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 ةلتنظيمياة لثقاب اقتهوعال ةلحكومياة نويالثارس المداطفي لمديري العاء الذكاة درج
 ن اعم ةصمالعانظرهم في  وجهةللمعلمين من 

 د اعدإ

 ن الحردان اح رفيفنسيم فال

 ف اشر إ

 تيالبيار توفيق الجبالدكتور عبد اذ استألا

 الملخص

 اقتهوعال الثانوية الحكوميةرس المداطفي لمديري العاء الذكا درجةتعرف إلى لل الدراسةهدفت     

 ن .اعم العاصمةنظرهم في  وجهةللمعلمين من  الثقة التنظيمية ب

ت وهي اث مديريلف من ثالأتت ةئياعشو  ةعنقودي ةلهدف تم تحديد عينا اولغرض تحقيق هذ    

ت ، المعلمالمعلمين و امن  ةئياعشو  هطبقي عينةب،و اء سحالموقر ولو اء اولو  ةلقويسماء الو  ةمديري

وقد  معلمة( 163و) ( معلم97منهم ) ةومعلم ا  ( معلم260) من عددهاوكلثالث ا المديرياتفي 

 هحثالباوتوصلت  اتهماوثب التحقق من صدقهمات وتم انالبيالغرض جمع  إستبانتينة حثالباطورت 

 :ان من بينهائج كالنتاعدد من  إلى

ة ن ودرجاعم ةصمالعافي  ةلحكومياة نويالثارس المداطفي لدى مديري العاء الذكا درجةن أ. 1

 .ةمتوسط نتالمعلمين كانظر  وجهةلهم من  ةلتنظيمياة لثقا

طفي العاء الذكا درجةبين  (α ≤ 0.05)عند مستوى  إحصائية داللةت اوذ ةموجب هق. وجود عال2

 .للمعلمين ةلتنظيمياة لثقا درجةن وبين اعم ةصمالعافي  ةلحكومياة نويالثارس المدالمديري 
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لح ذوي اولص ةلخبر المتغير  تبعا  طفي العا ءالذكاة في درج إحصائية داللةت ا.  وجود فروق ذ3

لمؤهل المتغير  تبعا   إحصائيا   هلاث وعدم وجود فروق دانإلالح الجنس ولصاطول ومتغير الاة لخبر ا

 لعلمي .ا

ة لخبرالح ذوي الص ةللخبر تبعًا ةلتنظيمية الثقة افي درج إحصائية داللةت ا. وجود فروق ذ4

لمتغير  تبعًا إحصائية داللةت اث وعدم وجود فروق ذانالالح الجنس ولصالمتغير  تبعًاطول والا

 لعلمي .المؤهل ا

 .المدارس الثانوية الحكومية ،  العاطفي ، الثقة التنظيمية الذكاء  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

    This study aimed at investigating the degree of emotional intelligence of 

public secondary school principals and its relation to the organizational 

trust for  teachers  from their point of view in the capital Amman 

To achieve this objective  three directorates of education were selected  

using clustered sampling technique . They are alqweismeh, almoqar ,and 

sahab directorate, and stratified random sampling technique . We ′re used 

to draw  (260) teachers, (97)of them males, and( 163) females. 

 Two questionnaires were developed, Validity and reliability were achieved  

Some results of the study were as follows: 

1.The degree of the emotional intelligence of public secondary school 

principals and the degree of organizational trust for  teachers  from their 

point of view in the capital Amman were medium . 
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2.There was a positive and significant relation between the degree of 

emotional intelligence of public secondary school principals in the capital, 

Amman, and the degree of organizational trust for teachers. 

3. There were significant differences in the degree of emotional intelligence 

due to  experience variable and in favor of longer experience and to sex in 

favor of females. There was no significant differences due toscientific 

qualification variable. 

4. There were significant differences in the degree of organizational trust 

due to  experience variable and in favor of longer experience and to sex in 

favor of females. There was no significant differences due to scientific 

qualification variable . 

key words: Emotional Intelligence, Organizational Trust, Public 

Secondary Schools Principals. 
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 األوللفصل ا

 اهميتهأو  ةسالدر اة خلفي

 :  ةلمقدما

مكملددة لدددور األسددرة فتعمددل  فتعددد المجتمددع،فددي  فددرادبندداء شخصددية األفددي  عنصددرا  مهمددا  المدرسددة  عدددت    

وتنميددة مهدداراتهم وتددزرع فدديهم الثقافددة والقدديم والمبددادي كددذلك تسدداعد فددي تنميددة الجوانددب  فددرادعلددى تنشددئة األ

ات لتحسدين العمليدة يدلدذا يجدب تدوفير كدل الظدروف واإلمكان ،لدديهمالعقلية واالجتماعيدة والنفسدية والجسدمية 

يصددال المعلومددات لهددم بالشددكل  بددةالتربويددة لتعزيددز تفاعددل الط فعيددل العمليددة وذلددك يعمددل علددى ت المناسددب،وا 

 .التربوية بأقصى حدودها

لددذلك  شخصددية،بعدددة عناصددر  فددي المنظمدداتالعدداملين  فددرادتعددددت العوامددل التددي تددؤثر فددي سددلوك األ    

 والتأهيدددل لسدددلوكمدددن خدددالل التوجيددده والعمدددل علدددى التددددريب حرصدددت اإلدارة علدددى زيدددادة فاعليدددة المنظمدددة 

سددلوكهم المدددير لهددذه العوامددل المددؤثرة فددي إدراك  إلددىويحتدداج ذلددك  المنظمددة،العدداملين ليتفددق مددع أهددداف 

 . (2005المنظمة )مصطفى ،سياسات العاملين مع  فرادليساعده على تحقيق التوافق بين سلوك األ

 وعالقاته تفكيره طريقة وفي الفرد،حياة  مفهوم حديث له تأثير مهم في العاطفي الذكاء ويعد    

 من ذلك أكان سواء التفكير في طفيةالعا هميةاألوتبِّرز  والفكر، الشعور بين قائم فالتعاون نفعاالته،ا  و 

 أن االعتبار بعين أخذ ما إذا ووضوح صفاء في للتفكير الفرص إتاحة فيو  الحكيمة القرارات تخاذإ خالل

جولمان،   (صائبة قرارات إلى والوصول السليم رالتفكي على قدرةمال قويت،أفسدت ما إذا العاطفة

2000 .) 
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 الددذكاء فددي كتابدده فددي (Thorndik)ثورندددايك( وعرفدده 1920منددذ عددام ) العدداطفي الددذكاء مفهددوم امتددد    

 أشددار )9933 (عددام وفددي اإلنسددانية العالقددات فددي الحكدديم والسددلوك فددراداأل فهددم علددى قدددرةمال بأندده وعرفدده

 األكاديميددة قدددراتمال عددن مسددتقل العدداطفي الددذكاء أن كتابدده فددي( RopertStrenberg) سددترنبرج روبددرت

قدرة علدى تعدرف مشداعر مبأنه ال (:Golman)وعرفه جولمان الحياة، في الناجح لألداء أساسي مفتاح وأنه

، وعدرف  اآلخدرين والمشاعر الشخصية وذلك إلدارة العواطف بشكل جيد وسليم في العالقدة مدع  اآلخرين 

بهدا وانتقداء األفضدل ليتناسدب مدع المواقدف التدي قددرة علدى إدارة المشداعر والعواطدف والدتحكم مكذلك بأنه ال

 ومدن متنوعدة ذكداءات يتطلدب الحيداة فدي النجاح أن( Gardner‚1995)جاردنر هوارد تواجه الفرد . وبين

 (.2012)اللوزي ،  عاطفيال الذكاء أهمها

فدي لدذكاء العداطفي يسدتطيع التدأثير أن المدير الذي يتمتع  با إلى( 2006حسين وحسين ) وأشار   

المقددرة علدى إقامدة عالقددات طيبدة معهدم واالسدتفادة مدن ردود أفعدالهم ومشدداعرهم ،  المعلمدين ، ولديده

وتحقيددق النجدداح  فددي المعلمددينالتمتددع بالمهددارات العاطفيددة ليسددتطيع التددأثير  إلددىلددذلك يحتدداج المدددير 

كة تحدددد خطددط لعدداطفي يسدداعد فددي تكددوين رؤيددة مشددتر االمهنددي فددي المؤسسددة التربويددة ، لددذا فالددذكاء 

لدددددى تسدددداعد المدددددير علددددى معرفددددة مددددواطن الضددددعف والقددددوة و  ،المسددددتقبلية للمؤسسددددة  العمددددل والرؤيددددة

تغييدر فدي النظدام وتسديير  ثحداإتشكل مبدأ مهما  في التي  ك اتجاهاتهم وتشعره بالثقةار ادالمعلمين و 

 . العمل على أكمل وجه

المشدار إليده فدي الكساسدبه (Barnes& Giffin‚ 1981 ن الثقدة التنظيميدة كمدا عرفهدا بدارنس )أ    

تحددت ظددروف مددن المخدداطرة مددن أجددل تحقيددق هدددف  يددر  أخددرعتمدداد شددخص علددى إ بأنهدا( 1996)

 & Hoy"، كمدددا عرفهدددا هدددوي وكوبرسدددميث  فدددرادالثقدددة بدددين األ إلدددىمحددددد وهمدددا بدددذلك يشددديران 
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kopersmith" ( بأنهدددا شدددعور الفدددرد 1992المشدددار إليهدددا فدددي  العمدددري ) بالطمأنيندددة وحسدددن الظدددن

المنظمدة علدى  أعضداءحافظدة من حوله بشكل عام ، وعرفدت بأنهدا  والتفاؤل بما يجري من أحداث م

 .(28، 2008متعب وعطوي، )من ناحية السلوك والنية   األفرادوالثقة المتبادلة بين اإليمان 

والجماعدات  فدرادرفع مستوى الروح المعنوية لأل إلىإن وجود الثقة بين الرئيس والمرؤوس يقودان 

قيمددة ، يقدداس علددى طبيعددة األداء . لددذا يتطلددب مددن اإلداري الندداجح تعزيددز المكافددأة  التحقيددق هدددف ذ

واألمدددن الدددوظيفي والمشددداركة فدددي اتخددداذ القدددرارت وجعدددل العمدددل أكثدددر تحدددديا  ومتعدددة ، ومدددنح العددداملين 

يجدداد نددوع مددن البنيددة الهيكليددة ، واالرتقدداء فرصددة مددن أجددل اإلنجدداز ، والمعرفددة ، والن مددو المهنددي ، وا 

 (1985األفضل . )الطويل ،  إلىباألداء 

إن العمل على بناء الثقة التنظيمية في جو ديمقراطي داخدل المنظمدة يعمدل علدى بنداء الثقدة بدين 

نوات بحددث ظددداهرة الثقددة فددي السدددبح  ايددة األهميددة للمدددديرين وعليدده أصدد العدداملين ، وهددي مسددألة فدددي

 (.Gilbert & Tang‚1998األخيرة من أكثر الموضوعات اهتماما  في اإلدارة )

ن هدذه الدراسدة فدإ العداطفي، ولدذاولم تجد الباحثة أيدة دراسدة للعالقدة بدين الثقدة التنظيميدة والدذكاء 

لدم تجدد أيدة دراسدة فدي  إذهدذه العالقدة لددى مدديري المددارس الثانويدة الحكوميدة،  هي محاولدة للتعدرف

 فدرادالباحثة أن يكون هذا االستقصاء من وجهة نظدر المعلمدين لكدونهم أقدرب األ تالميدان، وارتأهذا 

 معرفة بالمديرين الذين يعملون معهم .
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 : ةسالدر اة مشكل

بمختلدف م ايدللق يةسداسألاة بندل  لا يرينلمدداة صداوخ يدةتربو  ةمؤسسد ي أيفد يةلبشر اصر العناتعد       

لتطدور  ار و يدلتغاع يلم سدر اظدل عد ىوم فديدلايدة لتربو ات المؤسساوتعمل ،يرهء وتطو ادألان يوتحسالمهام 

ن يملالعداء ادأر يت وتطدو ايلتحدداهدذه  ةجهدالمو  ا  ت قددمالمؤسسدار بيلسدان علدى يدر اقد ةداقد إلىج احتي

اإلجتماعيددات فددي المرحلددة ومددن خددالل عمددل الباحثددة فددي مهنددة التعلدديم كمعلمددة لمددادة بهددم ،  ءارتقددألاو 

نعكاسددده علدددى رفدددع الثقدددة  األساسدددية ، الحظدددت أهميدددة تدددوفر الدددذكاء العددداطفي لددددى مدددديرة المدرسدددة وا 

ن أ إلدددى(2015) يفددالو ( 2012) يللددوز امثدددل ن يحثالبددامددن  عددددر اشدددأوقددد التنظيميددة أو خفضددها ،

 إلدىدى أت قدد المؤسسدامدن  ةمجموعد ىن فديدير ادإلاء انتقدإي فد يطفالعاء الذكامل اعلى عو  داعتمإلا

 . يةفسس معر أرهم على ياختإعن  كبير رقاج ، وبفانتإلاء و ادألان يتحس

ي ر يلدددى مددد يددةدايلقات ايددالكفاز يددم لتعز يلتعلدداو  يددةلترباة ر اوز  اتبددذله ىلتددالجهددود الددر م مددن اوعلددى     

 ةومعرفد ديهملد يةلانفعالات الالحاعلى فهم  ةمقدر  مديري المدارس ليس لديهمن أ إال  ية نو الثارس المدا

يددة لعملايددة علاعلددى ف ا  نعكس سددلبيدد ا، ممددمددع المعلمددين عرالمشددادلتهم لتلددك اومبدد اتهدداعاعرهم ومر امشدد

 هم .يلد يميةلتنظاة لثقا امقدمته ين وفيللمعلم يميلتنظالسلوك اوعلى  يةلتربو ا

 يددةنو الثارس المددا دى مددديريلد يطفالعدداء الدذكاحددول  ءاستقصدإء اجر إت بدداسدادر  هوصدت عددداوقدد     

 ة لثقداء استقصدإخرى بأت اساوصت در أ اكم ( ،2003) يز المغاة ساودر ( 2012) يللوز اة سامثل در 

لدذا فدإن دراسدة درجدة الدذكاء العداطفي لددى .( 2012) لمعشراة ساودر  (1990) يمدالغاة سادر مثل 

   المديرين تعد في  اية األهمية .
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 لددى مدديري يطفالعداء الدذكاة درجد ي التعرف إلدىف ةسالدر اهذه  ةتقدم تمثلت مشكل اء مي ضو ف    

ة صدددمالعاي فددد نظدددرهم وجهدددةن مدددن يللمعلمدددالتنظيميدددة  الثقدددةب اقتهدددوعال يدددةلحكومايدددة نو الثارس المددددا

 عمان؟

 : التهئساو ة سالدر اهدف 

يددددة نو الثارس المددددا مدددديريلددددى  ىطفالعدددداء الدددذكا درجدددة لكشددددف عدددنا إلدددىة سدددالدر اهدددذه  هددددفت    

مدددن  يدددةلحكومايددة نو الثارس المددددا لمعلمددديالتنظيميددة ة لثقددداب اقتهدددن وعالاعمدد ةصدددمالعاي فدددميدده لحكو ا

 :  تية االضع األسئلة لهدف تم و ا اق هذقيولتح نظرهم، وجهة

الثانويددة الحكوميددة فددي العاصددمة عمددان مددن  الددذكاء العدداطفي لدددى مددديري المدددارس مددا درجددة -1

 ؟المعلمين نظروجهة 

الثانويددة الحكوميددة فددي العاصددمة عمددان مددن  المدددارس والتنظيميددة لدددى معلمددا درجددة الثقددة مدد -2

 وجهة نظرهم؟

الدذكاء  درجدة( بدين α ≤ 0.05) مستوىعند  إحصائيةهل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة  -3

التنظيميددددة الثقددددة  درجددددةالعدددداطفي لدددددى مددددديري المدددددارس الثانويددددة الحكوميددددة فددددي العاصددددمة عمددددان و 

 ؟للمعلمين

درجدة الدذكاء العداطفي  فدي (α ≤ 0.05)هنداك فدروق ذات داللدة أحصدائية عندد مسدتوىهل  -4

 والمؤهدل العلمدي لمتغيدرات الجدنس تعدزى ية الحكومية فدي العاصدمة عمدانالثانو  المدارس دى مديريل

 ؟ والخبرة
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درجدة الثقدة التنظيميدة فدي  (α ≤ 0.05)هنداك فدروق ذات داللدة أحصدائية عندد مسدتوىهدل  -5

 ؟والخبرة والمؤهل العلمي لمتغيرات الجنس عزىت الثانوية الحكومية في العاصمة عمان في المدارس

 : الدراسةات امصطلح

 : يطفالعاء الذكا -

د      ه سدلوك الفدرد وتسداعده علدى إقامدة مجموعة من القيم واالحتياجات العاطفية والر بات التي توج 

 هوعرفددد،( 2004فدددي أي موقدددف يمكدددن أن يواجهددده ) قباعددده، اآلخدددرين والنجددداحعالقدددات ناجحدددة مدددع 

قدددرة مقددرة الفددرد علدى مواجهدة التحدديات والمواقددف التدي تواجهده، وكدذلك الم( بأنده 2010السدفاريني )

 . اآلخرين بل قعلى ت  

المددددارس الثانويدددة  معلمدددي مدددن عيندددةال أفدددرادحصدددل عليهدددا فيعدددرف بأنددده الدرجدددة التدددي  إجرائيدددا  أمدددا     

فدددي تقيددديمهم لدرجدددة الدددذكاء العددداطفي لمدددديريهم وفقدددا  لألسدددتبانة التدددي الحكوميدددة فدددي العاصدددمة عمدددان 

 طورتها الباحثة لهذا الغرض .

 : التنظيمية  الثقة -

باإلمكددان  العدداملين فددي المنظمددة إذ فددراد( بأنهددا التوقعددات اإليجابيددة لأل2011عرفهددا الخالدددي )      

االعتمدداد علدديهم فددي تحقيددق نتددائج متوافقددة مددع األهددداف والسياسددات فددي المنظمددات التددي يعملددون بهددا 

وخصوصدددا فدددي المواقدددف الخطدددرة مدددع إمكانيدددة االسدددتمرار فدددي العمدددل داخدددل هدددذه المنظمدددات لعدالدددة 

 .األنظمة اإلدارية وكفاية مديريها
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المددددارس الثانويدددة  وعلمدددحصدددل عليهدددا مدرجدددة التدددي يدددة إجرائيدددا  بأنهدددا الوتعدددرف الثقدددة التنظيم       

هدا تطور الخاصدة بالثقدة التنظيميدة التدي  الحكومية في العاصمة عمدان فدي اسدتجاباتهم علدى اإلسدتبانة

 الباحثة لهذا الغرض .

 : حدود الدراسة

 الحدود الموضوعية : أقتصرت الدراسة الحالية على متغيري الذكاء العاطفي والثقة التنظيمية. -

الحدددود البشددرية : أقتصددرت الدراسددة علددى تطبيددق األداة علددى معلمددي المدددارس الثانويددة الحكوميددة  -

 في العاصمة عمان .

