة الموظفين ،وإنه سلوع منظم رسمي من قبل المؤسسة التعليمية،

ويؤثر تأثي اكر مباش اكر في سلوع المدرسين بشكل يحسن تعلم التالميذ ،ويحقق أهداف المؤسسة

(مصطفى.)2007 :
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 -4المتابعة والتقوَّم :وقد عرف (الحربي:2006،ص (35عملية المتابعة في مخط المدرسة في التالي:
 متابعة خطة العمل والتنظيم المدرسي الذي وضع بمعرفة المسؤولين بالمدرسة. -متابعة تنفيذ خط ونتائج أعماع هي ة التدريس.

 متابعة تنفيذ ق اررات المجالس ودراسة معوقات التنفيذ وتذليلها في حدود اإلمكانات المتاحة. -فحص األمور المالية واإلدارية بطريقة صحيحة .

 -متابعة الخدمات التي تحقق دور المدرسة كمركز إشباف في البي ة .

ويعرف (عليمات:2007 ،ص (27التقويم بأنه" :عملية منظمة هادفة لتحديد مقدار السلوع لدى األفراد،
إلصدار ق اررات وأحكام لتحسين األداء والسلوع والنتاجات".

 -5الرقابة :يقوع (الجيوسي وجاد هللا:2001،ص (89أن الرقابة كوظيفة من وظائ
وتصحيح أداء المرؤوسين لغرض التأكد من أن أهداف المؤسسة والخط

اإلدارة هي قيار

الموضوعة لبلو ها قد تحققت،

والرقابة عبارة عن جهد منظم يتم من خالله وضع معايير األداء ومقارنتها بأهداف التخطي وبهذا تصمم

نظم معلومات لمقارنة اإلنجاز الفعلي بالمعايير المحددة مسبقا ،لمعرفة اننحرافات ونقا الضع

 -6اتخاُ القرار :يعتبر القرار اإلداري عصب اإلدارة ،فعملية اتخاذ الق اررات من الوظائ

ومعالجتها.

األساسية للمديرين

وهو عمل فمري وموضوعي يسعى إلى اختيار البديل األنسب من بين بدائل متعددة ،وذلك عن

ريق

المفاضلة بينها باستخدام معايير تخدم ذلك ،وبما يتماشى مع الظروف الداخلية و الخارجية التي تواجه متخذ

القرار (عقيلي.)1996 ،

ثالثاً -المعايير المهنية لمدير المدرسة:

تشير هي ة تطوير مهنة التعليم الفلسطينية ( :2014ص )10إلى مجموعة من المعايير التي يمكن من

خاللها انرتقاء بالوضع المهني لمدير المدرسة وتطوير أدائه إليجاد توافق بين اإلدارة والعاملين من خالع
نشر ثقافة واعية لجعل المعرفة المهنية والممارسات اندارية والفنية اضافة الى مبادئ العاملين واتجاهاتهم

وقيمهم؛ رقاك للنجاح والتميز ويظهر ذلك في:

 -1دعم التطور المهني :من خالع وجود معايير مرجعية توضح الخصائص المهنية التي ينبغي لمدير المدرسة
الحفاظ عليها والسعي الدائم لتلبيتها مما يؤدي الى تطوره المهني المستمر.

 -2تعزيز عملية التقويم :من خالع وجود معايير مرجعية لبناء أدوات قيار وتقويم فيها درجة مناسبة من الصدا
والثبات والموضوعية بما يحقق العدالة والمساواة.

 -3نشر ثقافة المساءلة :من خالع وعي مدير المدرسة بفلسفة وإجراءات المساءلة وبدور المساءلة اتجاه األداء
المدرسي بمختل

جوانبه ،وهذا يؤدي إلى توجيه العاملين للبحث عن أفضل انستراتيجيات والممارسات

المساعدة في تحسين أدائهم وتعزيز انتمائهم المهني.

 -4تحقيق التعاون والشراكة :بين عناصر المؤسسة التربوية من جهة وبين المجتمع المحلي من جهة أخرى مع
إشراع األهل والعناصر البشرية ذات العالقة بالعملية اإلدارية باعتبارها مس ولية مشتركة.
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 -5دعم التوجه نحو الالمركزية في اإلدارة :حيث تؤدي الالمركزية إلى إنعاة العملية التربوية وتنمية القدرات في
التعامل مع الطوارئ والمستجدات حيث يتيح نظام الالمركزية إظهار العاملين لقدراتهم ومواهبهم ويؤدي
بالتالي إلى تموين ذكاءات إدارية قادرة على التخطي والتنفيذ وحل المشكالت.

 -6انرتقاء بالمكانة انجتماعية للمدرسة والعاملين فيها :من خالع فتح آفاا عمل مشتركة وبناء جسور ثقة بين
المجتمع والمدرسة تسهم في انرتقاء بمستوى المدرسة مهنياك واجتماعياك ،وتعزيز مكانة المدرسة والعاملين.

رابعاً -سمات المدير الناجْ :
ليس من السهل أن يكون المدير ناجحاك بمجرد الحصوع على شهادة أو خبرة من واقع ممارسة محدودة ،إن
النجاح في اإلدارة يتطلب ما يسمى بالمفاءة اإلدارية وهي حزمة من المهارات التي تساهم في الوظيفة

اإلدارية وأهم أبعاد هذه المفاءة اإلدارية كما يحددها (دره :2009 ،ص )40-42كما يلي:

 -1انتصاع :وهي إمكانية تقاسم األفمار والرؤى مع اآلخرين والشعور الحقيقي والصحيح والواضح من
خالع العبارات المكتوبة أو التعبير الشفوي.

 -2فريق العمل :أي العمل بشكل فاعل وكفؤ كعضو في فريق وقائد للفريق نفسه ،ويندرج في إ ار ذلك
المساهمة في فريق العمل وقيادته وإدارة الصراف والتفاوض وبناء اإلجماف وانتفاا بين أعضاء الفريق.

 -3إدارة الذات :ب معنى تقييم الذات وتقييم السلوع ووضع معايير ل داء وانلتزامات ويدخل في إ ار ذلك
السلوع األخالقي القويم ،والشخصية المرنة المتسامحة ،وعدم إهماع جوانب الغموض في بعض الوقت ،كذلك

تحمل المسؤولية عن األداء وعدم التهر منها.

 -4القيادة :التأثير باآلخرين ودعمهم إلنجاز المهام المعقدة أو ير الواضحة ،وزيادة دافعية األفراد لبذع
مزيد من الجهد ،والعالقات الشخصية مع اآلخرين ،كذلك الوعي بالتنوف في قوة العمل.

 -5التفمير الناقد :تجميع وتحليل المعلومات لتقديم حلوع مبدعة للمشاكل المختلفة ،وتشمل هذه الصفة فهم
المواق

بصورتها الشمولية ،ومن ثم تجميع معلومات وحل المشكلة ،كذلك التفمير المبدف والخالا القادر

على التفسير الناضج للمعلومات.

 -6المهنية :تعني انحترافية وإدامة اننطباف اإليجابي لدى المرؤوسين ،وبناء الثقة واستم اررية التطور
المهني والوظيفي من خالع الحضور الشخصي المستمر ،وتقديم المبادرات الفردية وإدارة المسار الوظيفي .
خامساً :خصائص المدرسة التي تمتاز بالكفاءة:

تتمتع المدرسة التي تمتاز بالمفاءة بمجموعة من الخصائص كما يشير إليها (الخميسي :2007 ،ص)16

وهي :
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 -1الرؤَّة والرسالة الواضحة والصادقة للمدرسة :بمعنى أن يكون للمدرسة رؤية تعبر عن نظرتها
المستقبلية في تلبية متطلبات المجتمع المحلي والسياسة التعليمية للدولة والمتغيرات العالمية ،ورسالة تسعى
من خاللها لتحقيق هذه الرؤية.

 -2المناخ الجتماعي المدرسي :ويشمل المناف انجتماعي للمدرسة جملة ونوعية المعتقدات والقيم
والتفاعالت والعالقات انجتماعية بين التالميذ بعضهم البعض والعاملين وأولياء األمور.

 -3التنمية المهنية المستدامة :ويشمل عمليات التنمية المهنية المستدامة للعاملين بالمدرسة بما ينعكس
ايجابياك على مستويات األداء داخل المدرسة.
 -4مجتمع التعليم والتعلم :ويشير إلى ثقافة التعليم والتعلم السائدة في المدرسة من حيث الرؤية التماملية،
والتعليم المتمركز حوع التلميذ والقائم على انستقصاء والسؤاع واإلبداف واستخدام التمنولوجيا والرؤية المهنية،

وبناء الشخصية المتماملة.

 -5توكيد الجودة والمسائلة :ويشير مجاع توكيد الجودة والمساءلة إلى عمليات التقويم والقيار المستمر،
وجمع البيانات وتحليل المعلومات ،واستخدام النتائج إلحداث تحسين مستمر في جودة المؤسسة التعليمية.
مهارات القائد التربوي الكفء:
يشير (حجي :2011،ص )42-43إلى أن مدير المدرسة الناجح هو الذي يتفهم دوره تماماك وما يتضمنه هذا
الدور من إشراف وتوجيه ومتابعة وتنفيذ ،وأعظم دور يجب أن يؤديه المدير كقائد تربوي كفء هو خلق ما

أسماه  Holly &South worthبمدرسة التعلم التي تتميز بأنها:
 -تفاعلية ومفاوضة:

التفاعلية :هي الدرجة التي يكون للمشاركين في عملية انتصاع تأثير على أدوار اآلخرين وباستطاعتهم
تبادلها بسهولة.

مفاوضة  :وهى القدرة على إدارة النقاة بحرفية عالية للوصوع إلى أفضل اإلنجازات وتحقيق األهداف.

 مبتمرة وحالة للمشاكل :هي القدرة على توليد أفمار إبداعية وخالقة تمكنه من حل المشكالت والوصوع إلىأفضل الق اررات.

 سباقة وملبية  :وهي القدرة للوصوع إلى أعظم اإلنجازات والوسائل التي تزيد من الدافعية للتعلم وتمون لهانظرة ثاقبة باحتياجات المجتمع المستقبلية .

 مرنة ومتحدية  :وهي القدرة على إيجاد البدائل دوما التي تمكنها من العمل تحت كل الظروف وحل كلالمشكالت التي تعترض انجاز األهداف المسطرة.

 تشاركية وتعاونية  :وهي القدرة على دمج الجميع في العملية التعليمية من مجتمع محلي ووسائل إعالموو ازرات وجمعيات مجتمعية وإدارة التعليم وإيجاد ألية واضحة تحدد األدوار المنو ة بكل جهة من أجل

الوصوع بالعملية التعليمية إلى أفضل ما يكون.
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 مخا رة ومقدمة  :وهي القدرة على اتخاذ الق اررات المستقبلية وتذليل العقبات التي تعترض تحقيق األهدافالمسطرة.

 تقويمية تأملية :وهي القدرة على متابعة الق اررات وتحديد مدى فاعليتها ومراجعتها باستمرار لتحقيق أفضلالنتائج الممكنة.

 داعمة ومطورة :راعية كل األفمار الخالقة التي تطرح من قبل العاملين وذوي الشأن بالعملية التعليمية  ،معإخضاف تلك األفمار الخالقة لنقاشات موسعة بما يضمن انرتقاء بالمؤسسات التعليمية.

ويرى ألينك ) (Alaink, 2002: p115أن القيادة الفعالة تتمحور حوع المفاءات الشخصية للقائد والمتمثلة
فيما يلي:

 -الوعي بالذات الذي يقود إلى الثقة بالنفس.

 الشجاعة التي تقوم على المبادأة وتحمل المسؤولية . -المسؤولية التي تتضمن النزاهة .

 النزاهة التي تسمح بإدارة األولويات . -بعد النظر الذي يجعل استراتيجية العمل ممكنة.

ويشير حجي( :2000ص )43إلى نظرية  Robert .L. Katsعن المفاءات والتي تشير إلى أن هناع

ثالث مهارات أساسية يجب أن يتمتع بها القائد التربوي الفعاع ،وهي :مهارات تقنية وفنية ومهارات إنسانية

إلى جانب ذلك مهارات تصورية .ويشير سعاده )  :2011ص (331-333إلى هذه المهارات ،وهي :

 -1المهارات الفنية :وهي تلك الطرا واألساليب التي يستعملها المدير في ممارسة عمله ومعالجة مختل
المواق

التي يواجهها ،مما يتطلب منه معرفة جميع النواحي الفنية التي يشرف على توجيهها.

 -2المهارات اإلنسانية :وهي قدرة تعامل مدير المدرسة كقائد تربوي بنجاح مع اآلخرين ،وتنسيق جهودهم،
وخلق روح التعاون الجماعي بينهم في ظل بناء منسجم متمامل؛ وهذا يتطلب وجود الفهم المتبادع بينه وبينهم
ومعرفته آلرائهم وميولهم واتجاهاتهم .

 -3المهارات التصورية (اإلدراكية) :تتعلق هذه المهارة بقدرة مدير المدرسة على إدراع التنظيم الذي يقوده
وفهمه للتراب بين أجزائه ونشا اته ،ونظرته الشاملة ل مور وتوقعاته المستقبلية ،وكذلك كفاءته في ابتمار
األفمار واإلحسار بالمشكالت والتفنن في اتخاذ الحلوع لها .
مهام ومسؤوليات مدير المدرسة:
يؤكد العاجز ( )1998أن المهمة األساسية لمدير المدرسة تنفيذ العملية اإلدارية بفعالية وكفاءة من خالع
تنسيق جهود العاملين في المدرسة وتوجيههم وإرشادهم؛ لتمكين المعلم من قيامه بأداء مهمته األساسية على

أكمل وجه ممكن ،والقيام بواجباته لتحقيق أهداف العملية التعليمية باعتبار المدير مقيماك في المدرسة .
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كما ويعد مدير المدرسة المسؤوع األوع في المدرسة ،وعليه تقع مسؤولية الوظائ

األساسية إلدارة المدرسة

من (التخطي – والتنفيذ – والتوجيه – والتنسيق) ،وذلك وفقاك للسياسات العامة للتعليم والفلسفة التربوية التي
تضعها الدولة ،ولقد اختلفت النظرة لعمل مدير المدرسة في اآلونة األخيرة عما كانت عليه في السابق ،فلم

يعد دوره مقتص اكر على النواحي اإلدارية البحتة ،بل أصبحت النواحي الفنية من أهم األمور التي يوليها بالغ

العناية وانهتمام (المني  :1998 ،ص.)9

وفي ظل المفهوم الحديث لإلدارة المدرسية اتسعت مهام مدير المدرسة لتشمل ما يأتي:

 -1مهام إدارية تتعلق بشؤون الطلبة ،والبناء المدرسي ،والتسهيالت المدرسية ،واإلشراف على دوام العاملين
والطلبة وحل مشاكلهم ،وتوزيع المتب المدرسية ،وانتصاع على المسؤولين بشأن كل ما يتعلق بالمدرسة من
تطبيقات وتشكيالت وأعماع انختبارات ،و ير ذلك من األمور اإلدارية .

 -2مهام فنية داخل المدرسة :وتشمل اإلشراف الفني على المعلمين ،وما يتعلق بعمليات النمو الشامل
المتمامل للطال  ،وتقويم المنهاج .

-3مهام خارج المدرسة :وتشمل عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي ومؤسساته ( الدويك  ،وياسين  ،وعدر ،
والدويك  :1991 ،ص.)203

بعد ا الف الباحث على تعريفات المفاءة المهنية وعلى الوظائ

األساسية لمدير المدرسة ،وعلى المعايير

المهنية لمدير المدرسة -كما نشرتها هي ة تطوير مهنة التعليم الفلسطينية ) ، (2014وعلى سمات مدير

المدرسة كما حددها دره ) ، (2009وخصائص المدرسة التي تمتاز بالمفاءة ،ومهارات القائد التربوي الم ء
كما حددها حجي ) ، (2011ومهام ومس وليات مدير المدرسة كما حددها العاجز ) ، (1998قام الباحث

بوضع تعريف إجرائي للمفاءة المهنية استناداك لتعريف (الحسن :2004 ،ص )24للمفاءة المهنية  ،وهي كما

يلي :المفاءة المهنية لمدير المدرسة" :هي مجموعة القدرات وما يعبر عنها من المعارف والمهارات
وانتجاهات التي يمتلمها مدير المدرسة ويمارسها ،بدرجة عالية من المهارة وتمكنه من القيام بعمليات

التخطي والتنظيم واإلشراف التربوي والتقويم ،وإقامة عالقات فاعلة مع المجتمع المحلي ،ويالحظها ويقيمها
العاملين ،ويمكن أن يكون لها تأثير مباشر أو ير مباشر على العملية التعليمية ".

واستناداك لما سبق قام الباحث بتحديد أبعاد المفاءة المهنية لمدير المدرسة كما يلي :
أبعاد الكفاءة المهنية لمدير المدرسة:

 -1كفاءة التخطيط التربوي :وتعتبر عملية أساسية لإلدارة ،تمثل قدرة مدير المدرسة من تحديد الغايات
والوسائل عن ريق إصدار الق اررات ورسم السياسات ووضع البرامج والميزانيات التي تساعد على الموازنة

بين األهداف واإلمكانيات من جهة أخرى ،وذلك من خالع سباا زمني محدد (أبوعلي :2010 ،ص.)34

 -2كفاءة التنظيم المدرسي :هي مجموعة من القدرات التي يمتلمها مدير المدرسة ،وتمكنه من استخدام
القواعد واللوائح والقوانين والصالت بين األفراد في تحديد سلطات العاملين ومس ولياتهم وواجباتهم؛ لتحقيق

أهداف الخطة بعدما تم تجميع أوجه النشا ات الالزمة لذلك (زولي
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وآخرون :1996 ،ص.)155

 -3كفاءة اإلشراف التربوي :هي قدرة مدير المدرسة على تقويم وتطوير العملية التعليمية التعلمية ومتابعة
تنفيذ كل ما يتعلق بها؛ لتحقيق األهداف التربوية (بدري :2001 ،ص.)14

 -4كفاءة ال تصال بالمجتمع المحلي :هي قدرة مدير المدرسة على تموين عالقات متبادلة مع المجتمع
المحلي ،وانفتاح الذات على المجتمع المحلي في عالقة حية ن تنقطع حتى تعود من جديد (الزاوي:1979 ،

ص.)98

 -5كفاءة مدير المدرسة ِي التقوَّم :هي قدرة مدير المدرسة على تحديد كفاءة العاملين ومدى إسهامهم في
إ نجاز المهام الموكلة إليهم ،وكذلك الحكم على سلوع الفرد أثناء العمل ومدى التقدم الذي يحرزه أثناء عمله

(برعي وآخرون :1987 ،ص.)125
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ثالثاً -جودة اتخاُ القرار:

 3.1مقدمة:

يعتبر اتخاذ القرار من أحد مكونات الطاقة الفمرية البشرية ،والتي تتمون من القدرة على اإلدراع

والقدرة على التحليل والقدرة على المقارنة والقدرة على اتخاذ القرار؛ فاإلدراع والتفمير هو ما يميز اننسان عن

المائنات األخرى ،والقدرة على اإلدراع تعني القدرة على التغيير بتحديث األهداف والتخطي والتقييم ،والقدرة
على التحليل تعني تحليل المعلومات والمحتويات بسرعة فائقة ،أما القدرة على المقارنة فهي بين المعلومات

والمحتوى الموجود اآلن والمعلومات الموجودة في مخازن الذاكرة ،وحيث إن الطاقة الفمرية تؤثر على الذهن

والحوار وبالتالي على الجسد كله؛ لهذا فإن العقل والجسد يكمل كل منهما اآلخر ،فالعقل البشري لديه عدة
وظائ

أولها انستدنع ثم المعرفة ثم المهارة ثم انبتمار ،وبهذا يكون اتخاذ القرار مستنداك إلى كل هذا

(خل :2010،ص.)45

إن عملية اتخاذ القرار تحتاج إلى جهد فمري وإبداعي وقدرة على التفمير العلمي الدقيق المتراب  ،إضاف كة إلى
قدر عاع من الحرية في التصرف وانختيار الجيد بعيداك عن الضغو ).(Candan, 1986: p134
فعملية اتخاذ القرار تعتبر عملية إدراكية منظمة لمواجهة حالة من الشك والغموض ،وليست مجرد معلومات

وخبرات ومعارف ومجموعة أحكام ).(Kast,Rosen, 1985: p429

فعملية اتخاذ القرار تعتبر عملية مهمة في حياة األفراد وتتطلب قد اكر كبي اكر من الطاقة الفمرية واننفعالية ،بل
يرى بعض العلماء أن عملية اتخاذ القرار من المسائل المهمة جداك ،وربما ن توجد وظيفة إنسانية تتطلب هذا

القدر من الطاقة الفمرية واننفعالية مثلما تتطلب عملية اتخاذ القرار ).(Reed, 1982: p350

إن جودة الق اررات التي يتخذها مدير المدرسة واإلدارة التعليمية هي مفتاح النجاح للمدرسة والطال
والمجتمع ،ومن هنا كان القرار اإلداري واتخاذه من األمور التي تمثل أم اكر حيوياك وجوهرياك يرتب

اإلدارة.

ويذكر (خليل :2009 ،ص )43أن ثمة عالقة بين الوظائ

اتخاذ القرار ات المدرسية كما يلي:

بنشا

التي تقوم بها المدرسة وتعقيد وتنوف مجانت

 ساهم اتساف العلوم الطبيعية والتقنية الحديثة وما رافقه من اتساف وتقدم في العلوم وانتصانت في جعل
العالم أكثر انفتاحاك من ذي قبل ،وهو يتطلب من اإلدارة المدرسية أن تواكب التقنية في تطوير وظائ
وعمليات انتصاع اإلداري والتحوع إلى انتصانت اإلدارية اإللمترونية؛ مما يساهم في تحديد المعوقات
التنظيمية والتقنية المرتقبة بتطبيق األساليب العلمية في اتخاذ القرار ،فمثالك يا

البرامج الحاسوبية التي

تعتمد على المحاكاة للواقع انفتراضي في اتخاذ الق اررات المدرسية يعتبر من المعوقات التقنية التي تحد من

تطوير العمليات والوظائ

اإلدارية اإللمترونية المدرسية.

