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امللخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة تأثير أبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) على أبعاد
القدرة على القيادة التربوية (املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري املدارس في سلطنة
ُعمان ،وتحليل الفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية ً
تبعا ملتغيرات (النوع االجتماعي ،واملحافظة التعليمية) ،تكونت عينة
الدراسة من (ً )336
مديرا ومديرة ،تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة .واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،ومقياس دليب سينج ()2006
للذكاء الوجداني ،ومقياس مرس ي ( )2001للقدرة على القيادة التربوية .وتم تحليل البيانات عن طريق اإلحصائيات الوصفية ،واالنحدار الخطي
ً
املتعدد؛ وتحليل التباين متعدد املتغيرات باستخدام ( .)SPSSأظهرت النتائج :أن هناك أثرا للذكاء الوجداني على القدرة على القيادة التربوية،
وهذا األثر يعتمد على املستوى الذي يتمتع به مديرو املدارس في كل مكون من مكونات الذكاء الوجداني .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين
ُبعد الحساسية الوجدانية ً
تبعا للنوع االجتماعي لصالح اإلناث ،وعدم وجود فروق بين أبعاد النضج الوجداني والكفاءة الوجدانية .أما بالنسبة
لدراسة الفروق بين أبعاد متغير القدرة على القيادة التربوية ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي ،أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
ُبعدي املوضوعية ومعرفة مبادئ االتصال لصالح اإلناث .وعدم وجود فروق بين األبعاد األخرى .ولم تكن هناك فروق ً
تبعا ملتغير املحافظة
باستثناء ُبعد استخدام السلطة ملتغير القدرة على القيادة التربوية.
الكلمات امل فتاحية :الذكاء الوجداني؛ القدرة على القيادة التربوية؛ مديرو املدارس؛ مهارات القيادة؛ سلطنة ُعمان.

.1

املقدمة:

ُيعد السلوك القيادي للمدير ،مفتاح نجاح املؤسسة التعليمية ،وأن االختالف والتباين بين املدارس سواء في املناخ املدرس ي العام ،أو تحصيل
املتعلمين ،أو في مستوى الرضا املنهي لدى املدرسين والعاملين في املدرسة ،إنما يعود إلى كفاءة املدير وقدرته على القيادة التربوية .وذلك ألن قائد املدرسة
الفعال ،هو الذي ُيلهم أعضاء الجماعات املدرسية لبذل الجهود ،ويساعدهم على فهم التعقيدات وتوضيح الرؤى ،كما يزرع فيهم روح االستقاللية واملبادرة
ّ
والثقة بالنفس .إلى جانب ذلك ،يعمل على خلق قنوات التواصل بينه وبينهمُ ،ويراعي حاجاتهم ودوافعهم .وبذلك يوفر املناخ املالئم للتعلم والتعليم.
()Maulod et al., 2017
ً
وفي العصر الحالي يتطلب من مديري املدارس مهارات تتجاوز مجرد اإلشراف على التدريس واملناهج الدراسية ،بل عليهم أيضا توفير بيئة آمنة
ومنظمة باإلضافة إلى الحاجة إلى مهارات ترتكز على تحليل البيانات ،وضمان تعلم كل طالب في املدرسة ،ومواصلة التطوير املنهي واملستمر للعاملين في
ً
املدرسة ،وتتطلب هذه املسؤولية الجديدة املتعددة الجوانب ً
جديدا من القادة ( .)Grubb & Flessa, 2006وبشكل خاص مع وجود العديد من
نوعا
االضطرابات العاملية واألزمات والكوارث الطبيعية واملجتمعات غير اآلمنة التي ال شك تؤثر بطريقة أو أخرى على البيئة املدرسية ومن فيها .ولذا؛ فإن
التكيف مع هذا النوع من البيئة الديناميكية املكثفة يتطلب من قادة املدارس؛ ليس فقط أن يكونوا مرنين ولكن ً
أيضا يتطلب منهم توفير الدعم الوجداني
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ً
تعقيدا ومتعدد األوجه ،حيث
ألعضاء هيئة التدريس ( .)Bumphus, 2008ونتيجة لذلك ،أصبح دور مديري املدارس نحو قيادة املدرسة للنجاح أكثر
يجب أن يكونوا مديرو املدارس قادرين على رعاية وتشجيع ودعم التعلم في مواجهة التغيرات السريعة املعقدة (.)Fullan, 2007
ً
وانطالقا من املهام الوظيفية التي يقوم بها القادة التربويون من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقويم ،فقد تعددت االتجاهات النظرية التي اهتمت
ّ
بتحديد املهارات التي تمكن مديري املدارس من السلوك القيادي الفعال الذي يعكس القدرة على القيادة التربوية ،وركزت هذه االتجاهات بصفة خاصة
على املهارات ذات العالقة املباشرة بالبعد اإلنساني في العمل ) .(Oluremi, 2008كما أن هناك ً
عددا من الدراسات املبكرة أشارت إلى أن العالقات
اإلنسانية واالتصال الفعال تتصدر قائمة الكفايات األساسية الالزمة للقيادات التربوية (أحمد2000 ،؛ أحمد2008 ،؛ الشامان2006 ،؛ قوارح وحمايمي،
 .)2016ويؤكد أرجريس ) Argyris (2010على أهمية مراعاة املدير للعالقات اإلنسانية في املدرسة ودورها الفاعل في تحقيق األهداف املرجوة ،وزيادة
الدافعية إلنجاز األعمال عن طريق التوجيه واالستخدام األمثل للسلطة .ويرى هارجريفز ) Hargreaves (2000أن القدرة على إتقان الكفاءات الوجدانية
األساسية ،مثل كيفية التعبير عن العواطف ،وإدارة املرء ملشاعره ،والتعاطف مع اآلخرين ،وتحفيز الذات واآلخرين ،وممارسة مجموعة واسعة من املهارات
ُ
االجتماعية؛ تعد ضرورية وأساسية للغاية للقائد التربوي ليكون فاعال .بل يرى أن هذا املسألة ليست مجرد اختيار شخص ي أو تنمية ملهارات فردية
فحسب ،بل يجب أن تكون كفاءات الذكاء الوجداني ً
مطلبا ً
مهما للقادة التربويين مثلها مثل الكفاءات الفنية.
ّ
ُويعد الذكاء الوجداني وقدرة املدير على القيادة التربوية عنصرين مهمين في تحديد نجاح املدرسة ،على اعتبار أنهما من أهم املتطلبات التي تمكن
املديرين من أداء مهامهم القيادية بصورة فعالة ( .)Maulod et al., 2017وقد أكد هالنجر ) Hallinger (20111أحد رواد القيادة التربوية ،على أهمية
الدراسات املتعلقة بالقيادة التربوية في خلق مدارس فعالة ،وأن مهارات معرفة الذات ومعرفة اآلخرين تساعد في تنمية وتطوير فاعلية املديرين كقادة
تربويين .وبرغم ذلك فإن دراسة تأثير الذكاء الوجداني على سلوك القيادة التربوية مازال محدودا على املستوى العربي ،وخاصة على املستوى املحلي (سلطنة
ُعمان) .وانطالقا من أهمية القيادة التربوية في فاعلية املدارس ،وأهمية الذكاء الوجداني في إحداث التوازن في املنظومة الوجدانية لدى الفرد وماله من
تأثير إيجابي على فاعلية القيادة فإن املحور الرئيس ي لهذه الدراسة هو تحديد إلى أي مدى يؤثر الذكاء الوجداني في القدرة على القيادة التربوية لدى مديري
املدارس بسلطنة ُعمان؟
 .1.1مشكلة الدراسة:
ّ
في مراجعة للدراسات التجريبية حول القادة التربويين والعواطف التي نشرت بين عامي  1992و 2012في مجالت القيادة التربوية املحكمة ،ومجالت
ً
ً
واسعا من املشاعر في عملهم؛ ويعتبر إدارة
علم النفس التربوي .وجد بيركوفيتش وإيال ) Berkovich & Eyal (2015أن مديري املدارس يواجهون نطاقا
ً
أساسيا من أدوارهم .وأن للعواطف ً
ً
مشاعرهم ومشاعر اآلخرين ً
رئيسيا في العمليات التعليمية .وتنصح تلك الدراسات املؤسسات التعليمية،
دورا
جزءا
بشكل متزايد ،باختيار القادة الذين يتمتعون بقدرات عاطفية عالية وتطوير سلوكيات قيادية لها تأثيرات عاطفية إيجابية على املرؤوسين من أجل تعزيز
النتائج التعليمية .إال أن الدراسات في الحقل التربوي (الحمداني2014 ،؛ سعادة2016 ،؛ الشمري2016 ،؛  )Farah bakhsh, 2012تشير إلى أن درجة
ممارسة مديري املدارس للذكاء الوجداني كانت ما بين منخفضة ومقبولة .كما بينت دراسة البلوشية ( )2007إن درجة املمارسات اإلدارية ملديري املدارس
في سلطنة ُعمان في ضوء مدخل الذكاء الوجداني جاءت متوسطة ،وكانت أعلى هذه املمارسات اإلدارية لبعدي املهارات االجتماعية ،والدافعية ،في حين
إن املمارسات اإلدارية املتعلقة بتنظيم الذات ،والتعاطف ،والوعي الذاتي كانت ضعيفة .وفي الجانب اآلخر أشارت عدد من الدراسات (حبيش ي2012 ،؛
علي2008 ،؛ علي2013 ،؛ الحمداني2014 ،؛ سعادة2016 ،؛ الصعيدي ،)2015 ،أن مستويات القدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بشكل
العمانية التي ُأجريت على مديري املدارس أبرزت ً
عام تراوحت ما بين مقبولة وضعيفة .كما أن الدراسات ُ
عددا من جوانب القصور لديهم في مجاالت
متعددة ،فقد أشارت نتائج دراسة (أمبوسعيدية2012 ،؛ والبوسعيدي )2011 ،إلى انخفاض عدد من الكفايات لدى مديري املدارس منها :التخطيط
لبرامج اإلنماء املنهي للمعلمين ً
وفقا للمستجدات التربوية ،وتبسيط اإلجراءات اإلدارية باملدرسة لتحقيق الشفافية ،وتشجيع ميول املعلمين نحو بناء
الذات ،ومقارنة األداء الفعلي للمدرسة مع األهداف التي تم تحديدها في بداية العام الدراس ي ،واتخاذ القرار في الوقت املناسب ،وتوظيف نتائج التقويم
ّ
ملعرفة أداء املدرسة في مجال الرعاية الطالبية .وكشفت دراسة الجابرية ( )2017أن مديري املدارس قلما يتواصلون مع الطلبة ويشاركوهم تطلعاتهم
ً
انخفاضا في مهارة اإلنصات واالستماع لدى مديري مدارس الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان ،وهي من
وأفكارهم ومقترحاتهم ،كما كشفت دراسة الجابرية
مهارات التواصل االجتماعي الضرورية للعمل التربوي .وأشارت دراسة املجيني ( )2017إلى ضعف دور اإلدارة املدرسية في تنمية عالقة املدرسة باملجتمع
املحلي.
وقاعدة البحث حول الذكاء الوجداني وعالقته بالقيادة التربوية ال تزال في مراحلها األولى على الرغم من أن الحقل التربوي من أهم حقول املجتمع
التي ينبغي أن ُتدار إدارة وجدانية واعية ،وقد أشار وجد بيركوفيتش وإيال ) Berkovich & Eyal (2015أن مجال القيادة التربوية والعواطف واسع النطاق،
ويجب أن يجذب الباحثين ذوي التوجهات النفسية واإلدارية واالجتماعية ،كما أوصت دراسات (البلوشية2007 ،؛ Hebert, 2011؛  )Cliffe, 2011بإجراء
ً
البحوث للتحقق من العالقة بين الذكاء الوجداني والقيادة في املدارس .فضال عن أن حجم األثر الذي ُيسهم به الذكاء الوجداني في القيادة التربوية مازال
ً
محدودا على املستوى العربي ،وخاصة على املستوى املحلي (سلطنة ُعمان) ،وبالتالي أتت هذه الدراسة للتحقق من الدور الذي ُيؤديه الذكاء الوجداني في
القدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة ُعمان.
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 .2.1أسئلة الدراسة:
ُتجيب هذه الدراسة على التساؤالت التالية:
 .1ما تأثير أبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) في مهارات القدرة على القيادة التربوية (املوضوعية،
واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري ومديرات املدارس بسلطنة ُعمان؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )a ≤ 0.05بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة
ُعمان ً
تبعا ملتغيرات (النوع االجتماعي ،واملحافظة التعليمية)؟
 .3.1أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف العلمية التالية:
 .1معرفة تأثير أبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) على أبعاد القدرة على القيادة التربوية
(املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري ومديرات املدارس بسلطنة ُعمان؟
 .2تحليل الفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري ومديرات املدارس بسلطنة ُعمان ً
تبعا ملتغيرات (النوع االجتماعي،
واملحافظة التعليمية)؟
 .4.1أهمية الدراسة:
• األهمية النظرية :تتجسد األهمية النظرية للدراسة من خالل عدة نقاط جوهرية؛ أولها دور املدرسة كوحدة تطوير أساسية إلصالح التعليم ،وتربية
ً
الطلبة وإعدادهم للمستقبل .وثانيا تقييم أثر الذكاء الوجداني في قدرة مديري املدارس على القيادة التربوية ،وثالثا تحليل الفروق بين الذكاء الوجداني
والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس ً
تبعا ملتغيرات النوع االجتماعي واملحافظة التعليمية ،ملا لهذين املتغيرين (الذكاء الوجداني ،والقدرة
على القيادة التربوية) من تأثير مباشر في جودة اإلبداع والفاعلية اإلدارية في املدارس .وألن القيادات التربوية تمثل أحد أهم العناصر القادرة على
إحداث التغيرات املأمولة في املؤسسات التعليمية ،والقيادة الفاعلة أحد أهم خصائص املدارس الفاعلة .والقائد الناجح هو أحد أهم القواسم
املشتركة للمدارس الفاعلة ( .)Sammons,1999فضال عن النقاط سالفة الذكر ،فإن ندرة مثل هذه الدراسات في البيئة العربية بشكل عام والبيئة
ُ
العمانية بشكل خاص -حد علم الباحث -تدعونا ألهمية تناول العالقة بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس.
• األهمية التطبيقية :تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة في تنمية اتجاه جديد بدأ ينمو في اآلونة املتأخرة في مجال بحوث السلوك التنظيمي وإدارة
املوارد البشرية من خالل التعرف والكشف عن أهم املكونات الوجدانية املنبئة بفاعلية القائد .مما يستدعي أن ُت ّ
طور القيادات التربوية في وزارة التربية
والتعليم من أسس اختيار أو تعيين مديري املدارس ،بحيث يؤخذ في الحسبان جانب الذكاء الوجداني عند عملية االختيار .كما تتجسد األهمية
التطبيقية للدراسة في لفت انتباه القائمين على إعداد وتأهيل قادة املؤسسات التعليمية إلى الدور الذي تقوم به العواطف واالنفعاالت في كفاءتهم
وفاعليتهم القيادية واالرتقاء بأدائهم املنهي والوظيفي ،مما يساعد في إعداد برامج تأهيلية وتدريبية تهتم ببناء وتنمية الذكاء الوجداني لدى مديري
ومديرات املدارس عن طريق برامج التأهيل في كليات التربية ،أو برامج التدريب أثناء الخدمة.
 .5.1حدود الدراسة:
• الحدود الزمانية :جرى تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي 2020 / 2019م.
ُ
• الحدود املكانية :طبقت هذه الدراسة في تسع محافظات تعليمية بسلطنة ُعمان.
• املحدد البشري :طبقت هذه الدراسة على مديري ومديرات املدارس بسلطنة ُعمان.
• الحدود املوضوعية :تتحدد هذه الدراسة بتحليل العالقة بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري ومديرات املدارس بسلطنة
ُعمان.
 .6.1مصطلحات الدراسة:
ً
• الذكاء الوجداني Emotional Intelligence :بناء على تعريف داليب سينغ ( )Singh, 2006للذكاء الوجداني يمكن أن ّ
نعرف القائد الذكي وجدانيا
بأنه :القائد الذي لديه القدرة على االستجابة املالئمة والناجحة ملجموعة واسعة من املثيرات العاطفية التي تستمد من داخل النفس والبيئة املحيطة
( .)p.128هذا التعريف الذي يتبناه الباحث في هذه الدراسة ويتشكل الذكاء الوجداني من ثالثة أبعاد نفسية :الحساسية العاطفية ،والنضج العاطفي،
ً
والكفاءة العاطفية ،والتي تدفع الفرد إلى التعرف على ديناميات السلوك البشري ،وتفسيره بأمانة وتناوله بلباقةُ .وي ّ
عرف الذكاء الوجداني إجرائيا
بالدرجة التي يحصل عليها القائد التربوي من خالل استجابته على أبعاد مقياس الذكاء الوجداني املستخدم في الدراسة.
ّ
• القيادة التربوية Educational Leadership :يقصد بالقيادة التربوية مدى تمكن القائد التربوي من امتالك القدرات القيادية التي تساعده على
التصرف في املواقف اإلدارية والتربوية والتعليمية املصاحبة ألداء عمله في املؤسسات التعليمية املختلفة (معمار؛ الصباغ ،2004 ،ص .)48 .وممكن
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القول إن القيادة التربوية :هي القدرة على دعم وتفعيل العمل الجماعي ،وتسعى إلى تحسين ثقافة املؤسسة ،ورفع قدرات األفراد ،وتجويد املخرجات
التعليمية ،وتهتم بالجوانب اإلنسانية واألخالقية ،واالرتقاء بمستوى األداء إلنجاز املهام الوظيفية بكفاءة وفعاليةُ .وت ّ
عرف القدرة على القيادة التربوية
إجرائيا في هذه الدراسة بأنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها القائد التربوي من خالل استجابته على أبعاد مقياس القدرة على القيادة التربوية املعد
من قبل مرس ي ( ،)2001ويتضمن مجموعة من املواقف مقسمة إلى خمسة أجزاء رئيسية وهي :املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم
اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال.
ّ
• مديراملدرسة Headmaster :هو القائد التربوي الذي يقوم بإدارة العملية التعليمية التعلمية باملدرسة وتسهيل كافة متطلباتها التنظيمية والتنفيذية
ّ
والتقويمية والتطويرية ومتابعتها ودراسة كافة التحديات التي تواجه املدرسة في الجوانب اإلدارية واملالية والفنية والعمل على حلها ،واإلشراف العام
على كافة العاملين والطلبة واملرافق املدرسية (وزارة التربية والتعليم ،2015 ،ص.)10 .
.2

