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 إىداء
 إلى روح أبي الغالي .... رحمة ا عميو .

 .. لى نياية عمري .أىتدي بيا اليوم وفي الغد وا   اً ستبقى كمماتك يا أبي نجوم

لى روح زوجي .... رحمة ا عمي  . ووا 

 إلى من أرضعتني الحب والحنان ...

 إلى رمز الحب وبمسم الشفاء ...

 والدتي الحبيبة... إلى القمب الناصع بالبياض

 إلى من كان دعائيا سر نجاحي وحنانيا بمسم جراحي إلى أغمى الحبايب ...

 لنفوس البريئة والوجوه المفعمة بالبراءة ...إلى القموب الطاىرة الرقيقة وا

 إلى أزىار النرجس التي تفيض حبًا وطفولًة ونقاًء وعطرًا ...

 ......ىيام , فرح , رؤى , محمد إلى رياحين حياتي وقرة عيني أوالدي

 لى كل إخواني وأخواتي وأىمي وأحبتي ...إ

 دربي ... تإلى من أضاء

خبلصيا في العمل .تعممت من حسن خمقيا إلى من نيمت من بحر عمميا ... و   وسعة صدرىا وا 

ن كممات الثناء ال توفييا حقيا , أ( إذ  الدكتورة منال أبو منشارتي عمى ىذه الرسالة ) فإلى مشر 

رشاد  جزاىا ا عني خير الجزاء , لتفضميا وقبوليا اإلشراف عمى رسالتي وما قدمتو لي من نصح وا 

ثرائو  ..... إلبراز قيمة البحث وا 

 إلييم جميعا أىدي رسالتي ىذه ...ني في إتمام ىذا العمل العممي ..لى كل من ساعدإ
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 الشكر والتقدير

ا عميو وسمم  ىالحمد  الذي اقسم بالقمم , والصبلة والسبلم عمى من أوتي جوامع الكمم محمد صم
الذي ىدانا لسموك سبيل العمم وعمى آلو وصحبو أجمعين , ومن تبع ىديو إلى يوم الدين , الحمد  

ويسره لنا , ولو الحمد عمى ما أوالنا من نعمو وآالئو عمى إنجاز ىذا العمل الذي أسالو أن يكون 
 خالصا لوجيو الكريم , أما بعد ...

ا عميو وسمم " من قال جزاكم ا خيرا , فقد أبمغ في الثناء " ويقول صمى ا  ىيقول الرسول صم
 ". ال يشكر ا من ال يشكر الناس عميو وسمم "

بوافر الشكر وعظيم االمتنان إلى لذا أجد لزاما عمي أن أنسب الفضل إلى أىمو وفاء وعرفانا , وأتقدم 
إلى الدكتورة منال أبو منشار مشرفة عمى الرسالة والتي تعجز كمماتي  ساتذتي في جامعة الخميل ...أ

دقة , والتوجيو المخمص إلى إلى من منحني الرعاية الصا والشكر الموصول  ,عن شكرىا وتقديرىا 
 . الخارجي الدكتور أشرف الصايغ  تحنممميضا لأو الداخمي الدكتور كمال مخامرة  متحنالم

 وأعاننا عمى العمل بو.ا الجميع خير الجزاء , وبارك ا لي وليم في العمم النافع  اوجز 
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 فيرس المحتويات

 أ اإلىداء

 ب والتقدير شكرال

 ج المحتويات فيرس

 و الجداول فيرس

 ك المبلحق فيرس

 ل الممّخص
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 الممّخص: 

المدارس  راءلدى مد الوجداني واتخاذ القرارىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف الى العبلقة بين الذكاء 

, الجنس,  مدراءفي َضْوء متغيرات الدراسة )مكان ال الخاصة من وجية نظرىم في محافظة الخميل

المؤّىل العممّي, سنوات الخبرة(. اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفّي التحميمّي. وتكّوَن مجتمع 

شمال  مدراءربية والتعميم الثبلث ) ت التيار يمدومديرات المدارس الخاصة في  مدراءالدراسة  من جميع 

 مدراءجنوب محافظة الخميل ( ويبمغ عدد ال مدراءمحافظة الخميل ,   مدراءمحافظة الخميل , 

 (.2019/2020وذلك خبلل الفصل الدراسّي األول لمعام الدراسّي ) ومديرة, اً مدير  112 والمديرات

تيارىم بأسموب العينة العشوائية الطبقية, أي ( مديرا ومديرة  جرى اخ64وقد بمغ حجم عينة الدراسة )

( من مجتمع الدراسة, ُوّزعت عمييم استبانة لمذكاء الوجداني وعبلقتو باتخاذ القرار %57,1بنسبة )

 ( مجاالت .8عمى محورين رئيسيين و ) ة مقسمة( فقر 46حيث تكونت  من ) 

, نظيم الذات, الدافعية, تبالذات م عمى خمسة مجاالت )الوعي: الذكاء الوجداني مقسولألالمحور ا

) تييئة بلث مجاالتفاعمية اتخاذ القرار مقسم عمى ث:. المحور الثاني التعاطف, الميارات االجتماعية(

, صياغة إعبلن القرار(. وقد توّصمت الدراسة الى النتائج كة في اتخاذ القرار, المشار اتخاذ القرار

 اآلتية: 

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم جاء  اءر مستوى الذكاء الوجداني لدى مد

 بدرجة مرتفعة جدا .

 المدارس الخاصة في محافظة الخميل من وجية نظرىم  راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مدمست

 جاء بدرجة مرتفعة جدا .



 م 
 

 لدى  وى فاعمية اتخاذ القرارال توجد فروق ذات داللة أحصائية لمستوى الذكاء الوجداني ولمست

عزى لمتغير ) مكان العمل , الجنس, المؤىل المدارس الخاصة في محافظة الخميل ت راءمد

 , سنوات الخبرة (.العممي

 جات تقدير أفراد العينة لمستوى ر طردية موجبة دالة إحصائيا بين جميع د وتوجد عبلقة ارتباطي

فاعمية اتخاذ القرار  ودرجات المدارس الخاصة في محافظة الخميل مدراءل الذكاء الوجداني 

 .لدييم

 :وفي َضْوء النتائج التي توّصمت إلييا الدراسة أوصت الباحثة عدة توصيات, أىّميا

 . إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الخميل 

   عمى الذكاء  ا و مدى اعتمادىاصنع القرار وفاعميتيطرق إجراء دراسة بغرض المقارنة بين

 .في المدارس الحكومية والخاصة مدراءالوجداني لدى ال

  المدارس الجدد ضمن  مدراءإجراء دورات تدريبية ميمتيا تنمية ميارات الذكاء الوجداني لدى

حتى يكونوا قادرين عمى اتخاذ وذلك برامج تأىيمية أثناء الخدمة و قبل الخدمة لتطوير قدراتيم 

 عمى حد سواء. ونسانيواإلال تخمو من العقبلنية لة التي القرارات الفعا

   إعداد برامج تثقيفية لمعاممين في القطاع التربوي وزيادة الوعي لدييم بالذكاء الوجداني

وتضمين المناىج الدراسية بكميات التربية مواضيع تتعمق باتخاذ القرار وكيفية اتخاذه بفاعميو و 

 .ق لتنمية الذكاء الوجداني لدييمطر 
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 ثقافية حول الذكاء الندوات المحاضرات و الاإلعبلمية لغرض عقد  بالمؤسسات ستعانةاال

الوجداني و حول اتخاذ القرار  لما لمموضوع من أىمية في نجاح األفراد عمى المستوى 

 .و عمى المستوى المؤسسي  بشكل خاصالمجتمعي العام 

 , اتخاذ القرار. : الذكاء الوجدانية ممات المفتاحيالك 
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Abstract: 

This study aimed at identifying the relationship between emotional intelligence and 

decision-making among principals of private schools at Hebron Governorate from their 

perspectives ,The study variables are (work location, gender, educational qualification, 

years of experience). The researcher relied on the descriptive analytical method. The 

study community consisted of all principals of private schools in the three directorates of 

education (North Hebron directorate,Central Hebron directorate andSouthern Hebron 

directorate ) ,and thenumber of principles at those directorates are 112 male and female 

principals, during the first semester of the academic year (2019/2020) . The size of the 

study sample reached (64) male and female principles who were chosen using the 

stratified random sample method, (57.1%) of the study population, and , Aquestionnaire 

of emotional intelligence and its relationship to decision-making were distributed to 

principles, which consisted of (46) paragraphs divided into two main topics and into ( 8) 

Domains. 

The first topic which is the emotional intelligence is divided into five areas (self-

awareness, self-organization, motivation, empathy, and social skills). The second topic 

which is the effectiveness of decision-making is divided into three areas (Creating 

decision-making, participating in decision-making, drafting a decision declaration).  

The study showed the following results: 

 The level of emotional intelligence among the principals of the private schools at 

Hebron Governorate from their point of view came very high. 



 ع 
 

 The level of effectiveness of decision-making among principals of private 

schools at Hebron Governorate from their point of view came very high. 

 There are no statistically significant differences in the level of emotional 

intelligence and the level of decision-making effectiveness  attributed to the 

study variables (work location, gender, educational qualification, years of 

experience). 

 There is a positive correlational relationship between all degrees of respondents' 

assessment level of emotional intelligence and the degrees of their effective 

decision-making. 

In light the study findings, the researcher recommended several recommendations, the 

most important of which are: 

In light of the results of the study, the researcher recommended several 

recommendations, the most important of which are: 

 Conducting a similar study in the governmental secondary schools at Hebron 

Governorate. 

 Conducting a study for the purpose of comparing between decision-making 

methods and their effectiveness and the extent of their dependence on emotional 

intelligence among principals in public and private schools. 

 Keywords:emotional intelligence ,decision making. 

 Conducting training courses which aim is to develop the emotional intelligence 

skills for new school principals within pre-service and in-service rehabilitation 

programs to develop their capabilities so they will be able to make effective 

decisions . 
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 :المقدمة.1.1

اإلنسانية  وسجل أسمى معانير العمم , وأجاد الحوار مع العقل,ن خير من أحيا النفوس, وأضاءىا بنو أ

العظيم عندما قال  وصدق افضل صبلة وتسميم. أوحنكتو رسولنا الكريم محمد عميو والعطف بذكائو 

 (21األحزاب: )﴾  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  ﴿في كتابو الكريم

لمعرفية وىذا ادى ا اىتم التربويون منذ القرن التاسع عشر بمفيوم الذكاء ومدى ارتباطو بالجوانبقد ل

لى ظيور عدة نظريات لتفسيره والبحث فيو وفي الفترة االخيرة كان اىتمام التربويين منصبا عمى إ

ن الذكاء ال يرتبط فقط بالمفيوم المعرفي التقميدي أبمفيومو الحديث والذي يؤكد عمى  دراسة الذكاء

يضا عمى عدة أوالذاتي   ولو تأثير  عيولكن يرتبط بكل الجوانب لدى الفرد ومنيا الوجداني واالجتما

بداعي و اتخاذ القرار وقد ظيرت عدة نظريات اإلالتفكير الناقد والتفكير ميارات ميارات لدى الفرد ك

في ىذا المجال في اآلونة االخيرة . وتعد نظرية الذكاء الوجداني احد ىذه النظريات التي جاءت لتؤكد 

اطف في  النظام المعرفي لمقدرات البشرية وىذا يخالف النظريات الدور الذي تمعبو االنفعاالت والعو 

 نسان .اإلالتقميدية التي نظرت لمعواطف واالنفعاالت كمعيق لمجوانب والميارات المعرفية في حياة 

عمى الصعيد لى االىتمام بالعنصر البشري ليس إيامنا ىذه  أولذلك تسعى جميع المؤسسات في  

ساسي من شخصية الفرد وكيانو  أيضا عمى الصعيد الوجداني كجزء أ مانا  العقمي المعرفي فقط و 

 (.2006)حسين ,

فان امتبلك معدل جيد من الذكاء الوجداني يتم من خبللو التحكم بالذات و االنفعاالت العاطفية, و 

االستماع إلى صوت العقل و الوجدان والمحافظة عمى اليدوء في جميع الظروف, والتفاؤل عمى الرغم 

 من المصاعب و المحن, والقدرة عمى قراءة المشاعر الشخصية ومشاعر االخرين عمى حد سواء

 .( 2001آزوباردي,)
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يضا عمى عممية اتخاذ القرارات وىو من المفاىيم التي أخرى فان اىتمام المؤسسات ينصب أومن جية 

متعددة . و قد درس كل دبيات  التربوية كما تمت دراسة ىذا المفيوم من مداخل األظيرت حديثا في 

اتخاذ القرار وعبلقتو بالذكاء و وضحوا ان ( Baciglupo,2013&Hess)من  ىيس وباسكيمبو 

امتبلك الذكاء بأنواعو و مياراتو  المختمفة يساعد صانعي القرار لتحديد ما إذا كانت لدييم الثقة الكافية 

خرين  الذين األجييم  , وىذا يختمف عن  لكي يتخذوا  القرار السميم ويقوموا بحل المشكبلت التي توا

ال يممكون مثل ىذه الميارات, كما أشار الباحثان إلى أن متخذي القرار الذين يدركون ويفيمون 

 عواطفيم الخاصة سيكونون أكثر فعالية في إدارة ىذه العواطف عند اتخاذىم لقرارتيم.

ة  لئلداريين وان نشطة المحورياألن عممية اتخاذ القرار من أومن خبلل قراءة الباحثة وجدت 

لنابعة ن حل المشكبلت يكمن في اتخاذ القرارات الرشيدة السميمة  اأىمية كبيرة ليا و أالمؤسسات تولي 

دارة  باألساليب إلعميو كفاءة اإلدارة, فمدى أخذ ا مر ىو الذي تتوقفا  األمن انفعاالت متوازنة وىذ

دارة أداة تطوير اإلداء يجعل اإلبلت واتخاذ القرارات وتنظيم مشكوالميارات العممية المتطورة في حل ال

لى أقصى إالمتوافرة في االتجاه المطموب   و تحسين لممجتمع, حيث تعمل عمى استغبلل الطاقات

مدى ممكن, فالمدير ىو العقل المدبر الذي يسعى لتوجيو األنشطة والقرارات بما يعود بالنفع عمى 

النظام التربوي التعميمي كغيره من وترى الباحثة أن   (٨٩٩١الدويك, مؤسستو والمجتمع ككل )

ىدافيا و ثمارىا المنشودة أكيمة لكي تحقق المؤسسة التربوية األنظمة المختمفة يحتاج إلى إدارة فاعمة ح

 غراضيا التربوية التي وجدت من اجميا .أو 

الحاضر وتغير الواقع, وتمتد بآثارىا إلى دارية التي تمس اإلىم الميارات أوبما أن صنع القرار ىو من 

 ن تدرس ىذه الميارة وتقدم أفضل المعمومات عنيا  حتىأمفة تخقبل. فعمى الدراسات التربوية المالمست

اسة  الذكاء الوجداني كأحد فنون ومن ىنا تأتي أىمية در و باالرتجال .اال تتسم ىذه القرارات بالعجمة, 

دارية اإليد من الميارات بقوة عمى كيفية اتخاذ القرار وفاعميتو و عمى العددارة االنفعاالت والتي تؤثر إ
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رادت الباحثة أعمى الطمبة والمعممين كحد سواء  مور التي تؤثرألدارية من ااإلن القرارات أوبما االخرى 

سمبا  ام معرفة مدى امتبلك مدراء المدارس لمذكاء الوجداني   وىل ىذا الذكاء يؤثر عمى قراراتيم ايجابا

الصحيح أنو ال مكان لمعواطف في العمل وأن التفكير  ن ىناك اعتقادا عند البعض أ.خاصة 

 دارة ناجحة وقرارات ناجحة .إوالمنطقي وحده يكفي لصنع 

و يمكننا القول إن دراسة الذكاء الوجداني وعبلقتو بعممية اتخاذ القرار, ٌتعد حاجة من الحاجات 

يا والحاجة إلييا في مجتمعاتنا العربية عامة و فمسطين بشكل خاص  الضرورية التي تثبت أىميت

األزمات المتتابعة التي عصفت بكثير من المنظمات والمؤسسات واألفراد والتي كان  نشوء,خاصة بعد 

 (.2017وعميق عمييا)النحال,  ليا تأثير كبير

 .مشكمة الدراسة: 2.1

ذاتو, فيي من الناحية الفنية تعتمد بشكٍل كبيٍر عمى شخصية  ُتعّد اإلدارة المدرسية عمما وفًنا في الوقت

جراءات محددة  المدير وأسموبو في التعامل مع المعممين والطمبة , وُتعّد أيضا عمًما قائًما عمى قوانين وا 

 (. 2011تيدف إلى توفير بيئة مدرسية تعميميٍة مناسبٍة )الطعاني,

لتربوّي والتعميمّي لم تعد اإلدارة المدرسية تعني ذلك المفيوم وفي ظّل التطورات والتغيرات عمى النظام ا

الذي يرتبط بأساليب معرفية فقط, بل أصبح أكثر شمواًل واتساًعا لتشتمل عمى جميع العبلقاِت 

 (. 2017اإلنسانيِة والمياراِت التي ُتسيم في سير المؤسسة التعميمية بالصورة المطموبة)ساكر,

التي تحدثت عن موضروع االدارة وصفات المدير الجيد السابقة من الدراسات  الكثيروتم اإلطبلع عمى 

سس التي يبنى عمييا اتخاذ القرار إلىي ا اوم عميو امتبلكياوما ىي الميارات والذكاءات  التي 

التي تحدثت عن الذكاء  السابقة لكن من خبلل اطبلع الباحثة فأن الدراسات اإلداري السميم  ,

دارة المدرسية  محدودة العدد إلساسية في مجال المؤسسات التعميمية واألد الذكاءات االوجداني  كأح
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االدارة في المؤسسات التجارية االقتصادية وليس موضوع  تناولتومعظم الدراسات في ىذا المجال 

المؤسسات التعميمية ليا خصوصية تختمف عن غيرىا من فأن و من وجية نظر الباحثة   . تعميميةال

ؤسسات فيي مصانع لؤلجيال القادمة وأماكن لتقديم السموك بمعناه المتزن  ولذلك يمعب الذكاء الم

ال بد من دراستو ,كما الحظت الباحثة من خبلل تعامميا مع عدة  الوجداني لمدراء ىذه المؤسسات دوراً 

بين  قة عبلىل ىناك مدراء في عدة مدارس ان طريقة اتخاذ قرارتيم مختمفة ولذلك ارادت معرفة 

وعميرو, فرإن مرشكمة الدراسرة تتبمرور فري معرفرة الرذكاء الوجداني الذكاء  الوجداني واتخاذ القرار . 

 .وعبلقتو باتخاذ القرار عنرد المردراء في المدارس الخاصة من وجية نظرىم

 .أسئمة الدراسة:3.1

قرار لدى مدراء المدارس الخاصة في تسعى ىذه الدراسة التعرف إلى الذكاء الوجداني وعبلقتو باتخاذ ال

محافظة الخميل من وجية نظرىم , وفي سبيل ذلك تتصّدى ىرذه الدراسة لئلجابة عن السؤال الرئيس 

 اآلتي:

افراد عينة درجات تقدير  بين ((a ≤ 0.05   ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى ةتوجد عبلقىل 

 .محافظة الخميلمدارس الخاصة في ال مدراءاتخاذ القرار لدى الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني وفاعمية

 وينبثق من التساؤل الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:    

  المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية  نظرىم؟ مدراءما مستوى الذكاء الوجداني لدى 

  لخميل من وجية المدارس الخاصة لدى محافظة ا مدراءما مستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى

 نظرىم ؟
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  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةوق ىل توجد فر(a ≤ 0.05)   بين متوسطات درجة

المدارس الخاصة بمحافظة  مدراء( لمستوى الذكاء لدى  دراءر  أفراد عينة الدراسة ) المتقدي

 ل ( ؟ الخميل تعزى لمتغيرات ) الجنس ,  المؤىل العممي,  سنوات الخدمة , مكان العم

  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(a ≤ 0.05) بين متوسطات درجات

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل  مدراءتقدير عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 تعزى لمتغيرات ) الجنس , المؤىل العممي , سنوات الخدمة , مكان العمل ( ؟

 اسة:.فرضّيات الدر 4.1

 انبثقت عن أسئمة الدراسة الفرضيات اآلتية:

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(a ≤ 0.05 )  بين متوسطات
المدارس الخاصة في  راءلمستوى الذكاء الوجداني لدى مددرجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 محافظة الخميل تعزى لمتغير مكان العمل .

 داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات(a ≤ 0.05 )   بين متوسطات
المدارس الخاصة في  راءلمستوى الذكاء الوجداني لدى مددرجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس .

 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةa ≤ 0.05 بين متوسطات )
المدارس الخاصة في  راءلمستوى الذكاء الوجداني لدى مدر أفراد عينة الدراسة درجات تقدي

 محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي .

 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةa ≤ 0.05)   بين متوسطات
رس الخاصة في المدا راءالذكاء الوجداني لدى مددرجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى 

 محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة .
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  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللة(a ≤ 0.05 )   بين متوسطات
المدارس الخاصة  راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مددرجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمست

 في محافظة الخميل تعزى لمتغير مكان العمل .

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال(a ≤ 0.05)  بين متوسطات
المدارس الخاصة  راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مددرجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمست

 في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس .

 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةa ≤ 0.05 ) توسطات بين م
المدارس الخاصة  راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مددرجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمست

 في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي .

 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةa ≤ 0.05 بين متوسطات )
المدارس الخاصة  راءذ القرار لدى مدوى فاعمية اتخادرجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمست

 في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة .

 ( توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوىa ≤ 0.05)  بين درجات تقدير
 راء المدارسي وفاعمية اتخاذ القرار لدى مدأفراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجدان

 ل .الخاصة في محافظة الخمي

 .أىداف الدراسة:5.1

 سعت ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية:

  التعرف  عمى مستوى الذكاء الوجداني لدى مدراء المدارس الخاصة. 

  التعرف عمى طبيعة العبلقة بين الذكاء الوجداني واتخاذ القرار لدى أفراد عينة الدراسة. 

  في الذكاء الوجداني , والتي قد تعزى كشف داللة الفروق لدى مدراء أفراد عينة الدراسة

 لمتغيرات : ) الجنس , سنوات الخبرة , المؤىل العممي , مكان العمل ( .



8 
 

  : كشف داللة الفروق لدى مدراء أفراد عينة الدراسة في اتخاذ القرار, والتي قد تعزى لمتغيرات

 ) الجنس , سنوات الخبرة ,المؤىل العممي , مكان العمل ( .

  اد عينة الدراسة في اتخاذ القراراألسموب السائد لدى مدراء أفر التعرف عمى. 

 أىّمية الدراسة: . 6 .1

الوجداني وعبلقتو  نيا تسعى لدراسة الذكاءأسة في الموضوع الذي تتناولو حيث ىمية الدراأتكمن 

الناحية  ىمية كبيرة سواء من الناحية النظرية اوأال شك ان ىذا الموضوع ينطوي عمى و باتخاذ القرار.

 التطبيقية .

 األىمية النظرية لمدراسة :

  المدارس في محافظة الخميل من خبلل التعرف عمى  مدراءيؤمل أن تفيد نتائج ىذه الدراسة

مستوى الذكاء الوجداني لدى مدراء المدارس من وجية نظرىم ومدى تأثيره عمى  االرتقاء 

م خاصة وان اتخاذ القرار من المسائل بالعمل التربوي في مدارسيم من خبلل فعالية قراراتي

 الميمة والمؤثرة عمى المستوى الفردي والمؤسسي .

 ىذه الدراسة منطمقًا لدراسات وأبحاث جديدة في التربية وعمم النفس نظرًا لما تبرزه من  كونقد ت

 ياة العممية و فاعمية اتخاذ القرار .أىمية دور الذكاء الوجداني في الح

 التطبيقية ( لمدراسة : األىمية العممية )

  نتائج الدراسة قد توجو القائمين عمى التربية والتعميم في محافظات فمسطين في القطاع الخاص

عمى تنمية الذكاء والعام إلى تكثيف الجيود وعمل دورات تدريبية لمموظفين لتساعدىم 
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اختيار الموظفين من وسائل تحسين فعالية القرار. و أعادة النظر في كيفية  ةالوجداني كوسيم

 بناء عمى قراراتيم ومدى فاعميتيا .

  جراء دراسات في موضوعات إلرفد المكتبة بدراسة جديدة تعكس الواقع وتعطي أفكارا لمباحثين

 مشابية.

 .مصطمحات الدراسة وتعريفاتيااإلجرائية:7.1

  استخدمت الدراسة المصطمحات اآلتية :

  : )ولمان في كتابو الذكاء الوجداني فقد عرفو جالذكاء الوجداني)اصطالحاEmotional 

Intelligence ز بينيا , والقدرة يبأنو القدرة عمى فيم االنفعاالت لدى اآلخرين ومعرفتيا والتمي

 p5(.Goleman : 1995)عمى ضبطيا , والتفاعل معيا بإيجابية

 :)فمسطين  المدارس الخاصة في محافظة الخميل مدراءىو قدرة الذكاء الوجداني )اجرائيا /

عمى فيم  االنفعاالت الذاتية والتحكم بيا و فيم انفعاالت اآلخرين والتعامل معيا بفاعمية , 

 والتي تقاس من خبلل استبانة الذكاء الوجداني التي أعدتيا الباحثة ليذا الغرض .

 : )ىو "عممية اختيار نيج أو بديل أو تصرف معين أو آلية لمسموك  اتخاذ القرار)اصطالحا

) معوض كمة معينة بصورة عقمية مخطط ليا"بين عدد من البدائل لمواجية موقف أو مش من

 13ص ( .2013

  :) المدارس الخاصة في محافظة الخميل / فمسطين عمى  مدراءىو قدرة اتخاذ القرار) إجرائيا

ن عدة استخدام مياراتيم العقمية والفنية والخبرة العالية لدييم من أجل اختيار البديل االنسب م

بدائل واختيار الحل االمثل لممشكبلت التي تواجييم سواء مع الطمبة او المعممين او المجتمع 
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المحمي او في اي مجال لو عبلقة بعمميم كمدراء والتي تقاس من خبلل استبانة الباحثة التي 

 أعدت ليذا الغرض .

 : المسؤول األول عن إدارة  تعرفو وزارة التربية والتعميم الفمسطينية بأنو ىو مدير المدرسة

المدرسة,  وىو الشخص المعين من قبل وزارة التربية والتعميم ليكون مسؤواًل عن جميع األمور 

اإلدارية والفنية واالجتماعية داخل المدرسة وىو المسؤول األول في تطبيق اإلجراءات المناسبة 

وزارة التربية والتعميم لغرض تحقيق األىداف والتنسيق مع اإلدارات التربوية العميا ) 

 ( .2006,الفمسطينية

 ىي مدينة في دولة فمسطين في المنطقة الجنوبية الغربية منيا وتبعد عن  :محافظة الخميل

كيمو متر وتعتبر مدينة الخميل التي تقع عمى ارتفاع  30العاصمة الفمسطينية )القدس( مسافة 

فمسطينية في الضفة الغربية وثاني م فوق مستوى سطح البحر أكبر المدن ال 930ما يقارب 

وسميت الخميل بيذا األسم نسبة إلى سيدنا  أكبر مدينة في دولة فمسطين بعد مدينة غزة .

إبراىيم عمية السبلم . حيث إن االعتقاد السائد عنو أنو سكن المدينة في منطقة الحرم 

وحبرون.  اإلبراىيمي بعد أن ىاجر من مدينة أور السومرية , ومن أسمائيا أربع

https://mawdoo3.com/ 

 : صة وتخضع اممموكة ألحد المواطنين او لجية خيقصد بيا المدارس ال المدارس الخاصة

أيضا لوزارة التربية والتعميم وتتبنى المناىج الدراسية نفسيا المطبقة في المدارس المناظرة ليا 

 ومي الفمسطينيمن مدارس التعميم الحك

 https://eservices.mohe.ps/kg_license/institutes.php?tab=schools . 

 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://eservices.mohe.ps/kg_license/institutes.php?tab=schools
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 حدود الدراسة:8 .1

 تتمثل حدود الدراسة في اآلتي :

  المدارس  مدراءالذكاء الوجداني لدى  : اقتصرت ىذه الدراسة عمى دراسة عيةالموضو الحدود

الخاصة في محافظة الخميل المتمثمة في المجاالت اآلتية : ) ميارة الوعي بالذات , تنظيم 

الذات , الدافعية , التعاطف , الميارات االجتماعية ( وعبلقتو باتخاذ القرار المتمثل في 

عبلن اتخاالمجاالت التالية : ) تييئة اتخاذ القرار , المشاركة في  ذ القرار , صياغة وا 

 .القرار(

  ومديرات المدارس الخاصة في  مدراء: يتكون مجتمع الدراسة من جميع  يةالبشر الحدود

شمال الخميل ( في محافظة  مدراءالخميل ,  مدراءجنوب الخميل ,  مدراءت التربية الثبلث) يريامد

 ومديرة . امدير  112الخميل / فمسطين والبالغ عددىم 

 تم إجراء ىذه الدراسة في محافظة الخميل حصرًا / فمسطين .:  ود المكانيةالحد 

  : اقتصرت الدراسة عمى المدارس الخاصة في محافظة الخميل / فمسطين الحد المؤسسي

 التابعة لوزارة التربية والتعميم .

