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ملـخص: 

هدفت الدرا�سة اإىل معرفة درجة الذكاء االنفعايل، لدى معلمي مدار�ض وكالة الغ�ث 
يف حمافظة نابل�ض، وحتديد اأثر اجلن�ض، و حجم املدر�سة، وامل�ؤهل العلمي، و�سن�ات اخلدمة 

على درجة الذكاء االنفعايل.
تك�َّن جمتمع الدرا�سة من )298(معلًما ومعلمة، م�زعني على )12( مدر�سة، واأجريت 
الدرا�سة على عينة ق�امها )120( من كال اجلن�سني،وقد تك�نت اأداة الدرا�سة من )43( فقرة 
وزعت على )5( جماالت هي: ال�عي الذاتي، واإدارة االنفعاالت والتنظيم الذاتي، والدافعية 

ال�سخ�سية، والتعاطف مع االآخرين، واملهارات االجتماعية.
ك�سفت الدرا�سة عن وج�د درجة كبرية للذكاء االنفعايل لدى املعلمني، واحتل جمال 
التعاطف مع االآخرين املرتبة االأوىل، وبينت الدرا�سة اأن هناك فروًقا ذات داللة اإح�سائية يف 
جماالت ال�عي الذاتي، واإدارة االنفعاالت، والدافعية ال�سخ�سية، تبعا ملتغري اجلن�ض ل�سالح 
جمال  على  اخلدمة  ل�سن�ات  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وج�د  الدرا�سة  بينت  كما  الذك�ر، 
اإح�سائية حلجم املدر�سة، وامل�ؤهل  اأية فروق ذات داللة  الدرا�سة  الذاتي، ومل تظهر  ال�عي 

العلمي على درجة الذكاء االنفعايل.



2010 ش��باط   - عش��ر  التاس��ع  الع��دد   - والدراس��ات  لألبح��اث  املفتوح��ة  الق��دس  جامع��ة  مجل��ة 

47

Abstract: 

Study aimed at identifying the degree of emotional intelligence among 

school teachers of the UNRWA in Nablus governor, and defining the effect of 

gender, size school ,the scientific qualification, and ,experience years on the 

degree of emotional intelligence.

The study revealed the existence of a significant degree of emotional 

intelligence among teachers, and occupies the area of empathy with others 

ranked first, the study showed that there were statistically significant differences 

on the areas of self-awareness, managing emotions, personal motivation and 

variable depending on the sex in favour of males, the study also showed the 

existence of significant differences Statistical experience years to the area of 

self-awareness.

There were no differences of statistical significance among variables due 

to variable of scientific qualification and size school.
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مقدمـة:

واالإدارة  املدر�سية،  االإدارة  اآلية  تطبيق  ل�سمان  مهًما  �سماًما  االنفعايل  الذكاء  يعّد 
ال�سفية، وركًنا اأ�سا�سًيا يف �سخ�سية املعلم كقائد، ذلك الأن القائد الناجح ه� القائد القادر 
على اإدارة انفعاالته، وفهمه لها يعني فهمه للعمل االإداري داخل امل�ؤ�س�سة)املدر�سة(، وداخل 
غرفة ال�سف، والذكاء االنفعايل ه� اإدارة املعلم القائد لعاطفته ب�سكل �سليم واإيجابي، وبه 
تتجلى قدرته على ال�سيادة الكاملة على الذات، واإدارة العاطفة هي خال�سة معرفتنا بذواتنا، 
واملختلفة  املتعددة  ال�سبل  وامتالك  االآخرين،  ومع  الذات  مع  امل�سكالت  حل  على  والقدرة 
الذاتية ودوافع  االأحداث، وتفهم دوافعنا  التعامل مع  الكاملة يف  للتعامل معها، واملرونة 
النف�سية وحتفيزها على النجاح يف االأ�سياء، والقيام بها بت�قع  االآخرين، وت�ليد احلاالت 
وت�سل�سل وتدرج وجناح، ومن ج�انب احلكم على قدرات القائد، مالحظة انفعاالته املتفاعلة 

مع منط اإدارته وطريقتها. 
و الذكاء ال�جداين كما يراه (Bourey & Miller , 2001) ميثل �سكال متكامال من ذكائنا 
العام، فبينما يحتاج النا�ض اإىل قدر من معامل )I Q( الذكاء، لكي يت�رضف�ا بطريقة جيدة، 

فاإن الذكاء االنفعايل ه� الذي مييز القادة البارزين، وه� اأي�سا مييز املعلمني املتميزين.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

:)Intelligence) الذكاء
الفكرية،  للمدار�ض  تبعا  وذلك  خا�ض،  ب�سكل  الذكاء  تناولت  التي  التعريفات  تعددت 
 Oxford English( فقام��ض  العلماء،  من  العديد  تبناها  التي  املتعددة  والنظريات 
املهارات،  وتطبيق  املعرفة،  اكت�ساب  على  القدرة  باإنه  الذكاء  عرف   )Dictionary, 2006

الفهم،  و  التعلم  القدرة على  باأنه   )Word Central Student Dictionary(وعرَّفه قام��ض
وحل امل�سكالت، واعترب جاردنر )Gardner, 1993 ( الذكاء باأنه القدرة على حل امل�سكالت، 
وعرَّفه روبرت �سترينربغ )Sternberg, 2000 ( باأنه القدرة على التكيف الذاتي مع امل�اقف 

اجلديدة ن�سبيا.
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اأما عد�ض وت�ق )1993( فقدَّما تعريفا خمت�رضا للذكاء، على اأنه ال�سيء الذي تقي�سه 
)Boring, 1923(، يف حني عرَّفه �ست�درد  الذي قدمه  التعريف ذاته  الذكاء، وه�  فح��ض 
والتعقيد  بال�سع�بة  تتميز  التي  باالأن�سطة،  القيام  على  الفرد  قدرة  اأنه  على   )Stoddard(
والتجريد، والت�جه نح� هدف له اإبداع وقيمة اجتماعية، واحلفاظ على هذه االأن�سطة حتت 
ظروف تتطلب تركيز اجلهد ومقاومة الق�ى االنفعالية، واعترب �سبريمان )Spearman( من 
بل ه� عامل عام  اال�ستدالل،  اأو  التعلم،  اأو  لي�ض عملية معينة كالتذكر،  الذكاء  اأن  ناحيته 
الذكاء ج�هر  اأن  واعترب  املعرفية،  الن�ساطات  اأو  العمليات  ت�ؤثر يف جميع  عامة،  قدرة  اأو 
الن�ساط العقلي كله، ولكنه يظهر بن�سب خمتلفة، وعرَّف اأندر�س�ن )Anderson( الذكاء باأنه 
واأو�سح ث�رندايك  امل�سكالت،  التفكري وحل  القدرة على  الذي يعرب عن  العقلي  ذاك املظهر 
)Thorndike( اأن الذكاء يتك�ن من جمم�عة من الع�امل املتعددة املنف�سلة، ولكنها- رغم 
هذا االنف�سال- ت�سرتك مع بع�سها يف العديد من الن�ساطات، وقد طالب ث�رندايك با�ستبعاد 
مفه�م الذكاء العام، وا�ستبداله ب�س�رة ن�عية للذكاء تعتمد ت�سنيفًا ثالثيًا: الذكاء املجرد، 
والذكاء املادي، والذكاء االجتماعي، ويرى رمي�ند كاتل )Cattelle( اأن الذكاء يتك�ن من 
منطني هما: الذكاء املرن الذي يعتمد على االأبنية الفيزي�ل�جية، التي تعزز ال�سل�ك العقلي 
وتدعمه، والذكاء املبل�ر الذي يتاأثر بع�امل البيئة، والتعلم يف من�ه وتط�ره، خالل مراحل 

النم� املختلفة.
ويالحظ اأن عدداً من العلماء، واإن اختلف فهمهم للذكاء وتف�سريهم له، اتفق�ا على اأن 
الذكاء ال ي�سكل وحدة واحدة، وال يتك�ن من قدرة واحدة، بل يتك�ن من جمم�عة من القدرات 
املختلفة، االأمر الذي حقق نظرة تكاملية، قادت اإىل ظه�ر العديد من اأن�اع الذكاء، ومنها 

الذكاء االنفعايل الذي ه� م��س�ع الدرا�سة، فما ه� الذكاء االنفعايل ؟

:)Emotional Intelligence( الذكاء النفعايل
ظهر م�سطلح الذكاء العاطفي »ال�جداين« يف اأوائل الت�سعينيات من القرن املا�سي، عندما 
ن�رض دان يل غ�ملان »Golman,D« كتابه بعن�ان »الذكاء االنفعايل »ال�جدان«: ملاذا قد يك�ن 
اأكرث من ن�سبة الذكاء التقليدي؟. ويغطي مفه�م الذكاء االنفعايل، جمم�عة وا�سعة من املهارات، 
واال�ستعدادات، التي تخرج عن نطاق قدرات الذكاء التقليدي، وميكن تعريف ذكاء ال�جدان باأنه 
اإدراك االنفعاالت وم�سم�نها، والتعبري عنها ب�سكل دقيق وت�افقي، مبا يف ذلك  »القدرة على 
قيم امل�ساعر واإنتاجها، التي ت�سهل االأن�سطة االأخرى، كما يت�سمن تنظيم االنفعاالت لدى الفرد 
املعرفية  البنية  هذه  اإدراك  على  والقدرة  باالنفعاالت،  اخلا�سة  املعل�مات  وفهم  واالآخرين، 
يف الذات واالآخرين«. وبالتايل فاإن الذكاء االنفعايل يت�سمن قدرة ال�سخ�ض على التعرف اإىل 
ال�سلبية: كال�سع�ر باالإحباط، وتراكم �سغ�ط  التعامل مع امل�ساعر  م�ساعره وانفعاالته، وعلى 

احلياة، بحيث يتمكن من ا�ستخدام امل�ساعر وت�ظيفها لل��س�ل اإىل قرارات �سلمية.
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حتفيز  علي  الفرد  قدرة  باأنه  االنفعايل  الذكاء   )Goleman,1995( ج�ملان  وعرَّف 
نف�سه، واأن يثابر جتاه االإحباط، واأن ي�سيطر على اندفاعه، وتاأجيل رغباته، كما ي�سمل تنظيم 
ي�سنجر  وعرَّف  واالأمل،  والتعاطف  االأحزان،  يف  الغرق  دون  التفكري  علي  والقدرة  املزاج، 
)Weisinger,1998( الذكاء على اأنه اال�ستخدام الذكي لالنفعاالت، باعتماد الفرد على اإدارة 
انفعاالته بنجاح، لت�ساعده يف ت�جيه �سل�كه وتفكريه بطرق تعزز نتائجه، وعرَّف ج�رج      
اإدراك امل�ساعر من خالل التفكري،  اأنه القدرة على  (George, 2000)الذكاء االنفعايل على 
وفهم املعرفة االنفعالية، وتنظيم امل�ساعر، بحيث ي�ستطيع الفرد اأن ي�ؤثر يف م�ساعر االآخرين.