 .7393/7392 العام نم األول الدراسي الفصل خالل الحالية الدراسة تطبيق مت:الحدود الزمنية-

 .الدراسة على المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان  أقتصرت:لمكانيةحدود اال-

 : محددات الدراسة

 يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بما يأتي :

 الباحثة لهذا الغرض. ن طورتهمالتيال نيستبانتوثبات اإل مدى صدق -1

 الباحثة لهذا الغرض. اللتين طورتهما ستبانتينالعينة على اإل أفرادستجابة إ مدى دقة -2

تعمددددم إال علددددى المجتمددددع الددددذي سددددحبت مندددده عينددددة هددددذه الدراسددددة  ملددددإن نتددددائج هددددذه الدراسددددة  -3

 األخرى . تماثلةوالمجتمعات الم
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 لفصل الثانيا

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 لفصل الثانيا

 األدب النظري والدراسات السابقة

تضمن هذا الجزء عرضا لألدب النظري المتعلق بمتغيري الدراسة وهمدا الدذكاء العداطفي والثقدة       

للدراسددات السددابقة ذات الصددلة وفيمددا يددأتي  التنظيميددة وأنددواع الددذكاءات المتعددددة كمددا تضددمن عرضددا  

 عرض بذلك .

 األدب النظري : -أوالا 

 أشتمل األدب النظري على الموضوعات األتية :

 الذكاء العاطفي : -1

وأنددواع الددذكاءات المتعددددة مفهددوم الددذكاء  حيددثللددذكاء العدداطفي مددن  رضددا  تضددمن هددذا الجددزء ع    

 .وأهم نظرياته  الذكاء العاطفي وأهميةالعاطفي ومفهوم الذكاء 

 :مفهوم الذكاء

في  فرادالفردية التي يمتلكها األ المقدرات( بأنه مجموعة من Gardner‚ 1995عرفه جاردنر )    

 العديد من المجاالت ويستطيع من خاللها حل المشكالت التي تواجهه .

ويعرف الذكاء بأنه   تكوين افتراضي يمكن قياسه عن طريق مالحظة بعض االستجابات     

، 2002باس ، عقدرة على التمييز المعرفي   ) مالعادية والمتوقعة من الفرد في حل المشكالت وال

15 ). 
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 قدرة على التكيف مع كافة الظروف الطارئة وحلم( بأنه ال2008)ومحمد  عامروعرفه    

 لمشكالت التي يتعرض لها الفرد .ا

ولذلك تعددت النظريات  فرادقدرات الفردية بين األماتفقت التعريفات السابقة على اختالف ال     

المتعددة لجاردنر  لذكاء ومن هذه النظريات نظرية الذكاءاتمن ا مختلفة التي حددت أشكال

(Gardner: وحدد أنواع الذكاءات فيما يلي ) 

 أنواع الذكاءات المتعددة: 

بسددبعة  (2008) ومحمددد( الددذكاءات المتعددددة كمددا أشددار إليهددا عامر Gardnerحدددد جدداردنر )      

 :أنواع هي 

 المناسب .: وهو المقدرة على التعبير اللغوي واستخدام الكلمات بالشكل الذكاء اللغوي -1

 قدرة على المالحظة واالستنباط وحل المشكالت .م: وهو الالذكاء المنطقي الرياضي -2

 وهو المقدرة على تصور االشكال واألماكن . :الذكاء المكاني -3

علددى اسدتخدام الجسددم لحدل المشددكالت ويتقدوق مددن يتمتددع : وهددو المقددرة الدذكاء الجسددمي الحركدي -4

 باألنشطة البدنية . ذا النوع من الذكاءبه

كدن صداحبه : وهدذا الندوع مدن الدذكاء نجدده عندد اسداتذة الموسديقى والملحندين ويم  الذكاء الموسديقي -5

 من التشخيص الدقيق للنغمات الموسيقية .

 . اآلخرين وهو المقدرة على التواصل وعمل العالقات مع  : اآلخرين الذكاء في العالقة مع  -6
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:وهددو المقدددرة علددى إدراك عالقددة اإلنسددان بنفسدده وبالعددالم الددذي يعددي  الددداخلي الدذكاء الشخصددي  -7

 :وأضاف جاردنر نوعين آخرين من الذكاء وهما فيه .

 : وهو المقدرة على تصنيف األشياء الطبيعية كالحيوانات والنباتات .الذكاء الطبيعي -8

لتصدبح تسدعة أندواع مدن  والوجدود ، :وهو مقدرة الفدرد علدى التأمدل بمعندى الحيداة الذكاء الوجودي -9

 (2008)عامر ،محمد ، .الذكاءات 

 Tomas Armstrong))ارمسددترونج علمداء أمثدال تومداس وأضداف جداردنر وعددد مدن كبدار ال   

 David)وديفيددد بركنددر (،Kleford mores)وكليفددورد مددوريس، (David Lazer)وديفيددد الزيددر

Barkenr) ( نوعدا  14( أندواع جديددة مدن الدذكاء لتصدبح )2013المشار إليهم فدي حسدين ) ،و يرهم

مددن أهمهددا : الددذكاء العملددي ، والددذكاء الترابطددي والددذكاء الحدسددي والددذكاء الجمددالي والددذكاء العدداطفي 

الددذكاء المزاجددي والدددذكاء التحفيددزي والدددذكاء األساسددي وذكدداء الدددنمط السددلوكي وذكددداء المعامددل وذكددداء 

 السردي والذكاء البيئي .العادة والذكاء التنظيمي والذكاء 

(                        2011وال زالدددددددددت هدددددددددذه الدددددددددذكاءات طدددددددددور الدراسدددددددددة والتطدددددددددوير فقدددددددددد قامدددددددددت الغنميدددددددددين )      

وعالقتها بالتحصيل العلمي لدى طلبة جامعدة الحسدين بدن بدراسة لتوضيح  أنواع الذكاءات المتعددة 

 .طالل 

 مفهوم الذكاء العاطفي :   

للذكاء العاطفي معدان  متنوعدة وفقدا  لخلفيدة الكتداب والبداحثين مدن ذوي العالقدة ، فقدد عرفده أبدو       

 والقدرة على تكوين العالقات معهم . اآلخرين ( بأنه: فهم مشاعرك ومشاعر 2006ريا  )



12 
  

 

 

 

 

 

أن الدددذكاء العددداطفي هدددو  التعامدددل اإليجدددابي مدددع الدددنفس  (2010‚20كمدددا أضددداف السدددفاريني )      

 .قدرة الشخص على ضبط نفسه والتحكم بذاته في جميع الظروف   م، و اآلخرين و 

قددرة م( بين مفهوم الذكاء العاطفي والذكاء االنفعالي الذي عرفده بأنده ال2004كما مزج خوالدة )     

 الحكيم في العالقات اإلنسانية . اآلخرين والتصرفعلى فهم 

قدددرة الفددرد علددى فهددم مفددي ضددوء التعريفددات السددابقة يمكددن االسددتنتاج بددأن الددذكاء العدداطفي هددو      

وتوجيههددا بمددا يخدددم المصددالح المشددتركة  وانفعدداالتهماآلخددرين مشدداعره وانفعاالتدده وكددذلك فهددم مشدداعر 

 .العاملين في المنظمة فرادلأل

 أهمية الذكاء العاطفي : -

لده  الحكمداء، وكدذلكيقود إلى التفكير والقيم التدي اذا مورسدت بشدكل جيدد انتجدت لذكاء العاطفي ا    

المجتمددع فهددو يددوفر دوافددع  أفددرادنمددط مسددتقر مددن العالقددات اإليجابيددة بددين  إيجددادخاصددة فددي أهميددة 

ويوفر جدوا  خاليدا  مدن ضدغوط العمدل ويسداعد  نحو العمل وتطويره وزيادة إنتاجيته فرادإيجابية لدى األ

 لمددددددين قائمددددددة علددددددى االحتددددددرام المتبددددددادلفددددددي إقامددددددة عالقددددددات اجتماعيددددددة جيدددددددة بددددددين المدددددددير والمع

   .(2006حسين،،)حسين

(  أن الذكاء العاطفي يدفع الفرد للتفوق في عملده بشدكل خداص وفدي الحيداة 2006كد نصيف )وأ   

 بشكل عام .

نتاجدا  فدي  فرادستنتاج بأن أهمية الذكاء العاطفي تتجلى في جعل األمما تقدم يمكن اإل أكثدر فاعليدة وا 

 المنظمات التي يعملون فيها .
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 نظريات الذكاء العاطفي: -

 برزت للذكاء العاطفي عدد من النظريات كان من بينها ما يأتي:

 :  العاطفي للذكاء (Golman)جولمان نظرية -1

مجموعدددددة  مكدددددون مدددددن لدددددذكاء العددددداطفي بدددددأن افدددددي نظريتددددده  (Golman‚1995)بدددددين جولمدددددان     

 مجاالت أساسية تمثلت في : خصائص الشخصية تشمل خمس

دراك تأثيرهدددا واسدددتجابته للمواقدددف فدددي قددددرة الفدددرد علدددى قدددراءة  : وتتمثدددلالدددوعي بالدددذات - مشددداعره وا 

 المختلفة وتأثيرها في عملية صنع القرار .

ة والددتخلص منهددا فددرد مددع انفعاالتدده ومشدداعره السددلبيإلددى كيفيددة تعامددل ال :وتشددير إدارة اإلنفعدداالت -

 وتحويلها إلى أفعال إيجابية .

تعبيدددر عدددن المشددداعر إلتاحدددة الفرصدددة لددده للتفكيدددر واختيدددار ل:وهدددي التأجيدددل الفدددوري لحفدددز الدددذات  - 

 اإلستجابة السليمة .

ن مددددن خدددالل تعبيددددراتهم يخدددر وانفعدددداالت االٓ ف علددددى مشددداعر : وهددددي القددددرة علددددى التعدددر التعددداطف  -

 الجسدية والصوتية .

وتكدددوين شددددبكة مددددن العالقددددات اآلخددددرين نفعدددداالت ومشدددداعر وهدددي إدراك إ: اآلخددددرين التفاعدددل مددددع  -

  االجتماعية الناجحة .
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 :العاطفي للذكاء (Maer & Salovey)مايروسالوفي نظرية2-

بددأن للددذكاء العدداطفي أربددع ( 2003فددي المغددازي ) مدداالمشددار إليه وسددالوفي كددل مددن مدداير بددين    

 :هي و قدرات م

وحاجاتدددده بصددددورة سددددليمة  هقدددددرة الفددددرد علددددى إدراك مشدددداعره وانفعاالتددددمالوجددددداني : وهددددو اإلدراك  -

 .خرينلالٓ 

قدددرة الفددرد علددى التفريددق بددين مشدداعره المختلفددة وتددؤثر فددي العمليددات مالوجددداني :وهددي  اإلسددتيعاب - 

  الفكرية لديه .

 على فهم المشاعر المعقدة والصعبة . قدرة الفردمداني : وهي جالو  الفهم -

ظهدددار هدددذه اإلنفعددداالت هدددي مقددددرة الفدددرد علدددى الدددربط بدددين المشددداعر : اإلدارة الوجدانيدددة للمشددداعر- وا 

 .والتفريق بينها

 :  العاطفي للذكاء( Bar - On)  أون-بار نظرية -3

قددرات م للدذكاء العداطفي خمدس أن( 2006فدي حسدين وحسدين ) يدهالمشدار إلأون  -أوضح بار 

 :هيو 

 ي وتوكيد وتقدير وتحقيدق اسدتقاللية: ويشمل على كفاءات ال معرفية وهي الوع الذكاء الشخصي  -

 الذات .
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والتعداطف  االجتماعيدةوهدي المسدؤولية  االجتماعيدة: وهو مجموعة من الكفداءات لذكاء االجتماعيا-

 بين األفراد .  االجتماعيةويتحدث هذا النوع من الذكاء عن العالقات  ، اآلخرين والعالقات مع 

مددع متطلبددات الحيدداة وتتمثددل فددي إدراك الواقددع واختبدداره والقدددرة علددى التكيددف  قدددرة علددى التكيددفمال -

 معه والقدرة على إيجاد المشكلة وحلها .

والقدرة على مواجهدة اإلحباطدات الفرد على التحكم بردود أفعاله  وتتمثل في مقدرة:  إدارة الضغوط -

 والتكيف معها .

 وتتمل في الرضا عن النفس والشعور بالراحة في الحياة .الحالة المزاجية العامة:  -

 الثقة التنظيمية: -2

وأهميتهددددا وأبعادهددددا وأنواعهددددا مفهومهددددا حيددددث للثقددددة التنظيميددددة مددددن  تضددددمن هددددذا الجددددزء عرضددددا  

 وفيما يأتي عرض بذلك : سالثقة التنظيمية بين الرئيس والمرؤو  ثاروا  وسياساتها 

 مفهوم الثقة التنظيمية : -

تجدداه المنظمددات  فددراد( الثقددة التنظيميددة بأنهددا المشدداعر التددي يحملهددا األ2008ي )جعددرف الشددكر  

 بمدا فدرادبدين المنظمدة واأل( بأنها الفهم المتبادل 2010هاشم والعابدي ) عرفهاكما  ،التي يعملون بها

( بأن الثقة التنظيمية هي اإليمان العدام 2012الزهراني ) كما رأىينسجم وتحقيق األهداف التنظيمية،

 والثقة بنوعية وقابلية زمالء العمل والمدير المباشر .
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الفددرد بأهدددداف  عتددزازإالثقددة التنظيميددة هددي وفددي ضددوء التعريفددات السددابقة تسددتنتج الباحثددة بدددأن      

وللعداملين معده فددي  زيدادة حبدده ووالئده وانتمائده لهددا إلدىالتددي يعمدل فيهدا وتددؤدي  وسياساسدتهاالمنظمدة 

 .المنظمة

 أهمية الثقة التنظيمية : -

كذلك من قنوات التواصل  دوتزي المنظمة،األفكار بين العاملين في تزيد الثقة التنظيمية من تبادل      

 ،د والتطوير وبذل المزيد من الجهدوتقبل التجدي ،فرادالروح المعنوية لدى األ وارتفاع ،فرادبين األ

كونها  إضافة إلى ،المنظمة التي يعملون بها تحقيق أهداف يوبالتال ،اإلنتاجيةلك تسهم في زيادة ذوك

 فرادثقة المدير باألمن تفويض الصالحيات ل   دلمنظمات، وتزياالوظيفي للعاملين في الرضا  تحقق

 .( 2013،ابراهيم )العاملين معه 

 أبعاد الثقة التنظيمية : 

 ثالثة أبعاد للثقة التنظيمية وهي : إلى( 2014فارس)  أشار

وتبادل األفكار والتواصل في المنظمة  فرادالقائم بين األوتعني التعاون :الثقة بزمالء العمل -1

المشترك بينهم واإليمان بروح الفريق ، وتكتسب هذه الثقة من مجموعة سمات تجعل الفرد يحظى بثقة 

 كالتزامه بالمبادي والقيم واهتمامه بمساعدة زمالئه . اآلخرين 

رت األخالق ومشرفيهم في العمل فإذا توف فرادتتمثل بالثقة المتبادلة بين األ الثقة بالمشرفين: -2

 والعدالة في التعامل معهم توفرت الثقة فيما بينهم . فرادوالجدارة واالهتمام بمصالح األ
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تصال مفتوحة بين اإلدارة لثقة عندما تكون قنوات اإلاإلدارة جديرة باتكون الثقة بالمنظمة:  -3

شباع لر باتهم ،فرادهناك استجابة لمتطلبات األ توالمرؤوسين ، فكلما كان وتم تهيئة الجو المناسب ، وا 

 للمنظمات التي يعملون بها وبالتالي تحقيق أهدافها  . فراداألإنتماء زاد، كلما للعمل

 أنواع الثقة التنظيمية :

 وهما: ةوجود نوعين من الثقة التنظيمي إلى(  2010دراسة شاهين )  أشارت

 الثقة التعاقدية : -1

لمتطلبات المنظمة، وبالمقابل وفاء  فرادستجابة األإتفاق بين طرفين وذلك من خالل تعني اإل    

 وكهم وعالقاتهم .لفي س فرادالمنظمة لهذا االتفاق ،ويتم تطوير هذا النوع من خالل التعاون بين األ

 الثقة المكشوفة : -2

تعني ثقة الفرد بأن المعلومات التي يقوم بكشفها لن تعود عليه بالضرر بل بزيادة اإلحترام     

 والتقدير .

 سياسات الثقة التنظيمية : -

قة المتبادلة بين اإلدارة والعاملين وأبتعدت ثاتجهت المنظمات إلى تحقيق أهدافها باإلعتماد على ال    

فإن الثقة تحتاج إلى أساسيات ال بد من الوصول  والسيطرة. لذلكبشكل تدريجي عن الرقابة والضبط 

 لبناء جو من الثقة ليس من السهل إحداث أي نوع من الضعف فيه ومن أهم هذه األساسيات :إليها 
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الثقة التنظيمية تتطلب التكامل التنظيمي وذلك يتطلب تحديد رؤية ورسالة المنظمة التي تعتبر  -

محاولة لتحقيق الجودة والوصول إلى األبداع وعدم وجود أهداف محددة للمنظمة يقود إلى حدوث 

لصراعات والمشاكل في المنظمة والقائد يجب أن يوجه طاقاته لتعزيز القيم والمعتقدات بكل الوسائل ا

 ( .1990د بالمنفعة على المنظمة) الغامدي،لضمان استمرار الثقة التي تعو 

الثقة واإلتصال فالمنظمات بحاجة إلى اللقاءات الشخصية التي تساعد على التقارب بين الموظفين  -

زز أهداف المنظمة وتدعم التعاون والتنظيم للوصول إلى أهداف المنظمة بالشكل الذي يحقق وكلك تع

 استمرارية نجاحها .

ويمكن للمنظمات تحقيقها من خالل تقسيم المنظمات إلى مجموعات صغيرة  اآلخرين الثقة ب -

ثقة بين األفراد في هذه وتقسيم األعمال فيما بينهم تبعا  ألهداف ورؤية المنظمة ، وهذا يحقق مبدأ ال

 المجموعات .

ة يالثقة تتطلب الحزم ويكون ذلك من خالل لجوء بعض المنظمات إلى تقييد الوالءات الجوهر  -

 وق بهم .ثبمجموعة صغيرة من األفراد يطلق عليهم المو 

 أثار الثقة التبادلية بين الرئيس والمرؤوس : -

 يفه والمنظمة،اآلثار اإليجابية للفرد من المؤكد أن الثقة اإليجابية في الرئيس تحقق العديد من     

في  فرادقنوات االتصال بين األيد وتز  ،تحقق الرضا وتحسن العالقات الشخصية بين العاملين والرئيس

 . (2010،العابديالعمل)هاشم،
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وكذلك تدفعهم للقيام بأعمال مفيدة وتحفزهم نحو اإلبداع، فرادالثقة التنظيمية تزيد من إنتاجية األ   

للمنظمة  ير األعمال المطلوبة منهم دون توقع الحصول على مكافآت وحوافز وتحقق مفهوم االنتماء 

االهتمام بتحقيق عي لتحقيق أهداف المنظمة العامة دون المؤسسي للمنظمة التي يعملون بها والس

 .( 2014،ية)المرشدالمغانم الشخص

 الدراسات السابقة :-ثانياا 

 إن الدراسات السابقة التي تم استعراضها في ضوء متغيري الدراسة يمكن تصنيفها في مجموعتين :   

 الدراسات السابقة ذات الصلة بالذكاء العاطفي .  -أ

 الدراسات السابقة ذات الصلة بالثقة التنظيمية . -ب

 لذلك :  اا رضعأتي وفيما ي

 :  ذات العالقة بالذكاء العاطفي السابقة الدراسات  -أ 

( بإجراء دراسة حول عالقة الذكاء العاطفي  بالتكيف النفسي وهدفت 2010قامت العتيبي )        

األرتباطية النفسي ومعرفة العالقة معرفة متوسط درجة الذكاء العاطفي والتكيف  إلىهذه الدراسة 

( سنة في مدارس منطقة تبوك التعليمية ، 12-10العليا ) االبتدائيةبينهما لدى طالبات المرحلة 

وقد تألفت عينة هذه الدراسة ، لنفسيوالتكيف ا العاطفيللذكاء  إستبانتين طورتولدراسة درجة الذكاء 

وجود عالقة ارتباطيه  إلىوأشارت النتائج  البات المرحلة اإلبتدائية العليا،طالبة من ط (10921من )

أظهرت نتائج ، كما ات المرحلة االبتدائية العليا لدى طالب عاطفين التكيف النفسي والذكاء البيموجبة 

 .  كان متوسطا  التقدير الكلي الدراسة أن 
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العالقة بين الذكاء العاطفي مستوى  إلىللتعرف ( بإجراء دراسة هدفت 2010وقام األسطل)    

( 403في جامعات  زة ، وقد تألفت العينة من )ومهارة مواجهة الضغوط لدى طلبة كليات التربية 

 نتائج .وتوصلت الاإلستبانة لجمع المعلومات  وتم إستخدام، من طلبة كليات التربية بجامعات  زة

مع أن مستوى الذكاء العاطفي لدى طلبة كليات التربية بجامعات  زة جاء بدرجة  متوسطة ،  إلى

بين مستوى الذكاء العام وبين الدرجة الكلية لمهارات  إحصائيةذات داللة  موجبة ةارتباطيعالقة  وجود

لمتغير الجنس وكانت الفروق لصالح  إحصائية، وكذلك وجود فروق ذات داللة مواجهة الضغوط 

 الذكور وفي الدرجة الكلية للمقياس.