اإلطار النظري

 .1.2القيادة التربوية ومهاراتها الرئيسية:
ُ
ُ
ً
ً
تعد القيادة التربوية هي أحد عناصر اإلدارة التربوية ،يقوم عليها قائد تربوي تجاوز مرحلة اإلدارة؛ التي تعنى بتسيير شؤون املدرسة تسييرا روتينيا،
إلى التأثير الفاعل في العاملين معه في املدرسة ،بما يوفر لهم من فرص اإلبداع والتطوير ،وبالتالي تحقيق أهداف املؤسسة على أكمل وجه؛ حيث إن نجاح
املؤسسة التربوية في تحقيق أهدافها يعتمد على قدرات القائد التربوي ،وخصائصه وإمكاناته في توجيه العمل ،ورعاية العاملين معه ،وتقديم العون
واملساعدة لهم (السعود ،2013 ،ص .)75.ويتعامل مدير املدرسة كقائد تربوي مع مجموعة متباينة من األفراد يختلفون في القدرات واملهارات والكفاءات
وامليول والدوافع واالتجاهات وطرائق التفكير وأساليب التعامل ،ولذلك فهو بحاجة إلى مجموعة من املهارات الرئيسية للقيادة التربوية يستخدم فيها
أساليب مختلفة للتعامل مع هؤالء األفراد.
ً
ويؤكد دارسو القيادة التربوية واملشتغلون ببحوثها أن القدرة على القيادة التربوية تتكون من خمس مهارات رئيسية ،كل مهارة منها تقيس جانبا من
الجوانب الرئيسية للقدرة على القيادة التربوية ،وهذه املهارات هي :املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال
(مرس ي .)2001 ،واملوضوعية مهارة تتعلق بمدى موضوعية املدير في القيادة ،وهي تركز على قدرة املدير على رؤية األشياء من وجهة نظر عامة أكثر منها
شخصية ،أي النظر لألمور والحكم عليها ّ
بتجرد واستبعاد الذاتية ،وكذلك تركز هذا املهارة على قدرة املدير على إصدار القرارات دون تأثره بعوامل ال
تتصل باملوضوع نفسه .فالقدرة على اتخاذ القرارات املوضوعية ،تتطلب من مديري املدارس اتباع منهج علمي في حل املشكالت واتخاذ القرارات واالبتعاد
ُ
عن العشوائية أو الذاتيةً ،
وأيضا القدرة على التقييم الذاتي (خليل .)2014 ،كما تعد املوضوعية من الكفايات الشخصية ملدير املدرسة لبناء قيم الصدق
واملوضوعية في العمل كما جاء في دليل عمل اإلدارة املدرسية بسلطنة ُعمان (وزارة التربية والتعليم .)2009 ،وترى شاهين ( )2011أن مهارة املوضوعية
ً
من صفات القائد التربوية التي تعكس اتزانه االنفعالي ،حيث إن القائد املتزن
انفعاليا تكون قراراته أكثر موضوعية وأيسر وأدق.
ً
تباطا ً
ً
وثيقا؛ حيث يمثل القائد عنصرا مهما في عملية القيادة ،فهو عضو في جماعة يتبعه اآلخرون ألنه استطاع
أما مفهوم السلطة يرتبط بالقيادة ار
أن يعي العالقات االجتماعية التي تسود بين أفراد الجماعة ،ومن ثم يدفعهم للنشاط والعمل لتحقيق األهداف .وهو يؤثر في هذه الجماعة ويكسب طاعتهم
وامتثالهم لتوجيهاته ،هذا التأثير مستمد من مصادر عديدة للسلطة ،منها املصدر الرسمي املتمثل في صالحياته املمنوحة له من الجهة الرسمية ،وكذلك
اللوائح واألنظمة التي تنظم العملً ،
وأيضا ينبع ذلك التأثير من سلطة املكافأة ،وسلطة الخبرة (بخاري وأحمد .)2015 ،كما ترتبط السلطة بالقدرة على
اتخاذ القرارات الالزمة التي تحكم سلوك اآلخرين وتصرفاتهم (أبو شريعة وآخرون.)2017 ،
ويرى مرس ي ( )2001أن هناك عدة صور أو أشكال للسلطة منها :سلطة القانون ،وسلطة املعرفة والعلم ،وسلطة العرف والتقاليد ،ثم سلطة امليول
ً
واستنادا إلى هذه
والنزعات الشخصية .في حين يرى بخاري وأحمد ( )2015أن كل قائد يمتلك خمسة مصادر للقوة يستطيع من خاللها ممارسة السلطة،
املصادر يستمد القائد قدرته على املبادرة ،من خالل تقييم ما لديه من مصادر القوة املمكنة ويقوم باستخدامها ،وهذه املصادر الخمسة هي :الشخصية،
والعالقات واملنصب واملعرفة وأخيرا املهمة.
ُويعد مفهوم املرونة ً
مكونا من املكونات األخالقية في اإلدارة الحديثة ،وهي أحد متطلبات القيادة التربوية الفاعلة ،كونها وسيلة مضادة للروتين
والبيروقراطية والجمود (الزعانين .)2018 ،واملرونة إحدى السمات األساسية للسياسات واإلجراءات الخاصة باإلصالح التعليمي ،ويقصد بها قدرة مدير
املدرسة على النظر إلى األشياء بمنظور جديد غير ما اعتاد عليه الناس ،كما تتمثل املرونة في قدرة مدير املدرسة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير املوقف،
وتعكس املرونة اإلدارية حنكة القائد التربوية وقدرته على توظيف الظروف املحيطة لتحقيق أهداف املدرسة (العنزي .)2017 ،ومدير املدرسة الذي يتسم
باملرونة يكون دائم التجديد والتغيير (خليل .)2014 ،ويرى بيب ) Pep (2011بأن ممارسة مديري املدارس للمرونة في العمل له دور فاعل في رفع مستوى
التحصيل الدراس ي للطلبة ،ولذلك هو يؤكد على أهمية أن تتضمن معايير قبول املديرين االختبارات الحديثة القائمة على اكتشاف السمات الشخصية
واإلدارية املرتبطة باملرونة .ويرى العمايرة ( )2015بأن املدير الذي يمارس املرونة في إدارته للمؤسسة التربوية ،هو مدير يهتم بالعوامل اإلنسانية ويراعي
مشاعر اآلخرين ً
وفقا ملقتضيات الظروف ،وهذا ينعكس ً
إيجابا على سير العمل.
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وتعكس مهارة فهم اآلخرين مدى قدرة املدير على فهم ديناميات الجماعة والدوافع التي تحركها وتحكمها؛ وكذلك قدرته على فهم أفكار اآلخرين
وتفهم عواطفهم ودوافعهم (مرس ي .)2001 ،وقد أثبتت الدراسات التي قام بها همفل  Hemphillحول اتجاهات القيادة (املذكور في حبيش ي،2012 ،
ُ
ص )155.بأن ما يميز القائد املؤثر من القائد غير املؤثر هو أن األول يعنى بأحاسيس ومشكالت املجموعة التي يعمل معها .كما تعتبر التشاركية من املبادئ
الحاكمة ألسس وأركان املنظور الفكري ملستقبل القيادة املدرسية في القرن الحادي والعشرين ،وتعني اهتمام القيادات املدرسية بالعمل كفريق لتحسين
املدرسة ،من خالل إدراك احتياجات العاملين ،واالعتراف بإسهاماتهم وتشجيعهم على إنجاز مهامهم ،مما يضمن تنامي اإلنجاز ويجعل البيئة املدرسية
بيئة نشطة وإيجابية ،وهذا ال يتأتى إال من خالل فهم اآلخرين من قبل مدير املدرسة مع العاملين فيها (عيد.)2015 ،
أما معرفة مبادئ االتصال فهي املهارة الخامسة من مهارات القدرة على القيادة التربوية؛ وهي تعكس مدى قدرة املدير على معرفة مبادئ االتصال
وقدرته على نقل األفكار إلى اآلخرين عن طريق اختيار الوسائل املناسبة لذلك (مرس ي .)2001 ،والقدرة على وعي وفهم سلوكيات اآلخرين ،واالتصال معهم
ُ
سواء ًشفهيا -بلغة واضحة وسليمة ،يكون لها تأثير إيجابي نحو دافعيتهم للعمل واستثارة همتهم نحو اإلنجاز (عيد .)2015 ،إن العملية التعليمية
كتابيا أو
ً
حاسما
في جوهرها هي عملية اتصاالت ،كما أن جميع الجهود واألنشطة املدرسية تتم من خالل التواصل مع جميع االتجاهات ،لذلك تلعب االتصاالت دورا
ً
ً
وبارزا في اإلدارة املدرسية ،وتأخذ ً
متميزا ،وذات أهمية في تسيير وإدارة املؤسسة التربوية إدارة رشيدة وفعالة ،فال يمكن أن تحقق املدرسة أهدافها
طابعا
ً
ً
ووجدانيا ومهارًيا ما لم تعتمد التواصل وسيلة أساسية في التعامل مع جميع األطراف التي تشاركها
معرفيا
وتؤدي رسالتها التربوية في إعداد األجيال وتأهيلهم
هذه الرسالة (بروال .)2015 ،لذلك تزداد فاعلية البيئة املدرسية بزيادة فاعلية العالقات اإلنسانية حيث إن املناخ التعليمي -املادي واملعنوي -يؤثر سلباً
ُ
أو ً
ً
ً
أساسيا لنجاح املدرسة في تأدية
عنصرا
إيجابا على مستوى األداء التدريس ي والتحصيلي واإلداري داخل املؤسسة التربوية ،كما أن هذه العالقات تعد
وظائفها ،وتفاهم عناصرها وتآلفها ،مما يزيد من تفاعل منتسبوها وتعاونهم في تحقيق أهداف املدرسة التربوية إضافة إلى أن العالقات اإلنسانية تحقق
الراحة النفسية والطمأنينة والرضا للعاملين في املدرسة وطلبتها ،مما يزيد من النتائج اإليجابية التي تسعى لها املدرسة ،كما أن العالقات اإلنسانية
اإليجابية داخل املدرسة تعزز من االنتماء لها وملهنة التربية والتعليم (قوارح وحمايمي.)2016 ،
 .2.2تأثير أبعاد الذكاء الوجداني على القيادة التربوية:
ُ
الذكاء الوجداني مكون أساس ي في تحديد فعالية القيادة وبالذات عندما يتعامل القادة مع املجموعات في مكان العمل؛ حيث يلهم القادة األذكياء
ُ
ً
وجدانيا أعضاء فرق العمل بكفاءة من أجل تحقيق الهدف التنظيمي ( .)Srivastava, 2013وتعتبر القيادة الفعالة منذ أمد بعيد حيوية فيما يتعلق باألداء
الناجح للمدارس ،وتأتي القيادة في املرتبة الثانية بعد تميز املعلم باعتبار أن لها أكبر األثر في تحصيل الطلبة )  .(Ashworth, 2013وأن خصائص القادة
تنعكس بشكل واضح في قياس الثقافة املدرسية ،وفعالية املعلمين ومعنوياتهم ،ويكون لها تأثير على تحصيل الطلبة (.)Maulding et al., 2012, p. 4
ُ
دورا ً
وللذكاء الوجداني ً
بارزا في البيئة التربوية ملا له من أثر كبير على قدرة مديري املدارس القيادية (سعادة)2015 ،؛ حيث إن امتالك مديري املدارس،
كقيادات تنفيذية ،ملهارات الذكاء الوجداني ُيمكنهم من العمل على تحقيق األهداف التعليمية والتربوية ملدارسهم ،وبمشاركة فاعلة مع العاملين باملدرسة
َّ
(العمراني .)2016 ،كما أن للذكاء الوجداني دور فعال في تطوير مهارات القيادة التربوية (الشامانَ .)2006 ،وت َحلى مديري املدارس بمستوى عالي من الذكاء
الوجداني يزيد من فاعلية سلوكهم القياديُ ،ويحسن مستوى األداء القيادي لديهم (أبو الخير وأبو شعيرة .)2018 ،والذكاء الوجداني يستدعي اكتساب