اأما ماير و�سال�يف (Mayer. & Salovey.1993)فقد عرفا الذكاء االنفعايل على انه قدرة 
الفرد على اإدراك انفعاالته، لل��س�ل اإىل تعميم ذلك االنفعال، لي�ساعده على التفكري، والفهم، 
االنفعاالت  بتلك  املتعلق  الذهني  النم�  تنظيم  اإىل  ي�ؤدي  بحيث  االآخرين،  انفعال  ومعرفة 
وتط�يره. وكما نرى ُيعرف بع�سهم الذكاء االنفعايل باأنه الذكاء يف تفعيل ال�جدان، ويعرفه 
اأو ال�عي بامل�ساعر وال�جدان، بينما يرى  اآخرون باأنه االنتباه اإىل االنفعاالت ومنطقتها، 

اآخرون اأنه القدرة على امل�ساركة ال�جدانية مع االآخرين.
 Intelligent( وال ميكن الق�ل اإنه ال ي�جد للذكاء االنفعايل عالقة بالذكاء االأكادميي 
اأن الذكاء يتك�ن من جمم�عة من الع�امل  Quotient( الذكاء العام، فقد ات�سح مما �سبق، 
التي تتداخل يف اأداء الن�ساطات، اإ�سافة اإىل اأن ج�ملان يعترب اأن لدى الفرد عقلني هما: العقل 
ال�جداين، والعقل املنطقي، والتن�سيق بينهما يت�سف بالدمي�مة، واأ�سارت بع�ض الدرا�سات 
الذكاء  اإىل  الفرد  يحتاج  واإمنا  وتف�قه،  الفرد،  جناح  ي�سمن  ال  وحده  العام  الذكاء  اأن  اإىل 
ال�جداين، الذي يعد مفتاح النجاح يف املجاالت العلمية والعملية، فقد اأو�سح )Golman( اأن 
الذكاء املعريف ي�سهم على اأعلى تقدير بن�سبة )20 %( يف جناح الفرد يف حياته، بينما ت�سهم 
الع�امل االأخرى واأهمها الذكاء ال�جداين بن�سبة )%80(، كذلك برهنت درا�سات كاتل، )193( 
وايزنك، )1967 ( وارديل وروي�ض)1978(، على وج�د ارتباط ق�ي بني مقايي�ض ال�سخ�سية 
باملعنيني ال�جداين، واملعريف، ومع هذا فاإنه لي�ض بال�رضورة ملن ي��سف باأنه ذو ذكاء 
انفعايل مرتفع، اأن يك�ن �ساحب ذكاء اأكادميي مرتفع اأي�سا )I Q(، هذا اإذا ما اأخذنا بعني 
االعتبار نظرية الذكاء املتعدد لـ جاردنر )1993(، و ن�ستطيع الق�ل عن الذكي انفعاليا ه� 

من يتحكم بنف�سه، و بطريقة اأخرى يفهم نف�سه.
ي�سمل الذكاء االنفعايل مهارة الت�ا�سل الناجح مع: الذات، واالآخرين، فالذكاء االنفعايل 
»ال�جداين«، يت�سمن القدرة على التمييز بني م�سادر االإحباط والتعامل معها، وبالتايل فاإن 
الفرد يحافظ على واقعية تعرفه بامل�سكلة التي يحاول معاجلتها، وي�سعر اأنه لي�ض يف طريق 
االآخرين،  م�ساعر  فهم  على  وقدرته  الفرد  االنفعايل ح�سا�سية  الذكاء  يت�سمن  كما  م�سدود، 
وت�قع ردود فعلهم، واملهارات االجتماعية الالزمة لبناء عالقات جيدة معهم، مبا يف ذلك 

قدرة اال�ستماع واال�ستيعاب واالإقناع والقيادة.
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أبعاد الذكاء االنفعالي:
حدد غ�ملان يف كتابه ال�سهري بعن�ان »الذكاء االنفعايل« عام 1995، اأبعادا خم�سة 
 Emotional( اأ�سماه مقيا�ض الكفاية االنفعالية للذكاء االنفعايل، وقد و�سعها يف مقيا�ض 
efficiency( حيث تقدر الكفاية االنفعالية لل�سخ�ض، من خالل اال�ستجابة اإىل فقرات الختبار 

من قبل االآخرين، ويتك�ن هذا االختبار من خم�سة اأبعاد:
: ويعني قدرة االإن�سان على فهم م�ساعره، ومي�له،  1 .Self- Awareness بعد ال�عي بالذات

واجتاهاته، نتيجة وعي ومتابعة وتق�مي وت�جيه م�ستمر لها.
عر�ض  على  االإن�سان  قدرة  وي�سمل   : 2 .Managing Emotions االنفعاالت  اإدارة  بعد   
يف  واحلدة  اال�ستفزاز،  عن  بعيدة  اجتماعيا،  مقب�لة  بطريقة  عنها  والتعبري  م�ساعره، 

اإ�سدار االأحكام على �سل�ك االآخرين، وبالتايل قدرة الفرد على التحكم يف م�ساعره.
وت�ظيفها  امل�ساعر  ا�ستخدام  على  االإن�سان  قدرة  ويعني   : 3 .Motivation الدافعية  بعد 

لتحقيق االأهداف.
: ويعني قدرة االإن�سان على فهم م�ساعر االآخرين، والتجاوب  4 .Empathy بعد التعاطف 

معها بدفء وحنان.
: وي�سمل القدرة على التعامل مع االآخرين يف  5 .Social Skills بعد املهارات االجتماعية
واال�ستجابة  االإ�سغاء  حيث  من  التبادلية،  ذلك  ويعني  االجتماعية،  امل�اقف  خمتلف 

لالآخر، ويف مناخ ودود و�سادق.
كما حدد �شالويف وماير Mayer & Salovey. اأربعة اأبعاد لذكاء الوجدان وهي:

 : 1 .Emotional Perception and expression عنها  والتعبري  امل�ساعر   اإدراك 
على  والقدرة  االآخرين،  وم�ساعر  ال�سخ�سية،  امل�ساعر  اإىل  التعرف  على  القدرة  وي�سمل 

التعبري عن امل�ساعر ب�سكل دقيق ومالئم اجتماعيا.
 ، 2 .Emotional facilitation of thought و�س�ح التفكري من خالل التحكم يف امل�ساعر 
وفيه ت�سبح امل�ساعر جزءا من العملية املعرفية:كاالإبداع اأو حل امل�سكالت، اأو الذاكرة 
واتخاذ القرار، اأي ت�ظيف امل�ساعر للتاأثري يف و�س�ح عمليات التفكري، واإ�سفاء املناخ 

االنفعايل الإدارة العقل للم�ساعر.
: وي�سمل االإمكانات املعرفية يف معاجلة  3 .Emotional understanding فهم االنفعاالت
العالقات  ا�ستب�سار  خالل  من  الفهم  على  القدرة  وتت�سمن  االنفعالية،  املعل�مات 
االنفعاالت وع�اقبها، وكذلك  اأ�سباب هذه  ال�ق�ف على  املختلفة،  امل�ساعر  اأن�اع  بني 

ا�ستيعاب االنفعاالت، والتغريات التي حتدث حلظة االنفعاالت لدى الفرد واجلماعات.
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: وت�سمل القدرة على تنظيم االنفعاالت،  4 .Emotional management اإدارة االنفعاالت 
مع  املتن�عة  االجتماعية  امل�اقف  يف  ال�سخ�ض  لدى  وت�جيهها  و�سبطها،  ومراقبتها 
»امليتا  عليه  يطلق  فيما  النف�ض،  علم  يف  االآن  يدر�ض  البعد  هذا  اأ�سبح  وقد  االآخرين، 

انفعالية Met Emotion؛ اأي ال�عي باالنفعاالت واإدارتها.

وقد ق�شم بارون )Bar –on 1999( الذكاء النفعايل اإىل �شبعة اأبعاد هي:
البعد ال�سخ�سي، وبعد تك�ين العالقات مع االآخرين، والتكيف، والتحكم يف ال�سغ�ط، 

واملزاج العام، واالنطباع االإيجابي، والدرجة الكلية.
واعترب ديل�ك�ض وهيجز )Dulewics & Higgs1999( اأن الذكاء االنفعايل يتك�ن من 

خم�سة ع�امل هي:
ال�عي بالذات: معرفة الفرد مل�ساعره وا�ستخدامها يف اتخاذ قرارات واثقة. 1 .