مستويات الذكاء العاطفي لمديري  إلىالتعرف  إلىهدفت بإجراء دراسة ( 2012)وقامت اللوزي      

الوالء التنظيمي للمعلمين في محافظة العاصمة عمان ، واختارت الباحثة  فيالمدارس الثانوية وأثره 

 مديرا   (40طبقية عشوائية من مديري المدارس الثانوية وعددهم )عينة عينة عنقودية عشوائية و 

ى مقياس الذكاء العاطفي للمديرين األولم أداتين وتم استخدا معلما  ومعلمة (280ومعلميهم وعددهم )

أن مستوى الذكاء العاطفي لمديري المدارس  إلىوتم التوصل ستبانة للوالء التنظيمي للمعلمين.والثانية ا

وكذلك أن مستوى الوالء التنظيمي للمعلمين ة العاصمة عمان جاء بدرجة متوسطة،الثانوية في محافظ

 . أيضا   ء بدرجة متوسطةاصمة عمان جافي محافظة الع

إيجاد العالقة بين الذكاء العاطفي وثقافة المدرسة  إلى( بدراسة هدفت Noe،2012)نويوقام        

في  ( معلما  253( مديرا  و)23والتحصيل العلمي للطلبة وأخذت عينة من المديرين تكونت من )

وأظهرت النتائج أن الذكاء العاطفي ال ،ام اإلستبانة لجمع المعلوماتاستخدتم ،و  جنوب  رب فرجينيا

 يرتبط بشكل كبير مع ثقافة المدرسة وأنه يرتبط ارتباطا سلبيا  مع تحصيل الطلبة .
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العالقة بين الذكاء العاطفي  ستقصاءإ إلىهدفت  فقد (Erozkan ‚2013إما دراسة ايروسكان )    

من طلبة البكالوريوس من طالبا  ( 691والمهارات التعاونية ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة من )

وقائمة الضغوط ( Bar-On)أون  -قائمة بار استخداموتم في جامعة مو ال  تخصصات مختلفة

إليجاد العالقة بين المتغيرين وبينت التعاونية لقياس المتغيرين ثم استخدم معامل ارتباط بيرسون 

في  سلدى طالب البكالوريو  النتائج وجود عالقة إيجابية بين الذكاء العاطفي ومهارات التعاون

 مختلف التخصصات . 

معرفة مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري  إلى( بإجراء دراسة هدفت 2015وقامت أبو نواس )     

ظة العاصمة عمان وعالقتها بإدارة التغيير في مدارسهم من وجهة المدارس الثانوية الخاصة في محاف

ى لقياس األول إستبانتين تم استخدامومعلمة و  ( معلما  341نظر المعلمين ، وتكونت عينة الدراسة من)

مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة والثانية لقياس مستوى التغيير وقد 

سة أن مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان أظهرت نتائج الدرا

بين مستوى الذكاء  إحصائيا  دالة  من وجهة نظر المعلمين كان متوسطا وأن هناك عالقة إيجابية 

وأوجدت العاطفي لمديري المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان ومستوى إدارتهم للتغيير 

المدارس الثانوية لمستوى الذكاء العاطفي لدى مديري  إحصائيةفروق ذات داللة وجود الدراسة 

لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ، ومتغير الخبرة ولصالح فئة  تبعا  مة عمان الخاصة في العاص

لىسنوات فأكثر( و 10) لمستوى الذكاء العاطفي لمديري  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  ا 

 لمتغير المؤهل العلمي . تبعا  خاصة في العاصمة عمان المدارس الثانوية ال
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العالقة بين الذكاء الوجداني وكل من السعادة  إلى للتعرف( بدراسة هدفت 2015)قام الكساسبةو      

والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة مؤتة ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام مقاييس الذكاء الوجداني 

( طالبا  854الطبقية العشوائية ، بلغت )دراسة بالطريقة العينة  ختيارإبوقام .والسعادة والثقة بالنفس 

المستوى المرتفع في الذكاء الوجداني  إلىوأشارت النتائج طالبة موزعين على جميع التخصصات و 

موجبة بين الذكاء  ةوجود عالقة ارتباطي إلىوالمتوسط في السعادة والثقة بالنفس وأشارت كذلك 

لىالعاطفي وكل من السعادة والثقة بالنفس ، و   تعزىوجود فروق في االستجابات على المقاييس عدم  ا 

لىو  لجنسا لمتغير  .تعزى للكلية ولصالح الكليات العلمية  إحصائيا  فروق دالة وجود  ا 

( بإجراء دراسة هدفت لدراسة مستوى الذكاء العاطفي والذكاء 2015في )ال كما قامت     

جتماعي لمديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان وعالقتهما بمستوى العالقات اإل

تم اختيار عينة طبقية عشوائية نسبية وقد اإلنسانية السائدة في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين ، 

ى استبانة األولستبانات إستخدمت ثالث أولجمع البيانات  لما  ومعلمة،مع( 306ها )أفرادبلغ عدد 

ستبانة العالقات اإلنسانية وأظهرت نتائج الدراسة بأن وا  ستبانة الذكاء االجتماعي وا  الذكاء العاطفي 

كانت جميعها بدرجة االجتماعي ومستوى العالقات اإلنسانية  ومستوى الذكاءمستوى الذكاء العاطفي 

( α ≤  0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةداللة  موجبة ذات، وأظهرت كذلك وجود عالقة  مرتفعة 

في  إحصائية، ووجود فروق ذات داللة اطفي ومستوى العالقات اإلنسانية بين مستوى الذكاء الع

سنوات فما فوق(، 10مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغيري الجنس ولصالح اإلناث والخبرة لصالح )

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي . إحصائيةوعدم وجود فروق ذات داللة 
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 : ذات الصلة بالثقة التنظيمية السابقة الدراسات -ب 

 بذلك : اا عرض أتيوفيما ي

الثقة الشخصية في  السلوك الفظ   تحري أثر إلىدراسة هدفت ( Gill‚2007)أجرى جل     

 استبانةوالتنظيمية في مواقع العمل األمريكية في والية إنديانا وقد أعتمد في جمع البيانات على 

( 486من) ينة تكونتع على انداتلثقة التنظيمية الشخصية وطبقت األالفظ وأخرى با خاصة بالسلوك

 ظة والثقة الشخصية والتنظيمية بين الفظاأرتباطية سلبية موظفا  ومن أهم نتائج الدراسة وجود عالقة 

العالقة بين الثقة التنظيمية  إلىدراسة هدفت للتعرف  (‚Vineburgh 2010) برفوأجرى فين    

ولغرض تحقيق الهدف تم اختيار عينة من في جامعة أيوا ،هيئة التدريس  عضاءوبعض المتغيرات أل

 إلى ت الدراسةلجمع المعلومات وتوصل م اإلستبانةاأستخدتم هيئة التدريس و  أعضاء( من 3070)

 بين الثقة التنظيمية وبين مقاومة التغيير . موجبة وجود عالقة

الكشف عن أثر موضوعية نظام تقييم  إلى( دراسة هدفت 2012كما أجرى المعشر والطراونة )       

األداء لدى المعلمين والمعلمات في مديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك على الثقة التنظيمية ، 

ة ومعلمة في مديري ( معلما  655وتم استخدام استبانة لجمع المعلومات وزعت على عينة تألفت من )

حول موضوعية نظام التقييم المستخدم  فرادأن تصورات األ التربية والتعليم، ومن أهم نتائج الدراسة

لموضوعية نظام تقييم األداء على  والثقة التنظيمية جاءت بدرجة متوسطة كما أن هناك أثرا  ايجابيا  

 الثقة التنظيمية .   
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مستوى العدالة التنظيمية التي  إلى للتعرف بإجراء دراسة هدفت 2012)كما قام البكار )       

يمارسها مديرو المدارس الثانوية العامة في محافظة العاصمة عمان وعالقته بمستوى الثقة التنظيمية 

( معلما  ومعلمة وتم 377في مدارسهم من وجهة نظر معلميهم وتكونت عينة هذه الدراسة من )

العدالة  ى لقياس مستوىاألولن أداتادمت العشوائية النسبية وقد استخالطبقية اختيارهم بالطريقة 

النتائج أن  العامة وأظهرتالتنظيمية  والثانية لقياس مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية 

مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة في عمان من وجهة نظر المعلمين كان متوسطا ، 

بين مستوى العدالة التنظيمية التي يمارسها مديرو   إحصائيةة وأظهرت وجود عالقة إيجابية ذات دالل

وعدم وجود فروق ذات  المدارس الثانوية في العاصمة عمان ومستوى الثقة التنظيمية في هذه المدارس

في مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الحكومية الثانوية العامة في العاصمة عمان  إحصائيةداللة 

 .تعزى لمتغير الجنس والخبرة والمؤهل العلمي

( دراسة إلستقصاء الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية 2012كما أجرى الشريفي )

مدى وجود فروق  إلى بمحافظة عمان في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمين للتعرف

في مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية في محافظة عمان تعزى  إحصائيةذات داللة 

لتحقيق هدف و لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي للمعلمين والسلطة المشرفة على المدارس، 

الذي أعده هوي وتسكانن معلم ومعلمة واستخدم مقياس الثقة  400هذه الدراسة تم اختيار عينة من 

عدم وجود  إلى( لجمع البيانات وتوصلت الدراسة Hoy&Tschannen-Moran.2003موران )

ات الجنس والخبرة والمؤهل في مستوى الثقة التنظيمية تعزى  لمتغير  إحصائيةفروق ذات داللة 

 .العلمي
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رسة مديري مما الى درجة التعرف إلىدراسة هدفت  (2013)كما أجرى الشريفي والناظر 

الثقة في مدارسهم  ىالمدارس الثانوية األردنية في محافظة عمان لمهارات االتصال وعالقتها بمستو 

( 350من وجهة نظر المعلمين ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة طبقية عشوائية تتكون من )

معلما ومعلمة وتم بناء استبانة لمهارات االتصال وترجمة مقياس الثقة التنظيمية الذي بناه هوي 

 إلى( لجمع البيانات وتوصلت نتائج الدراسة Hoy&Tschannen-Moran.2003وتسكانن موران )

 بين مهارات االتصال ومجاالت الثقة التنظيمية كافة . إحصائيةوجود عالقة موجبة وذات داللة 

الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس  للتعرف إلى درجةفقد هدفت ( 2013أما دراسة نوح )

 الثانوية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمات واستخدمت الباحثة لجمع البيانات أداة اإلستبانة

مة والبالغ عددهن تكونت عينة الدراسة من جميع مديرات المدارس الثانوية للبنات بمدينة مكة المكر  و

ن درجة الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس أنتائج الدارسة أوضحت . و ( معلمة556)و( مديرة 58)

تعزى لمتغيرات الوظيفة لصالح المديرات  إحصائيةالثانوية كان مرتفعا  مع وجود فروق ذات داللة 

 وعدم وجود فروق تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والخبرة .

درجة ممارسة مديري المدارس للتعرف إلى ( دراسة هدفت 2013إبراهيم ) كما أجرت

الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان للقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة 

( معلما ومعلمة تم اختيارهم 327في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين وتكونت عينة لدارسة من )

بقية العشوائية النسبية من ثالث مديريات للتربية والتعليم تم اختيارها بالطريقة العنقودية بالطريقة الط

للقيادة الخادمة والثانية المديرين ى لقياس درجة ممارسة األول ن وهما استبانتانأداتاوقد استخدمت 

أن  إلىالدراسة  ئجنتا لقياس مستوى الثقة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية الخاصة وقد توصلت



26 
  

 

 

 

 

 

مستوى الثقة التنظيمية  في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر معلميهم كان مرتفعا بشكل عام 

في مستوى الثقة  إحصائية، وعدم وجود فروق ذات داللة  إحصائيةووجود عالقة إيجابية ذات داللة 

التنظيمية السائدة لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل 

 . العلمي 

العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي  إلىلتعرف ل( دراسة 2014كما أجرى فارس )

بلغ داريين في جامعة األزهر بغزة و إلفي جامعة األزهر بغزة ، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين ا

اعتمادا على الدراسات السابقة ذات العالقة  استبانة إستخدام( موظفا  إداريا  وتم 170عددهم )

 بين الثقة بزمالء العمل وااللتزام التنظيمي  ةموجب يةبالموضوع ، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط

حول الثقة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري وهدفت فكانت ( 2014دراسة المرشد )أما 

معرفة عالقة الثقة التنظيمية باإلبداع اإلداري من وجهة نظر موظفات جامعة األميرة  إلىهذه الدراسة 

 وتم إستخدامعشوائيا ن ( موظفة تم اختياره321نورة بنت عبد الرحمن وتكونت عينة الدراسة من )

 بمستوى إدراك الموظفات ألبعاد الثقة التنظيمية كانت  راسة وأهم نتائج الدراسةاستبانة لجمع بيانات الد

تعرف درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث  إلى( بدراسة هدفت 2015قام اللداوي )

في محافظة العاصمة عمان لسلوك النفاق األخالقي وعالقته بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في 

 اختيارهم( معلما ومعلمة تم 331ر المعلمين ،وتكونت عينة الدراسة من )مدارسهم من وجهة نظ

وهما استبانة لقياس لجمع البيانات تم استخدام أداتين  وقدبالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة ، 

لقياس الثقة التنظيمية ، وقد أظهرت الدراسة أن مستوى الثقة  استبانةو سلوك النفاق األخالقي 
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السائدة في مدارس وكالة الغوث الدولية في عمان من وجهة نظر المعلمين كان متوسطا  التنظيمية 

 بين درجة ممارسة مديري المدارس لسلوك النفاق األخالقي والثقة التنظيمية .  سلبية مع وجود عالقة 

 :  خالصة الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

 تباين في أهدافها والمتغيرات التي تناولتها وجود من خالل استعراض الدراسات السابقة ، تبين     

فالدراسات التي بحثت  ،والثقة التنظيمية الذكاء العاطفي،،إال أنها اشتركت بموضوعين أساسين هما

مثل  التنظيميالوالء و ( ، 2010دراسة العتيبي )مثل  التكيف النفسي في الذكاء العاطفي درست 

وثقافة المدرسة  ، (2010األسطل) مثل دراسةومهارة مواجهة الضغوط  ،( 2012اللوزي ) دراسة 

،  ( 2015دراسة أبو نواس ) مثل المهارات التعاونيةو  (،2012دراسة نيو )لمي مثل العوالتحصيل 

دارة التغيير   (.2015كساسبه ) دراسة المثل ( ،السعادة والثقة بالنفس 2015دراسة الفي )مثل وا 

بعالقتها فقد تمت دراسة الموضوع   الثقة التنظيمية أما الدراسات التي تناولت المتغير الثاني     

في  ( ،والدعم االجتماعيGill‚2007جل ) في دراسة الشخصية مثل الثقةمع متغيرات أخرى ، 

، ) 2012البكار ) دراسة كما في ( ، والعدالة التنظيمية ‚Vinerburgh 2010) بيرففيدراسة 

 وااللتزام( 2013دراسة إبراهيم )في  ( ،والقيادة الخادمة2013دراسة نوح )في والمواطنة التنظيمية 

النفاق ،و (2014المرشد )في دراسة  ( ، واإلبداع اإلداري2014دراسة فارس ) في التنظيمي

  ،(2015دراسة اللداوي )في األخالقي 
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درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس  الىالتعرف  إلىأما الدراسة الحالية فقد هدفت 

 . الثانوية الحكومية وعالقته بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم

( معلما 253)تراوحت بين بالنسبة للعينات فقد تباينت أحجام عينات الدراسات السابقة 

( 2015( معلما  كما في دراسة الفي )306( و ) Neo، 2012كما في دراسة نيو )  (مديرا  23)و

( مدير 55ومن ) ،(2012( معلما  كما في دراسة البكار )377.بالنسبة للذكاء العاطفي . و من )

 ( بالنسبة للمتغير الثاني الثقة التنظيمية .2013كما في دراسة نوح )  ا  ( معلم556و)

 ومعلمة .( معلماا 260من ) الحالية فقد تكونت عينة هذه الدراسة أفرادأما 

 ‚ Bar-onاون )-بعض الباحثين مقاييس للذكاء العاطفي مثل مقياس بار استخدم

اإلستبانة لجمع المعلومات  آخرون(  ، واستخدم باحثون 2013( كما في دراسة ايروسكان ) 2004

 .( 2012اللوزي )( ودراسة 2012كدراسة المعشر والطراونة )  

الثانية لقياس  واالستبانةواحدة لقياس الذكاء العاطفي  إستبانتينأما الدراسة الحالية فقد اعتمدت 

 الثقة التنظيمية .

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في استخدام منهجية البحث العلمي وبخاصة في 

 . تطوير أداتي البحث وفي طريقة تنظيم الدراسة ودراسة متغيراتها
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 نتهدددا وعرضدددا  المسدددتخدم ومجتمدددع الدراسدددة وعيتضدددمن هدددذا الفصدددل عرضدددا  لمنهجيدددة البحدددث 

تم تطويرهما من قبل الباحثة مدع كيفيدة التحقدق مدن صددقهما وثباتهما.كمدا تضدمن اللتين  لإلستبانتين

وفيمددا  واجددراءات الدراسددة المسددتخدمة فددي تحليددل البيانددات حصددائيةهددذا الفصددل عرضددا  للمعالجددات اإل

 يأتي عرض بذلك .