 التغير الذي حدث في وظيفة المدرسة فبينما كانت هذه الوظيفة في الماضي نقل التراث الثقافي للناش ة،
أصبحت في العصر الحالي العناية بدراسة المجتمع والمشاركة في حل مشكالته وتحقيق أهدافه؛ مما يدفع
نحو التشاركية في اتخاذ الق اررات.
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إن الق اررات التي تتخذها اإلدارة التعليمية والمدرسية يمكن أن تحدث نقلة نوعية في جودة التعليم في مدارسنا،
وإلزالة الغموض في هذا الموضوف سيقوم الباحث بتناوله بالبحث والتقصي.
 3.2مفهوم جودة اتخاُ القرار:

 3.2.1القرار لغ ًة:

" -1قر عينه " سر ورضي  ،فهو " قرير العين " ويقاع  :قر بهذا األمر عينا  " ،أقر الرأي" رضيه وأمضاه
ويقاع " قرر المسألة واألمر "أي وضحه وحققه و " تقرر األمر " استقر وثبت" ،المقرر" أمر ثابت ومعترف

به ،وهو األمر الذي ن يتم إن بقرار و " القرار " الرأي ( ابن منظور :1900 ،ص.)345
 3.2.2الجودة لغ ًة :

جودة جمعه جيائد  ،وجاد الشيء جوده  ،جودة أي صار جيدا ،أجدت الشيء فجاد  ،والتجويد مثله ،هذا

شيء جيد بين الجودة والجودة ،قد جاد جودة وأجاد أتى بالجيد من القوع والفعل ،أجاد فالن في عمله
وأجود وجاد عمله يجود جودة ( .ابن منظور :1900 ،ص.)248
 3.2.3مفهوم اتخاُ القرار:
اتخاذ القرار هو القدرة التي تصل بالفرد إلى حل مشكلة اعتراضية أو موق

محير ،وذلك باختيار حل من

بين البدائل الموجودة أو المبتمرة ،وهذا انختيار يعتمد على المعلومات التي جمعها الفرد حوع المشكلة وعلى

القيم والعادات والخبرة والتعليم والمهارات الفردية (عبدون :1978 ،ص.)9

اتخاذ القرار هو بالدرجة األولى عملية عقلية رشيدة تتبلور في عمليات فرعية ثالث ،هي :البحث ،المفاضلة

أو المقارنة بين البدائل ،وانختيار (السلمي :1988 ،ص.)255

إن اتخاذ القرار هو نشا إنساني معقد مثله مثل عمليات التفمير اإلنساني المختلفة ،ويختل

األفراد في

قدرتهم واستعداداتهم نتخاذ الق اررات ،و البية األفراد يعتبرون أن اتخاذ القرار هي عملية تتطلب نوعاك من
التروي والتفمير الواعي ،ويبدأ اتخاذ القرار بشعور من الشك وعدم التأكد من الفرد حوع ما يجب عمله في
مشكة ما ،حيث تنتهي باختيار أحد الحلوع التي تم بحثها والتي تزيل حالة الشك وعدم التأكد أو بمعنى آخر
التوصل لحل المشكلة (عسكر :1995 ،ص.)141

إن اتخاذ القرار عبارة عن التصرف اإلنساني في مواجهة موق

معين ،كما أنه عملية ديناميكية تعبر عن

التفاعل بين عناصر القرار وأهدافه ،والقرار ليس متعلقاك بلحظة اتخاذه فحسب ،بل هو امتداد للماضي في
شكل بيانات ومعلومات ،كما أنه تفاعل مع الحاضر في صورة سلوع إداري ضروري يبعث النشا الالزم

لمقابلة الموق

(توفيق وسليمان :1995 ،ص.)67

اتخاذ القرار اختيار حذر لبديل من مجموعة بدائل بحيث يحقق هذا البديل أقصى عائد باستخدام نفس

الموارد ،حيث إن اتخاذ القرار بطبيعته إما حل لمشكلة موجودة أو حل لمشكلة متوقعة الحدوث في المستقبل
(أبومعمر :2000 ،ص.)45
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اتخاذ القرار عملية عقلية واعية ،ونوف من التفمير الهادف ،الذي يسعى مدير المدرسة من خالله إلى تحديد
المشكلة موضوف القرار ،وتحديد الحلوع الممكنة حالياك ومستقبالك؛ بهدف تحقيق الغرض أو األ راض المحددة
بأقل تملفة ممكنة في الوقت والجهد ،وبأفضل وأوسع كفاءة وعائد ايجابي (بدري :2001 ،ص.)36

اتخاذ القرار :هي مجموعة خطوات شاملة ومتسلسلة تهدف في النهاية إلى إيجاد حل لمشكلة معينة أو
مواجهة حانت

ص.)17-16

ارئة أو مواق

معينة محتملة الوقوف  ،أو لتحقيق أهداف مرسومة (الفضل:2004 ،

إن عملية اتخاذ القرار ن تحصل من فراغ وإنما هي محكومة بالوظائ

اإلدارية ،مثل :التخطي  ،التنظيم،

التوجيه ،والرقابة ،كما أنها تخضع ل خالا والمسؤولية انجتماعية (العالا :2009 ،ص.)129

اتخاذ القرار هو قدرة اإلدارة على التعبير عن إرادتها بما لها من سلطة ووفقاك ل نظمة واللوائح والتعليمات،

قاصد كة إنشاء أو تعديل او إلغاء إجراء معين ،آخذ كة في الحسبان المصلحة العامة لتحقيق أهداف محددة
(اإلبراهيم :2010 ،ص.)259
 3.2.4مفهوم الجودة:

يعرف عمر وصفي عقيلي الجودة بأنها :إنتاج المؤسسة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عاع من التميز،

بحيث تمون قادرة على الوفاء باحتياجات ور بات عمالئها بالشكل الذي يتفق مع توقعاتهم ،وتحقق الرضا
والسعادة لديهم ،ويتم ذلك من خالع مقاييس موضوعة سلفاك إلنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وإيجاد صفة

التميز فيهما(الخيرو :2005 ،ص.)20

الجودة هي درجة توافق المنتج مع المقاييس المتعارف عليها (العبيدي :2009 ،ص.)3

ويقوع ديمنبج بأن الجودة ينبغي أن تستهدف حاجات المستهلك الحالية والمستقبلي (بن سعد:1997 ،

ص.)7
 3.2.5جودة الق اررات اإلدارَّة:

جودة القرار تعني :استخدام المعلومات الدقيقة والموثوا فيها وذات الصلة بالمشكلة؛ للوصوع إلى اتخاذ
القرار الجيد في مختل

المستويات اإلدارية في المنظمة ،إن كل قرار يحمل في

ياته قد اكر كبي اكر من

المخا ر ،وحتى يتجنب متخذ القرار أو يحد من أثر هذه المخا ر ،ن بد أن يعتمد على معلومات جيدة
نتخاذ القرار الجيد ،فالقرار الجيد هو ذلك القرار الذي يكون مبني على بيانات ومعلومات دقيقة وكاملة

وشاملة وذات صلة بالمشكلة ،وعندما تتوفر لمتخذ القرار مثل هذه المعلومات تممن المشكلة في الوصوع إلى

القرار الجيد.

فالقرار الجيد يعتمد بشكل اساسي على عنصرين هما:

 توفر المعلومات الدقيقة والشاملة والماملة والموثوا بها وذات الصلة بالمشكلة.
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 توفر الشخص الجيد (متخذ القرار) نتخاذ القرار المناسب ،والقادر على تحليل هذه المعلومات واستغاللها في
عملية اتخاذ القرار (حسان :2008 ،ص.)21
 3.3عناصر اتخاُ القرار:
يحدد (احمد :2002 ،ص )142-143عناصر اتخاذ القرار فيما يلي:

 -1متخذو القرار :وهم األفراد أو الجماعة التي تقوم بانختيار من بين البدائل المطروحة لمواجهة الموق

أو

المشكلة.

 -2أهداف الق ارر :وهي األهداف التي يسعى متخذو القرار إلى تحقيقها أو الوصوع إليها.
 -3بي ة القرار  :وهي العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على متخذي القرار عند قيامهم باختيار البديل
المالئم.

 -4بدائل مالئمة لتخاُ القرار :الباك ما يتضمن موق

القرار بديلين مالئمين على األقل ،ويمثل البديل المالئم

ذلك البديل الذي يعتبر صحيحاك وعملياك من ناحية التنفيذ ،ويساهم في معالجة قضية أو موق

ما أو حل

مشكلة قائمة.

 -5ترتيب البدائل :يكون الترتيب تنازلياك يبدأ من البدائل األكثر أهمية فاألقل أهمية.

 -6اختيار البديل :ويمثل انختيار الحقيقي بين البدائل المتاحة العنصر األخير في موضوف القرار.
 3.4خطوات اتخاُ القرار:
وقد نحظ الباحث من خالع ان الف على األدبيات المختلفة التي تناولت عملية اتخاذ القرار ،أن العديد من

المتا

اختلفوا في تحديد مراحل عملية اتخاذ القرار  ،فمنهم من حددها في ثالث مراحل( ،بكر:2002 ،

ص )83وهي:

 -1مرحلة تعريف المشكلة.
 -2مرحلة تعريف الحل .
 -3مرحلة اتخاذ القرار.
ومنهم من حددها في ست مراحل (عياصرة وحجازين :2006 ،ص )34نقال عن (بون ،)1984 ،وهي :
 -1إدراع البي ة .

 -2صيا ة المشكلة .
 -3تحديد الموارد المتاحة.
 -4تطوير البدائل.

 -5تقييم البدائل واختيار اإلجراء المناسب.
 -6تطبيق الحلوع.
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وهناع من اعتبر مراحل اتخاذ القرار تسع مراحل (الحريري :2008 ،ص ،)328وهي:
 -1الوعي بالمشكلة.

 -2وضع األهداف وتحديد المشكلة .
 -3جمع البيانات.

 -4تحليل البيانات .
 -5وضع البدائل .
 -6تقييم البدائل .

 -7اختيار البديل األفضل.
 -8التنفيذ .

 -9المتابعة والتقويم .
سيقوم الباحث باستعراض أهم مراحل عملية اتخاذ القرار حيث يحدد (السعيد :2015 ،ص )15مراحل اتخاذ

القرار بالخطوات التالية :

 -1تشخيص المشكلة :المشكلة في مجاع اتخاذ القرار تعبر عن حالة اننحراف أو عدم انتزان بين ما هو كائن
وبين ما يجب أن يكون ،أما التشخيص فيتمثل في التحديد الدقيق للمشكلة ومعرفة أبعادها وأ راضها من

خالع جمع البيانات والمعلومات والتحري عن أسبابها.

وعلى متخذ القرار أن يسعى لدراسة المشكلة وأسبابها وظروفها والنتائج التي تترتب عن حلها أو عدم حلها،
ولمي يصل مدير المدرسة لق اررات جيدة؛ ن بد أن يراعي مجموعة من العوامل عند تشخيصه للمشكلة

المطروحة ،مثل:

 عدم إحالع التقييم الشخصي والتقدير الذاتي محل البحث العلمي في تحديد المشكلة.
 عدم تشبيه المشكلة المطروحة بمشكلة تاريخية تتسم بنفس الظواهر .

 ضرورة حل المشاكل المعقدة والمزمنة لتجنب استمرارها أو تطورها مستقبالك.
 األخذ في الحسا

الظروف المحيطة بالمشكلة ونتائج حلها.

 -2تحليل المشكلة:
ويتضمن تحليل المشكلة عمليات تصنيفها – تبويبها – وتحديد

العناصر التالية :

 تصني

بيعتها وحجمها ومدى تعقيدها من خالع

وتبويب المشكلة حسب خصائصها إلى مشاكل روتينية و ير روتينية .

 تجزئة المشكلة إلى عناصرها األساسية.

 جمع البيانات والمعلومات الالزمة لتحديد البدائل.
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 -3وضع البدائل لحل المشكلة:

وهنا يتم حصر البدائل الممكنة وفق ما تم جمعه من معلومات ،والتي تصلح ألن تمون حالك للمشكلة على أن

تتوفر في كل بديل الشرو التالية:

 أن يكون لمل بديل القدرة على حل المشكلة أو التقليل من آثارها.
 أن يكون كل بديل في حدود الموارد واإلمكانات المتاحة .
 أن يكون كل بديل قابل للتقييم.
 -4تقييم البدائل:
وتعتبر من أصعب خطوات اتخاذ القرار؛ حيث يتم فيها المفاضلة بين البدائل المطروحة على أسار النتائج
المتوقعة من كل بديل والتي ن تظهر إن في المستقبل ،وعلى متخذ القرار مراعاة العديد من اإلعتبارات عند

المفاضلة بين البدائل ،ومنها:

 أن تتم المفاضلة بين البدائل وفق معايير محددة ومعروفة.
 استخدام مختل

الطرا الممية لمعرفة النتائج المتوقعة لمل بديل واآلثار والنتائج التي سيتركها كل قرار على

المدرسة.

 توفر الظروف المالئمة لتنفيذ كل بديل.
 -5اختيار البديل (اتخاُ الق ارر):
وفيها يتم ترجيح ألحد البدائل على أسار دقة المعلومات التي يستند عليها القرار باإلضافة إلى درجة

المخا رة واإلمكانات والموارد المتاحة.

ويرى (يا ي :1998 ،ص )75أنه بعد القيام بتحديد البدائل وتقييمها فإن متخذ القرار يكون في وضع يسمح
له باختيار أفضل البدائل لحل المشكلة القائمة في ضوء الحقائق والمعلومات المتاحة.
 -6متابعة تنفيذ القرار وتقوَّمه:
ويري الباحث أن عملية متابعة تنفيذ القرار ن تقل أهمية عن اتخاذه؛ حيث تتيح هذه الخطوة لمتخذ القرار

تقويمه وتحديد مدى فعاليته وجوانب القصور فيه ،حيث يرى (كاسر المنصور )2000 ،أنه ن بد من مراعاة

مجموعة من النقا عند تنفيذ الحل وتقويمه كما يلي:

 وجود خطة لتنفيذ الحل الذي تم اختياره من قبل القائد التربوي .

 اختيار الوقت المناسب لإلعالن عن القرار للوصوع إلى أحسن النتائج.
 تقويم القرار فور ظهور النتائج لتحديد مدى فعاليته في تحقيق الهدف.
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مميزات متابعة تنفيذ القرار وتقوَّمه :

 تساعد متخذ القرار على تحري الدقة والواقعية في التحليل أثناء عملية التنفيذ مما يساعد في اكتشاف مواقع
القصور ومعرفة أسبابها واقتراح سبل عالجها.

 تساعد عملية المتابعة والتقويم في تنمية روح المس ولية لدى المرؤوسين وحثهم على المشاركة في اتخاذ القرار
( كاسر المنصور :2000 ،ص.)49
وقد حدد (كوردي :2007 ،ص )51-60خطوات اتخاذ القرار كالتالي:

 -1تحديد المشكلة :حيث يجب عدم الخل بين أعراض المشكلة وأسبابها أثناء تحديد المشكلة.

 -2جمع المعلومات :عملية جمع المعلومات تؤدي لفهم المشكلة فهماك حقيقياك؛ وبالتالي اقتراح بدائل مناسبة
لحلها.

 -3تحديد البدائل :حيث يتوق

عدد البدائل ونوعها على عدة عوامل ،منها:

 اللوائح والقوانين.

 السياسات المتبعة.

 الفلسفة التي تلتزم بها المدرسة.
 اإلمكانات المادية للمدرسة.

 الوقت المتاح أمام متخذ القرار.

 -4اختيار البديل :وفيها يتم اختيار أفضل البدائل وفق العوامل السابقة.

 -5تنفيذ الحل :وفيها يتم تطبيق البديل الذي تم اختياره لحل المشكلة مع مراعاة أن يتم تنفيذ الحل على يد
أشخاص لديهم المهارة المافية لتنفيذ هذا الحل ،مع إعطائهم الصالحية والمرونة التي تمكنهم من تنفيذ الحل.

 -6متابعة تنفيذ القرار وتقوَّمه :وتعتبر عملية المتابعة مهمة للوقوف على مدى فاعلية القرار فالمتابعة تبين لنا
صحة اختيارنا السليم لحل المشكلة.

 3.6أنواع الق اررات:
عند مراجعة ما كتبه الباحثين حوع أنواف الق اررات ،وجد الباحث وجود المثير من انختالف في تصني
الق اررات ،وما يهم الباحث هو أنواف الق اررات المدرسية التي يتخذها مدير المدرسة أو من ينو عنه وتؤثر في
مجريات العملية التعليمية التعلمية.

وسيستعرض الباحث بعض هذه التصنيفات ،وهي كالتالي:

 -1الق اررات على أساس الهدف :وتصن
 -2الق اررات وِقاً ألهميتها  :وتصن

إلى ق اررات فعالة وق اررات ير فعالة .

الى:

 ق اررات رئيسية أو استراتيجية حيث يشير (الهذلي : 2002 ،ص )53أن الق اررات انستراتيجية ق اررات ير
تقليدية وهي التي تتصل بمشكالت استراتيجية ذات أبعاد متعددة ،وعلى جانب كبير من التعقيد والعمق ،وهذا
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القرار ن يستأثر فرد واحد بالرأي ،ويتم فيها تسخير جميع اإلمكانيات والتخصصات في سبيل اتخاذ هذه
الق اررات ،وهي تحتاج إلى خط ودراسات وجهد ذهني كبير ،مثل اتخاذ ق اررات تحدث نقلة نوعية في جودة
التعليم كما حدث في فنلندا.

 ق اررات روتينية حيث يشير (كلو  :2008 ،ص )22إلى أن الق اررات الروتينية ق اررات متمررة تتعلق الباك
بناء على التجار والخبرات السابقة ،مثاع ذلك الق اررات التي
باألعماع الجارية والمعتادة ويمكن البت فيها ك
تتخذ للتعامل مع اإلجازات الطارئة للعاملين أو الق اررات التي تتخذ لمعالجة مشكلة التأخر عن الدوام

المدرسي.

 -3الق اررات ِي ضوء الخبرة والدراسة العلمية :ويصنفها (حجي :1998 ،ص )209إلى :
 القرار في ضوء الخبرة اإلدارية :وتعتمد على خبرة مدير المدرسة مما يجعله يتخذ القرار بسرعة.
 القرار القائم على الدراسة العلمية :حيث تقوم إدارة المدرسة بدراسة المشكلة وتحليلها ثم اختيار البديل األنسب
في ضوء معايير موضوعية ثم تنفيذ القرار وتقويمه أي اتباف المنهج العلمي في اتخاذ القرار.

 -4الق اررات وِقاً لظروف اتخاُها :حيث يصنفها ( عمة :2010 ،ص )32و(مشرقي :1997 ،ص )37إلى:

 حانت التأكد :ويتخذ فيها القرار عندما تتوافر كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها متخذ القرار.

 حانت المخا رة :وتعنى بالق اررات التي لها عالقة بالمستقبل ،وتمون فيها المعلومات والبيانات ير كافية
حيث يحتاج متخذ القرار إلى بيانات عن الماضي إلى جانب حاجته إلى التقدير والتوقع.

 حانت عدم التأكد :وفيها تمون المعلومات والبيانات ير متوفرة ،وبالتالي يتخذ القرار بالر م من عدم معرفة
متخذ القرار بالظروف التي يمكن أن تؤثر على نتائج تنفيذه.

 -5الق اررات طبقا للمجالت الجرائية الدراسية ويصنفها (اياد :2011 ،ص )64إلى :

 ق اررات متعلقة بالشؤون الفنية بالمدرسة :مثل وضع برنامج شامل للعمل خالع العام الدراسي وتوزيع
انختصاصات والمسؤوليات على العاملين.

 ق اررات متعلقة بالشؤون المالية واإلدارية :مثل إعداد الموازنات وتنظيم الملفات والسجالت اإلدارية.
 ق اررات متعلقة بالطال  :مثل قيود الطال

وتحويالتهم وإعادة قيدهم.

 ق اررات متعلقة بالعاملين :مثل متابعة النمو المهني للعاملين.

 ق اررات متعلقة بالمبنى وتنظيمه وتجهيزاته :مثل تنسيق الخط إلقامة أبنية أو مالعب داخل المدرسة.
 ق اررات متعلقة بالعالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي :مثل تشكيل مجلس أولياء األمور ومتابعة فعالياته،
ومتابعة المشكالت بين المدرسة والمجتمع المحلي.

ارت من حيث قابليتها لإل لغاء :وتصن
 -6القر ا

إلى:

ارت األولية :وهي التي يمكن معارضتها والطعن فيها والمطالبة بإلغائها وتعويض المتضررين من
 القر ا
تطبيقها ( كلو  :2008 ،ص.)25

 الق اررات القطعية  :وهي الق اررات النهائية الصادرة عن الجهات العليا والتي ن يمكن الطعن فيها أو انعترض
علي تنفيذها و ير القابلة للنقاة أو التعديل (الهذلي :2002 ،ص.)56
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ويصن

(عاشور )2002 ،الق اررات اإلدارية حسب معايير كثيرة ،ومنها:

 -1الهدف :ويصنفها إلى ق اررات أحادية الهدف وأخرى متعددة األهداف.
 -2وظائ

اإلدارة :ويصنفها إلى ق اررات تنظيمية وتوجيهية ورقابية.

 -3النم القيادي :ويصنفها إلى ق اررات أوتوق ار ية (انفرادية) وق اررات ديمق ار ية (ق اررات بالمشاركة).
 -4المنافسة :ويصنفها إلى ق اررات في ظل المنافسة وق اررات في ظل عدم المنافسة.
 -5وظائ

المشروف :ق اررات انتاج وتوزيع ومالية وافراد.

 -6األهمية :ق اررات استراتيجية وتمتيكية وتشغيلية..
 -7الخطورة :ق اررات بسيطة وق اررات مصيرية.

 -8مداها :ق اررات ويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى.
 -9برمجتها :ق اررات مبرمجة وق اررات ير مبرمجة.

 -10الزمن :ق اررات ساكنة ن تأخذ بعد الزمن ،وأخرى متحركة ديناميكية تأخذ بعد الزمن.
-11انحتماع :ق اررات احتمالية وق اررات مؤكدة.

 -12حالة التأكد :ق اررات في ظل حالة التأكد ،وق اررات في ظل حالة عدم التأكد.
 -13المخا رة :ق اررات في ظل المخا رة وق اررات في ظل عدم المخا رة.

 -14المعلومات :ق اررات في ظل وجود معلومات كاملة ،وق اررات في ظل معلومات ير كاملة.
 -15أسلوبها :وتصن

إلى ق اررات كيفية وكمية.

 3.7أساليب اتخاُ القرار:
تتعدد أساليب اتخاذ القرار ،فمنها األساليب التقليدية واألساليب العلمية واألساليب الجماعية وسيستعرض

الباحث األساليب الثالثة باختصار.
 3.7.1األساليب التقليدية:

وهي األساليب التي ن تعتمد على القيار الممي بل على القيار والمقارنة الميفية لمتغيرات المشكلة،

بناء على منطق العالقة بين السبب والنتيجة وبين الحالة والهدف ،ويستخدم هذا المدخل في
وتحليل أسبابها ك
توصي وتحليل المشكلة واتخاذ الق اررات في الحانت التي يستحيل أو يصعب توصي المشكلة أو أحد
عواملها أو متغيراتها أو أسبابها أو صيا ة الهدف من حلها كمياك (شمس الدين.)2005 ،

 الخبرة :يمر المدير متخذ القرار بالعديد من التجار أثناء أدائه لمهامه اإلدارية ،يخرج منها بدرور مستفادة
من النجاح والفشل ،وهذه الدرور المستفادة من التجار الماضية البا ما تمسب متخذ القرار مزيداك من
الخبرة التي تساعده في الوصوع إلى اتخاذ الق اررات السليمة ،ون تقتصر الخبرة على خبرة المدير متخذ القرار،

بل يمكنه انستفادة من خبرات المديرين اآلخرين وتجاربهم في حل المشكالت اإلدارية ،وانستفادة من خبرات
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المديرين السابقين الذين أحيلوا إلى التقاعد ،وعادة ما يستخدم أسلو
(السبيعي :2003 ،ص.)39

 البديهة والحكم الشخصي :يعنى هذا األسلو
في إدراع العناصر الرئيسية للمواق

الخبرة في الق اررات المتمررة والبسيطة

استخدام المدير حكمه الشخصي واعتماده على سرعة البديهة

والمشكالت التي تعرض لها ،والتقدير السليم ألبعادها ،وفي فحص

وتحليل وتقييم البيانات والمعلومات والفهم العميق لمل التفاصيل الخاصة بها ،ويمكن استخدام هذا األسلو

في اتخاذ الق اررات ير انستراتيجية وفي المواق

الطارئة (كنعان :2003 ،ص.)185

 اآلراء :ويعني هذا األسلو اعتماد المدير على البحث ودراسة اآلراء والمقترحات التي تقدم إليه حوع المشكلة
وتحليلها؛ ليتمكن على ضوئها من اختيار البديل األفضل (كنعان :2003 ،ص .)186وهذا انسلو

قد

يتطلب انستعانة بالعديد من البيانات واإلحصائيات لترجيح المناسب منها (عالقي :1996 ،ص.)529

 إجراء التجار  :يتولى متخذ القرار نفسه إجراء التجار آخذاك بعين انعتبار جميع العوامل الملموسة و ير
الملموسة وانحتمانت المرتبطة بالمشكلة محل القرار حيث يتوصل من خاللها إلى اختيار البديل األفضل
معتمداك في هذا انختبار على خبرته العملية (كنعان :2003 ،ص ،)184فيلجأ المدير للتجربة نتخاذ القرار،
فان لم ينجح هذا القرار يستمر بالمحاولة مركة تلو األخرى ).(Markkula, 2009: p45

 الحقائق :تعد الحقائق قواعد ممتازة في اتخاذ الق اررات ،وحين توفرها فإن الق اررات المتخذة تصبح ذات جذور

قوية ومنطقية (موسى :2010 ،ص ،)42أما في حالة عدم توفر الحقائق عند القائد اإلداري متخذ القرار فقد
يقوم هذا القائد باتخاذ ق اررات ير رشيدة إزاء مواق

وأحداث ير متوقعة (عالقي :1996 ،ص.)152

 7.3.2األساليب العلمية (الكمية):

ناد اكر ما تمون الق اررات انستراتيجية سهلة أو بسيطة؛ وهذا ألنها تقوم على أحكام قيمية تبنى إلى حد بعيد
على توجهات النار ورؤاهم وافتراضاتهم؛ ولهذا تأتي المثير من الق اررات انستراتيجية خا ة ،وفي هذا يقوع

الرئيس انمريكي األسبق جون كندي " :يظل المشاهد العادي عاج اكز عن فهم كنة الق اررات النهائية ،بل إن

كثير ما يعجز عن فهمه ،فستظل هناع دائما مساحات مظلمة ومعقدة في عملية اتخاذ
متخذ القرار نفسه
اك
القرار ،مساحات يجدها القائمون على هذه العملية أنفسهم امضة " (كوردي :2011 ،ص.)7
إن الحاجة إلى استخدام األساليب الممية كبيركة؛ لمي تمون الق اررات المتخذة ملبي كة ل هداف والخط  ،وسوف
يستعرض الباحث بصورة مختصرة ألهم األساليب الممية في اتخاذ الق اررات.