يتعين على املديرين أن يتعلموا هذه املهارات ليكونوا قادة مؤثرين ويحققوا النجاح في حياتهم املهنيةً .
عدد من املهارات املرتبطة به؛ حيث ّ
ووفقا لنموذج
داليب سينغ املستخدم في الدراسة الحالية ،يتكون الذكاء الوجداني من ثالثة أبعاد رئيسية وهي :الكفاءة الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والحساسية
الوجدانية .وفي الجزء القادم نتناول بش ي من التفصيل تأثير أبعاد الذكاء الوجداني على القيادة التربوية.
ً
أوال :القدرة على القيادة التربوية والكفاءة الوجدانية (:)Emotional Competency
الكفاءة الوجدانية هي إمكانية مكتسبة تظهر في األداء املتميز في موقع العمل ،وهي ُبعد من أبعاد الذكاء الوجداني ،ويتكون من أربع قدرات فرعية
هي :معالجة االضطرابات االنفعالية ،واالستجابة الفعالة للمثيرات االنفعالية ،والتقدير الذاتي املرتفع ،والتعامل مع الغرور واألنانية (.)Singh,2006
ومعالجة االضطرابات االنفعالية هي املهارة الفرعية األولى من مهارات الكفاءة الوجدانية للذكاء الوجداني وتعني قدرة مدير املدرسة على االستجابة
بلباقة إلى املثير االنفعالي الذي تحركه مواقف متنوعة كاإلحباطات مختلفة األسباب ،ومواقف الصراع التي تسبب إثارة انفعالية ،والشعور بعقدة النقص.
وهذا يعني تفادي االستنزاف االنفعالي مثل الضغوط ،واإلرهاق واالنفعاالت السلبية ،والقدرة على إيجاد طرق للتعامل مع الغضب ،والخوف ،والحزن،
والقلق ،وتشمل ً
أيضا التعلم على كيفية إدارة النفس عند القلق وتحويل االنفعاالت السلبية إلى إيجابية ( .)Singh,2006كما إن الكفاءة الوجدانية تشير
إلى قدرة القائد على التحكم في مشاعره السلبية وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية ،والقدرة على التعامل مع املشاعر بحيث تكون متوافقة مع املواقف
ً
وجدانيا يكونون قادرين على فهم وجهات نظر مختلف الناس املتصارعين ،قادرين على إيجاد حلول ترضيهم
املعايشة (الزومان .)2014 ،والقادة األذكياء
ً
أو على األقل أرضية مقبولة منهم ليس ذلك فحسب بل أيضا توجيه املتصارعين لالتفاق حول رؤية مستقبلية أفضل يسعون إلى تحقيقها ( Goleman et
.)al., 2002
أما املهارة الثانية في هذا البعد هي االستجابة الفعالة للمثيرات االنفعالية :وتعني أن يتفاعل مدير املدرسة إيجابيا تجاه املطالب الوجدانية
ً
املستمدة من الذات الداخلية ومن البيئة املحيطة ،واملدير الذكي وجدانيا يعالج أو يتعامل مع املثيرات املحيطة لصالحه باالستجابات املناسبة .والقدرة
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على تنظيم العواطف هي سمة إيجابية ترتبط باألداء اإليجابي في مكان العمل وإن القادة الفاعلين قادرون على إدارة عواطفهم ،ونتيجة لذلك فإن املوظفين
يثقون بهم ويشعرون بالرضا عن العمل معهم ( .)Cherniss, 2001, p:4وثالث مهارات هذا البعد هي تقدير الذات املرتفع :وتعني تمتع مدير املدرسة
ً
مدركا أن التحديات فرص للتعلم ،وينعكس ً
إيجابا على النمو والتحسين الذاتي املستمر ،واحترام الذات ينعكس
باحترام وتقدير عال للذات ،مما يجعله
في الشعور بالثقة والكفاءة ( .)Singh,2006كما أن تقدير الذات املرتفع لدى مديري املدارس يؤدي إلى تحسين األداء (جالل .)2010 ،وأثبتت دراسة كيث
) Keith (2009بأن هناك عالقة إيجابية بين الذكاء الوجداني والقيادة الفعالة لدى مديري املدارس؛ حيث تؤثر مهارة الثقة بالنفس وهي من مهارات الذكاء
الوجداني على األداء القيادي في إدارة املديرين ملدارسهم .والقادة الذين يتمتعون بمستوى عالي من الذكاء الوجداني يركزون على تحقيق نتائج بالنسبة
ً
لهم وملن حولهم؛ ولديهم معايير إنجاز عالية ،ويحددون أهدافا طموحة بمؤشرات أداء محددة ،وعلى استعداد لقبول املخاطر املرتبطة بتلك األهداف،
ً
فغالبا ما يسعون إلى التعليم املستمر ،والتعليم من أجل األفضل)Goleman et al., 2002( .
وألنهم يركزون على اإلنجاز العالي
أما املهارة الرابعة في هذا البعد هي التعامل مع الغرور وحب الذات واألنانية :واملقصود هنا عدم الغرور من قبل املدير وتركيز الحديث حول
عال.
ذاته ونسب اإلنجاز دائما لنفسه وإهمال مساهمة اآلخرين ،والقدرة على معالجة هذه النزعة تعزز قدرة مدير املدرسة على التمتع بذكاء وجداني ٍ
والقادة الذين يتحلون بذكاء وجداني عالي يتسمون بالشفافية Transparency؛ حيث يكونوا صرحاء مع الغير بالنسبة ملشاعرهم وقناعاتهم وسلوكهم
وأفعالهم  .Transparencyحيث إن هذا االنفتاح مع اآلخرين يجعلهم على مستوى القيم األخالقية التي ينادون بها ،كما إنهم يعترفون باألخطاء الذاتية
ً
قادرون على مواجهة اآلخرين بأخطائهم بدال من أن يغضوا الطرف عنه)Goleman et al., 2002( .
ً
ثانيا :القدرة على القيادة التربوية والنضج الوجداني (:)Emotional Maturity
ً
ويتكون هذا البعد من أربعة خصال فرعية وهي :الوعي الذاتي ،وتطوير اآلخرين ،والتروي أو التأني ،واملرونة والتكيف ( .)Singh,2006أما أوال :فهو
الوعي الذاتي؛ وهذا يتضمن وعي املدير وفهمه ملشاعره (الوعي الذاتي العاطفي) ،والتقييم الدقيق للذات وقبولها ،والثبات والصمود حيال األزمات
ً
والشدائد والذي يعكس ثقة املدير بنفسه ،ويقصد به أيضا معرفة مدير املدرسة لحالته الداخلية وتفضيالته ،ووسائله ،وحدسه (& Geher, 1996
 .)Mayeومن خالل هذه املقدرة يستطيع مدير املدرسة تمييز وتسمية االنفعاالت الذاتية املتنوعة النابعة من الداخل ،فبعض املديرين غير املتمتعين بهذه
ّ
الخاصية يميل إلى إنكار هذه األحاسيس واملشاعر بسبب عدم القدرة على تمييزها وهذا بسبب انخفاض الوعي بالذات .كما أن الوعي الذاتي يمكن األفراد
بتحكم أكبر في األحداث الشخصية والعواقب في حياتهم .والقادة الذين يعون عواطفهم الذاتية عادة ما يكونوا مدركين لتأثير مشاعرهم الذ اتية على
ً
أنفسهم وعلى من حولهم وبالتالي على أدائهم .وتجدهم متناغمين مع قيمهم التي يسترشدون بها في حياتهم ،وغالبا ما يختارون أفضل الحلول واملسالك.
ويكونوا صرحاء وصادقين مع أنفسهم ،ومع اآلخرين ،قادرين على التحدث بوضوح عن مشاعرهم وعواطفهم ورؤيتهم لألمور (.)Goleman et al., 2002
فمعرفة مدير املدرسة لعواطفه وانفعاالته هي الركيزة األساسية للذكاء الوجداني ،حيث إن إدراك القائد لعواطفه ومشاعره وانفعاالته وحسن التميز
بينها ،إضافة إلى وعيه بالعالقة بين األفكار واملشاعر واألحداث ،هو أساس الثقة بالنفس واألساس الذي يبني عليه القائد قراراته( .الزومان)2014 ،
وثاني مهارات النضج الوجداني هي تطوير اآلخرين ويترجم في اعتراف مدير املدرسة بقيمة اآلخرين وتشجيع مشاركاتهم وإنجازاتهم ،وهذا يكون له
آثار إيجابية على أدائهم .ألن تقدير اآلخرين وإشراكهم بشكل فعال في العمل والقرارات الخاصة به من سمات املدير ذي الذكاء الوجداني املرتفع
( .)Singh,2006والقادة الذين يتحلون بذكاء وجداني عالي يهتمون بتطوير اآلخرين من خالل معرفة نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم وأهدافهم وقناعاتهم،
كما إنهم يقدمون النصح واإلرشاد والتغذية الراجعة بشكل إيجابي وفي الوقت واملكان املناسب بهدف تطويرهم وتأهيلهم كقادة للمستقبلGoleman ( .
)et al., 2002
أما املهارة الثالثة في هذا البعد هي التروي :واملقصود هنا تأني مدير املدرسة في الحكم على األشياء وعدم التسرع وتجنب رد الفعل السريع ،مما
ً
إيجابا على الصعيد الشخص ي واملنهي ( .)Singh,2006وقد بينت عدد من الدراسات (رزق والسيد2013 ،؛ ملحم2017 ،؛ وأبو عالم وآخرون
ينعكس
2014؛  )Puffer, 2011العالقة الوثيقة بين مكونات الذكاء الوجداني بما يتضمنه من مهارات ،وما يقوم به مديرو املدارس من أدوار ووظائف ،وأبرزها
ً
ّ
ً
مهارات اتخاذ القرار ،حيث يمكن الذكاء الوجداني القادة من ضبط مشاعرهم األكثر دقة ومساعدة في اتخاذ القرارات الصعبة (.)Cherniss, 2001, p.6
كما إن الذكاء الوجداني يؤثر على كيفية استخدام األفراد للعواطف لتسهيل التفكير أو تنظيم العواطف للتركيز على املعلومات املهمة ( & Mayer
.)Salovey, 1997
َ
واملهارة الرابعة في هذا البعد هي املرونة والتكيف ،وتعني معرفة كيف ومتى يأخذ مدير املدرسة زمام املبادرة ومتى يتبع اآلخرين .وهذه املهارة من
املهارات االنفعالية األساسية ،التي تتطلب من مدير املدرسة أن يعي متى تكون الشدة ومتي يكون التساهل ،متي املواجهة ومتى االنسحاب ومتى الصمت،
وهنا يجب ضبط امليول السلبية كالغيرة ،والتكبر ( .)Singh,2006كما أن القادة الذين يتحلون بالذكاء الوجداني املرتفع ً
غالبا ما يتميزون باملبادأة؛ حيث
إنهم يقتنصون الفرص ويسعون الكتشافها ،وهم ال يترددون في اختصار اإلجراءات وفي كسر الروتين بل وتغيير القواعد إذا تطلب األمر ذلك لخلق ظروف
أفضل)Goleman et al., 2002( .
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ً
ثالثا :القدرة على القيادة التربوية والحساسية الوجدانية (:)Emotional Sensitivity
يتكون هذا البعد ً
وفقا لنموذج داليب سينغ املستخدم في الدراسة الحالية من أربع خصال :فهم أساسيات اإلثارة االنفعالية ،والتعاطف ،وتحسين
العالقات مع اآلخرين ،والتواصل الوجداني الفعال ( .)Singh,2006أن مراعاة االحتياجات العاطفية للموظفين من قبل القائد هو املفتاح لتحقيق أقص ى