  : اسيالدراسي األول وبداية الفصل الدر  الفصل نياية أجريت ىذه الدراسة فيالحد الزمني 

 (  2020–2019الثاني من العام الدراسي )
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 النظري  :اإلطارأوًل

اشتمل ىذا الفصل من الدراسة عمى األدب النظرّي الذي تناول عرضًا لمجاالت الدراسة التي تضم: 

نظريات الذكاء, والذكاء المتعدد, , لذكاءوتوضح الباحثة فيو مفيوم ا :الذكاء الوجداني :المحور األول

لمدرسة وتطبيقات , أىمية الذكاء الوجداني لمدير امفيوم الذكاء الوجداني, أىمية الذكاء الوجداني

 . الذكاء الوجداني

, الفرق بين اتخاذ القرار وصناعة الباحثة فيو مفيوم اتخاذ القرار : وتوضحاتخاذ القرار:الثاني المحور

 . المؤثرة في فاعمية اتخاذ القرار , العواملت المدرسية , خطوات اتخاذ القرارع القراراالقرار وأنوا

 : الذكاء الوجدانيالمحور األول

 تمييد:

إن معرفة اإلنسان لعواطفو وانفعاالتو تجعل منو إنسانا قادرا عمى السيطرة  عمى ذاتو واكثر إيجابية 

 مى نجاحو في حياتو العممية .ونجاحا في التعامل مع اآلخرين , مما ينعكس ع

 أتي ومن ىناتوينظر البعض إلى االنفعاالت عمى إنيا أمر مزعج يؤثر سمبا عمى منطقة العقل 

مفيوم الذكاء الوجداني ليؤكد أىمية انفعاالتنا وعواطفنا في نجاحنا أو فشمنا في ضرورة التعرف عمى 

"اعرف نفسك " تتعمق بحجر الزاوية في  مواقف الحياة وأثناء تواصمنا مع اآلخرين ,وحكمة سقراط

 (.2009الذكاء الوجداني وىو وعي الفرد بمشاعره ) الشيري ,
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( في كتابة الذكاء الوجداني Golman) لى جولمانأشار مفيوم الذكاء الوجداني يعود ان فضل انت

باطو بعدة لمذكاء الوجداني وارت ,والذي تبعو عدة كتب ومقاالت تتناول الجانب التطبيقي والعممي

 (.2002نفسية )الخضر,و جتماعية مجاالت تربوية و ا

 أوًًل: نظريات الذكاء

حاولت تفسير طبيعة الذكاء ما اختمف عمماء النفس في طبيعة  الذكاء ومفيومو  ومن النظريات التي 

 :يمي

  :نظرية العوامل المتعددة النظرية األولى

ون من مجموعة من العوامل أو القدرات المتعددة , يرى ثورندايك صاحب ىذه النظرية أن الذكاء يتك

وجود عدد من القدرات تعمل بشكل مشترك في ما بينيما ,  و ولمقيام بعممية عقمية ما ال بد من تضافر

ويرى ثورندايك أن العمميات العقمية ىي نتاج لعمل الجياز العصبي المعقد الذي يؤدي وظيفتو عمى 

ويرى ثورندايك  لعدة عوامل و خصائصعمى أنو مجرد امتزاج  نحو كمي ومتنوع بحيث يصعب وصفة

 لمذكاء : اأن ىناك أنواع

 . الذكاء المجرد : وىو القدرة عمى معالجة األلفاظ والرموز والمفاىيم المجردة بكفاءة 

 قامة عبلقات اجتماعية إعمى التفاعل بفاعمية مع األخرين : وىو القدرة الذكاء االجتماعي

 .ناجحة 

, )العجميء الميكانيكي: ىو قدرة الفرد عمى التعامل مع األشياء المادية المحسوسة الذكا-3

2009). 
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 ثانية : نظرية العوامل العاطفية النظرية ال

تكون من عدد من القدرات العقمية األولية وىذه ييرى ثايربيستون صاحب ىذه النظرية أن الذكاء 

بيًا ال مطمقًا وأن بعض العمميات المعقدة يوجد بينيا القدرات مستقمة عن بعضيا البعض استقبلاًل نس

عامل رئيسي مشترك يدخل في عدد من العمميات وال يدخل في البعض اآلخر فمثبًل حتى نفيم الجبر 

ال بد من تضافر القدرة العددية والقدرة عمى التصور البصري والقدرة عمى االستدالل وفيمنا القصيدة 

قدرة عمى فيم المعاني والطاقة المفظية والقدرة عمى التركيز  ) العجمي , الشعرية ال بد من تضافر ال

2009) . 

 ثانيا : تطور نظريات الذكاء

حديد خاصيتين بت قام جاردنر في نظريتو الحديثة لمذكاء بالحديث عن عدة أنواع لمذكاء كما قام

 نواع  الذكاء وىي.أمشتركتين بين جميع 

 كن اكتسابيا وتنميتيا .أنيا ليست وراثية فقط بل يم-1

 أنو يمكن تعمميا والتدريب عمييا .-2

 ىي كما يمي:من منظور جاردنر  والذكاءات 

  الذكاء المفظي ) المغوي ( : وىو الحساسية لمغة المنطوقة والمكتوبة والمقدرة عمى تعمم المغات

كتاب , والشعراء , واستخداميا في التعبير عن النفس واألشياء األخرى , يتسم بيذا الذكاء ) ال

 المحامون , الخطباء( .

  الذكاء المنطقي )الرياضي( : ىو القدرة عمى تحميل المشكبلت منطقيًا واتمام العمميات

 الحسابية المعقدة والقدرة عمى التقسي والبحث العممي والتعميل واالستنتاج والتفكير الناقد .
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  بين حركات الجسم من اجل تحقيق الذكاء الحسي ) الحركي( : ىو المقدرة عمى التنسيق

 أىداف معينة كحركات البلعب الرياضي أو الطبيب الجراح أو النحات والرسام . 

  الذكاء التفاعمي )االجتماعي( : ىو القدرة عمى فيم دوافع ورغبات اآلخرين والتفاعل معيم

 والتأثير فييم وعادة ما يتصف بيذا الذكاء المعممون والقادة .

 حاسيسو ودوافعو أالفرد عمى فيم نفسو والتعرف عمى ) الفردي ( : ىو قدرة  الذكاء الذاتي

 مكاناتو ومعموماتو في تطوير ذاتو واتخاذ القرارات المناسبة لو.إواالستفادة من 

 النغمات والتمييز بينيم. وتأليفداء أغمي )الموسيقي( : ىو القدرة عمى الذكاء الن 

 دام المساحات والفراغات المكانيةعمى تقدير واستخ الذكاء المكاني )البصري( :ىو القدرة. 

  الذكاء الحيوي ) البيئي ( : ىو القدرة عمى التعايش مع البيئة المختمفة وتمييز وتصنيف

 (.2013األشياء الموجودة فييا من الحيوانات وغيرىا من الكائنات الحية) إبراىيم , 

في المراجع التربوية لم يكن  خرى أنواع أمن ناقشتو وما يتم م نواع لمذكاءاتأوجميع ما ذكر من 

الذي يرتكز عمى فقط و عمى الذكاء العقمي  في الحكم عمى الذكاء  قديمًا فقد كان االعتماد معروفا َ 

أثبتت الدراسات الحديثة أنو بالرغم من أىمية الذكاء  كما  التحصيل الدراسي والقدرات المعرفية, ولكن

إال أنو ليس كافيًا في مواقف الحياة المينية واالجتماعية باعتبار أن العقمي في التحصيل  الدراسي 

 ( . 2013, وع بين العقل والقمب معا ) الحراحشاإلنسان كائن يجم

 الذكاء الوجدانيثالثا: نموذج 

ظيرت عدة نماذج لمبحث في أىمية الذكاء ,المختمفة بسبب االىتمام بالبحث في أنواع الذكاءات 

ومنيا نموذج القدرة لمذكاء الوجداني ويتبنى ىذا النموذج كل من )ماير و سالوفي( يضًا أالوجداني 
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عمى ت والذكاء مجالين منفصمين وأكدوا ن االنفعاالألى إديا النظريات القديمة التي تنظر الذين تح

 (.Mayer & Salovy,2001الدور الميم الذي تمعبو االنفعاالت في النظام المعرفي لمقدرات البشرية)

 تعريف الذكاء الوجداني:

االخيرة, وقد اختمف  اآلونةيعتبر مفيوم الذكاء الوجداني من المفاىيم التي حظيت باىتمام كبير في 

وقاموا بترجمتو بأربعة   Emotional intelligence)جنبي )األالتربويون في ترجمة المصطمح 

و لى الذكاء االنفعالي ,إا االتجاه الثاني مأ ول قام بترجمتو الى الذكاء العاطفي,ألاتجاىات .االتجاه ا

لى  ذكاء المشاعر إتجاه الرابع الذي ترجم المصطمح خيرا االألى الذكاء الوجداني و إاالتجاه الثالث 

 (.2019)الحطاب ,

النفس وقواىا والوجدان في المغة :  ،  وقد اعتمدت الباحثة في ىذا البحث مصطمح الذكاء الوجداني

جداني اسم منسوب إلى وجدان أي ما يدرك بالقوى الباطنية و  ثر بو من لذة أو ألم .والباطنية وما يتأ

دراك مشاعر اآلخرين واإلحساس بيم.ويعرف الوجدان لغة في وىي الوجدانية :  – القدرة عمى فيم وا 

خر استثارة آأو المشاعر أو العواطف , بمعنى  قاموس أكسفورد بأنو " أي اضطراب أو تييج في العقل

ي الحالة العقمية " , وقد ورد الوجدان في معجم المنجد أنو : " النفس وقواىا القاىرة " ) عوض , ف

نو مجموعو من الميارات االنفعالية أالذكاء الوجداني بGolman,1995)ويعرف جولمان ) ( .2009

( ان  Gorge, 2000التي يتمتع بيا الفرد و البلزمة لمتفاعبلت المينية ومواقف الحياة .ويرى جورج)

خرين من خبلل التفكير وفيم المعرفة االنفعالية بحيث آلالذكاء الوجداني ىو القدرة عمى فيم مشاعر ا

تج يجاد نواإنو القدرة عمى أ( ب2006ويعرفو حسين عبد اليادي ) باآلخرين,يستطيع الفرد التأثير 

موعة من السمات المزاجية نو مجأ( ب2011كما يعرفو ناصر). خرينايجابية من خبلل فيم عواطف اآل

 واالجتماعية والتي تؤثر عمى تنوع المحتوى الوجداني من حيث مدى فيم ودقة المشاعر.
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ف الذكاء الوجداني فمنيم من وكما يظير من التعريفات فقد اختمفت وجيات نظر التربويين حول تعري

انات العقمية مكاإل صمو عنمكانية فإشارة عن عدم أساس انو قدرات و في ىذا أليو عمى إنظر 

 داء وميارات اجتماعية و ذاتية .أن الذكاء الوجداني ىو عبارة عن اشار أالمعرفية ومنيم من 

 :أبعاد الذكاء الوجداني ومكوناتو رابعاً 

 بعاد الذكاء الوجداني وفقا لماير و سالوفي ن أأ(Mayer,Salovy,1990): ىي 

 عمى انفعاالت الوجوه والتعبيرات التي  فرددراك االنفعاالت : وتعني القدرة عمى تعرف الأ

 يقومون بيا .

 . قياس واستخدام االنفعاالت : القيام بتحسين األفكار من خبلل توظيف االنفعاالت 

 . فيم االنفعاالت ويعني التصرف بناء عمى االنفعاالت والتفكير المنطقي 

  تنظيم االنفعاالت : أي إدارة وتوجيو االنفعاالت. 

 بعاد الذكاء الوجداني ىي :أن إ( 2011)العموان ,كما ورد في  Golmanانكما يرى جولم

  الوعي بالذات ويتضمن ىذا القسم : معرفة الفرد لحالتو المزاجية حيث يكون لديو ثراء في

 حياتو االنفعالية ورؤية واضحة وثقة بالنفس.

  العاصفة وأال يكون عبدًا لفرد عمى تحمل االنفعاالت اإدارة االنفعاالت ويعني ىذا القسم : قدرة

 أي يشعر بأنو سيد نفسو . ,ليا

  دافعية الذات بمعنى : أن الذكاء الوجداني يؤثر بقوة وعمق في كل القدرات األخرى إيجابًا

 دائو بشكل عام .أعالية تؤثر عمى قدراتو العقمية و وسمبًا ألن حالة الفرد االنف
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  دراك لمشاعر م الوجداني مع غمما يؤدي إلى التنا الغيرالتعاطف ويقصد بو : معرفة وا 

 اآلخرين .

  الميارات االجتماعية ويقصد بيا : التعامل الجيد والفعال مع اآلخرين بناًء عمى فيم ومعرفة

 .مشاعرىم   

 : أىمية الذكاء الوجدانيخامساً 

بنائو يستطيع اإلنسان استخدام عواطفو لصالح نفسو وفي ترشيد سموكو وبمورة شخصيتو , وفي تربية أ

بالذكاء الوجداني  الذكاء اىذ يعرفبعواطف ذكية وصواًل إلى عالمو الميني والمراكز القيادية حيث 

وقد  بعاده ومياراتوأو يمكن التدرب عمى امتبلك جميع البشر ولكن بنسب متفاوتة  لدى موجود ووى

 منيا : و في كثير من األمور مؤثراً الوجداني  صبح الذكاءأ

 مثابرون ومحبوبون  لنجاح في الحياة والعمل , فاألكثر ذكاًء وجدانياً يعد السبب وراء ا

 وقادرون عمى القيادة والتواصل مع اآلخرين ويتميزون باإلصرار عمى النجاح والتفوق .

  من يمتمكون ذكاء وجدانيا يتميزون بالقدرة العالية عمى التحكم في التقمبات االنفعالية مع

فيو الصالح الشخصي دون التضحية بمشاعر اآلخرين وىم توظيف مشاعرىم وعواطفيم لما 

تتسع الفرص أماميم لمنجاح والتفوق  و بالتاليم جيدًا ما يواجييم من آمال أو اآل يتفيمون

 وتكوين عبلقات إنسانية فعالة مع اآلخرين .

  يؤثر الذكاء الوجداني لممجموعات واألفراد عمى تحسين اإلنتاج لما في ذلك من قدرة عمى

ضغوط العمل فيو يخمق نمطا مستقرًا من العبلقات العامة اإليجابية بين األفراد مع  لتعاملا

 والعاممين لدى المؤسسة .
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  يؤثر الذكاء الوجداني عمى سموكيات الفرد ونظرتو الخاصة تجاه الحياة , كما يساعد عمى

 الحد من مشاعر القمق وتجنب اإلصابة بحاالت االكتئاب وتقمبات المزاج .

 عمى  وتساعد يساعد الذكاء الوجداني في امتبلك ميارات اجتماعية عالية المستوى

 التواصل مع اآلخرين والتعامل معيم بطرق ميذبة وواضحة .

  ال تقتصر أىمية الذكاء الوجداني عمى تعزيز القدرات القيادية وبناء ميارات العمل

عمى ونة الشخصية لمفرد أي قدرتو معب دورًا ميمًا أيضًا في تعزيز المر يالجماعي فقط , بل 

 . الصعبة والمرىقة نفسياً التعامل مع الظروف 

  يعتبر الذكاء الوجداني واحدًا من العناصر األساسية لتحقيق الدافعية والتي تمعب دورًا

كان النجاح مرتبطًا بالعمل أو الصحة الجسدية أو األىداف  ميمًا في تحقيق النجاح سواءً 

 (.2010الشخصية )ناصر , 

 سادسا: أىمية الذكاء الوجداني لمدير المدرسة

يمثل العنصر البشري أغمى ما تممكو أي مؤسسة تربوية , فيو الذي يحدد فعالية وأىمية الموارد 

من الممكن تطوير وتنمية أىم  واألخرى  التي تمنحيا وتوفرىا كل مؤسسة , ولذلك يمكن القول أن

نصر البشري وذلك من خبلل تطبيق سياسات إدارية فعالة وىو الع في المؤسسة جانب من الجوانب

حد أتعتمد في األساس عمى قوة ميارات الذكاء الوجداني لدى مدير المدرسة  وتشكل اإلدارة الناجحة 

الركائز الميمة ألي مجتمع من المجتمعات, فإذا كانت التربية بمفيوميا الحديث عبارة عن عممية 

ج ىذه العممية ممقاه عمى عاتق القيادات اإلدارية المسؤولة ) المدراء ( حيث التطوير والتغيير , فإن نتائ

 (.2010يقع عمييم عبء اتخاذ القرارات لمتغمب عمى المشكبلت و مواجيتيا بكفاءة )ناصر , 
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وقد شيدت السنوات القميمة الماضية اىتمامًا متزايدًا لمفيوم الذكاء الوجداني وذلك بعد إصدار دانيل 

م عن الذكاء الوجداني ويرى فيو أنو ال تعارض بين الذكاء العقمي 1995كتابًا لو في عام جولمان 

معرفتو  بالذكاء الوجداني أن يتقمص مشاعر  والذكاء االنفعالي  , كما يستطيع المدير من خبلل

مى  اآلخرين الذين يتعامل معيم مما يسيل عميو التعرف عمى طريقة تفكيرىم ومشارعيم وىذا يساعده ع

التعامل معيم.ومن ىنا يمكن القول أنو من الضروري جدًا توافر الميارات الوجدانية واالجتماعية 

الرئيسية المكونة لمذكاء الوجداني , وذلك لنجاح مدير المدرسة سواء عمى المستوى الشخصي أو 

 (.Bar-On , R , 2001االجتماعي أو االكاديمي )

  :فعالية اتخاذ القرارالمحور الثاني

حظيت صناعة القرارات باىتمام بالغ من قبل عمماء اإلدارة والعموم االجتماعية عمى مدى سنوات القرن 

العشرين , وصنع القرار ىو عممية ميمة تخص الحاضر وتغير الواقع , ويمتد اثرىا إلى المستقبل  

ية التربوية , فالمعممون وان عممية صنع القرار ىي لب العممية اإلدارية , كما أنيا لب العممية التعميم

والمديرون والموجيون وغيرىم يقومون بحكم عمميم وأدوارىم باتخاذ قرارات ليا أثرىا عمى العممية 

 التعميمية واإلدارية فبعضيا يتعمق بالمادة أو المحتوى وبعضيا يتعمق بالتعامل.

عمى األقل, لذلك و مرض كما يمكن اعتبار اتخاذ القرار نشاطا لحل المشكبلت , ينتيي بحل مثالي أ

 تخاذ القرار .اال كون مقبولة أو غير مقبولة , وىنا تستعرض الباحثة تعريففيو عممية يمكن أن ت

الخيارات الممكنة والمثالية  القرار لغة : ىو اختيار نيج أو طريقة أو آلية لمسموك من بين عدد لمبدائل و 

 . (1990,صطفى  والزيات م)

 



21 
 

 :صطبلحية ومنياتنوع التعريفات االو ت

  ىو الحل األمثل واألكثر مبلئمة لتحقيق اليدف بما يتناسب مع خصائص الموقف(  

 (.2013,معوض

  عممية عقمية مخططة ومنظمة , تعتمد المفاضمة بين جميع البدائل والحمول

في الوصول حيا أنجالمطروحة لحل الموقف او المشكمة الختيار أنسب الحمول و 

 ( .2014,بو عودة أ )لميدف 

 نواع القرارات اإلدارية أأوًل: 

عممية  صنع القرار تشمل مجاالت عديدة منيا ما يتعمق بالمناىج وطرق التدريس , والتمويل واألبنية 

واإلدارة وشؤون الطمبة , وىذه العممية ليا مستويات مختمفة فيناك المستوى العام والمستوى الخاص , 

 والمستوى التنفيذي في المدرسة .

ذا كانت إدارة المدرسة ىي المسؤولة عن تنفيذ القرارات من الجيات اإلدارية العميا فإن تمك اإلدارة وا  

يكون من مياميا إعادة صياغة القرارات الفوقية في إطار تنفيذي جديد يتفق مع إدارة طبيعة المدرسة 

ة والقوى والعوامل لكي يتم تطبيقو في حدود اإلمكانات المتاحة أو ضمن تغييرات المواقف الطارئ

المؤثرة عمى عممية التنفيذ داخل المؤسسة التربوية , ومن ثم فالقرار الذي يتخذ عمى مستوى المدرسة 

ى األعمى كما ينبغي يجب أن تتوفر لو نفس األسس التي تتوفر في عممية اتخاذ القرارات في المستو 

وفر العديد من البدائل واالختيار من بينيا ساس المعمومات والبيانات الدقيقة والشاممة وتأأن يبنى عمى 

سموب العممي و البد من أن يطبق مدير المدرسة األولكي يتحقق ذلك  الجيدة قنوات االتصالوكذلك 
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ىداف أجيا المعمومات ويوظفيا في تحقيق الفني في عممية صنع القرار واتخاذه ودعمو ويستخدم تكنولو 

 (.2013فيو  ) امجد , ة لى النتائج المرجو إلوصول او  والقرار وذلك لكي يضمن فاعمية تطبيق

قرارات تنظيمية : وىي كل القرارات  نواع القرارات التي تخص المؤسسة التربوية بانياأويمكن اختصار  

التي تتخذ ضمن الوظيفة الرسمية التي يشغميا المدير في المؤسسة التربوية .و القرارات الروتينية : 

  . التخاذىاالتي يتكرر إصدارىا يوميا وال تتطمب وقتا وجيدا كبيرين  وىي عبارة عن القرارات

 اتخاذ القرار في : العوامل المؤثرة ثانياً 

  مل النفسية العوا-1

يقصد بالعوامل النفسية ىي تكوين الفرد النفسي , ويشمل تمك االتجاىات والخبرات السابقة  والدوافع 

 .ومنظومة القيم 

تأثر بالصفات السيكولوجية لمفرد وأيضا سموك الفرد يتأثر نتيجة لمتغيرات فصنع القرار عممية ت 

التي تحدث داخل جسم االنسان كما يتأثر باالنفعاالت التي تنتابو خبلل الظروف  الفيزيولوجية

 .  (2011,الفقي )كالقمق والحزن والفرح   المختمفة والمواقف

متخذ القرار في مختمف مراحل عممية صنع القرار  ( أن الحالة النفسية تؤثر ع2006 ,محمد  )وأشار

خاصة فيما يتعمق بالمعمومات والبيانات التي يقوم بجمعيا , ومقدار الجيد المبذول وتقييم البدائل , 

 والعكس صحيح .  ومنطقياً  , فإن القرار المتخذ سيكون ناجحاً  اً فإذا كان تأثير ىذه العوامل ايجابي
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 العوامل اًلجتماعية -2

الضغوط التي تفرضيا الجماعات  الضغوط التي يمارسيا المجتمع عمى الفرد وايضاً  اويقصد بي

 ابالفرد ويترتب ع الفرد في بعض االحيان اتخاذ بعض القرارات ليساير الضغوط التي يمارسي المحيطة

 المجتمع عميو  .

 العوامل الثقافية -3

في مجتمع ما وىي تحكم تصرفات وسموك االفراد في  وىي العادات والتقاليد والقيم واالخبلق السائدة

المجتمع , وعميو فإن متخذ القرار يتأثر بيذه العوامل حتى يصل لمقرار أو البديل االفضل . )موسى , 

2010  . ) 

 داري واتجاىاتوإلخطوات صنع القرار ا:ثالثاً 

ر عمى عممية اتخاذ ير مباشي موقف معين يشتمل عمى عدة متغيرات تؤثر بشكل مباشر او غأن أ

لى أن القرار ناتج عن األثر لتمك المتغيرات عمى الفرد متخذ إ, وكثير من المتخصصين يشيرون القرار

 ( . Waknesn ,2009القرار  )

عممية ىم شروط أوبالنياية القرار ىو اختيار بين عدد من البدائل لحل المشكمة , وعميو ان من 

, رض الواقعأعدد من البدائل الممكنة , وان تكون قابمة لمتنفيذ عمى , وتوفر االختيار ىو توفر الحرية 

ن تتوفر كذلك اإلمكانات المادية , والتسييبلت البيئية المحيطة  وعامل الوقت , وىذا كمو يعد من و أ

وايجابًا وحتى  سمباً  ن تتوفر في موقف معين ألنيا تؤثر عمى عممية اتخاذ القرارأالمعطيات التي يجب 

 : تباع خطواتو وىي بصورة مختصرة إار المطموب منو ال بد من القر  يحقق

  . تحديد المشكمة 
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 حقائق عن المشكمة ال يانات وجمع الب. 

 قائمة من البدائل. تحديد 

 األمثل .و الحل أبديل اختيار ال 

  (  2002) حسنين , تطبيق الحل ومتابعتو . 

العوامل فضل ,واختيار البديل األ لبدائلفيما يتعمق بخطوة وضع  ا ( 2010ذكر حسن  ) و قد 

 المؤثرة في سموك المدير أثناء اختياره بين البدائل عند اتخاذ القرار .

 أىم المؤثرات واالتجاىات التي تؤثر في اتخاذ القرار :

 .السياسية  تجاىات_اال1

 .االجتماعية  تجاىات_ اال2

  .االقتصادية  تجاىات_ اال3

 . التنظيمية تجاىات_ اال4

 .القانونية  تجاىات_ اال5

 .النفسية  تجاىات_ اال6

 .التربوية  االتجاىات_ 7

 .عبلمية اإل تجاىات_ اال8

( إلى أن القرارات الفعالة ما ىي إال نتاج مدير فعال , وأن ىذا المدير المنتج  1970 ,اليواري)ويشير 

ي إال نتاج تنظيم فعال , وأن التنظيم ى الفعال ما ىو إال وليد مؤسسة فعالة , وأن المؤسسة الفعالة ما

 الفعال ما ىو إال نتاج فعالية عناصره جميعا .
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و أيو سواء المعرفية المؤثرة ف تجاىاتن فيم المدير العميق لكيفية   اتخاذ القرار واالأوترى الباحثة 

والمادية التي  ممكنو لجميع العناصر البشرية ةكبر فائدأمور التي تساعد في تحقيق ىم األأالنفسية من 

 يديرىا داخل وخارج مؤسستو التربوية ضمن القوانين والتعميمات الصادرة من اإلدارة العميا .

 دارة المدرسية أل: العالقة بين الذكاء الوجداني وارابعاً 

من فمسفة أي مؤسسة في اختيار وتدريب افرادىا ألن الذكاء  اً ميم اً أصبح الذكاء الوجداني جزء

يعتبر الوسط المدرسي من أىم و الناس كيف يعممون معًا لموصول إلى ىدف مشترك . الوجداني يعمم

دراسة وتحميل تأثيرات الذكاء الوجداني ,خاصة أن الدالئل والشواىد التجريبية  التي تستحقالمجاالت 

وقد اتضح مع .وشخصياً  قد بينت أن الذكاء المعرفي لمشخص ال يكفي لضمان النجاح االداري مينياً 

ور الوقت أن النجاح يمكن أن يكون نتيجة الستخدام الميارات الوجدانية بفاعمية عند مواجية مر 

 .(2010التغيرات الحياتية واتخاذ القرار وفي التقميل من مخاطر المشاكل الصحية والعقمية ) الميممي , 

من أبعادالعممية  ارت العديد من الدراسات واألبحاث إلى أىمية تطبيق الذكاء الوجداني كبعدشولقد أ

شارت أوىذا انطبلقًا من العبلقة المتبادلة بين التفكير والشعور والسموك , كما  اإلداريةالتعميمية و 

الدراسات الى ضرورة تطبيقات الذكاء الوجداني في المجتمع بصفة عامة والوسط المدرسي بصفة 

  ( . 2018,المغاري)خاصة

 

 

 

 



26 
 

 الدراسات السابقة  :ثانيا

 ة الحالية, وقد تّم استعراض باحثة باالطبلع عمى األدب التربوّي الذي يرتبط بموضوع الدراسقامت ال

 .الدراسات السابقة العربية واألجنبية بناًء عمى التسمسل الزمنّي من األحدث إلى األقدم

 دراسات تناولت الذكاء الوجداني وعالقتو بمتغيرات أخرى

المدارس الحكومية بمدينة  مدراءوى الذكاء العاطفي لدى ( بعنوان : مست2019دراسة ناجي سكر ) 

 .م القيادية من وجية نظر المعممينتياغزة وعالقتو بدرجة النجاح في ممارس

المدارس الحكومية بمدينة غزة  مدراءىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الذكاء العاطفي لدى 

( 736لجمع البيانات , وبمغت العينة من المعممين ) ودرجة نجاحو وقد استخدم االستبانة كأداة دراسة

لدى  العاطفيمعمم ومعممة , وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي  وتوصمت الدراسة إلى أن الذكاء 

عمى أساس مستوى ذكاءىم العاطفي  مدراءمرتفع وأوصت الدراسة إلى ضرورة اختيار ال مدراءال

 .  لتحسين االداء ستثمار ذكاءىم العاطفيمن خبلل ا مدراءواالىتمام بقدرات ال

وعالقتو  مدراء( بعنوان : مستوى الذكاء العاطفي لدى ال2018دراسة أبو الخير وأبو شعيرة ، )

 المدارس في المرحمة األساسية الدنيا التابعة لوكالة الغوث بمنطقة غرب غزة مدراءبتحسين أداء 

 .التعميمية 

في تحسين مستوى أداء  ووعبلقت مدراءتوى الذكاء العاطفي لدى الىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مس

من وجية نظر المشرفين في مدارس المرحمة األساسية الدنيا بمنطقة غرب غزة التعميمية  مدراءال

التابعة لوكالة الغوث , وقد استخدم المنيج الوصفي التحميمي , ومجتمع الدراسة تكون من المشرفين 

المرحمة األساسية في غرب محافظة غزة , كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع التربويين في مدارس 



27 
 

مدارس المرحمة األساسية غرب  مدراءالبيانات , ومن نتائج الدراسة أن مستوى الذكاء العاطفي لدى 

ظيرت وجود عبلقة وأ غزة التعميمية التابعة لوكالة الغوث من وجية نظر المشرفين كان متوسطاً 

وتحسين مستوى األداء لدييم حول مستوى الذكاء العاطفي , وايضا  مدراءبين ال الة احصائياً د وارتباطي

تعزى لمتغيري  مدراءعدم وجود دالة إحصائيا لتقديرات افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء العاطفي لم

 الجنس وعدد سنوات الخدمة .

ء الوجداني لممدراء وممارسات القيادة ( بعنوان : العالقة بين الذكا2017دراسة مولود وآخرون ) 

 التعميمية في المدارس الثانوية الماليزية .