 : منهج البحث المستخدم

اسددتخدام مددنهج البحددث الوصددفي األرتبدداطي لكونده المددنهج المناسددب إلجددراء مثددل هددذه الدراسددة  تدم     

 .التي تتناول العالقة بين متغير الذكاء العاطفي وبين متغير الثقة التنظيمية 

 : مجتمع الدراسة

عمددان  تكددون مجتمددع هددذا الدراسددة مددن جميددع معلمددي المدددارس الثانويددة الحكوميددة فددي العاصددمة     

( إندددداث ويتددددوزع هددددذا 12265( ذكددددور و)7546مددددنهم ) معلمددددا  ومعلمددددة (19811والبددددالغ عددددددهم )

 ( أدناه :1المجتمع على مديريات التربية في العاصمة كما هو موضح في الجدول )
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 (1الجدول )

 عمان حسب الجنس العاصمة على مديريات التربية والتعليم في مجتمعال أفرادتوزيع 

(2016-2015) 

 عدد المعلمين المديرية  التسلسل
 المجموع اناث ذكور

 4196 2538 1658 قصبة عمان 1
 1711 1096 615 لواء الجامعة 2
 965 595 370 سحاب 3
 1467 899 568 الجيزة 4
 2727 1787 940 القويسمة 5
 5156 3159 1997 ماركا 6
 1135 729 406 ناعور 7
 1451 898 553 وادي السير 8
 1003 564 439 الموقر 9
 19811 12265 7546 المجموع *

 (2015-2016)وزارة التربية والتعليم  إحصائيةالمصدر : 

 عينة الدراسة :

 : حصائيةتم استخدام نوعين من المعاينة اإل

ومديريدة لدواء  القويسدمةاختيار ثدالث مدديريات وهدي مديريدة لدواء تم  إذالعينة العنقودية العشوائية  -1

 . سحاب ولواء الموقر

  اختيارهداتدم  استخدام العينة الطبقيدة العشدوائية مدن المدديريات التديتم  إذالعينة الطبقية العشوائية  -2

 كوترلدددكو  لبارتلدددتجددددول تحديدددد حجدددم العيندددة  باسدددتخدام( أعددداله وذلدددك 1لجددددول )لوفقدددا  فدددي الدراسدددة 

 (Bartlett‚kotrlik‚Higgins‚2001وهيجنز )
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 (2جدول )

 العينة حسب المديرية والجنس أفرادتوزع 

 المجموع  إناث ذكور  المديرية  التسلسل
 151 99 52 القويسمة  1
 56 31 25 الموقر 2
 53 33 20 سحاب 3
 260 163 97 المجموع 4

 

 : الدراسة أداتا

 لغرض جمع المعلومات حول متغيري الدراسة وهما : إستبانتينتطوير  تم

( ودراسددة 2011علددى دراسددتي اللددوزي )فددي تطويرهمددا  االعتمدداد  قددد تددمالددذكاء العدداطفي و  اسددتبانة -9

 (.2015)   الكساسبه

عتمددداد اسددددتبانة الثقدددة التنظيميدددة المسددددتخدمة فدددي دراسدددة الشددددريفي وتدددم ا اسدددتبانة الثقدددة التنظيميددددة -7

 ( وتم التحقق من صدقها وثباتها.2013والناظر )

 : صدق األداتين

هيئددددة التدددددريس  أعضدددداءيددددة علددددى عشددددرة محكمددددين مددددن األولتددددم عددددرض األداتددددين بصدددديغتهما      

(، وقد تدم اعتمداد الفقدرات التدي حصدلت 3التعليم ) ملحق  االمختصين في اإلدارة والمناهج وتكنولوجي

 -%60ل الفقددرات التددي حصددلت علددى موافقدددة)تدددم تعدددي مددن المحكمددين فددأكثر و %80علددى موافقددة 
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مدن المحكمدين فأقدل فقدد تدم حدذفها وبدذلك أصدبحت  % 50. أمدا الفقدرات التدي حصدلت علدى (70%

 كما يأتي : ستبانتيناإل

( فقدرة  كمدا هدو موضدح فددي 42يدة )األولاسدتبانة الدذكاء العداطفي:  كدان عددد فقراتهدا بصدديغتها  -1

 (.4ق)( فقرة كما هو موضح في الملح38( وبعد التعديل والحذف أصبح العدد )1الملحق )

( فقرة كمدا هدو موضدح 26ية )األولاستبانة الثقة التنظيمية :كان عدد فقرات االستبانة بصيغتها  -2

( فقدرة كمدا هدو موضدح فدي 26( وبعد التعديل والحدذف أصدبح عددد فقدرات االسدتبانة )2في الملحق )

 ( .5الملحق )

 : ثبات األداتين

 تم استخدام نوعين من الثبات :

مددن ومعلمدة  ا  معلمد 15(  وذلدك باختيدار  test- retestإعدادة االختبدار )  -االختبدار   ثبدات -9

خددارج عينددة الدراسددة وتطبيددق األداتددين لمددرتين بينهمددا فاصددل زمنددي مقددداره أسددبوعان ثددم إيجدداد معامددل 

انة ( بالنسدبة لألسدتب 0.98وكدان مقددار معامدل الثبدات )ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين التطبيقدين 

  ( بالنسبة الستبانة الثقة التنظيمية .0.88لذكاء العاطفي و)لى األول

إليجداد ثبدات  سدتبانتينالفدا علدى اإل -تطبيدق معادلدة كرونبدا   تدم معامل ثبات االتساق الداخلي  -7

 الددددذكاء العدددداطفي،إسددددتبانة ( بالنسددددبة لثبددددات 0.81وكددددان مقدددددار هددددذا المعامددددل )االتسدددداق الددددداخلي 

هدذه المعدامالت ( يبين معدامالت الثبدات وتعدد 3بالنسبة الستبانة الثقة التنظيمية والجدول )( 0.86و)
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اللددددوزي دراسددددة ( و 2013للثبددددات مقبولددددة فددددي ضددددوء الدراسددددات السددددابقة كدراسددددة الشددددريفي والندددداظر )

(2012. ) 

 (3جدول )

 معامالت ثبات األداتين

 إعادة االختبار -االختبار  
  (test- Re test ) 

 معامل ثبات االتساق الداخلي

اسددددددددددددتبانة الددددددددددددذكاء 
 العاطفي 

0.89 0.81 

اسددددددددددددددددتبانة الثقددددددددددددددددة 
 التنظيمية

هيئة التدريس  أعضاءثقة 

 بالمدير
هيئة  أعضاءثقة  0.83

 التدريس بالمدير
0.84 

هيئة التدريس  أعضاءثقة 

 في الزمالء
هيئة  أعضاءثقة  0.87

 التدريس في الزمالء
0.85 

هيئة التدريس  أعضاءثقة 

 بالطلبة وأولياء األمور 
هيئة  أعضاءثقة  0.81

التدريس بالطلبة 

 وأولياء األمور 

0.82 

 0.86 المجموع  0.88 المجموع 

 

 : حصائيةاإلالمعالجات 

 لتحليل النتائج وحسب أسئلة الدراسة وكما يأتي :التية ا حصائيةتم استخدام المعالجات اإل     

المعياريدددة  اإلنحرافددداتوالثددداني تدددم اسدددتخدام المتوسدددطات الحسدددابية و  األوللإلجابدددة عدددن السدددؤالين  -1

 والمستوى . ةوالرتب
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تدددم اسدددتخدام معامدددل ارتبددداط بيرسدددون إليجددداد العالقدددة بدددين متغيدددر الدددذكاء العددداطفي ومتغيدددر الثقدددة  -2

 مل .التنظيمية مع استخدام االختبار التائي للتحقق من داللة هذا المعا

لإلجابدددة عدددن السدددؤالين الرابدددع والخدددامس تدددم اسدددتخدام االختبدددار التدددائي لعينتدددين مسدددتقلتين لمعرفدددة  -3

لمعرفدة الفدروق  األحداديالفروق التي تعزى لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي واستخدام تحليدل التبداين 

لمعرفدة  إحصدائيةلدة متغير الخبرة واستخدام اختبار شديفيه فدي حالدة وجدود فدروق ذات داللالتي تعزى 

 اتجاه هذه الفروق .

 الدراسة : إجراءات

 إن إجراءات الدراسة هي كما يأتي :

 .ستبانة الذكاء العاطفي و استبانة الثقة التنظيمية إوهما إعداد أداتي الدراسة  -1

 . وثباتهما  ستبانتينصدق اإلالتحقق من  -2

 . ( 6ملحق ) وزارة التربية والتعليم إلىكتاب تسهيل مهمة من رئاسة الجامعة موجه  إستحصال -3

 .ستخدام الطريقتين للمعاينة العنقودية والطبقية العشوائية بإتحديد عينة الدراسة  -4

 (.7مديريات التربية ملحق ) إلىإستحصال كتاب من وزارة التربية والتعليم موجه  -5

 .( في مدارس العينة260البالغ عددها )العينة  أفرادعلى  ستبانتينتوزيع اإل -6

 العينة . أفرادجمع االستبيانات من  -7



36 
  

 

 

 

 

 

 :االتيةواستخراج المستوى وفقا للمعادلة  إحصائيا  تحليل النتائج  -8

5    -1     = 4    =.331 

3              3 

 وبذلك تكون المستويات كما يأتي :

 (2.33  -   1* مستوى منخفض        ) 

 ( 3.67 -  2.34* مستوى متوسط         )

 ( 5  -   3.68* مستوى مرتفع          )

 النتائج في الفصل الرابع. عرض -9

   .مناقشة النتائج وكتابة التوصيات في الفصل الخامس  -10

 كتابة التقرير النهائي للرسالة . -11 
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  الرابع الفصل

 الدراسة نتائج
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  الرابع الفصل

 الدراسة نتائج

 عددن اإلجابددة خددالل مدن الدراسددة هددذه إليهدا توصددلت التددي للنتددائج عرضدا   الفصددل هددذا تضدمن

    :اآلتي النحو وعلى أسئلتها،

ية في العاصمة درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكوم ما: األول السؤال

 ؟ المعلمين عمان من وجهة نظر

 لدرجة والرتب المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة      

 نظر وجهة من عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى العاطفي الذكاء

 .ذلك( 4) الجدول ويظهر ،المعلمين

 (4الجدول )

 مديري لدى العاطفي الذكاء درجةلالمعيارية والرتب  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 
 تنازلياا مرتبة  المعلمين نظر وجهة من عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس

مالرق  الفقرة 
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
ةالرتب  

درجة الذكاء 
 العاطفي

ن حتى بالصبر يتحلى 36  مرتفعة 1 0.95 3.95 . سريعة نتائج يحقق لم وا 

 مرتفعة 2 0.82 3.88 . المدرسة بيئة في إيجابي منا  إيجاد يستطيع 38

 مرتفعة 3 1.07 3.86 .  فيه المتكرر التغيير على العمل في االستقرار يفضل 15
 مرتفعة 4 1.18 3.77  .النجاح لتحقيق  المعلمين تحفيز على المقدرة يمتلك 34
 مرتفعة 5 1.71 3.73 . الشخصية بانطباعاته تتأثر ال قراراته 16
 أدائه تعوق التي اإلجهاد مشاعر على التغلب  يستطيع 10

 . إلعماله
 مرتفعة 6 0.71 3.71
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 مرتفعة 7 0.53 3.70 .  ضبه تستثير التي األمور مسبقا يدرك 30
 مرتفعة 7 1.19 3.70  جيدا عمال يؤدون عندما المعلمين على يثني 27
 مرتفعة 9 0.47 3.68 . بهم االتصال عند العاملين في التأثير على المقدرة لديه 37
 بكفاءة إنجازها يحاول مهمة بأية المدير يكلف عندما 4

 .عالية
 متوسطة 10 0.99 3.67

 متوسطة 11 0.95 3.67 .  منه المطلوبة األعمال على انتباهه يركز 19
 متوسطة 12 0.92 3.61 . بأسئلتهم المعلمون ضايقه إذا يغضب 9
 متوسطة 13 1.21 3.60  بسهولة اآلخرين  مشاعر مع التفاعل المدير يستطيع 1
 متوسطة 14 0.53 3.58 جديدة وسائل بابتكار التحديات يواجه 3
 التي المشكالت حل يستطيع إيجابي مزاج في المدير يكون عندما 11

 .تواجهه
 متوسطة 14 0.71 3.58

 متوسطة 16 1.17 3.58 . يدرك الخطأ قبل وقوعه 18
 متوسطة 17 1.19 3.55 . العاطفي الثبات من عالية درجة يمتلك 20

 موقف ألي تعرضه بعد بمشاعره التحكم من يتمكن 29
 . مفاجئ

 متوسطة 18 0.57 3.54

 متوسطة 18 1.44 3.54 . معه العاملين بمشكالت اهتماما يبدي 23

 تتاح التي الفرص من لالستفادة جهده قصارى المدير يبذل 31
 . أمامه

 متوسطة 20 0.50 3.51

 متوسطة 21 0.52 3.50 . بصدق  االيجابية انفعاالته عن يعبر 2

 نبرات إلى اإلصغاء خالل من اآلخرين  مشاعر إلى التعرف يستطيع 24
  أصواتهم

 متوسطة 22 1.25 3.49

 متوسطة 23 0.54 3.47 . اآلخرون بها ليستمتع حياته في الجيدة األحداث يسرد 28
 متوسطة 23 0.85 3.47 . المعلمين مع التعامل في بالهدوء يتصف 32
ن المدير المعلمون يحب 33  متوسطة 25 0.49 3.40 . معه يتفقوا لم وا 
 متوسطة 25 1.12 3.40 .اإليجابي التأثير على المقدرة المدير لدى 6
 متوسطة 27 1.01 3.38 . يفضل إنجاز مهامه بنفسه 22
 متوسطة 28 1.02 3.35 . يستطيع الشعور بمشاعر الجماعة 12
 متوسطة 29 1.08 3.34 . بتفاؤل تواجهه التي التحديات يقابل 14
 متوسطة 30 0.98 3.33 . نفسه إلى األنظار لفت يتجنب 26
 متوسطة 31 0.89 3.32 . جديدة أفكار تقديم على تساعده  عواطفه 17
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 متوسطة 32 1.14 3.31 . مهمة قرارات اتخاذ في دور المدير لمشاعر 5
 متوسطة 33 1.05 3.28  . به  المنوطة المهمات إنجاز على مقدرته في  يثق 21
 متوسطة 34 0.86 3.21 .عاطفيا   اآلخرين يحب مشاركة  8
 متوسطة 35 1.35 3.17 . يتغاضى عن الهفوات 35
 متوسطة 36 1.05 3.10  العمل في زمالئه مع وثيقة صداقات تكوين يستطيع 25
 متوسطة 37 1.14 2.97 . أهدافهم تحديد إذ  من اآلخرين  في قويا   تأثيرا   يمتلك 13
 متوسطة 38 0.75 2.81 . حركات من المعلمين عن يصدر ما فهم يستطيع 7
 متوسطة  0.13 3.49 الدرجة الكلية للذكاء العاطفي 

 في الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى العاطفي الذكاء درجة أن( 4) الجدول من يالحظ     

 ،(0.13) معياري بانحراف( 3.49) الحسابي المتوسط بلغ إذ متوسطة، كانت عمان العاصمة

 الحسابية المتوسطات تراوحت إذ ،والمتوسطة المرتفعة الدرجتين في الفقرات وجاءت

‒2.81)بين  حتى بالصبر يتحلى  على تنص التي( 36) الفقرة ىاألول الرتبة في وجاءت (3.95

ن   مرتفعة، وبدرجة( 0.95) معياري نحرافوا  ( 3.95) حسابي بمتوسط ،  سريعة نتائج يحقق لم وا 

 بيئة في إيجابي منا  إيجاد يستطيع  على تنص التي( 38) الفقرة جاءت الثانية الرتبة وفي

 الرتبة في وجاءت مرتفعة، وبدرجة( 0.82) معياري بانحراف( 3.88) حسابي بمتوسط   المدرسة

 أهدافهم تحديد إذ  من اآلخرين  في قويا   تأثيرا   يمتلك  على تنص التي( 13) الفقرة األخيرة قبل

 األخيرة الرتبة في وجاءت متوسطة، وبدرجة( 1.14) معياري بانحراف( 7.92) حسابي بمتوسط 

 حسابي بمتوسط   حركات من المعلمين عن يصدر ما فهم يستطيع  على تنص التي( 7) الفقرة

 .متوسطة وبدرجة( 0.75) معياري بانحراف( 2.81)

 

 



41 
  

 

 

 

 

 

الثانوية الحكومية في العاصمة  درجة الثقة التنظيمية لدى معلمي المدارس ما:  الثاني السؤال

 ؟ عمان من وجهة نظرهم

 الثقة لدرجة المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة  

 ويظهر  نظرهم، وجهة من عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس معلمي لدى التنظيمية

 .ذلك( 5) الجدول

 (5الجدول )

 معلمي لدى التنظيمية الثقة درجةلالمعيارية والرتب  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 
 تنازلياا مرتبة  نظرهم وجهة من عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس

 المتوسط المجال الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

ةالرتب ة درجة الثق 

ةالتنظيمي  متوسطة 1 0.47 3.67 الزمالء في التدريس هيئة أعضاء ثقة 2 
 متوسطة 2 0.50 3.51 األمور وأولياء بالطلبة التدريس هيئة أعضاء ثقة 3
 متوسطة 3 0.51 3.50 بالمدير التدريس هيئة أعضاء ثقة 1
 متوسطة  0.50 3.51 الدرجة الكلية للثقة التنظيمية *

 الحكومية الثانوية المدارس معلمي لدى التنظيمية الثقة درجة أن( 5 ) الجدول من يالحظ

 بانحراف( 3.51) الحسابي المتوسط بلغ إذ متوسطة، كانت نظرهم وجهة من عمان العاصمة في

 الحسابية المتوسطات تراوحت إذ المتوسطة، الدرجة في المجاالت جميع وجاءت ،(0.50) معياري

 ،  الزمالء في التدريس هيئة أعضاء ثقة  مجال ىاألول الرتبة في وجاء ،(3.50 -3.67) بين

 أعضاء ثقة  مجال جاء الثانية الرتبة وفي  ،( 0.47) معياري نحرافوا  ( 3.67) حسابي بمتوسط

 وجاء ، (0.50) معياري نحرافوا  ( 3.51) حسابي بمتوسط  األمور وأولياء بالطلبة التدريس هيئة
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 نحرافوا  ( 3.50) حسابي بمتوسط   بالمدير التدريس هيئة أعضاء ثقة  مجال األخيرة الرتبة في

 :اآلتي النحو على النتائج فكانت مجال كل لفقرات بالنسبة أما ،( 0.51) معياري

 :الزمالء في التدريس هيئة أعضاء ثقة -0

 لدى التنظيمية الثقة لدرجة والرتب المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات حساب تم

  المجال، هذا لفقرات نظرهم وجهة من عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس معلمي

 .ذلك( 6) الجدول ويظهر

 (6لجدول )ا

 المدارس معلمي لدى التنظيمية الثقة درجةالمعيارية والرتب ل اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 
 التدريس هيئة أعضاء ثقة مجال لفقرات نظرهم وجهة من عمان العاصمة في الحكومية الثانوية

 تنازلياا مرتبة الزمالء في

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
درجة الثقة  الرتبة

 التنظيمية

 مرتفعة 1 1.05 3.97 . تصديقه يمكنك ما شيئا المدرسة هذه معلمو يخبرك عندما 14
 مرتفعة 1 1.70 3.97 . بزمالئهم تامة ثقة المدرسة هذه معلمي لدى 15
 مرتفعة 3 0.72 3.78 .جيد بشكل المدرسة هذه معلمو يؤدي 9
 متوسطة 4 1.16 3.64 . ببعضهم المدرسة هذه معلمو يشك 17
 متوسطة 5 0.62 3.52 . ببعضهم المدرسة هذه معلمو يثق 10
 متوسطة 6 0.78 3.39 . زمالئهم من المدرسة هذه معلمو يحذر 16
 في حتى بعضهم على االعتماد المدرسة هذه معلمو يستطيع 11

 متوسطة 7 1.03 3.35 . الصعبة المواقف

 متوسطة 8 1.12 2.81 . بعضهم على منفتحين المدرسة هذه معلمو يعد 12
 متوسطة  0.47 3.67 الدرجة الكلية  
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 الحكومية الثانوية المدارس معلمي لدى التنظيمية الثقة درجة أن( 6) الجدول من يالحظ