تاأجيل  على  والقدرة  يع�قه،  وال  ي�ساعده  ب�سكل  النفعاالته  الفرد  اإدارة  الذات:  تنظيم  2 .
اأ�سياع احلاجات.

وت�جيهها  ذاته  حتفيز  الأجل  ؛  العميقة  وتف�سيالته  لقيمه  الفرد  ا�ستخدام  الذات:  حفز  3 .
لتحقيق اأهدافها.

التعاطف: االإح�سا�ض مب�ساعر االآخرين، والقدرة على فهمها، وعلى اإدارة نزاعات االآخرين  4 .
وانفعاالتهم.

املهارات االجتماعية: قدرة الفرد على قراءة واإدارة انفعاالت االآخرين، من خالل �سبكة  5 .
عالقات ناجحة، والعمل يف فريق ب�س�رة اإيجابية فاعلة.

كما ذكر ليفن�س�ن )Levinson ,1999( اأبعاد الذكاء االنفعايل على النح� االآتي:
االإدراك االنفعايل: اأي القدرة على معرفة االنفعاالت التي ت�سعر بها، مع ت��سيح العالقة  1 .

بني م�ساعرنا، وما نفكر فيه، وما نفعله، وما نق�له.
التحكم يف امل�ساعر: وتعني اإدارة امل�ساعر املندفعة، والتفكري ال�ا�سح. 2 .

. 3 الثقة وال�سمري احلي: اأي املحافظة على التكامل، وحتمل امل�سئ�لية لالأداء ال�سخ�سي.
. 4 فهم االآخرين: اأي احل�سا�سية مل�ساعرهم، وانفعاالتهم، واآرائهم، واالأخذ بها مع االهتمام 

الن�سط جتاههم.
احل�سا�سية الحتياجات من� االأفراد االآخرين، وم�ساندتهم مع تدعيم قدراتهم. 5 .
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الدراسات السابقة: 
الدراسات العربية:

1- درا�شة فاروق عثمان وحممد عبد ال�شميع )1998(:
اأبعاده  حتديد  مع  وتقنينه،  االنفعايل  للذكاء  مقيا�ض  اإعداد  الدرا�سة  هذه  ا�ستهدفت 
اأظهرت  وقد  وطالبة،  طالًبا   )136( حجمها  بلغ  عينة  على  الدرا�سة  واعتمدت  وع�امله، 
نتائجها: اأن الذكاء االنفعايل يتك�ن من خم�سة ع�امل هي: اإدارة االنفعاالت، و التعاطف، 
الدرا�سة من  وتعد هذه  االجتماعي،  والت�ا�سل  االنفعالية،  املعرفة  و  االنفعاالت،  تنظيم  و 

الدرا�سات االأوىل يف البيئة العربية.

2- درا�شة ال�شمادوين )2001(:
قام ال�سيد ال�سمادوين بدرا�سة م��س�ع الذكاء االنفعايل للمعلم، وت�افقه املهني، وقد 
اأثره  و  املهني،  ت�افقه  و  للمعلم،  االنفعايل  الذكاء  العالقة بني  اإىل فح�ض  الدرا�سة  هدفت 
الن�سبي يف ت�افق املعلم املهني، كما هدفت اإىل الك�سف عن اأثر جن�ض املعلم واخت�سا�سه 
االأكادميي، و �سن�ات اخلربة على الذكاء االنفعايل لديه، و قد ا�ستخدم الباحث عينة ق�امها 
)360( معلمًا و معلمة، وت��سلت الدرا�سة اإىل و ج�د عالقة ارتباطية م�جبة دالة اإح�سائية 
بني درجات مقيا�ض الذكاء االنفعايل للمعلم، و الت�افق املهني لديه يف الدرجة الكلية، و 
اأبعاده  و  للمعلم،  املهني  بالت�افق  التنب�ؤ  ميكن  اأنه  النتائج  بينت  وقد  الفرعية،  الدرجات 
اأبعاده  و  الكلية،  الدرجة  يف  االنفعايل  الذكاء  مقيا�ض  على  درجاته  خالل  من  املختلفة، 
اأبعاده  و  االنفعايل  الذكاء  يف  اجلن�سية  فروق  ج�د  و  الدرا�سة  اأو�سحت  كذلك  و  املختلفة، 
الفرعية ب�سفة عامة، ل�سالح املعلمني، كما اأظهرت الدرا�سة وج�د فروق بني االخت�سا�سات 
االأكادميية للمعلمني يف الدرجة الكلية للذكاء االنفعايل، وبعد تناول العالقات فقط، واأ�سارت 
بعد  و  االنفعايل،  للذكاء  الكلية  الدرجة  على  اخلربة  ل�سن�ات  تاأثري  وج�د  اإىل  اأي�سا  النتائج 

التعاطف و تناول العالقات.
3- درا�شة عبد العال عجوة )2002(:

الذكاء  ال�جداين، وكل من  الذكاء  االرتباطية بني  العالقة  اإىل معرفة  الدرا�سة  هدفت 
املعريف، والعمر والتح�سيل الدرا�سي، والت�افق النف�سي، وتك�نت العينة من 64 طالًبا و194 
طالبة، وقد اأ�سارت النتائج اإىل عدم وج�د عالقة دالة اإح�سائيا، بني الذكاء ال�جداين وكل 
دالة  عالقة  وج�د  عن  النتائج  ك�سفت  حني  يف  الدرا�سي،  والتح�سيل  املعريف،  الذكاء  من 
اإح�سائيا، بني الذكاء ال�جداين والت�افق النف�سي، كما اأظهرت النتائج عدم وج�د فروق بني 
البنني والبنات على مقايي�ض الذكاء ال�جداين الثالثة، وكذلك ك�سفت الدرا�سة عن عدم وج�د 

فروق بني ذوي االخت�سا�سات العلمية، واالأدبية، على مقايي�ض الذكاء ال�جداين الثالثة.
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4-درا�شة ر�شا الديدي )2005(:
هدفت الدرا�سة اإىل فح�ض العالقة بني الذكاء االنفعايل باأبعاده املختلفة، وا�سطرابات 
ال�سخ�سية، وقد بلغ اإجمايل العينة )91 ( طالبا وطالبة، وقد ك�سفت النتائج عن وج�د عالقة 
ارتباطية دالة بني اأبعاد الذكاء االنفعايل من اإعدادها، كما ك�سفت النتائج عن وج�د عالقة 
ال�سخ�سية، وخل�ست  ا�سطرابات  االنفعايل وبني عدد من  الذكاء  اأبعاد  دالة بني  ارتباطية 
النتائج اإىل اأنه كلما ارتفعت معدالت الذكاء االنفعايل، كلما انخف�ست ا�سطرابات ال�سخ�سية، 
كما ك�سفت النتائج عن وج�د فروق ذات داللة اإح�سائية بني الذك�ر واالإناث، يف مت��سط 
اجتاه  يف  املتبادلة  ال�سخ�سية  العالقات  ومعاجلة  ال�جدانية،  امل�ساركة  مقيا�ض  درجات 

االإناث، بينما كانت الفروق يف املجم�ع الكلي يف اجتاه الذك�ر.

5-درا�شة زيدان والإمام )2002(:
هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن العالقة بني الذكاء االنفعايل، وكل من اأ�ساليب التعليم، 
واأبعاد ال�سخ�سية، وتك�نت العينة من 355 طالبا وطالبة، م�زعني على �ستة تخ�س�سات 
اأعمارهم بني 21-23، وقد طبق مقيا�ض الذكاء االنفعايل،  درا�سية خمتلفة، وقد تراوحت 
الذكاء  دالة، بني  الدرا�سة وج�د عالقة  نتائج  اأظهرت  ال�سخ�سية،  واأبعاد  التعليم  واأ�ساليب 
االنفعايل، واأ�ساليب التعلم، وكان اأعالها ارتباطا اأ�سل�ب التعلم احل�ض –حركي، كما وجدت 
الذكاء  بني  عالقة  الدرا�سة  وبينت  واالنب�ساط،  االنفعايل  الذكاء  بني  دالة،  م�جبة  عالقة 
االنفعايل والع�سبية، وقد بينت الدرا�سة وج�د فروق دالة، بني الطالب ذوي التخ�س�سات 

املختلفة يف بع�ض اأبعاد الذكاء االنفعايل، وكذلك يف اأ�ساليب التعليم.

6- درا�شة عبد العظيم �شليمان امل�شدر )2007(: 
هدف البحث اإىل درا�سة العالقة بني الذكاء االنفعايل، وجمم�عة من املتغريات االنفعالية 
متثلت يف وجهة ال�سبط، وتقدير الذات، واخلجل، ومتثلت م�سكلة البحث يف الت�ساوؤل الرئي�ض 
االآتي: ما عالقة الذكاء االنفعايل ببع�ض املتغريات االنفعالية االآتية: وجهة ال�سبط وتقدير 
الذات واخلجل ؟، ومتثلت فرو�ض البحث يف �سبع فر�سيات اأجيب من خاللها على ت�ساوؤالت 
الدرا�سة، وبلغ حجم العينة 219 طالًبا وطالبة من طالب امل�ست�ى الثالث، يف كلية الرتبية 
بجامعة االأزهر بغزة، ا�ستخدمت جمم�عة من املقايي�ض؛ للح�س�ل على البيانات من اأفراد 
العينة، وهي مقيا�ض الذكاء االنفعايل، ومقيا�ض وجهة ال�سبط، و مقيا�ض اخلجل، ومقيا�ض 
)T.test( من  املئ�ي، وحتليل  الن�سبة  الن�سبي  ال�زن  ا�ستخدمت جمم�عة  الذات، كما  تقدير 
اإىل جمم�عة  الباحث  املتعدد، وقد ت��سل  االنحدار  اختبارات  االإح�سائية: منها  االأ�ساليب 

من النتائج اأهمها:
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ل�سالح  االنفعايل  الذكاء  يف  واالإناث  الذك�ر  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وج�د  1 .
الذك�ر.