وممارسات القيادة التعميمية في  مدراءىدفت الدراسة إلى التعرف إلى العبلقة بين الذكاء الوجداني لم

( 396اسة )المدارس الثانوية الماليزية , استخدم الباحث المنيج الكمي غير التجريبي وبمغت عينة الدر 

وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة لمدراسة , ومن أىم نتائج الدراسة أن المعممون ينظرون إلى  معمماً 

ي , أيضا توجد عبلقة إيجابية الىم لمقيادة التعميمية وكفاءة الذكاء الوجداني بمستوى عمدراءممارسة 

 .سات القيادة التعميميةوممار  مدراءذات داللة إحصائية قوية بين الذكاء الوجداني لم

( بعنوان : الذكاء Ponmozhi& T. Ezhibharathy,2017براىاتي )ازىدراسة بونموزي و 

 الوجداني لمعممي المدارس .

ىدفت الدراسة لمتعرف إلى الذكاء العاطفي لمعممي المدارس في مقاطعة تاميمنادو في اليند وتم 

( عينة من منطقة الدراسة وتم 150لعشوائية لجمع)استخدام طريقة المسح المعياري وتقنية العينات ا

استخدام مقياس لذكاء الوجداني كأداة لمدراسة ومن نتائج الدراسة تبين أن نسبة الذكاء الوجداني 

الجنس  بمتغير لممعممين عالية وأيضا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العينات الفرعية المتعمقة 

 والعمر .
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( بعنوان عالقة الذكاء  KURNIAWAN&SYAKUR, 2017ور ) دراسة كورنيوان وسياك

 العاطفي بمبادئ الفاعمية بالقيادة.

وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى العبلقة بين الذكاء العاطفي ومبادئ فاعمية القيادة . ىدفت الدراسة 

رس حيث استخدم المدا مدراءإلى التعرف إلى العبلقة بين الذكاء العاطفي ومبادئ فاعمية القيادة ل

 ة( مدرسة في مدين 22الباحث المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة , وتكونت عينة الدراسة من )

وقد استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لقياس مستوى الذكاء العاطفي , وقد  في أندونيسيا سورابايا

المدرسة الثانوية  مدراءعمية قيادة أظيرت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة كبيرة بين الذكاء العاطفي و فا

 ( .0.848في مدينة سورابايا مع معامل ارتباط ) 

( بعنوان " درجة ممارسة أبعاد الذكاء العاطفي لدى القيادات التربوية في 2016دراسة الشمري ) 

 المدارس األىمية بالرياض "

ى القيادات التربوية في المدارس ىدفت الدراسة الى التعرف إلى درجة ممارسة أبعاد الذكاء العاطفي لد

وتم  تربوياً  قائداً  83األىمية بالرياض .استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وبمغت عينة الدراسة 

لقياس الذكاء العاطفي . ومن ابرز نتائج الدراسة أن درجة ممارسة قادة   Golmanاستخدام مقياس 

يضا ال توجد فروق أاض جاء بدرجة منخفضة . و بالريالمدارس لمذكاء العاطفي في المدارس األىمية 

 ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة .

 

 



29 
 

 المدارس الثانوية مدراءالذكاء العاطفي لدى  ( بعنوان " مدى توافر2016، وتفاحة)  ةدراسة صبير 

 في محافظة الالذقية " 

المدارس الثانوية في محافظة البلذقية  اءمدر ى مستوى الذكاء العاطفي لدى عمىدفت الدراسة التعرف 

لمتغيرات : ) الجنس , ومكان االقامة , والمؤىل العممي ,  ودراسة الفروق بين متوسطات درجاتيم تبعاً 

كأداة لمقياس . وقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي  االستبانة الباحث وسنوات الخبرة ( . واستخدم

( 167المدارس الثانوية في محافظة البلذقية , البالغ عددىم )  دراءم, وشممت عينة الدراسة جميع 

المدارس الثانوية ىو  مدراءمديرا ومديرة .وكان من نتائج الدراسة أن مستوى الذكاء العاطفي لدى 

يضا يتأثر مستوى الذكاء العاطفي أقامة. و ال يتأثر بمتغير الجنس ومكان اإل مستوى مرتفع , وأنو

العممي وسنوات خبرتو في اإلدارة , حيث تبين وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات لممدير بمؤىمة 

المؤىل  المدارس الثانوية في محافظة البلذقية في مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغيري مدراءدرجات 

 سنة . 15كثر من أالعممي , وسنوات الخبرة 

ثرىا عمى أالمدارس الثانوية و  مدراءطفي ل( بعنوان مستويات الذكاء العا 2012دراسة الموزي )

 االنفعالي. ىدفت إلى تعرف مستوى الذكاء  التنظيمي لممعممين في محافظة العاصمة عمان الوًلء

المدارس الثانوية وأثره عمى الوالء التنظيمي لممعممين في  العاصمة عمان, وقد تكونت  مدراءلدى 

ا ومعممة, وأظيرت النتائج أن الذكاء االنفعالي لدى (معمم 280( مديرا ومديرة و)40العينة  من )

ومديرات المدارس الثانوية جاء بدرجة متوسطة, و أظيرت النتائج ايضا وجود فروق ذات داللة  مدراء

من ذوي المستوى  مدراءن الأا لمتغير الذكاء االنفعالي, حيث إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي تبع

من ذوي  مدراءفي مسألة الوالء التنظيمي لممعممين من ال الي كانوا أكثر تأثيراً المرتفع من الذكاء االنفع

موجبة بين متوسط تقديرات المعممين  ولمنخفض  .كما توجد عبلقة ارتباطيالمستويين المتوسط وا
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المدارس األساسية وبين متوسط تقديراتيم لمستوى الذكاء  مدراءومستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 ىم.مدراءني لدى الوجدا

 نماط التعمق لدىأ( بعنوان الذكاء اًلنفعالي  وعالقتو بالميارات اًلجتماعية و 2011دراسة العموان )

لتعرف عمى ا.ىدفت الدراسة طمبة الجامعة في ضوء متغيري التخصص والنوع اًلجتماعي لمطالب

مبة الجامعة وقام الباحث نماط التعمق لدى طأالذكاء االنفعالي وعبلقتو بالميارات االجتماعية و 

طالبا وطالبة من جامعة الحسين بن  475باستخدام المنيج الوصفي التحميمي وتكونت العينة من 

طبلل في مدينة معان .ولجمع البيانات تم استخدام ثبلثة مقاييس مقياس لمذكاء االنفعالي ومقياس 

بين الذكاء  ووجود عبلقة ارتباطيدراسة ظيرت  نتائج الألمميارات االجتماعية ومقياس ألنماط التعمق. و 

نماط التعمق, و وجود فروق ذات داللة احصائية في الذكاء االنفعالي أاالنفعالي والميارات االجتماعية و 

تقديرات المعممين و بين  لصالح االناث و  فروق في الذكاء االنفعالي لصالح التخصصات االنسانية.

المدارس األساسية وبين متوسط تقديراتيم لمستوى الذكاء  راءمدومستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 ىم .مدراءالوجداني لدى 

 ( بعنوان اًلسيام النسبي لمكونات )بار اون ( لنسبة الذكاء الوجداني2005دراسة الشناوي وخميل )

ء . ىدفت الدراسة لمعرفة مدى مساىمة مكونات الذكا بالتنبؤ بأساليب المجابية لدى طمبة الجامعة

مة المستخد)مجابية الظروف الصعبة واألزمات(الوجداني لدى)بار اون (بالتنبؤ بأساليب المجابية 

في جامعة  اآلدابمن كمية  طالباً  (327)عمى  "1989كارفر "عداد أحيث تم تطبيق قائمة المجابية 

مجابية وعدم  ساليب الأالذكاء الوجداني في  ألبعادثر  ايجابي أالمنوفية وكشفت النتائج عن وجود 

 وجود فروق تعزى لمتغير الجنس.
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( بعنوان الذكاء الوجداني وعالقتو بكل من التحصيل الدراسي والذكاء العام 2005دراسة موسى )

معرفة العبلقة بين الذكاء الوجداني وكل من التحصيل الدراسي لة دراسوىدفت ال.  طالب الجامعة لدى

شارت أية التربية في جامعة الزقازيق .و لبا وطالبة من كمطا 394والذكاء العام وتكونت العينة من 

النتائج لعدم وجود فروق في الذكاء الوجداني تعزى لمتغير الجنس وان ىناك فروقا في الذكاء الوجداني 

والتحصيل وال توجد عبلقة بين الذكاء الوجداني  ولعمر وانو ال توجد عبلقة ارتباطيتعزى لمتغير ا

 الوجداني والذكاء العام . بين الذكاء وارتباطي

(بعنوان كشف العالقة بين الذكاء الوجداني  2003Aitken&Higgs,يتكن) و ا دراسة ىيجس

, و ىدفت الدراسة  إلى استكشاف أىمية الذكاء الوجداني كوسيمة لمتنبؤ بإمكانية  القيادة وامكانية

 مديراً 40وتكونت عينة الدراسة من القيادة, وأجريت الدراسة في مركز تطوير القادة في نيوزيبلندا, 

مكانية  يعممون في مركز الخدمة العامة, وأوضحت النتائج أن ىناك عبلقة بين الذكاء الوجداني  وا 

 القيادة .

بعنوان ( Palmon-Reiter, Kobe,2001&Rickersبالمون، وريكرز )-كوب، وريتر دراسة

لى فحص العبلقة بين الذكاء الوجداني, إت , وىدف القيادة وعالقتيا بالذكاء الوجداني واًلجتماعي

والذكاء االجتماعي من ناحية والخبرات القيادية من ناحية  أخرى, وقد أجريت الدراسة عمى عينة 

اء ( طالبًا في جامعة نبرا سكا األمريكية, وقد أظيرت النتائج أن كبل من الذك192تتكون من )

االختبلف الموجود في الخبرات القيادية, وتبين أن عمبل عمى تفسير االجتماعي, والذكاء الوجداني 

 في الميارات القيادية أكثر من الذكاء الوجداني.  رئيساً  الذكاء االجتماعي يمعب دوراً 
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 :دراسات حول اتخاذ القرار

  : المشاركة في صناعة القرار التربوي واليات تفعيميا في المؤسسات( بعنوان2019دراسة جيتو )

 .عوديةلتعميمية السا

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستويات  المشاركة في صناعة القرار التربوي في مدارس البيئة 

ينبع بالسعودية , وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وشممت العينة عمى مدينة الممكية ب

عن طريق االستبانة مدرسة , وتم جمع البيانات  مدير( 18و ) تربوياً  ( مشرفاً 14منيم ) ( فرداً 32)

وأظيرت النتائج : أن القادة التربويون يمارسون مبدأ المشاركة في صنع القرار بدرجة متوسطة 

 . ,واقترحت الدراسة عدة اليات لتفعيل مشاركة العاممين في صنع القرار

المدارس الخاصة  مدراء: درجة فاعمية اتخاذ القرار لدى ( بعنوان 2018دراسة الشريف ) 

 . رضا الوظيفي لممعممينبالغزة وعالقتيا  اتفظابمح

المدارس الخاصة بمحافظات غزة من  مدراءىدفت الدراسة إلى تحديد درجة فاعمية اتخاذ القرارات لدى 

لمتغيرات الدراسة ) الجنس , المؤىل العممي , سنوات الخدمة ( , استخدم  تبعاً  وجية نظر المعممين

( معمما ومعممة وكانت االستبانة ىي 273د بمغت عينة الدراسة )الباحث المنيج الوصفي التحميمي وق

المدارس  مدراءدرجة فاعمية اتخاذ القرارات لدى  أن أداة الدراسة لجمع البيانات  ومن نتائج  الدراسة

ذات داللة عبلقة الخاصة بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين جاءت بدرجة كبيرة , وأنو ال توجد 

 مدراءوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة فاعمية اتخاذ القرارات لدى إحصائية بين مت

 ) الجنس , والمؤىل العممي , وسنوات الخدمة (. المدارس الخاصة بمحافظات غزة تعزى لمتغيرات 
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المساعدين بمدارس وكالة الغوث الدولية  مدراء( بعنوان : درجة مشاركة ال 2018دراسة مطر ) 

 . غزة في اتخاذ القرار وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدييم بمحافظات

المساعدين بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات  مدراءىدفت الدراسة إلى تحديد درجة مشاركة ال

غزة في اتخاذ القرار وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لدييم , وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي , وتم 

( مديرا مساعدا بمحافظات غزة عن طريق المسح الشامل وقد تم 271ى ) توزيع عينة الدراسة عم

ن مدراءاستخدام االستبانة كأداة لمدراسة وقد أظيرت نتائج الدراسة موافقة بدرجة كبيرة عمى مشاركة ال

المساعدين بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة باتخاذ القرار وأيضًا من نتائج الدراسة أنو 

في اتخاذ القرار تعزى لمتغير سنوات الخدمة  ينروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة المشاركتوجد ف

 .سنوات  10لصالح فئة أكثر من 

( بعنوان درجة فاعمية المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية من وجية 2018دراسة المخاريز ) 

فاعمية المشاركة في اتخاذ  .حيث ىدفت الدراسة إلى الكشف عن معممي محافظة  المفرق نظر

القرارات المدرسية من وجية نظر معممي محافظة المفرق .وقام الباحث باستخدام المنيج الوصفي 

االستبانة  كأداة ( معممين ومعممات وقد تم تطوير 108التحميمي وقد تم اختيار عينة عشوائية بمغت ) 

ن من أبرز نتائج ىذه الدراسة درجة مجاالت وكا 3فقرة موزعة عمى  24لمدراسة وقد تكونت من 

كانت بدرجة متوسطة وأيضًا عدم وجود فروق في حيث فاعمية المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية 

 درجة فاعمية المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية تعزى لمتغير الجنس أو المؤىل العممي.

المدارس الثانوية في محافظات  مدراءدى ( بعنوان : فاعمية اتخاذ القرار ل2017دراسة الخضري )

المدارس  مدراءتعرف إلى فاعمية اتخاذ القرار لدى لم.ىدفت الدراسة غزة وعالقتيا بإدارة األزمات 

الثانوية في محافظات غزة وعبلقتو بإدارة األزمات واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وتكون 
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ومعممة من  اً معمم(2509واشتممت عينة الدراسة عمى ) ( معمم ومعممة879مجتمع الدراسة من ) 

فاعمية اتخاذ أن معممي المرحمة الثانوية وتم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة , وأظيرت نتائج الدراسة 

بدرجة متوسطة وتوجد ذات داللة احصائية بين متوسطات جاء المدارس الثانوية  مدراءالقرار لدى 

المدارس الثانوية تعزى لمتغيرات الدراسة )  مدراءسة لفاعمية اتخاذ القرار لدى تقدير أفراد عينة الدرا

 أنو الجنس لصالح المعممين , ومتغير المؤىل العممي لصالح الماجستير فأعمى ( ومن النتائج أيضاً 

 عمية اتخاذ القرار ومستوى إدارة األزمات .اتوجد عبلقة ارتباطية موجبة بين ف

 مدارس الغوث الدولية بمحافظات غزة لإلدارة مدراءبعنوان درجة ممارسة ( 2016دراسة ضحيك )

مدارس  مدراء.ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة ممارسة  بالقيم وعالقتيا باتخاذ القرارات التشاركية

م الغوث الدولية بمحافظات غزة لئلدارة بالقيم وعبلقتيا باتخاذ القرارات التشاركية من وجية نظر معمميي

المؤىل العممي , سنوات الخدمة ( حيث استخدم الباحث المنيج , الجنس )في ضوء متغيرات الدراسة

. كما استخدم الباحث آداة االستبانة لجمع  اً ( معمم400)  التحميمي وقد بمغت عينة الدراسة الوصفي 

بدرجة عالية  تالمعمومات وتوصمت الدراسة إلى أن درجة مشاركة المعممين في اتخاذ القرارات جاء

, راد عينة الدراسة لئلدارة بالقيموأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أف

 ولممشاركة في اتخاذ القرارات تعزى لمتغير المؤىل العممي . 

التربية والتعميم بمحافظات غزة لمشفافية في  مدراء( بعنوان درجة ممارسة 2015دراسة شاىين ) 

ى درجة عمحيث جاءت ىذه الدراسة لمتعرف  . المدارس مدراء القرارات وعالقتيا بمستوى أداء خاذات

التربية والتعميم بمحافظات غزة لمشفافية في اتخاذ القرارات اإلدارية وعبلقتيا بمستوى  مدراءممارسة 

مت عينة الدراسة المدارس الحكومية حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي واشتم مدراءأداء 

ومديرة ( وتم اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع  اً مدير  195عمى )
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التربية والتعميم لمشفافية في اتخاذ  مدراءالبيانات , ومن أبرز نتائج ىذه الدراسة أن درجة ممارسة 

وال فروق تعزى  ة ومحافظات غزة كانت كبيرةالمدارس الحكومي مدراءالقرارات اإلدارية من وجية نظر 

 . لمتغيرات الدراسة

 مدراءمدارس  مدراء( بعنوان " درجة ممارسة انماط اتخاذ القرار لدى 2014دراسة الحراحشة )

ى درجة  عم". ىدفت الدراسة التعرف  التربية والتعميم في لواء قصبة محافظة المفرق في اًلردن

التربية والتعميم لمواء قصبة محافظة المفرق في  مدراءمدارس  مدراءلدى ممارسة انماط اتخاذ القرار 

( 223عشوائية مؤلفة من )  عينة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي , وتم اختيار االردن .

راسة أن درجة انماط لمدمعمما ومعممة . وتم استخدام االستبانة كأداة الدراسة  , ومن ابرز النتائج 

مرتفعة , كما أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات افراد عينة جاءت القرار اتخاذ 

ذات داللة إحصائية في استجابات  اً فروق أن ىناكا كمالجنس, والمؤىل العممي . الدراسة تعزى لمتغير

 .سنوات( 5 -1افراد عينة الدراسة  تعزى لمتغير سنوات الخدمة ولصالح الخدمة )

 ( بعنوان مشاركة  المعمم بصنع القرار المدرسي وعالقتو  Mosheti , 2013وشيتي  ) دراسة م 

وتيدف ىذه الدراسة إلى التعرف إلى مشاركة المعمم في صنع . باًللتزام التنظيمي في المدارس العميا

الكمي كما تزام التنظيمي في المدارس العميا وقد استخدمت الدراسة المنيج لالقرار المدرسي وعبلقتو باال

ومعممة من  اً معمم 221استخدمت الدراسة االستبانة في جمع البيانات , واشتممت عينة الدراسة عمى ) 

( ومن أبرز نتائج الدراسة  مشاركة المعممين في صنع القرارات المدرسية في مجال شؤون 252أصل 

زى لمتغير الجنس وأيضًا وجاءت بدرجة عالية, كما أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تع الطبلب

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة مشاركة المعممين في صنع القرار المدرسي يعزى لمتغير ) 
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وألصحاب الخدمة المؤىل العممي , سنوات الخدمة ( وذلك لصالح المؤىبلت العممية ماجستير فأكثر , 

 سنوات .  10فوق من فئة  

القرار  (  عنوانيا مشاركة المعممين في اتخاذOlga&Georgios،2013دراسة أولغا وجورجيوس )

.جاءت ىذه الدراسة لمكشف عن مشاركة المعممين في  وأثرىا عمى المدارس والمعممين في اليونان

صنع القرار في مختمف المجاالت وتأثير ذلك عمى المعممين ومدارسيم .وقد اتبعت الدراسة المنيج 

ة عمى عينة نابتم تطبيق االستقد دراسة االستبانة لجمع البيانات و الوصفي التحميمي وقد استخدمت ال

مشاركة المعممين  أن ومعممة ( وكان من أىم نتائج الدراسة اً معمم 143) تتكون من طبقية عشوائية 

القرارات المتعمقة بشؤون الطبلب  خاصة في في اتخاذ القرارات المدرسية جاء بدرجة عالية جدًا 

 .اً القرارات اإلدارية جاء منخفضفي مشاركة المعممين  شارت الدراسة الى ان .كما اوالمعممين 

( بعنوان مشاركة المعممين في صنع القرار وعالقتيا  Omobude, 2012دراسة أومبيدو )  

.ىدفت ىذه  الوظيفي في المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في منطقة آيدو ) نيجيريا ( بأدائيم

ف إلى درجة مشاركة المعممين في صنع القرار وعبلقتو بأدائيم الوظيفي في المدارس الدراسة إلى التعر 

 400الثانوية والخاصة .وقد نيج الباحث المنيج الوصفي التحميمي في دراستو وقد بمغت عينة الدراسة 

مشاركة أن توصمت الدراسة إلى   واستخدمت االستبانة في جمع البيانات ,  قد ومعممة و اً معمم

معممين في عممية صنع القرار في المدارس الخاصة اكبر منيا في المدارس العامة , وأنو توجد فروق ال

ذات داللة إحصائية في تأثير مشاركة المعممين في صنع القرار تعزى لمتغير ) الجنس , سنوات 

 الخدمة ( , لصالح الذكور والذين لدييم سنوات خدمة كبيرة .
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 :القرار باتخاذء الوجداني دراسات حول عالقة الذكا

المدارس  مدراء( بعنوان:فاعمية اتخاذ القرار وعالقتيا بالذكاء الوجداني لدى 2019راسة عدوان )د

 األساسية بمحافظات فمسطين الجنوبية .

 مدراءالكشف عن مستوى فاعمية اتخاذ القرار وعبلقتيا بالذكاء الوجداني لدى  الى ىدفت ىذه الدراسة

اسية بمحافظات فمسطين الجنوبية .وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي و المدارس األس

ومعممة  ( معمماً  299ومعممة , وتمثمت عينة  الدراسة في )  ( معمماً 5957تكون مجتمع الدراسة من )

ية مستوى فاعمأن ىي االستبانة .ومن نتائج الدراسة : الباحثة وكانت اداة الدراسة التي استخدمتيا 

المدارس األساسية من وجية نظر المعممين جاء بدرجة متوسطة, و مستوى  مدراءاتخاذ القرار لدى 

 و أنوالمدارس األساسية من وجية نظر المعممين  جاء بدرجة متوسطة .  مدراءالذكاء الوجداني لدى 

األساسية المدارس  مدراءال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

بمحافظات فمسطين الجنوبية تعزى لمتغير ) الجنس , التخصص , المؤىل العممي , سنوات الخدمة ( 

 مدراءكما توجد عبلقة ارتباطية موجبة بين متوسط تقديرات المعممين ومستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 ىم .دراءمالمدارس األساسية وبين متوسط تقديراتيم لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 ( بعنوان الذكاء الوجداني وعالقتو بالكفاءة المينية وجودة اتخاذ القرار لدى2018دراسة المغاري)

. حيث ىدفت الدراسة لمتعرف عمى الذكاء الوجداني وعبلقتو  غزة المدارس في محافظات مدراء

المنيج  ستخدمت الدراسةبالكفاءة المينية واتخاذ القرار لدى مدراء مدارس االونروا في محافظات غزة وا

درجات التوافر  :. وتوصمت الدراسة الى النتائج التاليةمديرا ً  159الوصفي التحميمي وتكونت العينة من 

,درجات التوافر لجميع مجاالت الكفاءة المينية  ة جداً علجميع مجاالت مقياس الذكاء الوجداني مرتف
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 ,احصائية بين الذكاء الوجداني والكفاءة المينية ,ىناك عبلقة طردية متوسطة وذات داللة مرتفعة جداً 

 وال توجد فروق ذات داللة احصائية وفقا لمتغير الجنس والخبرة والمؤىل العممي .

نماط أثر الذكاء الوجداني عمى أ( بعنوان Zaki,Ghoniemy,2018دراسة زكي وغنيمي )

من الممرضات في مستشفى  57 . وقد استخدم المنيج الشبو تجريبي عمى عينة عددىا اتخاذالقرار

بنيا الجامعي وقد استخدمت في الدراسة استبانات لقياس الذكاء الوجداني ولقياس اتخاذ القرار وقد 

الدراسة وصت كما أاظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية مرتفعة بين الذكاء الوجداني واتخاذ القرار 

يم وتضمين دائأعند الممرضين لزيادة فاعمية   بعمل برامج تدريبية دائمة لتطوير الذكاء الوجداني

 ىميتو . أالمناىج التي تدرس لمطمبة الممرضين معمومات حول الذكاء الوجداني و 

( بعنوان تأثيرات الذكاء الوجداني عمى صنع القرار وميارات حل 2011دراسة ابو عفاش ) 

قة بين الذكاء الوجداني وقدرة المدراء ىدفت الدراسة لمعرفة  العبل األونروا في غزة ". مدراءل المشكالت

عمى اتخاذ قرارات سميمة وقدرتيم عمى حل المشكبلت .استخدمت الباحثة نموذج دانيال جولمان 

مديًرا وجمعت البيانات من خبلل  94مجتمع الدراسة بأكممو و المؤلف من  لدراستيا وقامت بدراسة

عن وجود عبلقة إيجابية بين الذكاء الوجداني كشفت نتائج البحث و قد استبيان مصمم ليذا الغرض.

لم يتم العثور عمى أي فروق ذات داللة احصائية يمكن أن تعزى  كما  وصنع قرار  وحل المشكبلت.

 إلى الجنس والعمر و عدد سنوات الخبرة المينية.

ي ( بعنوان الذكاء الوجداني وعالقتو  باتخاذ القرار لدى عينة من موظف2008دراسة الشيري )

.ىدفت الدراسة لمتعرف عمى الذكاء الوجداني العام والقطاع الخاص في محافظة الطائف القطاع

وعبلقتو باتخاذ القرار لدى عينة من موظفي القطاع العام والخاص واستخدم في الدراسة مقياس الذكاء 

صمت وتو 1979ومقياس اتخاذ القرار الذي صممو عبدون  2001الوجداني الذي صممو عثمان ورزق 
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النتائج ان ىناك عبلقة موجبة بين الذكاء الوجداني واتخاذ القرار وان ىناك فروقا ذات داللة احصائية 

عقد ندوات  بأىميةوصت الدراسة أكما بين موظفي القطاع العام والخاص وفقا لمتغيرات الدراسة 

 ومحاضرات حول اىمية اتخاذ القرارات وخطواتيا ومياراتيا.

 :ةسات السابقالدرا مىالتعقيب ع

من خبلل استعراض الباحثة مجموعة من الدراسات السابقة العربية واالجنبية ذات الصمة بموضوع 

وجو االتفاق أالدراسة  ومن خبلل الفحص والتدقيق فقد رصدت الباحثة بأن ىناك العديد من 

ختبلف وىي تفاق واالألوجو اال اً واالختبلف بينيا وبين دراستيا الحالية . وعمية تناولت الباحثة عرض

  : كما يمي

 :األىداف

من ناحية أىداف الدراسات السابقة المتعمقة بالذكاء الوجداني كانت أقرب ىذه الدراسات الى الدراسة 

 Kurniawan( , ودراسة2018ودراسة ابو الخير وابو شعيرة ) ( , 2019الحالية دراسة عدوان ) 

Syakur,2017),). ( 2011ودراسة الموزي )( , 2016اسة الشمري )ودراسة صبيرة وتفاحة , ودر

 ( . 2011ودراسة الغامدي )

 : المنيج

اتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخدام المنيج الوصفي التحميمي , مثل 

( , ودراسة المخاريز 2019ودراسة عدوان) ( , 2019( , ودراسة ناجي سكر )2019جيتو )دراسة.