 كانت الزمالء في التدريس هيئة أعضاء ثقة مجال لفقرات نظرهم وجهة من عمان العاصمة في

 في الفقرات وجاءت ،(0.47) معياري بانحراف( 3.67) الحسابي المتوسط بلغ إذ متوسطة،

 في وجاءت ،(2.81 -3.97) بين الحسابية المتوسطات تراوحت إذ والمتوسطة، المرتفعة الدرجتين

 يمكنك ما شيئا المدرسة هذه معلمو يخبرك عندما  على تنص التي( 14) الفقرتان ىاألول الرتبة

( 3.97) حسابي بمتوسط ،  بزمالئهم تامة ثقة المدرسة هذه معلمي لدى(  15) الفقرةو   تصديقه

في الرتبة قبل األخيرة وجاءت مرتفعة، وبدرجة على التوالي (1.70)و( 1.05) نمعياري يننحرافوا  

 المواقف في حتى بعضهم على االعتماد المدرسة هذه معلمو يستطيع(التي نصت على )11الفقرة )

نحراف معياري )3.35بمتوسط حسابي ) )الصعبة  الرتبة في وجاءت( وبدرجة متوسطة ، 1.03( وا 

 بمتوسط   بعضهم على منفتحين المدرسة هذه معلمو يعد  على تنص التي( 97) الفقرة األخيرة

 .متوسطة وبدرجة( 1.12) معياري نحرافوا  ( 2.81) حسابي

 : األمور وأولياء بالطلبة التدريس هيئة أعضاء ثقة -7

 لدى التنظيمية الثقة لدرجةوالرتب  المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات حساب تم

  المجال، هذا لفقرات نظرهم وجهة من عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس معلمي

 .ذلك( 7) الجدول ويظهر
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 (7الجدول )

 معلمي لدى التنظيمية الثقة درجةالمعيارية والرتب ل اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 
 أعضاء ثقة مجال لفقرات نظرهم وجهة من عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس

 تنازلياا مرتبة  األمور وأولياء بالطلبة التدريس هيئة

مالرق  الفقرة 
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الرتبة

درجة الثقة 
 التنظيمية

 مرتفعة 1 1.38 3.83 .باآلباء المدرسة هذه معلمو يثق 22

 مرتفعة 2 1.26 3.72 . بطلبتهم المدرسة هذه معلمو يثق 19
 مرتفعة 3 1.07 3.70 .جيدا عمال يؤدون اآلباء معظم بأن المدرسة هذه معلمو يعتقد 26

 متوسطة 4 1.09 3.65 . األبوي الدعم على االعتماد المدرسة هذه معلمو يستطيع 23

 متوسطة 5 0.85 3.62  ببعضهم المدرسة هذه طلبة يهتم 18

 متوسطة 6 0.86 3.51 . التزاماتهم في المدرسة هذه في اآلباء على يعول 21

 متوسطة 7 0.49 3.40 . كتومين المدرسة هذه طلبة يعد 27
 متوسطة 8 0.82 3.36 . لهم اآلباء يقوله ما المدرسة هذه معلمو يصدق 25

 متوسطة 9 0.97 3.21 . أعمالهم انجاز في المدرسة طلبة على االعتماد يمكن 20
 متوسطة 10 0.88 2.97 . أكفياء متعلمون الطلبة بأن المدرسة هذه معلمو يعتقد 24
 متوسطة  0.50 3.51 الدرجة الكلية  *

 الحكومية الثانوية المدارس معلمي لدى التنظيمية الثقة درجة أن( 7) الجدول من يالحظ

 وأولياء بالطلبة التدريس هيئة أعضاء ثقة مجال لفقرات نظرهم وجهة من عمان العاصمة في

 وجاءت ،(0.50) معياري بانحراف( 3.51) الحسابي المتوسط بلغ إذ متوسطة، كانت األمور

 - 3.83) بين الحسابية المتوسطات تراوحت إذ والمتوسطة، المرتفعة الدرجتين في الفقرات

 ، باآلباء المدرسة هذه معلمو يثق  على تنص التي( 22) الفقرة ىاألول الرتبة في وجاءت ،(2.97

 الفقرة الثانية الرتبة في وجاءت مرتفعة، وبدرجة( 1.38) معياري نحرافوا  ( 3.83) حسابي بمتوسط
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 بانحراف( 3.72) حسابي بمتوسط ،  بطلبتهم المدرسة هذه معلمو يثق  على تنص التي( 19)

  على تنص التي( 20) الفقرة األخيرة قبل الرتبة في وجاءت مرتفعة، وبدرجة( 1.26) معياري

 معياري نحرافإب( 3.21) حسابي بمتوسط  أعمالهم انجاز في المدرسة طلبة على االعتماد يمكن

 معلمو يعتقد  على تنص التي( 25) الفقرة األخيرة الرتبة في وجاءت متوسطة، وبدرجة( 0.97)

( 0.88) معياري نحرافوا  ( 2.97) حسابي بمتوسط   أكفياء متعلمون الطلبة بأن المدرسة هذه

 .متوسطة وبدرجة

  هيئة التدريس بالمدير أعضاءثقة  -9

 لدى التنظيمية الثقة لدرجة والرتب المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات حساب تم

  المجال، هذا لفقرات نظرهم وجهة من عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس معلمي

 .ذلك( 8) الجدول ويظهر

 (8الجدول )
 معلمي لدى التنظيمية الثقة درجةالمعيارية والرتب ل اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 

 ثقة مجال لفقرات نظرهم وجهة من عمان العاصمة في الثانوية الحكومية الثانوية المدارس
 تنازلياا مرتبة  بالمدير التدريس هيئة أعضاء

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الرتبة
درجة الثقة 

 التنظيمية

 مرتفعة 1 1.07 3.71 . المعلمين عن المدرسة داخل يجري ما حقيقة المدير يحجب 3

 متوسطة 2 0.92 3.61 . بالمعلمين اهتمام أي المدير يبدي ال 8

 مرتفعة 3 0.53 3.58 . المدير يؤديها التي األعمال بمعظم المدرسة معلمو يشكك 2
 مرتفعة 4 0.49 3.40 .المدير باستقامة المدرسة معلمو يثق 1
 متوسطة 4 0.49 3.40  المدير على االعتماد المدرسة معلمو يستطيع 7
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 متوسطة 6 1.20 3.37 .المدير في المدرسة معلمو يثق 5

 متوسطة 7 1.07 3.20 . عمله في كفي المدرسة مدير يعد 4
 متوسطة 8 0.78 2.95 . المعلمين مصلحة فيه لما المدرسة مدير يعمل 6

 متوسطة  0.51 3.50 الدرجة الكلية  

 الحكومية الثانوية المدارس معلمي لدى التنظيمية الثقة درجة أن( 8) الجدول من يالحظ

 كانت بالمدير التدريس هيئة أعضاء ثقة مجال لفقرات نظرهم وجهة من عمان العاصمة في

 الدرجة في الفقرات وجاءت ،(0.51) معياري بانحراف( 3.50) الحسابي المتوسط بلغ إذ متوسطة،

 بين الحسابية المتوسطات تراوحت إذ ،باستثناء فقرة واحدة جاءت بالدرجة المرتفعة المتوسطة

 ما حقيقة المدير يحجب  على تنص التي( 3) الفقرة ىاألول الرتبة في وجاءت ،(2.95-3.71)

 وبدرجة( 1.07) معياري نحرافوا  ( 3.71) حسابي بمتوسط ،  المعلمين عن المدرسة داخل يجري

 بالمعلمين اهتمام أي المدير يبدي ال  على تنص التي( 3) الفقرة الثانية الرتبة في وجاءت مرتفعة،

 قبل الرتبة في وجاءت متوسطة، وبدرجة( 0.92) معياري نحرافوا  ( 3.61) حسابي بمتوسط ، 

( 3.20) حسابي بمتوسط  عمله في كفي المدرسة مدير يعد  على تنص التي (4) الفقرة األخيرة

  على تنص التي( 6) الفقرة األخيرة الرتبة في وجاءت متوسطة، وبدرجة( 1.07) معياري نحرافوا  

 معياري نحرافوا  ( 2.95) حسابي بمتوسط   المعلمين مصلحة فيه لما المدرسة مدير يعمل

 .متوسطة وبدرجة( 0.78)
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(بين α ≤ 0.05عند مستوى ) إحصائيةذات داللة  ارتباطيههل توجد عالقة  : الثالث السؤال

 الثقة ودرجة عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى العاطفي الذكاء درجة

 ؟وجهة نظر المعلمين  من للمعلمين التنظيمية

بين درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  االرتباط معامالت حساب تم    

الثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم باستخدام معامل ارتباط  في العاصمة عمان  ودرجة

 . ذلك( 9) الجدول ويظهر بيرسون،

 (9) الجدول
 العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى العاطفي الذكاء درجة بين االرتباط معامالت
 بيرسون ارتباط معامل باستخدام  نظرهم وجهة من للمعلمين التنظيمية الثقة ودرجة  عمان

 درجة  الذكاء العاطفي  المجال

 الزمالء في التدريس هيئة أعضاء ثقة
 **3.549 معامل االرتباط

 0.000 مستوى الداللة

 بالمدير التدريس هيئة أعضاء ثقة
 **0.293 معامل االرتباط

 0.000 مستوى الداللة

 وأولياء بالطلبة التدريس هيئة أعضاء ثقة
 األمور

 **0.421 معامل االرتباط

 0.000 مستوى الداللة

 الدرجة الكلية للثقة التنظيمية
 **0.808 معامل االرتباط

 0.000 مستوى الداللة

 مديري لدى العاطفي الذكاء درجة بينإيجابية  إرتباطية عالقة وجود( 9) الجدول من يالحظ      

 نظرهم، وجهة من للمعلمين التنظيمية الثقة ودرجة عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس
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 مجاالت بين رتباطاإل معامالت بلغت كما ،(0.000)وبمستوى ،(0.808)االرتباط معامل بلغ إذ

 أعضاء ثقة لمجال ،(0.000) وبمستوى ،(549 .0)العاطفي، الذكاء درجة وبين التنظيمية الثقة

 التدريس هيئة أعضاء ثقة لمجال ،(0.000)وبمستوى ،(0.293)و ، الزمالء في التدريس هيئة

 وأولياء بالطلبة التدريس هيئة أعضاء ثقة لمجال ،(0.000) وبمستوى ،(0.421)،و بالمدير

 .األمور

درجة الذكاء  في (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة أحصائية عند مستوىهل  :الرابع السؤال

لمتغيرات الجنس  تبعاا المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان  دى مديريالعاطفي ل

 والمؤهل العلمي والخبرة ؟

 عن هذا السؤال على النحو اآلتي:  اإلجابةتمت   

 :متغير الجنس -1

 مديري لدى العاطفي الذكاء درجةل المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات حساب تم        
 الجنس، لمتغير تبعا   (t-test)اختبار تطبيق عمان،وتم العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس
 . ذلك( 10) الجدول ويظهر
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 (10) الجدول
 المدارس مديري لدى العاطفي الذكاء درجةل المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات

 الجنس لمتغير تبعاا ( t-test) واختبار عمان العاصمة في الحكومية الثانوية
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

 0.046 2.005- 0.14 3.47 97 ذكر

   0.13 3.51 163 انثى

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى( 10) الجدول في النتائج تشير

(α≤0.05) عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى العاطفي الذكاء لدرجة 

 داللة وبمستوى( 2.005-) بلغت إذ المحسوبة( ت) قيمة إلى إستنادا   الجنس، لمتغير تبعا  

 المتوسط عن الحسابي متوسطهن ارتفاع بدليل اإلناث لصالح الفرق وكان ،( 0.046)

 .للذكور الحسابي

 :متغير المؤهل العلمي -2

 مديري لدى العاطفي الذكاء لدرجة المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات حساب تم       

( 11) الجدول ويظهر ، العلمي المؤهل لمتغير تبعا   عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس

 . ذلك
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 (11) الجدول

 المدارس مديري لدى العاطفي الذكاء لدرجة المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات
 العلمي المؤهل لمتغير تبعاا  عمان العاصمة في الثانوية الحكومية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 0.14 3.49 118 بكالوريوس

 0.13 3.49 102 دبلوم عالي

 0.13 3.51 40 دراسات عليا

 0.13 3.49 260 المجموع

 الذكاء لدرجة الحسابية المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود( 11) الجدول من يالحظ     

 المؤهل لمتغير تبعا   عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى العاطفي

 ،(3.51) بلغ حسابي متوسط أعلى على( عليا دراسات)  فئة أصحاب حصل إذ العلمي،

( 3.49) بلغ حسابي بمتوسط الثانية بالرتبة( بكالوريوس، ودبلوم عالي) فئتي أصحاب وجاء

 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات المتوسطات بين الفروق كانت إذا فيما ولتحديد

≥ α) األحادي التباين تحليل تطبيق  تم  (One way ANOVA)، تحليل نتائج وجاءت 

 (:12) الجدول يوضحه الذي النحو على التباين

  



51 
  

 

 

 

 

 

 (12) الجدول

درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس  داللة الفروق في اليجاد األحاديتحليل التباين 
 لمتغير المؤهل العلمي تبعاا الحكومية في العاصمة عمان  الثانوية

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 0.800 0.223 0.004 2 0.008 بين المجموعات

   0.018 257 4.508 داخل المجموعات

    259 4.516 المجموع

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود  إلى( 12) الجدول في النتائج تشير  

(0.05 ≥ α) الثانوية الحكومية في العاصمة عمان  في درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس

 داللة وبمستوى ،(0.223) بلغت إذ المحسوبة ف قيمة إلى إستنادا   لمتغير المؤهل العلمي ، تبعا  

(0.800.) 

 :متغير الخبرة -9

 المدارس مديري لدى العاطفي الذكاء لدرجة المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات حساب تم

 . ذلك( 13) الجدول ويظهر ، الخبرة لمتغير تبعا   عمان العاصمة في الحكومية الثانوية
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 (13) الجدول

 الثانوية المدارس مديري لدى العاطفي الذكاء لدرجة المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات

 الخبرة لمتغير تبعاا  عمان العاصمة في الحكومية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة

 0.15 3.49 67 خمس سنوات فاقل

 0.12 3.47 121 أكثر من خمس سنوات إلى عشرة

 0.13 3.53 72 فأكثر واتسن 10 من

 0.13 3.49 260 المجموع

 الذكاء لدرجة الحسابية المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود( 13) الجدول من يالحظ     

 إذ ، الخبرة لمتغير تبعا   عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى العاطفي

 وأخيرا ،(3.53) بلغ حسابي متوسط أعلى على( فأكثر واتسن 10 من) فئة أصحاب حصل

 إذا فيما ( ولتحديد3.47) بلغ حسابي بمتوسط( أكثر من خمس سنوات إلى عشرة) فئة أصحاب

 تطبيق تم (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات المتوسطات بين الفروق كانت

 النحو على التباين تحليل نتائج وجاءت ،(One way ANOVA)  األحادي التباين تحليل

 (:14) الجدول يوضحه الذي
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 (14) الجدول

درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس  داللة الفروق في إليجاد األحاديتحليل التباين 
 لمتغير الخبرة تبعاا الحكومية في العاصمة عمان  الثانوية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 *0.022 3.875 0.066 2 0.132 المجموعاتبين 

   0.017 257 4.384 داخل المجموعات

    259 4.516 المجموع

 ≤ 0.05)مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى( 14) الجدول في النتائجتشير 

α) لمتغير  تبعا  الحكومية في العاصمة عمان  ديري المدارس الثانويةمفي درجة الذكاء العاطفي لدى

 أجل ومن (.0.022) داللة وبمستوى ،(3.875) بلغت إذ المحسوبة ف قيمة إلى إستنادا   الخبرة ،

 .ذلك يبين( 15) والجدول البعدية، للمقارنات شيفيه اختبار تطبيق تم فقد الفروق عائديه معرفة

 (15) الجدول
 لثانويةادرجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس  في  مقارنات البعديةلل اختبار شيفيه

 لمتغير الخبرة تبعاا في العاصمة عمان  الحكومية 

 
 المتوسط
 الحسابي

 عشر إحدى من
 فأكثر سنة

خمس سنوات 
 فاقل

 إلىمن ستة سنوات 
 عشرة

3.53 3.49 3.47 

 *1.18 1.19 - 3.53 فأكثر واتسن 10 من

 1.17 -  3.49 خمس سنوات فاقل

 -   3.47 أكثر من خمس سنوات إلى عشرة 

( عند فأكثروات سن 10 الفرق كان لصالح فئة )من إن( 15يالحظ من الجدول السابق )    
 أكثر من خمس سنوات إلى عشرة (.مقارنتها مع فئة )
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درجاة فاي  (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة أحصاائية عناد مساتوىهل السؤال الخامس : 

لمتغياارات  عاازىت الماادارس الثانويااة الحكوميااة فااي العاصاامة عمااان لاادى معلماايالثقااة التنظيميااة 

 ؟الجنس والمؤهل العلمي والخبرة 

عن هذا السؤال على النحو اآلتي:  اإلجابةتمت   

 :متغير الجنس - 1

لدى معلمي  التنظيمية الثقة درجةل المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات حساب تم        
 الجنس، لمتغير تبعا   (t-test)اختبار تطبيق وتم  ، عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس
 . ذلك( 16) الجدول ويظهر

 (16) الجدول
 المدارسلدى معلمي  التنظيمية الثقة درجةل المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات

 الجنس لمتغير تبعاا ( t-test) واختبار عمان العاصمة في الحكومية الثانوية

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 الجنس

 بالمدير التدريس هيئة أعضاء ثقة
 0.470 0.724- 0.52 3.47 97 ذكر

 0.50 3.52 163 أنثى
  

 الزمالء في التدريس هيئة أعضاء ثقة
 0.492 0.689- 0.48 3.64 97 ذكر

 0.47 3.68 163 أنثى
  

 وأولياء بالطلبة التدريس هيئة أعضاء ثقة
 األمور

 0.750 0.318- 0.50 3.49 97 ذكر

 0.50 3.52 163 أنثى
  

 الثقة التنظيمية
 0.008 2.654- 0.49 3.40 97 ذكر

 0.50 3.57 163 أنثى
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 ≥ α) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى( 16) الجدول في النتائج تشير

 تبعا   عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارسلدى معلمي  التنظيمية الثقة لدرجة (0.05

 داللة وبمستوى( 2.654-) بلغت إذ المحسوبة( ت) قيمة إلى إستنادا   الجنس، لمتغير

 المتوسط عن الحسابي متوسطهن ارتفاع بدليل اإلناث لصالح الفرق وكان ،( 0.008)

 ذات داللة إحصائية .  فروق فيها توجد فلم المجاالت أما. للذكور الحسابي

 :متغير المؤهل العلمي -2

لدى معلمي  التنظيمية الثقة لدرجة المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات حساب تم       

( 17) الجدول ويظهر ، العلمي المؤهل لمتغير تبعا   عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس

 . ذلك

 (17)الجدول 

 الثانوية المدارس لدى معلمي التنظيمية الثقة لدرجة المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات

 العلمي المؤهل لمتغير تبعاا  عمان العاصمة في الحكومية

 
 العدد المؤهل العلمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التدريس هيئة أعضاء ثقة
 بالمدير