وج�د فروق ذات داللة اإح�سائية بني مرتفعي ومنخف�سي الذكاء االنفعايل يف تقدير  2 .
الذات ل�سالح ذوي الذكاء االنفعايل املرتفع.

االنفعايل يف  الذكاء  اإح�سائية بني مرتفعي ومنخف�سي  ذات داللة  عدم وج�د فروق  3 .
وجهة ال�سبط واخلجل.

وج�د تاأثري دال اإح�سائيا للذكاء االنفعايل على كل من وجهة ال�سبط، وتقدير الذات  4 .
واخلجل.

الدراسات األجنبية:
)Goleman, Mark 1997( 1- درا�شة جوملان

هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن دور املع�سكرات يف تنمية تقدير الذات، والذكاء ال�جداين، 
وت��سح اأهميتها يف تنمية تقدير الذات، والذكاء ال�جداين، لدى رواد املع�سكرات، عن طريق 
تنمية االأمن البدين، وبناء االأمان ال�جداين، وخلق �سع�ر باله�ية، وتنمية ال�سع�ر باالنتماء، 
اأنه ميكن  اإىل  الدرا�سة  ال�سع�ر باملهمة، واإىل جانب هذا ت��سلت  الكفاية، وحتقيق  وتعزيز 

حتقيق هذا الهدف، من خالل تعاون ال�الدين مع اللجنة القائمة على التدريب. 

)Lindely 2001( 2- درا�شة لينديل
هدفت الدرا�سة اإىل ت��سيح العالقة بني الذكاء ال�جداين، و بع�ض املتغريات )ال�سخ�سية، 
االنب�ساطية، التكيف )و تك�نت عينة الدرا�سة من 105 طالب، 211 طالبة(، وطبقت الدرا�سة 
ب��ساطة  الدرا�سة  اأظهرت  وقد  ال�سخ�سية،  مقايي�ض  وبع�ض  للكفاءات،  ج�ملان  قائمة 
و  ال�جداين،  الذكاء  بني  دالة  م�جبة  عالقات  وج�د  ال�جدانية   )ECI( االرتباط  معامالت 
بع�ض املتغريات ال�سخ�سية )االنب�ساطية( كفاءة الذات، تقدير الذات، التفاوؤل، ووجهة ال�سبط 
اأظهرت الدرا�سة  الداخلية والتكيف( بينما ت�جد عالقة �سالبة دالة مع �سمة الع�سبية، كما 

اأي�سا اأنه ال ت�جد فروق دالة بني الطلبة و الطالبات يف الذكاء ال�جداين.

 )Burbach, Mark 2004( 3-درا�شة
تناولت الدرا�سة اأثر تطبيق مقيا�ض الذكاء االنفعايل للتنب�ؤ باأ�ساليب القيادة املختلفة، وقد 
ُفح�ض اأثر االأ�سل�ب القيادي املعتدل، واالجتاه املعريف الداخلي واخلارجي، وُطبق املقيا�ض على 
694 من القادة، حيث تبني وج�د عالقة بني اأمناط القيادة كاملة والذكاء االنفعايل، اإ�سافة 

اإىل مفه�م الذات والت�س�رات الذاتية، ووج�د عالقة بني الذكاء االنفعايل والقيادة التح�يلية.
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 (Stubbs, Elizabeth, 2005) 4-درا�شة
قام الباحث بدرا�سة العالقة بني كفاءة الذكاء االنفعايل لدى قائد الفريق، وم�ست�يات 
الذكاء  اأن كفاءة  الدرا�سة  الفريق، وبني واالأداء اجلماعي، وافرت�ست  الذكاء االنفعايل لدى 
االنفعايل لدى القائد ت�ؤثر على م�ست�يات الذكاء االنفعايل لدى املجم�عة كلها، واأن هناك 
تاأثريا اإيجابيا على فعالية الفريق، وقد جمعت البيانات من )477( فردا، واأظهرت النتائج 

اأن هناك داللة ايجابية للذكاء االنفعايل لدى قائد الفريق، على اأداء املجم�عة.

 (Gottleib, Michael 2006)5- درا�شة
احلاجة  جعلت  الدميغرايف  والتغري  والع�ملة،  التكن�ل�جيا،  ت�سارع  اأن  الدرا�سة  بينت 
اأنه  اأو�سحت  والع�رضين. كما  القرن احلادي  اإىل قيادة قادرة على م�اجهة حتديات  ملحة 
بعد التدقيق يف ممار�سات القيادة، وجد اأن ما ن�سبته من 40 % اإىل 90 % من جه�د التغيري 
التغري  واإدارة  النظم،  نهج  واتباع  التنظيمي،  التعلم  واأن  بالف�سل،  باءت  لديها،  التنظيمي 
برزت ك��سائل ملعاجلة عدم اال�ستقرار، كما اأن تعزيز التعليم، والقيادة االإن�سانية، وتط�ير 
ثقافة امل�ؤ�س�سة اأ�سا�ض لهذه االأم�ر، وقد كان الغر�ض االأ�سا�سي من الدرا�سة ه� معرفة الذكاء 
االنفعايل لدى القيادة االإن�سانية، وعالقتها بفرق التعلم التنظيمي، وقد �سملت عينة الدرا�سة 
31 مديرا، وقائد فريق من العاملني يف ال�سناعات الدفاعية، وقد وجدت الدرا�سة اأن هناك 

عالقة ذات داللة اإح�سائية بني الذكاء االنفعايل والتعلم التنظيمي.

تعقيب: 
وجماالته،  االنفعايل،  الذكاء  تناولت  اأنها  عر�ست،  التي  الدرا�سات  من  يت�سح 
وخ�سائ�سه، وحتديد اأبعاده، كما تناولت الذكاء االنفعايل، وعالقته مع متغريات اجلن�ض، و 
التح�سيل، واال�سطرابات ال�سخ�سية، واأ�ساليب التعلم، واأبعاد ال�سخ�سية، وقد كان هناك قلة 
يف الدرا�سات التي تتناول الذكاء االنفعايل لدى املعلمني، لهذا يحاول البحث التعرف على 
الذكاء االنفعايل، واأبعاده لدى املعلمني، وتاأثري متغريات اجلن�ض، و حجم املدر�سة، وامل�ؤهل 

العلمي و�سن�ات اخلدمة.

مشكلة الدراسة: 
يعّد الذكاء االنفعايل من اأهم املك�نات للقدرات واملهارات، التي جتعل املعلم قادرا 
على التعامل مع امل�اقف الي�مية وال�سغ�ط التي يتعر�ض لها، كما اأنه دافع اأ�سا�سي نح� 
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للمحيط والتعامل معه، وبالتايل  واإدراكه  على فهم ذاته  النجاح، فه� يجعل املعلم قادراً 
تتط�ر لديه اآلية متجددة، ال�ستثمار الطاقات الذاتية بناء على اأهداف وا�سحة مدف�عة بجه�د 
حقيقية، ملقاومة العقبات واكت�ساب اخلربات، والذكاء االنفعايل يتجلى يف ممار�سات تعرب 
عن �سكل االإدارة ومنطها، واالأ�سل�ب الذي يتبعه املعلم داخل غرفة ال�سف، ومن خالل ما مت 
عر�سه، ومن خالل االطالع على الدرا�سات املحلية، نرى �رضورة البحث يف م��س�ع الذكاء 
االنفعايل وجماالته ب�سكل اأو�سع واأ�سمل، وحتديداً يف البيئة الرتب�ية الفل�سطينية، ومن هنا 
االنفعايل لدى معلمي مدار�ض  الذكاء  الك�سف عن درجة  البحث احلايل، يف  تت�سكل م�سكلة 
وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف حمافظة نابل�ض، ملا للم��س�ع من اأهمية 

يف حتديد االأ�س�ض التدريبية التط�يرية الالزمة للمعلمني.

أهمية الدراسة: 
ميكن اإيجاز اأهمية الدرا�سة بالنقاط االآتية:

تهتم الدرا�سة يف درجة الذكاء االنفعايّل، لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني  1 .
يف حمافظة نابل�ض، وهي االأوىل التي تقي�ض هذا امل��س�ع يف مدار�ض وكالة الغ�ث.

�ستعطي الدرا�سة ت�س�راً وا�سحًا عن واقع الذكاء االنفعايّل لدى معلمي وكالة الغ�ث،  2 .
االإثراء  لربامج  االإعداد  اإىل  الرتب�ي،  بال�ساأن  واملعنيني  امل�س�ؤولني  �سيدفع  الذي  االأمر 

والتدريب املتعلقة يف هذا املجال.
�ست�سهم الدرا�سة يف حتديد متغريات اجلن�ض، وامل�ؤهل العلمي، وعدد املعلمني على درجة  3 .
الذكاء االنفعايل لدى املديرين يف املدار�ض التابعة ل�كالة الغ�ث يف حمافظة نابل�ض.

�ستفتح الدرا�سة الباب لدرا�سة الذكاء االنفعايل من ج�انب متعددة، و�سيك�ن لها اأثر يف  4 .
ميالد بح�ث اأخرى.

أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة اإىل حتقيق عدد من االأهداف على النح� االآتي: 

التعرف اإىل درجة الذكاء االنفعايل لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني  1 .
يف حمافظة نابل�ض.