(  , ودراسة 2018( , ودراسة مطر )2018( ودراسة المغاري )2018سة الشريف )( ودرا2018)
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( , ودراسة 2013( , ودراسة الحراحشة )2015( , ودراسة شاىين )2016ضحيك )

Olga&Georios,  (2013 ودراسة , )Omobude (2012. ) 

( Zaki & Ghonimyزكي , وغنيمي )  اختمفت ىذه الدراسة من حيث المنيج مع دراسةقد  و

 Ponmozhi& Ezhilbharathy,(2017), ودراسة ( 2017, ودراسة مولود واخرون )(2018)

 .Mosheti (2013)ودراسة 

 :مجتمع وعينة الدراسة

ودراسة أبو الخير , ( ,2019جيتو )اتفقت ىذه الدراسة من حيث المجتمع وعينة الدراسة مع دراسة 

ودراسة صبيرة , وتفاحة  (,2018اسة المغاري)ودر  (,2018(,  ودراسة مطر )2019وأبو شعيرة )

فقد  (,2011أبو عفاش ) ( , ودراسة2015( , ودراسة شاىين )2016( , ودراسة الشمري )2016)

 .مدراء المدارس ىذه الدراسات استيدفت 

 كمجتمع  بأنيا تناولت في عينتيا مدراء المدارسواختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة 

دراسة .فقد اختمفت في ذلك مع دراسات تناولت مجتمعًا وعينة مختمفة مثل: وعينة لمدراسة راسة لمد

Palmon- Reiter,Kobe& Rickers,(2001) ( ودراسة 2009ودراسة الشناوي وخميل ,)

,  Ponmozhi, Ezhilbharathy,(2017)( , ودراسة 2011( , ودراسة عموان )2005موسى)

 ( Zaki,Ghoniemy,2018ودراسة زكي وغنيمي)

  : أداة الدراسة

كأداة لمدراسة مثل دراسة  االستبانةاتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخداميا 

( , ودراسة أبو الخير وأبو 2019( , ودراسة ناجي سكر ) 2019( , ودراسة جيتو ) 2019عدوان )
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( , ودراسة المخاريز 2018سة مطر ) (  , ودرا2018( , ودراسة الشريف ) 2018شعيرة ) 

,   Kurniawan & Syakur (2017)( , ودراسة 2017( , ودراسة مولود وآخرون )2018)

( , ودراسة 2015( , ودراسة شاىين ) 2016( , ودراسة ضحيك ) 2017ودراسة الخضري )

Mosheti (2013)   ودراسة ,Olga & Georgios (2013)  ( 2013, ودراسة الحراحشة )

 & Ponmozhiعدد من الدراسات وىي دراسة واختمفت ىذه الدراسة من حيث األداة مع 

Ezhilbharathy ( 2017)   ,( ودراسة 2016ودراسة الشمري , )( ودراسة 2011عموان , )

( , حيث تم استخدام 2005( , ودراسة موسى )2005( , ودراسة الشناوي وخميل )2008الشيري )

 . الذكاء الوجداني واتخاذ القرار  لقياس أخرى  عدة مقاييس

 :نتائج الدراسة

( , ودراسة مطر ) 2018ريف )( , ودراسة الش2019دراسة ناجي سكر ) اتفقت نتائج الدراسة مع

, (2016ودراسة صبيرة , وتفاحة )   Ponmozhi & Ezhilbharathy(2017, ودراسة )(2018

 ( ,حيث جاءت كل2013)Moshiteسة ( , ودرا2015( , ودراسة شاىين )2016ودراسة ضحيك ) 

 بدرجة عالية . نتائجيا

و دراسة أبو  (,2019ودراسة جيتو) (,2019الدراسة الحالية  مع دراسة عدوان ) نتائج واختمف 

( , ودراسة 2016الشمري )( , ودراسة 2018( , ودراسة المخاريز )2018, وأبو شعيرة )الخير

 جة متوسطة ومنخفضة .جميعيا جاءت بدر حيث أن (, 2017الخضري )
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 :و اًلستفادة من الدراسات السابقةوجأ

 :حثة من الدراسات السابقة كما يمياستفادت البا

  الحالية. أداة مناسبة لمدراسة في تطوير( 2019عدوان )استفادت الباحثة من أداة دراسة 

  في تحديد أختيار الدراسة الحالية وتحديد مشكمتيا وصياغة التساؤالت عنيا وكذلك ساىمت

 النظري ليا . اإلطاروبناء 

  غالبية الدراسات السابقة استخدمت المنيج الوصفي التحميمي وىو المنيج المناسب والمبلئم

 .  اإلحصائيةلمدراسة الحالية وكذلك طرق المعالجات 

  مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة وكذلك التعرف عمى اوجو التشابة

 ختبلف بينيما . واال

 .في َضوء نتائج الدراسات السابقة لجأت الباحثة إلى تفسير نتائج الدراسة الحالية 

 :اسة الحالية عن الدراسات السابقةوجو تميز الدر أ

 خرى.المدارس الخاصة , وىذا ما لم تتناولو الدراسات األ راءاستيدفت الدراسة الحالية مد 

  مستوى  ىو التعرف عمىن تطبيق الدراسة حيث ان ىدفيا مكا تميزت الدراسة الحالية بيدفيا

المدارس الخاصة وعبلقتو باتخاذ القرار لدييم وذلك في محافظة  راءالذكاء الوجداني لدى مد

 الخميل فمسطين.
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

  مقدمة:

جراءاتيا ال تي قامت بيا الباحثة لتنفيذ ىذه تناول ىذا الفصل وصفًا كامبًل ومفّصبًل لطريقة الدراسة وا 

الدراسة, وشمل وصف منيج الدراسة, ومجتمع الدراسة, وأداة الدراسة, وصدق األداة, وثبات األداة, 

 إجراءات الدراسة, والمعالجات اإلحصائّية.

 منيج الدراسة:

حاضر, كما استخدمت الباحثة المنيج الوصفّي التحميمّي الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة في الوقت ال

جاباتيم المتعّمقة بأىداف الدراسة, ومن ثم  ىي في الواقع عن طريق وصف خصائص المبحوثين وا 

اإلجابة عن األسئمة المتعّمقة بأىداف الدراسة, وفحص فرضّياتيا وتحميميا باستخدام األساليب الكّمية 

 مثل ىذه الدراسات.من خبلل االختبارات اإلحصائية المناسبة, وىو المنيج المناسب واألفضل ل

 مجتمع الدراسة:

التربية والتعميم  تاير يمدومديرات المدارس الخاصة في  مدراءيتكون مجتمع الدراسة من جميع 

ومديرة.  اً مدير  112جنوب الخميل(, ويبمغ عددىم مدراءشمال الخميل,  مدراءالخميل,  مدراءالثبلثة)

(, والجدول اآلتي يبين أعداد 2019/2020)وذلك خبلل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 المدراء )المجتمع اإلحصائّي( حسب متغيرات الدراسة المستقّمة: 
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 سة عمى متغيرات الدراسة المستقمةالدرا عينة(: توزيع أفراد 1جدول رقم )
 

النسبة  العدد الفئة المتغير
 المئوية

الخميل مدراء مكان العمل  42 65.6% 

ميلشمال الخ مدراء    13 20.3% 

جنوب الخميل مدراء    9 14.1% 

 %100.0 64 المجموع  

 %25.0 16 ذكر الجنس

 %75.0 48 أنثى  

 %100.0 64 المجموع  

 %6.3 4 ماجستير المؤىل العممي

 %70.3 45 بكالوريوس  

 %23.4 15 أخرى  

 %100.0 64 المجموع  

 %7.8 5 سنوات 5-1من  سنوات الخبرة

 %29.7 19 سنوات 10-6من   

 %62.5 40 سنوات 10أكثر من   

 %100.0 64 المجموع  
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 عينة الدراسة:
و مديرة  من أصل  ( مديراً 64أسموب العينة العشوائية الطبقية, حيث تّم اختيار ) ت الباحثةاستخدم

من  %( من مجتمع الدراسة, فعمى سبيل المثال عينة سنوات الخبرة57,1, أي بنسبة )( مديراً 112)

 ( ىي:45( سنوات التي عددىا )6-10)

 حجم المجتمع÷حجم سنوات الخبرة(× = )حجم العينة 

 ومديره .مديرا 26=  112(÷45×64= )

 
 ( يوضح توزيع خصائص أفراد عينة الدراسة المستقمة )الدخيمة(:2والجدول )

 الدراسة وفق متغيراتيا: مجتمع(: توزيع أفراد (2جدول
 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 مكان العمل 

 %77 75 الخميل  مدراء
شمال  مدراء

 الخميل 
25 %22.3 

جنوب  مدراء
 الخميل 

12 10.7% 

 %100.0 112 المجموع

 الجنس
 %17.0 19 ذكر
 %83.0 93 أنثى

 %100.0 112 المجموع

المؤىل 
 العممي 

 %9.0 10 ماجستير
 %70.5 79 بكالوريوس

 %20.5 23 أخرى
 %100.0 112 المجموع

( 1-5من )  الخبرةسنوات 
 %14.2 16 سنوات
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 %40.2 45 (6-10من )
 10اكثر من 

 %45.5 51 سنوات

 %100 112 المجموع 
    

 

 أداة الدراسة:

 اًلستبانة 

استخدمت الباحثة أداة االستبيان لدراسة الذكاء الوجداني وعبلقتو باتخاذ القرار لدى مدراء المدارس, 

في تطوير أداة مناسبة لمدراسة الحالية. حيث تكونت (  2019عدوان ) استعانت الباحثة بأداة دراسةو 

 مجاالت وىي عمى النحو التالي: 8فقرة مقسمة عمى محورين رئيسيين و  46ىذه األداة من

 محور الذكاء الوجداني ويكون من المجاالت التالية:

 الوعي بالذات 
 تنظيم الذات 
 الدافعية 
 طفالتعا 
 الميارات االجتماعية 

 محور فاعمية اتخاذ القرار ويكون من المجاالت التالية:
 تييئة اتخاذ القرار 
 المشاركة في اتخاذ القرار 
 عبلن القرار  صياغة وا 

(, 2(, )ال أوافق=1وتتدرج اإلجابة عمى فقرات االستبيان عمى النحو التالي: )ال أوافق بشدة=

 (.5-1(,عمى المقياس ذو التدرج الخماسي من)5ة=(,)أوافق بشد4(, )أوافق=3)محايد=
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 :صدق األداة

لبلرتقاء بمستوى االستبيانات ولضمان تحقيقيا لؤلىداف التي وضعت من أجميا, تمت مراجعتيا 

وتحكيميا من قبل عدد من األكاديميين والمتخصصين في مجال الدراسة, كما تم استشارة 

إدخال البيانات وتحميميا. وفي ضوء مبلحظات  اختصاصيين في مجال اإلحصاء من أجل عممية

كي تصبح أكثر وضوحًا من حيث الصياغة وانتماءىا  نالمحكمين تم تعديل بعض عبارات االستبيا

 لممحاور التي تندرج تحتيا.

من ناحية أخرى تم حساب معامبلت االرتباط بيرسون والتي تعبر عن قوة العبلقة بين كل فقرة من 

الدراسة مع الدرجة الكمية لذلك المجال الذي تنتمي إليو الفقرة, وتعتبر أداة الدراسة فقرات مجاالتأداة 

بأنيا تتمتع بدرجة صدق عالي عندما تكون جميع أو معظم معامبلت االرتباط دالة إحصائيا)مستوى 

 (, وبالتالي يدل عمى زيادة االتساق أو التناسق الداخمي لمفقرات داخل ىذا0.05الداللة أقل من 

 المجال أو المحور.
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 .بالذاتالوعي  (:معامبلت االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال3جدول رقم)  

 رقم الفقرة
المدارس  مدراءمستوى الوعي بالذات لدى 

 الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم

معامل 
اًلرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الدًللة

ل واعاستطيع وصف مشاعري بشك 1  0.722 0.000 

 0.000 0.565 امتمك ثقة كافية بالنفس 2

 0.000 0.812 استطيع معرفة نقاط قوتي وضعفي 3

من تجاربي السابقة واتعمم منيااكتسب خبره   4  0.906 0.000 

 0.000 0.667 احدد أىدافي ومبادئي بشكل واضح 5

 
 .الذاتالدرجة الكمية لمجال تنظيم  ن بين الفقرات واالرتباط بيرسو معامبلت :(4)جدول رقم  

المدارس الخاصة  مدراءمستوى تنظيم الذات لدى  رقم الفقرة
 بمحافظة الخميل من وجية نظرىم

معامل 
اًلرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الدًللة

 0.000 0.676 . اتحكم في مشاعري وتصرفاتي 6

7 
ابحث باستمرار عن الجوانب اإليجابية في جميع 

 . االحوال
0.617 0.000 

 0.000 0.850 . اضبط انفعاالتي أمام المواقف الصعبة 8

 0.000 0.823 . امتمك القدرة عمى إدارة الغضب 9

 0.000 0.653 . استطيع اخذ قرارات واضحة وفق مشاعري 10

   

 



49 
 

 .الدافعية معامبلت االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال:(5)جدول رقم 

 رقم الفقرة
المدارس الخاصة  مدراءتوى الدافعية لدى مس

 بمحافظة الخميل من وجية نظرىم

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

11 

 

 

 امتمك القدرة عمى إدارة تحقيق األىداف في إدارتي 

0.717 0.000 

12 
غامر في معرفة االشياء التي تحتاج إلى تخطيط أ

 دقيق .
0.804 0.000 

 0.000 0.774 كمة بنشاط وتركيز عال .نجز الميام المو أ 13

 0.000 0.754 حافظ عمى حماستي تحت ضغوط العمل .أ 14

 0.000 0.693  عمل عمى احتواء مشاعري المتعبة.أ 15

 .لتعاطفا معامبلت االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال:(6)جدول رقم  

 رقم الفقرة
ارس الخاصة المد مدراءمستوى التعاطف لدى 

 بمحافظة الخميل من وجية نظرىم

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

 0.000 0.816استطيع قراءة مشاعر اآلخرين من خبلل تعبيرات  16
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 . وجوىيم

17 
اعمل عمى حل مشكبلت المعممين عندما يكونوا 

 . منزعجين
0.853 0.000 

 0.000 0.773 . اتحسس االحتياجات العاطفية لممعممين 18

 0.000 0.782 . استجيب لرغبات المعممين وانفعاالتيم 19

20 
استمر باالستياء عندما ال يفصح المعممون عن 

 . مشاعرىم
0.772 0.000 

 
الميارات  معامبلت االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال:(7)جدول رقم   

 .االجتماعية

 رقم الفقرة
المدارس  مدراءجتماعية لدى مستوى الميارات اًل

 الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

 0.000 0.708 . اقابل العاممين واتحدث الييم بكل سيولة 21

22 
احافظ عمى ىدوئي حتى في اوقات الغضب 

 .والضيق
0.786 0.000 

 0.000 0.658 . ىتماماستمع آلراء وافكار ومقترحات العاممين با 23
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24 
ابدي المحبة واالحترام لمعاممين حتى عند عدم 

 . التوافق معيم
0.800 0.000 

 0.000 0.775 . اتعامل مع الزمبلء وفقا لشخصياتيم وقدراتيم 25

 
 .تييئة اتخاذ القراربين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال  معامبلت االرتباط بيرسون:(8)جدول رقم 

 ةرقم الفقر 
المدارس  مدراءمستوى تييئة اتخاذ القرار لدى 

 الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

 0.000 0.766 . احدد اليدف المراد تحقيقو عند اتخاذ القرار 26

 0.000 0.875 . احدد البيانات والمعمومات البلزمة قبل اتخاذ القرار 27

28 
ى التعميمات والموائح التي تتعمق بالقرار قبل اطمع عم

 . اتخاذه
0.804 0.000 

 0.000 0.768 اعتمد عمى خبراتي السابقة قبل اتخاذ القرار 29

30 
اراعي توافق القرار عند اتخاذه وفق القوانين اإلدارية 

 . في المدرسة
0.804 0.000 

31 
احدد درجة أىمية القرار قبل اتخاذه وفقا لحاجة 

 . درسةالم
0.766 0.000 
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المشاركة في اتخاذ  معامبلت االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال:(9)جدول رقم

 .القرار

 رقم الفقرة

 مدراءمستوى المشاركة في اتخاذ القرار لدى 

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية 

 نظرىم

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

 مستوى الداللة

32 

 

 

ث المعممين عمى تقديم البيانات والمعمومات اح

 0.000 0.810 . البلزمة التخاذ القرار

33 
اتقبل من المعممين الحمول المقترحة لممشكبلت 

 . التي تواجو العمل
0.895 0.000 

34 
اشارك المعممين في تقديم البدائل المقترحة التخاذ 

 . القرار
0.825 0.000 

35 
مشاركة الكاممة اشجعجميع المعممين عمى ال

 . فيالمناقشات لموصول إلى القرارات باإلجماع
0.852 0.000 

36 
استفيد من الخبرات المتوفرة لدى المعممين التخاذ 

 . القرارات المناسبة
0.727 0.000 

37 
اتابع اسموب التشاور عند وجود اعتراض عمى 

 . القرار داخل المدرسة
0.705 0.000 
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 0.000 0.833 عيا قدرات زمبلئي المعمميناتخذ قرارات العمل مرا 38

 0.000 0.810 . اتراجع عن القرار المتخذ إذا وجد ما يبرر ذلك 39

 
و اعبلن صياغة  معامبلت االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال:(10)جدول رقم

 .القرار

 رقم الفقرة

عالن القرار لدى ى مستو   مدراءىصياغة وا 

بمحافظة الخميل من وجية  المدارس الخاصة

 نظرىم

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

40 
احرص عمى اختيار الوقت المناسب إلعبلن 

  القرار.
0.722 0.000 

41 

 

 

اىتم بصياغة القرارات بعبارات محدده واضحة ال 

 0.000 0.565 .لبس فييا

 0.000 0.812  اتخذ القرار بموضوعية تامة دون محاباة أو خجل 42

43 
اراعي عدم تناقضعبارات القرار المتخذة مع 

 .بعضيا
0.906 0.000 

44 
اراعي انسجام القرار مع القرارات ذات الشأن التي 

 . سبقتو
0.667 0.000 
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45 
احدد المعممين الذين ينبغي عمييم تنفيذ القرار بعد 

 . اتخاذه
0.722 0.000 

46 
ن استخدم وسائل االتصال المناسبة لئلعبلن ع

 .القرار
0.565 0.000 

 

معامبلت االرتباط بيرسون بين مجاالت الدراسة والدرجة الكمية لمحور الذكاء  :(11)الجدول رقم

 .الوجداني

 المجال

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

 0.000 0.807 الوعي بالذات

 0.000 0.839 تنظيم الذات

 0.000 0.812 الدافعية

 0.000 0.634 التعاطف

 0.000 0.842 الميارات االجتماعية
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معامبلت االرتباط بيرسون بين مجاالت الدراسة والدرجة الكمية لمحور فاعمية اتخاذ  :(12)الجدول رقم

 .القرار

 المجال

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

 0.000 0.919 تييئة اتخاذ القرار

 0.000 0.839 المشاركة في اتخاذ القرار

عبلن القرارصي اغة وا   0.915 0.000 

 

 بين (0.05من خبلل الجداول السابقة يتضح وجود ارتباطات دالة إحصائيا)مستويات الداللة أقل من 

جميع فقرات الدراسة والدرجات الكمية لممجاالت التي تحتوي تمك الفقرات وكذلك بين الدرجات الكمية 

ذه الفقرات و مجاالتيا صادقة في قياس ما وضعت لممجاالت مع الدرجة الكمية ليا,وبذلك تعتبر ى

 .لقياسو

  :ثبات األداة

يستخدم ثبات أداة الدراسة لمتعبير عن مدى تجانس و تناسق)اتساق( إجابات المبحوثين عمى فقرات 

أن تعطي أداة الدراسة النتائج نفسيا إذا أعيد تعني وعبارات أداة الدراسة ومدى دقة إجاباتيم, وبالتالي 

قيا مرة أخرى في نفس الظروف. لذلك و لقياس ثبات أداة الدراسة تم قياس الثبات لمجاالت أداة تطبي
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الدراسة والفقرات باإلضافة إلى الدرجة الكمية ألداة الدراسة باستخدام معامبلت الثبات كرونباخ ألفا 

 :وذلك عمى عينة الدراسة األصمية, وكانت النتائج عمى النحو التالي

 معامالت الثبات لمجاًلت الدراسة (13) جدول رقم

عدد  المجال
 الفقرات

معامل الثبات ألفا 
 كرونباخ

 0.85 5 الوعي بالذات

 0.80 5 تنظيم الذات

 0.82 5 الدافعية

 0.77 5 التعاطف

 0.79 5 الميارات االجتماعية

 0.93 25 الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني

 0.89 6 تييئة اتخاذ القرار

في اتخاذ القرار المشاركة  8 0.87 

عبلن القرار  0.91 7 صياغة وا 

 0.95 21 الدرجة الكمية لفاعمية اتخاذ القرار

 0.96 46 الدرجة الكمية

 

كما بمغت  )0.95-0.77)تراوحت قيم معامبلت الثبات منأنو قد , كما يتضح من الجدول السابق

مما يدل عمى أن أداة الدراسة  ,لمعينة األصميةلمعينة االستطبلعية و (0.96) قيمة معامل الثبات الكمية

البيانات والنتائج الحالية فيما لو تم إعادة القياس والبحث  من %96 إنتاج إعادة عمى الحالية قادرة
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مناسبة ألغراض الدراسة  وبالتالي اعتبرت أداة الدراسة الحالية ,واستخداميا مرة أخرى بنفس الظروف

 .جاالت وفقراتيا من أجمياواألىداف التي وضعت ىذه الم

 خطوات تطبيق الدراسة:

 تّم اتباع االجراءات اآلتية من أجل تنفيذ الدراسة, وىي: 

 والمديرات في المدارس الخاصة في  القيام بحصر مجتمع الدراسة, والمتمّثل في المدراء

 محافظة الخميل.

 مستخدمة في دراساٍت تطوير أداة الدراسة بعد إطبلع الباحثة عمى مجموعة من األدوات ال

 مشابيٍة لمثل ىذه الدراسة.

  التربية والتعميم في محافظة الخميل. يرياتمدسماء المدارس في أالحصول عمى 

  الحصول عمى موافقة مديرات التربية في محافظة الخميل لتسييل عممية توزيع االستبانة

( 5) وممحق رقم ( 4)عمى المدراء في المدارس الخاصة, كما ىو موضح في الممحق رقم 

 (.6وممحق رقم )

 .اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بأسموب العينة العشوائية الطبقية 

 محكمين. سبعة الدراسة من خبلل عرضيا عمى التأكد من صدق أدا 

 الدراسي وبداية الفصل الفصل الدراسي األول نياية توزيع أداة الدراسة عمى العينة, في 

( باليد, ومن ثّم قامت الباحثة بجمعيا منيم, وقد 2019/2020سي )لمعام الدرا الثاني

 %(.100( استبانة, أي بنسبة استرداد )64بمغت االستبانات المسترجعة )

 .عدادىا إلدخاليا إلى الحاسوب  إعطاء االستبانات أرقاًما متسمسمة وا 
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  تفريع البيانات وتعبئتيا في نماذج خاصة واستخدام البرنامج اإلحصائّيSPSS  لتحميل

 البيانات واستخراج النتائج لتفسيرىا في الفصل الخامس.

 متغيرات الدراسة: 

 المتغيرات الشخصية والديمغرافية:)مكان العمل, الجنس, المؤىل العممي, سنوات الخبرة(.

 :كون من المجاالت التاليةتمحور الذكاء الوجداني وي:المتغيرات المستقمة

 الوعي بالذات 

 تنظيم الذات 

 لدافعيةا 

 التعاطف 

 الميارات االجتماعية 

 كون من المجاالت التالية:تالمتغيرات التابعة: فاعمية اتخاذ القرار وي

 تييئة اتخاذ القرار 

 المشاركة في اتخاذ القرار 

 عبلن القرار  صياغة وا 

 :المعالجة اإلحصائية

حاسوب وقد تم إدخاليا بعد جمع بيانات الدراسة, قامت الباحثة بمراجعتيا تمييدا إلدخاليا إلى ال

لمحاسوب بإعطائيا أرقام معينة أي بتحويل اإلجابات المفظية إلى رقمية حيث أعطيت اإلجابة وتتدرج 

(, 3(, )محايد=2(, )ال أوافق=1اإلجابة عمى فقرات االستبيان عمى النحو التالي: )ال أوافق بشدة =

 (.5-1اسي من)(, عمى المقياس ذو التدرج الخم5(, )أوافق بشدة=4)أوافق=
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وقد تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات باستخراج األعداد والنسب المئوية لخصائص المبحوثين 

الشخصية, كما تم اإلجابة عمى أسئمة الدراسة من خبلل حساب األوساط الحسابية واالنحرافات 

جات الكمية ىي عبارة عن المعيارية لفقرات االستبيان والدرجات الكمية لممجاالت, وذلك ألن الدر 

متغيرات كمية بسبب تكونيا من مجموع)أو وسط حسابي(لدرجات الفقرات والتي ىي متغيرات ترتيبية تم 

(. وحسب جيف ساورو 5إلى بدرجة مرتفعة جدا= 1اسناد أرقام تعبر عن ترتيبيا)بدرجة منخفضة جدا=

ددة المقاييس عمى أنيا كمية, وأن توظيف وآخرون فإنو ال مانع من التعامل مع البيانات الترتيبية متع

الطبيعة الكمية لمبيانات الترتيبية عن طريق إسناد و تخصيص درجات عددية ليا يعطي فوائد ومزايا 

متنوعة لتحميل البيانات, وعميو فإنو من المناسب استخدام األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

بيانات الكمية في تحميل فقرات االستبيان, حيث أن الوسط وباقي األساليب اإلحصائية الخاصة بال

الحسابي لمفقرة يعطي توصيفا واضحا وسيبل ومختصر الدرجة ما يريد المبحوث التعبير عنو أكثر من 

 النسب المئوية والتي تحتاج إلى استخدام أكثر من نسبة لمتعبير عن درجة الفقرة ومستواىا.

تباين األحادي و اختبار ت لمعينات المستقمة لفحص فرضيات كما تم استخدام اختبار تحميل ال

كرونباخ ألفا لفحص ثبات أداة الدراسة وأسموب تحميل -الدراسة, كما تم استخدام معادلة الثبات

معامبلت االرتباط بيرسون لفحص صدق أداة الدراسة, وذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج 

 . SPSSالرزم اإلحصائية 

 :لتصحيحمفتاح ا

(, تم حساب فرق أدنى 5_  1بعد إعطاء اتجاىات أفراد العينة أرقاما تمثل أوزانا التجاىاتيم من )

وىو ما يسمى المدى, ثم تم قسمة قيمة المدى عمى عدد  4=  5من أعمى قيمة وىي  1قيمة وىي 

تالي نستمر في , وبال0.8=  5/4ليصبح الناتج =  5المجاالت المطموبة في الحكم عمى النتائج وىو 
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عمى زيادة ىذه القيمة ابتداء من أدنى قيمة وذلك إلعطاء الفترات الخاصة بتحديد المستوى باالعتماد 

 يوضح ذلك : (14الوسط الحسابي, والجدول رقم )

(: مفتاح التصحيح الخماسي14جدول رقم )  

 المستوى المتوسط الحسابي

1.8أقل من  منخفضة جداً  

1.8- 2.6أقل من  منخفضة 

3.4أقل من -2.6  متوسطة 

4.2أقل من -3.4  مرتفعة 

 مرتفعة جداً  4.2-5
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 الفصل الرابع
 وعرض النتائج

 
يتّضمن ىذا الفصل عرًضا مفّصاًل وكاماًل لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤًلت الدراسة، 

 والتحّقق من صحة فرّضياتيا.

 :نتائج الدراسة

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل  راءالذكاء الوجداني لدى مدمستوى  السؤال الرئيسي األول: ما
 من وجية نظرىم ؟

الجدول التالي يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجات الكمية لمجاالت الدراسة المتعمقة 

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم: مدراءبالذكاء الوجداني لدى 

:األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجات الكمية لمجاالت الدراسة المتعمقة (15الجدول رقم)

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم. مدراءبالذكاء الوجداني لدى 

 الوسط الحسابي المجال
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة جدا 0.37 4.70 الوعي بالذات

 مرتفعة جدا 0.51 4.32 تنظيم الذات

 مرتفعة جدا 0.45 4.50 الدافعية

 مرتفعة جدا 0.47 4.34 التعاطف

 مرتفعة جدا 0.49 4.49 الميارات االجتماعية

 مرتفعة جدا 0.37 4.47 الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني
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المدارس الخاصة  مدراءيتضح من الجدول السابق بأن الدرجة الكمية لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

حيث بمغت درجة الوسط الحسابي  مرتفعة جدا محافظة الخميل من وجية نظرىمب

(, كما تبين بأن جميع مجاالت الدراسة درجاتيا الكمية مرتفعة 0.37المعياري) (واالنحراف4.47الكمية)

(, يمييا الدافعية 4.70الوعي بالذات بوسط حسابي) جدا, حيث يتبين بأن أعمى الدرجات ىي درجة

(, يمييا التعاطف بوسط 4.49الميارات االجتماعية بوسط حسابي) (, ثم4.50)بوسط حسابي

 (.4.32تنظيم الذات بوسط حسابي) (, وأخيرا4.34حسابي)

 وينبثق عن السؤال الرئيسي األول السابق األسئمة الفرعية التالية:

من وجية  المدارس الخاصة بمحافظة الخميل راءما مستوى الوعي بالذات لدى مد السؤال األول:

 نظرىم ؟

 الجدول التالي يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الوعي بالذات:

 (:األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الوعي بالذات.16جدول رقم)   

 رقم الفقرة
المدارس  مدراءمستوى الوعي بالذات لدى 

 جية نظرىمالخاصة بمحافظة الخميل من و 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفعة جدا 0.43 4.77 اكتسب خبره من تجاربي السابقة واتعمم منيا . 1

 مرتفعة جدا 0.45 4.73 امتمك ثقة كافية بالنفس . 2

 مرتفعة جدا 0.46 4.70 استطيع معرفة نقاط قوتي وضعفي . 3

 مرتفعة جدا 0.51 4.67 استطيع وصف مشاعري بشكل واع . 4
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 مرتفعة جدا 0.52 4.64 احدد أىدافي ومبادئي بشكل واضح . 5

 مرتفعة جدا 0.37 4.70 الدرجة الكمية 

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة 

بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتبة  المدارس الخاصة مدراءالتي تقيس مستوى الوعي بالذات لدى 

ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي, وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدول أن اتجاىات 

( واالنحراف المعياري 4.7المبحوثين كانت مرتفعة جدا, حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

المدارس الخاصة  مدراءتوى الوعي بالذات لدى (, مما يدل عمى أن درجة مس0.37الكمي مقداره)

 بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتفعة جدا.

ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية, وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

حراف معياري ( وان4.77الفقرة )اكتسب خبره من تجاربي السابقة واتعمم منيا( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري 4.73(, الفقرة )امتمك ثقة كافية بالنفس( بمتوسط حسابي مقداره )0.43مقداره )

 (.0.45مقداره )

في حين  كانت أدنى الفقرات : الفقرة )احدد أىدافي ومبادئي بشكل واضح( بمتوسط حسابي مقداره 

صف مشاعري بشكل واع( بمتوسط (, الفقرة )استطيع و 0.52( وانحراف معياري مقداره )4.64)

(, الفقرة )استطيع معرفة نقاط قوتي وضعفي( 0.51( وانحراف معياري مقداره )4.67حسابي مقداره )

 (.0.46( وانحراف معياري مقداره )4.7بمتوسط حسابي مقداره )

التالية :  و من خبلل آراء المبحوثين واتجاىاتيم العالية والموافقة, يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم تتمثل بأن  مدراءمستوى الوعي بالذات لدى 

 يكتسبون خبره من تجاربيم السابقة ويتعممون منيا, يمتمكون ثقة كافية بالنفس, يستطيعون المدراء
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ومبادئيم يستطيعون وصف مشاعرىم بشكل واع, يحددون أىدافيم فمعرفة نقاط قوتيم وضعفيم, 

 بشكل واضح.