 0.50 3.48 118 بكالوريوس

 0.52 3.51 102 دبلوم عالي

 0.50 3.55 40 دراسات عليا

 0.51 3.50 260 المجموع

 0.48 3.66 118 بكالوريوس في التدريس هيئة أعضاء ثقة
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 0.47 3.68 102 دبلوم عالي الزمالء

 0.48 3.65 40 دراسات عليا

 0.47 3.67 260 المجموع

 التدريس هيئة أعضاء ثقة
 األمور وأولياء بالطلبة

 0.50 3.47 118 بكالوريوس

 0.50 3.52 102 دبلوم عالي

 0.50 3.60 40 دراسات عليا

 0.50 3.51 260 المجموع

 الثقة التنظيمية

 0.50 3.52 118 بكالوريوس

 0.50 3.48 102 دبلوم عالي

 0.50 3.55 40 دراسات عليا

 0.50 3.51 260 المجموع

 الثقة لدرجة الحسابية المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود( 17) الجدول من يالحظ     

 المؤهل لمتغير تبعا   عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارسلدى معلمي  التنظيمية

 ،(3.55) بلغ حسابي متوسط أعلى على( عليا دراسات)  فئة أصحاب حصل إذ العلمي،

 إذا فيما ( ولتحديد3.48) بلغ حسابي بمتوسط األخيرة بالرتبة( دبلوم عالي) فئة أصحاب وجاء

 تطبيق  تم (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات المتوسطات بين الفروق كانت

 النحو على التباين تحليل نتائج وجاءت ،(One way ANOVA)  األحادي التباين تحليل

 (:18) الجدول يوضحه الذي
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 (18)الجدول 

 المدارسلدى معلمي  درجة الثقة التنظيمية داللة الفروق في إليجاد األحاديتحليل التباين 

 لمتغير المؤهل العلمي تبعاا الثانوية الحكومية في العاصمة عمان 

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 هيئة أعضاء ثقة
 بالمدير التدريس

 0.765 0.269 0.07 2 0.14 بين المجموعات

   0.26 257 66.856 داخل المجموعات

    259 66.996 المجموع

 هيئة أعضاء ثقة
 الزمالء في التدريس

 0.948 0.054 0.012 2 0.024 بين المجموعات

   0.225 257 57.864 داخل المجموعات

    259 57.888 المجموع

 هيئة أعضاء ثقة
 بالطلبة التدريس
 األمور وأولياء

 0.329 1.116 0.28 2 0.559 بين المجموعات

   0.251 257 64.425 داخل المجموعات

    259 64.985 المجموع

 الثقة التنظيمية

 0.732 0.313 0.079 2 0.158 بين المجموعات

   0.252 257 64.827 داخل المجموعات

    259 64.985 المجموع

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود إلى( 18) الجدول في النتائج تشير  

(0.05 ≥ α) الحكومية في العاصمة عمان  المدارس الثانويةلدى معلمي  في درجة الثقة التنظيمية

 داللة وبمستوى ،(0.313) بلغت إذ المحسوبة ف قيمة إلى إستنادا  لمتغير المؤهل العلمي ، تبعا  

 .المجاالت جميع فيدالة إحصائيا   فروق وجود عدم وكذلك(. 0.732)
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 متغير الخبرة -1

لدى معلمي  التنظيمية الثقة لدرجة المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات حساب تم       

( 19) الجدول ويظهر ، العلمي المؤهل لمتغير تبعا   عمان العاصمة في الحكومية الثانوية المدارس

 . ذلك

 (19) الجدول

 الثانوية المدارسلدى معلمي  التنظيمية الثقة لدرجة المعيارية اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطات
 الخبرة لمتغير تبعاا  عمان العاصمة في الحكومية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة 

 هيئة أعضاء ثقة
 بالمدير التدريس

 0.50 3.48 67 خمس سنوات فاقل

 خمسة سنواتأكثر من 
 عشرة إلى

121 3.48 0.52 

 0.50 3.57 72 فأكثر واتسن 10 من

 0.51 3.50 260 المجموع

 هيئة أعضاء ثقة
 الزمالء في التدريس

 0.45 3.72 67 خمس سنوات فاقل

 أكثر من خمسة سنوات
 عشرة إلى

121 3.65 0.48 

 0.48 3.64 72 سنوات فأكثر 10من 

 0.47 3.67 260 المجموع

 هيئة أعضاء ثقة
 بالطلبة التدريس
 األمور وأولياء

 0.50 3.58 67 خمس سنوات فاقل

 أكثر من خمسة سنوات
 عشرة إلى

121 3.43 0.50 
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 0.50 3.57 72 سنوات فأكثر 10من 

 0.50 3.51 260 المجموع

 الثقة التنظيمية

 0.50 3.57 67 خمس سنوات فاقل

 أكثر من خمسة سنوات
 عشرة إلى

121 3.42 0.50 

 0.49 3.60 72 سنوات فأكثر 10من 

 0.50 3.51 260 المجموع

 الثقة لدرجة الحسابية المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود( 19) الجدول من يالحظ     

 إذ الخبرة، لمتغير تبعا   عمان العاصمة في الحكومية الثانويةلمدارس لدى معلمي ا التنظيمية

 وجاء ،(3.55) بلغ حسابي متوسط أعلى على( سنوات فأكثر 10من )  فئة أصحاب حصل

( 3.42) بلغ حسابي بمتوسط األخيرة بالرتبة( عشرة إلى أكثر من خمسة سنوات) فئة أصحاب

 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات المتوسطات بين الفروق كانت إذا فيما ولتحديد

≥ α) األحادي التباين تحليل تطبيق  تم  (One way ANOVA)، تحليل نتائج وجاءت 

 (:20) الجدول يوضحه الذي النحو على التباين
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 (20)الجدول 

 المدارسلدى معلمي درجة الثقة التنظيمية  داللة الفروق في إليجاد األحاديتحليل التباين 

 لمتغير الخبرة تبعاا الثانوية الحكومية في العاصمة عمان 

 
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 التدريس هيئة أعضاء ثقة
 بالمدير

 0.438 0.827 0.214 2 0.429 بين المجموعات

   0.259 257 66.568 داخل المجموعات

    259 66.996 المجموع

 التدريس هيئة أعضاء ثقة
 الزمالء في

 0.581 0.544 0.122 2 0.244 بين المجموعات

   0.224 257 57.645 داخل المجموعات

    259 57.888 المجموع

 التدريس هيئة أعضاء ثقة
 األمور وأولياء بالطلبة

 0.063 2.789 0.69 2 1.38 بين المجموعات

   0.247 257 63.604 داخل المجموعات

    259 64.985 المجموع

 الثقة التنظيمية

 0.032 3.48 0.857 2 1.713 بين المجموعات

   0.246 257 63.271 داخل المجموعات

    259 64.985 المجموع

 (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود  إلى( 20) الجدول في النتائج تشير

 تبعا  الثانوية الحكومية في العاصمة عمان  المدارسلدى معلمي الكلية للثقة التنظيمية في الدرجة 

 وعدم(. 0.032) داللة وبمستوى ،(3.48) بلغت إذ المحسوبة ف قيمة إلى إستنادا   لمتغير الخبرة،
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 الكلية الدرجة في الفروق ةعائدي معرفة أجل ومن .المجاالت جميع فيدالة إحصائيا   فروق وجود

 .ذلك يبين( 21) والجدول البعدية، للمقارنات شيفيه اختبار تطبيق تم فقد التنظيمية للثقة

 (21) الجدول

الحكومية  الثانوية المدارس لدى معلمي للفروق في الدرجة  الكلية للثقة التنظيمية اختبار شيفيه
 لمتغير الخبرة تبعاا في العاصمة عمان 

 

 المتوسط
 الحسابي

سنوات  01من 
 فأكثر

خمس 
 قلأسنوات ف

من ستة سنوات 
 عشرة إلى

3.60 3.57 3.42 

 *1.06 1.19 - 3.60 سنوات فأكثر 10من 

 *1.00 -  3.57 خمس سنوات فاقل

 -   3.42 عشرة إلى كثر من خمسة سنواتأ

 وخمس ،سنوات فأكثر 10من الفرق كان لصالح فئة ) إن( 21يالحظ من الجدول السابق )    

 .(عشرة إلى أكثر من خمسة سنواتفاقل( عند مقارنتهما مع فئة ) سنوات
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 الفصل الخامس

 والتوصياتمناقشة النتائج 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

تضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة ، كما تضمن      

 في ضوء هذه النتائج وفيما يأتي توضيٌح بذلك : إليهاالتوصيات التي تم التوصل 

الذي نص على " ما درجة الذكاء العاطفي لدى مديري  األولمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ؟"المعلمين المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر

مديري المدارس الثانوية لدى ( أن درجة الذكاء العاطفي 4بينت النتائج الموضحة في الجدول )     

( ، ويمكن أن تعزى 3.49متوسط الدرجة الكلية للذكاء العاطفي ) أنمتوسطة أي  كانتالحكومية 

الوسط لتجنب تقييمهم المنخفض  إلىالعينة يميلون  أفرادمن أن المستجيبين  إلىهذه النتيجة 

كما أن المستجيبين تجنبوا المستوى  مفي عالقتهم معه لمديريهم الذي ربما يعتقدون بأنه سيؤثر سلبا  

رتفاع الذكاء العاطفي لدى مديريهم .ويمكن أن تعزى إيعبر عن حقيقة قناعتهم بي قد ال المرتفع الذ

العينة من المعلمين المؤيدين والمعارضين  أفرادنحدار اإلحصائي الذي يميل فيه اإل إلىهذه النتيجة 

الوسط كحل أمثل لرأيهم في هذا الموضوع أي من يريد أن يقيم بدرجة مرتفعة يميل للوسط  إلى

نحدار اإلحصائي إال الوسط وهذا ما يسمى باإل إلىيميل  ومن يريد أن يقيم بشكل منخفض أيضا  

يجابية وليست إأنه بشكل عام يمكن تفسير هذه النتيجة التي جاءت بدرجة متوسطة على أنها نتيجة 

نما  إذبية سل على األقل مقبولة ، يشعر المعلمون بأن درجة الذكاء العاطفي لمديريهم ليست سلبية وا 
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اإلتصال لعدم تبني مدير المدرسة لمفهوم الذكاء العاطفي و فسر هذه النتيجة تيمكن أن  كما

 . الضعيف مع المعلمين داخل المدرسة

( والتي تنص على ) يتحلى 36التفصيلية يالحظ أن الفقرة ) فقرات اإلستبانة إلىوعند الرجوع     

ن لم يحقق نتائج سريعة ( قد حصلت على درجة مقدارها ) ( وبمستوى مرتفع 3.95بالصبر حتى وا 

( والتي تنص على ) يستطيع 38كالفقرة )ذاته  كما حصلت فقرات أخرى على المستوى المرتفع

( التي تنص على ) يفضل االستقرار في العمل 15والفقرة )إيجاد منا  ايجابي في بيئة المدرسة ( 

 إلىالعينة من المعلمين ينظرون بشكل إيجابي  أفراديبدو أن أ لبية  إذعلى التغيير المتكرر فيه ( 

العالقات اإلنسانية المقبولة الموجودة بين المعلمين ومديريهم أو  إلىذلك  دهذه الجوانب وربما يعو 

يحقق الصحة التنظيمية الجيدة  ،ربماجو من الراحة  تكوينالمدارس يحاولون  لربما كان مديرو هذه

( والتي نصت على ) يستطيع فهم ما 7في المدرسة . وعلى العكس من ذلك حصلت الفقرة )

 درجة( وهي إن كانت ب2.81يصدر عن المعلمين من حركات ( على أدنى درجة ومقدارها ) 

، الثة ذات المستوى المرتفع ع رأي المعلمين بالنسبة للفقرات الثال تتفق م إال أنها نسبيا   ةمتوسط

مدركين بشكل كاف لتعبيرات   يرربما  المديرين ألنوربما كانت هذه النتيجة أقل الفقرات درجة 

عتبار هذه الفقرة سلبية لكونها إلغة الجسد الصادرة من المعلمين العاملين معهم ومع ذلك ال يمكن 

 .وهي أقل الفقرات قبوال   بدرجة متوسطةكانت 

نت كا إذ( 2010دراسة األسطل )و  ،(2010هذه النتائج مع نتائج دراسة العتيبي ) اتفقتو     

( 2012مع دراسة اللوزي ) أتفقتكليات التربية بدرجة متوسطة كما الذكاء العاطفي لدى طلبة درجة

الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  درجةأن  إلىالتي توصلت 
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( التي توصلت 2015نواس ) أبومع دراسات  اتفقتمتوسطة . كما  العاصمة عمان جاءت بدرجة

 أيضا   الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان كان متوسطا   درجةأن  إلى

وجدت أن المستوى  الكساسبهدراسة  ألن(  2015)   الكساسبهتختلف هذه النتيجة مع دراسة . 

 .العام كان مرتفعا  

ثانيا : مناقشة السؤال الثاني الذي ينص على أن " ما درجة الثقة التنظيمية لدى معلمي 

 "  ؟المعلمين  من وجهة نظرالمدارس الثانوية الحكومية 

( أن  درجة ممارسة الثقة التنظيمية لدى معلمي المدارس 5بينت النتائج الموضحة في الجدول)     

( 3.51) كانتالثانوية الحكومية جاء بدرجة متوسطة أي أن متوسط الدرجة الكلية للثقة التنظيمية 

( 3.50- 3.67وجاءت المجاالت في الدرجة المتوسطة إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) 

( 3.67هيئة التدريس في الزمالء  بمتوسط حسابي ) أعضاء  ثقة ى مجال األولوجاء في الرتبة 

هيئة التدريس بالطلبة وأولياء األمور    أعضاءبدرجة متوسطة ، وفي الرتبة الثانية جاء مجال   ثقة 

هيئة التدريس بالمدير    أعضاء( ، وفي الرتبة األخيرة جاء مجال   ثقة 3.51بمتوسط حسابي )

نحدار اإلحصائي الذي يميل إليه اإل إلىن أن تعزى هذه النتيجة  ويمك ( ،3.50 )بمتوسط حسابي 

العينة من المعلمين فيفضلون اإلجابة الوسطى بدليل عدم وجود مستوى منخفض فعندما يحتار  أفراد

 الوسط . إلىالمعلم باإلجابة يلجأ 

 النحو األتي: (  على6الجدول ) إلىأما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج بالرجوع  

 . ثقة أعضاء هييئة التدريس في الزمالء :1
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في  هيئة التدريس في الزمالء جاء أعضاءترتيب مجال ثقة  ( أن 6يالحظ من الجدول )     

،إذ تراوحت وبدرجة متوسطة   (3.67)حصل هذا المجال على متوسط حسابي  إذى األولالرتبة 

قوة التواصل بين المعلمين  إلىويمكن أن يعزى ذلك ( ، 2.81- 3.97المتوسطات الحسابية بين )

أنفسهم أكثر من تواصلهم مع مديريهم ولذلك تكون العالقات اإلنسانية بينهم أقوى بكثير من 

شابهة تمشكالت تربوية واجتماعية م إلىالعالقات األخرى وربما يكون السبب هو تعرض المعلمين 

وجود ثقة  إلىلالزمة لمعالجتها. ويمكن أن يعزى السبب مما يجعلهم يتبادلون الرأي بشأن الحلول ا

( في المجال المشار إليه في االستبانة .  15تامة فيما بينهم كما أظهرت ذلك إجاباتهم في الفقرة )

عندما يخبرك معلمو هذه والتي تنص على  (14)الفقرتان والثانية  ى األولفي الرتبة  واشتركت 

لدى معلمي هذه المدرسة ثقة تامة ( والتي تنص على   15والفقرة )المدرسة شيئا يمكن تصديقه   

العالقة الوثيقة  إلىويمكن أن يعود السبب  ( وبدرجة مرتفعة3.95، بمتوسط حسابي ) بزمالئهم  

هذه  ي( والتي تنص على    يعد معلم12القفرة )األخيرة ، وجاءت في المرتبة  بين المعلمين أنفسهم

وهي أن كانت بدرجة متوسطة و ذلك ( 2.81المدرسة منفتحين على بعضهم   بمتوسط حسابي )

اإلنحدار اإلحصائي  إلىويمكن أن تعزى هذه النتيجة ،يعني أنها ايجابية ولكنها أقل من الفقرات 

 .والميل إلى اإلجابة الوسط في االستبانات 

 . مجال ثقة أعضاء هيئة التدريس بالطلبة وأولياء األمور :2

( أن درجة الثقة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية 7الحظ من الجدول )كما ي     

هيئة التدريس بالطلبة وأولياء  أعضاءفي العاصمة عمان من وجهة نظرهم لفقرات مجال ثقة 

( وجاءت الفقرات في الدرجتين المرتفعة 3.51الحسابي ) األمور كانت متوسطة وبلغ المتوسط
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ى الفقرة األولرتبة ( وجاءت في ال2.97 - 3.83إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )والمتوسطة 

( بدرجة 3.83( التي نصت على   يثق معلمو هذه المدرسة باآلباء   بمتوسط حسابي )22)

( التي تنص على   يثق معلمو هذه المدرسة بطلبتهم   19، وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة )مرتفعة

( التي نصت 20( وبدرجة مرتفعة وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة )3.72بمتوسط حسابي )

( وبدرجة 3.21على   يمكن االعتماد على طلبة المدرسة في إنجاز أعمالهم   بمتوسط حسابي )

( التي تنص على   يعتقد معلمو هذه المدرسة بأن 24) متوسطة ، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة

إلن التربية وتعزى هذه النتيجة  ،( بدرجة متوسطة 2.97الطلبة متعلمون أكفياء   بمتوسط حسابي )

هي عملية تشاركية بين المعلمين وأولياء األمور إلن كل منهما كمل دور األخر فأولياء األمور 

يزرعون القيم والمبادي في أبنائهم الطلبة والمعلمين يعملون على تنمية هذه القيم والمفاهيم والتواصل 

 المة العقلية للطلبة . الجيد بين المعلمين وأولياء األمور يسهل وصول المعرفة ويحقق الس

 . مجال ثقة أعضاء هيئة التدريس بالمدير :3

( أن درجة الثقة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في 8يالحظ من الجدول )    

هيئة التدريس بالمدير كانت متوسطة ،  أعضاءالعاصمة عمان من وجهة نظرهم لفقرات مجال ثقة 

( وجاءت الفقرات في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة ، إذ تراوحت 3.50إذ بلغ المتوسط الحسابي )

( التي تنص على 3ى الفقرة )األول( وجاءت في الرتبة 2.95 - 3.71المتوسطات الحسابية بين ) 

( وبدرجة 3.71ين   بمتوسط حسابي ) يحجب المدير حقيقة ما يجري داخل المدرسة عن المعلم

( والتي تنص على   ال يبدي المدير أي اهتمام 8مرتفعة ، وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة )

( 4( بدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة )3.61بالمعلمين   بمتوسط حسابي )
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( وبدرجة متوسطة ، 3.20حسابي ) التي تنص على   يعد مدير المدرسة كفي في عمله   بمتوسط

( والتي تنص على   يعمل مدير المدرسة لما فيه مصلحة 6وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى ميل  ( بدرجة متوسطة .2.95المعلمين   بمتوسط حسابي )

على  با  لربما يؤثر س المستجيبين من أفراد العينة إلى الوسط لتجنب التقييم المنخفض الذي

المديرين، وتجنب المستوى المرتفع الذي ال يعبر عن حقيقة ما في داخلهم ، ولذلك كانت 

،ويمكن أن تعزى هذه ة لدرجة ممارسة الثقة التنظيمية طاء الدرجة المتوسطإعاستجاباتهم تميل إلى 

واإلبتعاد عن التواصل وتكوين النتيجة لكون أهتمام المدير منصب على تطبيق األنظمة والقوانين 

 العالقات مع المعلمين.