 -1بحوث العمليات :تعتمد هذه الطريقة على المفاضلة بين البدائل التي يمكن اتخاذها اتجاه مشكلة معينة من
خالع المقاييس الرياضية والمنطقية ،وهي تمكن المدير من اتخاذ القرار على وجه أفضل إذ تعطي وصفاك

دقيقا للمشكلة والعوامل المؤثرة أو المتداخلة فيها ،أو تحدد البيانات الالزمة للتعرف على أفضل الحلوع ،كما
وتحدد البدائل المقترحة بدقة واختيار أفضلها (ش ار  :2011 ،ص.)42
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 -2الحتمالت :تعتمد عملية اتخاذ القرار األمثل على قيار انحتمانت ،وانحتماع درجة اعتقاد في حدث ما
تبدأ قيمته من الصفر إذا كان الحدث يستحيل ،وقد تمون ( )1إذا كان الموق

متوقع  ،%100ويتضمن هذا

األسلو :

 شجرة الق اررات :وهو تمثيل بياني يظهر تتابع األحداث المحتملة والمتوقع حدوثها ومن ثم اتخاذ القرار
المناسب لها ،ويشير (كنعان )1998 ،إلى أن هذا األسلو

يمكن متخذ القرار من رؤية البدائل المتاحة

واألخطار والنتائج المتوقعة لمل منها بوضوح (كنعان :1998،ص. )197

 مصفوفة الق اررات الحظرية :تعكس عملية اتخاذ الق اررات الحظرية وجود معلومات جزئية ير كاملة أمام متخذ
القرار ،وتستخدم تلك المعلومات المحددة في حسا
 :2010ص.)44

احتمانت وقوف البديل تحت هذه الظروف (موسى،

 – 3أسلوب المبارَّات :ويقوم على تفمير عقلي رشيد يسعى إلى بيان الحل األمثل الذي تتبناه اإلدارة في
موق

حسا

معين؛ من أجل تحقيق أكبر كسب ممكن وتخفيض الخسائر ،وعادة ما يكون نجاح رف معين على
الطرف اآلخر (توفيق :1986 ،ص.)126

 -4أسلوب التحليل الحدي :وهو عبارة عن مجموعة من النماذج الرياضية والرسوم البيانية التي تهدف إلى
تحديد مدى التغير بالزيادة أو النقصان في المتغير التابع حسب التغير بالزيادة أو النقصان في المتغير

المستقل ،ويهدف هذا األسلو

إلى دراسة وتحليل البدائل المتعددة المطروحة أمام متخذ القرار ،والمفاضلة

بين هذه البدائل لمعرفة مدى الفائدة والمنفعة المتحققة ،مستخدماك في ذلك المعايير التي أوجدها التحليل

الحدي كأسار للمفاضلة بين تلك البدائل (العجمي :2008 ،ص.)250

 -5أسلوب دراسة الحالة :ويقوم هذا األسلو

بتعريف وتحديد المشكلة محل القرار ،والتفمير في أسبابها

وأبعادها وجوانبها المختلفة ،وتصور الحلوع البديلة لها استناداك إلى المعلومات المتاحة عن المشكلة ،ويمكن

لمتخذ القرار انسترشاد بمجموعة من األس لة في دراسة الحالة أو المشكلة محل القرار (كنعان:1998 ،

ص.)199

 7.3.4األساليب الجماعية ِي اتخاُ القرار:
 -1أسلوب الجماعة السمية:

وقد أ لق على هذا األسلو تعبير الجماعة انسمية؛ نظ اكر ألن األفراد الذين يحضرون هذه انجتماعات
محددون سلفاك بانسم ،ون يحاوع أعضاء الجماعة انتفاا على أحد الحلوع ،بل إنهم يصوتون على كل حل
رح عليهم (جرينبرج ،بارون :2004 ،ص.)445
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 -2أسلوب دلفاي:
وهذا األسلو

أكثر تعقيداك من أسلو

الجماعة انسمية ،ويختل

عنه في أنه ن يسمح باللقاء بين أعضاء

الجماعة ،ويعتبر وسيلة اتصاع منظمة بين مجموعة مختارة من الخبراء وأصحا

انختصاص في ميدان

معين؛ للتنبؤ بالمستقبل عبر العمل التعاوني المنظم نقتراح الحلوع المناسبة لمشكلة معينة ،دون الحاجة إلى

انجتماف أو المواجهة فيما بينهم ،ويستخدم هذا األسلو في مجاع التصور للمستقبل والتنبؤ وتحديد األهداف
وتقدير الحاجات وصنع السياسات ،كما ويهيئ هذا األسلو الحصوع على المعلومات من مجموعة كبيرة من

األفراد بالر م من القيود الجغرافية بينهم (زين الدين :2013 ،ص.)14-16
 -3العصف الذهني:
يعد العص

الذهني من أكثر األساليب المستخدمة في تحفيز اإلبداف والمعالجة اإلبداعية للمشكالت في

حقوع التربية والتجارة والصناعة والسياسة ،والعديد من المؤسسات والدوائر التي تأخذ بما ستتوصل إليه
البحوث والدراسات العلمية من تطبيقات ناجحة في حل المشكالت ،وتهدف جلسة العص

الذهني أساساك إلى

توليد قائمة من األفمار التي يمكن أن تؤدي إلى حل المشكلة مدار البحث (جروان :1999 ،ص.)117
 -4أسلوب السلم النقال:
يؤدي هذا األسلو

إلى تقليل ميل أعضاء الجماعة إلى عدم عرض آرائهم ،ويبدأ هذا األسلو

بأن يفمر

عضوان بعيداك عن بعضهما في إيجاد حل للمشكلة ،ثم يجتمعان معاك ليناقشان أفمارهما وبينما هما مجتمعان
ينضم إليهما شخص ثالث يكون قد عمل منفرداك إليجاد حل للمشكلة ،ثم يبدأ هذا الشخص في عرض أفماره

الخاصة بالمشكلة والمشاركة في المناقشة الثالثية؛ للتعرف على أفضل حل للمشكلة ،وخالع المناقشة الثالثية
ينضم للثالثة شخص رابع يقوم أونك بعرض أفماره ثم المشاركة في مناقشة رباعية للمشكلة ،وهكذا على أن يتم
اتخاذ القرار النهائي بعد انضمام جميع األعضاء إلى انجتماف (جربنبرج ،بارون:2004،ص.)443-447
 3.8نظرَّات اتخاُ القرار:
تعددت النظريات التي فسرت عملية اتخاذ القرار وسيقوم الباحث بعرض موجز لتلك النظريات:

 3.8.1نظرَّات النموُج العقالني المثالي (النظرَّات التقليدية ):

ركزت هذه النظريات على فمرة القرار الرشيد العقالني دون األخذ بانعتبار العوامل الضا طة العديدة التي
تقلل من قدرة الفرد على اتخاذ القرار الموضوعي ،وتؤكد هذه النظرية على مجموعة من انفتراضات وهي:

"العقالنية ،التوجه نحو الهدف ،التعرف على جميع الخيارات أو البدائل ،التفضيالت الواضحة ،التفضيالت
الثابتة ،توفر الوقت المافي ومن ثم اختيار البديل األكثر فاعلية" (الز لوع والز لوع :2004 ،ص.)333

52

 3.8.2النظرَّة العقالنية المقيدة:

تعود هذه النظرية لسيمون وترى أن متخذ القرار ن يستطيع أن يكون عقالنياك بسبب محدودية نظام معالجة

المعلومات لديه ،وإن إعطاء توضيح لميفية صناعة القرار الموضوعي ن تساعد في الفهم أو التنبؤ بالق اررات

التي يتخذها األفراد ،وهذه النظرية تختل

عن النظرية السابقة في:

 تضييق المجاع إذ يتم التقليل من األهداف واختصار عدد البدائل .

 تقويم البدائل التسلسلي فبدنك من تقويم البدائل بطريقة متزامنة يتم هنا تقويمها بطريقة متسلسلة.
 في النظرية العقالنية المقيدة متخذو القرار يكتفون بالقرار الذي يحقق لهم الرضا والقناعة
).(Reed,1982:p87
 3.8.3النظرَّة التراكمية المتدرجة :
وتنسب الى شريف  1993وتقوم على انستفادة من الخبرة في اتخاذ الق اررات السابقة ،إذ يتم تحديد المشكلة

جزئياك وانقتصار على الجوانب الجديدة وانحتفاظ بالمعلومات السابقة ،كما يتم تقييم البدائل الجديدة فق
وانستفادة من البدائل السابقة (شريف :1993 ،ص.)45

 3.8.4نظرَّة التناِر المعرِي :
التنافر المعرفي كمصطلح نفسي تم استخدامه من قبل فستنجر عام  ،1957واستخدمه فستنجر ليص
الشعور الذي ينتا

به

اإلنسان بعدم الراحة النفسية عندما تتزاحم في عقله فمرتين أو أكثر عكس بعضهما

البعض أو متناقضتين فتتولد لديه ر بة قوية في تقليل هذا التنافر الموجود بين الفمرتين؛ حيث إن العقل
البشري دائما لديه نفور من انختالف ،ويسعى جاهداك إلى انبتعاد عن الدخوع في دائرة صراف األفمار

المتنافرة؛ ولذلك يبذع مجهوداك كبي اكر ليقلل انختالف أو يقوم بإلغائه؛ من أجل انبتعاد عن الضيق والتوتر
والضغ النفسي من أجل الوصوع للراحة النفسية (أحمد :2016 ،ص.)68

إن التنافر المعرفي ينشأ بين العناصر المعرفية المتعلقة بالبديل الذي تم اختياره والعناصر المعرفية المتعلقة
بالبدائل األخرى ،ويتوق

 أهمية القرار المتخذ .

مقدار التنافر المعرفي على عدة أمور ،منها:

 الجاذبية النسبية للبدائل التي يتم اختيارها مقارنة بجاذبية البديل المختار .
 درجة التداخل المعرفي بين العناصر (فرحان :1985 ،ص.)17

ويؤدي عدم انتساا المعرفي إلى نشأت ضغو تعمل على اختزاع هذا التنافر ،ويرب فستنجر بين عملية

اتخاذ القرار والتنافر المعرفي ،إذ يعتري الفرد حالة من الصراف عندما يواجه بموق

اختيار بين عدة بدائل

لري الجماعة دون أن
ويزوع عند اتخاذ القرار ،كما يحدث التنافر عندما يضطر الفرد إلى اننصياف أ

يصاحبه أو يسبقه تغير في أريه (جابر والشيخ :1978 ،ص.)111
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وللتخلص من حالة الصراف قسمت هذه النظرية عملية اتخاذ القرار إلى مرحلتين ،وهما:
 مرحلة ما قبل القرار :وتتسم هذه المرحلة بالموضوعية والتحليل المنظم للمعلومات المتوافرة ضمن البدائل
المطروحة لحل المشكلة.

 مرحلة ما بعد القرار :وتتسم بالر بة في جمع المعلومات التي تؤكد صحة انختيار وتدعمه لمي يتم خفض
التنافر ).(Sbokan, 1989: p20-33

قد حدد جوتز  1977العوامل التي تتحكم في حالة الصراف الناجمة عن اتخاذ القرار ،وهي:

 المنفعة أو الخسارة المتوقعة نتخاذ القرار.

 التقبل اإلجتماعي والنفسي ل فراد عند الشخص متخذ القرار.
 مفهوم الذات الذي يحمله الفرد عن نفسه وكي

يراها (الموسوي :2010 ،ص.)20

 3.9العوامل المؤثرة ِي عملية اتخاُ القرار :تتأثر عملية اتخاذ القرار بعدة عوامل وهي :

 3.9.1العوامل النفسية وتتعلق بمتخذ القرار ،وتشمل:
 شخصية متخذ القرار وثقافته.
 دوافعه وقيمه واتجاهاته.

 خبراته ومهاراته الفنية والسلوكية وقدراته العقلية.
 3.9.2العوامل التنظيمية ،وتشمل:

 القوى المؤثرة في الموق

اإلداري.

 ضيق المشكلة محل القرار ودرجة تعقدها .
 نوف القرار وأهميته.

 نظام انتصانت اإلدارية.

 التفويض والالمركزية اإلدارية.

 3.9.3العوامل البيئية ،وتشمل العوامل البيئية المحيطة بالفرد متخذ القرار ،وهي:



بيعة البي ة التي يتواجد فيها متخذ القرار والتي قد تمون تربوية أو اجتماعية أو أسرية.

 مدى انسجام القرار مع الصالح العام.

 توافق القرار مع النصوص التشريعية .

 3.9.4العوامل المتعلقة بالفرد وتشمل:

 الوقت الذي يحتاجه تنفيذ القرار.
 التمالي

التي يستلزمها تنفيذ القرار.

 المشاركة في اتخاذ القرار(الشيباني :1992 ،ص. )6
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كبير في اتخاذ القرار؛ حيث أن األفراد يختلفون في كيفية تعاملهم مع
ثر اك
ويرى الموسوي أن للعوامل النفسية أ اك

المعلومات وتحليلها ،ومن ثم قدرتهم على اتخاذ الق اررات المالئمة إزاء المشكالت ،أي أنهم بالر م من
تعرضهم إلى نفس العوامل الخارجية المحيطة بالموق

أو المشكلة ،فإنهم ن يمكن أن يتخذوا الق اررات نفسها

(الموسوي :2010 ،ص.)52
 3.10الفرق بين صنع القرار واتخاُ القرار:
هناع شيء من اللبس والغموض في مفهوم ومعنى صنع القرار واتخاذه عند المثير من النار ،حتى أنه
أصبح التمييز بين المعنيين ير واضح ،واأل ر من ذلك أنهما قد يفسران أو يستخدمان في كثير من
األحيان على أنهما عملية واحدة ويمكن أن يؤديان نفس الغرض ،وهذا أمر فيه شيء من الخطأ

(عليمات :2007 ،ص.)120

فاتخاذ القرار هو عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة نختيار أفضل بديل يقود إلى تحقيق الهدف ،ويتم ذلك
عن ريق تحديد الهدف ثم تحديد بدائل الحل وتقييمها ،ثم اختيار البديل المناسب ،أما عملية صنع القرار

بتداء
فإن مصطلح صنع القرار أشمل من مصطلح اتخاذ القرار  ،فصنع القرار نشا يخضع لعملية مركبة ا ك
من تحليل النظم وتقييم المتغيرات التي تشكل مدخالت القرار مرو كار ببدائله واختيار أفضلها ،ثم اننتهاء بتنفيذ
القرار ومتابعته  ،فهو عملية تشمل على أكثر من خطوة للوصوع إلى قرار معين ،ومرحلة اتخاذ القرار هي

خالصة ما يتوصل إليه صانعو القرار من معلومات وبيانات وأفمار حوع المشكلة القائمة والطريقة التي يمكن
بها حلها أو القضاء عليها (الحريري :2008 ،ص.)221

ويرى الباحث أن عملية اتخاذ القرار هي صلب العملية اإلدارية حيث تحدد الق اررات المتخذة مدى كفاءة القائد

التربوي ومدى قدرته على التخطي والتنظيم والتوجيه وقيادة العاملين ،كما أن كفاءة وجودة الق اررات المتخذة
هي التي يمكن أن ترتقى بالمؤسسة التربوية وتخلق بي ة دافعة ومشجعة للتعلم ودافعة للعطاء من قبل

المرؤوسين.

55

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أولً  :دراسات تناولت الذكاء الوجداني.
ثانياً  :دراسات تناولت اتخاُ القرار.
ثالثاً  :دراسات تناولت الكفاءة المهنية.
رابعاً  :التعقيب على الدراسات السابقة .
خامساً ِ :روض الدراسة .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة :

يعرض الباحث في هذا الفصل بعض من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوف

الدراسة  ،وسوف يستعرض الباحث الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوف الدراسة الحالية في ثالث محاور
رئيسية وهي :

أونك -دراسات تناولت الذكاء الوجداني.
ثانياك -دراسات تناولت اتخاذ القرار.

ثالثاك -دراسات تناولت المفاءة المهنية ،وسوف يتم عرض الدراسات السابقة من القديم إلى الحديث ويليها
تعقيب على الدراسات السابقة ثم فروض الدراسة وذلك على النحو التالي:

أولً -دراسات تناولت الذكاء الوجداني:

دراسة بوسو )  (Busso, 2003بعنوان ":الذكاء العا في وعالقته باألداء اإلداري لدى عينة من المدراء
في مدينة سانت دييغو" .

هدفت الدراسة إلى فحص وتحديد العالقة في الذكاء العا في واألداء اإلداري  ،تمونت عينة الدراسة من

باإلجابة عن مقيار الذكاء العا في

( )99مشاركاك في مدينة سانت دييغو األمريكية ،قاموا
) (Schutte,et,al,m1998المكون من ( )33فقرة  ،كما تم استخدام مقيار السلوع انجتماعي  ،ومقيار
القناعة والرضا المهني.

وكان من أبرز نتائج الدراسة :

ذ وجود عالقة ارتبا ية دالة إحصائيا بين الذكاء العا في واألداء اإلداري .
دراسة بن ناِع ( )2010بعنوان" :الذكاء اننفعالي وعالقته بفاعلية القيادة ".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء اننفعالي وفعالية القيادة  ،حيث استهدف جانبها

التطبيقي إ ارات اإلدارة الوسطى بمركب تمرير البتروع  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي على

عينة شملت كل أفراد المجتمع األصلي للدراسة وتمونت من ) (42إ ا اكر من اإلدارة الوسطى لمركب تمرير

البتروع  ،حيث اعتبر أن القيادة التحويلية تدع على فعالية مرتفعة ،بينما تدع القيادة التبادلية على فعالية
متوسطة  ،أما أسلو عدم التدخل فاعتبره مؤش اكر على مستوى منخفض للفعالية.

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :

ذ وجود عالقة ارتبا ية موجبة ذات دنلة إحصائية بين مستوى الذكاء اننفعالي ومستوى فاعلية القيادة.
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دراسة أحمد العلوان ( )2011بعنوان ":الذكاء اننفعالي وعالقته بالمهارات انجتماعية وأنما التعلق لدى
لبة الجامعة في ضوء متغيري التخصص والنوف انجتماعي للطالب " .

هدفت الدراسة الى بحث عالقة الذكاء اننفعالي بالمهارات انجتماعية وأنما التعلق لدى لبة الجامعة ،
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،تمونت عينة الدراسة من ( )475الباك و الب كة من لبة جامعة
الحسين بن الع بمدينة معان في األردن  ،ولجمع البيانات تم استخدام ثالثة مقاييس ،وهي :مقيار الذكاء
اننفعالي ،ومقيار المهارات انجتماعية ،ومقيار أنما التعلق .
وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :

ذ وجود فروا ذات دنلة إحصائية في الذكاء اننفعالي بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث  ،وبين
التخصصات العلمية واإلنسانية لصالح الطلبة ذوي التخصصات اإلنسانية.

لبة

ذ وجود عالقة ارتبا ية بين الذكاء اننفعالي وكل من المهارات انجتماعية وأنما التعلق .

دراسة اللوزي ( )2012بعنوان ":مستويات الذكاء العا في لمديري المدارر الثانوية وأثرها على الونء
التنظيمي للمعلمين في محافظة العاصمة عمان ".

هدفت هذه الدراسة للتعرف على مستويات الذكاء العا في لمديري المدارر الثانوية وأثرها على الونء
التنظيمي للمعلمين في محافظة العاصمة عمان  ،وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي في البحث

لتحقيق أهداف الدراسة  ،وقد تم اختيار عينة عنقودية عشوائية و بقية عشوائية من مديري المدارر الثانوية
وعددهم ( )40مدي اكر  ،ومن المعلمين ( )208معلماك  ،وقد تم استخدام أداتين للدراسة :األولى مقيار الذكاء
العا في للمديرين  ،والثانية للونء التنظيمي للمعلمين  ،وقد تم تطويرهما من قبل الباحثة .

وكان من أبرز نتائج الدراسة:

ذ مستوى الذكاء العا في لمديري المدارر الثانوية متوس .

ذ مستوى الونء التنظيمي للمعلمين جاء بدرجة متوسطة.

دراسة العم ارت ( )2014بعنوان" :مستوى الذكاء اننفعالي وعالقته بفاعلية القائد لدى مديري المدارر
ومديراتها في انردن ".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء اننفعالي وعالقته بفاعلية القائد لدى مديري مدارر تربية

البتراء وتربية وادي السير في األردن  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،
تمونت عينة الدراسة من ( )102مدي اكر ومديرة .

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :
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ذ مستوى الذكاء اننفعالي لدى مديري المدارر قد جاءت بدرجة متوسطة وكذلك درجة فاعلية القائد جاءت
بدرجة متوسطة.

ذ وجود فروا ذات دنلة إحصائية في مستوى الذكاء اننفعالي تعزى لتفاعل متغيرات الجنس والمؤهل العلمي
ومستوى الدراسة والخبرة لصالح الذكور ،من حملة الماجستير في المدارر األساسية في مجاع التأثير

المثالي ،وعدم وجود فروا ذات دنلة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في درجة تقدير فاعلية القائد.
ذ وجود عالقة ارتبا ية بين مستوى الذكاء اننفعالي ودرجة فاعلية القائد.

دراسة بسمة سالم ( )2015بعنوان " الذكاء العا في لمديري المدارر الثانوية بمحافظات زة وعالقته
بالونء التنظيمي للمعلمين ".

هدفت الدراسة إلى التعرف على بيعة العالقة بين الذكاء العا في لمديري مدرار المرحلة الثانوية والونء
التنظيمي لمعلمي مدرر المرحلة الثانوية محافظات زة .

مدير ،اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي
تمونت عينة الدراسة من ( )250معلماك ومعلمة ،و ()87
اك
لمناسته لمثل تلك الدراسات  ،تمونت عينة الدراسة من مقياسين :األوع للذكاء العا في خاص بالمدراء

والثاني للونء التنظيمي خاص بالمعلمين وهما من إعداد الباحثة.

وكانت من أبرز نتائج الدراسة:

ذ مستوى الذكاء العا في لمدراء المرحلة الثانوي مرتفع بوزن نسبي . %87.3

ذ وجود فروا جوهرية في الدرجة الملية للذكاء العا في ومجانته التالية (الوعي الذاتي  ،التعا

 ،المهارة

ذ وعدم وجود فرا جوهرية في الدرجة الملية في الذكاء العا في ومجانته (الوعي الذاتي  ،التعا

 ،المهارة

انجتماعية) لدى مدراء المدارر تعزى للجنس لصالح المديرات.

انجتماعية) لدى مدراء المدارر تعزى للمؤهل أوسنوات الخبرة العملية للمدراء.

ثانيا  :دراسات تناولت اتخاُ القرار :

دراسة العتيبي ( )2007بعنوان ":الحوار التربوي كآلية لالتصاع واتخاذ القرار لدى مديرات مدارر التعليم

العام بمدينة مكة المكرمة ".

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية الحوار في انتصاع التربوي داخل المدرسة ،ومدى ممارسة مديرات

المدارر ألسلو الحوار داخل المدرسة ،واستخدامهم ألسلو الحوار عند اتخاذ الق اررات ،تمونت عينة

الدراسة من ( )75مديرةك و( )425معلمة من مدارر البنات في التعليم العام بمدينة مكة المكرمة ،استخدمت

الباحثة المنهج الوصفي من أجل معرفة واقع الحوار التربوي ومدى فاعليته في انتصاع واتخاذ الق اررات لدى
مديرات المدارر في مدارر التعليم العام بمدينة مكة المكرمة.

وكان من أبرز نتائج الدراسة :

ذ أن المديرات يمارسن الحوار بدرجة عالية.
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ذ توجد فروا ذات دنلة إحصائية بين وجهات نظر المديرات والمعلمات في تفعيل المديرات ألسلو الحوار
داخل المدرسة.
دراسة خالد العالم ( )2008بعنوان " :درجة ممارسة القيادات التربوية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم
للبنين بالعاصمة المقدسة لعملية اتخاذ القرار ".
هدفت الدراسة للتعرف على درجة ممارسة عملية اتخاذ الق اررات لدى القيادات التربوية في اإلدارة العامة

للتربية والتعليم ،وعلى الفروا بين متوسطات استجابة أفراد مجتمع الدراسة حوع عملية اتخاذ الق اررات لدى

القادة التربويين ،استخدم الباحث المنهج الوصفي  ،حيث تمونت عينة الدراسة من القادة التربويين وبلغ عدد

أفراد العينة ( )108قائد تربوي.

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :
ذ درجة ممارسة محاور عملية اتخاذ الق اررات لدى القادة التربويين كانت بدرجة كبيرة.

ذ وجود فروا دالة إحصائياك بين متوسطات استجابة أفراد العينة حوع عملية اتخاذ القرار لدى القادة التربويين

وفقاك لمتغيرات (عدد سنوات الخبرة – الدورات التدريبية).
ذ ن توجد فروا دالة إحصائياك بين متوسطات استجابة أفراد العينة حوع عملية اتخاذ القرار لدى القادة

التربويين وفقاك لمتغيرات (المؤهل العلمي -مقر العمل).

دراسة صالْ ( )2009بعنوان " :أثر تطبيق الذكاء انصطناعي والذكاء العا في على جودة اتخاذ الق اررات"
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الذكاء انصطناعي والذكاء العا في في اتخاذ الق اررات اإلدارية في

البنوع التجارية األردنية  ،تمون مجتمع الدراسة من جميع البنوع التجارية في األردن وعددها ( )13بنماك ،
وتمونت عينة الدراسة من ( )102مدي اكر من المدراء العاملين في فروف البنوع التجارية في األردن ،
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة انستبانة والمقابالت الشخصية.

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :

ذ هناع عالقة ذات دنلة إحصائية بين استخدام أساليب الذكاء انصطناعي والذكاء الوجداني وجودة اتخاذ
الق اررات اإلدارية.