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية  راءظيم الذات لدى مدالسؤال الثاني: ما مستوى تن

 نظرىم؟

 الجدول التالي يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تنظيم الذات:

 مجال تنظيم الذات. (: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات17جدول رقم)   

 رقم الفقرة
المدارس الخاصة  مدراءمستوى تنظيم الذات لدى 

 بمحافظة الخميل من وجية نظرىم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

6 
 
 

ابحث باستمرار عن الجوانب اإليجابية في جميع 
 مرتفعة جدا 0.47 4.67 االحوال .

 مرتفعة جدا 0.67 4.33 اتحكم في مشاعري وتصرفاتي . 7

 مرتفعة جدا 0.71 4.31 استطيع اخذ قرارات واضحة وفق مشاعري . 8

 مرتفعة 0.71 4.19 اضبط انفعاالتي أمام المواقف الصعبة . 9

 مرتفعة 0.84 4.08 امتمك القدرة عمى إدارة الغضب . 10

 مرتفعة جدا 0.51 4.32 الدرجة الكمية 

سابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة يوضح الجدول السابق المتوسطات الح

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتبة  مدراءالتي تقيس مستوى تنظيم الذات لدى 

ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي, وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدول أن اتجاىات 

( واالنحراف المعياري 4.32ة جدا, حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)المبحوثين كانت مرتفع
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المدارس الخاصة  مدراء(, مما يدل عمى أن درجة مستوى تنظيم الذات لدى 0.51الكمي مقداره)

 بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتفعة جدا.

وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية, 

( 4.67الفقرة )ابحث باستمرار عن الجوانب اإليجابية في جميع االحوال( بمتوسط حسابي مقداره )

(, الفقرة )اتحكم في مشاعري وتصرفاتي( بمتوسط حسابي مقداره 0.47وانحراف معياري مقداره )

 (.0.67( وانحراف معياري مقداره )4.33)

الفقرات : الفقرة )امتمك القدرة عمى إدارة الغضب( بمتوسط حسابي مقداره  في حين  كانت أدنى

(, الفقرة )اضبط انفعاالتي أمام المواقف الصعبة( بمتوسط 0.84( وانحراف معياري مقداره )4.08)

(, الفقرة )استطيع اخذ قرارات واضحة وفق 0.71( وانحراف معياري مقداره )4.19حسابي مقداره )

 (.0.71( وانحراف معياري مقداره )4.31ط حسابي مقداره )مشاعري( بمتوس

و من خبلل آراء المبحوثين واتجاىاتيم العالية والموافقة, يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية : 

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم تتمثل  مدراءمستوى تنظيم الذات لدى 

لجوانب اإليجابية في جميع االحوال, يتحكمون في مشاعرىم بأنالمدراءيبحثون باستمرار عن ا

وتصرفاتيم, يستطيعون اخذ قرارات واضحة وفق مشاعرىم, يضبطون انفعاالتيم أمام المواقف 

 الصعبة, ويمتمكون القدرة عمى إدارة الغضب.
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 ة نظرىم؟المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجي راءمستوى الدافعية لدى مد ما الثالثالسؤال 

 :الجدول التالي يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الدافعية

 .الدافعية (: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال18جدول رقم)   

 رقم الفقرة
المدارس الخاصة  مدراءمستوى الدافعية لدى 

 بمحافظة الخميل من وجية نظرىم
الوسط 

سابيالح  
االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفعة جدا 0.49 4.72 إدارة تحقيق األىداف في إدارتي  امتمك القدرة عمى 11

 مرتفعة جدا 0.55 4.61 انجز الميام الموكمة بنشاط وتركيز عال . 12

13 
اغامر في معرفة االشياء التي تحتاج إلى تخطيط 

 مرتفعة جدا 0.62 4.50 دقيق .

 مرتفعة جدا 0.58 4.41 ى حماستي تحت ضغوط العمل .احافظ عم 14

 مرتفعة جدا 0.69 4.25 اعمل عمى احتواء مشاعري المتعبة . 15

 مرتفعة جدا 0.45 4.50 الدرجة الكمية 

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة 

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتبة ترتيبا  راءية لدى مدتي تقيس مستوى الدافعال

تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي, وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدول أن اتجاىات المبحوثين 

 مقداره ( واالنحراف المعياري الكمي4.5كانت مرتفعة جدا, حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من  مدراء(, مما يدل عمى أن درجة مستوى الدافعية لدى 0.45)

 .وجية نظرىم مرتفعة جدا

ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية, وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

( وانحراف 4.72بمتوسط حسابي مقداره )الفقرة )امتمك القدرة عمى إدارة تحقيق األىداف في إدارتي( 
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(, الفقرة )انجز الميام الموكمة بنشاط وتركيز عال( بمتوسط حسابي مقداره 0.49معياري مقداره )

 (.0.55( وانحراف معياري مقداره )4.61)

في حين  كانت أدنى الفقرات : الفقرة ) اعمل عمى احتواء مشاعري المتعبة( بمتوسط حسابي مقداره 

(, الفقرة )احافظ عمى حماستي تحت ضغوط العمل( بمتوسط 0.69وانحراف معياري مقداره )( 4.25)

(, الفقرة )اغامر في معرفة االشياء التي تحتاج 0.58( وانحراف معياري مقداره )4.41حسابي مقداره )

 (.0.62( وانحراف معياري مقداره )4.5إلى تخطيط دقيق( بمتوسط حسابي مقداره )

المبحوثين واتجاىاتيم العالية والموافقة, يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية :  و من خبلل آراء

المدراء  المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم تتمثل بأن مدراءمستوى الدافعية لدى 

ال, الميام الموكمة بنشاط وتركيز ع يمتمكون القدرة عمى إدارة تحقيق األىداف في إدارتيم, ينجزون

يغامرون في معرفة االشياء التي تحتاج إلى تخطيط دقيق, يحافظون عمى حماستيم تحت ضغوط 

 العمل,و يعممون عمى احتواء مشاعرىم المتعبة.

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم؟ راءمستوى التعاطف لدى مد ما :الرابع السؤال

 حرافات المعيارية لفقرات مجال التعاطف:الجدول التالي يبين األوساط الحسابية واالن

 .التعاطف (: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال19جدول رقم)   

 رقم الفقرة
المدارس الخاصة  مدراءمستوى التعاطف لدى 

 بمحافظة الخميل من وجية نظرىم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

16 
 
 

عر اآلخرين من خبلل استطيع قراءة مشا
 مرتفعة جدا 0.62 4.55 تعبيرات وجوىيم .

17 
اعمل عمى حل مشكبلت المعممين عندما يكونوا 

 منزعجين .
 مرتفعة جدا 0.59 4.44
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 مرتفعة جدا 0.63 4.39 اتحسس االحتياجات العاطفية لممعممين . 18

 مرتفعة جدا 0.65 4.28 استجيب لرغبات المعممين وانفعاالتيم . 19

20 
استمر باالستياء عندما ال يفصح المعممون عن 

 مشاعرىم .
 مرتفعة 0.77 4.06

 مرتفعة جدا 0.47 4.34 الدرجة الكمية 

 
يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة 

افظة الخميل من وجية نظرىم مرتبة المدارس الخاصة بمح راءلتي تقيس مستوى التعاطف لدى مدا

ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي, وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدول أن اتجاىات 

( واالنحراف المعياري 4.34المبحوثين كانت مرتفعة جدا, حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

المدارس الخاصة بمحافظة  مدراءالتعاطف لدى  (, مما يدل عمى أن درجة مستوى0.47مقداره) الكمي

 .الخميل من وجية نظرىم مرتفعة جدا

: ة, وقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

( 4.55الفقرة )استطيع قراءة مشاعر اآلخرين من خبلل تعبيرات وجوىيم( بمتوسط حسابي مقداره )

(, الفقرة )اعمل عمى حل مشكبلت المعممين عندما يكونوا منزعجين( 0.62حراف معياري مقداره )وان

 (.0.59( وانحراف معياري مقداره )4.44بمتوسط حسابي مقداره )

في حين  كانت أدنى الفقرات : الفقرة )استمر باالستياء عندما ال يفصح المعممون عن مشاعرىم( 

(, الفقرة )استجيب لرغبات المعممين 0.77وانحراف معياري مقداره )( 4.06بمتوسط حسابي مقداره )

(, الفقرة )اتحسس 0.65( وانحراف معياري مقداره )4.28وانفعاالتيم  ( بمتوسط حسابي مقداره )

 (.0.63( وانحراف معياري مقداره )4.39االحتياجات العاطفية لممعممين( بمتوسط حسابي مقداره )
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ين واتجاىاتيم العالية والموافقة, يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية : و من خبلل آراء المبحوث

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم تتمثل بأنيم مدراءمستوى التعاطف لدى 

يستطيعون قراءة مشاعر اآلخرين من خبلل تعبيرات وجوىيم, يعممون عمى حل مشكبلت المعممين 

ن, يتحسسون االحتياجات العاطفية لممعممين, يستجيبون لرغبات المعممين عندما يكونوا منزعجي

 وانفعاالتيم, و يستمرون باالستياء عندما ال يفصح المعممون عن مشاعرىم.

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من  راءوى الميارات اًلجتماعية لدى مدالخامس: ما مست السؤال
 وجية نظرىم؟

 :ساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الميارات االجتماعيةالجدول التالي يبين األو 

 .الميارات االجتماعية األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال :(20)جدول رقم  

 رقم الفقرة
المدارس  مدراءمستوى الميارات اًلجتماعية لدى 

 الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم
الوسط 

 حسابيال
االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفعة جدا 0.53 4.69 اقابل العاممين واتحدث الييم بكل سيولة . 21

 مرتفعة جدا 0.55 4.63 استمع آلراء وافكار ومقترحات العاممين باىتمام . 22

23 
ابدي المحبة واالحترام لمعاممين حتى عند عدم 

 التوافق معيم .
 مرتفعة جدا 0.56 4.53

 مرتفعة جدا 0.73 4.44 اتعامل مع الزمبلء وفقا لشخصياتيم وقدراتيم . 24

25 
احافظ عمى ىدوئي حتى في اوقات الغضب 

 والضيق.
 مرتفعة 0.87 4.19

 مرتفعة جدا 0.49 4.49 الدرجة الكمية 

 

سة يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدرا

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية  راءوى الميارات االجتماعية لدى مدالتي تقيس مست
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نظرىم مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي, وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدول أن 

( واالنحراف 4.49كانت مرتفعة جدا, حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية) اتجاىات المبحوثين

 مدراء(, مما يدل عمى أن درجة مستوى الميارات االجتماعية لدى 0.49الكمي مقداره) المعياري

 .المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتفعة جدا

األوساط الحسابية, وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات :  ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات

( وانحراف معياري 4.69الفقرة )اقابل العاممين واتحدث الييم بكل سيولة( بمتوسط حسابي مقداره )

(, الفقرة )استمع آلراء وافكار ومقترحات العاممين باىتمام( بمتوسط حسابي مقداره 0.53مقداره )

 (.0.55) ( وانحراف معياري مقداره4.63)

في حين  كانت أدنى الفقرات : الفقرة )احافظ عمى ىدوئي حتى في اوقات الغضب والضيق( بمتوسط 

(, الفقرة )اتعامل مع الزمبلء وفقا لشخصياتيم 0.87( وانحراف معياري مقداره )4.19حسابي مقداره )

قرة )ابدي المحبة (, الف0.73( وانحراف معياري مقداره )4.44وقدراتيم( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري 4.53واالحترام لمعاممين حتى عند عدم التوافق معيم( بمتوسط حسابي مقداره )

 (.0.56مقداره )

و من خبلل آراء المبحوثين واتجاىاتيم العالية والموافقة, يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية : 

رس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم تتمثل المدا مدراءمستوى الميارات االجتماعية لدى 

يقابمون العاممين ويتحدثون الييم بكل سيولة, يستمعون آلراء وافكار ومقترحات العاممين باىتمام,  بأنيم

يبدون المحبة واالحترام لمعاممين حتى عند عدم التوافق معيم, يتعاممون مع الزمبلء وفقا لشخصياتيم 

 ىدوئيم حتى في اوقات الغضب والضيق. وقدراتيم, يحافظون عمى



71 
 

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل  مدراءمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى  ما :السؤال الرئيسي الثاني

 من وجية نظرىم ؟

المتعمقة  الجدول التالي يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجات الكمية لمجاالت الدراسة

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم: مدراءلقرار لدى بفاعمية اتخاذ ا

(:األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجات الكمية لمجاالت الدراسة المتعمقة 21الجدول رقم)

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم. مدراءبفاعمية اتخاذ القرار لدى 

الوسط  المجال
 الحسابي

حراف االن
 الدرجة المعياري

 مرتفعة جدا 0.45 4.65 تييئة اتخاذ القرار

 مرتفعة جدا 0.41 4.56 المشاركة في اتخاذ القرار

عبلن القرار  مرتفعة جدا 0.46 4.64 صياغة وا 

 مرتفعة جدا 0.39 4.62 الدرجة الكمية لفاعمية اتخاذ القرار

 

المدارس الخاصة  مدراءفاعمية اتخاذ القرار لدى مستوى  يتضح من الجدول السابق بأن الدرجة الكمية

( 4.62بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتفعة جدا حيث بمغت درجة الوسط الحسابي الكمية)

(, كما تبين بأن جميع مجاالت الدراسة درجاتيا الكمية مرتفعة جدا, حيث 0.39واالنحراف المعياري)

(, يمييا درجة صياغة 3.65اذ القرار بوسط حسابي)يتبين بأن أعمى الدرجات ىي درجة تييئة اتخ

عبلن القرار بوسط حسابي)  (.4.56(, وأخيرا درجة المشاركة في اتخاذ القرار بوسط حسابي)4.64وا 
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 ينبثق عن السؤال الرئيسي الثاني السابق األسئمة الفرعية التالية:

لخاصة بمحافظة الخميل من المدارس ا مدراءالسؤال األول: ما مستوى تييئة اتخاذ القرار لدى 
 وجية نظرىم؟

 :الجدول التالي يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تييئة اتخاذ القرار

 .تييئة اتخاذ القرار (: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال22جدول رقم)  

 رقم الفقرة
المدارس  راءمدمستوى تييئة اتخاذ القرار لدى 

 الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفعة جدا 0.48 4.73 . اعتمد عمى خبراتي السابقة قبل اتخاذ القرار 26

 مرتفعة جدا 0.49 4.70 . احدد اليدف المراد تحقيقو عند اتخاذ القرار 27

28 
اتخاذه وفقا لحاجة  احدد درجة أىمية القرار قبل

 . المدرسة
 مرتفعة جدا 0.53 4.69

29 
 احدد البيانات والمعمومات البلزمة قبل اتخاذ القرار

 مرتفعة جدا 0.58 4.59 .

30 
اراعي توافق القرار عند اتخاذه وفق القوانين 

 . اإلدارية في المدرسة
 مرتفعة جدا 0.58 4.59

31 
عمق بالقرار اطمع عمى التعميمات والموائح التي تت

 . قبل اتخاذه
 مرتفعة جدا 0.69 4.56

 مرتفعة جدا 0.45 4.65 الدرجة الكمية 

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة 

ة المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجي مدراءالتي تقيس مستوى تييئة اتخاذ القرار لدى 

نظرىممرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي, وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدول أن 

( واالنحراف 4.65اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة جدا, حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)
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المدارس  مدراءلدى  (, مما يدل عمى أن درجة مستوى تييئة اتخاذ القرار0.45المعياري الكمي مقداره)

 .الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتفعة جدا

ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية, وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

( وانحراف معياري 4.73الفقرة )اعتمد عمى خبراتي السابقة قبل اتخاذ القرار( بمتوسط حسابي مقداره )

( 4.7(, الفقرة )احدد اليدف المراد تحقيقو عند اتخاذ القرار( بمتوسط حسابي مقداره )0.48اره )مقد

(, الفقرة )احدد درجة أىمية القرار قبل اتخاذه وفقا لحاجة المدرسة( 0.49وانحراف معياري مقداره )

 (.0.53( وانحراف معياري مقداره )4.69بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرات : الفقرة )اطمع عمى التعميمات والموائح التي تتعمق بالقرار قبل اتخاذه( في حين  كانت أدنى 

(, الفقرة )اراعي توافق القرار عند 0.69( وانحراف معياري مقداره )4.56بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري مقداره 4.59اتخاذه وفق القوانين اإلدارية في المدرسة( بمتوسط حسابي مقداره )

( 4.59(, الفقرة )احدد البيانات والمعمومات البلزمة قبل اتخاذ القرار( بمتوسط حسابي مقداره )0.58)

 (.0.58وانحراف معياري مقداره )

ومن خبلل آراء المبحوثين واتجاىاتيم العالية والموافقة, يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية : 

الخميل من وجية نظرىم تتمثل بأنيم دارس الخاصة بمحافظة الم مدراءمستوى تييئة اتخاذ القرار لدى 

يحددون درجة أىمية و , يعتمدون عمى خبراتيم السابقة يحددون اليدف المراد تحقيقو عند اتخاذ القرار, 

القرار قبل اتخاذه وفقا لحاجة المدرسة, يطمعون عمى التعميمات والموائح التي تتعمق بالقرار قبل 

يانات والمعمومات البلزمة قبل اتخاذ القرار, يراعون توافق القرار عند اتخاذه وفق اتخاذه, يحددون الب

 القوانين اإلدارية في المدرسة.
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المدارس الخاصة بمحافظة الخميل  مدراءالثاني: ما مستوى المشاركة في اتخاذ القرار لدى  السؤال
 من وجية نظرىم؟

 :افات المعيارية لفقرات مجال المشاركة في اتخاذ القرارالجدول التالي يبين األوساط الحسابية واالنحر 

 .مشاركة في اتخاذ القرارال (: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال23جدول رقم)

 رقم الفقرة
 مدراءمستوى المشاركة في اتخاذ القرار لدى 

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية 
 نظرىم

الوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المستوى المعياري

32 
اتقبل من المعممين الحمول المقترحة لممشكبلت 

 مرتفعة جدا 0.51 4.66 التي تواجو العمل .

33 
 
 

استفيد من الخبرات المتوفرة لدى المعممين التخاذ 
 مرتفعة جدا 0.48 4.64 القرارات المناسبة .

34 
 اشارك المعممين في تقديم البدائل المقترحة التخاذ

 القرار .
 مرتفعة جدا 0.66 4.59

35 
اشجع  جميع المعممين عمى المشاركة الكاممة في 

 مرتفعة جدا 0.56 4.58 المناقشات لموصول إلى القرارات باإلجماع .

 مرتفعة جدا 0.53 4.56 اتراجع عن القرار المتخذ إذا وجد ما يبرر ذلك . 36

37 
 اتاحث المعممين عمى تقديم البيانات والمعموم

 البلزمة التخاذ القرار .
 مرتفعة جدا 0.56 4.55

38 
اتخذ قرارات العمل مراعيا قدرات زمبلئي المعممين 

. 
 مرتفعة جدا 0.64 4.45

39 
اتابع اسموب التشاور عند وجود اعتراض عمى 

 مرتفعة جدا 0.53 4.42 القرار داخل المدرسة .

 مرتفعة جدا 0.41 4.56 الدرجة الكمية 
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دول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة يوضح الج

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية  مدراءالتي تقيس مستوى المشاركة في اتخاذ القرار لدى 

لجدول أن نظرىم مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي, وتشير الدرجة الكمية الواردة في ا

( واالنحراف 4.56اتجاىات المبحوثين كانت مرتفعة جدا, حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 مدراء(, مما يدل عمى أن درجة مستوى المشاركة في اتخاذ القرار لدى 0.41المعياري الكمي مقداره)

 .المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتفعة جدا

األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية, وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : ورتبت فقرات 

الفقرة )اتقبل من المعممين الحمول المقترحة لممشكبلت التي تواجو العمل( بمتوسط حسابي مقداره 

تخاذ (, الفقرة )استفيد من الخبرات المتوفرة لدى المعممين ال0.51( وانحراف معياري مقداره )4.66)

(, الفقرة )اشارك 0.48( وانحراف معياري مقداره )4.64القرارات المناسبة( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري 4.59المعممين في تقديم البدائل المقترحة التخاذ القرار( بمتوسط حسابي مقداره )

لمناقشات لموصول إلى (, الفقرة )اشجع  جميع المعممين عمى المشاركة الكاممة في ا0.66مقداره )

 (.0.56( وانحراف معياري مقداره )4.58القرارات باإلجماع( بمتوسط حسابي مقداره )

في حين  كانت أدنى الفقرات : الفقرة )اتابع اسموب التشاور عند وجود اعتراض عمى القرار داخل 

)اتخذ قرارات العمل  (, الفقرة0.53( وانحراف معياري مقداره )4.42المدرسة( بمتوسط حسابي مقداره )

(, 0.64( وانحراف معياري مقداره )4.45مراعيا قدرات زمبلئي المعممين( بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرة )احث المعممين عمى تقديم البيانات والمعمومات البلزمة التخاذ القرار( بمتوسط حسابي مقداره 

القرار المتخذ إذا وجد ما يبرر ذلك( (, الفقرة )اتراجع عن 0.56( وانحراف معياري مقداره )4.55)

 (.0.53( وانحراف معياري مقداره )4.56بمتوسط حسابي مقداره )
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من خبلل آراء المبحوثين واتجاىاتيم العالية والموافقة, يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية : و 

ل من وجية نظرىم المدارس الخاصة بمحافظة الخمي مدراءمستوى المشاركة في اتخاذ القرار لدى 

تتمثل بأنيميتقبمون من المعممين الحمول المقترحة لممشكبلت التي تواجو العمل, يستفيدون من الخبرات 

المتوفرة لدى المعممين التخاذ القرارات المناسبة, يشاركون المعممين في تقديم البدائل المقترحة التخاذ 

ة في المناقشات لموصول إلى القرارات باإلجماع, القرار, يشجعون جميع المعممين عمى المشاركة الكامم

يتراجعون عن القرار المتخذ إذا وجد ما يبرر ذلك, يحثون المعممين عمى تقديم البيانات والمعمومات 

شاور البلزمة التخاذ القرار, يتخذون قرارات العمل مراعين قدرات زمبلئيم المعممين, يتابعون اسموب الت

 .رارعند وجود اعتراض عمى الق

عالن القرار لدى  السؤال المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من  مدراءالثالث: ما مستوى صياغة وا 

 وجية نظرىم؟

عبلن القرار  :الجدول التالي يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال صياغة وا 

عبلن القرار(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرا24جدول رقم)    .ت مجالصياغة وا 

 رقم الفقرة

عالن القرار لدى ى مستو   مدراءصياغة وا 
المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية 

 نظرىم

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

40 
 
 

اراعي عدم تناقض عبارات القرار المتخذة مع 
 مرتفعة جدا 0.53 4.77 بعضيا.

41 
ة تامة دون محاباة أو خجل اتخذ القرار بموضوعي

. 
 مرتفعة جدا 0.58 4.72

42 
استخدم وسائل االتصال المناسبة لئلعبلن عن 

 القرار.
 مرتفعة جدا 0.57 4.64



77 
 

43 
احدد المعممين الذين ينبغي عمييم تنفيذ القرار بعد 

 اتخاذه .
 مرتفعة جدا 0.58 4.63

44 
اىتم بصياغة القرارات بعبارات محدده واضحة ال 

 فييا . لبس
 مرتفعة جدا 0.64 4.59

45 
اراعي انسجام القرار مع القرارات ذات الشأن التي 

 سبقتو .
 مرتفعة جدا 0.53 4.59

46 
احرص عمى اختيار الوقت المناسب إلعبلن 

 القرار.
 مرتفعة جدا 0.59 4.56

 مرتفعة جدا 0.46 4.64 الدرجة الكمية 

االنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية و 

عبلن القرار لدى  المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية  مدراءالتي تقيس مستوى صياغة وا 

نظرىم مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي, وتشير الدرجة الكمية الواردة في الجدول أن 

( واالنحراف 4.64عة جدا, حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)اتجاىات المبحوثين كانت مرتف

عبلن القرار لدى 0.46المعياري الكمي مقداره)  مدراء(, مما يدل عمى أن درجة مستوى صياغة وا 

 .المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتفعة جدا

لحسابية, وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط ا

( 4.77الفقرة )اراعي عدم تناقض عبارات القرار المتخذة مع بعضيا( بمتوسط حسابي مقداره )

(, الفقرة )اتخذ القرار بموضوعية تامة دون محاباة أو خجل( بمتوسط 0.53وانحراف معياري مقداره )

(, الفقرة )استخدم وسائل االتصال المناسبة 0.58( وانحراف معياري مقداره )4.72حسابي مقداره )

 (.0.57( وانحراف معياري مقداره )4.64لئلعبلن عن القرار( بمتوسط حسابي مقداره )



78 
 

في حين  كانت أدنى الفقرات : الفقرة )احرص عمى اختيار الوقت المناسب إلعبلن القرار( بمتوسط 

(, الفقرة ) اراعي انسجام القرار مع القرارات 0.59( وانحراف معياري مقداره )4.56حسابي مقداره )

(, الفقرة 0.53( وانحراف معياري مقداره )4.59ذات الشأن التي سبقتو( بمتوسط حسابي مقداره )

( 4.59)اىتم بصياغة القرارات بعبارات محدده واضحة ال لبس فييا( بمتوسط حسابي مقداره )

لمعممين الذين ينبغي عمييم تنفيذ القرار بعد اتخاذه( (, الفقرة )احدد ا0.64وانحراف معياري مقداره )

 (.0.58( وانحراف معياري مقداره )4.63بمتوسط حسابي مقداره )

من خبلل آراء المبحوثين واتجاىاتيم العالية والموافقة, يمكن تمخيص ما سبق باالستنتاجات التالية : و 

عبلن القرار لدى  حافظة الخميل من وجية نظرىم تتمثل المدارس الخاصة بم مدراءمستوى صياغة وا 

بأنيميراعون عدم تناقض عبارات القرار المتخذة مع بعضيا, يتخذون القرار بموضوعية تامة دون 

محاباة أو خجل, يعتمون بصياغة القرارات بعبارات محدده واضحة ال لبس فييا, يستخدمون وسائل 

الذين ينبغي عمييم تنفيذ القرار بعد اتخاذه,  االتصال المناسبة لئلعبلن عن القرار, يحددون المعممين

يحرصون عمى اختيار الوقت المناسب إلعبلن القرار,يراعون انسجام القرار مع القرارات ذات الشأن 

 التي سبقتو.