( ودراسة 2012( ودراسة المعشر والطراونة )2013هذه النتائج مع الشريفي والناظر ) اتفقتو     

الثقة التنظيمية تسود المدارس  أنعلى  التأكيد ( في2014المرشد )دراسة ( و 2012البكار )

ألن وذلك  (2013( ودراسة ابراهيم )2013) هذه النتائج مع دراسة نوح بمستوى متوسط .واختلفت

 .نتائج الدراسة جاءت بدرجة مرتفعة 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على " هل توجد عالقة ارتباطيه :ثالثا 

المدارس ( بين مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري α ≤ 0.05عند درجة ) إحصائيةذات داللة 

 الثانوية الحكومية في العاصمة عمان ومستوى الثقة  التنظيمية للمعلمين ؟"

بين  إحصائيةموجبة وذات داللة أرتباطية ( وجود عالقة 9بينت النتائج الموضحة في الجدول )

 كان معامل االرتباط إذدرجة الذكاء العاطفي لمديري المدارس وبين درجة الثقة التنظيمية للمعلمين 

المتغيرين حصل على نفس الدرجة المتوسطة  لكون كالأن هذه النتيجة طبيعية  إذ( 0.80ومقداره )
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يبدو أنه كلما  إذومن المحتمل أن تكون العالقة موجبة كون المتغيرين يرتبط أحدهما باألخر ذاتها 

 .ازدادت درجة الذكاء العاطفي لدى المديرين ازدادت الثقة التنظيمية لدى المعلمين 

ايجابية إرتباطية ( عن وجود عالقة 2010هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة العتيبي ) اتفقتو 

ن كانت على الجامعات وقد وجدت أن هذه العالقة  بين الذكاء العاطفي ومتغير التكيف النفسي وا 

الثقة ( وجدت عالقة بين 2010ودراسة فينرلبيرج ) موجبة ومستوى مهارات مواجهة الضغوط

( وجدت عالقة موجبة وذات داللة 2013وكذلك دراسة الشريفي والناظر)،التنظيمية ومقاومة التغيير

محافظة العاصمة عمان للقيادة  بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في إحصائية

ن كانت على المدارس الخاصة 2015نواس ) أبووكذلك دراسة  الخادمة بمستوى الثقة التنظيمية ( وا 

( عالقة موجبة بين الذكاء 2015التغيير ودراسة الكساسبه ) إدارةبين الذكاء العاطفي ومستوى 

ولم تجد الباحثة أية ،بالر م من كون هذه الدراسة كانت للطالب  العاطفي والثقة بالنفس والسعادة

 دراسة تختلف في نتائجها مع نتائج هذه الدراسة .

 في (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة أحصائية عند مستوىهل  شة السؤال الرابع "مناق

لمتغيرات  تبعاا المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان  دى مديريدرجة الذكاء العاطفي ل

 ؟"والخبرة والمؤهل العلمي الجنس 

 متغير الجنس : :أوال

عند   إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلى( 10النتائج المشار إليها في الجدول )أشارت 

( لدرجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في α ≤ 0.05مستوى الداللة  )

( 2.005 -قيمة )ت( المحسوبة إذ بلغت) إلى إستنادا  لمتغير الجنس  تبعا  العاصمة عمان 
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رتفاع متوسطهن الحسابي عن إ ( ، وكان الفرق لصالح اإلناث بدليل0.046وبمستوى داللة )

قدرة على تفهم المعلمات مالمديرات أكثر  إلى أنويمكن أن يعزى ذلك للذكور الحسابي  المتوسط 

من تفهم المديرين الذكور للعاملين معهم انطالقا  من تعريف الذكاء العاطفي الذي يدل على مقدرة 

وتعزى هذه النتيجة لإللتزام التربوي عند اإلناث الفرد على فهم مشاعر وانفعاالت العاملين معهم ، 

 .المعلمين وهي لصالح اإلناث أو ربما الختالف حجم عينة  ،والمواظبة على العمل الدقيق

واختلفت النتائج مع ،(2015) ودراسةأبو نواس،( 2015الفي )هذه النتائج مع دراسة  اتفقتو 

 ( إذ كانت لصالح الذكور.2010دراسة األسطل )

 المؤهل العلمي :متغير :  ثانيا

عند  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلى( 12النتائج  المشار إليها في الجدول ) أشارت

( في درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في α ≤ 0.05مستوى الداللة  )

( 0.33قيمة ) ف ( المحسوبة إذ بلغت ) إلى إستنادا  لمتغير المؤهل العلمي ، تبعا  العاصمة عمان 

الشهادات  المدارس حاصلين على معلميكون  إلىوقد يعزى ذلك ( ، 0.800وبمستوى داللة )

تعزى  إحصائيةولذلك لم تظهر فروق ذات داللة ذاتها ودخلوا الدورات التدريبية  ذاتها التربوية

 لمتغير المؤهل العلمي .

 إلىاللتين توصلتا  ( 2015دراسة الفي )  و (2015أبو نواس )وتتفق هذه النتائج مع  دراسة 

 نفس النتيجة في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي .
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 الخبرة :متغير ثالثا : 

عند مستوى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلى( 15تشير النتائج الموضحة في الجدول )

( في درجة الذكاء العاطفي لمديري المدارس الحكومية الثانوية في العاصمة α ≤ 0.05الداللة  )

( وبمستوى داللة 3.875قيمة ) ف( المحسوبة إذ بلغت)  إلى إستنادا  لمتغير الخبرة د  تبعا  عمان 

أكثر من خمسة سنة فأكثر( عند مقارنتها مع فئة )  11( والفرق كان لصالح فئة من )0.022)

 حب المعلمين ذوي الخبرة لمهنة التعليم مما يجعل إلى( ، وتعزى هذه النتيجة سنوات الى عشرة 

برة في الذكاء العاطفي لديهم  أكبر، كذلك ربما عمل المعلم ألكثر من عشر سنوات كون لديه الخ

ية مع العاملين في المدرسة وكذلك كون العديد من العالقات االيجاباألسلوب المتبع من إدارة 

ن لديه المقدرة على إدراك سلوك المعلمين .وكذالمدرسة   لك كو 

ودراسة  ،(2014ودراسة العمرات ) ،( (2012نتيجة هذه الدراسة مع دراسة اللوزي  اتفقتو 

 (  . 2015دراسة أبو نواس )و  ،( 2015ودراسة الكساسبه ) ،(2015الفي )

  



72 
  

 

 

 

 

 

في  (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة أحصائية عند مستوىهل مناقشة السؤال الخامس "

 لمتغيرات الجنس عزىت درجة الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان

 ؟"والخبرة  والمؤهل العلمي

 تمت اإلجابة على السؤال على النحو األتي :

 أوال متغير الجنس :

عند مستوى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلى(  16تشير النتائج المشار إليها في الجدول )

المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة  معلميلدى ( لدرجة الثقة التنظيمية α ≤ 0.05الداللة )

( وبمستوى داللة 2.654-إذ بلغت ) قيمة )ت( المحسوبة إلى إستنادا  لمتغير الجنس،  تبعا  عمان 

الحسابي عن المتوسط الحسابي  رتفاع متوسطهنإ( وكان الفرق لصالح اإلناث بدليل 0.008)

أكثر مالحظة لمدى ألتزام ن اإلناث من المعلمات حتمال كو إ إلىويمكن أن يعزى ذلك للذكور، 

مديراتهن بالتعليمات واألنظمة أثناء القيام بالمهمات اإلدارية وربما يشتركن بعملية التخطيط للمدرسة 

مع الذكور في ميدان الثقة التنظيمية وتتفق هذه الدراسة  إحصائيا  مما أوجد فروقا  دالة بشكل فعال، 

لصالح اإلناث  إحصائية( التي وجدت فروقا  ذات داللة 2013مع النتائج التي توصل إليها نوح )

 . إحصائية( التي لم تجد أية فروق ذات داللة 2012وتختلف مع دراسة الشريفي )

 ثانيا : متغير المؤهل العلمي : 

عند  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلى( 18المشار إليها في الجدول ) تشير النتائج 

المدارس الحكومية الثانوية في  معلميلدى  ( في درجة الثقة التنظيميةα ≤ 0.05مستوى )
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( 0.313قيمة ) ف ( المحسوبة إذ بلغت ) إلى إستنادا  لمتغير المؤهل العلمي ، تبعا  العاصمة عمان 

ويمكن أن يعزى ذلك وكذلك عدم وجود فروق في جميع المجاالت ،  ( ،0.732وبمستوى داللة )

 .  ة ذاتهايودخلوا الدورات التدريب إلى كون المعلمين حاصلين على الشهادات التربوية ذاتها

عدم وجود فروق ذات  إلى( التي توصلت 2012نتائج الدراسة مع دراسة الشريفي ) اتفقتو 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي . إحصائيةداللة 

 ثالثا : متغير الخبرة : 

عند مستوى   إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلى( 20تشير النتائج الموضحة في الجدول )

(α ≤ 0.05 في درجة الثقة التنظيمية )المدارس الحكومية الثانوية في العاصمة عمان  لدى معلمي

( 0.032( وبمستوى داللة )3.48قيمة ) ف( المحسوبة إذ بلغت)  إلى إستنادا  لمتغير الخبرة د  تبعا  

سنة فأكثر( عند  11كان لصالح فئة من ) فرقوعدم وجود فروق في جميع  المجاالت ،  وال

عمل المعلم إلى أن ( ، وتعزى هذه النتيجة من خمسة سنوات الى عشرة أكثرمقارنتها مع فئة )

ن العديد في األسلوب المتبع من إدارة المدرسة وكذلك كو  ألكثر من عشر سنوات كون لديه الخبرة 

حتاج لوقت كي ُتمنح لمن َكون الثقة عملية ت يجابية مع العاملين في المدرسةمن العالقات اال

يستحقها ، وكذلك محبة المعلمين من ذوي الخبرة لمهنة التعليم مما جعل ثقتهم التنظيمية تكون 

 أكبر.

بعدم وجود فروق ذات ( 2012نتيجة التي توصل إليها الشريفي )وتختلف هذه النتيجة مع ال

 تعزى لمتغير الخبرة . إحصائيةداللة 
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 لتوصيات : ا

أوضحت النتائج أن درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في العاصمة  -1

بدرجة متوسطة ، لذلك توصي الباحثة بأن تقوم مديرية التربية والتعليم بعمل العديد من  عمان  جاء

عمان لرفع حول أهمية الذكاء العاطفي لمديري المدارس في محافظة العاصمة  تدريبيةالدورات ال

 . درجة الذكاء العاطفي لديهم 

في مديريات  سؤولينالعاملين أو الماالستفادة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة من قبل  -2

في درجة مستويات مديري المدارس الحكومية ومعالجة النقص الموجود على التربية والتعليم للتعرف 

 .الذكاء العاطفي لديهم من خالل الدورات والندوات والمؤتمرات 

نة فما فوق ( س11ذوي الخبرة في مديريات العينة من ) بينت أنبناء على نتائج الدراسة التي  -3

 فيمكن االعتماد عليهم في إدارة المدارس وكذلك في إعطاء دورات تدريبية للمعلمين األقل خبرة .

العاصمة عمان وتوصي  المدارس الثانوية الحكومية في قتصرت هذه الدراسة على مديريأ -4

 شمية .الباحثة بإجراء دراسات مماثلة أخرى في مديريات أخرى في المملكة األردنية الها

دعم وتشجيع الدراسات المماثلة التي تدرس متغيرات الذكاء العاطفي والثقة التنظيمية وتأثيرها  -5

 على العملية التربوية.
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 لمراجع ا

 أوالا : المراجع العربية :

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في  .(2013ابراهيم ، منى عمر عقل )  -

محافظة عمان للقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدارسهم من وجهة 

 ، األردن.، جامعة الشرق األوسط، عمان(رسالة ماجستير  ير منشورة)، نظر المعلمين

 . عمان : دار الفكر للنشر والتوزيعالعاطفي ، . الدافعية والذكاء  (2006ابو ريا  ،حسن ) -

عالقة الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية الخاصة  .( 2015أبو نواس ، تسنيم أحمد ) -

رسالة )،  في محافظة العاصمة عمان بإدارة التغيير في مدارسهم من وجهة نظر معلميهم

 االردن .، ، جامعة الشرق األوسط ، عمان( ير منشورةماجستير 

 (.2016 -2015داد المعلمين والمعلمات )احصائية وزارة التربية والتعليم ألع -

الذكاء العاطفي وعالقته بمهارات مواجهة الضغوط .(2010األسطل ، مصطفى رشاد ) -

، الجامعة ( ير منشورة  ماجستير رسالة)، التنظيمية لدى طلبة كليات التربية بجامعة غزة

 فلسطين .،  زة  ،اإلسالمية 

مستوى العدالة التنظيمية التي يمارسها مديرو  .( 2012البكار ، أماني يوسف طالب ، ) -

الثقة التنظيمية في مدارسهم من وجهة  ىالمدارس الثانوية في محافظة عمان وعالقته بمستو 

 ، األردن .(، جامعة الشرق األوسط ،عمان ير منشورة  ماجستيررسالة  )،نظر المعلمين 
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، عمان : دار أسامة للنشر 1، ط  معجم اإلدارة( . 2011الخالدي ،  ابراهيم بدر شهاب ) -

 والتوزيع .

الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية .( 2012الزهراني ، أحمد بن حسن الوازب ) -

القرى جامعة أم ،  (رسالة ماجستير  ير منشورة )، بالطائف وعالقتها بالسلوك اإلداري اإلبداعي

 ،مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية .

 ،  دمشق : األوائل للنشر والتوزيع .4،ط الذكاء العاطفي ( . 2010السفاريني ، إياد )  -

 قمية والثقة التنظيمية في االحتراأثر العدالة التنظي .(2008ي ، أسماء طه نوري )جالشكر  -

عينة من العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  دراسة تطبيقية ألراء،النفسي للعاملين 

 .، بغداد ، العراق جامعة بغداد  ( ، ير منشورة )أطروحة  دكتوراه 

(.  الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية بمحافظة عمان في 2012الشريفي ، عباس عبد مهدي ) -

 .37-97( ،  105) 27،  لتربويةالمجلة اضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمين  ، 

مديري المدارس الثانوية  ة( .  درجة ممارس2013ملك )الناظر الشريفي ، عباس عبد مهدي و  -

االتصال وعالقتها بمستوى الثقة في مدارسهم من وجهة نظر  تاألردنية في محافظة عمان لمهارا

 .216 - 187 ،( 1) 14،  مجلة العلوم التربوية والنفسيةالمعلمين  ، 

دار وائل  :، عمان  اإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي .( 1985الطويل ، هاني عبد الرحمن )  -

 .للنشر والتوزيع 
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عالقة الذكاء الوجداني بالتكيف النفسي لدى طالبات المرحلة  .( 2010العتيبي ، ضحى فتا ) -

،جامعة (منشورة   يررسالة ماجستير )، سنة ( في منطقة تبوك التعليمية12-10العليا ) االبتدائية

 الكرك ، األردن .مؤتة ،

مستوى الذكاء االنفعالي وعالقته بفاعلية القائد لدى مديري  .( 2013العمرات ، محمد سالم ) -

 .  190  -177( ، 2) 10،  المجلة األردنية في العلوم التربويةالمدارس ومديراتها في األردن  ، 

السلوك القيادي لمدير المدرسة وعالقته بثقة المعلم بالمدير وبفعالية   .( 1992العمري ، خالد ) -

 8،  سلسلة العلوم األساسية واالجتماعيةد أبحاث اليرموك ،   المديرين من وجهة نظر المعلمين

(3)  ،143 - 147. 

العربية الثقة التنظيمية لألجهزة اإلدارية في المملكة   .( 1990الغامدي، عبد اهلل الغني ) -

 . 47-5( ،3)14،  المجلة العربية لإلدارة،   السعودية

درجات الذكاءات المتعددة لدى طلبة جامعة الحسين بن ( . 2011الغنميين، منال محمد على ) -

لكرك  ،ا، ) رسالة ماجستير  ير منشورة ( ، جامعة مؤتةطالل وعالقتها بالتحصيل الدراسي لديهم 

 األردن .

، دراسة ميدانية على  العوامل المؤثرة في الثقة التنظيمية .( 1996محمد مفضي ) الكساسبه ، -

، ، الجامعة األردنية ، عمان  (رسالة ماجستير  ير منشورة )أجهزة الخدمة المدنية األردنية ،

 االردن .



79 
  

 

 

 

 

 

الذكاء الوجداني وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى طلبة  .(2015الكساسبه ،حسن عطا ) -

 ، الكرك ، األردن .، جامعة مؤتة (رسالة ماجستير  ير منشورة )،امعة مؤتة ج

درجة ممارسة مديري المدارس في وكالة الغوث الدولية  .( 2015اللداوي ، سعد عمر خالد ) -

في محافظة العاصمة عمان لسلوك النفاق األخالقي وعالقته بمستوى الثقة التنظيمية السائدة 

، جامعة الشرق األوسط ، ( ير منشورة  ماجستيردراسة  )، في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين

 ، األردن .عمان

مستويات الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية وأرها على  .( 2012اللوزي ، خديجة ) -

، جامعة (رسالة ماجستير  ير منشورة )،  الوالء التنظيمي للمعلمين في محافظة العاصمة عمان

 ، األردن .الشرق األوسط ، عمان 

سة درا، الثقة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري .( 2014المرشد ، منى عبد الهادي ) -

المملكة العربية ،الرياضجامع نايف العربية للعلوم األمنية ،، (رسالة جامعية  ير منشورة ،)تطبيقية

 . السعودية 

أثر موضوعية تقسيم األداء في   .( 2012مجدولين عصري ) ،المعشر ،زياد يوسف، والطراونة  -

على المعلمين والمعلمات في مديريات التربية والتعليم في (دراسة تطبيقية  )،  الثقة التنظيمية

 . 652-629( ، 4) 8،   المجلة األردنية في إدارة األعمالمحافظة الكرك في األردن ، 

،  الذكاء االجتماعي والوجداني والقرن الحادي والعشرين .( 2003المغازي ، ابراهيم محمد) -

 مكتبة اإليمان.: القاهرة 
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الذكاء االنفعالي وعالقته بالكفاءة المهنية لدى عينة من معلمي ( . 2007عمر ، )المغربي،  -

جامعة أم القرى ،  ، ) رسالة ماجستير  ير منشورة ( ، المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة

 مكة المكرمة  ، المملكة العربية السعودية .

 الكويت،سلسلةعالم المعارف، (ليلى الجباليترجمة ،)الذكاء العاطفي .(2000يل )يجولمان ، دان -

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

 للقيادة الوجداني الذكاء (2006،) العظيم عبد طه حسين، ، العظيم عبد ،سالمه حسين -

 .وموزعون ناشرون الفكر دار:  عمان ،9ط ، التربوية

،  زة : دار الكتاب  المتعددة مدرسة الذكاءات( . 2013حسين ، محمد عبد الهادي ، ) -

: عمان، االنفعالي والذكاء العاطفي الذكاء ، (2005)عبد اهلل محمد  محمود ، خوالدة -الجامعي 

 .  والتوزيع للنشر الشروق دار

 مدى فاعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامعات(. 2010شاهين ، ماجد ابراهيم)  -

، ) رسالة ماجستير  ير منشورة (  الفلسطينية وأثره على األداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية

 الجامعة اإلسالمية ، زة ، فلسطين .