ذ هناع عالقة ذات دنلة إحصائية بين الدوافع كأحد تطبيقات الذكاء العا في وجودة اتخاذ الق اررات .

ذ هناع عالقة ذات دنلة إحصائية بين قدرة النظام وجودة اتخاذ القرار.

دراسة الشهري ( )2009بعنوان" :الذكاء العا في وعالقته باتخاذ القرار لدى عينة من موظفي القطاف العام
والخاص بمحافظة الطائ

".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء العا في واتخاذ الق اررات لدى موظفي القطاف العام

والخاص ،ومعرفة الفروا في الذكاء العا في والفروا في اتخاذ القرار تبعاك لمتغير العمل والمؤهل العلمي
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وعدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية والعمر والحالة انجتماعية  ،وقد تمثلت عينة الدراسة في ()550
موظفاك من موظفي القطاف العام والخاص بمحافظة الطائ

 ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية  ،كما استخدم

الباحث المنهج الوصفي انرتبا ي  ،أدوات الدراسة  ،مقيار الذكاء الوجداني إعداد عثمان ورزا (، )2001
مقيار اتخاذ القرار إعداد عبدون (. )1979

وكان من أبرز نتائج الدراسة :

ذ وجود عالقة ارتبا ية ذات دنلة إحصائية بين الذكاء العا في وبين اتخاذ القرار لدى موظفي القطاف العام
والخاص بمحافظة الطائ .

ذ توجد فروا ذات دنلة إحصائية بين متوسطات درجات الذكاء العا في ومتوسطات درجات اتخاذ القرار

لدى موظفي القطاف العام والخاص بمحافظة الطائ ؛ وفقاك لمتغيرات العمل والمؤهل العلمي وعدد سنوات

الخبرة والدورات التدريبية والعمر والحالة انجتماعية.

دراسة يونس ابراهيم  ،وشهرزاد شهاب ( ) 2010بعنوان  ":السلوع القيادي لمديري المدارر انبتدائية
وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار "

هدفت الدراسة للتعرف على مستوى السلوع القيادي ومستوى القدرة على اتخاذ القرار وتحديد العالقة بينهما،
مدير ومديرة اختيروا بطريقة
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،حيث تمونت العينة من ()140
اك

عشوائية .

وكان من أبرز نتائج الدراسة :

ذ هناع مستوى من السلوع القيادي واتخاذ القرار لدى مديري المدارر انبتدائية.

ذ وجود عالقة ارتبا ية دالة إحصائياك بين السلوع القيادي واتخاذ القرار.
ذ وجود فروا دالة إحصائياك لصالح الذكور باتخاذ القرار والسلوع القيادي .

ذ عدم وجود فروا دالة إحصائياك في السلوع القيادي واتخاذ القرار تبعاك لمتغير الموقع الجغرافي .

دراسة العمري ( )2011بعنوان  ":أثر مشاركة العاملين بوكالة الغوث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين
(األونروا ) في اتخاذ الق اررات على أدائهم الوظيفي ".

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر مشاركة العاملين في األونروا بغزة في اتخاذ الق اررات على أدائهم

الوظيفي  ،وكذلك إلى معرفة العالقة بين المتغيرات (الجنس – العمر – المؤهل العلمي – عدد سنوات العمل
في الوكالة –عدد سنوات العمل في الوظيفة الحالية – الدرجة الوظيفية – مقر العمل الحالي –الدائرة) على
المشاركة في اتخاذ الق اررات  ،وكانت عينة البحث عشوائية ،وشملت ( )235موظ

الوصفي التحليلي واستخدم انستبانة لتحقيق أهداف الدراسة .
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 ،اتبعت الدراسة المنهج

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :
ذ توجد عالقة ارتبا ية ذات دنلة إحصائية بين العوامل المؤثرة في المشاركة في اتخاذ الق اررات واألداء
الوظيفي للعاملين في األونروا .

ذ ن توجد فروا ذات دنلة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حوع مشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات تعزى

لذ (الجنس  ،والمؤهل العلمي  ،وعدد سنوات العمل في الوظيفة الحالية).

ذ توجد فروا ذات دنلة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حوع مجانت الدراسة تعزى لذ (العمر  ،مقر العمل
الحالي  ،عدد سنوات العمل في األونروا  ،الدرجة الوظيفية  ،والدائرة).

دراسة حسن  ،والعجي ( )2011بعنوان  ":كفاءة القرار وفعاليته بين أرجحية استخدام النم العا في أو
العقالني في اتخاذ القرار".
هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير استخدام النم الفردي الشخصي أو العقالني الذي يصبغ عملية اتخاذ القرار

 ،والسعي إلى بحث كيفية تحسين كفاءة اتخاذ القرار وفعاليته بتمامل النم العا في والعقالني لمتخذه ،

باتباف أساليب تمكن من توفير أقصى ما يمكن من معلومات عن المشكلة المطروحة ،وفلترة المعلومات
وتلخيصها وتقديم معلومات دقيقة تصب في حل المشكلة  ،اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وركز

الباحثين على فرعين ،هما :المنهج الوثائقي  ،والمنهج انستدنلي  ،وقد استخدم الباحثان انستبانة
والمقابالت الشخصية لجمع البيانات .

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :

ذ توجد عالقة بين استخدام النم العقالني وبين كفاءة اتخاذ القرار في و ازرتي التعليم العالي والتربية وهي

عالقة قوية و ردية .

ذ توجد عالقة بين استخدام النم العا في وبين فاعلية القرار وكفاءته في و ازرتي التعليم العالي والتربية وهي

عالقة مقبولة و ردية .

ذ توجد فروا معنوية بين و ازرتي التربية والتعليم العالي في فعالية القرار وفقاك للنم العقالني في اتخاذ القرار
لصالح مستوى و ازرة التعليم العالي.

ذ توجد فروا معنوية في كفاءة القرار بين و ازرتي العليم العالي والتربية وفقاك للنم العقالني والنم العا في
في اتخاذ القرار لصالح مستوى و ازرة التعليم العالي.
ذ يوجد ضع

في استخدام النم العقالني في اتخاذ القرار في و ازرة التربية.

دراسة رِاعي ( )2011بعنوان" :اتخاذ القرار لدى مس ولي اإلدارة العليا التربوية وإمكانية تطويره ".

هدفت الدراسة إلى التركيز على استخدام بحوث العمليات في تطوير اتخاذ القرار على مستوى اإلدارة العامة
واإلدارة العليا خاص كة  ،وتطوير عملية صنع اتخاذ القرار اإلداري في المؤسسات التربوية باستخدام أساليب
بحوث العمليات  ،ومساعدة المس ولين عن اتخاذ الق اررات انستراتيجية في اإلدارة التربوية العليا من خالع
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التعرف على صنع القرار وأساليب اتخاذه  ،ومعرفة المشكالت التي تعيق عملية صنع القرار ،استخدم في
الدراسة المنهج الوصفي؛ لمناسبته ألهداف الدراسة  ،اقتصرت الدراسة على قيادات تربوية من وكالء و ازرات
وموجهين ومديري ومديرات التعليم ،حيث بلغت عينة الدراسة ( )101من مس ولي اإلدارة العليا .

كان من أبرز نتائج الدراسة :

ذ انفراد اإلدارة العليا باتخاذ الق اررات التربوية في المؤسسات التعليمية .

ذ اعتماد اإلدارات العليا كذلك على أساليب تقليدية في اتخاذ الق اررات ،منها :الخبرة السابقة  ،الحكم
الشخصي ، ،أسلو

المحاولة والخطأ  ،واللوائح والقوانين  ،قصور برامج التدريب الحالية إلعداد مس ولي

اإلدارة العليا.
دراسة أبو عفش ( )2011بعنوان ":أثر الذكاء العا في على مقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة على اتخاذ
القرار وحل المشكالت ".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء العا في بأبعاده المختلفة وعالقته ببعض متغيرات

الشخصية والوظيفة عند أفراد العينة  ،باإلضافة إلى التعرف على مراحل اتخاذ القرار ومدى تأثير الذكاء

العا في على فعاليتها  ،وتمونت عينة الدراسة من المدراء العاملين في مكتب زة اإلقليمي التابع ل ونروا

والذين بلغ عددهم ( )94مدي اكر  ،حيث مثل هذا العدد مجتمع الدراسة  ،واتبعت الباحثة المنهج الوصفي

التحليلي  ،وتم استخدام انستبانة وهي من إعداد الباحثة للذكاء العا في  ،ومقيار ليكرت نتخاذ القرار.

وكانت من أبرز نتائج الدراسة :

ذ أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات دنلة إحصائية بين عناصر الذكاء العا في بشكل عام وفاعلية اتخاذ

القرار وحل المشكالت للمدراء في مكتب زة اإلقليمي التابع ل ونروا.

ذ وجود عالقة ذات دنلة إحصائية بين الذكاء العا في ومقدرة مدراء األونروا على اتخاذ القرار وحل

المشكالت تعزى للمؤهل العلمي وعدد المشرفين عليهم بالنسبة لمجاع المهارة انجتماعية.

ذ أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة ذات دنلة إحصائية بين الذكاء العا في ومقدرة مدراء األونروا على اتخاذ

الق اررات وحل المشكالت ،تعزى للجنس والعمر والخبرة والمؤهل العلمي والدرجة الوظيفية وعدد المشرفين

عليهم.

دراسة بتول الناهي ( )2012بعنوان " :الذكاء اننفعالي وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار ".
هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة الذكاء اننفعالي بالقدرة على اتخاذ القرار  ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم

استعماع مقيار الذكاء الوجداني لماير( )1999ومقيار الشاوي نتخاذ القرار ،وتم تطبيق األداتين على عينة

من رؤساء األقسام في جامعة البصرة .
وكان من أبرز نتائج الدراسة :
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ذ رؤساء األقسام في جامعة البصرة ،لديهم مستوى جيد من الذكاء اننفعالي وقد بلغ أقصاه في مجاع الدافع
النفسي.

ذ  %75من أفراد العينة لديهم قدرة على اتخاذ القرار من النوف المبرمج  %25 ،المتبقي فلديهم القدرة على
اتخاذ الق اررات ير المبرمجة.

ذ كلما كان رئيس القسم لديه ذكاء انفعالي كلما ازدادت قدرته على اتخاذ الق اررات ير المبرمجة التي تتعلق
بالمشكالت ذات األبعاد المتعددة .

دراسة المؤمن ( )2015بعنوان  ":الذكاء اننفعالي دالة للتنبؤ باتخاذ القرار لدى حكام الدرجة األولى لمرة

القدم للصانت ".

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء اننفعالي واتخاذ القرار ومعرفة نسبة مساهمة الذكاء
اننفعالي في اتخاذ القرار والتنبؤ باتخاذ القرار بدنلة الذكاء اننفعالي  ،ولتحقيق أهداف البحث استعمل

الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي  ،ودراسة العالقات انرتبا ية  ،فيما تمثلت أدوات البحث بعينة من

حكام الدرجة األولى للعبة كرة القدم للصانت البالغ عددهم ( )60حكماك  ،فضال عن مقياسي الذكاء

اننفعالي واتخاذ القرار .

وكان من أبرز نتائج الدراسة:

ذ إن اتخاذ القرار يرتب بعالقة دالة إحصائياك مع الذكاء اننفعالي .

ذ الذكاء اننفعالي يساهم بنسبة كبيرة في اتخاذ القرار.

ذ استنبا الباحث معادلة تنبؤية يمكن من خاللها التنبؤ باتخاذ القرار لعينة البحث بدنلة الذكاء اننفعالي.

ثالثاً -دراسات تناولت الكفاءة المهنية :

دراسة لنجورن ) (Langhorn,2004بعنوان "عالقة الذكاء العا في عند المدراء وأثره على نتائج عمل
ممن هم ضمن نطاا إشرافهم اإلداري".
وهدفت هذه الدراسة إلى دراسة عالقة الذكاء العا في عند المدراء ،وأثره على نتائج عمل ممن هم ضمن

نطاا إشرافهم اإلداري  ،وقد تم استخدام مقيار بار -أون للذكاء العا في  ،وتمون مجتمع الدراسة من
مدير ومديرة ،والذي يصن
المدراء العاملين في قطاف المطاعم الفندقية وعددهم ((161
اك

الترفيه في بريطانيا.

ضمن صناعة

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة:

ذ هناع عالقة بين كل من الذكاء العا في وأداء المدراء األساسي ورضا الفريق وتوافقه.

ذ ن توجد فروا ذات اتجاه واضح في مكونات الذكاء العا في عند الذكور واإلناث في عينة الدراسة سوى
عنصر التفاؤع فهو أعلى عند اإلناث.

ذ أوضحت الدراسة أن المطاعم ذات الربحية العالية تستحوذ على مدراء ذوي ذكاء عا في عالي المستوى .
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ذ عن ريق الذكاء العا في يمكن التنبؤ بمدى الرضا والتوافق داخل الفريق بدرجة دقة معقولة.

ذ ن توجد عالقة معنوية بين مقيار الذكاء العا في األساسي ومعدع الدوران داخل فرا العمل.
دراسة الغامدي ( )2006بعنوان " قيار فاعلية أداء مديري مدارر التعليم العام في المملمة على ضوء
مقيار هالينجر في اإلدارة التعليمية من وجهة نظر المعلمين ".
هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء المعلمين حوع أهمية استخدام مقيار هالينجر في اإلدارة التعليمية؛
لقيار فاعلية أداء مدير المدرسة ،ويتضمن هذا المقيار في صورته العربية ( )71فقرةك ومشتمالك على ()11

بعداك في مختل

جوانب اإلدارة التعليمية  ،وقد تم تطبيق هذه الدراسة على ( )450معلماك بالمدارر الثانوية

والمتوسطة وانبتدائية .

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :

ذ أن فاعلية أداء مديري المدارر فيما يتعلق بتوفير الحوافز للتعليم حصلت على المرتبة األولى؛ ألنها من

أولويات مديري المدارر.

ذ حصل البعد السادر وهو المحافظة على النظام على المرتبة الثانية .

ذ حصل بعدا المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة وتشجيع النمو المهني على أقل متوسطين تنازلياك .

ذ عدم وجود فروا ذات دنلة إحصائية تعزى للمرحلة الدراسية أو التخصص أو سنوات الخبرة للمعلمين؛ مما
يستوجب أهمية استخدام مقيار هالينجر في اإلدارة التعليمية لقيار أداء فاعلية مدير المدرسة.

دراسة الزهراني ( )2006بعنوان " تقويم أداء مديري المدارر بمنطقة الباحة في المملمة العربية السعودية".
هدفت الدراسة إلى تقويم فاعلية أداء مديري المدارر الثانوية في منطقة الباحة بالمملمة العربية السعودية،

كما يراها كل من المديرين والمعلمين العاملين في هذه المدارر  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،

مدير والمعلمين
كما استخدم انستبانة كأداة للدراسة  ،وتمون مجتمع الدراسة من المديرين وعددهم ()28
اك
وعددهم ( )219معلماك.

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :

ذ درجة فاعلية مدير المدارر الثانوية في منطقة الباحة في موضوف القيادة كانت متوسطة .

ذ درجة فاعلية األداء في التخطي  ،واتخاذ الق اررات  ،واإلشراف  ،والتدريب  ،وإدارة الوقت  ،والتقويم ،

والمتابعة كانت متوسطة.
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دراسة العسيلي ( )2007بعنوان " تقدير درجة فعالية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة الشاملة في
مدينة الخليل ".
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تقدير فعالية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة الشاملة في مدينة
مدير ومعلماك من المدارر
الخليل  ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  ،وتمونت عينة الدراسة من ()256
اك

الثانوية في مدينة الخليل .

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :
ذ أن متوس تقدير درجة فعالية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة الشاملة في مدينة الخليل من وجهة

نظر مديري ومعلمي المدارر كانت متوسطة بشكل عام  ،وكانت مرتفعة في مجاع التخطي انستراتيجي ،
بينما كانت منخفضة في مجاع العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي .

ذ ن توجد فروا ذات دنلة إحصائية عند المستوى( )0.05في درجة تقدير مديري ومعلمي المدارر نحو
فعالية أداء المدرسة؛ باستخدام معايير الجودة في مدينة الخليل باختالف ف ة المستجيب والجنس وسنوات

الخبرة.

دراسة ابو حصيرة ( )2008بعنوان "فاعلية مدير المدرسة في وكالة الغوث الدولية بغزة من وجهة نظر
المشرفين التربويين في ضوء معايير الجودة الشاملة ".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية مدير المدرسة في ضوء معايير تطبيق الجودة الشاملة في مدارر وكالة
الغوث بغزة من وجهة نظر المشرفين التربويين  ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  ،وتمونت عينة
الدراسة من ( )73مشرفاك تربوياك من مجتمع الدراسة البالغ ( )75مشرفاك تربوياك بواقع ( )61مشرفاك و()14
مشرف كة تربوي كة هم مجتمع الدراسة .
وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :

ذ كانت فاعلية اإلدارة المدرسية من وجهة نظر المشرفين التربويين متوسطة من حيث نتيجة الوس الحسابي
والثقل النسبي .

ذ ن يوجد فرا ذات دنلة إحصائية عند مستوى الدنلة ( )0.01نستجابة عينة الدراسة حوع فعالية مديري

المدارر.

دراسة مغربي ( )2008بعنوان" :الذكاء اننفعالي وعالقته بالمفاءة المهنية لدى عينة من معلمي المرحلة

الثانوية في مدينة مكة المكرمة ".

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من وجود عالقة ارتبا ية بين الذكاء اننفعالي والمفاءة المهنية لدى معلمي

المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة  ،حيث تألفت عينة الدراسة من ( )146معلماك من الذين يدرسون في
المدارر الثانوية الحكومية واألهلية في التعليم العام بمدينة مكة المكرمة  ،كما استخدم الباحث المنهج
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الوصفي انرتبا ي  ،أدوات الدراسة مقيار الذكاء اننفعالي للمعلمين من إعداد عثمان وعبد السميع
( ،)2001مقيار المفاءة المهنية من إعداد الباحث .
وكانت من أبرز نتائج الدراسة:

ذ التوصل إلى أكثر أبعاد المفاءة المهنية توف اكر لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة وكانت
كالتالي :المفايات الشخصية يليها المفايات انجتماعية ثم المفايات المهارية فالمفايات المعرفية ،وأقلها

المفايات اإلنتاجية .

ذ توجد عالقة ارتبا ية بين الذكاء اننفعالي ومكوناتها والمفاءة المهنية للمعلم وأبعادها.
ذ لم تمن مكونات الذكاء اننفعالي ذات دنلة إحصائية في التنبؤ بالمفاءة المهنية للمعلم ومكوناتها الفرعية.

ذ ن توجد تأثيرات دالة إحصائياك للتفاعل المشترع بين التخصص وسنوات الخبرة على الذكاء اننفعالي أو أي
من مكوناتها الفرعية .

ذ توجد تأثيرات دالة إحصائياك للتخصص األكاديمي على المفاءة اإلنتاجية كأحد مكونات المفاءة المهنية

للمعلم.

ذ توجد تأثيرات دالة إحصائياك لسنوات الخبرة في المفاءة المهارية للمعلم.

ذ توصلت الدراسة إلى نموذج بنائي يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء اننفعالي وتأثيرها في
المفاءة المهنية للمعلم ،ونموذج بنائي يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء اننفعالي ومكونات
المفاءة المهنية للمعلم.

التعقيب على الدراسات السابقة :
تختل

الدراسة الح الية عن الدراسات السابقة من حيث تناولها لموضوف الذكاء الوجداني  ،وسيتناوع الباحث

بالعرض بعضاك من أوجه اإلتفاا وانختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة كما يلي :
أوجه التفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي كمنهج مناسب لمثل هذا النوفالدراسات .

 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث استخدامها لالستبانة كأداة للدراسة . -تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث وجود تأثير للذكاء الوجداني على المفاءة المهنية

لمدراء المدارر.

 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث وجود تأثير للذكاء الوجداني على جودة الق اررات التييتخذها مدراء المدارر .
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تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ِي :

 تناولت الدراسات السابقة العالقة بين الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية  ،والبعض اآلخر تناوع العالقة بينالذكاء الوجداني واتخاذ القرار  ،إن أن هذه الدراسة قد دمجت بين الموضوعين حيث تناولت الذكاء الوجداني
وعالقته بكل من المفاءة المهنية وجودة اتخاذ القرار.

 -اختل

مجتمع الدراسة في هذه الدراسة عن الدراسات السابقة حيث شمل مجتمع الدراسة مدراء المدارر

في جميع محافظات زة .
أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
من خالع الدراسات السابقة استفاد الباحث فيما يلي:
 -1بناء فمرة الدراسة  ،حيث تم التعرف على أبعاد ومكونات كل من الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية وجود
اتخاذ القرار .

 -2ان الف على اإل ار النظري للدراسات السابقة .

 -3تجنب دراسة قضايا سبق أن درسها يره من الباحثين .

 -4زودت الباحث بأسماء العديد من المتب والمراجع ذات الصلة بموضوف الدراسة .
 -5اختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي .
 -6تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة .

 -7التعرف على نوف المعالجات اإلحصائية المتبعة .

 -8زودت الباحث بأدوات الدراسة المناسبة للتطبيق بعد عرضها على مشرفي الدراسة .

 -9تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة ،وهي( :الجنس – العمر – المؤهل العلمي – سنوات الخدمة).
 -10تفسير النتائج وتقديم التوصيات.
ومجمل القوع فإن الدراسات السابقة لها دور مهم في تعزيز الدراسة الحالية  ،وإنضاج مسا ارتها  ،فعلى الر م

من وجود بعض انختالف في األهداف أو األساليب؛ إن أنها أكسبت الباحث سعة في ان الف لمل جوانب

موضوف الدراسة  ،ويأمل الباحث في أن تمون هذه الدراسة إضافة جديدة إلى المكتبة العربية  ،تساعد في
تعزيز دور مديري المدارر في محافظات زة على مستوى عاع من الممارسات التربوية في مؤسساتهم،

ودرجة أوسع وأنجع للق اررات التربوية  ،وتزيد من كفاءتهم المهنية ،وتساعد القادة التربويين بيان أهم المشكالت

التي تواجههم  ،وفي اتخاذ الق اررات المناسبة لحلها ،ثم متابعة تنفيذ هذه الق اررات بعد اتخاذها من خالع تعزيز

مهارات الذكاء الوجداني لمدراء المدارر؛ والتي تساعد في كسب قلو المعلمين وأولياء األمور  ،وفي

المشاركة في تحقيق النجاح واألهداف المنشودة .
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رابعاًِ -روض الدراسة :استناداك إلى الدراسات السابقة ،وأن أهم ما يميز العلم بأنه تراكمي وبالتالي عدم وجود
دراسات سابقة تناولت هذه المتغيرات مجتمعة جعل الباحث يضع الفروض صفرية  ،وفيما يلي فروض

الدراسة:

 -1ن توجد عالقة بين الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية لدى مديري مدارر وكالة الغوث في قطاف زة.

 -2ن توجد عالقة بين الذكاء الوجداني وجودة اتخاذ القرار لدى مديري مدارر وكالة الغوث في قطاف زة.

 -3ن توجد فروا ذات دنلة إحصائية في الذكاء الوجداني لدى مديري مدارر وكالة الغوث قطاف زة
تعزى لمتغير ( المنطقة التعليمية  -الجنس  ،المؤهل العلمي  ،سنوات الخدمة ).

 -4نتوجد فروا ذات دنلة إحصائية في المفاءة المهنية لدى مديري مدارر وكالة الغوث قطاف زة تعزى
لمتغير (المنطقة التعليمية -الجنس  ،المؤهل العلمي  ،سنوات الخدمة).

 -5ن توجد فروا ذات دنلة إحصائية في جودة اتخاذ القرار لدى مديري مدارر وكالة الغوث قطاف زة
تعزى لمتغير (المنطقة التعليمية  -الجنس  ،المؤهل العلمي  ،سنوات الخدمة ).
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الفصل الرابع
اإلجراءات المنهجية للدراسة
 -مقدمة

 -منهج الدراسة.

 مجتمع الدراسة -عينة الدراسة.

 -أدوات الدراسة.