بين  a ≤ 0.05)السؤال الرئيسي الثالث: ىل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى )

المدارس الخاصة  مدراءلدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى متوسطات درجات تقدير افراد عينة ا

 في محافظة الخميل تعزى لمتغيرات) مكان العمل، الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة(؟

بين   a ≤ 0.05)السؤال الرئيسي الرابع: ىل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى )

المدارس  مدراءمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة ل

 الخاصة في محافظة الخميل تعزى لمتغيرات) مكان العمل، الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة( ؟
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موجبة طردية ذات دًللة احصائية عند مستوى  وي الخامس: ىل توجد عالقة ارتباطيالسؤال الرئيس

(a ≤ 0.05)  المدارس الخاصة  مدراءلمستوى الذكاء الوجداني لدى بين متوسطات تقدير المدراء

 بمحافظة الخميل ومتوسط تقديراتيم لمستوى فاعمية اتخاذ القرار من وجية نظرىم ؟

 وسوف يتم اإلجابة عمى األسئمة السابقة من خبلل فحص فرضيات الدراسة التالية:

 فرضيات الدراسة: 

بين   a ≤ 0.05)ئية عند مستوى الدًللة )الفرضية األولى: ًل توجد فروق ذات دًللة احصا

المدارس الخاصة  مدراءمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 تعزى لمتغير مكان العمل. في محافظة الخميل

ة (: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقدير افراد عينة الدراس25الجدول رقم)

 المدارس الخاصة في محافظة الخميل حسب متغير مكان العمل. مدراءلمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 العدد مكان العمل المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.36 4.68 42 ة وسط الخميلمدراء الوعي بالذات

 0.43 4.75 13 ة شمال الخميلمدراء 

 0.37 4.76 9 ة جنوب الخميلمدراء 

 0.37 4.70 64 المجموع 

 0.51 4.27 42 ة وسط الخميلمدراء تنظيم الذات
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 0.61 4.35 13 ة شمال الخميلمدراء 

 0.40 4.47 9 ة جنوب الخميلمدراء 

 0.51 4.32 64 المجموع 

 0.48 4.47 42 الخميل مدراء الدافعية

 0.49 4.48 13 شمال الخميل مدراء 

 0.26 4.64 9 جنوب الخميل مدراء 

 0.45 4.50 64 المجموع 

 0.45 4.33 42 الخميل مدراء التعاطف 

 0.58 4.20 13 شمال الخميل مدراء 

 0.31 4.62 9 جنوب الخميل مدراء 

 0.47 4.34 64 المجموع 

 0.51 4.50 42 وسط الخميل مدراء الميارات االجتماعية

 0.50 4.37 13 شمال الخميل مدراء 

 0.35 4.67 9 جنوب الخميل مدراء 

 0.49 4.49 64 المجموع 

 0.37 4.45 42 وسط الخميل مدراء الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني
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 0.43 4.43 13 شمال الخميل مدراء 

 0.25 4.63 9 جنوب الخميل مدراء 

 0.37 4.47 64 المجموع 

( One Way ANOVAلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي)

 مدراءلفحص الفروق بين متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 تعزى لمتغير مكان العمل, والجدول التالي يوضح ذلك: المدارس الخاصة في محافظة الخميل

بين  ( لفحص الفروقOne Way ANOVA(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي)26الجدول رقم)

المدارس الخاصة في  مدراءمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 تعزى لمتغير مكان العمل. محافظة الخميل

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 الربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 الوعي بالذات

 0.044 2 0.089 بين المجموعات
0.31

3 
0.732 

     0.141 61 8.631 داخل المجموعات

       63 8.719 المجموع

 0.153 2 0.306 بين المجموعات تنظيم الذات
0.57

5 
0.565 
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     0.266 61 16.238 داخل المجموعات

       63 16.544 المجموع

 الدافعية

 0.114 2 0.228 بين المجموعات
0.55

1 
0.579 

     0.207 61 12.651 تداخل المجموعا

       63 12.879 المجموع

 التعاطف 

 0.488 2 0.976 بين المجموعات
2.28

0 
0.111 

     0.214 61 13.061 داخل المجموعات

       63 14.038 المجموع

 الميارات االجتماعية

 0.235 2 0.471 بين المجموعات
0.99

1 
0.377 

     0.237 61 14.487 داخل المجموعات

       63 14.958 المجموع

الدرجة الكمية لمذكاء 

 الوجداني
 0.136 2 0.273 بين المجموعات

0.99

5 
0.376 
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     0.137 61 8.363 داخل المجموعات

       63 8.636 المجموع

 
( بين α≤0.05يتضح من الجدول السابق بأنو التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

المدارس الخاصة في  مدراءات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى متوسط

 0.05محافظة الخميل تعزى لمتغير مكان العمل عند جميع مجاالت الدراسة)مستوى الداللة أكبر من 

 اسة. عند جميع مجاالت الدراسة(, وبالتالي يستنتج قبول الفرضية السابقة عند جميع مجاالت الدر 

(بين  a ≤ 0.05الفرضية الثانية: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة )

المدارس الخاصة  مدراءمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 تعزى لمتغير الجنس. في محافظة الخميل

لمعينتين   اتية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار الجدول التالي يبين درجات األوساط الحسابية الكم

المستقمتين لفحص الفروق بين متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني 

( يوضح 27حسب متغير الجنس, والجدول رقم) المدارس الخاصة في محافظة الخميل مدراءلدى 

 ذلك:
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 لمعينتين المستقمتين اتونتائج اختبار  حسابية واالنحرافات المعيارية(: يوضح األوساط ال27الجدول رقم)

 مدراءلفحص الفروق بين متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 حسب متغير الجنس. المدارس الخاصة في محافظة الخميل

 العدد الجنس المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ة قيم

 اختبار ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

الداللة 

اإلحصا

 ئية

 الوعي بالذات
 0.039 62 2.112- 0.42 4.54 16 ذكر

       0.34 4.76 48 أنثى

 تنظيم الذات
 0.486 62 0.701- 0.55 4.24 16 ذكر

       0.50 4.34 48 أنثى

 الدافعية
 0.011 62 2.639- 0.56 4.25 16 ذكر

       0.38 4.58 48 أنثى

 التعاطف 
 0.952 62 0.061 0.49 4.35 16 ذكر

       0.47 4.34 48 أنثى

 الميارات االجتماعية
 0.318 62 1.007- 0.58 4.39 16 ذكر

       0.45 4.53 48 أنثى
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الدرجة الكمية لمذكاء 

 الوجداني

 0.142 62 1.488- 0.43 4.35 16 ذكر

       0.34 4.51 48 أنثى

دول السابق بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات تقدير افراد يتضح من الج

تعزى لمتغير  المدارس الخاصة في محافظة الخميل مدراءعينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

عند جميع مجاالت الدراسة ما عدا مجالي الوعي بالذات و الدافعية)مستوى الداللة أكبر من  الجنس

والتي كان مستوى الداللة عندىا  عند جميع المجاالت ما عدا مجالي الوعي بالذات و الدافعية 0.05

(, وبالتالي يستنتج قبول الفرضية السابقة عند جميع مجاالت الدراسة ما عدا مجالي 0.05أقل من 

وعي الوعي بالذات و الدافعية حيث ترفض الفرضية عندىا. حيث يتضح بأن الفروق في مجال ال

(, و كذلك الفروق في 4.54( مقابل الذكور بوسط حسابي)4.76بالذات لصالح اإلناث بوسط حسابي)

 (.4.25( مقابل الذكور بوسط حسابي)4.58مجال الدافعية كانت لصالح اإلناث بوسط حسابي)

 بينa ≤ 0.05) الفرضية الثالثة: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة )

المدارس الخاصة  مدراءت درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى متوسطا

 تعزى لمتغير المؤىل العممي. في محافظة الخميل

الجدول التالي يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقدير افراد عينة الدراسة 

حسب متغير المؤىل  الخاصة في محافظة الخميلالمدارس  مدراءلمستوى الذكاء الوجداني لدى 

  العممي:

(: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقدير افراد عينة الدراسة 28الجدول رقم)

المدارس الخاصة في محافظة الخميل حسب متغير المؤىل  مدراءلمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 العممي.
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 ددالع المؤىل العممي المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.38 4.25 4 ماجستير الوعي بالذات

 0.36 4.71 45 بكالوريوس 

 0.32 4.81 15 أخرى 

 0.37 4.70 64 المجموع 

 0.60 4.10 4 ماجستير تنظيم الذات

 0.50 4.31 45 بكالوريوس 

 0.55 4.39 15 أخرى 

 0.51 4.32 64 المجموع 

 0.68 4.15 4 ماجستير الدافعية

 0.46 4.49 45 بكالوريوس 

 0.33 4.61 15 أخرى 

 0.45 4.50 64 المجموع 

 0.49 4.20 4 ماجستير التعاطف 

 0.47 4.37 45 بكالوريوس 
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 0.51 4.31 15 أخرى 

 0.47 4.34 64 المجموع 

 0.87 4.15 4 ماجستير الميارات االجتماعية

 0.46 4.49 45 بكالوريوس 

 0.45 4.59 15 أخرى 

 0.49 4.49 64 المجموع 

 0.56 4.17 4 ماجستير الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني

 0.36 4.47 45 بكالوريوس 

 0.34 4.54 15 أخرى 

 0.37 4.47 64 المجموع 

 

( One Way ANOVAلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي)

 مدراءت درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى لفحص الفروق بين متوسطا

 المدارس الخاصة في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي, والجدول التالي يوضح ذلك:

( لفحص الفروق بين One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي)29الجدول رقم)

المدارس الخاصة في  مدراءد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى متوسطات درجات تقدير افرا

 تعزى لمتغير المؤىل العممي. محافظة الخميل
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 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 الربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 الوعي بالذات

 0.024 3.969 0.502 2 1.004 بين المجموعات

داخل 

 وعاتالمجم
7.715 61 0.126     

       63 8.719 المجموع

 تنظيم الذات

 0.614 0.492 0.131 2 0.263 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
16.282 61 0.267     

       63 16.544 المجموع

 الدافعية

 0.188 1.720 0.344 2 0.688 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
12.192 61 0.200     

       63 12.879 مجموعال

 التعاطف 

 0.750 0.289 0.066 2 0.132 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
13.906 61 0.228     
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       63 14.038 المجموع

الميارات 

 االجتماعية

 0.286 1.279 0.301 2 0.602 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
14.355 61 0.235     

       63 14.958 المجموع

الدرجة الكمية 

 لمذكاء الوجداني

 0.205 1.625 0.218 2 0.437 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
8.199 61 0.134     

       63 8.636 المجموع

 

( بين α≤0.05يتضح من الجدول السابق بأنو التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

المدارس الخاصة في  مدراءالدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى متوسطات درجات تقدير افراد عينة 

تعزى لمتغير المؤىل العممي عند جميع مجاالت الدراسة ما عدا مجال الوعي  محافظة الخميل

عند جميع مجاالت الدراسة ما عدا مجال الوعي بالذات حيث  0.05بالذات)مستوى الداللة أكبر من 

(, وبالتالي يستنتج قبول الفرضية السابقة عند جميع مجاالت 0.05 أن مستوى الداللة عنده أقل من

 الدراسة ما عدا مجال الوعي بالذات حيث ترفض الفرضية عنده. 

( لممقارنات Tukeyومن أجل دراسة الفروق عند مجال الوعي بالذات, تم استخدام اختبار توكي)

 ارالتالي يوضح نتائج ىذا االختب الثنائية البعدية, والجدول
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( لمفروق عند مجال الوعي بالذاتحسب متغير المؤىل Tukey(: نتائج اختبار توكي)30الجدول رقم)

 العممي.

 أخرى بكالوريوس ماجستير المؤىل العممي

 *0.563- *-0.457 --- ماجستير

 -0.107 --- *0.457 بكالوريوس

 --- 0.107 *0.563 أخرى

في الوعي بالذات كانت لصالح مؤىل البكالوريوس  ويبلحظ من نتائج الجدول السابق بأن الفروق

والمؤىبلت األخرى مقابل مؤىل الماجستير, مما يدل عمى أن مستوى الوعي بالذات لمؤىل 

 البكالوريوس والمؤىبلت األخرى أعمى من مؤىل الماجستير.

ين ب  a ≤ 0.05))الفرضية الرابعة: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة 

المدارس الخاصة  مدراءمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. في محافظة الخميل

الجدول التالي يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقدير افراد عينة الدراسة 

 حسب متغير سنوات الخبرة: المدارس الخاصة في محافظة الخميل مدراءلمستوى الذكاء الوجداني لدى 
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(: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقدير افراد عينة الدراسة 31الجدول رقم)

 المدارس الخاصة في محافظة الخميل حسب متغير سنوات الخبرة. مدراءلمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 العدد سنوات الخبرة المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.40 4.60 5 سنوات 5-1من  الوعي بالذات

 0.38 4.80 19 سنوات 10-6من  

 0.36 4.67 40 سنوات 10أكثر من  

 0.37 4.70 64 المجموع 

 0.39 4.32 5 سنوات 5-1من  تنظيم الذات

 0.51 4.38 19 سنوات 10-6من  

 0.54 4.29 40 سنوات 10أكثر من  

 0.51 4.32 64 المجموع 

 0.36 4.64 5 سنوات 5-1من  الدافعية

 0.39 4.56 19 سنوات 10-6من  

 0.49 4.45 40 سنوات 10أكثر من  

 0.45 4.50 64 المجموع 
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 0.23 4.12 5 سنوات 5-1من  التعاطف 

 0.40 4.39 19 سنوات 10-6من  

 0.52 4.35 40 سنوات 10أكثر من  

 0.47 4.34 64 المجموع 

 0.26 4.24 5 سنوات 5-1من  الميارات االجتماعية

 0.57 4.45 19 سنوات 10-6من  

 0.46 4.55 40 سنوات 10أكثر من  

 0.49 4.49 64 المجموع 

 0.23 4.38 5 سنوات 5-1من  الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني

 0.38 4.52 19 سنوات 10-6من  

 0.38 4.46 40 سنوات 10أكثر من  

 0.37 4.47 64 المجموع 

 

( One Way ANOVAلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي)

 مدراءلفحص الفروق بين متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 لجدول التالي يوضح ذلك:عزى لمتغير سنوات الخبرة, واالمدارس الخاصة في محافظة الخميل ت
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( لفحص الفروق بين One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي)32الجدول رقم)

المدارس الخاصة في  مدراءمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. محافظة الخميل

 مصدر التباين المجال
جموع م

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 الربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 الوعي بالذات

 0.376 0.995 0.138 2 0.275 بين المجموعات

     0.138 61 8.444 داخل المجموعات

       63 8.719 المجموع

 تنظيم الذات

 0.810 0.211 0.057 2 0.114 بين المجموعات

     0.269 61 16.431 داخل المجموعات

       63 16.544 المجموع

 الدافعية

 0.535 0.631 0.131 2 0.261 بين المجموعات

     0.207 61 12.618 داخل المجموعات

       63 12.879 المجموع

 التعاطف 
 0.527 0.647 0.146 2 0.292 بين المجموعات

     0.225 61 13.746 داخل المجموعات
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       63 14.038 المجموع

الميارات 

 االجتماعية

 0.386 0.966 0.230 2 0.459 بين المجموعات

     0.238 61 14.498 داخل المجموعات

       63 14.958 المجموع

الدرجة الكمية 

لمذكاء 

 الوجداني

 0.751 0.288 0.040 2 0.081 بين المجموعات

     0.140 61 8.555 داخل المجموعات

       63 8.636 المجموع

 
( α≤0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) يتضح من الجدول السابق بأنو ال

المدارس الخاصة  مدراءبين متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني لدى 

ى الداللة أكبر من )مستو  تعزى لمتغير سنوات الخبرة عند جميع مجاالت الدراسة في محافظة الخميل

عند جميع مجاالت الدراسة(, وبالتالي يستنتج قبول الفرضية السابقة عند جميع مجاالت  0.05

 الدراسة. 

(بين  a ≤ 0.05الفرضية الخامسة: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة )

المدارس  مدراءار لدى متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القر 

 تعزى لمتغير مكان العمل.الخاصة في محافظة الخميل 
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الجدول التالي يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقدير افراد عينة الدراسة 

حسب متغير مكان  المدارس الخاصة في محافظة الخميل مدراءلمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 العمل:

(: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقدير افراد عينة الدراسة 33رقم) الجدول

المدارس الخاصة في محافظة الخميل حسب متغير مكان  مدراءلمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 العمل.

 العدد مكان العمل المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.48 4.61 42 الخميل اءمدر  تييئة اتخاذ القرار

 0.41 4.69 13 شمال الخميل مدراء 

 0.36 4.76 9 جنوب الخميل مدراء 

 0.45 4.65 64 المجموع 

 0.43 4.56 42 وسط الخميل مدراء المشاركة في اتخاذ القرار

 0.40 4.48 13 شمال الخميل مدراء 

 0.34 4.65 9 جنوب الخميل مدراء 

 0.41 4.56 64 المجموع 

عبلن القرار  0.51 4.58 42 وسط الخميل مدراء صياغة وا 
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 0.36 4.74 13 شمال الخميل مدراء 

 0.28 4.81 9 جنوب الخميل مدراء 

 0.46 4.64 64 المجموع 

الدرجة الكمية لفاعمية اتخاذ 

 القرار
 0.43 4.58 42 ة وسط الخميلمدراء

 0.35 4.64 13 ة شمال الخميلمدراء 

 0.29 4.74 9 يلجنوب الخم مدراء 

 0.39 4.62 64 المجموع 

 

( One Way ANOVAلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي)

 مدراءلفحص الفروق بين متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 ر مكان العمل, والجدول التالي يوضح ذلك:تعزى لمتغي المدارس الخاصة في محافظة الخميل
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( لفحص الفروق بين One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي)34الجدول رقم)

المدارس الخاصة  مدراءمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 تعزى لمتغير مكان العمل. في محافظة الخميل

 مصدر التباين جالالم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 الربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 تييئة اتخاذ القرار

 0.500 0.103 2 0.207 بين المجموعات
0.60

9 

     0.207 61 12.599 داخل المجموعات

       63 12.806 المجموع

المشاركة في اتخاذ 

 القرار

 0.463 0.079 2 0.158 بين المجموعات
0.63

2 

     0.171 61 10.433 داخل المجموعات

       63 10.592 المجموع

عبلن القرار  صياغة وا 

 1.271 0.269 2 0.539 بين المجموعات
0.28

8 

     0.212 61 12.931 داخل المجموعات

       63 13.469 المجموع
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الدرجة الكمية لفاعمية 

 اتخاذ القرار

 0.620 0.097 2 0.195 بين المجموعات
0.54

1 

     0.157 61 9.573 داخل المجموعات

       63 9.768 المجموع

( α≤0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) يتضح من الجدول السابق بأنو ال

المدارس  مدراءبين متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

تعزى لمتغير مكان العمل عند جميع مجاالت الدراسة)مستوى الداللة أكبر  لخاصة في محافظة الخميلا

عند جميع مجاالت الدراسة(, وبالتالي يستنتج قبول الفرضية السابقة عند جميع مجاالت  0.05من 

 الدراسة. 

(بين a ≤ 0.05الفرضية السادسة: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة )

المدارس  مدراءمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 تعزى لمتغير الجنس. الخاصة في محافظة الخميل

الجدول التالي يبين درجات األوساط الحسابية الكمية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت لمعينتين 

بين متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار المستقمتين لفحص الفروق 

( يوضح 35حسب متغير الجنس, والجدول رقم) المدارس الخاصة في محافظة الخميل مدراءلدى 

 ذلك:
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 ونتائج اختبار لمعينتين المستقمتين (: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية35الجدول رقم)

 مدراءفراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى أفروق بين متوسطات درجات تقدير اللفحص 

 حسب متغير الجنس. المدارس الخاصة في محافظة الخميل

 العدد الجنس المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 اختبار ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 تييئة اتخاذ القرار
 0.088 62 1.734- 0.55 4.48 16 ذكر

       0.41 4.70 48 أنثى

 المشاركة في اتخاذ القرار
 0.648 62 0.459- 0.43 4.52 16 ذكر

       0.41 4.57 48 أنثى

عبلن القرار  صياغة وا 
 0.214 62 1.254- 0.45 4.52 16 ذكر

       0.46 4.68 48 أنثى

الدرجة الكمية لفاعمية اتخاذ 

 رارالق

 0.196 62 1.308- 0.44 4.50 16 ذكر

       0.38 4.65 48 أنثى

يتضح من الجدول السابق بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات تقديرافراد 

تعزى ل المدارس الخاصة في محافظة الخمي مدراءعينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 
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عند جميع المجاالت(,  0.05ميع مجاالت الدراسة)مستوى الداللة أكبر من لمتغير الجنس عند ج

 وبالتالي يستنتج قبول الفرضية السابقة عند جميع مجاالت الدراسة.

بين (a ≤ 0.05الفرضية السابعة: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة )

المدارس  مدراءعمية اتخاذ القرار لدى متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى فا

 تعزى لمتغير المؤىل العممي. الخاصة في محافظة الخميل

فراد عينة الدراسة أنحرافات المعيارية لدرجات تقدير الجدول التالي يوضح األوساط الحسابية واال

المؤىل حسب متغير  المدارس الخاصة في محافظة الخميل مدراءلمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 العممي:

فراد عينة الدراسة أنحرافات المعيارية لدرجات تقدير (: يوضح األوساط الحسابية واال36الجدول رقم)

المدارس الخاصة في محافظة الخميل حسب متغير المؤىل  مدراءلمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 العممي.

 العدد المؤىل العممي المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

 0.84 4.25 4 ماجستير تييئة اتخاذ القرار

 0.44 4.64 45 بكالوريوس 

 0.30 4.78 15 أخرى 

 0.45 4.65 64 المجموع 
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 0.53 4.38 4 ماجستير المشاركة في اتخاذ القرار

 0.41 4.53 45 بكالوريوس 

 0.38 4.69 15 أخرى 

 0.41 4.56 64 المجموع 

عبلن القرار  0.65 4.32 4 ماجستير صياغة وا 

 0.47 4.62 45 بكالوريوس 

 0.35 4.80 15 أخرى 

 0.46 4.64 64 المجموع 

الدرجة الكمية لفاعمية اتخاذ 

 القرار
 0.67 4.32 4 ماجستير

 0.38 4.59 45 بكالوريوس 

 0.33 4.76 15 أخرى 

 0.39 4.62 64 المجموع 

 

( One Way ANOVAالتباين األحادي)لمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم استخدام اختبار تحميل 

 مدراءلفحص الفروق بين متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 المدارس الخاصة في محافظة الخميمتعزى لمتغير المؤىل العممي, والجدول التالي يوضح ذلك:
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( لفحص الفروق بين One Way ANOVA)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي37الجدول رقم)

المدارس الخاصة  مدراءمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 تعزى لمتغير المؤىل العممي. في محافظة الخميل

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

الربعا

 ت

 قيمة ف
مستوى 

 الداللة

 اتخاذ القرار تييئة

 2 0.891 بين المجموعات
0.44

6 
2.282 0.111 

داخل 

 المجموعات
11.914 61 

0.19

5 
    

       63 12.806 المجموع

المشاركة في اتخاذ 

 القرار

 2 0.443 بين المجموعات
0.22

1 
1.331 0.272 

داخل 

 المجموعات
10.149 61 

0.16

6 
    

       63 10.592 المجموع

ع  0.151 0.401.949 2 0.809 بين المجموعاتبلن صياغة وا 
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 5 القرار

داخل 

 المجموعات
12.660 61 

0.20

8 
    

       63 13.469 المجموع

الكمية ة الدرج

لفاعمية اتخاذ 

 القرار

 2 0.678 بين المجموعات
0.33

9 
2.274 0.112 

داخل 

 المجموعات
9.090 61 

0.14

9 
    

       63 9.768 المجموع

 

( α≤0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) ح من الجدول السابق بأنو اليتض

المدارس  مدراءفراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى أبين متوسطات درجات تقدير 

ة تعزى لمتغير المؤىل العممي عند جميع مجاالت الدراسة)مستوى الدالل الخاصة في محافظة الخميل

عند جميع مجاالت الدراسة(, وبالتالي يستنتج قبول الفرضية السابقة عند جميع  0.05أكبر من 

 مجاالت الدراسة. 
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بين  ( a ≤ 0.05الفرضية الثامنة: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة )

المدارس  مدراء متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. الخاصة في محافظة الخميل

الجدول التالي يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقدير افراد عينة الدراسة 

حسب متغير سنوات  المدارس الخاصة في محافظة الخميل مدراءلمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 الخبرة:

(: يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقدير افراد عينة الدراسة 38قم)الجدول ر 

المدارس الخاصة في محافظة الخميل حسب متغير سنوات  مدراءلمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 الخبرة.

 العدد سنوات الخبرة المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.43 4.53 5 سنوات 5-1ن م تييئة اتخاذ القرار

 0.51 4.70 19 سنوات 10-6من  

 0.43 4.63 40 سنوات 10أكثر من  

 0.45 4.65 64 المجموع 

 0.54 4.38 5 سنوات 5-1من  المشاركة في اتخاذ القرار

 0.44 4.58 19 سنوات 10-6من  
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( One Way ANOVAلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي)

 مدراءفراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى أالفروق بين متوسطات درجات تقدير لفحص 

 وضح ذلك:تعزى لمتغير سنوات الخبرة, والجدول التالي ي المدارس الخاصة في محافظة الخميل

 0.38 4.57 40 سنوات 10أكثر من  

 0.41 4.56 64 المجموع 

عبلن  0.38 4.46 5 سنوات 5-1من  القرار صياغة وا 

 0.39 4.78 19 سنوات 10-6من  

 0.50 4.60 40 سنوات 10أكثر من  

 0.46 4.64 64 المجموع 

الدرجة الكمية لفاعمية اتخاذ 

 القرار
 0.37 4.46 5 سنوات 5-1من 

 0.40 4.69 19 سنوات 10-6من  

 0.39 4.60 40 سنوات 10أكثر من  

 0.39 4.62 64 المجموع 
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( لفحص الفروق بين One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي)39الجدول رقم)

المدارس الخاصة  مدراءفراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى أ متوسطات درجات تقدير ا

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. في محافظة الخميل

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 ربعاتالم

درجات 

 الحرية

متوسط 

 الربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

تييئة اتخاذ 

 القرار

 0.734 0.310 0.064 2 0.129 بين المجموعات

     0.208 61 12.677 داخل المجموعات

       63 12.806 المجموع

المشاركة في 

 اتخاذ القرار

 0.592 0.528 0.090 2 0.180 بين المجموعات

     0.171 61 10.411 عاتداخل المجمو 

       63 10.592 المجموع

صياغة 

عبلن القرار  وا 

 0.241 1.456 0.307 2 0.614 بين المجموعات

     0.211 61 12.856 داخل المجموعات

       63 13.469 المجموع

الدرجة الكمية 

لفاعمية اتخاذ 

 0.474 0.755 0.118 2 0.236 بين المجموعات

     0.156 61 9.532 المجموعات داخل
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       63 9.768 المجموع القرار

( α≤0.05حصائية عند مستوى الداللة )إتوجد فروق ذات داللة  يتضح من الجدول السابق بأنو ال

المدارس  مدراءفراد عينة الدراسة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى ابين متوسطات درجات تقدير 

ى لمتغير سنوات الخبرة عند جميع مجاالت الدراسة)مستوى الداللة لتعز  الخاصة في محافظة الخمي

عند جميع مجاالت الدراسة(, وبالتالي يستنتج قبول الفرضية السابقة عند جميع  0.05أكبر من 

  مجاالت الدراسة. 

( بين درجات α≤0.05حصائية عند مستوي )إذات دًللة  ورتباطياعالقة  الفرضية التاسعة: توجد

المدارس الخاصة  مدراءاد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني وفاعمية اتخاذ القرار لدى فر أتقدير 

 في محافظة الخميل.

الرتباط بيرسون بين درجات سموب معامبلت اأة ىذه الفرضية, سوف يتم استخدام لمتحقق من صح

والجدول التالي يوضح فراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني وفاعمية اتخاذ القرار, أتقدير 

 مصفوفة معامبلت االرتباط بيرسون:

(: مصفوفة معامبلت االرتباط بيرسون بين درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى 40الجدول رقم)

 المدارس الخاصة في محافظة الخميل. مدراءالذكاء الوجداني وفاعمية اتخاذ القرار لدى 

 

الدرجة 

الكمية 

لمذكاء 

 الوجداني

ي الوع

 بالذات

تنظيم 

 الذات
 التعاطف الدافعية

الميارات 

 اًلجتماعية

الدرجة 

الكمية 

لفاعمية 

اتخاذ 

 القرار

تييئة 

اتخاذ 

 القرار

المشاركة 

في اتخاذ 

 القرار

صياغة 

عالن  وا 

 القرار
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الدرجة الكمية 

لمذكاء 

 الوجداني

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

1 
.766*

* 

.875*

* 
.804** .768** .804** .779** 

.756*

* 
.699** .632** 

مستوى 

 الداللة
 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

الوعي 

 بالذات

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

.766** 1 
.583*

* 
.615** .438** .538** .783** 

.802*

* 
.585** .700** 

مستوى 

 الداللة
.000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 تنظيم الذات

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

.875** 
.583*

* 
1 .655** .605** .635** .639** 

.563*

* 
.627** .527** 

مستوى 

 الداللة
.000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 الدافعية

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

.804** 
.615*

* 

.655*

* 
1 .484** .500** .637** 

.630*

* 
.524** .548** 
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مستوى 

 لداللةا
.000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 التعاطف

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

.768** 
.438*

* 

.605*

* 
.484** 1 .528** .506** 

.457*

* 
.519** .386** 

مستوى 

 الداللة
.000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .002 

الميارات 

 االجتماعية

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

.804** 
.538*

* 

.635*

* 
.500** .528** 1 .607** 

.642*

* 
.559** .429** 

مستوى 

 الداللة
.000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

الدرجة الكمية 

لفاعمية اتخاذ 

 القرار

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

.779** 
.783*

* 

.639*

* 
.637** .506** .607** 1 

.919*

* 
.839** .915** 

مستوى 

 الداللة
.000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

 **799. **645. 1 **919. **642. **457. **630.*563.*802. **756.معامل تييئة اتخاذ 
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االرتباط  القرار

 بيرسون

* * 

مستوى 

 الداللة
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

المشاركة في 

 اتخاذ القرار

معامل 

الرتباط ا

 بيرسون

.699** 
.585*

* 

.627*

* 
.524** .519** .559** .839** 

.645*

* 
1 .629** 

مستوى 

 الداللة
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

صياغة 

عبلن  وا 

 القرار

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

.632** 
.700*

* 

.527*

* 
.548** .386** .429** .915** 

.799*

* 
.629** 1 

ى مستو 

 الداللة
.000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000  

 . 0.05** اًلرتباط دال عند مستوى 

إيجابية طردية ودالة إحصائيا بين جميع درجات و السابق بأنو توجد عبلقات ارتباطييتضح من الجدول 

المدارس  مدراءلدى تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجداني ودرجات فاعمية اتخاذ القرار 
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(, وجميع معامبلت االرتباط 0.05الخاصة في محافظة الخميل)مستويات الداللة جميعيا أقل من 

 (, وبالتالي يتم قبول الفرضية السابقة.0.7( والمرتفعة)أكثر من 0.7-0.3تتراوح بين المتوسطة)

وكل من: لذكاء الوجداني احيث يتضح بأنو توجد عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيا بين 

(, و تييئة اتخاذ القرار بمعامل 0.779درجة فاعمية اتخاذ القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )

بمعامل ارتباط بيرسون مقداره  (, و المشاركة في اتخاذ القرار0.756ارتباط بيرسون مقداره )

عبلن القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره 0.699)  (.0.632)(,و صياغة وا 

وكل من: درجة  الوعي بالذاتكما يتضح بأنو توجد عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيا بين 

(, و تييئة اتخاذ القرار بمعامل ارتباط 0.783فاعمية اتخاذ القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )

(, و 0.585بيرسون مقداره )(, و المشاركة في اتخاذ القرار بمعامل ارتباط 0.802بيرسون مقداره )

عبلن القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )  (.0.700صياغة وا 

وكل من: درجة تنظيم الذات حيث يتضح بأنو توجد عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيا بين 

ارتباط  (, و تييئة اتخاذ القرار بمعامل0.639فاعمية اتخاذ القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )

(, و 0.627(, و المشاركة في اتخاذ القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )0.563بيرسون مقداره )

عبلن القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )  (.0.527صياغة وا 

وكل من: درجة  الدافعيةحيث يتضح بأنو توجد عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيا بين 

(, و تييئة اتخاذ القرار بمعامل ارتباط 0.637قرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )فاعمية اتخاذ ال

(, و 0.524بمعامل ارتباط بيرسون مقداره ) (, و المشاركة في اتخاذ القرار0.630بيرسون مقداره )

عبلن القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )  (.0.548صياغة وا 
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وكل من: درجة  التعاطف بين إيجابية طردية دالة إحصائيا ويث يتضح بأنو توجد عبلقة ارتباطيح

(, و تييئة اتخاذ القرار بمعامل ارتباط 0.506فاعمية اتخاذ القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )

(, و 0.519(, و المشاركة في اتخاذ القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )0.457بيرسون مقداره )

عبلن القرار بم  (.0.386عامل ارتباط بيرسون مقداره )صياغة وا 

وكل  الميارات االجتماعيةحيث يتضح بأنو توجد عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيا بين 

بمعامل  القرار (, و تييئة اتخاذ0.607من: درجة فاعمية اتخاذ القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )

كة في اتخاذ القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره (, و المشار 0.642ارتباط بيرسون مقداره )

عبلن القرار بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )0.559)  (.0.429(, و صياغة وا 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 :مناقشة النتائج والتوصيات

يضاٍح يتّضمن ىذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة في َضْوء أسئمتيا  وفرضّياتيا, وتقديم تفسير لمنتائج وا 

 لدالالتيا في َضْوء اإلطار النظرّي والدراسات السابقة, وما خمصت إليو الباحثة من توصيات مقترحة.