بحث اأثر متغريات اجلن�ض، و حجم املدر�سة، وامل�ؤهل العلمي، و�سن�ات اخلدمة، على درجة  2 .
الذكاء االنفعايل لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني يف حمافظة نابل�ض.
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أسئلة الدراسة:
يف  الالجئني  وت�سغيل  غ�ث  وكالة  مدار�ض  معلمي  لدى  االنفعايل  الذكاء  درجة  ما  1 .

حمافظة نابل�ض؟
الذكاء االنفعايل لدى معلمي مدار�ض  اإح�سائية يف درجة  هل هناك فروق ذات داللة  2 .
وحجم  اجلن�ض،  ملتغريات  تعزى  نابل�ض،  حمافظة  يف  الالجئني  وت�سغيل  غ�ث  وكالة 

املدر�سة، وامل�ؤهل العلمي، و�سن�ات اخلدمة ؟

فروض الدراسة: 
�سعت الدرا�سة اإىل فح�ض الفر�سيات ال�سفرية االآتية: 

ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ست�ى الداللة α )0.05. 1 (، يف درجة الذكاء 
االنفعايل، لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني يف حمافظة نابل�ض، تعزى 

ملتغري اجلن�ض.
ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ست�ى الداللة α )0.05. 2 (، يف درجة الذكاء 
االنفعايل لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني يف حمافظة نابل�ض، تعزى 

ملتغري حجم املدر�سة.
ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ست�ى الداللة α )0.05. 3 (، يف درجة الذكاء 
االنفعايل لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني يف حمافظة نابل�ض، تعزى 

ملتغري امل�ؤهل العلمي.
ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ست�ى الداللة α )0.05. 4 (، يف درجة الذكاء 
االنفعايل لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني يف حمافظة نابل�ض، تعزى 

ملتغري �سن�ات اخلدمة.

حمددات الدراسة: 
( مدر�سة. • املحدد املكاين: مدار�ض وكالة الغ�ث يف حمافظة نابل�ض والبالغ عددها)12	

جميع املعلمني العاملني يف املدار�ض املحددة يف املحدد املكاين. • املحدد الب�رشي: 	

. • املحدد الزماين: اأجريت هذه الدرا�سة يف الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2008-2007	
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مصطلحات الدراسة:
الذكاء النفعايل: 

الذكاء االنفعايل مييز االأفراد الذين يحاول�ن التحكم يف م�ساعرهم، ومراقبة م�ساعر 
االآخرين، وتنظيم انفعاالتهم وفهمها، وهذا ميكنهم من ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات جيدة للتحكم 

(Salovey et al, 1995, 125-159( الذاتي يف امل�ساعر واالنفعاالت. �سال�يف واآخرون
التعريف الإجرائي:

 درجة ا�ستجابة املعلمني على ا�ستبانة الذكاء االنفعايل.
وكالة الغوث:

املجاالت،  خمتلف  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  رعاية  على  ت�رضف  اأممية  منظمة  هي 
ومنها التعليمية يف ال�سفة والقطاع، ودول الط�ق، اأ�س�ست يف العام 1949.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة: 

 ا�ستخدم الباحث املنهج ال��سفي التحليلي، ل��سف الظاهرة م��س�ع الدرا�سة، وحتليل 
بياناتها.

اجملتمع األصلي للدراسة:
ي�سمل املجتمع االأ�سلي للدرا�سة جميع املعلمني يف مدار�ض وكالة الغ�ث يف حمافظة 

نابل�ض، والبالغ عددهم )298( معلما ومعلمة.
 الجدول )1(

توزيع مجتمع الدراسة تبعا لمتغير المدرسة 

عدد املعلمات  املدر�شة  عدد املعلمني  املدر�شة 
13 بنات نابل�ض االأ�سا�سية 14 ذك�ر نابل�ض االأ�سا�سية 
23 بنات رقم 1 االأ�سا�سية 22 ذك�ر رقم 1 االأ�سا�سية
29 بنات بالطة االأ�سا�سية االأوىل  32 ذك�ر بالطه االأ�سا�سية االأوىل
30 بنات بالطة االأ�سا�سية الثانية 26 ذك�ر بالطه االأ�سا�سية الثانية 
32 بنات ع�سكر االأ�سا�سية االأوىل 24 ذك�ر ع�سكر االأ�سا�سية االأوىل 
25 بنات ع�سكر االأ�سا�سية الثانية  28 ذك�ر ع�سكر االأ�سا�سية الثانية 

298 املجموع الكلي 
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عينة الدراسة: 
اإىل  العينة  حجم  بلغ  حيث  االأ�سلي،  املجتمع  من   )%  40( من  الدرا�سة  عينة  تك�نت 

)120 ( معلما ومعلمة، اختريوا بطريقة ع�س�ائية، وقد ا�سرتجعت )115 ( ا�ستبانة منها.

أداة الدراسة: 
لع الباحث على جمم�عة من مقايي�ض الذكاء االنفعايل، التي ت�ستخدم لقيا�ض الذكاء  اطَّ
االنفعايل وجماالته، ومن تلك املقايي�ض ج�ملان )1995(، عثمان وعبد ال�سميع )1998(، 
 )5( بلغت )43( فقرة م�زعة على  االأداة حيث  مت فقرات  واالإمام )2002(، و�سمنِّ وزيدان 

جماالت.
 الجدول )2(:

توزيع مجاالت األداة وعدد الفقرات
عدد الفقراتالبعد

7ال�عي الذاتي
7اإدارة االنفعاالت والتنظيم الذاتي

9الدافعية ال�سخ�سية 
8التعاطف مع االآخرين
12املهارات االجتماعية

43املجموع
صدق األداة: 

عر�ست االأداة على )5( حمكمني، وقد اأجمع�ا على الفقرات األ )43( بعد اأن حذفت )3( 
فقرات، ثم طبقت االأداة على عينة من )20( معلمًا ومعلمة، وُح�سب معامل ارتباط بري�س�ن، 

ملجاالت االأداة، والدرجة الكلية، حيث كانت دالة على كافة املجاالت.

ثبات األداة: 
ُح�سب معامل الثبات )ك�رنباخ الفا ( لكافة املجاالت وللدرجة الكلية حيث بلغ ثبات 

االأداة )0.81 (.

املعاجلة اإلحصائية:
التكرارات واملت��سطات احل�سابية والن�سب املئ�ية. 1 .

) 2 .T. test independent sample( اختبار ت لداللة الفروق
 3 .“sheffe” )One Way ANOVA(، ثم تال ذلك اختبار �سيفيه  االأحادي  التباين  حتليل 

الإيجاد الفروق بني املت��سطات..
معامل ارتباط بري�س�ن. 4 .

معامل ارتباط كرونباخ الفا.  5 .
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نتائج الدراسة:
 اأوال: النتائج املتعلقة بال�س�ؤال االأول:

يف  الالجئني  وت�سغيل  غ�ث  وكالة  مدار�ض  معلمي  لدى  االنفعايل  الذكاء  درجة  ما 
حمافظة نابل�ض ؟

لكل  املئ�ية  والن�سب  احل�سابية،  املت��سطات  ا�ستخدمت  ال�س�ؤال  عن  االإجابة  اأجل  من 
جمال من جماالت الذكاء االنفعايل، وللدرجة الكلية، كما ه� مبني يف اجلداول: )3( و)4( 

و)5( و)6( و)7( واجلدول )8( يبني ترتيب املجاالت تبًعا للدرجة.
 ومن اأجل تف�سري النتائج اعتمدت الن�سب املئ�ية االآتية:

)80% فاأكرث درجة فاعلية كبرية جداً ( )50-59.5% درجة فاعلية قليلة (.
)70%- 79.5% درجة فاعلية كبرية ( )اقل من 50% درجة فاعلية قليلة جداً (.

)60-69.5% درجة فاعلية مت��سطة (.

 الجدول )3(:
المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األول )الوعي بالذات(: 

Self –Awareness

متو�شط الفقرة الرقم 
ال�شتجابة

الوزن 
الدرجةالن�شبي

كبرية3.7274.55لدى وعي مبا اأ�سعر به 1
كبرية جدا4.2384.61اأفهم اإىل اأي درجة ت�ؤثر م�ساعري على �سل�كي واأدائي 2

كبرية جدا4.2184.24لدي فكرة جيدة عن نقاط الق�ة وال�سعف يف �سخ�سيتي3

كبرية جدا4.0380.61اأحلل االأ�سياء التي حتدث يل واعك�سها على االأ�سياء التي حدثت بالفعل4
كبرية جدا4.2885.70 لدي ا�ستعداد كبري لال�ستفادة من االآخرين5
كبرية جدا4.1382.67ابحث عن الفر�ض التي تعطيني فكرة اأكرث عن نف�سي 6
كبرية جدا4.0681.33اأ�سع اأخطائي يف االعتبار 7

كبرية جدا4.0981.88الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول )3( اأن درجة الذكاء االنفعايل لفقرات جمال ال�عي الذاتي، كانت 
كبرية جدا على الفقرات )2، 3، 4،5 6،7(، حيث تراوحت الن�سبة املئ�ية لال�ستجابة عليها 
بني )81.33 %- 85.70 %(، وكانت كبرية على الفقرة )1(، حيث و�سلت الن�سبة املئ�ية 
حيث  مت��سطة  كانت  للمجال،  الكلية  بالدرجة  يتعلق  وفيما   ،)%74.55( اإىل  لال�سـتجابة 

و�سلت الن�سبة املئ�ية لال�ستجابة اإىل)81.88 %(.
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 الجدول )4(:
المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني »إدارة االنفعاالت والتنظيم الذاتي« 

الدرجةالوزن الن�شبيمتو�شط ال�شتجابةالفقرة الرقم 

مت��سطة3.3366.60اأ�ستطيع اأن احتفظ بهدوئي وقت االأزمات8
كبرية جدا4.2585.09اأفكر برتكيز واأظل متاأماًل عندما اأك�ن حتت �سغط 9