 -األساليب والمعالجات اإلحصائية.
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الفصل الرابع
اإلجراءات المنهجية للدراسة
مقدمة:

يهدف هذا الفصل إلى عرض اإلجراءات المنهجية لدراسة الذكاء الوجداني وعالقته بالمفاءة المهنية

وجودة اتخاذ القرار لدى مدراء المدارر في محافظات زة  ،مع بيان مجتمع الدراسة وحجمه وأسلو

جمع

البيانات ،إلى جانب شرح خطوات إعداد أدوات الدراسة ،وما رافق ذلك من اختبار لصدا وثبات األدوات؛
بغرض توظيفها بشكل فعاع في اإلجابة على أس لة الدراسة والحكم على فرضياتها ،وينتهي الفصل بسرد

لالختبارات والمعالجات اإلحصائية التي استخدمها الباحث للوصوع إلى النتائج وتفسيرها والتعليق عليها
وتحليلها.
أولً -منهج الدراسة :
بناء على بيعة الدراسة والتي تهدف إلى دراسة الذكاء الوجداني وعالقته بالمفاءة المهنية وجودة
اتخاذ القرار لدى مدراء المدارر في محافظات زة  ،فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ويعتبر
المنهج الوصفي التحليلي من أساليب البحث العلمي  ،وهو يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ،

ويهتم بوصفها وصفاك دقيقاك  ،ويعبر عنها تعبي اكر كمياك  ،فالتعبير الميفي يص

الظاهرة ويوضح خصائصها،

أما التعبير الممي فيعطينا وصفاك رقمياك يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ،ودرجات ارتبا ها مع الظواهر

المختلفة (موصللي .) 89 ، 2013

وتجمع البيانات على وجهين :إما من خالع المسح الشامل ،والذي يشمل جميع مفردات مجتمع

وعادة ما يلجأ الباحثون ألسلو
الدراسة ،أو من خالع العينات بأنواعها المختلفة،
ك
على الوصوع لجميع أفراد العينة ،أو بهدف التوفير في الوقت و التملفة ،وقد اعتمد الباحث على أسلو

العينات؛ إما لعدم قدرتهم

المسح الشامل؛ نظ اكر لصغر حجم المجتمع وإمكانية الوصوع إلى جميع مفرداته ،باإلضافة لر بته في

الوصوع لنتائج أكثر دق كة وموضوعية.
ثانياً -مجتمع الدراسة :

يشتمل مجتمع الدراسة على جميع مدراء مدارر وكالة وث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين في محافظات
زة والبالغ عددهم ( )267كما هو مبين في جدوع رقم (.)2
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الجدوع رقم ()2
توزيع مدراء مدارر وكالة وث وتشغيل الالج ين الفلسطينين في محافظات قطاف زة( ،ن= ) 267
م

المحاِظة

العدد

النسبة

1

محافظة شماع زة

47

17.60

2

محافظة زة

70

26.22

3

محافظة الوسطى

58

21.72

4

محافظة خان يونس

51

19.10

5

محافظة رفح

41

15.36

المجموع

267

%100

وقد تم توزيع  267استبانة على جميع مفردات مجتمع الدراسة ،وقد تم استرداد ( )159بما يمثل نسبة

استرداد عامة  %59.55من مجمل انستبانات الموزعة.
ثالثاً -عينة الدراسة:

تنقسم عينة الدراسة الحالية إلى عينتين وذلك على النحو التالي:

أ .العينة الستطالعية:

قام الباحث باختيار عينة عشوائية استطالعية قوامها ( )33مدير مدرسة من مجتمع الدراسة األصلي ،
وتم تطبيق أدوات الدراسة على هذه العينة ؛بهدف التحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة الملية
األصلية  ،من خالع حسا

صدقها وثباتها بالطرا اإلحصائية المالئمة .

ب  .العينة األصلية للدراسة :
مدير من مدراء مدارر وكالة وث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين
تمونت عينة الدراسة األصلية من ()159
اك

في قطاف زة للعام الدراسي  2017م  ،وبسبب صغر حجم مجتمع الدراسة األصلي ؛ قام الباحث بتوزيع
المقيار على جميع مدراء وكالة وث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين والبالغ عددهم ( )267مدي اكر  ،والذين
يمثلون مجتمع الدراسة األصلي ،وقد استرد الباحث ( )159استمارة من مجموف انستمارات الموزعة والبالغ

عددها ( )267استمارة .

الخصائص العامة لعينة الدراسة:يعرض جدوع رقم ( )3التوزيع النسبي لعينة الدراسة بحسب المتغيرات الشخصية األربعة محل الدراسة وهي
المنطقة التعليمية ،الجنس ،المؤهل العلمي وسنوات الخدمة.

بلغ حجم العينة ) (159مدي اكر من مدراء مدارر وكالة وث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين في

قطاف زة ،بما نسبته ( )%59.55من حجم مجتمع الدراسة ،وقد توزعوا بحسب المنطقة التعليمية بحيث
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مثلت نسبة المدراء المستجيبين من المنطقة الوسطى حوالي ربع العينة ( ،)%25.2تالها المدراء من منطقة
زة بما نسبته ( ،)%23.9ومن ثم المدراء من منطقة شماع زة بما نسبته ( ،)%20.8فيما بلغت نسبة

مدراء المدارر من منطقة خانيونس ( ،)%17.0و المدراء من منطقة رفح بلغت نسبتهم (، )%13.2
توزعت العينة بحسب الجنس على النحو التالي  )81) ،من الذكور بمعدع ( ، (%50.9و ) )78من

اإلناث بمعدع ( (%49.1؛ بما يعكس توزيعاك قريباك لتوزيع مجتمع الدراسة.
جدوع ()3

توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية( ،ن=)159
النسبة
العدد
الفئة
م المتغير
َّ20.8ة%
33
شماع زة
المئو
%23.9
38
زة
 1المنطقة التعليمية
%25.2
40
الوسطى
%17.0
27
خانيونس
%13.2
21
رفح
%50.9
81
ذكر
 2الجنس
%49.1
78
أنثى
%79.9
127
بكالوريور
 3المؤهل العلمي
%18.2
29
ماجستير
%1.9
3
دكتو ارة
%13.2
21
أقل من  5سنوات
 4سنوات الخدمة
%22.0
35
من  10 -5سنوات
%64.8
103
أكثر من  10سنوات
%100.0
159
المجموع
أكثر من ثالثة أرباف العينة ( )%79.9حاصلين على درجة البكالوريور ،بينما توزعت بقية العينة
بما نسبته ( )%18.2من حملة درجة الماجستير ،و ما نسبته ( )%1.9من حملة درجة الدكتوراة.
الجزء األكبر من العينة ( )%64.8يتمتع بسنوات خدمة أكثر من  10سنوات ،بينما بلغت نسبة تراوحت

سنوات خدمتهم من  5إلى  10سنوات ( ،)%22أما نسبة من لم تتجاوز سنوات خدمتهم  5سنوات فقد بلغت

نسبتهم (.)%13.2

رابعاً -أدوات الدراسة:

استخدم الباحث ثالث أدوات لدراسة واقع الذكاء الوجداني وعالقته بالمفاءة المهنية وجودة اتخاذ

القرار لدى مدراء المدارر في محافظات زة  ،وذلك من وجهة نظر العاملين فيها ،وقد تم اتباف الخطوات

التالية في تحديد انستبانة المناسبة :
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خطوات بناء المقياس:
 -1ان الف على األد

النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوف الدراسة.

 -2مراجعة المجانت الرئيسة التي شملها المقيار ،ومراجعة الفقرات التي تقع تحت كل مجاع.
 -3تم عرض المقيار على مشرفي الدراسة.

 -4بإشراف المشرف على الدراسة تم انتفاا على المقيار ،ليكون جاهز للتطبيق على العينة انستطالعية.
 -5اختار الباحث عينة استطالعية حجمها  33مدي اكر من مجتمع الدراسة؛ وذلك لتقنين أداة الدراسة وحسا
صدقها وثباتها.

 -6بعد التحقق من صدا وثبات المقيار ،أصبح المقيار جاهز لدراسة الذكاء الوجداني وعالقته بالمفاءة
المهنية وجودة اتخاذ القرار لدى مدراء المدارر في محافظات زة.

 -8بعد انتفاا مع مشرفي الدراسة تم استخدام مقاييس جاهزة لتطبيق على عينة الدراسة .
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مقاييس جاهزة استخدمت في دراسات سابقة حيث وجد الباحث أثناء
مراجعة الدراسات السابقة وجود مقاييس تناولت نفس المتغيرات التي تناولها الباحث في هذه الدراسة،
ومطبقة في البيئة الفلسطينية ،وقد أعطت الصدق والثبات أثناء التحليل اإلحصائي.
أدوات الدراسة التي استخدمها الباحث هي:

أ-مقياس الذكاء الوجداني :وهو من ( إعداد فاروا عثمان و محمد عبد السميع (2001،لقيار الذكاء
الوجداني من خالع مكوناته الخمسة ،وهي ( :المعرفة اننفعالية – إدارة اننفعانت –وتنظيمها – والتعا

– والتواصل انجتماعي)  ،قد تمت عملية فحص مفردات المقيار من قبل الباحث ومشرفي الرسالة وذلك
في ضوء التعريف اإلجرائي للذكاء الوجداني .

ب -مقياس جودة اتخاُ القرار :وهو من (إعداد سعاد حر قاسم )2011،وقد تم تطبيق المقيار على
المدراء في مكتب زة انقليمي التابع بعد التحقق من صدقه وثباته ،وقد تمت عملية فحص مفردات المقيار
من قبل الباحث ومشرفي الرسالة وذلك في ضوء التعريف اإلجرائي لجودة اتخاذ القرار.

ج -مقياس الكفاءة المهنية :وهو من إعداد الباحثين ( نفين سعد و أحمد أبو حصيرة  ،(2008 ،وقد تم
تطبيق المقيار على المشرفين التربويين في المدارر بعد التحقق من صدقه وثباته  ،وقد تمت عملية فحص

مفردات المقيار من قبل الباحث ومشرفي الرسالة وذلك في ضوء التعريف اإلجرائي للمفاءة المهنية.
*صنفت متغيرات (محاور) الدراسة إلى ف تين وكانت على النحو التالي:

أ -المتغيرات الشخصية :وتشمل المنطقة التعليمية ،الجنس  ،المؤهل العلمي  ،وسنوات الخدمة.
ب -متغيرات الدراسة:

يبين جدوع رقم ( )4قائمة المقاييس ومجانت الدراسة وكذلك عدد فقرات كل مجاع.
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جدوع ()4
توزيع الفقرات على متغيرات انستبانة
م
1

المقياس
الذكاء الوجداني

2

الكفاءة المهنية

3

اتخاُ القرار

المجالت
ادارة النفعالت
التعاطف

عدد
15
الفقرات
11

تنظيم النفعالت

13

المعرِة النفعالية

10

التواصل الجتماعي

9

كفاءة التخطيط المدرسي

17

كفاءة التنظيم المدرسي

14

كفاءة اإلشراف التربوي

16

كفاءة العالقة مع المجتمع المحلي 10
كفاءة التقوَّم

16

اتخاُ القرار

20
151

المجموع

استخدام مقيار ليكرت الخماسي ( )Likert Scaleالمكون من خمس رتب ،تتدرج تنازلياك في تقييم

درجة توافر الفقرة من "يحدث دائماك" إلى "ن يحدث" ،كما هو موضح في جدوع رقم( ،)5وكما هو موجود في
المقاييس األصلية التي استخدمها الباحث.

جدوع ()5

أوزان الخيارات في مقيار ليكرت الخماسي
درجة التواِر
الوزن

يحدث دائماً

يحدث عادة

5

4

وأل راض التحليل اإلحصائي؛ تم احتسا

يحدث

أحياناً

3

يحدث ناد اًر

ل يحدث

2

1

الوس الحسابي لفقرات كل مجاع لتصبح درجة كل مجاع

تتراوح بين درجة واحدة وخمس درجات ،بحيث تشير الدرجة المنخفضة إلى عدم توافر السمة (المجاع) من

وجهة نظر مجتمع الدراسة ،بينما تدلل الدرجات المرتفعة على توافر تلك السمات (المجاع ) من وجهة

نظرهم.
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وقد تم احتسا

الوزن النسبي لمل درجة توافر من خالع ضربها بقيمة ثابتة ( ،)%20حيث أن

مقيار ليكرت الخماسي يتدرج من  1إلى  5فبالتالي فإن مدى التدريج يكون  ،4وبتقسيم المدى على خمسة

درجات  ،فإن وع ف ة كل درجة توافر يساوي ( )0.8و بوزن نسبي ( ،)%16وبالتالي فإنه يمكن تحديد
درجة التوافر لمل فقرة أو مجاع بناء على قيم الوزن النسبي كما هو مبين في جدوع رقم (.)5
جدوع )(6
درجات التوافر للفقرات ومجانت انستبانة

الوزن النسبي

درجة التواِر
ير متوافرة

من  20إلى 35.99
من  36إلى 51.99

محدودة

من  52إلى 67.99

متوسطة

من  68.0إلى 83.99

عالية

من  84.0إلى 100

عالية جداك

صدق وثبات مقياس الذكاء الوجداني:
يعبر صدا األداة عن مدى قدرتها على قيار ما وضعت من أجل قياسه ،ودرجة تفسير القيم الناتجة من

تطبيقها على انستخدامات المقترحة ل داة ،استخدم الباحث اختبارين للتحقق من صدا استمارة الدراسة ،
وقد قام الباحث بتطبيق انستبانة على العينة انستطالعية نستمماع التحقق من صدقها وثباتها ،عن ريق

بقية انختبارات اإلحصائية المالئمة كما يظهر في بقية هذا الفصل.
أ .صدق التساق الداخلي لمقياس الذكاء الوجداني:

يقصد بصدا انتساا (الفقرات) الداخلي :مدى اتساا (انسجام) كل فقرة من فقرات انستبانة مع المجاع

الذي تنتمي إليه ،وقد تم التحقق من صدا انتساا الداخلي من خالع اختيار عينة استطالعية عشوائية
حجمها ( )33مدي اكر مجتمع الدراسة ،وقام الباحث بإيجاد معامل ارتبا

 )Correlation Coefficientلمل فقرة من فقرات مجانت الدراسة.

بيرسون ( Pearson’s

يعرض جدوع رقم ( )7معامالت انرتبا بين كل فقرة والدرجة الملية لمل مجاع في مقيار الذكاء

الوجداني لدى مدراء المدارر في محافظات زة.

يتضح من النتائج في جدوع رقم ( )7أن هناع ارتبا اك دانك إحصائياك عند مستوى معنوية (  )   0.05بين
كل فقرة والدرجة الملية للمجاع الذي تنتمي إليه ،مما يشير إلى صدا انتساا الداخلي لفقرات مقيار الذكاء

الوجداني.
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جدوع()7
معامالت ارتبا كل فقرة والدرجة الملية لمل مجاع في مقيار الذكاء الوجداني(،ن=.)33
الفقرة المجال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11

*انرتبا

معامل

الرتباط

*0.433
*0.391
*0.401
**0.735
**0.717
**0.526
**0.719
إدارةالنفعالت **0.724
**0.587
**0.592
**0.512
**0.503
**0.518
**0.507
**0.633
**0.658
**0.712
*0.433
**0.644
**0.641
التعاطف
**0.457
**0.753
**0.605
**0.672
**0.633
**0.587

داع إحصائياك عند مستوى

.)   0.01

القيمة

الحتمالية

الفقرة المجال

معامل

الرتباط

القيمة

الحتمالية

**0.00 0.658
1
0.01
**0.00 0.555
2
0.03
*0.03 0.375
3
0.02
*0.01 0.424
4
0.00
**0.00 0.448
5
0.00
**0.00 0.507
6
0.00
تنظيم
**0.00 0.743
7
0.00
النفعالت
**0.00 0.672
8
0.00
**0.00 0.686
9
0.00
**0.00 0.671
10
0.00
**0.00 0.562
11
0.00
**0.00 0.507
12
0.00
*0.01 0.433
13
0.00
*0.02 0.403
1
0.00
*0.02 0.409
2
0.00
**0.00 0.508
3
0.00
**0.00 0.662
4
0.00
المعرِة
**0.00 0.562
5
0.01
النفعالية
*0.04 0.358
6
0.00
**0.00 0.619
7
0.00
**0.00 0.645
8
0.01
**0.00 0.475
9
0.00
**0.00 0.662
10
0.00
**0.00 0.539
1
0.00
**0.00 0.518
2
0.00
**0.00 0.518
3
0.00
**0.00 0.641
4
التواصل
**0.00 0.672
5
الجتماعي
**0.00 0.658
6
**0.00 0.507
7
**0.00 0.562
8
**0.00 0.712
9
دنلة ( ** ،)   0.05انرتبا داع إحصائياك عند مستوى دنلة (
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ب .الصدق البنائي لمقياس الذكاء الوجداني :
يختبر الصدا البنائي مدى انرتبا بين الدرجة الملية لمل مجاع مع الدرجة الملية للمقيار الذي
تنتمي اليه ،وللتحقق من ذلك قام الباحث بحسا

معامل ارتبا بيرسون بين الدرجة الملية لمل مجاع مع

الدرجة الملية لمل مقيار كما هو مبين في جدوع رقم (.)8

جدوع )(8

معامالت انرتبا بين المجانت والدرجة الملية لمقيار الذكاء الوجداني ( ،ن=)33
م

المقياس

المجالت

عدد

1

الذكاء الوجداني

*انرتبا

معامل

القيمة

إدارة النفعالت

الفقرات

الرتباط

الحتمالية

15

**0.891

0.00

التعاطف

11

**0.721

0.00

تنظيم النفعالت

13

**0.878

0.00

المعرِة النفعالية

10

**0.814

0.00

التواصل الجتماعي

9

**0.372

0.03

داع إحصائياك عند مستوى دنلة ( ** ،)   0.05انرتبا

(.)   0.01

داع إحصائياك عند مستوى دنلة

يتبين من خالع الجدوع السابق أن قيم معامالت انرتبا بين الدرجة الملية للمتغيرات الخمسة مع الدرجة

الملية للمتغيرات المستقلة الخمسة في جدوع رقم ( ،(8أن هناع ارتبا اك دانك إحصائياك عند مستوى (
 )   0.05بين الدرجة الملية لمل مجاع مع الدرجة الملية لمقيار الذكاء الوجداني ،مما يدلل على الصدا

البنائي لالستبانة.

ثبات مقياس الذكاء الوجداني:
أ .معادلة ألفا كرونباف:
يعرض جدوع رقم ( )9قيمة معامل كرونباف ألفا لمل متغير من متغيرات مقيار الذكاء الوجداني.
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جدوع )(9
معامل الثبات كرونباف ألفا لمجانت مقيار الذكاء الوجداني ( ،ن=)33
المجالت

المقياس

الذكاء الوجداني

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

ادارة النفعالت

15

0.820

التعاطف

9

0.762

تنظيم النفعالت

10

0.823

المعرِة النفعالية

9

0.738

التواصل الجتماعي

5

0.789

48

0.882

مقياس الذكاء الوجداني

يتبين من خالع الجدوع السابق أن جميع قيم معامالت كرونباف ألفا لمل مجاع من مجانت مقيار الذكاء
الوجداني مرتفعة جداك ( أكبر من  ،( 0.7مما يدلل على ثبات انتساا الداخلي لمقيار الذكاء الوجداني.
 .ريقة التجزئة النصفية لمقيار الذكاء الوجداني :
يعرض جدوع رقم ( )10قيم معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
جدوع )(10

معامل الثبات ( التجزئة النصفية ) لمجانت مقيار الذكاء الوجداني ( ،ن=)33
عدد

معامل

معامل الرتباط

المجالت

المقياس

الفقرات
15

الرتباط
0.817

المعدل

التعاطف

9

0.620

0.765

تنظيم النفعالت

10

0.869

0.930

المعرِة النفعالية

9

0.892

0.943

التواصل الجتماعي

5

0.923

0.960

48

0.858

0.924

إدارة النفعالت
الذكاء الوجداني

مقياس الذكاء الوجداني

0.899

يبذذين جذذدوع رقذذم ( )10أن معذذامالت انرتبذذا لجميذذع مجذذانت مقيذذار الذذذكاء الوجذذداني وكذذذلك دالذذة إحصذذائياك
عند مستوى دنلة ( .)   0.05
صدق وثبات مقياس الكفاءة المهنية:
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أ .صدق التساق الداخلي لمقياس الكفاءة المهنية :
قام الباحث بتقدير صدا المقيار بحسا

انتساا الداخلي من خالع الخطوات التالية :

حساب معامالت الرتباط بين كل ِقرة والدرجة الكلية لكل مجال ِي مقياس الكفاءة المهنية :

يعرض جدوع رقم ( )11معامالت انرتبا بين كل فقرة والدرجة الملية لمل مجاع في مقيار المفاءة المهنية
لدى مدراء المدارر في محافظات

زة .يتضح من النتائج في جدوع رقم ( )11أن هناع ارتبا اك دانك

إحصائياك عند مستوى معنوية (  )   0.05بين كل فقرة والدرجة الملية للمجاع الذي تنتمي إليه ،مما يشير
إلى صدا انتساا الداخلي لفقرات مقيار المفاءة المهنية .

جدوع )(11

معامالت ارتبا كل فقرة والدرجة الملية لمل مجاع في مقيار المفاءة المهنية(،ن=.)33
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المجال

كفاءة

التخطيط

المدرسي

كفاءة

التنظيم

المدرسي

معامل

القيمة

الرتباط

الحتمالية

**0.544
**0.780
**0.509
**0.544
**0.780
**0.624
**0.774
**0.375
**0.727
**0.565
**0.764
**0.566
**0.648
**0.654
**0.579
**0.610
*0.439
**0.581
**0.684
**0.590
**0.570
**0.485
**0.585
**0.483
**0.588
**0.614
**0.538

0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.02
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

الفقرة المجال
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
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كفاءة

اإلشراف

التربوي

كفاءة

المجتمع

المحلي

كفاءة

التقوَّم

معامل

القيمة

الرتباط

الحتمالية

**0.723
**0.783
**0.772
**0.615
**0.665
**0.834
**0.614
**0654
**0.749
**0.803
**0.664
**0.610
**0.789
**0.767
**0.722
**0.543
**0.760
**0.808
**0.773
**0.566
**0.684
**0.740
**0.789
**0.714
**0.766
**0.569
**0.740

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8
9
10
11
12
13
14
15
16

**0.00 0.471
11
**0.00 0.659
12
**0.00 0.709
13
**0.00 0.712
14
**0.00 0.684
1
كفاءة
**0.02 0.409
2
**0.00 0.565
3
اإلشراف
**0.01 0.424
4
التربوي
**0.00 0.528
5
**0.00 0.483
6
*انرتبا داع إحصائياك عند مستوى دنلة ( ** ،)   0.05انرتبا
(.)   0.01

ب .الصدق البنائي لمقياس الكفاءة المهنية:
وللتحقق من الصدا البنائي لمقيار المفاءة المهنية قام الباحث بحسا

**0.653
**0.779
**0.666
**0.794
**0.544
**0.475
**0.585
**0.684
**0.666

0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00

داع إحصائياك عند مستوى دنلة

معامل ارتبا بيرسون بين الدرجة

الملية لمل مجاع مع الدرجة الملية لمل مقيار كما هو مبين في جدوع رقم (.)12
جدوع ()12
معامالت انرتبا

(ن=)33

بين المجانت والدرجة الملية للمقيار الذي تنتمي إليه في مقيار المفاءة المهنية،

م

المقياس

المجالت

عدد
الفقرات

معامل
الرتباط

القيمة
الحتمالية

2

الكفاءة المهنية

كفاءة التخطيط المدرسي

17

**0.899

0.00

كفاءة التنظيم المدرسي

كفاءة اإلشراف التربوي

14

**0.820

0.00

16

**0.852

0.00

مع

المجتمع 10

**0.867

0.00

16

**0.843

0.00

كفاءة

المحلي

العالقة

كفاءة التقوَّم

*انرتبا داع إحصائياك عند مستوى دنلة ( ** ،)   0.05انرتبا داع إحصائياك عند مستوى دنلة

( .)   0.05

يتبين من خالع الجدوع السابق أن قيم معامالت انرتبا بين الدرجة الملية للمتغيرات الخمسة مع الدرجة

الملية للمتغيرات المستقلة الخمسة في جدوع رقم ) ،(12أن هناع ارتبا اك دانُ إحصائياك عند مستوى

(  )   0.05بين الدرجة الملية لمل مجاع مع الدرجة الملية لمقيار المفاءة المهنية ،مما يدلل على الصدا
البنائي لالستبانة.
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دللت نتائج اختبارات صدا انستبانة على صالحيتها لدراسة الذكاء الوجداني وعالقته بالمفاءة المهنية وجودة
اتخاذ القرار لدى مدراء المدارر في محافظات زة.
ثبات مقياس الكفاءة المهنية :
أ .معادلة ألفا كرونباخ
يعرض جدوع رقم ( )13قيمة معامل كرونباف ألفا لمل متغير من متغيرات مقيار المفاءة المهنية.
جدوع )(13

معامل الثبات كرونباف ألفا لمجانت مقيار المفاءة المهنية ( ،ن=)33
المقياس

الكفاءة المهنية

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

المجالت
الكفاءة المعرِية

29

0.926

الكفاءة المهارَّة

15

0.874

الكفاءة الشخصية

11

0.886

الكفاءة اإل نتاجية

15

0.920

70

0.958

مقياس الكفاءة المهنية

يتبين من خالع الجدوع السابق أن جميع قيم معامالت كرونباف ألفا لمل مجاع من مجانت مقيار المفاءة
المهنية مرتفعة جداك ( أكبر من  ،( 0.7مما يدلل على ثبات انتساا الداخلي لمقيار المفاءة المهنية.
ب .طرَّقة التجزئة النصفية :

يعرض جدوع رقم ( )14قيم معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية.