 :أسئمة الدراسة

صة بمحافظة الخميل المدارس الخا راءمستوى الذكاء الوجداني لدى مد ام :السؤال الرئيسي األول

 ؟من وجية نظرىم

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من  مدراءبأن الدرجة الكمية لمستوى الذكاء الوجداني لدى تبين 

كما تبين بأن جميع مجاالت الدراسة درجاتيا الكمية مرتفعة جدا, حيث تبين  وجية نظرىم مرتفعة جداً 

 (0.37( و انحراف معياري )4.70بمتوسط حسابي)  بأن أعمى الدرجات ىي درجة الوعي بالذات

( ثم الميارات االجتماعية  بمتوسط 0.45حراف معياري) ن(وا4.50يمييا الدافعية بمتوسط حسابي ) 

( و انحراف 4.34يمييا التعاطف بمتوسط حسابي) (0.49( وانحراف معياري )4.49حسابي) 

 (.0.37( و انحراف معياري) 4.32( وأخيرا تنظيم الذات بمتوسط حسابي )0.47معياري) 

اختيار اإلدارات في المدارس الخاصة يخضع ألسس ومعايير خاصة جدًا  ان ذلك إلى وتعزو الباحثة

تتبلءم مع ميام المدير المينية وتركز عمى امتبلكيم لمخبرات والقدرات والميارات المتميزة والحرص 

وتركيزىم عمى  مدراءالمدارس الخاصة عمى التميز عن غيرىم من ال مدراءعمى متابعتيم وأيضًا حرص 
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من باب الرغبة في تحقيق مزايا تنافسية  األداءتقان العمل واإلنجاز والوصول إلى مستويات عالية من ا

لمدارسيم .كما ان معظم المدراء كانوا من ذوي الخبرة العالية وبالتالي فان معموماتيم االدارية تكون 

 عمق من غيرىم .أ

( أن لدى المدراء نسبة عالية من  2015) تتفق نتائج ىذه الدراسة نسبيًا مع دراسة سيرادو وعبدا

( حيث جاءت درجة الذكاء االنفعالي مرتفعة ,   2013)ة الحراحشالذكاء الوجداني كما تتفق دراسة 

, ودراسة مرتفعة( حيث جاءت درجة ممارسة قادة المدارس لمذكاء الوجداني  2016)ودراسة الشمري 

انيم ذوي مستوى  مدراءىمالمعممين ينظرون إلى ( والتي توصمت إلى أن  2017)مولود وآخرون 

( التي  (2017عالي من القيادة التعميمية ويمتمكون  الذكاء الوجداني بدرجة عالية , ودراسة كورينوان 

المدارس الثانوية في مدينة سورابايا جاءت بدرجة  مدراءتوصمت إلى أن مستوى الذكاء العاطفي لدى 

( حيث أن مستوى الذكاء الوجداني 2012)ة نسبيًا مع : دراسة الموزيتختمف ىذه الدراس, كما كبيرة 

( التي توصمت إلى أن مستوى الذكاء 2014) لمدراء المدارس جاء بدرجة متوسطة , ودراسة العمرات

 المدارس جاء بدرجة متوسطة , وكما توصمت دراسة أبو الخير وأبو شعيرة مدراءاالنفعالي لدى 

مدارس المرحمة األساسية بمنطقة غرب غزة  مدراءلذكاء العاطفي لدى ( إلى أن مستوى ا 2018)

 التعميمية التابعة لوكالة الغوث من وجية نظر المشرفين كانت متوسطة . 

 وينبثق عن السؤال الرئيسي األول السابق األسئمة الفرعية التالية:

افظة الخميل من وجية المدارس الخاصة بمح راءى الوعي بالذات لدى مدمستو  ما :السؤال األول

 نظرىم ؟

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم  راءدرجة الوعي بالذات لدى مد بأن بينت الدراسة

المدراء  بأن و يعني ذلك.   (  0.37  )( وانحراف معياري 4.70بمتوسط حسابي )  مرتفعة جدا
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معرفة  ثقة كافية بالنفس, ويستطيعون منيا, فيمتمكون ويتعممون السابقة خبره من تجاربيم يكتسبون

بشكل  ومبادئيم أىدافيم بشكل واع, ويحددون وصف مشاعرىم وضعفيم,ويستطيعون نقاط قوتيم

 .واضح

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن جميع المدراء من أصحاب الخبرة العالية حيث تم اختيارىم بعد التأكد من 

ظير خبلل تعامميم مع المعممين وأيضًا ارتفاع مستوى امتبلكيم العديد من الميارات والقدرات التي ت

المدارس الخاصة مما يجعميم من ذوي المرونة والقابمية عمى استيعاب  مدراءالذكاء الوجداني لدى 

 التغيرات داخل البيئة المدرسية .

المدارس الخاصة وحديثي معيم تبين أن األغمبية يتبنى مبدأ  مدراءومن خبلل لقاءي مع بعض 

خبلص في العمل والثقة العالية المنتجة كشعار سواء إلدائو أو لآلخرين إيمانًا منيم بأىمية ىذا اإل

 المبدأ في الحياة وضرورة تطبيقو عمى مستوى العممية التربوية . 

( ودراسة عداون 2017,ودراسة مولود وآخرون ) (2013دراسة الحراحشة )وتتفق ىذه النتيجة مع 

( , ودراسة العمرات 2018الدراسة الحالية مع دراسة أبو الخير وأبو شعيرة )( .بينما اختمفت 2019)

(2014. ) 

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية  راء: ما مستوى تنظيم الذات لدى مدالسؤال الثاني

 نظرىم؟

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتفعة راءتبين بأن درجة تنظيم الذات لدى مد

ويظير ذلك  بأن المدراء يبحثون ( 0.51وانحراف معياري )  ,(4.32بمتوسط حسابي )  جدا

باستمرار عن الجوانب اإليجابية في جميع االحوال, يتحكمون في مشاعرىم وتصرفاتيم, يستطيعون 
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اخذ قرارات واضحة وفق مشاعرىم, يضبطون انفعاالتيم أمام المواقف الصعبة, ويمتمكون القدرة عمى 

 دارة الغضب.إ

وتعزو الباحثة ذلك إلى المقدرة الواضحة عمى معرفة قدراتيم العممية واالجتماعية والقابمية عمى تحويميا 

إلى ميارات أكاديمية أي أنيم نشيطون ذىنيًا من خبلل تحقيق أىدافيم وطموحيم الكتساب مكانة 

يقية في مختمف مجاالت الحياة وفي اجتماعية معينة والمحافظة عمييا ولدييم الرغبة لعمل إنجازات حق

دعم اآلخرين فيم ال يشعرون بتوتر األعصاب أو التورط في أمور تعيق أو تقمل من إنتاجيم كما انيم 

ذلك  رب ناجحة يمكن ان يعتمد عمييا .وتتفق يستطيعون  التكيف مع التغيير أي أنيم أصحاب تجا

( 2017( , ودراسة بنموزي وبراىاتي )2013)( , ودراسة الحراحشة 2016دراسة صبيرة وتفاحة )مع 

( ودراسة 2016( ودراسة الشمري )2016( ودراسة خمف ا )2019.واختمفت مع دراسة عدوان )

 ( .2014العمرات )

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم؟ راءالث: ما مستوى الدافعية لدى مدالسؤال الث

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتفعة جدا اءر تبين بأن درجة الدافعية لدى مد

 مدراء.كما تبين بأن مستوى الدافعية لدى (  0.45( وانحراف معياري ) 4.50بمتوسط حسابي )

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم تتمثل بأن المدراء يمتمكون القدرة عمى إدارة 

نجزون الميام الموكمة بنشاط وتركيز عال, يغامرون في معرفة األشياء وتحقيق األىداف في إدارتيم, ي

التي تحتاج إلى تخطيط دقيق, يحافظون عمى حماستيم تحت ضغوط العمل, و يعممون عمى احتواء 

 مشاعرىم المتعبة.

وتعزو الباحثة أن ذلك إلى الطموح والحماسة واإلصرار عمى تحقيق األىداف والمثابرة والرغبة 

رة في اإلنجاز والتفاني في العمل ولدييم الرغبة في تعزيز استجابات المتعمم بالحوافز والمكافآت المستم
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دراسة شتوح وأيضًا إزالة حالة التوتر والقمق والصراع في حل المشكبلت المطروحة .ويتفق ذلك مع 

 (.2013ودراسة الحراحشة )( , 2019واختمفت مع دراسة عدوان ) ,( 2017)

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم؟ راءمستوى التعاطف لدى مد ما :بعالسؤال الرا

 المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم مرتفعة جدا. راءالتعاطف لدى مد بأن درجةتبين 

 ( . 0.47( وانحراف معياري )  4.34بمتوسط حسابي ) 

الخاصة بمحافظة الخميل من وجية نظرىم تتمثل المدارس  راءالتعاطف لدى مد درجةكما تبين بأن 

بأنيم يستطيعون قراءة مشاعر اآلخرين من خبلل تعبيرات وجوىيم, يعممون عمى حل مشكبلت 

المعممين عندما يكونوا منزعجين, يتحسسون االحتياجات العاطفية لممعممين, يستجيبون لرغبات 

  يفصح المعممون عن مشاعرىم.المعممين وانفعاالتيم, و يستمرون باالستياء عندما ال

وتعزو الباحثة ذلك إلى إظيارىم لآلخرين بأنيم ميتمون بأخبارىم ولدييم الفضول لمعرفتيا وكما 

التعامل اليومي مع معممين ليس انتقائيًا بل ىي عادة يومية والقدرة عمى اإلصغاء والتبصر بيدف 

خرين إلى أساب داخمية كعدم كفاءتيم أو التعرف عمى أفكار ومشاعر اآلخرين ال يعزون إخفاقات اآل

 كسميم وال يمقون الموم عمى الضحية نفسيا .

( , 2013( , ودراسة الحراحشة )2018( ودراسة سكر )2014وتتفق ذلك مع دراسة أبو عوده )

( , ودراسة أبو الخير وأبو شعيرة 2016( , ودراسة الشمري )2014واختمفت مع دراسة العمرات )

(2018 . ) 
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المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من  راءوى الميارات اًلجتماعية لدى مدسؤال الخامس: ما مستال

 وجية نظرىم؟

الخميل من وجية نظرىم المدارس الخاصة بمحافظة  مدراءالميارات االجتماعية لدى  تبين بأن درجة 

 (  0.49( وانحراف معياري )  4.49مرتفعة جدا بمتوسط حسابي )

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية  راءوى الميارات االجتماعية لدى مدمستكما تبين بأن 

إلييم بكل سيولة, يستمعون آلراء وأفكار ومقترحات  نظرىم تتمثل بأنيم يقابمون العاممين ويتحدثون

مبلء العاممين باىتمام, يبدون المحبة واالحترام لمعاممين حتى عند عدم التوافق معيم, يتعاممون مع الز 

 وفقا لشخصياتيم وقدراتيم, يحافظون عمى ىدوئيم حتى في أوقات الغضب والضيق.

وتعزو الباحثة ذلك إلى القدرة عمى إنشاء العبلقات االجتماعية وتنميتيا والحفاظ عمييا ليست ميارة 

قامة األنشطة الترفييية التي تشيع العبلقات  لمنجاح في المدرسة بل لمصحة الجسمية النفسية وا 

االجتماعية وأيضًا تمتعيم بالسموكيات المختمفة المقبولة اجتماعيًا والتعامل اإليجابي مع األحداث 

والمواقف االجتماعية والمبادرة والحوار والمشاركة والتفاعل كما لدييم القدرة عمى االستجابة لمبادرات  

لدييم القدرة عمى إظيار  الغير من حوار أو شكوى أو طمب مساعدة أو المشاركة في األنشطة وأيضاً 

الميارات البلزمة لمتفاعل مع أفراد وأحداث البيئة المدرسية وتشمل العبلقات مع الطبلب والمعممين 

( , ودراسة سيرادو 2016. واتفقت مع دراسة الزىراني )وطاقم اإلدارة وأصحاب الوظائف المساندة 

 ( .2016راسة الشمري )( , ود2019( , واختمفت مع دراسة عدوان )2015وعبدا )
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المدارس الخاصة بمحافظة الخميل  راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مدالسؤال الرئيسي الثاني: ما مست

 من وجية نظرىم ؟

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من  راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مدمستلتبين بأن الدرجة الكمية 

جميع مجاالت الدراسة درجاتيا الكمية مرتفعة جدا, حيث تبين  وجية نظرىم مرتفعة جدا كما تبين بأن

( وانحراف معياري  4.65بمتوسط حسابي ) بأن أعمى الدرجات ىي درجة تييئة اتخاذ القرار

عبلن القرار (,0.45)  ( 0.46( وانحراف معياري )  4.64بمتوسط حسابي ) يمييا درجة صياغة وا 

 ( . 0.41( وانحراف معياري ) 4.56بمتوسط حسابي )  وأخيرا درجة المشاركة في اتخاذ القرار

 مدراءوتعزو الباحثة ذلك إلى أن ثم توظيف ميارات الذكاء الوجداني في ميارات اتخاذ القرار لدى 

المدارس الخاصة في محافظة الخميل كونيا مرتفعة جدًا لدييم وأيضًا ثم التعرف عمى العبلقة 

المدارس الخاصة في  مدراءداني وميارات اتخاذ القرار لدى اإلرتباطية بين مكونات الذكاء الوج

محافظة الخميل وأيضًا التعرف التام عمى العبلقة التنبؤية بين مكونات الذكاء الوجداني وميارات اتخاذ 

المدارس الخاصة في محافظة  مدراءالمدارس الخاصة في محافظة الخميل وقدرة  مدراءالقرار لدى 

 المدارس الحكومية . مدراءية أكبر في اتخاذ القرار من الخميل عمى امتبلك حر 

( التي توصمت إلى أن درجة فاعمية اتخاذ 2018واتفقت الدراسة الحالية نسبيا مع دراسة الشريف )

المعممين جاءت بدرجة كبيرة ,  المدارس الخاصة بمحافظات غزة من وجية نظر مدراءالقرار لدى 

لى أن ممارسة عممية اتخاذ القرار في المدارس الثانوية العامة ( التي توصمت إ2014ودراسة حبلق )

في مدينة دمشق من وجية نظر المعممين جاءت بدرجة مرتفعة . كما اختمفت الدراسة نسبيا مع دراسة  

المدارس  مدراء( التي توصمت إلى أن فاعمية اتخاذ القرار قد تحققت لدى 2016مع دراسة الخضري )

التي توصمت إلى أن مستوى فاعمية ( 2015درجة متوسطة , ودراسة الغامدي )الثانوية حيث جاءت ب
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( التي 2019اتخاذ القرار في المدارس المتوسطة و الثانوية جاءت بدرجة متوسطة , ودراسة عدوان )

توصمت إلى أن تطبيق فاعمية اتخاذ القرار في المدارس األساسية بحافظات فمسطين الجنوبية جاءت 

 . بدرجة متوسطة

 وينبثق عن السؤال الرئيسي الثاني السابق األسئمة الفرعية التالية:

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من  راءتوى تييئة اتخاذ القرار لدى مدالسؤال األول: ما مس

 وجية نظرىم؟

الخميل من وجية نظرىم المدارس الخاصة بمحافظة  مدراءتييئة اتخاذ القرار لدى  تبين بأن درجة

 (  0.45( وانحراف معياري )  4.65فعة جدا بمتوسط حسابي )مرت

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية  مدراءكما تبين بأن مستوى تييئة اتخاذ القرار لدى 

نظرىم تتمثل بأنيم يحددون اليدف المراد تحقيقو عند اتخاذ القرار, يعتمدون عمى خبراتيم السابقة قبل 

درجة أىمية القرار قبل اتخاذه وفقا لحاجة المدرسة, يطمعون عمى التعميمات اتخاذ القرار, يحددون 

والموائح التي تتعمق بالقرار قبل اتخاذه, يحددون البيانات والمعمومات البلزمة قبل اتخاذ القرار, يراعون 

 توافق القرار عند اتخاذه وفق القوانين اإلدارية في المدرسة.

ر مدير المدرسة الخاصة في محافظة الخميل مفتاح التغيير والتطوير وتعزو الباحثة ذلك إلى : يعتب

والمسؤول األول عن نجاح مدرستو وتحقيق أىدافيا وىو الذي يوجو بتخطيط وتنفيذ الخطط المدرسية 

دارة  ة التربية مدراءوالبرامج التربوية بكل جوانبيا اإلدارية والفنية بعيدًا عن قرارات وسياسية وا 

تربوية األخرى وأيضًا االستفادة من توظيف مكونات الذكاء الوجداني في ميارات اتخاذ والمؤسسات ال

المدارس الخاصة واألخذ بمبدأ المشاركة في عممية اتخاذ القرار عمى مستوى  مدراءالقرار لدى 

( , ودراسة 2016(  , ودراسة ضحيك )2018وتتفق ذلك مع دراسة مطر ). المدرسة
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Moshite(2013)  ,( ودراسة المخاريز 2019( , ودراسة جيتو)2019مع دراسة عدوان )  مفتواخت

(2018. ) 

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل  راءمشاركة في اتخاذ القرار لدى مدالسؤال الثاني: ما مستوى ال

 من وجية نظرىم؟

ن وجية الخميل مالمدارس الخاصة بمحافظة  مدراءالمشاركة في اتخاذ القرار لدى  تبين بأن درجة

 ( . 0.41( وانحراف معياري )4.56نظرىم مرتفعة جدا بمتوسط حسابي )

المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من  راءمشاركة في اتخاذ القرار لدى مدكما تبين بأن مستوى ال

وجية نظرىم تتمثل بأنيم يتقبمون من المعممين الحمول المقترحة لممشكبلت التي تواجو العمل, 

خبرات المتوفرة لدى المعممين التخاذ القرارات المناسبة, يشاركون المعممين في تقديم يستفيدون من ال

البدائل المقترحة التخاذ القرار, يشجعون جميع المعممين عمى المشاركة الكاممة في المناقشات لموصول 

ين عمى تقديم إلى القرارات باإلجماع, يتراجعون عن القرار المتخذ إذا وجد ما يبرر ذلك, يحثون المعمم

البيانات والمعمومات البلزمة التخاذ القرار, يتخذون قرارات العمل مراعين قدرات زمبلئيم المعممين, 

 أسموب التشاور عند وجود اعتراض عمى القرار داخل المدرسة. يتابعون

من المدارس الخاصة في  محافظة الخميل لدييم مستوى عالي جدًا  راءمدوتعزو الباحثة ذلك إلى أن 

في اتخاذ القرارات تيم مما زادىم ثق بسبب خبرتيم وان طريقة تعامميم تعكس ذلك الذكاء الوجداني

شراكيم في صنع قراراتيم وممارسة مياميم , أي إشراكيم  مدراءالميمة وأيضًا تعاون ال مع المعممين وا 

وبالمجيودات المشتركة  في اإلدارة بشكل عام فإن ذلك يستتبع  بالضرورة المشاركة في اتخاذ القرارات

 ء واألفكار واالتصاالت والجدل والدراسة والتحميل والتقييم .رامن اال
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وتعتبر المشاركة في عممية صنع القرار من األمور بالغة األىمية ال سيما في الوقت الحالي باعتبارىا 

 مظيرًا ىامًا من مظاىر الديموقراطية .

(  التي توصمت إلى أن ممارسة عممية  2014سة ) حبلق, وتتفق نتائج ىذه الدراسة نسبيًا مع درا

اتخاذ القرار في المدارس الثانوية العامة في مدينة دمشق من وجية نظر المتعممين مرتفعة وأيضًا 

 مدراء( التي توصمت إلى أن درجة فاعمية اتخاذ القرار لدى  2018تتفق مع دراسة ) شريف, 

 . Moshite(2013)ودراسة بدرجة مرتفعة .في محافظة غزة جاءت  المدارس الخاصة

( التي توصمت إلى أن فاعمية اتخاذ القرار  2017وتختمف نتائج ىذه الدراسة نسبيًا مع ) الخضري ,

(  التي (2015المدارس الثانوية بدرجة متوسطة واختمفت أيضًا دراسة الغامدي  مدراءقد تحققت لدى 

ومع  ارس الثانوية جاءت بدرجة متوسطة ,القرار في المدتوصمت إال أن مستوى ممارسة فاعمية اتخاذ 

 ( , ودراسة عدوان.2012ودراسة السفياني ) Olga & Georgios(2013دراسة 

عالن القرار لدى مدالسؤال الثالث: ما مست المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من  راءوى صياغة وا 

 وجية نظرىم؟

عبلن القرار لدى  تبين بأن درجة الخميل من وجية نظرىم المدارس الخاصة بمحافظة  راءمدصياغة وا 

 ( . 0.46( وانحراف معياري )  4.56مرتفعة جدا بمتوسط حسابي ) 

عبلن القرار لدى  المدارس الخاصة بمحافظة الخميل من وجية  مدراءكما تبين بأن مستوى صياغة وا 

ضيا, يتخذون القرار بموضوعية نظرىم تتمثل بأنيم يراعون عدم تناقض عبارات القرار المتخذة مع بع

تامة دون محاباة أو خجل, يعتمون بصياغة القرارات بعبارات محدده واضحة ال لبس فييا, يستخدمون 

وسائل االتصال المناسبة لئلعبلن عن القرار, يحددون المعممين الذين ينبغي عمييم تنفيذ القرار بعد 
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القرار, يراعون انسجام القرار مع القرارات ذات  اتخاذه, يحرصون عمى اختيار الوقت المناسب إلعبلن

 الشأن التي سبقتو.

وتعزو الباحثة ذلك إلى اإلعبلن عن القرار دون محاولة الدفاع عنو أي أن مدير المدرسة يصف بأنو 

متخذ قرارات وأن قدرتو عمى اتخاذ القرارات وحقو في اتخاذىا ىو الذي يميزه عن غيره عن أعضاء 

الكفاءة العالية عند مدير المدرسة الخاصة جعميم أكثر قدرة عمى التحضير لصناعة  المدرسة وأيضاً 

كما لتوفر البيانات والمعمومات الجيدة  , القرارات قبل اتخاذىا كما أنيم ينجزون بأنفسيم معظم مراحميم

مكاناتو , حيث تعتبر البيانات والمعمومات بمثابة الداعمة األساسية لصن ع عن ظروف العمل وا 

( , ودراسة 2018( , ودراسة مطر ) 2016دراسة ضحيك )وتتفق ذلك مع . القرارات

Moshite(2013) ( ودراسة المخاريز 2019( , ودراسة جيتو)2019, واختمفت مع دراسة عدوان )

(2018. ) 

 فرضيات الدراسة: 

(بين  a ≤ 0.05الفرضية األولى: ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )

المدارس الخاصة  راءلمستوى الذكاء الوجداني لدى مدمتوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 في محافظة الخميل تعزى لمتغير مكان العمل.

( بين متوسطات درجات α≤ 0.05تبين بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

المدارس الخاصة في محافظة الخميل  مدراءاء الوجداني لدى تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذك

 تعزى لمتغير مكان العمل عند جميع مجاالت الدراسة.

معينو المدارس الخاصة بمحافظة الخميل يتم اختيارىم وفق مواصفات  مدراءوتعزو الباحثة ذلك إلى أن 

لوجداني لكي يقوموا بمتطمبات بقدر عالي من الذكاء ا ان يتمتعو حيث ال بد أ,  في أي مدرسة خاصة 
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العمل الذي يشغمونو , وذلك ألن إدارات المدارس الخاصة تريد أن تحقق تقدما كبيرا ومنافسا في مجال 

المدارس الخاصة يتمتعون بميارات عالية من  مدراء, وبالتالي فإن أيًا كان موقعياالتربية والتعميم 

بيئات التعميمية في مديرات التربية والتعميم الثبلث بمحافظة ال ًا فيتشابي,كما ان ىناك الذكاء الوجداني 

 الخميل . 

( التي توصمت الى عدم وجود فروق ذات 2018)وتتفق نتائج ىذه الدراسة نسبيا مع دراسة المغاري 

داللة إحصائية بين متوسطات استجابات مدراء مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة حول الذكاء 

( التي 2011)ر العمل وتختمف نتائج ىذه الدراسة نسبيًا مع دراسة العمري الوجداني تعزى لمتغي

 حول مجاالت الدراسة تعزى لمتغير العمل . إحصائيةتوصمت إلى وجود فروق ذات داللة 

بين  a ≤ 0.05))الفرضية الثانية: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة 

المدارس الخاصة  راءلمستوى الذكاء الوجداني لدى مدالدراسة  متوسطات درجات تقدير افراد عينة

 في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس.

تبين بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى 

جنس عند جميع المدارس الخاصة في محافظة الخميل تعزى لمتغير ال راءجداني لدى مدالذكاء الو 

مجاالت الدراسة ما عدا مجالي الوعي بالذات و الدافعية حيث تبين بأن الفروق في مجال الوعي 

بالذات لصالح اإلناث مقابل الذكور و كذلك الفروق في مجال الدافعية كانت لصالح اإلناث مقابل 

 الذكور.

يل ال تأخذ بعين االعتبار إلى وتعزو الباحثة ذلك إلى إن إدارات المدارس الخاصة في محافظة الخم

متقدمين لنفس الحد ما جنس المتقدم عند اختياره مديرًا لممدرسة , أي أن اإلدارة التعميمية تخضع 

المعايير واإلجراءات عند اختيار مدير المدرسة , وأنيم يخضعون إلى نفس الظروف أثناء العمل من 
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صة من كبل الجنسين يعيشون بنفس الظروف المدارس الخا مدراء أن دورات تدريبية وأنشطة , أي

المدرسية والحياتية مما يجعميم قادرين عمى الحكم عمى ذكائيم الوجداني وتقدير المواقف واألحداث 

 .بصورة متشابيةالمختمفة 

( والتي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 2019)وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عدوان 

المدارس  مدراءت درجات تقدير عينة المعممين لمستوى الذكاء الوجداني لدى إحصائية بين متوسطا

( التي توصمت إلى عدم وجود 2018)األساسية تعزى لمتغير الجنس ودراسة أبو الخير وأبو شعيرة

ن تعزى لمتغير مدراءفروق ذات داللة إحصائية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء العاطفي ل

 الجنس .

( التي اكدت وجود فروق ذات داللة 2011)تختمف نتائج ىذه الدراسة نسبيًا مع دراسة العموان و 

( التي 2014) إحصائية في الذكاء الوجداني بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث ودراسة العمرات

الجنس في لمتغير تعزى  وجدانيتوصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء ال

 لمدارس األساسية.ا

بين  ( a ≤ 0.05الفرضية الثالثة: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة )

المدارس الخاصة  راءلمستوى الذكاء الوجداني لدى مدمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة 

 في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي.

( بين متوسطات درجات α≤ 0.05داللة احصائية عند مستوى الداللة ) تبين بأنو ال توجد فروق ذات

المدارس الخاصة في محافظة الخميل  راءلمستوى الذكاء الوجداني لدى مدتقدير افراد عينة الدراسة 

تعزى لمتغير المؤىل العممي عند جميع مجاالت الدراسة ما عدا مجال الوعي بالذات حيث تبين بأن 

الذات كانت لصالح مؤىل البكالوريوس والمؤىبلت األخرى مقابل مؤىل الماجستير, الفروق في الوعي ب
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مما يدل عمى أن مستوى الوعي بالذات لمؤىل البكالوريوس والمؤىبلت األخرى أعمى من مؤىل 

 الماجستير.

وتفسر الباحثة ذلك إلى أن المؤىل العممي ليس دليبًل عمى امتبلك مدير المدرسة مستوى عالي من 

 واكتساب الخبرات وقدرتو عمى عمى تعمم الميارات  فما يميز المدير ىو قدرتو  ذكاء الوجدانيال

 التعاطف مع اآلخرين  .

( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 2019) وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عدوان

المدارس تعزى لمتغير  مدراءدى إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة لمستوى الذكاء الوجداني ل

( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 2013)شة دراسة الحراحالمؤىل العممي و 

 استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤىل العممي .

( التي توصمت إلى وجود فروق ذات 2014)وتختمف نتائج ىذه الدراسة نسبيًا مع دراسة العمرات 

بيرة , دراسة صإحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي لصالح الذكور من حممة الماجستير و  داللة

 مدراء( التي توصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 2016) وتفاحة

 المدارس الثانوية في محافظة البلذقية في مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغير المؤىل العممي .