ً
ودافئا وفي نفس الوقت ً
ً
حازما ،وعندما يتعامل القادة بتعاطف ،فإنهم يعززون
قدر من الفعالية القيادية .والحساسية الوجدانية تعني أن تكون
متفهما
الثقة مع املوظفين ويسمحون لهم بتحمل املسؤولية عن أفعالهم وأعمالهم ،والقادة الحساسون يتعاطفون مع اآلخرين ،والحساسية ُ
كبعد من أبعاد
الذكاء الوجداني ،تنطوي على إظهار موقف داعم ومراع الحتياجات اآلخرين ومخاوفهم وحاالتهم املزاجية وأجنداتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم ،ويبذل القادة
الحساسون ً
جهدا لفهم الخبرات ووجهات النظر واالحتياجات العاطفية ملوظفيهم ( .)Johnson, 2019وأولى مهارات هذا البعد هي فهم أساسيات اإلثارة
االنفعالية؛ ويقصد بها قدرة مدير املدرسة على الوعي بالعالقة بين املشاعر واألفعال ،أي ما األحاسيس واملشاعر التي كانت خلف تصرفات أو أفعال
معينة ،ما الذي سبب هذه العواطف أو االنفعاالت ( .)Singh,2006وتشمل هذه املهارة القدرة على معالجة املعلومات االنفعالية ،بمعنى قدرة الفرد على
الفهم واستبصاره بالعالقات بين أنواع املشاعر املختلفة وخاصة املعقدة منها (مثل الشعور بعاطفتين مختلفتين في الوقت ذاته) ،والتعرف على تلك
االنفعاالت التي تؤثر على عمليات التفكير (.)Mayer & Salovey, 1997
والتعاطف هي املهارة الثانية من أبعاد الحساسية الوجدانية ،ويقصد بها قدرة املدير على معرفة مشاعر وأحاسيس اآلخرين من نبرات أصواتهم أو
تعبيرات وجوههم أو إنتاجهم ،وليس من خالل أقوالهم فقط ،وهو ً
أيضا القدرة على قبول ومشاركة اآلخرين بأحاسيسهم ،واملقدرة على التمييز بين أقوال
وأفعال اآلخرين أي التمتع بالبصيرة في كيفية تقييم اآلخرين .كذلك التعاطف هو توفير الشعور بالراحة لآلخرين في الصحبة ،كذلك األمانة في التعامالت
ً
باإلشارات العاطفية
بين األشخاص .والقادة الذين يتمتعون بذكاء وجداني مرتفع يتوحدون وجدانيا مع اآلخرين ،يشعرون بمشاعرهم ،حيث إنهم يشعرون ِ
التي تصدر عن الغير دون كالم  .Empathyيحسون باملشاعر املحسوسة وغير املفصح عنها لدى الشخص أو املجموعة ،أنهم ينصتون إلى الغير بتركيز
وعمق ويستطيعون التقاط مشاعر الغير ووجهات نظرهم ،ويكونوا قادرين على التعامل مع عدد كبير من الناس التي تختلف رؤاهم وخلفياتهم ( Goleman
.)et al., 2002
ُ
أما تحسين العالقة باآلخرين؛ فهي املهارة الفرعية الثالثة في بعد الحساسية الوجدانية وتأتي هذه القدرة لتوثيق العالقة باآلخرين ،وتتعزز من خالل
قدما والنمو ً
الثقة والصدق واإلخالص في التعامل ( .)Singh, 2006حيث أن كل دور قيادي في املدرسة يعتمد على املدير في املض ي ً
حقا لتحقيق أهداف
املدرسة بأكملها؛ وبالتالي على مدير املدرسة (كقائد) أن يركز على الطبيعة التآزرية املشتركة لقيادة املدرسة ،وهذا ال يتأتى إال إذا أهتم املدير باآلخرين
ً
ونجاحا في التدريس ،في حين إن الطلبة يعتمدون بشكل كبير على املعلمين
وبتنميتهم ،فاملعلمون يحتاجون الى قائد ُيلهمهم ُويحفزهم ليكونوا أكثر فعالية
في اكتساب املعرفة واملهارات ،ولذلك فنجاح وفعالية تأثير أي مدرسة يعتمد بشكل كبير على قيادة املدير ( .) Mak, 2014كما أن تحلي مديري املدارس
عال من الذكاء الوجداني يوسع شبكة العالقات االجتماعية لديهم ،ويؤدي إلى زيادة تقبل اآلخرين لهم (عشيبة ومحمد .)2009 ،حيث إن ممارسة
بمستوى ٍ
ً
العالقات اإلنسانية الفعالة مع اآلخرين من قبل مديري املدارس كمهارة من مهارات الذكاء الوجداني تؤثر إيجابيا على مستوى ممارستهم لصنع القرار
األخالقي ،أي أن ذلك ُيساعدهم في فاعلية استخدام القواعد ُ
الخلقية لتحديد إن كانت قضية ما صحيحة أم خاطئة (ملحم .)2017 ،والتواصل الوجداني
ً
الفعال ،هي املهارة الرابعة في ُبعد الحساسية الوجدانية؛ وتعني املقدرة على تحقيق األلفة واالنسجام عبر توفير الراحة لآلخرين ،ويتحقق ذلك شفهيا أو
ً
ً
مؤشرا للتواصل اإليجابي الفعال ،أما مالمح الوجه التي تعبر عن التشاؤم أو
غير شفهيا؛ من خالل مالمح الوجه ،كإبداء روح املرح واالبتهاج الذي ُيعطي
ً
وجدانيا قادرون
الشك أو الدونية تعتبر قدرة اتصالية سلبية وهذا يعني انخفاض في مستوى الذكاء الوجداني ( .)Singh, 2006كما إن القادة األذكياء
على إلهام األخرين والتأثير فيهم  ،Inspirationمن خالل صياغة رؤية مشتركة عن وضع أمثل في املستقبل وجعل الغير يعتنقها ويعمل من أجلها.
()Goleman et al., 2002
 .3.2تأثير النوع االجتماعي على الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية:
ً
أوال :النوع االجتماعي والذكاء الوجداني:
ً
اهتماما ً
كبيرا بتأثير القدرات الوجدانية كمصادر شخصية لألفراد .ومن بين القدرات الوجدانيةُ ،يعد الذكاء
أظهرت األبحاث حول الفروق الفردية
الوجداني ،أحد ُ
البنى النفسية املهمة ،املسؤولة عن تقديم مجال جديد من الدراسات لتفسير الفروق الفردية في السلوك البشري ( Shahzad & Bagum,
 .)2012فالنوع االجتماعي من املتغيرات املهمة والفعالة التي لها القدرة على التأثير على الذكاء الوجداني لدى اإلنسان خالل فترة حياته (.)Dhillon, 2018
وأظهرت األبحاث السابقة نتائج متناقضة فيما يتعلق بالذكاء الوجداني عند الذكور واإلناث .وال يتسع املجال ملناقشة هذه القضية بشكل تفصيلي في هذا
البحث.
وألن أحد أهداف الدراسة الحالية تحديد إمكانية وجود اختالفات بين الجنسين على متغير الذكاء الوجداني في إطارنا الثقافي التربوي من خالل
صياغة سؤال مفاده "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة ُعمان ً
تبعا
ملتغيرات (النوع االجتماعي ،واملحافظة التعليمية)؟" .لذلك سيناقش الباحث التفاوت في نتائج الدراسات السابقة التربوية التي أجريت على مديري املدارس؛
حيث بينت نتائج عدد من الدراسات السابقة إلى أن مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس ال يتأثر بالنوع االجتماعي (أبو الخير وأبو شعيرة2018 ،؛
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البلوشية2007 ،؛ الحراحشة2013 ،؛ سعادة2016 ،؛ العفنان2011 ،؛ صبيرة ،وتفاحة2016 ،؛ املغاري2018 ،؛  ،)Gutierrez 2017في حين أشارت
دراسات (خلف هللا2016 ،؛ العمرات2014 ،؛ ملحم )2017 ،إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجداني ملديري املدارس تعزى ملتغير
النوع االجتماعي ولصالح الذكور .في الجانب اآلخر أشارت دراسة الهنداس ي ( )2008إلى عدم وجود فروق ذات داللة في بعد الوعي بالذات ،ووجود فروق
ذات داللة في بعد تنظيم الذات لصالح الذكور .وفي بعد املهارات االجتماعية ولصالح اإلناث .في حين أظهرت نتائج دراسة سالم ( )2015فروق جوهرية في
الدرجة الكلية للذكاء الوجداني ومجاالته (الوعي الذاتي ،والتعاطف ،واملهارات االجتماعية) لدى مديري املدارس تعزى للنوع االجتماعي وكانت لصالح
املديرات.
وقد يكون التباين في مستويات الذكاء الوجداني لدى كل من الذكور واإلناث في نتائج الدراسات السابقة سببه اختالف املقاييس املستخدمة في تلك
الدارسات ،وكذلك اختالف عيناتها فبعض تلك الدراسات استهدفت مديري املدارس أنفسهم كدراسات (علي2013 ،؛ العمرات2014 ،؛ سعادة2016 ،؛
خلف هللا2016 ،؛ صبيرة وتفاحة2016 ،؛ املغاري )2018 ،في حين أن دارسات أخرى استهدفت املعلمين (الحراحشة2013 ،؛ ملحم)2017 ،؛ وبعضها
تكونت عيناتها من مديري مدارس ومعلمين كدراسة سالم ( ،)2014في حين تكونت عينت دراسة أبو الخير وأبو شعيرة ( )2018من املشرفين التربويين.
ً
ثانيا :النوع االجتماعي والقيادة التربوية:
في التسعينات بدأت البحوث تهتم بأثر النوع االجتماعي على نمط القيادة واإلدارة ،وطريقة أداء العمل ،والتفكير ،والتواصل ،واإلشراف ،واإلدراك،
وتقدير الذات وغيرها من املوضوعات ذات األهمية في القيادة ( .)Coleman, 2005ودفعت املمارسة العديد من الباحثين للبحث عن الخصائص
الشخصية للمديرين والتي تؤثر على ممارسات القيادة التربوية ( .)Goldring et al. 2008; Hallinger, 2011واكتشف بعض الباحثين ( Shaked at al.,
 )2018; Kis and Konan 2014; Krüger 2008; Shanmugam et al., 2007كيف يشكل النوع االجتماعي أداء املديرين الذكور مقابل اإلناث للقيادة
التربوية .ومعرفة العالقة بين النوع االجتماعي وأسلوب القيادة وافترضوا أن النوع االجتماعي هو سمة شخصية مهمة تؤثر على أسلوب أو نمط القيادة
( .)Shanmugam et al., 2007بل أن فيتزجيرالد ) Fitzgerald (2003يرى أنه من املستحيل إنشاء تصورات للقيادة واإلدارة دون األخذ في االعتبار متغير
النوع االجتماعي .وهكذا ،فقد ربطوا الذكورة بأسلوب القيادة املوجهة نحو املهام واألنوثة مع أسلوب القيادة املوجهة للعالقة ( Shanmugam et al.,
 .)2007وخلص إيغلي وكارلي ) Eagly and Carli (2003إلى أن النساء يميلن إلى أن يكن أكثر ديمقراطية في أساليب قيادتهن مقارنة بالرجال .حيث تميل
اإلناث إلى أسلوب القيادة األكثر رعاية واملوجهة نحو العالقات ،بينما ُيظهر الرجال أسلوب قيادة أكثر استبدادية ( .)Eagly and Johnson, 1990وتتبنى
املديرات أساليب قيادة أكثر تشاركية وديمقراطية ومركزة على املهام من نظرائهن الذكور)Eagly et al., 1992( .
 .4.2الدراسات السابقة:
•