كبرية3.9378.79اأنظر نظرة كلية )�ساملة( جلميع ما اأق�م به من اأعمال 10
كبرية3.8877.70يثق االأفراد بي )ي�ستطيع�ا االعتماد على كليًا(11
كبرية3.8376.73اأ�سمم على ما اأقتنع به �سخ�سيًا 12
كبرية جدا4.0180.36اأتعامل مع الغري ب�س�رة جيدة13
كبرية3.8176.24اأك�ن مرنًا عند م�اجهتي للم�ساعب 14

كبرية3.8677.25الدرجة الكلية

االنفعاالت  »اإدارة  لفقرات جمال  االنفعايل  الذكاء  اأن درجة   يت�سح من اجلدول )4( 
املئ�ية  الن�سبة  تراوحت  )9، 13(، حيث  الفقرات  الذاتي«، كانت كبرية جدا على  والتنظيم 
لال�ستجابة عليها بني )80.36 %- 85.09 %(، وكانت كبرية على الفقرات )10،11،12،14(، 
حيث تراوحت الن�سبة املئ�ية لال�سـتجابة بني )76.24%- 78.79(، وكانت مت��سطة على 
الفقرة )8(، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال كانت كبرية، حيث و�سلت الن�سبة املئ�ية 

لال�ستجابة اإىل)77.25 %(.
 الجدول )5(:

المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثالث »الدافعية الشخصية« 

متو�شط الفقرة الرقم 
ال�شتجابة

الوزن 
الدرجةالن�شبي

كبرية3.8376.61اأ�سع اأهداف �سعبة املنال15

كبرية3.6573.09اأحتمل امل�سئ�لية واأحتدى املخاطر من اأجل اإجناز االأهداف 16

كبرية جدا4.3286.42 اأهتم بنتائج االأم�ر17

كبرية جدا4.3386.67ابحث عن معل�مات عن كيفية حتقيق اأهدايف،وتط�ير اأدائي 18

كبرية جدا4.1082.06 اأهتم بكل كبرية و�سغرية تطلب مني. 19

كبرية3.7975.88ابحث دائمًا عن فر�ض لكي اأعمل اأ�سياء جديدة20

كبرية جدا4.0681.21اختار االجتاه االإيجابي حتى عندما اأواجه بعقبات 21

كبرية جدا4.0080.12اأركز على النجاح اأكرث من الرتكيز على الف�سل22

كبرية جدا4.1382.67ال األ�م نف�سي كثرياً على اأخطائي ال�سخ�سية23

كبرية جدا4.0280.46الدرجة الكلية
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يت�سح من اجلدول )5( اأن درجة الذكاء االنفعايل لفقرات جمال »الدافعية ال�سخ�سية« 
املئ�ية  الن�سبة  تراوحت  حيث   )23،22  21،19  ،18  ،17( الفقرات  على  جدا  كبرية  كانت 
الفقرات )15،16،20(  لال�ستجابة عليها بني )81.33 %- 86.67 %( وكانت كبرية على 
يتعلق  وفيما   ،)%  76.61  -%73.09( بني  لال�سـتجابة  املئ�ية  الن�سبة  تراوحت  حيث 
لال�ستجابة  املئ�ية  الن�سبة  و�سلت  حيث  جدا  كبرية  كانت  فقد  للمجال  الكلية  بالدرجة 

اإىل)80.46 %(.
 الجدول )6(:

المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابع »التعاطف مع 
اآلخرين« 

مت��سط الفقرة الرقم 
اال�ستجابة

ال�زن 
الدرجةالن�سبي

كبرية جدا4.5791.40ًاأهتم مب�ساعر وردود اأفعال االآخرين24

كبرية جدا4.3887.76ًاأحرتم الراأي االآخر و ل� مل يكن يتفق مع راأي25

كبرية جدا4.3887.76اأنا ح�سا�ض مع االآخرين26

كبرية جدا4.5290.42ًاأقدم امل�ساعدة واأحاول اأن اأ�ساعد االآخرين الإجناز اأعمالهم 27

كبرية جدا4.4188.36ًاأك�ن م�رضور لنجاح االآخرين28

كبرية جدا4.3587.15ًاأنا م�ستعد لتدريب وت�جيه االآخرين 29

كبرية جدا4.2685.21ًاأحرتم االأفراد الذين ينتم�ن اإىل اأخالقيات متن�عة30

مت��سطة3.2064.01اأرتبط باالأفراد املختلفني معي ارتباط كبري31

كبرية جدا4.2585.17ًالدرجة الكلية

 يت�سح من اجلدول )6( اأن درجة الذكاء االنفعايل لفقرات جمال »الدافعية ال�سخ�سية« 
كانت كبرية جدا على الفقرات )24، 25، 27،26 30،29،28 (، حيث تراوحت الن�سبة املئ�ية 
لال�ستجابة عليها بني )85.21 %- 91.40%(، وكانت كبرية على الفقرة )31(، حيث و�سلت 
للمجال، كانت  الكلية  بالدرجة  يتعلق  اإىل )64.01 %(، وفيما  املئ�ية لال�سـتجابة  الن�سبة 

كبرية جدا، حيث و�سلت الن�سبة املئ�ية لال�ستجابة اإىل)85.17 %(.
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 الجدول )7(:
المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الخامس »المهارات 

االجتماعية« 

مت��سط الفقرة الرقم 
اال�ستجابة

ال�زن 
الدرجةالن�سبي

كبرية3.7074.06اأمتتع مبهارة االندماج مع االآخرين32

كبرية3.5270.42اأ�ستطيع االت�سال بفاعلية و�سفافية33

كبرية3.6973.82 اأنا م�ستمع جيد34

كبرية3.6973.82 اأ�ستطيع اأن اأقنع االآخرين ب�جهه نظري.35

كبرية3.6172.24اأ�ستطيع التعامل مع االأفراد امل�سككني باأ�سل�ب معني 36

اأ�سجع املناق�سات احلرة واملتخ�س�سة، عندما تظهر 37
كبرية3.5070.18االختالفات

كبرية3.7374.67اأحل امل�ساكل بناء على املك�سب للجميع38

كبرية3.8376.73اأبني عالقات �سخ�سية مع االآخرين 39

كبرية3.7074.06اأ�ساعد على تاأ�سي�ض مناخ اإيجابي يف العمل 40

اأقدم من�ذج جيد للجماعة مثل )االحرتام، امل�ساعدة، 41
كبرية3.5270.42التعاون (

كبرية3.6973.82اأ�سجع ال�سيا�سة ال�سابطة التي حتكم امل�ؤ�س�سة 42

كبرية3.6973.82اأ�سجع امل�ساركة من كل فرد عندما اأعمل يف فريق43

كبرية3.6573.11الدرجة الكلية

 يت�سح من اجلدول )7( اأن درجة الذكاء االنفعايل لفقرات جمال "املهارات االجتماعية"، 
كانت كبرية جداً على جميع فقرات هذا املجال )43-32(، حيث تراوحت الن�سبة املئ�ية 
لال�ستجابة عليها بني )70.18 %- 74.06%(، و فيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال، كانت 

كبرية اأي�سا، حيث و�سلت الن�سبة املئ�ية لال�ستجابة اإىل)73.11 %(.
والإجمال النتائج قام الباحث بح�ساب جمم�ع املت��سطات، وال�زن الن�سبي، والرتتيب 

لكل بعد من اأبعاد اال�ستبانة، واجلدول )8( ي��سح ذلك.
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 الجدول )8(:
مجموع المتوسطات والوزن النسبي والترتيب

الرتتيبالدرجةال�زن الن�سبياملت��سطاالأبعاد

2كبرية جدا4.0981.88ال�عي بالذات

4كبرية3.8677.25اإدارة االنفعاالت والتنظيم الذاتي

3كبرية جدا4.0280.46الدافعية ال�سخ�سية

1كبرية جدا4.2585.17ًالتعاطف مع االآخرين

5كبرية3.6573.11املهارات االجتماعية

كبرية3.9779.48الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول )8( اأن املجال الرابع "التعاطف مع االآخرين"، احتل املرتبة االأوىل 
الذاتي"،  "ال�عي  االأول  ن�سبي قدره )85.17%( بدرجة كبرية جداً، يلي ذلك املجال  ب�زن 
فقد احتل املرتبة الثانية ب�زن ن�سبي قدره )81.88%( بدرجة كبرية جدا، ثم جاء املجال 
الثالث "الدافعية ال�سخ�سية"، فقد احتل املرتبة الثالثة ب�زن ن�سبي قدره )80.46%( بدرجة 
الذاتي”، فقد احتل املرتبة  “اإدارة االنفعاالت والتنظيم  الثاين  كبرية جدا، ثم جاء املجال 
الرابعة ب�زن ن�سبي قدره )77.25%( بدرجة كبرية، واأخريا جاء املجال اخلام�ض "املهارات 

االجتماعية"، فقد احتل املرتبة اخلام�سة ب�زن ن�سبي قدره )73.11%( بدرجة كبرية.