جدوع )(14

معامل الثبات ( التجزئة النصفية ) لمجانت مقيار المفاءة المهنية ( ،ن=)33
المقياس

المجالت

عدد

معامل

معامل الرتباط

الفقرات

الرتباط

المعدل
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الكفاءة المهنية

الكفاءة المعرِية

29

0.727

0.842

الكفاءة المهارَّة

15

0.659

0.794

الكفاءة الشخصية

11

0.788

0.881

الكفاءة النتاجية

15

0.815

0.898

70

0.841

0.914

مقياس الكفاءة المهنية

يتبين من خالع الجدوع السابق أن معامالت انرتبا

إحصائياك عند مستوى دنلة ( .)   0.05

لجميع مجانت مقيار المفاءة المهنية كذلك دالة

ج  .صدق التساق الداخلي لمقياس اتخاُ القرار:
يعرض جدوع رقم ( )15معامالت انرتبا بين كل فقرة والدرجة الملية لمل مجاع في مقيار إتخاذ
القرار لدى مدراء المدارر في محافظات زة.

يتضح من النتائج في جدوع رقم ( )15أن هناع ارتبا اك دانك إحصائياك عند مستوى معنوية (  )   0.05بين
كل فقرة والدرجة الملية للمجاع الذي تنتمي إليه ،مما يشير إلى صدا انتساا الداخلي لفقرات مقيار إتخاذ

القرار.

جدوع )(15

معامالت ارتبا كل فقرة والدرجة الملية لمل مجاع في مقيار إتخاذ القرار(،ن=.)15
الفقرة المجال

معامل

الرتباط

**0.787
1
**0.563
2
**0.788
3
**0.728
4
**0.671
5
اتخاُ القرار
**0.815
6
**0.751
7
**0.717
8
**0.771
9
**0.753
10
*انرتبا داع إحصائياك عند مستوى
.)   0.01

القيمة

الحتمالية

الفقرة المجال

معامل

الرتباط

القيمة

الحتمالية

**0.00 0.683
11
0.00
**0.00 0.688
12
0.00
**0.00 0.730
13
0.00
**0.00 0.815
14
0.03
**0.00 0.753
0.00
 15اتخاُ القرار
**0.00 0.647
16
0.02
**0.04 0.350
17
0.00
**0.00 0.623
18
0.04
**0.00 0.629
19
0.00
**0.00 0.634
20
0.00
دنلة ( ** ،)   0.05انرتبا داع إحصائياك عند مستوى دنلة (

ثبات مقياس اتخاُ القرار:
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أ .معادلة ألفا كرونباف :
بلغت قيمة معامل كرونباف ألفا لمقيار اتخاذ القرار ) ،(0.927فيما بلغت قيمة معامل انرتبا

لمقيار

اتخاذ القرار ) ،(0.715و القيمة المعدلة ) (0.834وهي دالة إحصائياك عند مستوى دنلة ( ، )   0.05

مما يدلل على ثبات انتساا الداخلي لمقيار اتخاذ القرار.

تدلل قيم اختبارات الصدا والثبات ألداة الدراسة صالحيتها لدراسة الذكاء الوجداني وعالقته بالمفاءة المهنية

وجودة اتخاذ القرار لدى مدراء المدارر في محافظات زة  ،وبالتالي تمون انستبانة جاهزة لجمع البيانات
من مجتمع الدراسة.
و نظ اكر لعدم الحاجة إلجراء أي تعديل على انستبانة بعد اختبار العينة انستطالعية؛ تم تضمين هذه العينة

ضمن التحليل اإلجمالي لمفردات الدراسة.

خامساً :األساليب والمعالجات اإلحصائية :

استخدم الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم انجتماعية Statistical Package for Social

 )SPSS(Sciencesاإلصدار  22لتصميم نموذج انستبانة

وتجدر اإلشارة إلى أنه من المتبع في تحليل بيانات المسوح الشاملة استخدام التحليل اإلحصائي الوصفي

دون انلتفات إلى إجراء أي من اختبارات الفرضيات ،إن أنه ونتيجة لعدم اشتماع العينة على جميع مدراء
مدارر وكالة

وث وتشغيل الالج ين الفلسطينيين فإن الباحث سيطبق إجراءات اإلحصاء انستدنلي

نختبار فرضيات الدراسة.

وخالع معالجة وتحليل البيانات استخدم الباحث مجموعة من الطرا وانختبارات اإلحصائية كالتالي:

أ -التك اررات ،النسب المئوَّة ،المتوسط الحسابي والنحراف المعياري ( Frequency, Percentages,
 :)Mean and Standard deviationوتستخدم لوص

التم اررات في عينة الدراسة ،و ترتيب األولويات

وفي اختبار الفرضيات.
 معامل ارتباط بيرسون ) :(Pearson’s Correlation Coefficientلقيار درجة انرتبا  ،واستخدمهاالباحثة لحسا

انتساا الداخلي لالستبانة وكذلك في ريقة التجزئة النصفية لقيار الثبات.

ت -اختبار كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha):لقيار ثبات فقرات محاور انستبانة.
ث -معامل ارتباط سبيرمان بروان ( (Spearman-Brownلقيار ثبات انستبانة بطريقة التجزئة النصفية.
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ج -اختبار كولمجوروف – سمرنوف ) ،)Kolomogrove-Smirnov Testنختبار اعتدالية توزيع متغيرات
مجانت انستبانة.
ح -اختبار "ت" للفرق بين عينتين مستقلتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان
هناع فروا ذات دنلة إحصائية بين مجموعتين مستقلتين من البيانات .واستخدمه الباحث لدراسة أي فروا
تعزى لمتغير الجنس ،أو المؤهل العلمي
ف -اختبار تحليل التباين األحادي ( :)One Way ANOVAلمعرفة ما إذا كان هناع فروا ذات دنلة
إحصائية بين أكثر من مجموعتين من البيانات .واستخدمه الباحث لدراسة أي فروا تعزى للمحافظة أو
الخبرة في الوظيفية.
د -اختبار شيفيه ( :)Scheffeلتحديد أي من المجموعات في تحليل التباين األحادي يعزى إليها الفرا.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرها
 -مقدمة.

 نتائج الدراسة وتفسيرها. تعقيب على النتائج. توصيات الدراسة . -مقترحات الدراسة.

86

الفصل الخامس
المقدمة:

نتائج الدراسة وتفسيرها

يقوم الباحث في هذا الفصل بعرض نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها باستخدام أدوات الدراسة والمعالجات
انحصائية المناسبة ،وسوف يتم عرض النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة ،ويليها تعقيب عام على النتائج ثم

توصيات ومقترحات الدراسة وذلك على النحو التالي:
عرض النتائج وتفسيرها:

 -1نتائج الفرض األول الذي ينص على:

"ل توجد عالقة ُات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( ) α≥0.05بين الذكاء الوجداني والكفاءة المهنية

لدى مديري مدارس وكالة الغوث ِي قطاع غزة".

نختبار الفرضية الرئيسية األولى؛ استخدم الباحث معامل ارتبا

بيرسون للحكم على وجود العالقة بين

الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية .يعرض جدوع رقم ( )16قيمة معامل ارتبا بيرسون والقيمة انحتمالية ،

وتظهر النتائج ما يلي:

توجد عالقة ردية وذات دنلة إحصائية عند مستوى دنلة ( )α≥0.05بمعامل ارتبا قيمته )،(0.521
بين الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية لدى مديري مدارر وكالة الغوث في قطاف زة؛ ويمكن تفسير هذه
النتيجة بأن مدراء المدارر لديهم مشاعر وانفعانت وأحاسيس عالية بدرجة تزيد من ذكائهم الوجداني ،والذي

به تزداد كفاءتهم المهنية ،حيث تهتم دائرة التعليم باألونروا أثناء اختيار مدراء المدارر الجدد بالتركيز على
جانب الذكاء الوجداني  ،كما ويخضع مدراء المدارر الجدد لدروات مكثفة يتناوع جزء منها موضوف الذكاء

الوجداني  ،وبذلك يستغل المدراء ذكائهم الوجداني أفضل استغالع للوصوع ل هداف المرسومة  ،كما توضح
هذ ه النتيجة أن المتغير المستقل " الذكاء الوجداني " له تأثير فعاع بدرجة مؤثرة في المتغير التابع وهو

المفاءة المهنية ،وهذا ما أكدته الدراسة الحالية على وجود عالقة ارتبا ية ردية بين الذكاء الوجداني والمفاءة
المهنية لمدير المدرسة ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرى ،مثل :دراسة مغربي) (2008التي

أكدت وجود عالقة ارتبا ية دالة احصائياك بين الذكاء اننفعالي ومكوناته والمفاءة المهنية وأبعادها ،ودراسة
العمرات ) (2014التي أكدت وجود عالقة ارتبا ية دالة إحصائياك بين مستوى الذكاء الوجداني ودرجة فاعلية

القائد ،ودراسة بن نافع ) (2010التي أكدت وجود عالقة ارتبا ية دالة إحصائياك بين مستوى الذكاء اننفعالي
ومستوى فاعلية القيادة  ،ودراسة ننجورن ) (Langhorn,2004التي أكدت وجود عالقة بين كل من الذكاء
العا في وأداء المدراء ورضا الفريق وتوافقه.
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 -2نتائج الفرضية الثانية والتي تنص على:

"ل توجد عالقة ُات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( ) α≥0.05بين الذكاء الوجداني واتخاُ القرار

لدى مديري مدارس وكالة الغوث ِي قطاع غزة".

نختبار الفرضية الرئيسية الثانية؛ استخدم الباحث معامل ارتبا بيرسون للحكم على وجود العالقة بين الذكاء
الوجداني و اتخاذ القرار .يعرض جدوع رقم ( )16قيمة معامل ارتبا بيرسون والقيمة انحتمالية  ،وتظهر

النتائج ما يلي:

توجد عالقة ردية وذات دنلة إحصائية عند مستوى دنلة ( )α≥0.05بمعامل ارتبا قيمته  0.558بين

الذكاء الوجداني و مقيار اتخاذ القرار لدى مديري مدارر وكالة الغوث في قطاف زة؛ ويمكن تفسير هذه

النتيجة بأن األونروا تهتم إهتماماك كبي اكر في اختيار المدراء الذين يتمتعون بقدرة على ضب

النفس وتنظيم

انفعانتهم والتحكم فيها ،والتصرف بشكل سليم في كل الظروف؛ كما ويخضع مدراء لمدارر لدورات مكثفة

أثناء الخدمة تركز على صقل مهاراتهم المتعلقة بعملية اتخاذ القرار  ،كما ويلزم مدراء المدارر بكتابة

مبرراتهم للق اررات المهمة التي يتخذها مدير المدرسة والتي يجب أن تمون مستندة في جزء منها للطريقة

العلمية المتبعة في حل المشكالت والتي تتوج باتخاذ القرار ،وبالتالي فإن مدير المدرسة يتخذ القرار بعيداك عن

أي مؤثرات خارجية ،وخاص كة بأن ق اررات المدير داخل المدرسة لها أهمية كبيرة  ،وتؤثر سلباك أو إيجاباك على
سير العملية التعليمية  ،وقد تطابقت هذه الدراسة مع دراسة الشهري ) (2009التي أكدت وجود عالقة

ارتبا ية دالة إحصائياك بين الذكاء الوجداني وبين اتخاذ القرار ،ودراسة أبو عفش ) (2011التي أظهرت

وجود عالقة ذات دنلة إحصائية بين عناصر الذكاء الوجداني بشكل عام وفاعلية اتخاذ القرار وحل

المشكالت للمدراء  ،ودراسة بتوع الناهي ) (2012التي أكدت أنه كلما كان رئيس القسم لديه ذكاء انفعالي
أعلى كلما زادت قدرته على اتخاذ القرار  ،ودراسة المؤمن ) (2015التي أكدت أن اتخاذ القرار يرتب بعالقة

دالة إحصائياك مع الذكاء الوجداني  ،ودراسة صالح ) (2009التي أكدت أن هناع عالقة دالة إحصائياك بين
أساليب الذكاء انصطناعي والذكاء الوجداني وجودة اتخاذ الق اررات اإلدارية .
جدوع )(16

معامالت ارتبا بيرسون بين الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية واتخاذ القرار (ن =)159
م

المقياس

معامل

بيرسون

الحتمالية

1

المفاءة المهنية

**0.521

0.00

2

اتخاذ القرار

**0.588

0.00

* داع إحصائياك عند مستوى ( .)   0.05
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ارتباط القيمة

 -3الفرضية الرئيسة الثالثة:

ل توجد ِروق ُات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات مدراء مدارس
وكالة الغوث ِي قطاع غزة حول الذكاء الوجداني تعزى للمتغيرات الديمغراِية (المنطقة التعليمية ،الجنس،

المؤهل العلمي  ،سنوات الخدمة) .

 -4الفرضية الرئيسة الرابعة:

ل توجد ِروق ُات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات مدراء مدارس
وكالة الغوث ِي قطاع غزة حول الكفاءة المهنية تعزى للمتغيرات الديمغراِية (المنطقة التعليمية ،الجنس،

المؤهل العلمي  ،سنوات الخدمة) .
 -5الفرضية الرئيسة الخامسة:

ل توجد ِروق ُات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات مدراء مدارس
وكالة الغوث ِي قطاع غزة حول اتخاُ القرار تعزى للمتغيرات الديمغراِية (المنطقة التعليمية ،الجنس،

المؤهل العلمي  ،سنوات الخدمة) .

وللحكم على الفرضيات الثالثة والرابعة والخامسة وللحد من التمرار؛ سيتناوع الباحث متغيرات الدراسة مجتمعة

واختبار دنلة الفروا بحسب المتغيرات الديمو رافية على التوالي:

أولً -المنطقة التعليمية
نظ اكر نعتدالية توزيع البيانات ،وكما هو مبين في جدوع رقم ()17؛ استخدم الباحث تحليل التباين األحادي
نختبار الفرا بين متوس درجة استجابة مدراء كل منطقة تعليمية.
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جدوع)(17
اختبار التباين األحادي لمتغيرات الدراسة بحسب المنطقة التعليمية (ن =)159
المنطقة التعليمية

شمال غزة

المعرِة النفعالية
التواصل الجتماعي
مقياس الذكاء الوجداني
كفاءة التخطيط المدرسي
كفاءة التنظيم المدرسي
كفاءة اإلشراف التربوي

غزة

تنظيم النفعالت

الوسطى

التعاطف

المتوس

3.95

4.02

3.99

3.93

3.93

اننحراف

0.37

0.37

0.40

0.34

0.36

المتوس

4.27

4.16

4.29

4.23

4.29

اننحراف

0.44

0.65

0.39

0.40

0.45

المتوس

3.90

3.81

3.90

3.86

3.78

اننحراف

0.41

0.58

0.47

0.40

0.40

المتوس

3.73

3.73

3.69

3.70

3.71

اننحراف

0.34

0.27

0.28

0.31

0.27

المتوس

3.58

3.52

3.46

3.47

3.58

اننحراف

0.35

0.36

0.32

0.29

0.27

المتوس

3.92

3.90

3.91

3.88

3.89

اننحراف

0.29

0.37

0.30

0.27

0.28

المتوس

4.57

4.61

4.67

4.66

4.60

اننحراف

0.29

0.38

0.45

0.30

0.33

المتوس

4.56

4.60

4.65

4.64

4.54

اننحراف

0.26

0.34

0.41

0.32

0.32

المتوس

4.32

4.45

4.49

4.36

4.38

اننحراف

0.41

0.45

0.46

0.30

0.45

4.18

4.44

4.43

4.28

4.33

اننحراف

0.49

0.48

0.53

0.41

0.49

المتوس

4.35

4.49

4.50

4.45

4.50

اننحراف

0.34

0.41

0.46

0.33

0.36

المتوس

4.41

4.52

4.56

4.49

4.49

اننحراف

0.31

0.37

0.43

0.27

0.34

كفاءة العالقة مع المجتمع المتوس

المحلي

كفاءة التقوَّم
الكفاءة المهنية
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رِْ

إدارة النفعالت

خانيونس

المتغير

قيمة ف

القيمة

الحتمالية

0.36

0.84

0.45

0.77

0.40

0.81

0.16

0.96

0.94

0.44

0.10

0.98

0.46

0.77

0.48

0.75

0.94

0.45

1.79

0.13

0.86

0.49

0.87

0.48

اتخاُ القرار

المتوس

4.45

4.56

4.55

4.56

4.49

اننحراف

0.34

0.39

0.42

0.32

0.41

0.55

0.70

يعرض الجدوع رقم ( )17اإلحصاء الوصفي لدرجات استجابة عينة الدراسة بحسب المنطقة التعليمية،

مصحوباك بقيمة اختبار تحليل التبيان األحادي "ف" لمل متغير ،وتظهر النتائج أنه ن توجد هناع فروا ذات
دنلة إحصائية عند مستوى دنلة (  )   0.05بين متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى للمنطقة التعليمية

في أي من مجانت او مقاييس الدراسة؛ ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن مدراء المدارر يمرون بنفس

الظروف انقتصادية وانجتماعية والسياسية ،كما يخضعون لنفس الدورات التدريبية ،كما أن اختيار المدراء
في كافة المنا ق التعليمية تخضع لنفس المعايير و اإلجراءات ،باإلضافة إلى تشابه البي ات التعليمية في

كافة المنا ق التعليمية مع وجود اللوائح والقوانين التي تحكم عملهم وتوجه ق ارراتهم  ،كما أن الخبرات التي

يمر بها مدراء المدارر داخل أسوار المدرسة متشابهه لحد ما؛ مما يفسر كما يرى الباحث عدم وجود الفروا
في الذكاء الوجداني أو المفاءه المهنية أو اتخاذ القرار تعود لمتغير المنطقة التعليمية  ،وتتفق نتائج هذه

الدراسة مع دراسة خالد العالم ) )2008التي أكدت عدم وجود فروا دالة إحصائياك بين متوسطات استجابة
أفراد العيتة حوع عملية اتخاذ القرار لدى القادة التربويين تعزى لمقر العمل ،ومع دراسة يونس ابراهيم ،
وشهرزاد شها

) (2010التي أكدت وجود فروا ذات دنلة إحصائية باتخاذ القرار والسلوع القيادي يعزى

لمقر العمل  ،كما اختلفت مع دراسة العمري ) (2011التي أكدت وجود فروا ذات دنلة إحصائية حوع
مجانت الدراسة تعزى لمقر العمل .
ثانياً -الجنس

نظ اكر نعتدالية توزيع قيم استجابات المبحوثين في عينة الدراسة؛ استخدم الباحث انختبار المعلمي "ت"
لعينتين مستقلتين لمعرفة ما إذا كان هناع فروقاك دالة إحصائياك بين متوسطات تقديرات المتغيرات تعزى لمتغير

النوف الجنس.

جدوع رقم ( )18يعرض نتائج اختبار "ت" والتي تبين أنه ن يوجد فروا دالة إحصائياك عند مستوى دنلة

(  )   0.05بين متوس درجة استجابة الذكور أو اإلناث في أي من متغيرات الدراسة؛ ويفسر الباحث هذه

النتيجة بأن اإلدارة التعليمية تخضع المتقدمين لنفس المعايير واإلجراءات عند اختيار مدير المدرسة ،و ن

تأخذ اإلدارة التعليمية إلى حد ما جنس المتقدم في عين انعتبار عند اختيار مدير المدرسة الجديد  ،وأثناء
الخدمة يخضع جميع المدراء إلى نفس الظروف أثناء العمل من دورات تدريبية وتنشيطية  ،كما أن الخطو

العريضة في خططهم متشابهة ،وكذلك يحكمهم في العمل نفس اللوائح والقوانين  ،كما أن البي ة المدرسية

تحتم على مدير المدرسة األخذ بعين انعتبار الجوانب اإلنسانية في التعامل مع العاملين وأولياء األمور؛ مما
يجعل ظروف العمل متشابهة إلى حد كبير في مدارر الذكور واإلناث ،
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وتتفق هذه الدراسة مع دراسة أبو عفش ) (2011التي أكدت عدم وجود عالقة دالة إحصائياك بين الذكاء
العا في ومقدرة مدراء األونروا على اتخاذ القرار وحل المشكالت تعزى لمتغير الجنس ،ومع دراسة العمري

) (2011التي أكدت عدم وجود فروا دالة إحصائياك من وجهة نظر أفراد العينة إزاء عملية اتخاذ القرار تعزى
لمتغير الجنس  ،ودراسة العسيلي ) (2007التي أكدت عدم وجود فروا دالة إحصائياك في تقدير مديري
ومعلمي المدارر نحو فعالية أداء المدرسة تعزى لمتغير الجنس .

كما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أحمد العلوان ) (2011التي أكدت وجود فروا دالة إحصائياك
في الذكاء الوجداني بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث  ،ودراسة بسمة العالم ) (2015التي أكدت وجود

فروا جوهرية في الدرجة الملية للذكاء العا في ومجانته لدى مدراء المدارر تعزى لمتغير الجنس لصالح

المديرات ،ودراسة العمرات ) (2014التي أكدت وجود فروا دالة إحصائياك في مستوى الذكاء اننفعالي تعزى
لمتغير الجنس  ،أما في مجاع اتخاذ القرار فقد اختلفت مع دراسة فالح ) (2012التي أكدت وجود فروا
دالة إحصائياك في درجة مشاركة المعلمين في صناعة الق اررات تبعاك لمتغير الجنس لصالح اإلناث  ،ومع
دراسة يونس ابراهيم  ،وشهرزاد شها ) (2010التي أكدت وجود فروا دالة إحصائياك لصالح الذكور في
اتخاذ القرار والسلوع القيادي ،ويعزى انختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة إلى أن األونروا تتبع نفس
المعايير عند اختيار مدراء المدارر الجدد بغض النظر عن جنس المتقدم للوظيفة الجديدة  ،كما ويخضع
مدراء المدارر لنفس الدورات التي تحدد اإلجراءات التي يجب أن يتبعها المدير أثناء الخدمة في كل جوانب

العمل  ،كما يخضع المدراء لقوانين صارمة ولوائح يجب اتباعها والرجوف لدائرة التعليم فبل اتخاذ أي قرار،

من منطلق الحيادية التي تتذرف بها األنروا.
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جدوع )(18

نتائج اختبار ت للفرا بين متوس درجات استجابة الذكور واإلناث (ن =)159
المتوسط

المتغير

الحسابي

المعياري

ذكور

3.96

0.40

إناث

3.98

0.34

ذكور

4.23

0.55

إناث

4.26

0.40

ذكور

3.85

0.54

إناث

3.86

0.37

ذكور

3.71

0.30

إناث

3.71

0.28

ذكور

3.54

0.33

إناث

3.49

0.32

ذكور

3.90

0.35

إناث

3.90

0.26

ذكور

4.62

0.36

إناث

4.62

0.36

ذكور

4.60

0.32

إناث

4.59

0.31

ذكور

4.37

0.42

إناث

4.45

0.42

مع ذكور

4.34

0.48

إناث

4.34

0.50

ذكور

4.48

0.38

إناث

4.44

0.40

ذكور

4.49

0.35

إناث

4.50

0.36

ذكور

4.51

0.38

إناث

4.55

0.37

إدارة النفعالت
التعاطف
تنظيم النفعالت
المعرِة النفعالية
التواصل الجتماعي
مقياس الذكاء الوجداني
كفاءة التخطيط المدرسي
كفاءة التنظيم المدرسي
كفاءة اإلشراف التربوي
كفاءة

العالقة

المجتمع المحلي
كفاءة التقوَّم
الكفاءة المهنية
اتخاُ القرار

النحراف
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الفرق بين
المتوسطين

قيمة ت

القيمة

الحتمالية

-0.02

-0.27

0.79

-0.03

-0.40

0.69

-0.01

-0.18

0.86

0.00

0.08

0.93

0.06

1.09

0.28

-0.01

-0.14

0.89

0.01

0.11

0.92

0.01

0.12

0.93

-0.08

-1.21

0.23

0.00

0.04

0.97

0.04

0.64

0.53

-0.01

-0.10

0.92

-0.05

-0.76

0.45

ثالثاً -المؤهل العلمي:

نظ اكر نعتدالية توزيع البيانات كما هو مبين في جدوع رقم ()19؛ استخدم الباحث تحليل التباين األحادي
نختبار الفرا بين متوس درجة استجابة كل مؤهل علمي لمتغيرات الدراسة.
جدوع )(19

اختبار التباين األحادي لمتغيرات الدراسة بحسب المؤهل العلمي (ن =)159
المؤهل العلمي

بكالورَّوس

ماجستير

دكتوراة

المتوس

3.99

3.91

3.64

اننحراف

0.38

0.32

0.41

المتوس

4.3

4.02

4.11

اننحراف

0.41

0.68

0.51

المتوس

3.88

3.75

3.7

اننحراف

0.42

0.59

0.82

المتوس

3.72

3.7

3.52

اننحراف

0.29

0.32

0.23

المتوس

3.54

3.43

3.53

اننحراف

0.34

0.25

0.12

المتوس

3.93

3.81

3.71

اننحراف

0.29

0.33

0.41

المتوس

4.63

4.58

4.67

اننحراف

0.37

0.34

0.29

المتوس

4.62

4.54

4.64

اننحراف

0.34

0.36

0.31

المتوس

4.4

4.43

4.51

اننحراف

0.44

0.33

0.63

4.34

4.33

4.55

0.5

0.46

0.47

المتغير

إدارة النفعالت
التعاطف
تنظيم النفعالت
المعرِة النفعالية
التواصل الجتماعي
مقياس الذكاء الوجداني
كفاءة التخطيط المدرسي
كفاءة التنظيم المدرسي
كفاءة اإلشراف التربوي
كفاءة

المحلي

العالقة

مع

المجتمع المتوس
اننحراف
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القيمة

قيمة ف

الحتمال

1.73

0.18

*4.31

0.02

1.13

0.33

0.76

0.47

1.31

0.27

2.49

0.09

0.22

0.82

0.20

0.80

0.16

0.86

0.27

ية

0.77

كفاءة التقوَّم
الكفاءة المهنية
اتخاُ القرار

المتوس

4.45

4.49

4.51

اننحراف

0.41

0.33

0.38

المتوس

4.5

4.49

4.58

اننحراف

0.37

0.31

0.39

المتوس

4.55

4.45

4.43

اننحراف

0.37

0.39

0.19

0.12

0.88

0.09

0.92

0.86

0.43

 *.داع إحصائياك عند مستوى ( .)   0.05
يعرض الجدوع رقم ( )19اإلحصاء الوصفي لدرجات استجابة عينة الدراسة بحسب المؤهل العلمي مصحوباك

بقيمة اختبار تحليل التبيان األحادي "ف" لمل متغير .تظهر النتائج أنه ن توجد هناع فروقاك ذات دنلة
إحصائية عند مستوى دنلة (  )   0.05بين متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى للمؤهل العلمي في
متغيرات الدراسة ما عدا في مجاع التعا

ضمن مقيار الذكاء الوجداني.