(بين a ≤ 0.05)ة الرابعة: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة الفرضي

المدارس الخاصة  راءلمستوى الذكاء الوجداني لدى مدمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة 

 في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

( بين متوسطات درجات α≤ 0.05لداللة )تبين بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ا

المدارس الخاصة في محافظة الخميل  راءلمستوى الذكاء الوجداني لدى مدتقدير افراد عينة الدراسة 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة عند جميع مجاالت الدراسة.
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كمما زاد وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود ارتباط طردي بين متغير سنوات الخبرة ومتغير العمر , حيث 

نتائج, وبما أنيم التبعا لذلك زاد مستوى الذكاء الوجداني وىذا ما أظيرتو  الخبرةالعمر زادت سنوات 

لممدرسة أي أنيم اكتسبوا  رأمضوا عدة سنوات من العمل داخل المدرسة كمعمم ثم مدير مساعد ثم مدي

اليومي المباشر مع  التعاملخبرات كبيرة في التعرف عمى أفضل السبل في إدارة المدرسة ومن خبلل 

 .  و أولياء األمور تزداد تفاصيل الخبرات المعممين والعاممين

( التي توصمت إلى انو ال توجد فروق ذات داللة 1013)شة الحراحوتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 

( التي ( 2016إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة ودراسة الشمري

 توصمت إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة . 

( التي توصمت إلى وجود فروق ذات داللة  2014) وتختمف نتائج ىذة الدراسة مع دراسة العمرات

ي ( الت(2016ا إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي تعزى لتفاعل متغيرات الخبرة , ودراسة خمف

 .توصمت إلى وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة األكثر

بين   a ≤ 0.05))الفرضية الخامسة: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة 

المدارس  مدراءية اتخاذ القرار لدى رجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى فاعم دمتوسطات 

 الخميل تعزى لمتغير مكان العمل.الخاصة في محافظة 

( بين متوسطات درجات α≤ 0.05تبين بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

المدارس الخاصة في محافظة الخميل  راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مدتقدير افراد عينة الدراسة لمست

 سة.تعزى لمتغير مكان العمل عند جميع مجاالت الدرا

المدارس الخاصة تحت ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية واحدة  مدراءوتعزو الباحثة ذلك إلى أن 

أي يخضعون لنفس الدورات التدريبية ويتم اختيارىم بنفس المعايير واإلجراءات وتشابييم في بياناتيم 
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عام حيث أن مركزية العمل التعميمية مع تشابو خبراتنا , وحرياتيم أكثر في اتخاذ القرار من القطاع ال

و المركزية قراراتيم تحتاج الرجوع إلى المستويات اإلدارية العميا  و بالتالي ليست جميع تنخفض 

 . المتبعة غالبا و التي تعيق القرارات

( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 2018) مطر تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة

ن التربويين تعزى مدراءجابة إفراد العينة حول عممية اتخاذ القرار لدى الإحصائية بين متوسطات است

( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 2018)لمتغير المنطقة التعميمية , ودراسة المغاري 

إحصائية بين متوسطات استجابات مدراء المدارس وكالة الغوث في قطاع غزة حول اتخاذ القرار تعزى 

 تعميمية .لممنطقة ال

( التي أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية 2011)وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة العمري 

 حول مجاالت الدراسة تعزى لمتغير العمل . 

(بين α≤0.05الفرضية السادسة: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة )

المدارس  راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مدتمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمس

 الخاصة في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس.

وى تبين بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمست

عند جميع المدارس الخاصة في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس  راءفاعمية اتخاذ القرار لدى مد

 مجاالت الدراسة.

و واالعمال االدارية المطموبة من أن أىداف وغايات المدارس الخاصة تتشابو ب تفسر الباحثة ذلك

كما أن األفضل في االداء في المدارس الخاصة ىو الذي سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا  المدراء تتشابو 

 .ألىميبقى بغض النظر عن جنسو فتحقيق األىداف ىو القضية ا
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( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 2018) وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الشريف

 مدراءإحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة فاعمية اتخاذ القرار لدى 

صمت إلى ( التي تو 2018)المدارس الخاصة في محافظة غزة تعزى لمتغير الجنس ودراسة المخاريز 

 عدم وجود فروق في درجة فاعمية المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية تعزى لمتغير الجنس .

( التيس توصمت إلى وجود فروق لصالح 2017)وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الخضري 

 ( التي توصمت إلى وجود فروق لصالح الذكور .(2016المعممين ودراسة ضحيك 

(بين α≤0.05: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة )الفرضية السابعة

المدارس  راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مدمتوسطات درجات تقدير افراد عينة الدراسة لمست

 الخاصة في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي.

( بين متوسطات درجات α≤ 0.05) تبين بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

المدارس الخاصة في محافظة الخميل  راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مدتقدير أفراد عينة الدراسة لمست

 تعزى لمتغير المؤىل العممي عند جميع مجاالت الدراسة.

اك عوامل حيث ان ىن ولكن ليس الدور الوحيدوتعزو الباحثة ذلك إلى أن المؤىل العممي لو دور كبير 

عديدة تساىم في فاعمية القرار بعيدة عن المؤىل العممي .فامتبلك المدير لممنطق والعقبلنية واالنسانية 

الغالبية العظمى من ,كما ان في الوقت ذاتو وقيادتو الحكيمة لممدرسة مسألة أىم من المؤىبلت العممية 

 .اتيم متقاربة بغض النظر عن المؤىل العمميوبالتالي خبر أفراد العينة لدييم سنوات متقاربة في العمل  

( التي توصمت إلى عدم وجود فرق في درجة 2018)وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة المخاريز

( (2018فاعمية المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية تعزى لمتغير المؤىل العممي ودراسة الشريف 

صائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إح
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المدارس الخاصة بمحافظات غزة تعزى لمتغير الدراسة  مدراءالدراسة لدرجة فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 والمؤىل العممي .

( والتي توصمت إلى وجود فروق تعزى 2017)وتختمف نتائج ىذه الدراسة نسبيًا مع دراسة الخضري 

( التي توصمت إلى  متغير المؤىل 2015) الماجستير فأعمى ودراسة الغامديلمتغير المؤىل لصالح 

 يؤثر بشكل واضح عمى عممية اتخاذ القرار . مدراءالعممي من وجية نظر مجتمع الدراسة لم

( بين α≤0.05الفرضية الثامنة: ًل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى الدًللة )

المدارس  راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مدة الدراسة لمستمتوسطات درجات تقدير افراد عين

 الخاصة في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

( بين متوسطات درجات α≤ 0.05تبين بأنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

مدارس الخاصة في محافظة الخميل ال راءوى فاعمية اتخاذ القرار لدى مدتقدير أفراد عينة الدراسة لمست

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة عند جميع مجاالت الدراسة.

ة ومعرفة واسعخبرة  أن جميعيم يمتمكون  المدارس الخاصة تبين مدراءوتعزو الباحثة ذلك إلى أن 

 .حول الممارسات والتطبيقات لعممية صنع واتخاذ القرارات بحكم التجارب والخبرات السابقة لدييم 

( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات  2019) ودراسة عدوان واتفقت ىذه النتيجة مع كل من

 مدراءداللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 

 المدارس األساسية بمحافظات فمسطين الجنوبية تعزى لمتغير سنوات الخبرة .
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لصالح   التي توصمت الى ان وجود فروق  تعزى (2018)اسة نسبيًا مع دراسة مطروتختمف ىذه الدر 

والذي توصل الى وجود ( 2016) دراسة ضحيك\وتختمف مع سنوات  10يمتمكون خبرة تزيد عن من 

 . فأكثرسنوات  10يمتمكون خبرة من  صالح الذينفروق 

( بين  a ≤ 0.05ة عند مستوي )ذات دًللة احصائي وعالقة ارتباطي الفرضية التاسعة:  توجد

المدارس  راءي وفاعمية اتخاذ القرار لدى مددرجات تقدير افراد عينة الدراسة لمستوى الذكاء الوجدان

 الخاصة في محافظة الخميل.

طردية موجبة دالة إحصائيا بين جميع درجات تقدير افراد عينة  وتبين بأنو توجد عبلقات ارتباطي

الوجداني ومجاالتيا)الوعي بالذات, تنظيم الذات, الدافعية, التعاطف, الميارات الدراسة لمستوى الذكاء 

, االجتماعية(ودرجات فاعمية اتخاذ القرار ومجاالتيا)تييئة اتخاذ القرار, المشاركة في اتخاذ القرار

عبلن القرار( لدى مد  المدارس الخاصة في محافظة الخميل. راءصياغة وا 

في المدارس الخاصة أدى  لخبرة الكبيرة التي يمتمكيا المدراءتدريب المستمر واوتعزو الباحثة ذلك إلى ال

لمعرفتيم بأن قراراتيم يجب ان ال تعتمد عمى العقبلنية فقط بل  إلى زيادة نسبة الذكاء الوجداني لدييم

وى مست , ىذا ما انعكس إيجابيًا عمى عمى الحالة الوجدانية ايضا الن فييا تفيمًا لمشاعر من حوليم  

التفاىم والعبلقة  منفي جو إيجابي  اجماعي المدارس أي ىناك عمبل راءفاعمية اتخاذ القرار لدى مد

, أي أن يحدث بشكل دائماالتصال والتحاور والتشاور معيم كما ان والمعممين  مدراءالودية بين ال

دون تخطي حدود التعاليم يصرون عمى صنع القرارات التي تحقق النفع والخير لمفرد والمجتمع  مدراءال

 .والقانونيةالدينية واالجتماعية 

( التي توصمت إلى أنو توجد عبلقة ارتباطية  2019) وتتفق نتائج ىذه الدراسة نسبيًا مع دراسة عدوان

المدارس األساسية في محافظات فمسطين الجنوبية , وبين  مدراءبين مستوى فاعمية اتخاذ القرار لدى 



132 
 

( التي توصمت إلى أن توجد  2018)ممين لمستوى الذكاء الوجداني ودراسة مطرمتوسطات تدير المع

المساعدين بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات  مدراءعبلقة طردية قوية بين متوسطات تقديرات ال

(  التي 2015ودراسة شاىين  ) . الذكاء الوجدانيغزة لدرجة مشاركاتيم في اتخاذ القرار ومتوسطات 

إلى أن العبلقات القوية بين الذكاء الوجداني والكفاءات االجتماعية والسمات القيادية التحويمية توصمت 

 الخاصة بيم أيضًا كانت كبيرة . 

( التي توصمت إلى عدم وجود عبلقة ارتباطية بين 2016) وتختمف ىذه الدراسة مع دراسة خمف ا

 واتخاذ القرار.االنفعالي  لممارساتيم ميارة الذكاء مدراءمتوسطات تقديرات ال
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 :التوصيات

 نتائج التي تم التوصل إلييا يوصى بما يأتي :الفي ضوء 

  أظيرت نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤال األول بأن الدرجة الكمية لمستوى الذكاء الوجداني

و يوصى المدارس الخاصة في محافظة الخميل من وجية نظرىم مرتفعة جدًا , وعمي مدراءلدى 

لبلطبلع عمى  محافظة الخميلمى المدارس الثانوية الحكومية في بتعميم نتائج الدراسة ع

 . تفاصيميا

 من خبلل تقديم التعزيزات  مدراءىذا المستوى المرتفع من الذكاء الوجداني لدى ال تشجيع

 المادية والمعنوية ليم .

  دمج بين العقبلنية والنواحي من خبلل اللضمان جودة القرار وفاعميتو عقد دورات دائمة

 الوجدانية .

 . إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة الخميل 

  في المدارس الحكومية  مدراءصنع القرار لدى ال بين إجراء دراسة لغرض المقارنة

 والخاصة .

 المدارس الجدد  مدراءاني لدى إجراء دورات تدريبية ميمتيا تنمية ميارات الذكاء الوجد

ضمن برامج تأىيمية أثناء الخدمة لتطوير قدراتيم حتى يكونوا قادرين عمى اتخاذ القرارات 

 .الفعالة 

 ميارات المدارس  اءمدر واختيار معايير المينية التي يعتمد عمييا في تعيين تضمين ال

 لذكاء الوجداني.ا
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 لتربوي وزيادة الوعي لدييم بالذكاء الوجداني إعداد برامج تثقيفية لمعاممين في القطاع ا

ساليب أالذكاء الوجداني كأحد مفاىيم لتنمية وأىميتو وتضمين المناىج الدراسية بكميات التربية 

 . تنمية المعممين قبل الخدمة

 إليعاز إلى المؤسسات اإلعبلمية واالستعانة بيا لغرض نقل المزيد من الندوات ا

 . القراراتالذكاء الوجداني لما لو من أىمية في نجاح  والمحاضرات الثقافية حول
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 المالحق

 أعضاء لجنة تحكيم اًلستبانة (: قائمة1ممحق رقم )

 

 الجامعة  الرتبة العممية اسم المحكم الرقم

 جامعة الخميل عمم نفس تربوي  د . محمد عجوة  1

 جامعة الخميل عمم نفس تربوي  د . إبراىيم المصري  2

 الخميل\ المفتوحةجامعة القدس  مناىج وطرق تدريس  أ . د . محمد شاىين  3

 الخميل\ المفتوحةجامعة القدس  اإلدارة التربوية   د . رجاء العسيمي 4

 الخميل\جامعة القدس المفتوحة  منيج وطرق تدريس ريان  عطية د . عادلأ . 5

 جامعة الخميل  مناىج وطرق تدريس رياضيات د . إبراىيم ابو عقيل  6

 جامعة الخميل  اإلدارة التعميمية د. كمال مخامرة  7
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 اًلستبانة بصورتيا األولية (:2ممحق رقم )

 

 
 
 
 

 كمية التربية
 كمية الدراسات العميا
 خطاب التحكيم

 حضرة األستاذ/ الدكتور: .......................
 المؤسسة: .....................................

 تحية طيبة وبعد: 
م التكرم بتحكيم االستبانة أتقدم لحضرتكم بأحر التحيات وأتمنى لكم موفور الصحة, راجية من حضرتك

 المرفقة بغرض استخداميا كأداة بحث في دراستي الحالية وىي بعنوان:
الذكاء الوجداني وعالقتو باتخاذ القرار لدى مدراء المدارس الخاصة في محافظة الخميل من وجية "

اسات العميا/ " وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير من جامعة الخميل/ الدر نظرىم
 قسم اإلدارة التعميمية.

 محاور التحكيم:
 .مدى انتماء الفقرات لممجال 
 .سبلمة المغة ووضوح المعنى 
 .إضافة فقرات ترونيا مناسبة 
 .الفقرات المقترح حذفيا 

 مع شكري وتقديري لتعاونكم
 الباحثة: منور الطويل
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 ديمغرافية(سم األول: المعمومات األولية )الالق

 أنثى )    (  الذكور )     (    : الجنس

 سنوات)    (10أكثر من  سنوات)    (10-6  سنوات )    ( 5-1: من الخبرة

 : دبموم)     (       بكالوريوس فما دون)    (      أعمى من بكالوريوس)    ( المؤىل العممي

 القسم الثاني: محاور الدراسة 

 الممارسات األخالقية لمقيادةأوًًل: 

قيات الشخصية لمقيادة: ويقصد بيا الصفات الشخصية التي يجب أن يتحمى بيا الشخص ليكون األخبل -1

 قائدًا أخبلقيًا فعااًل أمام المرؤوسين.

 اًلجابة الفقرة رقم

أوافق 

 بشدة

ًل أوافق  ًل أوافق محايد أوافق

 بشدة

      يعمل المدير عمى تحقيق العدالة بين المعممين.  -1

      لتزاماتو مع المعممين.يقوم المدير با  -2

يطبق األنظمة والقوانين عمى نفسو قبل مطالبة   -3

 اآلخرين بتطبيقيا.

     

      يحترم المدير المعممين في كافة الظروف.  -4

      يتمسك المدير بالقيم الدينية.  -5

      يحترم المدير مواعيد العمل الرسمية.  -6

 قرةاًلنتماء لمف درجة الوضوح الفقرة الرقم
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غير  واضحة

 واضحة

غير  منتمية

 منتمية

 

 المدارس مدراءمحور الدراسة األول: ميارات الذكاء الوجداني لدى 

 المجال األول: ميارة الوعي بالذات: قدرة مدير المدرسة عمى فيم مشاعره وميولو واتجاىاتو.

      يستطيع المدير وصف شعوره بدقة وبشكل واع.  -1

      ة ثقة كافية بالنفس.يمتمك مدير المدرس  -2

      يستطيع المدير معرفة نقاط كافية بالنفس.  -3

      يكتسب المدير خبرة من تجارتو السابقة ويتعمم منيا  -4

      يحدد المدير أىدافو ومبادئو بشكل واضح   -5

 المجال الثاني: تنظيم الذات: قدرة مدير المدرسة عمى التحكم في مشاعره

      رسة في مشاعره وتصرفاتو.يتحكم مدير المد  .1

يبحث المدير باستمرار عن الجوانب اإليجابية في   .2

 كافة الظروف.

     

      يضبط نفسو وقت الغضب.  .3

      يتمالك المدير نفسو عند تعرضو لمضغوط.  .4

يستطيع المدير أخذ قرارات واضحة وفق مشاعره   .5

 وأحاسيسو.

     

 مدير المدرسة عمى استخدام المشاعر وتوظيفيا لتحقيق األىدافالمجال الثالث: الدافعية: قدرة 

      يمتمك المدير الحماس حتى تحقيق األىداف.  .1



150 
 

      يغامر في األشياء التي تحتاج لذلك بشكل مخطط.  .2

      ينجز الميام بنشاط وتركيز عال.  .3

      يحافظ عمى حماسو تحت ضغوط العمل.  .4

      تواء مشاعره المتعبة.يعمل مدير المدرسة عمى اح  .5

 المجال الرابع: التعاطف: قدرة مدير المدرسة عمى فيم مشاعر اآلخرين والتجاوب معيا.

يستطيع المدير قراءة مشاعر اآلخرين من خبلل   .1

 تعبيرات وجوىيم.

     

يعمل المدير عمى حل مشكبلت المعممين عندما   .2

 يكونوا منزعجين.

     

      اجات العاطفية لممعممين.يتحسس المدير االحتي  .3

      يستجيب لرغبات المعممين وانفعاالتيم.  .4

يشعر المدير بالغضب عندما ال يفصح المعممون   .5

 عن مشاعرىم.

     

المجال الخامس: الميارات اًلجتماعية: تعنى قدرة مدير المدرسة عمى التعامل مع اآلخرين في مختمف المواقف 

 اًلجتماعية.

      اممين ويتحدث الييم بكل سيولة.يقابل الع  .1

يحافظ المدير عمى حاالت اليدوء حتى في أوقات   .2

 الغضب والضيق.

     

      يستمع لمعاممين باىتمام.  .3
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يبدي المحبة واالحترام لمعاممين حتى عند عدم   .4

 التوافق معيم.

     

      يتعامل مع العاممين وفقًا لشخصياتيم وقدراتيم.  .5

 دراسي الثاني: فاعمية اتخاذ القرارالمحور ال

 المجال األول/ تييئة اتخاذ القرار.

      يحدد اليدف المراد تحقيقو عند اتخاذ القرار.  .1

      يحدد البيانات والمعمومات البلزمة قبل اتخاذ القرار  .2

يطمع عمى التعميمات والموائح التي تتعمق بالقرار   .3

 قبل اتخاذه.

     

      خبرات السابقة قبل اتخاذ القرار.يعتمد عمى ال  .4

يراعي توافق القرار عند اتخاذه مع األىداف   .5

 والمنظومة اإلدارية في المدرسة.

     

يحدد درجة أىمية القرار قبل اتخاذه وفقًا لحاجة   .6

 المدرسة.

     

 المجال الثاني: المشاركة في اتخاذ القرار

معمومات يحث المعممون عمى تقديم البيانات وال  .1

 البلزمة التخاذ القرار.

     

يتقبل من المعممين الحمول المقترحة لممشكبلت التي   .2

 تواجو العمل.
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يشارك المعممين في تقديم البدائل المقترحة التخاذ   .3

 القرار.

     

يشجع جميع المعممين عمى المشاركة الكاممة في   .4

 المناقشات لموصول إلى القرارات باإلجماع.

     

يستفيد من الخبرات المتوفرة لدى المعممين التخاذ   .5

 القرارات المناسبة.

     

يتابع أسموب التشاور عند وجود اعتراض عمى   .6

 القرار داخل المدرسة.

     

يتخذ قراراتو مراعيا لقدرات أعضاء الييئة التدريسية   .7

 وتخصصاتيم.

     

      يتراجع عن القرار المتخذ إذا وجد ما يبرر ذلك.  .8

عالن القرار  المجال الثالث: صياغة وا 

      يختار الوقت المناسب إلعبلن القرار.  .1

      يصيغ القرار بعبارات واضحة.  .2

      يتخذ القرار بموضوعية تامة.  .3

يراعي عدم تناقض عبارات القرار المتخذ مع   .4

 بعضيا.

     

      يراعي انسجام القرار مع القرارات التي سبقتو.  .5

     يحدد المعممين الذين سيقومون بعممية تنفيذ القرار   .6
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 عند اتخاذه.

يستخدم وسائل االتصال المناسبة لئلعبلن عن   .7

 القرار.

     

 

 جزاكم ا خيرًا ,,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 (: اًلستبانة بصورتيا النيائية3ممحق رقم )

 

 

 
 
 

 كمية الدراسات العميا
 كمية التربية
 ميميةماجستير إدارة تع

 
 اإلخوةواألخوات المدراء في المدارس الخاصة:

 تحية طيبة وبعد 
 الخميل , تقوم استكماال لمتطمبات التخرج لنيل درجة الماجستير في برنامج إدارة تعميمية  جامعة

 باتخاذ القرار لدى مدراء المدارسالباحثة بإجراء دراسةحول" الذكاء الوجداني وعبلقتو 
 ىذه الدراسة تضع الباحثة بين يل من وجية نظرىم "  ولتحقق أىداف الخاصة في محافظةالخم

 أيديكم استبانو لجمع البيانات البلزمة لمدراسة , لذا نرجو من حضرتكم التكرم باإلطبلع عمى 
 االستبانو , واختيار مستوى استجابتكم عمى كل فقرة فييا وفقا لما ينسجم مع وجية نظركم , 

 جابة عن جميع الفقرات دون استثناء وبدقة ........... راجية منكم التكرم باإل
وتؤكد الباحثة لكم بأن االستبانو التي بين أيديكم ىي ألغراض البحث العمم فقط , ولن تستخدم 

 ألغراض اخرى . 
 

 واقبموا فائق اإلحترام                                        
 
 
 

 الباحثة : منور الطويل                                                                        
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 القسم األول : المعمومات األولية ) الديمغرافية ( 
 ة شمال الخميل )     (مدراء -ة وسط الخميل )     (          ب مدراء  -_ مكان العمل : أ  1
 ة يطا )     ( مدراء -د ة جنوب الخميل )     (                            مدراء  -ج 
 
 أنثى )     (  -ذكر )     (                            ب -_ الجنس : أ2
 

 أخرى )     ( -بكالوريوس )     (      ج –ماجستير )     (        ب  –المؤىل العممي : أ 
 
 سنوات  10أكثر من  -(  سنوات    ج  10-6) -(سنوات         ب 5-1من )  -_ الخبرة : أ3
 

 ( بجانب كل فقرة في الخانة التي تتفق مع درجة  القسم الثاني : الرجاء وضع إشارة )
 موافقتك حسب وجية نظرك بخصوص المجاالت التالية : 

 
 الذكاء الوجداني : ىي القدرة عمى فيم اًلنفعاًلت الذاتيو والتحكم فييا وتنظيميا وفق فيم 

 المواقف الحياتيو وفق ذلك .انفعاًلت اآلخرين والتعامل في   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدارس . مدراءمحور الدراسة األول : ميارات الذكاء الوجداني لدى 
 المجال األول : ميارة الوعي بالذات : قدرة مدير المدرسة عمى فيم مشاعره وميولو واتجاىاتو .
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 الفقرة 

اوافق  
 بشدة 

 
 أوافق 

 
 محايد 

 
 ال أوافق 

 
 ال أوافق 

 بشدة   

 

 اإلجابة 
 
 
1 

 
 استطيع وصف مشاعري بشكل واع .

     

 
2 

 
 امتمك ثقة كافية بالنفس .

     

 
3  

 
 استطيع معرفة نقاط قوتي وضعفي .

     

 
4  

 
 اكتسب خبره من تجاربي السابقة واتعمم منيا .

     

 
 
5 

 
 احدد أىدافي ومبادئي بشكل واضح .

     

 
 قدرة مدير المدرسة عمى التحكم في مشاعره المجال التاني : تنظيم الذات :

 
1 

 
 .اتحكم في مشاعري وتصرفاتي 

     

 
 
2 

 
ابحث باستمرار عن الجوانب االيجابية في 

 .جميع االحوال 

     

 
3
 _ 

 
 اضبط انفعاالتي امام المواقف الصعبة .
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4
_ 

 
 .امتمك القدرة عمى إدارة الغضب 

     

 
 
5
_ 

 
 .واضحة وفق مشاعري  استطيع اخذ قرارت
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 لمجال الثالث : الدافعية : قدرة مدير المدرسة عمى استخدام المشاعر وتوظيفيا لتحقيق األىداف .ا
 
 
1_ 

 
 .تحقيق األىداف و دارة امتمك القدرة عمى اإل

     

 
2_ 

 
اخطط بشكل دقيق في جميع المواضيع 

 اإلدارية .

     

 
3 _ 

 
 .بنشاط وتركيز عال لي  انجز الميام الموكمو

     

 
 
4_ 

 
 .ضغوط العمل  احافظ عمى حماستي رغم

     

 
 
5_ 

 
  .اعمل عمى احتواء مشاعري المتعبة  

     

 
 المجال الرابع : التعاطف : قدرة المدير عمى فيم مشاعر اآلخرين والتجاوب معيم .

 
 
1_ 

 
استطيع قراءة مشاعر اآلخرين من خبلل 

 . تعبيرات وجوىيم

     

 
2_ 

 
اعمل عمى حل مشكبلت المعممين عندما 

 يكونوا منزعجين .

     

 
3_ 

 
 اتحسس االحتياجات العاطفية لممعممين .

     

 
4_ 

 
 استجيب لرغبات المعممين وانفعاالتيم . 

     

 
5_ 

 
باالستياء عندما ال يفصح المعممون عن  اشعر

 .مشاعرىم 

     



159 
 

 
 

 
األجتماعية : تعني قدرة مدير المدرسة عمى التعامل مع اآلخرين في مختمف المواقف  المجال الخامس : الميارات

 األجتماعية.
 
1_ 

 
 اقابل العاممين واتحدث الييم بكل سيولة .

     

 
 
2_ 

 
احافظ عمى ىدوئي حتى في اوقات الغضب 

 من اآلخرين .والضيق 

     

 
3_ 

 
 م .استمع آلراء وافكار ومقترحات العاممين باىتما

     

 
4_ 

 
ابدي المحبة واالحترام لمعاممين حتى عند عدم 

 التوافق معيم .

     

 
5_ 

 
 اتعامل مع الزمبلء وفقا لشخصياتيم وقدراتيم .

     

 
 .المحور الدراسي الثاني : فاعمية اتخاذ القرار 

 
  ل األول : تييئة اتخاذ القرار .المجا

 
 

  اوافق بشدة 
 أوافق     

 
  

 محايد

 
 ال أوافق    

 
 ال أوافق  

 بشدة   

 
1_ 

 
 احدد اليدف المراد تحقيقو عند اتخاذ القرار .

     

 
2_ 

 
احددالبيانات والمعمومات البلزمة قبل اتخاذ القرار 

. 
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3_ 

 
اطمع عمى التعميمات والموائح التي تتعمق بالقرار 

 قبل اتخاذه .

     

 
4_ 

 
 اتخاذ القرار . اعتمد عمى خبراتي السابقة قبل

     

 
5_ 

 
اراعي توافق القرار عند اتخاذه وفق القوانين 

 اإلدارية في المدرسة .

     

 
6_ 

 
احدد درجة أىمية القرار قبل اتخاذه وفقا لحاجة 

 المدرسة .

     
 
 
 
 

 
 المجال الثاني : المشاركة في اتخاذ القرار .

 
1_ 

 
ومات احث المعممين عمى تقديم البيانات والمعم

 البلزمة التخاذ القرار .

     

 
2_ 

 
مول المقترحة لممشكبلت اتقبل من المعممين الح

 العمل . التي تواجو

     

 
 
3_ 

 
اشارك المعممين في تقديم البدائل المقترحة التخاذ 

 القرار .

     

 
4_ 

  
اشجع  جميع المعممين عمى المشاركة الكاممة قي 

 .باإلجماع  المناقشات لموصول ألى القرارات

     

 
5_ 

 
استفيد من الخبرات المتوفرة لدى المعممين التخاذ 
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 القرارات المناسبة .

 
 
6_ 

 
اتابع اسموب التشاور عند وجود اعتراض عمى 

 القرار داخل المدرسة .

     

 
 
7_ 

 
اتخذ قرارات العمل مراعيا قدرات زمبلئي 

 المعممين .

     

 
8_ 

 
 تخذ إذا وجد ما يبرر ذلك .اتراجع عن القرار الم

     

 
عالن القرار   . المجال الثالث : صياغة وا 

 
 
1_ 

 
احرص عمى اختيار الوقت المناسب إلعبلن 

  .القرار

     

 
2_ 

 
اىتم بصياغة القرارات بعبارات محدده واضحة ال 

 لبس فييا .

     

 
3_ 

 
اتخذ القرار بموضوعية تامة دون محاباه أو خجل 

.  

     

 
4_ 

 
اراعي عدم تناقض عبارات القرار المتخذه مع 

 البعض .بعضيا 
 

     

 
5_ 

 
مع القرارات ذات الشأن التي اراعي انسجام القرار 

 . سبقتو
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6_ 

 
احدد المعممين الذين ينبغي عمييم تنفيذ القرار بعد 

 اتخاذه .

     

 
7_ 

 
استخدم وسائل االتصال المناسبة لئلعبلن عن 

 القرار .

     

 
 

 
 

 شكرا لتعاونكم
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 (: كتاب تسييل ميمة جنوب الخميل4ممحق رقم )
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 (: كتاب تسييل ميمة شمال الخميل5ممحق رقم )
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 (: كتاب تسييل ميمة وسط الخميل6ممحق رقم )

 

 