ثانيا: النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل ونصها:
درجة  يف   ،)0.05  ≥α( الداللة  م�ست�ى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  ت�جد  »ال 
نابل�ض،  الالجئني يف حمافظة  وت�سغيل  لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث  االنفعايل  الذكاء 

تعزى ملتغري اجلن�ض )ذكر، اأنثى(.
" T. test" وللتحقق من �سحة هذه الفر�سية قام الباحث با�ستخدام اختبار
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 الجدول )9(:
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة “ت” الستبانة الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير 

الجنس )ذكر، أنثى(

االنحراف املت��سطالعدداجلن�ضاالأبعاد
م�ست�ى قيمة »ت«املعياري

الداللة

دالة 5841.5145.4482.989ذكرال�عي بالذات
5738.2774.167اأنثى

اإدارة االنفعاالت 
والتنظيم الذاتي

دالة 5829.3406.4142.096ذكر
5727.8113.597اأنثى

الدافعية ال�سخ�سية
دالة 5831.2775.3603.672ذكر
5729.9193.139اأنثى

التعاطف مع االآخرين
غري دالة5835.3195.2011.81ذكر
5733.1893.324اأنثى

5838.5143.441ذكراملهارات االجتماعية
غري دالة1.85

5735.2774.232اأنثى

الدرجة الكلية
دالة 5835.1985.1723.993ذكر
5732.8943.691اأنثى

“ت” اجلدولية على  اأكرب من قيمة  “ت” املح�س�بة،  اأن قيمة  يت�سح من اجلدول )9( 
والدافعية  الذاتية،  االنفعاالت  واإدارة  ال�عي  جماالت  وعلى  لال�ستبانة،  الكلية  الدرجة 
جمايل  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  هناك  تكن  مل  بينما  الذك�ر،  ل�سالح  ال�سخ�سية 

التعاطف مع االآخرين، واملهارات االجتماعية.

ثالثا: النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية ونصها:
ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ست�ى الداللة )α≤ 0.05( يف درجة الذكاء 
االنفعايل لدى معلمي وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني يف حمافظة نابل�ض تعزى ملتغري حجم 

املدر�سة.
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 الجدول )10(:
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ت« الستبانة درجة الذكاء االنفعالي لدى 

معلمي مدارس وكالة الغوث في محافظة نابلس تبعا لمتغير حجم المدرسة 

االنحراف املت��سطالعددحجم املدر�سةاالأبعاد
م�ست�ى قيمة »ت«املعياري

الداللة

403.55.6اأقل من 25 معلمال�عي بالذات
غري دالة1.34

25753.24.1 فاأكرث

اإدارة االنفعاالت 
والتنظيم الذاتي

402.96.4اأقل من 25 معلم
غري دالة0.94

25752.73.8 فاأكرث

الدافعية ال�سخ�سية
403.85.5اأقل من 25 معلم

غري دالة1.54
25753.54.1 فاأكرث

التعاطف مع االآخرين
404.15.02اأقل من 25 معلم

غري دالة1.34
25753،23.8 فاأكرث

403.055.6اأقل من 25 معلماملهارات االجتماعية
غري دالة1.14

25753.24.1 فاأكرث

الدرجة الكلية
403.475.6اأقل من 25 معلم

غري دالة1.23
25753.163.9 فاأكرث

يت�سح من اجلدول )10( اأن قيمة »ت« املح�س�بة اأقل من قيمة »ت« اجلدولية يف جميع 
اإح�سائية  الكلية لال�ستبانة، وهذا يدل على عدم وج�د فروق ذات داللة  االأبعاد، والدرجة 

للذكاء االنفعايل، تعزى ملتغري حجم املدر�سة.

رابعا: النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة ونصها:
درجة  يف   ،)0.05  ≥α( الداللة  م�ست�ى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  ت�جد  "ال 
الذكاء االنفعايل، لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني يف حمافظة نابل�ض، 

تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي" )دبل�م، بكال�ري��ض، ماج�ستري فاأكرث(.
االأحادي  التباين  اأ�سل�ب حتليل  الباحث  ا�ستخدم  الفر�سية،  وللتحقق من �سحة هذه 

.one way ANOVA
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 الجدول )11(:
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ف« الستبانة الذكاء االنفعالي لمتغير المؤهل 

العلمي )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأكثر(

درجات جمم�ع املربعاتم�سدر التبايناالأبعاد
احلرية

مت��سط 
م�ست�ى قيمة »ف«املربعات

الداللة

ال�عي بالذات
0.6020.20بني املجم�عات

غري دالة 0.204
اإح�سائيا 89.471120.35داخل املجم�عات

90.07114املجم�ع

اإدارة االنفعاالت 
والتنظيم الذاتي

1.3720.42بني املجم�عات
غري دالة 1.587

اإح�سائيا 46.481120.18داخل املجم�عات
47.76114املجم�ع

الدافعية 
ال�سخ�سية

0.1320.43بني املجم�عات
غري دالة 1.115

اإح�سائيا 53.271120.21داخل املجم�عات
53.40114املجم�ع

التعاطف مع 
االآخرين

2.9320،97بني املجم�عات
غري دالة 1.424

اإح�سائيا 45.631120.18داخل املجم�عات
48.56114املجم�ع

املهارات 
االجتماعية

1.0020.33بني املجم�عات
غري دالة 0.743

اإح�سائيا 48.711120.192داخل املجم�عات
49.72114املجم�ع

الدرجة الكلية
0.3021.02بني املجم�عات

غري دالة 1.212
اإح�سائيا 24.881129.76داخل املجم�عات

25.18114املجم�ع

يت�سح من اجلدول )11( اأن قيمة “ ف” املح�س�بة، اأقل من قيمة “ف” اجلدولية عند 
م�ست�ى داللة )0.05( على جميع جماالت الذكاء االنفعايل )ال�عي الذاتي، اإدارة االنفعاالت، 
االجتماعية(  واملهارات  االآخرين،  مع  والتعاطف  ال�سخ�سية،  الذاتي،الدافعية  والتنظيم 
اإح�سائية يف هذه االأبعاد تعزى ملتغري  اأنه ال ت�جد فروق ذات داللة  اأي  الكلية،  والدرجة 

امل�ؤهل العلمي.
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خامسا: النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة ونصها:
درجة  يف   )0.05  ≥α( الداللة  م�ست�ى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  ت�جد  "ال 
نابل�ض  حمافظة  يف  الالجئني  وت�سغيل  غ�ث  وكالة  مدار�ض  معلمي  لدى  االنفعايل  الذكاء 

تعزى ملتغري �سن�ات اخلدمة " دون 5�سن�ات، )5-10 ( �سن�ات، اأكرث من 10 �سن�ات(
االأحادي  التباين  اأ�سل�ب حتليل  الباحث  ا�ستخدم  الفر�سية،  وللتحقق من �سحة هذه 

.one way ANOVA
 الجدول )12(:

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ف« الستبانة درجة الذكاء االنفعالي تعزى 
لمتغير سنوات الخدمة

درجات جمم�ع املربعاتم�سدر التبايناالأبعاد
احلرية

مت��سط 
م�ست�ى قيمة »ف«املربعات

الداللة

ال�عي بالذات
1.31620.205بني املجم�عات

دالة 3.204
اإح�سائيا 25.4151120.250داخل املجم�عات

26.731114املجم�ع

اإدارة االنفعاالت 
والتنظيم الذاتي

0.10320.454بني املجم�عات
غري دالة 0.362

اإح�سائيا 39.1671120.339داخل املجم�عات
39.272114املجم�ع

الدافعية ال�سخ�سية
1.25120.403بني املجم�عات

غري دالة 0.568
اإح�سائيا 44.7801120.363داخل املجم�عات

46.031114املجم�ع

التعاطف مع 
االآخرين

1.48620.156بني املجم�عات
غري دالة 0.818

اإح�سائيا 53.1311120.408داخل املجم�عات
54.617114املجم�ع

املهارات 
االجتماعية

1.23920.625بني املجم�عات
غري دالة 0.383

اإح�سائيا 33.3891120.383داخل املجم�عات
34.628114املجم�ع

الدرجة الكلية
1.48620.510بني املجم�عات

غري دالة 1.212
اإح�سائيا 54.1241120.339داخل املجم�عات

55.610114املجم�ع
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اأقل من قيمة »ف« اجلدولية عند  اأن قيمة »ف« املح�س�بة،  يت�سح من اجلدول )12( 
الذاتي،  والتنظيم  االنفعاالت  واإدارة  الذاتي،  )ال�عي  جماالت  على   )0.05( داللة  م�ست�ى 
اأنه ال ت�جد فروق ذات  اأي  والدافعية ال�سخ�سية، والتعاطف مع االآخرين( والدرجة الكلية، 
داللة اإح�سائية يف هذه االأبعاد، تعزى ملتغري �سن�ات اخلدمة، بينما كانت هناك فروق على 
جمال ال�عي الذاتي، ومن اأجل حتديد الفروق بني فئات �سن�ات اخلدمة، اأتبع حتليل التباين 
االأحادي باختبار �سفيه )Scheffe Test( حيث كانت الفروق بني من هم دون خم�ض �سن�ات، 

وبني �سن�ات خدمتهم 5- 10 �سن�ات ل�سالح من �سن�ات خدمتهم )5- 10 �سن�ات(.

مناقشة النتائج: 
اأول: مناق�شة النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول ون�شه:

يف  الالجئني  وت�سغيل  غ�ث  وكالة  مدار�ض  معلمي  لدى  االنفعايل  الذكاء  درجة  ما 
حمافظة نابل�ض ؟.