ولمعرفة اتجاه الفروا بين متوسطات مجاع التعا

ضمن مقيار الذكاء الوجداني تبعاك للمؤهل العلمي؛

استخدم الباحث اختبار شيفيه ،كما هو مبين في جدوع رقم ( .)20وبالنظر إلى النتائج في كال من الجدولين

رقم ( )19و ( )20نجد أنه توجد هناع فروا ذات دنلة إحصائية عند مستوى دنلة (  )   0.05بين
متوس استجابات الحاصلين على البكالوريور و الحاصلين على درجة الماجستير لصالح الحاصلين على

درجة الماجستير؛ ولتفسير ذلك يذكر جولمان ) (1998أن ارتفاف معدع الذكاء الوجداني ن يعني أن الفرد

قد أتقن المهارات اننفعالية ،بل يعني أنه يمتلك القدرة الفائقة على تعلم هذه المهارات  ،ومثاع ذلك يتميز
الفرد بالقدرة على التعا

مع اآلخرين  ،ولمنه لم يتعلم المهارة القائمة على التعا

 ،والتي تأخذ شكل

المعاملة الجيدة مع اآلخرين  ،وبدون تعلم المهارة الوجدانية لن يستطيع الفرد تحقيق أي شيء بالر م من

امتالكه للذكاء الوجداني الالزم  ،وبالتالي يرى الباحث أن مدراء المدارر من حملة الماجستير لديهم القابلية
األكثر على امتالع مهارة التعا

العمرات )(2014
الماجستير.

إذا ما خضعوا للمزيد من التدريب  ،وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة

التي أظهرت وجود فروا في مستوى الذكاء اننفعالي لصالح الذكور من حملة
جدوع )(20

نتائج اختبار شيفيه لبيان الفرا بين متوس انستجابات بناء على المؤهل العلمي( ،ن=)159
المؤهل العلمي

المتغير
التعاطف

بكالورَّوس/ليسانس ماجستير
ماجستير

*0.28

-

دكتوراة

0.19

-0.09
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 * .داع إحصائياك عند مستوى ( .)   0.05
رابعاً -سنوات الخدمة:

جدوع )(21

اختبار التباين األحادي لمتغيرات الدراسة بحسب سنوات الخدمة (ن =)159
سنوات الخدمة

سنوات

سنوات
أقل من
5

المتوس

3.97

4.04

3.94

اننحراف

0.27

0.32

0.40

المتوس

4.40

4.26

4.21

اننحراف

0.43

0.34

0.52

المتوس

3.87

3.90

3.84

اننحراف

0.36

0.39

0.51

المتوس

3.76

3.71

3.70

اننحراف

0.31

0.28

0.29

المتوس

3.57

3.50

3.51

اننحراف

0.39

0.26

0.33

المتوس

3.95

3.93

3.88

اننحراف

0.24

0.24

0.33

المتوس

4.76

4.57

4.61

اننحراف

0.23

0.35

0.38

المتوس

4.75

4.55

4.57

اننحراف

0.24

0.33

0.39

المتوس

4.46

4.39

4.40

اننحراف

0.40

0.40

0.44

4.42

4.31

4.34

المجتمع المحلي

اننحراف

0.46

0.47

0.50

كفاءة التقوَّم

المتوس

4.42

4.42

4.48

إدارة النفعالت
التعاطف
تنظيم النفعالت
المعرِة النفعالية
التواصل الجتماعي
مقياس الذكاء الوجداني
كفاءة التخطيط المدرسي
كفاءة التنظيم المدرسي
كفاءة اإلشراف التربوي
كفاءة

العالقة

مع المتوس
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الحتمالية

5

سنوات
10-5
من

أكثر
من

المتغير

قيمة ف

القيمة

0.93

0.40

1.40

0.25

0.23

0.79

0.28

0.76

0.38

0.69

0.69

0.51

2.01

0.14

2.02

0.15

0.19

0.82

0.33

0.72

0.39

0.68

الكفاءة المهنية
اتخاُ القرار

اننحراف

0.37

0.32

0.42

المتوس

4.57

4.46

4.50

اننحراف

0.26

0.32

0.38

المتوس

4.70

4.50

4.50

اننحراف

0.24

0.33

0.41

0.64

0.53

2.74

0.07

نظ اكر نعتدالية توزيع البيانات كما هو مبين في جدوع رقم ()21؛ استخدم الباحث تحليل التباين األحادي
نختبار الفرا بين متوس درجة استجابة كل ف ة عمرية لمتغيرات الدراسة.
يعرض الجدوع رقم ( )21اإلحصاء الوصفي لدرجات استجابة عينة الدراسة بحسب سنوات الخدمة مصحوباك

بقيمة اختبار تحليل التبيان األحادي "ف" لمل متغير .تظهر النتائج أنه ن توجد هناع فروقاك ذات دنلة
إحصائية عند مستوى دنلة (  )   0.05بين متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى لسنوات الخدمة في
متغيرات الدراسة؛ ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن مدراء المدارر بغالبيتهم من ذوي الف ات العمرية األكبر

سناك؛ بالتالي يكونون وقد وصلوا الى مرحلة النضح اننفعالي الذي يقود الى عدم انندفاف في اتخاذ الق اررات،
كما أنهم بغالبيتهم من ذوي الخبرة في مجاع اإلدارة المدرسية؛ حيث أن البيتهم قد أمضى عشرات السنوات

من العمل داخل المدرسة كمعلم ثم مدير مساعد ثم مدير مدرسة؛ وهذا قد يكون أكسب مدير المدرسة خبرة

كبيرة في التعرف على أفضل السبل في إدراة المدرسة ،حيث يشير (بدوي:2002،ص )25بأن جميع

الدراسات سواء العربية أو األجنبية توصلت إلى نتيجة تماد تمون متفقة معاك ،ومفادها أنه ن يوجد اختالف
بين الذكور واإلناث في جميع مهارات الذكاء اننفعالي  ،إن أن اإلناث ارتفعت درجاتهن في مهارة التعا

عن الذكور  ،وتتفق النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع دراسة بسمة سالم ) (2015التي أظهرت

عدم وجود فروا جوهرية في الذكاء الوجداني ومجانته لدى مدراء المدارر تعزى لسنوات الخبرة العملية

للمدراء  ،ومع دراسة العمري ) (2011التي أظهرت عدم وجود فروا دالة إحصائياك حوع مشاركة العاملين
في اتخاذ القرار تعزى لمتغير عدد سنوات العمل في الوظيفة الحالية  ،ومع دراسة العسيلي ) (2007التي

أظهرت عدم وجود فروا دالة إحصائياك في درجة تقدير مديري ومعلمي المدارر نحو فعالية أداء المدرسة
تعزى لمتغير سنوات الخدمة  ،ودراسة الغامدي ) (2006التي أظهرت عدم وجود فروا دالة إحصائياك تعزى
لسنوات الخبرة في أداء فاعلية مدير المدرسة  ،كما اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العمرات)(2014

التي أظهرت وجود فروا في مستوى الذكاء اننفعالي تعزى لتفاعل الخبرة لصالح الذكور من حملة

الماجستير ،ومع دراسة خالد العالم ) (2009التي أظهرت وجود فروا دالة إحصائياك حوع عملية اتخاذ القرار
لدى القادة التربويين وفقاك لمتغير عدد سنوات الخبرة  ،ودراسة الشهري ) (2009التي أظهرت وجود فروا

دالة إحصائياك بين متوسطات درجات الذكاء العا في ومتوسطات درجات اتخاذ القرار وفقاك لمتغيرات عدد

سنوات الخبرة  ،ويفسر الباحث اختالف نتائج بعض الدراسات السابقة عن نتائج هذه الدراسة باختالف البي ة
الثقافية بين مجتمع الدراسة الحالية ومجتمع بعض الدراسات السابقة  ،كما تختل
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اإلجراءات المتبعة في

اختيار المدراء الجدد من مجتمع آلخر ،كما تختل

مدى المساحة المتروكة لمدير المدرسة في اتخاذ القرار

قبل الرجوف إلى دائرة التعليم ومدى متابعة إدارات التعليم للق اررات التي يتخذها مدراء المدارر.
تعقيب عام على نتائج الدراسة:
أسفر التحليل اإلحصائي عن النتائج التالية :

 -1درجات التوافر لجميع مجانت مقيار الذكاء الوجداني متوافرة بدرجة عالية أو عالية جداك حسب آراء
أفراد عينة الدراسة ،وهي مرتبة تصاعدياك كالتالي :مجاع (التعا

– إدارة اننفعانت – تنظيم اننفعانت –

المعرفة اننفعالية – التواصل انجتماعي ).

 -2درجات التوافر لجميع مجانت مقيار المفاءة المهنية متوافرة بدرجة عالية جداك حسب آراء أفراد عينة
الدراسة ،وهي مرتبة تصاعدياك كالتالي :مجاع (كفاءة التخطي المدرسي – كفاءة التنظيم المدرسي – كفاءة
التقويم – كفاءة اإلشراف التربوي – كفاءة العالقة مع المجتمع المحلي ).

 -3فقرات متغير اتخاذ القرار متوافرة بدرجة عالية أو عالية جداك.
 -4هناع عالقة ردية متوسطة وذات دنلة إحصائية عند مستوى الدنلة (  )   0.05بمعمل ارتبا

) (0.521بين الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية لدى مديري مدارر وكالة الغوث في قطاف زة.

 -5هناع عالقة ردية متوسطة وذات دنلة إحصائية عند مستوى الدنلة (  )   0.05بمعمل ارتبا

) (0.558بين الذكاء الوجداني وومقيار اتخاذ القرار لدى مديري مدارر وكالة الغوث في قطاف زة.

 -6ن توجد هناع فروا ذات دنلة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى للمنطقة التعليمية في
أي من مجانت أو مقاييس الدراسة.

 -7ن توجد هناع فروا ذات دنلة إحصائية بين متوس درجة استجابة الذكور واإلناث في أي من متغيرات
الدراسة .

 -8ن توجد هناع فروا ذات دنلة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى للمؤهل العلمي في
متغيرات الدراسة ما عدا في مجاع التعا

ضمن مقيار الذكاء الوجداني ،فهو أعلى عند حملة الماجستير.

 -9ن توجد هناع فروا ذات دنلة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى لسنوات الخدمة في
متغيرات الدراسة .
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توصيات ومقترحات الدراسة:

أولً :توصيات الدراسة:
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإن الباحث يوصي بما يلي :

 -1ضرورة تدريب القادة التربويين على اكتسا

مهارات الذكاء الوجداني .

 -2العمل على عقد دورات تدريبية وورة تطبيقية لتدريب العاملين في المدارر على كيفية تطبيق أبعاد
الذكاء الوجداني في مجاع اتخاذ الق اررات وتحسين العملية التعليمية التعلمية.

 -3التركيز على استخدام أساليب الذكاء الوجداني عند اختيار المدراء الجدد حتى يكونوا قادرين على اتخاذ
القرار الفعاع.

 -4تطوير مهارات المدراء في اتخاذ القرار وتوسيع آفاقهم ومعرفتهم وإدارتهم ل مور؛ حتى يكونوا مستعدين
ألي ارئ ،وتطوير مهاراتهم في جمع المعلومات الالزمة نتخاذ الق اررات وتحليلها.

 -5اعتماد استراتيجية ويلة المدى للتنمية المهنية المستدامة للعاملين في المدارر؛ نستيعا

كل جديد في

مجانت الذكاء الوجداني والمفاءة المهنية واتخاذ الق اررات.
ثانياً :مقترحات الدراسة:

يقترح الباحث إجراء دراسات مستقبلية حول :

 -1عالقة الذكاء الوجداني بالمفاءة المهنية لمدراء المدارر من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين.
 -2عالقة الذكاء الوجداني بجودة اتخاذ القرار لمدراء المدارر من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين.
 -3بحث العالقة بين الذكاء الوجداني والنجاح في المهن المختلفة.
 -4دراسة أثر الذكاء الوجداني على السلوع القيادي للمدراء .

 -5دراسة عالقة الذكاء الوجداني بالتفمير اإلبداعي للمدراء والمعلمين.

 -6إجراء دراسة للتعرف على أثر برنامج تدريبي في مهارات اتخاذ القرار على المناف اننفعالي في البي ة
التربوية.

 -7إجراء دراسة للتعرف على الذكاء الوجداني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت الطارئة داخل المدرسة .
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المصادر والمراجع

أولً -القرآن الكرَّم .
ثانياً -المراجع باللغة العربية :

 -1اإلبراهيم  ،عدنان بدري ( 2010م )  :العالقة بين المدارس اإلدارَّة وتكنولوجيا المعلومات والتصالت

ودورها ِي اتخاُ الق اررات اإلدارَّة (دراسة ميدانية لدى مديري وضبا تدريب مراكز التدريب المهندي في

انردن )  ،مجلة جامعة دمشق  ،العدد . 26
 -2آبادي  ،مجد الدين محمد بن يعقو

الفيروز ( :)1987القاموس المحيط ،الطبعة الثانية ،مؤسسة

الرسالة ،بيروت.
 -3أبو حطا

 ،إبراهيم محمد ( " )2008مقومات اإلدارة المدرسية الفاعلة ِي المدارس الحكومية

بمحاِظات غزة من وجهة نظر المديرَّن وسبل ال رتقاء بها " رسالة ماجستير

ير منشورة  ،الجامعة

اإلسالمية  ،زة ،فلسطين
 -4أبو حصيرة  ،نفين محمد (ِ " )2008اعلية مدير المدرسة ِي وكالة الغوث الدولية من وجهة نظر
المشرِين التربوَّين ِي ضوء معايير الجودة الشاملة  ،رسالة ماجستير ير منشورة ‘ جامعة األزهر  ،زة ،
فلسطين.
 -5أبو رياة ،حسين  ،وآخرون( :)2006الداِعية والذكاء العاطفي ،دار الفمذر ناشرون ،عمان ،األردن .
 -6أبو العال  ،سهير اللطي

( : )2003عملية صنع واتخاُ القرار التربوي ِي اإلدارة المدرسية  ،دراسة

ميدانية  ،المجلة العلمية  ،كلية التربية باسوان  ،جامعة جنو

جمهورية مصر العربية .

الوادي  ،يناير  2003م  ،الجزء الثاني ،

 -7أبو علي  ،عبد القادر ) " : (2010العوامل المدرسية المؤثرة ِي تطوَّر أداء مديري المدارس الثانوَّة
بمحاِظات غزة ِي ضوء مفهوم تحليل النظم اإلدارَّة " رسالة ماجستير  ،كلية التربية  ،جامعة األزهر ،
زة ‘ فلسطين .
 -8أبو عفش  ،إينار ( :)2011أثر الذكاء العاطفي على مقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة على اتخاُ
القرار وحل المشكالت ،رسالة ماجستير ير منشورة في إدارة األعماع ،الجامعة اإلسالمية زة ،فلسطين.
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 -9أبو معمر  ،فارر محمود ( 2000م)  :اإلدارة المالية واتخاُ الق اررات  ،مكتبة آفاا  ،زة  ،فلسطين .
 -10أحمد  ،ابراهيم احمد (  2002م )  :اإلدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق  ،مكتبة المعارف الحديثة ،
اإلسكندرية  ،جمهورية مصر العربية .

 -11ابن منظور  ،أبي الفضل جماع الدين محمود بن مكرم ( :)2009لسان العرب نبن منظور ،المجلد
الرابع ،دار المعارف للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 -12ابن منظور  ،محمد ( 1900م)  :لسان العرب  ،دار صادر للطباعة والنشر  ،بيروت  ،لبنان.
 -13بام روبنز ،جان سكوت( :)1998الذكاء الوجداني ،ترجمة :صفاء األعسر وعالء الدين كفافي ،دار
قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.
 -14بخش  ،هالة

اهر( :)1987تنمية أداء المعلمات ِي كفاءات تدرَّس الكيمياء للمرحلة الثانوَّة

بالمملكة العربية السعودية ،رسالة دكتوراه ير منشورة ،القاهرة ،جامعة عين شمس.

 -15البدري  ،ارا عبد الحميد )" (2002أساسيات ِي علم إدارة القيادة  ،دار الفمر للطباعة والنشر
والتوزيع  ،عمان ذ األردن.
 -16البدري  ،ارا ( 2001م)  :األساليب القيادية واإلدارَّة ِي المؤسسات التعليمية  ،دار الفرقان ،
عمان  ،انردن.
 -17بكر  ،عبد الجواد سيد ( 2002م) :السياسات التعليمية وصنع القرار  ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،
انسكندرية  ،مصر.
 -18بلمبير  ،محمد  ،وآخرون( :)2012بيداغوجية الكفايات مصوغة تكوَّنية ،و ازرة التربية الو نية
والشبا  ،المتابة العامة مديرية المناهج ،المملمة المغربية.
 -19بلو  ،حسن ابراهيم )" (2005المبادئ و التجاهات الحديثة ِي إدارة المؤسسات "  ،دار النهضة
العربية  ، 1 ،بيروت  ،لبنان.
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 -20بظاظو  ،عزمي ) " : (2010أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظيفي للمدراء العاملين ِي مكتب
غزة اإلقليمي التابع لألنروا " رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسالمية  ،زة  ،فلسطين .

 -21بن جامع  ،إبراهيم ( :)2010الذكاء النفعالي وعالقته بفعالية القيادة ،رسالة ماجستير ير منشورة
في علم النفس ،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر.

 -22بن زكريا  ،أبي الحسن احمد بن فارر ) " (1997معجم المقاييس "  ، 2دار الفمر للطباعة والنشر
 ،بيروت  ،لبنان .
 -23بن عبد العزيز  ،خالد ( :)2005الكفاءة اللغوَّة ،موسوعة مقاتل من الصحراء العلمية ،بحوث تربوية،
 10فبراير.
 -24بن نافع  ،ابراهيم ( " ) 2010الذكاء النفعالي وعالقته بفاعلية القيادة "رسالة ماجستير ير منشورة
في علم النفس  ،جامعة متنوي قستنطينة  ،الجمهورية الجزائرية .

 -25التميمي  ،عواد جاسم محمد ( :)2010الحقيبة التعليمية تقنية للتعليم الذاتي ودعم المناهج الدراسة،
مجلة كلية المعلمين ،الجامعة المستنصرية ،العدد.22
 -26توفيق  ،سميحة  ،وسليمان  ،عبد الرحمن ( : )1995عالقة مصدر الضب بالقدرة على اتخاذ القرار،
مجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطر  ،العدد الثامن .
 -27جابر  ،جابر عبد الحميد و الشيخ  ،سليمان الخضري ( 1978م )  :دراسات نفسية في الشخصية
العربية  ،القاهرة  ،جمهورية مصر العربية .
 -28جروان  ،فتحي عبد الرحمن (  1999م )  :تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ،دار المتا

الجامعي ،

 ، 1العين  ،دولة انمارات العربية المتحدة .
 -29جرينبرج حيران  ،وبارون  ،روبرت (  2004م )  :إدارة السلوك ِي المنظمات  ،تعريب وترجمة محمد
الرفاعي واسماعيل بسيوني  ،دار المريخ للنشر  ،الرياض  ،المملمة العربية السعودية .
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 -30الجبهان  ،دينا سليمان ( :)2009عالقة الذكاء العاطفي بمستوى أداء القياديين ِي المؤسسات
الخاصة بمدينة الرَّاض – دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير ير منشورة في علم النفس ،األكاديمية العربية

المفتوحة في الدنمارع.
 -31الجرجاني  ،علي بن محمد السيد الشريف ( :)1992معجم التعرَّفات ،دار الفضيلة ،للنشر والتوزيع
والتصدير ،القاهرة.
 -32جرينبرج  ،جيرالد ،وبارون  ،روبرت ): (2004تعريب وترجمة :رفاعي ،رفاعي محمد ،وبسيوني ،
اسماعيل بسيوني " إدارة السلوك ِي المنظمات " دار المريخ للنشر  ،الرياض  ،المملمة العربية السعودية .

 -33جولمان ( )2000الذكاء الوجداني  ،ترجمة ليلي الجبالي  ،سلسلة عالم المعرفة  ،العدد ( )262مفاتيح
و ن  ،المويت .
 -34الجيوسي ،محمد  ،وجادهللا ،جميلة (" )2001اإلدارة علم وتطبيق " دار الميسر للنشر والتوزيع
والطباعة  ،عمان ،األردن.
 -35الحارثي  ،ابراهيم أحمد مسلم ( )2001التفكير والتعلم والذاكرة ِي ضوء أبحاث الدماغ  ،مكتبة
الشقري  ،الرياض  ،المملمة العربية السعودية .

 -36حجي  ،احمد اسماعيل ) " (2000إدارة بيئة التعلم "  ،دار الفمر العربي  ، 2 ،القاهرة  ،مصر.
 -37حسان  ،محمد احمد ( 2008م )  :نظم المعلومات اإلدارَّة  ،الدار الجامعية للنشر والطباعة
انبراهيمية  ،انسكندرية  ،جمهورية مصر العربية .
 -38حسن ،

اهر و العجي  ،مضر (") 2013كفاءة القرار وِاعليته بين أرجحية استخدام النمط

العاطفي أو العقالني ِي اتخاُ القرار " مجلة جامعة دمشق للعلوم انقتصادية والقانونية  ،المجلد ، 29
العدد انوع .
 -39حسين  ،سالمة عبدالعظيم ،و حسين  ،ه عبدالعظيم( :)2006الذكاء الوجداني للقيادة التربوَّة ،دار
الفمر ناشرون وموزعون ،عمان.
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 -40حسين  ،سالمة عبد العظيم ( ")2007ثورة إعادة الهندسة  ،مدخل جديد لمنظومة التعليم " دار
الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية  ،مصر.
 -41حسين  ،ش اررة ( :)2004البرنامج التدرَّبي مهارات تقييم األداء اإلداري  ،توتاليتي  ،القاهرة  ،جمهورة
مصر العربية.
 -42الحربي  ،قاسم بني عائل ( ")2006اإلدارة المدرسية الفاعلة لمدرسة المستقبل مداخل جديدة لعالم
جديد ِي القرن الحادي والعشرون " مكتبة الملك فهد الو نية ،المملمة العربية السعودية.

 -43الحريري  ،رافدة (  2008م )  :مهارات القيادة التربوَّة ِي اتخاُ الق اررات اإلدارَّة  ،دار المناهج
للنشر والتوزيع  ،عمان  ،انردن .
 -44حمزاوي ،رياض أمين ( :)1989تقوَّم كفاية المعلم ِي مراحل التعليم ِي دول الخليج العربي .مكتب
التربية العربي لدوع الخليج.
 -45حنون  ،نادية مراد (  " ) 2010درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارَّة ِي ممارسة العمليات
اإلدارَّة ِي المدارس الحكومية ِي محاِظات الضفة الغربية من وجهة نظر المديرَّن والمديرات  ،رسالة
ماجستير  ،جامعة النجاح الو نية  ،نابلس  ،فلسطين.
 -46خرنو

 ،فتون ( : )2003بعض األساليب المعرِية والسمات الشخصية الفارقة بين ُوي الذكاء

الوجداني المرتفع وُوي الذكاء الوجداني المنخفض لطلبة المرحلة الثانوَّة ،رسالة ماجستير ير منشورة،
معهد الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية.