•

•

•

ركزت دراسة مالدينج وآخرون ) Maulding et al. (2012على الذكاء الوجداني واملرونة كمنبئين للقيادة لدى مديري املدارس .تم إجراء هذه
الدراسة باستخدام املنهج (الكمي ،والنوعي) على ( )48من مديري املدارس من ثالث واليات في جنوب شرق الواليات املتحدة .واستخدم استبانة
سلوك القائد ،ومقياس الذكاء الوجداني لبار-أون  ،Bar-onومقياس املرونة .وتناول الجزء النوعي من هذه الدراسة عدد من األسئلة حول السمات
أو الخصائص التي تحدد أسلوب القيادة .وقد خلصت النتائج إلى أن كل من الذكاء الوجداني والقدرة على التكيف منبئين مهمين للقيادة املدرسية،
ومع زيادة الذكاء الوجداني للقائد ومرونته ،تزداد قدرته على القيادة .كما أشارت النتائج إلى أن العالقة بين خصائص القيادة والذكاء الوجداني
واملرونة كبيرة.
وهدفت دراسة رزق والسيد ( )2013إلى الكشف عن واقع مكونات الذكاء الوجداني وعالقتها بمهارات اتخاذ القرار لدى مديري مدارس التعليم
مديرا ومديرة (ً 62
العام بمحافظة األقصر بمصر ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )66
مديرا 4 ،مديرات) ،بجميع املراحل التعليمية .وفي ضوء ذلك
ُ
أعد مقياس للذكاء الوجداني يتكون من ( ) 60مفردة موزعة على خمس مكونات وهي( :الوعي بالذات ،وتنظيم الذات ،والدافعية ،والتعاطف،
واملهارات االجتماعية) ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين مكونات الذكاء الوجداني ومهارات اتخاذ القرار لدى مديري
املدارس ،كما اتضح من الدراسة أمكانية التنبؤ بمهارات اتخاذ القرار من خالل مكونات الذكاء الوجداني.
وهدفت دراسة علي ( )2013إلى معرفة درجة ممارسة القيادة التربوية لدى مديري املدارس االبتدائية واإلعدادية بمحافظة الدقهلية وعالقتها
ُ
مديرا من مديري مدارس حلقتي التعليم األساس ي بواقع (ً 107
ببعض املتغيرات ،تكونت عينة الدراسة من (ً )346
مديرا ،و  111مديرة) .واستخدم
مقياس القدرة على القيادة التربوية .وكان أبرز النتائج أن مستوى القدرة على القيادة التربوية وجميع األبعاد مقبول ما عدا ُبعد استخدام السلطة
حصل على تقدير جيد ً
ً
إحصائيا بين الذكور واإلناث في مستوى ممارسة القيادة التربوية ،لصالح اإلناث
جدا .كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة
في مجال املوضوعية .في حين إن مديري املدارس الذكور تفوقوا في نتائج استخدام السلطة ،واملرونة ومعرفة مبادئ االتصال .ولم تكن هناك أي
فروق ذات دالة إحصائية في مجال فهم اآلخرين.
وهدفت دراسة العمرات ( )2014إلى التعرف على مستوى الذكاء الوجداني وعالقته بفاعلية القائد لدى مديري مدارس البتراء وتربية وادي السير
باألردن .ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث استبانتين األولى لقياس مستوى الذكاء الوجداني ،والثانية لقياس درجة فاعلية القائد ،وتكونت
عينة الدراسة من (ً )102
مديرا ومديرة ،وقد أشارت النتائج إلى أن مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري متوسط ،وكذلك درجة فاعلية القائد ،كما
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أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة في مستوى الذكاء الوجداني تعزى ملتغير النوع االجتماعي ولصالح الذكور ،وأشارت النتائج إلى وجود عالقة
ارتباطيه موجبة بين مستوى الذكاء الوجداني ودرجة فاعلية القائد.
• وهدفت دراسة هانلين ) Hanlin (2014لتحديد ما إذا كانت هناك عالقة بين الذكاء الوجداني وممارسات القيادة املدرسية الفعالة ملديري املدارس،
ُ
مديرا (ً 42
تكونت العينة من ً 66
مديرا 24 ،مديرة) .واستخدم استبيان الذكاء الوجداني ،ومقياس ممارسات القيادة الفعالة القائمة على البحث،
ً
ً
إيجابيا قوي يبلغ ( )0.74بين ممارسات القيادة الفعالة القائمة على البحوث والذكاء الوجداني لدى مديري
وأسفرت النتائج عن وجود ارتباطا
املدارس الثانوية ،كما ويمكن تفسير ( )%55من التباين في ممارسات القيادة ملديري املدارس من خالل ذكائهم الوجداني ،وهناك عالقة ارتباطية
دالة إحصائيا بين مكونات الذكاء الوجداني ومجاالت املمارسات القيادية الفعالة ،وكانت أهم هذه العالقات العالقة بين الوعي الذاتي وإدارة
العالقات وبين ثمان مجاالت من املمارسات القيادية وهي التواصل ،واملرونة ،والتركيز ،واملثل العليا ،واملعتقدات ،والتحفيز الفكري ،والتقييم،
والتوعية.
• وهدفت دراسة سالم ( )2015إلى التعرف على طبيعة العالقة بين الذكاء الوجداني ملديري مدارس املرحلة الثانوية والوالء التنظيمي للمعلمين بغزة.
مديرا من كال الجنسين ،و (ً )250
واتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليل .وبلغت عينة الدراسة (ً )87
معلما ومعلمة ( 119معلم ،و  131معلمة).
استخدمت الباحثة استبانة للذكاء الوجداني ،واستبانة الوالء التنظيمي .وكانت أبرز النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين
الذكاء الوجداني ملديري املدارس والوالء التنظيمي للمعلمين .ووجود فروق جوهرية في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني ومجاالته التالية (الوعي
الذاتي ،والتعاطف ،واملهارات االجتماعية) لدى مديري املدارس تعزى للنوع االجتماعي وكانت لصالح املديرات.
• وجاءت دراسة أبو عالم وآخرون ( )2014لتدرس العالقة بين اتخاذ القرار والذكاء الوجداني لدى القيادات التربوية في ضوء بعض املتغيرات
ُ
ُ
وطبقت الدراسة على (ً )120
مديرا ونائب مدير من مدارس مركز ومدينة املحلة الكبرى بمصر ( 69ذكر ،و 51أنثى) ،استخدم مقياس
الديمغرافية،
اتخاذ القرار ،ومقياس الذكاء الوجداني .وتوصلت النتائج إلى أن هناك عالقة ارتباطية دالة بين درجات القدرة على اتخاذ القرار ودرجات الذكاء
الوجداني .وتوجد فروق بين القادة التربويين مرتفعي الذكاء الوجداني ومنخفض ي الذكاء الوجداني والقدرة على اتخاذ القرار لصالح مرتفعي الذكاء
الوجداني .وأشارت النتائج إلى أن متغير الذكاء الوجداني منبئ باتخاذ القرار لدى عينة الدراسة ،وأبرزت الدراسة األثر الكبير الذي ُيسهم به الذكاء
الوجداني في تفسير القدرة على اتخاذ القرار لدى عينة الدراسة ،حيث بلغت ( )0.942مما يؤكد أن الذكاء الوجداني يسهم في التنبؤ بالقدرة على
اتخاذ القرارات لدى القيادات التربوية.
• وأجرى سعادة ( )2016دراسة بهدف كشف طبيعة العالقة بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املؤسسات التعليمية،
ً
على (ً )180
مستخدما قائمة الكفاءة االنفعالية
مديرا للتعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي بوالية ورقلة بالجزائر ،واتبع املنهج الوصفي االرتباطي،
 ،ECIV2واختبار مستوى القدرة على القيادة التربوية .وكانت أبرز النتائج أن مستوى مديري املدارس في الذكاء الوجداني تراوح بين املتوسط واملرتفع
ً
جدا .في حين كان مستوى مديري املدارس مقبول في القيادة التربوية .وتوجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين مستوى الذكاء الوجداني
ومستوى القدرة على القدرة على القيادة التربوية .كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجات الذكاء الوجداني ال تختلف باختالف النوع االجتماعي.
•