، عمان : دار  الذكاءات المتعددة( ، 2008عامر ، طارق عبد الرؤوف ، محمد ، ربيع ) -

 اليازوري للنشر والتوزيع .

 دار المنهل اللبناني .  :، بيروت ذكاء والقياس النفسيال( .2002عباس ، فيصل ) -
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الذكاء اإلنفعالي وعالقته بالرضا الوظيفي وأثر بعض  .(   2003عواد ، سهاد عمر يوسف )  -

  ير رسالة ماجستير )،الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة  أعضاءالمتغيرات األخرى عليه عند 

 األردن .، الكرك ، جامعة مؤتة ، (منشورة 

دراسة ميدانية ، العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي .( 2014فارس ، محمد جودت ) -

 ، فلسطين . زة  ،، جامعة األزهر ( ير منشورة  ماجستيررسالة  ،)على جامعة األزهر 

 ، عمان : دار يافا العلمية للنشر . التواصل االجتماعي( . 2002قباعه ، هدى سعيد ) -

في المدارس  اء للمديرينباألدالثقة التنظيمية وعالقتها  .( 2013كالوي ، عبد الغني محمد ) -

 جامعة دمشق: ،(منشورة   ير رسالة ماجستير)،   الثانوية العامة دراسة ميدانية في مدينة دمشق

 ، سوريا .دمشق

والذكاء العاطفي لمديري  مستوى الذكاء اإلجتماعي.( 2015الفي ، سميرة عبد الفتاح )  -

المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان وعالقتهما بمستوى العالقات اإلنسانية السائدة 

، جامعة الشرق األوسط ،  ( ير منشورةماجستير رسالة  )، في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين

 ، االردن .عمان 

( .  دور الثقة التنظيمية في تحسين 2008متعب ، حامد كاظم ، والعطوي، عامر علي ، ) -

، 2)) 10،  مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةمخرجات العمل الموقفية والسلوكية  ، 

12-30 . 
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إدارة السلوك التنظيمي : رؤية معاصرة لسلوك الناس في (. 2005مصطفى ، احمد سيد ) -

 القاهرة : دار  ريب للطباعة والنشر والتوزيع . ، العمل

 .شعاع للنشر والتوزيع :، حلب  الذكاء العاطفي للمدير الناجح .( 2006نصيف ،  سان ) -

الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وعالقتها  .( 2013نوح ، هوازن بنت محمد ) -

)رسالة ماجستير  ير منشورة (، ، بسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمات بمدينة مكة المكرمة 

 .المملكة العربية السعودية ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى 

 االستراتيجي األداء في التنظيمية الثقة أثر ."(2010علي رزاق)هاشم ، صبحيه قاسم ،العابدي، -

 في الجنوبية لالسمنت العامة الشركة في تطبيقية دراسة  المتوازنة العالمات بطاقة نموذج باستخدام

 .61-41، ( 1)   12 واالقتصادية، اإلدارية للعلوم القادسية مجلة ، الكوفة
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 (1الملحق )

 يةاألولاستبانة الذكاء العاطفي بصورتها 

 

 ...األكرم ....................................................حضرة األستاذ الدكتور 

 :تحية طيبة وبعد

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان   درجة الذكاء العاطفي لمديري المدارس الحكومية الثانوية       

بالثقة التنظيمية  للمعلمين من وجهة نظرهم في العاصمة عمان   ، وقد أعدت الباحثة  وعالقته

 لقياس مستوى الذكاء العاطفي للمديرين والثقة التنظيمية للمعلمين في المدارس الثانوية . إستبانتين

معروفة  ونظرا لما أعهده فيكم من خبرة ثرية ومعرفة  زيرة ، ولما تتمتعون به من سمعة علمية     

المرفقتين ، راجيا التفضل بإبداء رأيكم بالفقرات التي تتكون منها  ستبانتينأضع بين أيديكم اإل

تمثيلهما لمتغيري الذكاء العاطفي والثقة التنظيمية ، ومدى مالئمة هذه الفقرات  إذمن  ستبانتيناإل

ل المطلوب إجراءه عليها ، تعديل ، والتعدي إلىأل راض الدراسة ، وفيما إذا كانت الفقرات بحاجة 

 علما  بأن االستجابة على الفقرات ستكون ) دائما  ،  البا  ، أحيانا  ، نادرا  ، أبدا  ( .

بدائكم المالحظات بشأنها .  شاكرا  تعاونكم وجهودكم المبذولة في قراءة فقرات هاتين األداتين وا 

 مع خالص التقدير واالحترام

 الباحثة                                                                                

 نسيم فالح الحردان 
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 الذكاء العاطفي استبانة درجة

 صالحية الفقرة  الفقرات  الرقم 
 

 التعديل المقترح  تعديل  إلىبحاجة 

 ير  صالحة 
 صالحة 

يستطيع المدير التفاعل مع مشاعر  1
 بسهولة ويسر. اآلخرين 

    

يعبر المدير عن انفعاالته االيجابية   2
 بصدق .

    

يواجه المدير التحديات بابتكار وسائل  3
 جديدة لمواجهتها .

    

عندما يكلف المدير بأية مهمة يحاول  4
 إنجازها بكفاءة عالية 

    

لمشاعر المدير دور في اتخاذ قرارات  5
 مهمة .

    

     لدى المدير القدرة على التأثير اإليجابي  6
يستطيع المدير فهم ما يصدر عن  7

يماءات .  المعلمين من حركات وا 
    

 اآلخرين يحب المدير مشاركة  8
 بعواطفهم 

    

يغضب المدير إذا ضايقه المعلمين   9
 بأسئلتهم .

    

يستطيع المدير التغلب على مشاعر  10
 اإلجهاد التي تعوق أدائه إلعماله .

    

عندما يكون المدير في مزاج إيجابي  11
 يستطيع حل المشكالت التي تواجهه.
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يستطيع المدير الشعور بنبض الجماعة  12
 والمشاعر التي يفصحون عنها .

    

في  اآلخرين يمتلك المدير تأثيراا قوياا على  13
 . تحديد أهدافهم

    

يقابل المدير التحديات التي تواجهه  14
 بتفاؤل .

    

يفضل المدير االستقرار واالستمرارية في  15
 العمل على التغيير المتكرر فيه  .

    

قرارات المدير ال تتأثر بانطباعاته  16
 الشخصية .

    

عواطف المدير تساعده على تقديم  17
 أفكار جديدة 

    

     يدرك المدير الخطأ قبل وقوعه  18
يركز المدير انتباهه في األعمال  19

 المطلوبة منه  .
    

يمتلك المدير درجة عالية من الثبات  20
 العاطفي .

    

يثق المدير في مقدرته على إنجاز  21
 المهمات المنوطة به . 

    

يمتلك المدير درجة عالية من الثبات  22
 العاطفي .

    

عواطف المدير تساعده على تقديم  23
 أفكار جديدة .

    

     يفضل المدير إنجاز مهامه بنفسه . 24
يبدي المدير اهتماما بمشاكل العاملين  25

 معه .
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يستطيع المدير التعرف على مشاعر  26
نبرات  إلىمن خالل اإلصغاء  اآلخرين 
 أصواتهم .

    

يستطيع المدير تكوين صداقات وثيقة  27
 مع زمالءه في العمل .

    

     نفسه . إلىيتجنب المدير لفت األنظار  28
     يدرك المدير الخطأ قبل وقوعه . 29
يثني المدير على المعلمين عندما يؤدون  30

 عمال جيدا .
    

يساعد المدير المعلمين للشعور بشكل  31
 أفضل عندما يكونوا منزعجين .

    

يسرد المدير األحداث الجيدة في حياته  32
 ليستمتع بها اآلخرون .

    

يتمكن المدير من التحكم في مشاعره  33
 بعد تعرضه ألي موقف مفاجئ .

    

يدرك المدير مسبقا األمور التي تستثير  34
  ضبه .

    

يبذل المدير قصارى جهده لالستفادة من  35
 الفرص التي تتاح أمامه .

    

يتصف المدير بالهدوء في التعامل مع  36
 المعلمين .

    

ن لم يتفقوا معه  37      يحب المعلمون المدير وا 
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يمتلك المدير القدرة لتحفيز المعلمين   38
 لتحقيق النجاح .

    

     .يتغاضى المدير عن الهفوات  39
ن لم  40 يتحلى المدير بالصبر حتى وا 

 يحقق نتائج سريعة .
    

لدى المدير المقدرة على التأثير في  41
 العاملين عند االتصال بهم .

    

يستطيع المدير إيجاد منا  إيجابي في  42
 بيئة المدرسة .
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 (2الملحق )

 الثقة التنظيمية استبانة درجة 

 صالحية الفقرة  الفقرات  الرقم 
 

 إلىبحاجة 
 تعديل 

التعديل 
 المقترح 

  ير صالحة  صالحة 
     هيئة التدريس بالمدير أعضاءثقة  *
     يثق معلمو المدرسة باستقامة المدير. 1
يشكك معلمو المدرسة بمعظم األعمال  2

 التي يؤديها المدير .
    

يحجب المدير حقيقة ما يجري داخل  3
 المدرسة عن المعلمين .

    

     يعد مدير المدرسة كفي في عمله . 4
     يثق معلمو المدرسة في المدير. 5
يعمل مدير المدرسة لما فيه مصلحة  6

 المعلمين .
    

يستطيع معلمو المدرسة االعتماد على  7
 المدير 

 

    

     ال يبدي المدير أي اهتمام بالمعلمين . 8
     هيئة التدريس في الزمالء أعضاءثقة  *
     يؤدي معلمو هذه المدرسة بشكل جيد. 9

     يثق معلمو هذه المدرسة ببعضهم . 10
يستطيع معلمو هذه المدرسة االعتماد  11

 على بعضهم حتى في المواقف الصعبة .
    

يعد معلمي هذه المدرسة منفتحين على  12
 بعضهم .
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عندما يخبرك معلمو هذه المدرسة شيئا ما  13
 يمكنك تصديقه .

    

لدى معلمي هذه المدرسة ثقة تامة  14
 بزمالئهم 

    

     يحذر معلمو هذه المدرسة من زمالئهم . 15
     يشك معلمو هذه المدرسة ببعضهم . 16
     هيئة التدريس بالطلبة أعضاءثقة  *

     يهتم طلبة هذه المدرسة ببعضهم  17
     يثق معلمو هذه المدرسة بطلبتهم . 18
يمكن االعتماد على طلبة المدرسة في  19

 انجاز أعمالهم .
    

يعول على اآلباء في هذه المدرسة في  20
 التزاماتهم .

    

     يثق معلمو هذه المدرسة باآلباء. 21
يستطيع معلمو هذه المدرسة االعتماد  22

 على الدعم األبوي .
    

يعتقد معلمو هذه المدرسة بأن الطلبة  23
 متعلمون أكفياء .

    

يصدق معلمو هذه المدرسة ما يقوله اآلباء  24
 لهم .

    

يعتقد معلمو هذه المدرسة بأن معظم  25
 اآلباء يؤدون عمال جيدا.

    

     يعد طلبة هذه المدرسة كتومين . 26
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 (3ملحق) 

 أسماء المحكمين

 

 التخصص / الجامعة  اسم المحكم  لرقما
 إدارة تربوية / جامعة الشرق األوسط  د. عباس الشريفي أ.  1
 مناهج وطرق تدريس / جامعة الشرق األوسط  د. عبد الحافظ سالمهأ.  2
 تدريس / جامعة الشرق األوسطمناهج وطرق  أ. د .  ازي خليفة  3
 مناهج وطرق تدريس / جامعة الشرق األوسط ديديأ.د.محمود الح 4
 إدارة تربوية / جامعة الشرق األوسط  أمجد درادكةد.  5
 مناهج وطرق تدريس / جامعة الشرق األوسط  تغريد المومنيد.  6
 مناهج لغة عربية  / جامعة اإلسراء حسن مستريحيد.  7
 إدارة تربوية / جامعة الشرق األوسط خالدة شتات  د. 8
 مناهج وطرق تدريس / جامعة الشرق األوسط فادي عياصرة د. 9

 إدارة تربوية / جامعة الشرق األوسط  محمد بني مفرج د. 10
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 (4الملحق )

  االستبانة بصورتها النهائية

 

 ......................................................الفاضل :الزميل المعلم / المعلمة 

 

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان   مستوى الذكاء العاطفي لمديري المدارس الحكومية           

الثانوية  وعالقته بالثقة التنظيمية  للمعلمين من وجهة نظرهم في العاصمة عمان  .وذلك  استكماال 

لحصول على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط ، لمتطلبات ا

 . إستبانتينلذلك أعدت الباحثة 

ى عن مستوى الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية ، واالستبانة الثانية عن األولاالستبانة 

 مستوى الثقة التنظيمية لمديري المدارس .

( في المكان الذي تراه  √قرات هذا االختبار واإلجابة بوضع عالمة )  يرجى التفضل بقراءة ف

 مناسبا .

 شاكرة لكم حسن تعاونكم في إنجاز هذه الدراسة .

 مع خالص االحترام والتقدير

 

 الباحثة                                                                                         

 ردان نسيم فالح الح
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 البيانات الشخصية :

 

 الجنس :           ذكر                   أنثى 

 

 الخبرة :          خمس سنوات فأقل 

 عشرة  إلىسنوات  أكثر من خمس                 

 فأكثر  سنوات 10من                  

 

 المؤهل العلمي :

 دبلوم  -1            

 بكالوريوس  -2            

 دبلوم عالي  - 3            

 ماجستير  - 4            

 دكتوراه  -  5            
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 الذكاء العاطفي استبانة درجة 

 الفقرات الرقم
 االستجابة

 درجة ممارسة هذا الدور من مدير مدرستي
 أبدا نادرا  أحيانا   البا دائما

      بسهولة  اآلخرين يستطيع المدير التفاعل مع مشاعر  1
      يعبر عن انفعاالته االيجابية  بصدق . 2
      يواجه التحديات بابتكار وسائل جديدة 3
      عندما يكلف المدير بأية مهمة يحاول إنجازها بكفاءة عالية. 4
      لمشاعر المدير دور في اتخاذ قرارات مهمة . 5
      لدى المدير المقدرة على التأثير اإليجابي. 6
      يستطيع فهم ما يصدر عن المعلمين من حركات . 7
      عاطفيا . اآلخرين يحب مشاركة  8
      يغضب إذا ضايقه المعلمون بأسئلتهم . 9

يستطيع  التغلب على مشاعر اإلجهاد التي تعوق أدائه  10
 إلعماله .

     

يكون المدير في مزاج إيجابي يستطيع حل المشكالت عندما  11
 التي تواجهه.

     

      يستطيع الشعور بمشاعر الجماعة . 12
      تحديد أهدافهم . إذمن   اآلخرين يمتلك تأثيرا  قويا  في  13
      يقابل التحديات التي تواجهه بتفاؤل . 14
      يفضل االستقرار في العمل على التغيير المتكرر فيه  . 15
      قراراته ال تتأثر بانطباعاته الشخصية . 16
      عواطفه  تساعده على تقديم أفكار جديدة . 17
      يدرك الخطأ قبل وقوعه . 18
      يركز انتباهه على األعمال المطلوبة منه  . 19

      يمتلك درجة عالية من الثبات العاطفي . 20
      يثق  في مقدرته على إنجاز المهمات المنوطة  به  21
      يفضل إنجاز مهامه بنفسه . 22
      يبدي اهتماما بمشكالت العاملين معه . 23
من خالل اإلصغاء  اآلخرين مشاعر  إلىيستطيع التعرف  24

 نبرات أصواتهم . إلى
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      يستطيع تكوين صداقات وثيقة مع زمالئه في العمل  25
      نفسه . إلىيتجنب لفت األنظار  26
      يثني على المعلمين عندما يؤدون عمال جيدا  27
      يسرد األحداث الجيدة في حياته ليستمتع بها اآلخرون . 28
      يتمكن من التحكم بمشاعره بعد تعرضه ألي موقف مفاجئ  29
      يدرك مسبقا األمور التي تستثير  ضبه . 30
يبذل المدير قصارى جهده لالستفادة من الفرص التي تتاح  31

 أمامه .
     

      يتصف بالهدوء في التعامل مع المعلمين . 32
ن لم يتفقوا معه . 33       يحب المعلمون المدير وا 
      لتحقيق النجاح. يمتلك المقدرة على تحفيز المعلمين   34
      يتغاضى عن الهفوات . 35
ن لم يحقق نتائج سريعة . 36       يتحلى بالصبر حتى وا 

      لديه المقدرة على التأثير في العاملين عند االتصال بهم . 37

      يستطيع إيجاد منا  إيجابي في بيئة المدرسة  38

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
  

 

 

 

 

 

 (5ملحق )

 الثقة التنظيمية استبانة درجة 

جال
الم

 

رقم
ال

 

 االستجابة الفقرات
 أبدا نادرا أحيانا  البا دائما

قة 
ث

ضاء
أع

 
دير

الم
س ب

دري
 الت
يئة
ه

 

      يثق معلمو المدرسة باستقامة المدير. 1
يشكك معلمو المدرسة بمعظم األعمال التي يؤديها  2

 المدير .
     

يحجب المدير حقيقة ما يجري داخل المدرسة عن  3
 المعلمين .

     

      يعد مدير المدرسة كفي في عمله . 4
      يثق معلمو المدرسة في المدير. 5
      يعمل مدير المدرسة لما فيه مصلحة المعلمين . 6
 يستطيع معلمو المدرسة االعتماد على المدير  7

 
     

 ال يبدي المدير أي اهتمام بالمعلمين . 8
 

     

قة 
ث

ضاء
أع

 
الء
لزم
ي ا

س ف
دري
 الت
يئة
ه

 

      يؤدي معلمو هذه المدرسة بشكل جيد. 9
      يثق معلمو هذه المدرسة ببعضهم . 10
يستطيع معلمو هذه المدرسة االعتماد على  11

 بعضهم حتى في المواقف الصعبة .
     

يعد معلمي هذه المدرسة منفتحين على  12
 بعضهم .

     

عندما يخبرك معلمو هذه المدرسة شيئا ما  13
 يمكنك تصديقه .

     

      لدى معلمي هذه المدرسة ثقة تامة بزمالئهم . 14
      يحذر معلمو هذه المدرسة من زمالئهم . 15
      يشك معلمو هذه المدرسة ببعضهم . 16
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جال
الم

 

رقم
ال

 

 االستجابة الفقرات
 أبدا نادرا  أحيانا   البا دائما

قة 
ث

ضاء
أع

 
مور

 األ
ياء
وأول

بة 
لطل
س با

دري
 الت
يئة
ه

 

      يهتم طلبة هذه المدرسة ببعضهم  17
      يثق معلمو هذه المدرسة بطلبتهم . 18
يمكن االعتماد على طلبة المدرسة في انجاز  19

 أعمالهم .
     

يعول على اآلباء في هذه المدرسة في  20
 التزاماتهم .

     

      يثق معلمو هذه المدرسة باآلباء. 21
يستطيع معلمو هذه المدرسة االعتماد على  22

 الدعم األبوي .
     

يعتقد معلمو هذه المدرسة بأن الطلبة  23
 متعلمون أكفياء .

     

يصدق معلمو هذه المدرسة ما يقوله اآلباء  24
 لهم .

     

يعتقد معلمو هذه المدرسة بأن معظم اآلباء  25
 يؤدون عمال جيدا.

     

      يعد طلبة هذه المدرسة كتومين . 26
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 ( 6ملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من رئاسة الجامعة 

 وزارة التربية والتعليم إلىموجه 
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 ( 7ملحق )

 كتاب موجه من وزارة التربية والتعليم 

 مديريات التربية  إلى

 

 