 -47خزام  ،منى عطية ( 2009م)  :اإلدارة واتخاُ القرار ِي عصر المعلوماتية من منظور الخدمة
الجتماعية  ،كلية الخدمة الجتماعية  ،جامعة حلوان  ،جمهورية مصر العربية .

 -48الخضر  ،عثمان " ) (2006الذكاء الوجداني – إعادة صياغة مفهوم الذكاء " شركة اإلبداف الفمري
للنشر والتوزيع ،

 ، 1المويت.
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 -49خطو

 ،رمضان ( :)2010استخدام أساتذة الرَّاضيات لستراتيجيات التقوَّم والصعوبات التي

تواجههم أثناء التطبيق – دراسة ميدانية بثانويات ونية المسيلة ،-رسالة ماجستير ير منشورة في علم

النفس والعلوم التربوية ،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر.

 -50الخطيب  ،احمد  ،ومعاوية ،عادع ( 2009م )  :اإلدارة الحديثة نظرَّات واستراتيجيات ونماُج ،
عالم المتب الحديثة  ،عمان  ،انردن .
 -51خل

 ،محاسن هادي ( 2010م)  :دور القيم األخالقية ِي تنمية الموارد البشرَّة  ،رسالة ماجستير

 ،المركز انستشاري البريطاني ،المملمة المتحدة .

 -52خليل،نبيل سعد ( 2009م) :اإلدارة المدرسية الحديثة ِي ضوء الفكر اإلداري المعاصر  ،القاهرة ،
دار الفجر للنشر والتوزيع.
 -53الخميسي  ،السيد سالمة ) " (2007معايير جودة المدرسة الفعالة ِي ضوء منحى النظم "  ،ورقة
عمل ،كلية التربية  ،جامعة الملك سعود  ،المملمة العربية السعودية.
 -54خوالدة  ،محمود ( :)2004الذكاء العاطفي الذكاء النفعالي ،دار الشروا للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.
 -55الخيا  ،عبد المريم ،وذيا ،عبد الرحيم ( :)1996نظام تقوَّم كفاءة المعلم أثناء الخدمة ِي وزارة

التربية بدولة الكوَّت" دراسة تقوَّمية" .المجلة التربوية ،العدد الثامن والثالثون ،المجلد العاشر،ص (-26

. )78
 -56الخيرو  ،قتيبة ( 2005م ) إرساء ثقاِة الجودة هو الطرَّق نحو التميز والنجاح رؤَّة مستقبلية ،
المؤتمر العلمي الدولي حوع انداء المتميز للمنظمات والحكومات  ،كلية الحقوا والعلوم انقتصادية ،

جامعة ورقلة  ،الجمهورية الجزائرية.
 -57دره  ،عمر محمد )" : (2009مدخل إلى اإلدارة " دار الرضوان للطباعة والنشر والتوزيع ،كلية التجارة
جامعة عين شمس  ،حلب  ،الجمهورية العربية السورية .
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 -58دنع ،سالمي )" (2016الذكاء العاطفي مدخل نظري" مجلة الدراسات والبحوث انجتماعية  ،جامعة
الشهيد حمة لخضر  ،العدد  15مارر  2016الوادي  ،الجمهورية الجزائرية.
 -59الدويك  ،تيسير وياسين  ،حسين وعدر  ،محمد عبد الواحد  ،والدويك ،محمد فهمي )" (2001أسس
اإلدارة التربوَّة والمدرسية واإلشراف التربوي  ،دار الفمر للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن.

 -60ربنسون  ،سكوت ( )2000الذكاء الوجداني  ،ترجمة صفاء انعسر وعالء الدين كفافي  ،دار قباء ،
القاهرة  ،جمهورية مصر العربية .
 -61رمضان ،حسن نبيل ( :)2010درجة الذكاء النفعالي لدى معلمي مدارس وكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين ِي محاِظة نابلس ،مجلة جامعة القدر المفتوحة ل بحاث والدراسات ،العدد التاسع

عشر ،شبا .
 -62الرويلي ،محمد صالح ( " )2003تصورات القادة التربوَّين ِي المملكة العربية السعودية لمدى تواِر
عناصر اإلدارة ِي المدرسة الفاعلة ومدى أهميتها المستقبلية وعالقة ُلك بإتجاهاتهم نحو التغيير

والتطوَّر التنظيمي " رسالة دكتوراة  ،جامعة اليرموع  ،اربد  ،األردن.

 -63الزحيلي  ،سان ( :)2011دراسة الفروق ِي الذكاء الوجداني لدى طلبة التعليم المفتوح ِي جامعة
دمشق وِقاً لبعض المتغيرات ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،27العدد الثالث والرابع.

 -64الز لوع  ،رافع نصير و الز لوع  ،عماد عبد الرحيم ( 2003م )  :علم النفس المعرفي  ، 1 ،عمان
 ،انردن.

 -65الزهراني  ،مطر بن احمد رزا هللا ( " )2006تقوَّم ِاعلية أداء مديري المدارس الثانوَّة بمنطقة
الباحة ِي المملكة العربية السعودية  ،رسالة ماجستير ي منشورة  ،السعودية .

 -66الزهرة  ،سنمامة ) " (2013تسيير الكفاءات البشرَّة ِي المؤسسة "  ،جامعة قاصدي مرتاح  ،ورقلة
 ،الجمهورية الجزائرية.
 -67الزهراء  ،بوتيفور )ِ " (2009عالية نظام التسيير ِي المؤسسة المصرِية  ،مجلة الواحات للبحوث
والدراسات  ،العدد  ، 7الجمهورية الجزائرية.
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 -68زين الدين  ،محمد مجاهد (  2013م )  :أساليب بناء التصور المقترح ِي الرسائل العلمية  ،جامعة
ام القرى  ،المملمة العربية السعودية .

 -69سالم  ،بسمة علي ) " : (2015الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوَّة بمحاِظات غزة وعالقتها
بالولء التنظيمي للمعلمين " رسالة ماجستير  ،جامعة األقصى  ،زة  ،فلسطين .

 -70السبيعي ،هزاف ( 2003م ) :دور نظم التصالت اإلدارَّة ِي اتخاُ الق اررات ِي األجهزة األمنية،
رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم انمنية  ،كلية الدراسات العليا  ،قسم العلوم اندارية

 ،المملمة العربية السعودية.

 -71سعادة  ،رشيد )" (2011مهارات وخصائص القائد التربوي الفعال" منبر تطوَّر الممارسات النفسية
والتربوَّة  ،العدد  ، 6رواية  ،الجمهورية الجزائرية.

 -72سعيد  ،أحمد ( :)2011العملية التعليمية التعلمية وِق المقاربة بالكفاءات ،جامعة فرحات عبار
سطي  ،الجزائر 26 ،أكتوبر.

 -73السلمى  ،علي ( : ) 1988السلوك التنظيمي ،

 3دار ريب للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة ،

جمهورية مصر العربية .
 -74السمدوني  ،السيد إبراهيم ( :)2007الذكاء الوجداني ،دار الفمر ناشرون ،عمان.
 -75ش ار

 ،نبيلة عبد الرؤوف (  2011م )  :أساليب اتخاُ القرار وعالقتها بالصالبة األ كاديمية لدى

طالب الجامعة  ،مجلة اإلرشاد النفسي  ،العدد . 28
 -76شريف  ،عماد عبد اللطي

(  1993م )  :أنماط اتخاُ القرار ِي األجهزة المركزَّة لإلدارة العامة ِي

األردن  ،رسالة ماجستير  ،عمان  ،األردن .

 -77شمس الدين  ،شمس الدين عبد هللا ( 2005م ):مدخل ِي نظرَّة تحليل المشكالت واتخاُ الق اررات
اإلدارَّة  ،و ازرة الصناعة ،مركز تطوير اندارة واننتاج ،دمشق ،الجمهورية العربية السورية.
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 -78الشهري  ،عوض بن أحمد ( )2008واقع الكفايات المهنية لمشرِي اإلدارة المدرسية  ،رسالة
ماجستير  ،جامعة ام القرى  ،المملمة العربية السعودية .

 -79الشيباني  ،عمر ( 1992م )  :دراسات ِي اإلدارة التعليمية والتخطيط التربوي  ،معهد اننماء
العربي.
 -80الشيخ  ،سليمان ( :)1990الفروق الفردية ِي الذكاء ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر.
 -81صابر  ،سامية محمد ( .)2011الذكاء النفعالي وعالقته بجودة الصداقة لدى عينة من طالب
وطالبات الجامعة .مجلة كلية التربية ،جامعة نطا ،العدد((،)43ص.)261-200

 -82صادا  ،آماع  ،وأبو حطب فؤاد( :)1994علم النفس التربوي ،الطبعة الرابعة ،مكتبة األنجلو
المصرية ،القاهرة.

 -83صالح  ،فاتن علي( " )2009أثر تطبيق الذكاء الصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتخاُ
الق اررات " رسالة ماجستير ير منشورة  ،جامعة الشرا انوس للدراسات العليا  ،األردن .

 -84العابد ،سالمة سلمان( :)1989الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي الرَّاضيات بالمرحلة الثانوَّة،
رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
 -85العاجز  ،فؤاد ) " (2007اإلدارة الصفية بين النظرَّة والتطبيق " دار المقداد للطباعة  ، 3 ،زة ،
فلسطين.
 -86عاشور  ،يوس

حسين ( 2002م )  :مقدمة ِي بحوث العمليات ، 4 ،مكتبة الجامعة انسالمية ،

زة  ،فلسطين .
 -87عبد الهادي  ،محمد حسين ( :)2006تنمية الذكاء العاطفي – مشا ل تدريبية ،سلسلة عالم المعارف،
المجلس الو ني للثقافة والفنون واألد  ،المويت.

 -88عبدالجواد ،نور ،ومصطفى متولي( :)1993مهنة التعليم ِي دول الخليج العربية ،مكتبة التربية
العربي بدوع الخليج ،الرياض.
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المالحق

 -1مقياس الذكاء الوجداني
 -2مقياس الكفاءة المهنية

 -3مقاس جودة اتخاُ القرار
ملحق () 1

األخ مدير المدرسة المحترم..

األخت مديرة المدرسة المحترمة..
تحية طيبة:

يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنوان "الذكاء الوجداني وعالقته بالمفاءة المهنية وجودة اتخاذ القرار لدى
مدراء المدارر في محافظات زة".

وذلك من أجل الحص وع على درجة الماجستير في علم النفس وقد تم بناء انستبانة كأداة لجمع البيانات لذى

يرجو الباحث من حضراتمم التمرم بقراءة كل فقرة من فقرات انستبانة وتحديد درجة موافقتك أو تأييدع من

كل فقرة بوضع عالمة (√) أمام العبارة وتحت انختيار الذي يتناسب مع رأيك ،مع العلم بأن اجابتك سوف
تستخدم أل راض البحث العلمي فق .

شاكرَّن لكم حسن تعاونكم ،،

الباحث/

وائل عبد الرحمن المغاري
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أولً -البيانات األولية
المنطقة التعليمية:
(

) منطقة شماع زة (

(

) منطقة رفح

(

) ذكر

(

(

) بكالوريور

(

) اقل من  5سنوات

) منطقة زة

(

(

) منطقة الوسطى

) منطقة خانيونس

الجنس:

المؤهل العلمي :

) أنثى

سنوات الخدمة :

(

) ماجستير
(

(

) دكتوراه

) من  5سنوات إلى  10سنوات

(

) أكثر من  10سنوات

ملحق ( ) 1
مقيار الذكاء الوجداني

البعد األوع  -:إدارة اننفعانت
رقم

م

المف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذردات

1

مشاعري السلبية جزء من حياتي الشخصية

2

مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح

3

أستطيع التحكم في تفميري السلبي

4

أستطيع السيطرة على نفسي إذا تعرضت ألمر مزعج

5

أستطيع التحكم في مشاعري وتصرفاتي

6

أبقى هادئا تحت أي ضغ أتعرض له

7

أستطيع تجاهل مشاعري السلبية بسهولة

8

أستطيع تحويل مشاعري السلبية إلى اإليجابية بسهولة

9

أستطيع التحكم في مشاعري عند مواجهة أي مخا ر

10

أستطيع أن أفعل ما أحتاجه عا فيا بإرادتي

11

أستطيع استدعاء اننفعانت اإليجابية كالمرح والفماهة

12

أفقد اإلحسار بالزمن عند تنفيذ المهام التي تتص

العبارة

في

انستبيان

بيسر
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يحدث يحدث يحدث ن
عادة

احيانا ناد ار

يحدث

بالتحدي
13

تساعدني مشاعري في اتخاذ ق اررات هامة في حياتي

14

يظل لدي األمل والتفاؤع أمام هزائمي

15

أجد صعوبة في مواجهة صراعات الحياة ومشاعر القلق
واإلحبا

البعد الثاني  :التعا
يحدث يحدث يحدث يحدث ن

م

المف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذردات

16

أنا حسار نحتياجات اآلخرين

17

أستمع لمشاكل اآلخرين

18

أجيد فهم مشاعر اآلخرين

19

أنا قادر على قراءة مشاعر النار من تعبيرات وجوههم

20

أنا حسار لالحتياجات العا فية لآلخرين

21

أنا متنا م مع أحاسيس اآلخرين

22

أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة

23

عندي قدرة بانحسار بالناحية اإلنفعالية

24

أشعر باننفعانت والمشاعر التي ن يضطر األخرين

25

إحساسي الشديد بمشاعر اآلخرين يجعلني مشفقا عليهم

26

أستطيع الشعور بنبض الجماعة والمشاعر التي ن

دائما

عادة

احيانا ناد ار

يحدث

انفصاح عنها

يفصحون عنها

البعد الثالث  :تنظيم اننفعانت
يحدث يحدث يحدث يحدث ن

م

المف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذردات

27

أستطيع أن أكافئ نفسي بعد أي حدث مزعج

28

أصبر حتى عندما ن أحقق نتائج سريعة

29

أستمتع عندما أقوم بعمل ممل

دائما
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عادة

احيانا ناد ار

يحدث

30

أحاوع أن أكون مبتم ار مع تحدي الحياة

31

أتص

32

أستطيع إنجاز المهام بنشا وبتركيز عاع

33

في وجود الضغو ناد ار ما أشعر بالتعب

34

أستطيع انجاز األعماع المهمة بكل قوتي

35

أستطيع تحقيق النجاح حتى تحت الضغو

36

أستطيع تركيز انتباهي في األعماع المطلوبة مني

37

أستطيع أن أنهمك في إنجاز أعمالي ر م التحدي

38

أستطيع أن أنحي عوا في جانبا عندما أقوم بإنجاز أعمالي

39

بالهدوء عند إنجاز أي عمل أقوم به

أستطيع احتواء مشاعر اإلجهاد التي تعوا أدائي ألعمالي

البعد الرابع  :المعرفة اننفعالية
يحدث يحدث يحدث يحدث ن

م

المف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذردات

40

أستخدم انفعانتي اإليجابية والسلبية في إدارة حياتي

41

تساعدني مشاعري في تغيير حياتي

42

أستطيع مواجهة مشاعري السلبية عند اتخاذ قرار يتعلق بي

43

ترشدني مشاعري السلبية في كيفية التعامل مع اآلخرين

44

أستطيع إدراع مشاعري الصادقة أ لب األوقات

45

أستطيع التعبير عن مشاعري

46
47

أعتبر نفسي مس ونك عن مشاعري

ن أعطي لالنفعانت السلبية أي اهتمام

48

أدرع أن لدي مشاعر رقيقة

49

يغمرني المزاج السيء

دائما

عادة

احيانا ناد ار

يحدث

البعد الخامس  :التواصل انجتماعي
م

المف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذردات

50

ناد اكر ما أ ضب إذا ضايقني النار بأس لتهم

51

يحدث يحدث يحدث يحدث ن

دائما

أنا على دراية باإلشارات انجتماعية التي تصدر من
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عادة

احيانا ناد ار

يحدث

اآلخرين
52

عندي قدرة على التأثير في اآلخرين

53

ن أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء

54

أعتبر نفسي موضع ثقة من اآلخرين

55

أستجيب لر بات وانفعانت األخرين

56
57

أمتلك تأثي اكر قوياك على اآلخرين

يراني النار أنني فعاع تجاه أحاسيس اآلخرين

58

عندما أ ضب ن يظهر علي آثار الغضب

ملحق ( ) 2
مقيار المفاءة المهنية
م

المف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذردات

1

كفاءة التخطيط المدرسي

يحدث يحدث يحدث يحدث ن
دائما

أراعي في خطتي احتياجات المعلمين المهنية

2

أهتم بأن تمون خطتي مرنة وقابلة للتعديل حسب

3

أشارع المشرفين التربويين عند وضع بنود الخطة

4

أحرص على موافقة اإلدارة التعليمية قبل تنفيذ الخطة

5

أبني الخطة في ضوء رسالة ورؤية المدرسة المحددة

6

تراعي خطة مدير المدرسة انمكانات والظروف المتوفرة

المتغيرات الطارئة

7

تراعي خطتي احتياجات الطال

8

أضع األهداف بشكل سلوكي محدد

9

ترتب

المادية والمعنوية

إجراءات تنفيذ الخطة باألهداف بشكل واضح

ومحدد
 10ترتب الخطة بوقت زمني محدد عند التنفيذ
 11أراعي اإلمكانات المادية والمالية للمدرسة
 12أسعى إلى إحداث التميز في صورة المدرسة
 13أحرص

على استخدام مدخالت المدرسة المادية

كالمختبرات والمباني و يرها بفاعلية
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عادة

احيانا ناد ار

يحدث

 14أسعى الى استخدام النم
المعلمين

الديمق ار ي في التعامل مع

 15أحرص على توفير كل متطلبات تنفيذ المناهج الدراسية
بدقة

 16أسعى إلى إحداث تحسين مستمر في أداء المعلمين
المهني

 17أحرص على إقامة عالقات إنسانية
والطال

يبة مع المعلمين

 18كفاءة التنظيم المدرسي
أسعى إلى توفير مناف مدرسي مالئم إلحداث التعلم الفعاع
 19أسعى إلى تحقيق النظام واننضبا المدرسي بدقة
 20أسعى إلى توفير جدوع مدرسي مناسب نحتياجات
المعلمين منذ األسبوف األوع للدوام

 21أحرص على توفير بي ة مدرسية مناسبة لحدوث التعلم
الفعاع

 22أحرص على توفير بي ة مادية مناسبة للمعلمين في إدارة
الص

وتنظيمه

 23أتابع إجراءات األمن والسالمة للطال
المدرسي باستمرار

في النظام

 24أتابع عمل اللجان المدرسية بشكل مستمر
 25أنسق مع المشرفين التربويين في مواعيد الزيارات الصفية
للمعلمين

 26أنسق بين المعلمين لالستفادة من إمكانات المدرسة المادية
بشكل علمي سليم

 27أشارع المشرفين التربويين في اتخاذ الق اررات عند تنفيذ أي
إجراء تنظيمي في المدرسة

 28أسعى إلى تنفيذ خطتي حسب المواعيد المتفق عليها منذ
بداية العام الدراسي

 29ألتزم بالتعليمات واإلرشادات المقدمة من إدارة التعليم
 30أسعى إلى تعزيز الطال

والمعلمون الملتزمون بالنظام
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واننضبا المدرسي
 31أدير انجتماعات المدرسية بطريقة تحقق األهداف بفاعلية
 32كفاءة اإلشراف التربوي

أساهم في تحسين أداء المعلمين في مهارة التخطي

للدرور

 33أستخدم أساليب إشرافية متنوعة حسب حاجات المعلمين
المهنية

 34أحث المعلمين على القيام بالبحوث اإلجرائية
 35أحث المعلمين على تنفيذ درور توضيحية
 36أوظ

أسلو القراءات المسلمية الموجهة مع المعلمين

 37أعمل على امتالع الطلبة المهارات األساسية بمساعدة
المعلمين
 38أشارع المعلمين في اتخاذ الق اررات المدرسية
 39أقوم بتشكيل لجان من المعلمين بشكل تعاوني

 40أقوم بتموين فرا عمل لتحليل المنهاج وتطويره
 41أمارر أساليب إشرافية جماعية كاإلشراف الفريقي
 42أشجع المعلمين على ممارسة أسلو توجيه األقران
 43أعمل على تدعيم انتصاع بين األفراد والجماعات أفقياك
ورأسياك

 44أحث المعلمين على توظي

أسلو المجموعات عند تعليم

الطلبة
 45أساعد على تنمية المعلم الجديد مهنياك بمختل

الوسائل

المتاحة

 46أشجع الزيارات المتبادلة بين المعلمين لتبادع الخبرات
التربوية
 47أحث المعلمين على توظي
التعليم

تسهيالت المدرسة المادية في

 48كفاءة مدير المدرسة ِي العالقة مع المجتمع المحلي
أحرص على إقامة عالقات قوية مع جميع عناصر

المجتمع المحلي
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 49أستثمر إمكانات المجتمع المحلي المادية بشكل فعاع

 50أتعاون مع عناصر المجتمع المحلي المشهود لهم بالمفاءة
بشكل مستمر

 51أسعى دائما إلى التعاون مع أعضاء مجلس أولياء األمور
بشكل فعاع
 52أشارع أولياء األمور في التخطي المدرسي

 53أتعاون مع أولياء األمور عند تنفيذ النشا ات المدرسية
 54أحرص على زيارة أولياء أمور الطال
دوري مستمر

للمدرسة بشكل

 55أقيم ندوات وفعاليات في المدرسة تخدم المجتمع المحلي
 56آخذ برأي أولياء أمور الطال

عند تقويم المعلمين

 57أنظم زيارات أولياء األمور للمدرسة بشكل منظم ودقيق
 58كفاءة مدير المدرسة ِي التقوَّم
أعمل على تطوير نظم تقويم المعلمين وتجويدها
 59أقدر جهود المعلمين ذوي األداء المتميز
 60أعزز النشا ات المصاحبة للمنهاج التي تعمل على تنمية
مواهب الطلبة

 61أرعى أعماع الطلبة اإلبداعية وأنميها
 62أعمل على تطوير انمتحانات المدرسية وأساليب تقويم
الطلبة

 63أعمل على تنمية روح المس ولية والتنافس اإليجابي بين
المعلمين

 64اشجع المعلمين على تبني أساليب إدارية حديثة في إدارة
الص

 65أوظ

التغذية الراجعة للتحسين والتطوير المستمر

للعمليات والمخرجات

 66أقوم المعلمين في المدرسة بصورة موضوعية وشاملة
 67أساعد المعلمين في كيفية وضع انمتحانات حسب جدوع
المواصفات

بناء على زيادة تحصيل
 68أعتمد في تقويمي للمعلمين ك
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الطال

في اإلمتحانات الفصلية والنهائية

 69أسعى الى إحداث النمو المامل للطال

في جميع النواحي

 70أساعد المعلمين في تحليل نتائج انمتحانات بصورة فعالة
 71أعتمد في تقويمي للمعلمين على مدى استخدام الوسائل
التعليمية بشكل فعاع
 72أحرص على إعالم المعلمين على آلية تقويم أدائهم
المدرسي من بداية العام الدراسي

 73أراعي الفروا الفردية بين المعلمين عند إجراء عملية
التقويم

ملحق ( ) 3

مقياس اتخاُ القرار
يحدث يحدث يحدث يحدث ن

م

المف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذردات

1

لدي القدرة على تحديد المشكالت التي تحي بالمدرسة

2

أجمع المعلومات الالزمة قبل اتخاذ القرار

3

أضع البدائل المحتملة المتعلقة بالقرار

4

أتبادع انراء لوضع أفضل البدائل الممكنة للقرار

5

أ لع على التجار السابقة قبل اتخاذ القرار

6

أهيئ الظروف المناسبة نتخاذ القرار

7

أمتلك القدرة على اتخاذ الق اررات التي تستبق فيها المدرسة

8

أمتلك القدرة على اتخاذ ق اررات حاسمة تؤثر على نجاح

9

أستخدم التحاور والمناقشات مع المختصين والعاملين

10

ترتب الق اررات التي اتخذها بأهداف المدرسة

11

أستند في اتخاذ الق اررات الى مبررات منطقية

12

أناقش القرار المراد اتخاذه بصورة جماعية

دائما

األزمات قبل وقوعها وتتهيأ لمواجهتها
المدرسة

للوصوع للق اررات المناسبة

127

عادة

احيانا ناد ار

يحدث

13

أهتم بعدم تعارض القرار مع اللوائح واألنظمة

14

أستخدم وسائل انتصاع المناسبة لإلعالن عن القرار

15

أعطي الوقت المالئم والفرصة المافية لتنفيذ القرار

16

أتحقق من أن تنفيذ القرار يتم وفقاك للصورة المرسومة له

17

أحاسب العاملين في المدرسة عند حدوث خطأ في تنفيذ

18

أصحح الق اررات إذا كانت ذات نتائج سلبية

19

أقوم بدراسة اآلثار المترتبة على اتخاذ القرار

20

القرار

أساعد العاملين للتعرف على را تنفيذ القرار
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