•

•

•

وهدفت دراسة خلف هللا ( )2016للتعرف على درجة ممارسة مديري املدارس األساسية بمحافظة خان يونس بفلسطين ملهارات الذكاء الوجداني
ً
مستعينا بمقياس الذكاء الوجداني والذي تكون من
وعالقته بسلوك املواطنة التنظيمية لدى معلميهم .واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي
خمس مهارات هي (إدارة االنفعاالت ،والتعاطف ،وتنظيم االنفعاالت ،واملعرفة االنفعالية ،والتواصل االجتماعي) ،وطبقت الدراسة على ( )83مديراً
ومديرة ( 36مدير 47 ،مديرة) .وكان من أهم النتائج أن مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس متوسط ،وتوجد فروق تعزى ملتغير النوع
االجتماعي ولصالح الذكور.
أما دراسة صبيرة ،وتفاحة ( )2016هدفت إلى التعرف على مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس الثانوية في محافظة الالذقية ،ودراسة
الفروق بين متوسطات درجاتهم ضمن هذا املستوى تبعا لعدد من املتغيرات .اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي ،وشملت عينة الدراسة
( )157م ً
ديرا ومديرة ،طور الباحثان أداة البحث وهي عبارة عن مقياس للذكاء الوجداني ،والذي اشتمل على خمسة أبعاد :الوعي بالذات ،وتنظيم
الذات ،والدافعية ،والتعاطف ،واملهارات االجتماعية .وكان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها :إن مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس
الثانوية مرتفع .وال توجد فروق في مستوى الذكاء الوجداني تعزى ملتغيري النوع االجتماعي ومكان اإلقامة.
ّ
وهدفت دراسة ملحم ( )2017إلى التعرف على الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان وعالقته
ُ
بمستوى ممارستهم لعملية صنع القرار األخالقي من وجهة نظر املعلمين .واعتمد الباحث املنهج الوصفي االرتباطي ،وطبقت الدراسة على ()1696
ً
معلما ومعلمة .ومن أبرز ما توصلت إليه نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين جميع أبعاد الذكاء الوجداني وعملية صنع القرار األخالقي،
كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجداني ملديري املدارس تعزى ملتغير النوع االجتماعي ،ولصالح الذكور.
واستقص ى ر افيدالي ) Rafeedali (2017تأثير مفهوم الذات والنضج الوجداني على سلوك القيادة لدى مديري املدارس الثانوية في والية كيراال.
حيث تكونت عينة الدراسة من ً 260
مديرا للمدارس الثانوية .ووجدت الدراسة أن مفهوم الذات والنضج الوجداني يساهمان بشكل كبير في التنبؤ
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بسلوك القيادة لدى مديري املدارس بشكل عام .وأشارت النتائج إلى وجود تأثير كبير للتفاعل بين مفهوم الذات والنضج الوجداني على السلوك
القيادي ملديري املدارس الذكور ،في حين ال يوجد تأثير كبير ملفهوم الذات والنضج الوجداني على السلوك القيادي ملديرات املدارس .وال يوجد تأثير
كبير للتفاعل بين مفهوم الذات والنضج الوجداني في السلوك القيادي ملديرات املدارس.
• وهدفت دراسة ( )Maulod, et al., 2017إلى معرفة العالقة بين الذكاء الوجداني للمديرين التربويين واملمارسات القيادية في املدارس الثانوية
املاليزية من وجهة نظر ( )396معلم ومعلمة من املدارس الثانوية في فيجري سيمبيالن ،واستخدم الباحثان استبانة الذكاء الوجداني للكفاءة
الوجدانية ،واستطالع املمارسات القيادية التعليمية ،وأظهرت النتائج أن املعلمين ينظرون إلى مديريهم بأنهم يمارسون مستوى عال من القيادة
التعليمية والكفاءة في الذكاء الوجداني .كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية قوية بين الذكاء الوجداني وممارسات
القيادة التعليمية .وتوصلت الدراسة إلى أن قادة املدارس لديهم مستوى عال من الذكاء الوجداني بأبعاده األربعة (الوعي الذاتي ،وإدارة الذات،
والوعي االجتماعي ،وإدارة العالقات) ،وكان بعد إدارة العالقات في املرتبة األولى ،يليه إدارة الذات ،ثم الوعي االجتماعي ،وأخيرا الوعي الذاتي .كما
أشارت نتائج الدراسة على أن مستوى ممارسات القيادة التعليمية عال بجميع األبعاد الثالثة وهي (تحديد مهمة املدرسة ،وإدارة البرامج التعليمية،
وتعزيز مناخ التعلم املدرس ي اإليجابي) ،وجاء ترتيب األبعاد في النتائج كما هو مذكور.
• ودرس املغاري ( )2018العالقة بين الذكاء الوجداني ،وكال من الكفاءة املهنية وجودة اتخاذ القرار لدى مديري مدارس األنروا في قطاع غزة.
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت العينة من (ً )159
مديرا مدرسة ،طبق عليها ثالث مقاييس؛ الذكاء الوجداني ،والكفاءة
املهنية ،وجودة اتخا ذ القرار .وكانت أهم النتائج أن هناك عالقة طردية متوسطة وذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني والكفاءة املهنية وجودة
اتخاذ القرار .وال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات املنطقة التعليمية ،والنوع االجتماعي.
• وهدفت دراسة سكر ( )2019إلى التعرف على مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس الحكومية بمدينة غزة وعالقته بدرجة النجاح في
ممارساته القيادية من وجهة نظر املعلمين .وتم تطبيق استبانة لقياس مستوى الذكاء الوجداني ،واستبانة للممارسات القيادية ،على عينة من
املعلمين بلغ حجمها (ً )736
معلما ومعلمة .وبينت الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة وقوية بين مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس
بأبعاده املختلفة ،ودرجة نجاحهم في كل ممارساتهم القيادية.
تعقيب على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة ،يتبين أن موضوع الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس وعالقته بعدد من املتغيرات موضوع جدير باألهمية
والدراسة؛ حيث بينت الدارسات أن للذكاء الوجداني تأثير بارز وحيوي في قدرة مديري املدارس على القيادة التربوية وفاعلية سلوكهم وأدائهم القيادي.
ُ
وأشارت كثير من الدراسات إلى عدم وجود فروق في مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس تعزى ملتغير النوع االجتماعي (أبو الخير وأبو شعيرة،
2018؛ سعادة2016 ،؛ صبيرة ،وتفاحة2016 ،؛ املغاري ،)2018 ،في حين أشارت دراسات (خلف هللا2016 ،؛ العمرات2014 ،؛ ملحم )2017 ،إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجداني ملديري املدارس تعزى ملتغير النوع االجتماعي ولصالح الذكور .وبالنسبة ملتغير املنطقة التعليمية
بينت دراستي (صبيرة ،وتفاحة2016 ،؛ املغاري )2018 ،بأنه ال توجد فروق في مستوى الذكاء الوجداني تعزى ملتغير املنطقة التعليمية.
وبالنسبة ملستوى ممارسة مديري املدارس للقيادة التربوية ً
وفقا ملتغير النوع االجتماعي أشارت دراسة علي ( )2013إلى وجود فروق دالة إحصائياً
بين الذكور واإلناث في مستوى ممارسة القيادة التربوية ،لصالح اإلناث في مجال املوضوعية .وإن مديري املدارس الذكور تفوقوا في نتائج استخدام السلطة،
واملرونة ومعرفة مبادئ االتصال .ولم تكن هناك أي فروق ذات دالة إحصائية في مجال فهم اآلخرين.
كما أن الدارسات السابقة (سعادة2005 ،؛ سعادة )2016 ،التي درست العالقة بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية ،أو عالقته
بمتغيرات أخرى تناولت طبيعة العالقة بمعامل االرتباط ،في حين إن الدراسة الحالية تقيس العالقة باستخدام االنحدار الخطي املتعدد وهذا يعتبر
اختالف إحصائي ُيحسب للدراسة الحالية؛ حيث إن معامل االرتباط ُيستخدم عادة لدراسة العالقة الخطية بين املتغيرين ،والتي تركز على دراسة قوة
واتجاه العالقة ولكن ال تدل على وجود االرتباط السببي بينهما (إبراهيم ،2018 ،ص ،)97.في حين ُيستخدم االنحدار الخطي املتعدد عادة لكشف العالقة
بين املتغير التابع الواحد ( املحك) ،وعدة متغيرات مستقلة (املتنبئات) ملعرفة مدى تأثيرها على املحك (إبراهيم ،2018 ،ص.)196
في الجانب اآلخر فإن جميع الدراسات التربوية التي أجريت في البيئات العربية (أبو عالم وآخرين2014 ،؛ خلف هللا2016 ،؛ رزق والسيد2013 ،؛
سالم2015 ،؛ العمرات2014 ،؛ ملحم؛ )2017؛ واألجنبية ( )Hanlin, 2014; Maulding, et al., 2012; Maulod et al., 2017والتي درست الذكاء
الوجداني لدى مديري املدارس وعالقته بعدد من املتغيرات استخدمت مقاييس مصممة بطريقة التقرير الذاتي؛ حيث يقرر الفرد تفضيله للسلوك
ً
موضوع السؤال بتحديد موقعه بين طرفي السمة ،وهذه الطريقة تعكس تفضيالت شخصية أو ميوال فردية قد ال تخضع للصحة والخطأ املطلق (الخضر،
 ،2002ص .)19في حين ُتعد الدراسة الحالية األولى على املستوى ُ
العماني والعربي واألجنبي تقيس الذكاء الوجداني كمفهوم "السمة" لدى عينة تربوية،
اختيارا لإلجابة "األنسب" أو "األكثر فاعلية" من بين عدة بدائل متاحة أقل مناسبة أو فاعليةً ،
ً
وفقا
وكذلك بأداة تقيس الذكاء الوجداني بطريقة تتطلب
ملحك موضوعي محدد ً
ُ
سلفا .حيث صمم مقياس الذكاء الوجداني املستخدم في الدراسة الحالية ليتضمن مواقف مهنية وحياتية معايشة ،اختيرت بهدف
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تفادي االستجابات املتحيزة أو املرغوبية االجتماعية  Social Desirabilityوهو ما يعاب على وسائل التقرير الذاتي بشكل عام حيث إنها تتأثر باملرغوبية
االجتماعية (.)Singh, 2006, p.175
.3

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

 .1.3منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي؛ من خالل دراسة تأثير املتغيرات املستقلة املتمثلة في أبعاد الذكاء الوجداني ،في املتغير التابع وهو
القدرة على القيادة التربوية بأبعاده لدى مديري املدارس بسلطنة ُعمان.
 .3.2مجتمع وعينة الدراسة:
ُ
تكون مجتمع الدراسة من مديري ومديرات املدارس العمانيين في سلطنة عمان ،والبالغ عددهم ( )699حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم
للعام الدراس ي 2020 /2019م (وزارة التربية والتعليم ،2019 ،ص .)128وتكونت عينة الدراسة من (ً )336
مديرا ومديرة من تسع محافظات تعليمية
بالسلطنة ،وتم اختيار العينة باتباع الطريقة العشوائية البسيطة .ويوضح الجدول ( )1توزيع أفراد العينة ً
وفقا ملتغيرات الدراسة.
ً
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمتغيرات
املتغيرات
النوع االجتماعي
املحافظة التعليمية