اأظهرت نتائج اجلدول)8( اأن درجة الذكاء االنفعايل الكلية كانت كبرية، حيث و�سلت 
الذكاء  اأن  اإىل  النتيجة،  هذه  الباحث  ويعزو   ،)%79.48( اإىل  لال�ستجابة  املئ�ية  الن�سبة 
الي�مي مع  احتكاكهم  املعلم�ن من  اكت�سبها  التي  الي�مية  املهارات  االنفعايل مرتبط يف 
بع�سهم بع�سًا، ومن خالل الدورات املختلفة التي يتعر�س�ن لها، االأمر الذي يجعلهم يط�رون 
اآليات تكيفية يف التحكم يف انفعاالتهم واإدارتها، وهذا ع��سا عن ارتباط الذكاء االنفعايل 

بالقدرات الذاتية، واالجتماعية للفرد، والتي من خاللها يتفاعل مع حميطه االجتماعي.
جاء  االأوىل،  املرتبة  على  االآخرين  مع  التعاطف  جمال  ح�س�ل  اأن  الباحث  ويرى 
من�سجما مع ثقافة املجتمع الفل�سطيني من جهة، ب�سفته جمتمعًا قائمًا على التعاون من 
جهة، وك�نه عاطفيا من جهة اأخرى، وهذا االأمر نتيجة طبيعية لروح العمل اجلماعي داخل 
اأنه ما زالت هناك حاجة  املدار�ض، التي ت�سكل االأ�سا�ض يف العمل الرتب�ي، ويرى الباحث 
لتط�ير مفه�م الذكاء االنفعايل، من خالل دورات تدريبية، وبخا�سة يف م��س�عي ال�عي 

الذاتي، واملهارات االجتماعية.

ثانيا: مناق�شة النتائج املتعلقة بالفر�شية الأوىل ون�شها: 
درجة  يف   ،)0.05 ≥α  ( الداللة  م�ست�ى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  ت�جد  "ال 
الذكاء االنفعايل لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني يف حمافظة نابل�ض"، 

تعزى ملتغري اجلن�ض )ذكر، اأنثى(.
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اجلدولية  »ت«  قيمة  من  اأكرب  املح�س�بة،  »ت«  قيمة  اأن   )9( اجلدول  نتائج  اأظهرت 
على الدرجة الكلية لال�ستبانة، وعلى جماالت ال�عي، واإدارة االنفعاالت الذاتية، والدافعية 
جمايل  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  هناك  تكن  مل  بينما  الذك�ر،  ل�سالح  ال�سخ�سية 

التعاطف مع االآخرين، واملهارات االجتماعية.
ويرى الباحث اأن الذك�ر اأكرث قدرة على التعامل مع امل�اقف الي�مية وذلك بفعل ثقافة 
املجتمع الذي ما زال مينح الفر�سة للذكر اأكرث من منحها لالأنثى، وبالتايل فقد اكت�سب الذكر 
اإدارة انفعاالته ب�سكل اكرب من االإناث بفعل ما مينحه املجتمع من امتيازات،  القدرة على 
وبحكم الر�سيد الرتاكمي للم�اقف التي اأك�سبته ح�سانة مكنته من اإدارة انفعاالته، وحفزه 
لنف�سه للقيام باالأم�ر التي تهمه، االأمر الذي يعني �رضورة االلتفات لتدريب املعلمات على 

كيفية اإدارة االنفعال وحث الدافعية ال�سخ�سية.

ثالثا: مناق�شة النتائج املتعلقة بالفر�شية الثانية:
درجة  يف   )0.05  ≥α( الداللة  م�ست�ى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  ت�جد  "ال 
نابل�ض  حمافظة  يف  الالجئني  وت�سغيل  غ�ث  وكالة  مدار�ض  معلمي  لدى  االنفعايل  الذكاء 

تعزى ملتغري حجم املدر�سة" )اأقل من 25 معلم، 25 معلم فاأكرث(.
اأظهرت نتائج اجلدول )10( اأن قيمة “ت” املح�س�بة تبعا ملتغري حجم املدر�سة اأقل 
من قيمة “ت” اجلدولية يف جميع االأبعاد والدرجة الكلية لال�ستبانة، وهذا يدل على عدم 

وج�د فروق ذات داللة اإح�سائية للذكاء االنفعايل تعزى ملتغري حجم املدر�سة.
ويرى الباحث اأن حجم املدر�سة قد ي�ؤثر على جمال اإدارة االنفعاالت �سلبا اأو اإيجابا، 
ولكن ال ي�ؤثر حجم املدر�سة على جممل الذكاء االنفعايل ودرجته الكلية، ومع اأن النتائج 
اأظهرت عدم وج�د فروق على اأي جمال من املجاالت، منها اإدارة االنفعاالت حتديداً، فهذا 
يعني اأن العالقات ي�س�دها ن�ع من الهدوء واالن�سجام، واأن املدار�ض ت�سري وفق نظام مفه�م 

ووا�سح للجميع، ال يتاأثر بزيادة عدد املعلمني.

رابعا: مناق�شة النتائج املتعلقة بالفر�شية الثالثة:
"ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ست�ى الداللة )α≤ 0.05(، يف درجة الذكاء 
االنفعايل لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث وت�سغيل الالجئني يف حمافظة نابل�ض"، تعزى 

ملتغري امل�ؤهل العلمي )دبل�م، بكال�ري��ض، ماج�ستري فاأكرث(.



درج��ة الذكاء االنفعال��ي لدى معلمي م��دارس وكالة غوث 

د. حسن نبيل رمضانوتش��غيل الالجئني الفلس��طينيني في محافظ��ة نابلس

72

اأظهرت نتائج اجلدول )11( اأن قيمة “ف” املح�س�بة، اأقل من قيمة “ف” اجلدولية، 
واإدارة  الذاتي،  )ال�عي  االنفعايل  الذكاء  جماالت  جميع  على   ،)0.05( داللة  م�ست�ى  عند 
واملهارات  االآخرين،  مع  التعاطف  و  ال�سخ�سية،  والدافعية  الذاتي،  والتنظيم  االنفعاالت 
اإح�سائية يف هذه االأبعاد،  اأنه ال ت�جد فروق ذات داللة  اأي  االجتماعية( والدرجة الكلية، 

تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
االآخرين  وتفهم  االنفعاالت،  على  ال�سيطرة  ل�رضورة  املعلمني  اإدراك  اأن  الباحث  يرى 
والتحكم بردات الفعل و�سقلها يف منظ�مة العمل الرتب�ي والعالقات االجتماعية التي ت�سكل 
والكل  الذاتية،  االإدارة  اأهمية  يدرك  فالكل  النتيجة،  هذه  يف  ال�سبب  كان  االنفعايل،  ذكاءه 
يحاول ال��س�ل اإىل اأهدافه �سمن ما يراه منا�سبًا، وبدوافع يحددها املعلم نف�سه، اإ�سافة اإىل 
اأن هذا الن�ع من الذكاء يختلف عن الذكاء االأكادميي، فقد يك�ن هناك معلم يتفاوت مع اآخر 

يف م�ؤهله العلمي، ولكن هذا ال يجعله بال�رضورة متفاوتًا معه بالذكاء االنفعايل.

خام�شا: مناق�شة النتائج املتعلقة بالفر�شية الرابعة:
درجة  يف   ،)0.05  ≥α( الداللة  م�ست�ى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  ت�جد  "ال 
نابل�ض،  الالجئني يف حمافظة  وت�سغيل  لدى معلمي مدار�ض وكالة غ�ث  االنفعايل  الذكاء 

تعزى ملتغري �سن�ات اخلدمة )دون 5�سن�ات، )5-10 ( �سن�ات، اأكرث من 10 �سن�ات(.
اأظهرت نتائج اجلدول )12( اأن قيمة “ف” املح�س�بة اأقل من قيمة “ف” اجلدولية عند 
الذاتي،  والتنظيم  االنفعاالت  واإدارة  الذاتي،  )ال�عي  جماالت  على   )0.05( داللة  م�ست�ى 
اأنه ال ت�جد فروق ذات  اأي  والدافعية ال�سخ�سية، و التعاطف مع االآخرين( والدرجة الكلية، 
داللة اإح�سائية يف هذه االأبعاد، تعزى ملتغري �سن�ات اخلدمة، بينما كانت هناك فروق على 
جمال ال�عي الذاتي، ومن اأجل حتديد الفروق بني فئات �سن�ات اخلدمة، اأُتبع حتليل التباين 
االأحادي باختبار �سفيه )Scheffe Test(، حيث كانت الفروق بني من هم دون خم�ض �سن�ات، 

ومن �سن�ات خدمتهم 5- 10 �سن�ات، ل�سالح من �سن�ات خدمتهم )5- 10 �سن�ات(.
اأعلى تقبال للحياة  اأ�سبح�ا  اأن من �سن�ات خدمتهم )5- 10( �سن�ات  الباحث  ويرى 
املدر�سية وي�مياتها وامل�اقف ال�سفية املختلفة التي حت�سل معهم، وبالتايل اأ�سبح�ا اأكرث 
قدرة على ممار�سة ذكائهم االنفعايل مع امل�اقف التعليمية واالأنظمة املدر�سية واحليثيات 
املتكررة التي اأ�سبحت جزءاً من عملهم الي�مي، بعك�ض املعلمني الذين �سن�ات خدمتهم اأقل 
من خم�ض �سن�ات، فهم ما زال�ا يف بداية م�س�ارهم التعليمي ووحديثي العهد يف عملهم، وما 

يرافقه من تفا�سيل يحتاج�ن الأن يتقن�ا التعامل معها انفعاليا.
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التوصيات: 
ي��سى الباحث مبا ياأتي:

للمعلمني  االنفعايل  الذكاء  تنمية  يف  اخلا�سة  والتدريبات  الدورات  من  العديد  اإعطاء  1 .
والطلبة على حد �س�اء.

االهتمام بتدريب املعلمات على ن�احي اإدارة االنفعاالت وتنظيمها. 2 .
ت�سجيع االبتكارات الذاتية التي تعمق الذكاء االنفعايل لدى املعلمني. 3 .

الدرا�سي،  والتح�سيل  باالأداء  االنفعايل  الذكاء  عالقة  تتناول  اأخرى  باأبحاث  القيام  4 .
وج�انب تتعلق بال�سخ�سية واأمناطها.
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