املجموع

الفئات
أنثى
ذكر
مسقط
مسندم
البريمي
الداخلية
شمال الباطنة
جنوب الباطنة
جنوب الشرقية
الظاهرة
شمال الشرقية
-

العدد

النسبة املئوية

192

57,1

144

42,9

86

25.6

5

1.5

8

2.4

51

15.2

86

25.6

54

16.1

13

3.9

15

4.5

18

5.4

336

%100

 .3.3أدوات الدراسة:
استخدم الباحث في هذه الدراسة مقياسين وهما:
• مقياس الذكاء الوجداني:
ُ
استخدم مقياس الذكاء الوجداني الذي تم تطويره من قبل داليب سينغ ( )Singhوأنكي تشادها ( .)NK Chadhaوقد صمم هذا املقياس ليقيس
الذكاء الوجداني لدى املديرين املهنيين ،ورجال األعمال ،واملوظفين واإلداريين الحكوميين ،وطالب الدراسات العليا ،حيث يتكون املقياس في صورته األصلية
ً
من ( )22سؤاال تقيس ردود الفعل العاطفية ملواقف مختلفة من خالل ثالثة أبعاد أساسية ،وهي :الحساسية الوجدانية (،)Emotional Sensitivity
والنضج الوجداني ( ،)Emotional Maturityوالكفاءة الوجدانية ( ،)Emotional Competencyوتم تكيفه من قبل الباحث ليتناسب مع البيئة التربوية.
صدق مقياس الذكاء الوجداني:
تم التحقق من صدق املقياس باستخدام صدق املحتوى ( :)Content Validityحيث تم استخراج دالالت صدق املحكمين لألداة من خالل عرضها
ُ
على سبعه من املختصين في إدارة األعمال ،واإلدارة والقيادة التربوية ،والقياس النفس ي ،وعلم النفس التربوي .وطلب منهم تقييم سالمة الصياغة اللغوية،
وانتماء الفقرات للمقياس واألبعاد ،واعتمدت نسبة اتفاق ( )% 80كمعيار لقبول الفقرة ،وبعد االطالع على آراء املحكمين تمت إعادة صياغة بعض
الفقرات ،في ضوء مالحظاتهم.
كما تم قياس صدق االتساق الداخلي ))Internal consistency validity؛ حيث تم حساب معامل االرتباط "بيرسون" بين درجة كل فقرة من
البعد والدرجة الكلية ُ
فقرات ُ
للبعد الذي تنتمي إليه هذه الفقرة وتراوحت معامالت ارتباط بيرسون ُلبعد الحساسية الوجدانية بين ( 0,23إلى ، )0,78
ومعامالت االرتباط ُلبعد النضج الوجداني بين ( 0,24إلى  ،)0,60ومعامالت االرتباط ُلبعد الكفاءة الوجدانية بين ( 0,30إلى  ،)0,55حيث كانت جميع
ُ
ً
ً
داخليا ،وتقيس ما وضعت لقياسه .الصدق البنائي ( Structure
إحصائيا عند مستوى  ،0.01وبالتالي تعتبر فقرات أبعاد املقياس متسقة
الفقرات دالة
ُ
 :)Validityتم حساب معامل ارتباط "بيرسون" بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس .وتراوحت معامالت االرتباط بين ( 0,55إلى  )0,85وهي دالة عند
مستوى ( .)0.01وبالتالي تعتبر أبعاد املقياس صادقة وتقيس ما وضعت لقياسه.
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ثبات مقياس الذكاء الوجداني:
ُ
ً
ً
للتحقق من ثبات مقياس الذكاء الوجداني طبق على عينة قوامها ( )65مديرا ومديرة من مختلف مدارس محافظات السلطنة )30( .مديرا ،و()35
مديرة .وتم قياس الثبات بمعادلة الفا-كرونباخ Coefficient Alpha؛ وبلغ معامل االتساق الداخلي للمقياس ككل ( ،)0.75كما تراوحت قيم معامل ألفا
ُ
كرونباخ ألبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) بين ( 0.72إلى  )0.75لألبعاد الثالثة وهي قيم تعد مقبولة
الثبات .كما تم حساب الثبات ً
أيضا بطريقة التجزئة النصفية ( ،)Split-half methodعلى نفس العينة ،وبلغ ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية
ً
قيمته ( ،)0,78وفقا ملقياس جيتمان ( .)Guttman Split-Half Coefficientوالطريقة الثالثة لقياس الثبات كانت طريقة إعادة التطبيق (االختبار) Test-
Retest؛ وبلغ معامل الثبات بهذه الطريقة ( ) 0,70وتشير هذه النتائج إلى إمكانية االعتماد على نتائج املقياس ألنها مؤشرات مقبولة للثبات.
• مقياس القدرة على القيادة التربوية:
يتكون املقياس من (ً )50
ُ
ً
موقفا موزعين على خمسة أبعاد ،كل بعد منها يقيس جانبا من الجوانب الرئيسة للقدرة على القيادة التربوية (املوضوعية؛
واستخدام السلطة؛ واملرونة ،وفهم اآلخرين؛ ومعرفة مبادئ االتصال).
صدق مقياس القدرة على القيادة التربوية:
تم التحقق من صدق املقياس بطريقة صدق املحتوى ()Content Validity؛ من خالل آراء املحكمين بمدى أهمية كل موقف من مواقف املقياس،
ومدى انتماء املواقف التي يتكون منها لألبعاد ،ومناسبة الصياغة اللغوية للمواقف والخيارات؛ حيث عرض املقياس على خمسة من املتخصصين في
القيادة التربوية واثنين من املتخصصين في القياس النفس ي .كما تم قياس الصدق بطريقة صدق االتساق الداخلي Internal consistency validity؛
البعد والدرجة الكلية ُ
حيث تم حساب معامل االرتباط "بيرسون" بين درجة كل فقرة من فقرات ُ
للبعد الذي تنتمي إليه هذه الفقرة وتراوحت معامالت
ُ
ً
ً
داخليا،
إحصائيا عند مستوى  ،0.01وبالتالي تعتبر فقرات أبعاد املقياس صادقة ومتسقة
االرتباط بيرسون بين  .15إلى  ،0.73وجميع الفقرات كانت دالة
ُ
ملا وضعت لقياسه .الصدق البنائي  :Structure Validityتم حساب معامل االرتباط "بيرسون" بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس .وتراوحت
ً
إحصائيا عند مستوى ( .)0.01ومنه تعتبر أبعاد املقياس صادقة ومتسقة ملا وضعت لقياسه.
معامالت االرتباط بين  .54إلى  ،.88ودالة
ثبات مقياس القدرة على القيادة التربوية:
للتحقق من ثبات مقياس القدرة على القيادة التربوية ُطبق على نفس العينة التي طبق عليها مقياس الذكاء الوجداني والتي بلغ عددها ( )65مديراً
ومديرة من مختلف مدارس محافظات السلطنة .وتم التأكد من ثبات املقياس باستخدام معادلة الفا-كرونباخ ،وبلغت معامل ألفا ( .)0.76( )Alphaكما
تم حساب ثبات االختبار على نفس العينة باستخدام طريقة التجزئة النصفية ،وألن ثبات نصفي املقياس والتباين مختلفين؛ فإن ثبات املقياس بطريقة
التجزئة النصفية قيمته (ً ،)0.83
وفقا ملقياس جيتمان ( .)Guttman Split-Half Coefficientوتراوحت قيمة معامل ألفا ( )Alphaألبعاد املقياس من
( 0.76إلى .)0.79
 .4.3املعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االنحدار الخطي املتعدد؛ لدراسة أثر مهارات الذكاء الوجداني على مهارات القدرة على القيادة التربوية.
وتم استخدام تحليل التباين متعدد املتغيرات ،وذلك لدراسة الفروق بين مهارات الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية ً
تبعا للمتغيرات النوع
ً
االجتماعي ،واملحافظة التعليمية .مستخدما برنامج (.)SPSS
.4

عرض النتائج ومناقشتها

 .1.4نتائج السؤال األول ،ونصه" :ما تأثيرأبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) في مهارات القدرة
على القيادة التربوية (املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري ومديرات املدارس بسلطنة
عمان؟
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد ( )Multiple linear regressionلتحديد أثر أبعاد الذكاء الوجداني
واملتمثلة في (الحساسية الوجدانية ،النضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) على أبعاد القدرة على القيادة التربوية واملتمثلة في (املوضوعية ،واستخدام
السلطة ،واملرونة ،فهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري املدارس بسلطنة ُعمان ،كما هو مبين في الجدول (.)2
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تأثير الذكاء الوجداني في القدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة عمان
جدول ( :)2نتائج تحليل االنحدارالخطي املتعدد لقياس أثر أبعاد الذكاء الوجداني على مهارات القدرة على القيادة التربوية
املتغيرالتابع

املتغيرات املستقلة

املوضوعية

الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية
الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية
الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية
الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية
الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية

استخدام
السلطة
املرونة

فهم اآلخرين

معرفة مبادئ
االتصال

معامل

معامل

االرتباط R

التحديد ()R²

قيمة "ف"

الداللة

.476

.226

32.373

.000

.350

.122

15.431

.000

.454

.206

28.792

.000

.557

.310

49.760

.000

.341

.117

14.595

.000

بيتا

قيمة "ت"

الداللة

.241

4.560

.000

.128

2.269

.024

.241

4.201

.000

.298

5.301

.000

.163

2.697

.007

.084

1.370

.172

.313

5.850

.000

.111

1.932

.054

.150

2.587

.010

.369

7.401

.000

.132

2.474

.014

.205

3.785

.000

.174

3.082

.002

.159

2.622

.009

.109

1.775

.077

أظهرت نتائج االنحدار الخطي املتعدد ،كما في الجدول ( )2أن هناك ً
أثرا للذكاء الوجداني على القدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس
بسلطنة ُعمان؛ حيث ُتظهر نتائج معامالت االرتباط البسيط جميعها وجود عالقة طردية موجبة بين أبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية،
والكفاءة الوجدانية ،والنضج الوجداني) ،وأبعاد القدرة على القيادة التربوية (املوضوعية ،استخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ
االتصال) .أما معامل التحديد ( )R²الذي يقيس القوة التفسيرية للنموذج ،فيشير إلى أن مهارات الذكاء الوجداني كمتغيرات مستقلة مجتمعة ُتفسر
( ).226من التباين في املتغير التابع (املوضوعية) لدى مديري املدارس في سلطنة ُعمان .في حين أن مهارات الذكاء الوجداني مجتمعة ُتفسر ( ).122من
التباين في (استخدام السلطة)؛ و( ).206من التباين في (املرونة)؛ و ( ).310من التباين في (فهم اآلخرين)؛ و ( ).117من التباين في (معرفة مبادئ االتصال).
ً
إحصائيا ،والداللة اإلحصائية بلغت ( ،)0.001عند مستوى داللة ( )0.05وبمعنى آخر أنه يوجد تأثير
ويتبين من الجدول ( )2أن قيم "ف" املحسوبة دالة
متبادل لكل من أبعاد الذكاء الوجداني املتغير املستقل (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) على املتغير التابع وهو أبعاد
القدرة على القيادة التربوية (املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) .كما تشير نتائج قيم "بيتا" أن ُبعد
الحساسية الوجدانية له الدور الجوهري األكبر من بين أبعاد الذكاء الوجداني؛ من حيث التأثير على جميع مهارات القدرة على القيادة التربوية (استخدام
السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري املدارس بسلطنة ُعمان .وهذا يظهر الدور املحوري املهم ُلبعد الحساسية
الوجدانية لكل من الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية.
كما أظهرت قيمة "بيتا" أن ُبعد النضج الوجداني قد جاء الثاني في سلم األهمية التأثيرية على أبعاد (املوضوعية ،واستخدام السلطة ،ومعرفة مبادئ
االتصال) في القدرة على القيادة التربوية .كما أظهرت النتائج أن ُبعد النضج الوجداني كان أقل أبعاد الذكاء الوجداني ً
تأثيرا في فهم اآلخرين ملتغير القدرة
على القيادة التربوية .في حين ال يوجد دور وعالقة تأثيرية جوهرية بين النضج الوجداني على املرونة لدى مديري املدارس بسلطنة عمان .وتظهر النتائج أن
ُبعدي الكفاءة الوجدانية والحساسية الوجدانية لهما أكبر األثر وبعالقة موجبة على ُبعد املوضوعية في القدرة على القيادة التربوية من بين سائر األبعاد
املدروسة .وجاء ُبعد الكفاءة الوجدانية في الترتيب الثاني في سلم األهمية التأثيرية على ُبعدي املرونة وفهم اآلخرين في القدرة على القيادة التربوية .في حين
ال يوجد دور وأثر متبادل بين كل من الكفاءة الوجدانية ،واستخدام السلطة ،ومعرفة مبادئ االتصال في القدرة على القيادة التربوية.
مناقشة نتائج السؤال األول:
خلصت نتائج السؤال األول إلى أن ألبعاد الذكاء الوجداني قدرة في التنبؤ بمستوى موضوعية مديري املدارس في القيادة التربوية وقدرتهم على فهم
اآلخرين .وأظهرت النتائج أن ُبعدي الحساسية الوجدانية والكفاءة الوجدانية لهما أكبر األثر وبعالقة موجبة على ُبعد املوضوعية في القدرة على القيادة
التربوية من بين سائر األبعاد املدروسة؛ أما ُبعد النضج الوجداني حقق املرتبة الثانية في سلم األهمية والعالقة على ُبعد املوضوعية ،فقدرة مديري املدارس
على إدارة انفعاالتهم ومعالجة الجوانب الوجدانية والعاطفية ،وقدرتهم على التحكم في مشاعرهم السلبية وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية ،والقدرة على
التعامل مع املشاعر بحيث تكون متوافقة مع املواقف املعايشة تجعلهم أكثر شعورا بكفاءتهم الذاتية في التحكم بمختلف الجوانب اإلدارية التي تواجههم
في بيئة العمل وبالتالي يكونوا أكثر موضوعية (دوغان والظفري2016 ،؛ الزومان .)2014 ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة (الزعانين ،)2018 ،من
حيث إن هناك عالقة إيجابية بين املرونة اإلدارية والقيادة لدى مديري املدارس ،وإن منح مديري املدارس الصالحيات الكافية للتصرف ،واالبتعاد عن
املركزية من قبل اإلدارة العلياُ ،يمكن مديري املدارس من ممارسة املرونة اإلدارية بشكل إبداعي ويتيح لهم الفرصة للتطوير واإلنجاز في املهام املوكلة إليهم.
كما تتفق النتيجة السابقة مع ما توصلت إليه دراسة ملحم ( )2017والتي أشارت إلى أن هناك عالقة بين مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس
287

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 -2ص298-275 :

تأثير الذكاء الوجداني في القدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة عمان

حمد الغافري

ومستوى ممارستهم لعملية صنع القرار األخالقي ،حيث إن الذكاء الوجداني ملدير املدرسة يساعده على الوعي بمشاعره ،ومن وعي املدير بذاته ينطلق إلى
متفهما ملشاعرهم كلما كان ً
ً
قريبا إلى
ذات اآلخرين ومعرفة مكنوناتهم ونفسياتهم وأمزجتهم ودوافعهم ،وهذا يحسن التواصل الفعال معهم ،وكلما كان
ً
قلوبهم ويسعى لتحقيق احتياجاتهم ويستثير عزائمهم ويعزز طموحاتهم ويبني جسور الثقة فيما بينهم .كما تتفق نتيجة الدراسة الحالية أيضا مع دراسة
رافيدالي ) Rafeedali (2017والتي أكدت على تأثير مفهوم الذات والنضج الوجداني لدى مديري املدارس على سلوكهم القيادي؛ وإنهما ُيساهمان بشكل
كبير في التنبؤ بسلوك القيادة لديهم.
ُ
كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن بعد الحساسية الوجدانية كان له التأثير األبرز من بين أبعاد الذكاء الوجداني على استخدام السلطة ملتغير
القدرة على القيادة التربوية ،وجاء ُبعد النضج الوجداني في املرتبة الثانية ،فعندما يتمتع قادة املدارس بالسلطة أو يكتسبون القوة ،فإنهم يشعرون
بمشاعر إيجابية مثل الرضا والثقة واألمن؛ في املقابل ،عندما يفقد القادة سلطتهم ،فإنهم يعانون من الخوف والقلق وفقدان الثقة ( Brennan & Ruairc,
 .)2011, p.134وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه الدراسات في علم اجتماع العواطف من حيث إن القائد الذي يتمتع بالسلطة يمكنه توجيه سلوك
اآلخرين ( .)Stets & Turner, 2008وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ُبعد الكفاءة الوجدانية ملتغير الذكاء الوجداني على
استخدام السلطة في القدرة على القيادة التربوية لدى مديري مدارس بسلطنة عمان ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن كل مدير مدرسة له مصادره الخاصة
ً
واستنادا على هذه املصادر يستمد القائد
للسلطة ،فقد أثبتت الدراسات (بخاري وأحمد2015 ،؛ مرس ي )2001،أن هناك عدة صور أو أشكال للسلطة
قدرته على املبادرة ،من خالل تقييم ما لديه من مصادر القوة املمكنة ويقوم باستخدامها ،وباختالف هذه املصادر بين مديري املدارس ستختلف لديهم
مهارة الكفاءة الوجدانية والتي تعكس تمتع مدير املدرسة بتقدير ذاتي مرتفع ،والقدرة على التعامل مع الغرور وحب الذات ،والتعلم على كيفية إدارة
النفس ،فكل هذه املهارات ستختلف باختالف املصادر التي يستمد منها مديري املدارس سلطتهم.
كما أظهرت النتائج مدى أهمية ُبعد الحساسية الوجدانية للذكاء الوجداني؛ حيث إن ارتباطه يعد األعلى مع املرونة في القدرة على القيادة التربوية،
وقد حاز ُبعد الكفاءة الوجدانية على املرتبة الثانية في العالقة التأثيرية على ُبعد املرونة .ويعزو الباحث ذلك إلى أن املدرسة مؤسسة تربوية بالدرجة األولى
تسعى ألن يتمتع مديروها بالحس اإلنساني والتعاطف مع املعلمين والطلبة ،وهذه النتيجة تترجم قدرة مديري املدارس على مساعدة اآلخرين ومراعاة
شعورهم وتقديم العون لهم؛ حيث إن مديري املدارس الذي يمارسون املرونة في إدارتهم للمؤسسة التربوية ،هم مديرون يهتمون بالعوامل اإلنسانية
ويراعون مشاعر اآلخرين ً
ً
إيجابا على سير العمل (العمايرة .)2015 ،وهذا يؤكد ما توصلت إليه دراسة
وفقا ملقتضيات الظروف ،وهذا ينعكس
( )Pyszczynski at el., 1987إلى أن كفاءة اإلنسان في إدارة انفعاالته تنعكس بشكل إيجابي في تعامله مع ذاته واآلخرين؛ مما ييسر االتصاالت املرنة
السلسة بين الناس ،في حين أن النظرة غير اإليجابية للذات تؤدي إلى أن ينصب اهتمام الفرد على ذاته دون غيره .كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية أنه
ال يوجد دور وعالقة تأثيرية جوهرية بين النضج الوجداني على املرونة لدى مديري املدارس بسلطنة عمان .وقد يعود ذلك إلى املبالغة في خصائص الوعي
ً
اهتماما بذواتهم على حساب مصالح العمل ،وقد يعود ذلك إلى ضعف القادة في تقديرهم لذواتهم مما يؤدي إلى
بالذات من قبل القادة مما يجعلهم أكثر
زيادة الفجوة في العالقات بينهم وبين مرؤوسيهم ( .)Burbach, 2004وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة ()Hamidi & Azizi, 2012
من حيث إنه ال توجد عالقة بين مهارة الوعي الذاتي وأنماط القيادة (املنفتح واملنغلق) لدى مديري املدارس.
وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن بعد الحساسية الوجدانية هو مؤشر رئيس ي ملمارسة فهم اآلخرين في القيادة التربوية .وجاء ُبعد الكفاءة
الوجدانية في الترتيب الثاني في سلم األهمية التأثيرية على ُبعد فهم اآلخرين ،في حين أن ُبعد النضج الوجداني أقل األبعاد ً
تأثير على فهم اآلخرين ملتغير
القدرة على القيادة التربوية .وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه ( )Maulod at al., 2013حيث إن تحلي مديري املدارس بالحساسية الوجدانية تمكنهم
من إدارة كل عضو في املدرسة بفاعلية من خالل العمل الجماعي وإدارة الصراع وتحفيز التغييرات الضرورية والقدرة على تطوير وتأثير األعضاء باإلضافة
إلى إلهام مجتمع املدرسة ( .)Maulod at al., 2017كما تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما جاء في دراسة العنجري ( )2009من حيث إن الكفاءات
الوجدانية مهمة ً
جدا بالنسبة للتفاعل االجتماعي ً
نظرا ألنها تفعل الوظائف االجتماعية والتواصل الفعال من خالل نقل املعلومات الخاصة باملشاعر
واألفكار بين الناس ،كما تعمل على التنسيق بين مختلف التوجهات االجتماعية .وتتفق نتائج الدراسة الحالية ً
أيضا مع ما توصلت إليه دراسة دوغان
والظفري ()2016؛ حيث إن الذكاء الوجداني يساعد القادة التربويين على رفع مستويات الشعور بالكفاءة الذاتية من خالل بعدي تنظيم الذات واملهارات
ً
شعورا بكفاءته الذاتية في التحكم بمختلف الجوانب
االجتماعية؛ فقدرة املدير على تنظيم ذاته وتمتعه بمهارات التواصل الفعال مع من حوله يجعله أكثر
اإلدارة التي تواجهه في بيئة العمل.
وأظهرت النتائج أن قدرة أبعاد الذكاء الوجداني في التنبؤ بمستويات معرفة مبادئ االتصال في القيادة التربوية كانت دالة لبعدي الحساسية
ً
الوجدانية ،ثم النضج الوجداني ،في حين لم يكن هناك ً
إحصائيا لبعد الكفاءة الوجدانية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مولود وآخرون
تأثيرا دال
( )Maulod et al., 2017والتي أظهرت أن كفاءات الذكاء الوجداني (إدارة العالقات والوعي االجتماعي)  ،تعتبر مؤشرات تنبؤية مهمة في ممارسات القيادة
التربوية لدى مديري املدارس .كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة ( )Hanlin, 2014من حيث إن هناك عالقة وثيقة بين مهارات
الذكاء الوجداني (املراقبة الذاتية وإدارة العالقات) وبين ممارسات االتصال والتواصل لدى مديري املدارس .ونتائج هذه الجزئية من هذا السؤال تتوافق
مع ما توصل إليه هامفري ) Humphrey (2002من حيث إن التواصل العاطفي الفعال للقادة له تأثير كبير على تصوراتهم ملبادئ االتصال وقدرتهم على
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نقل األفكار ومحتوى الرسائل إلى اآلخرين .وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة الراعي ( )2013التي أشارت إلى أن أبعاد إدارة اآلخرين
وإدراك اآلخرين ،وإدراك الذات كان لها األثر األكبر ً
تباعا في فاعلية القادة التربويين في إدارة املعرفة باملؤسسة واالستفادة منها في تحقيق أهدافها .وأظهرت
نتائج الدراسة الحالية ال يوجد دور وأثر متبادل بين كل من الكفاءة الوجدانية ،ومعرفة مبادئ االتصال في القدرة على القيادة التربوية .وقد يعزى ذلك إلى
قدرا ً
أن املواقف التي يواجهها القائد متنوعة تتطلب ً
كبيرا من الوقت للوعي والتريث واملرونة في إصدار األحكام املتعلقة بها ،وهذه امليزة نسبية تختلف من
قائد آلخر.
كما أن نتائج هذا الدراسة تؤكد ما توصلت إليه دراسة كردي ( )2010والتي أكدت وجود عالقة إيجابية بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة
التربوية ،وأن الذكاء الوجداني يرتبط بفاعلية القيادة العالية ،ويفسر التباين بين األفراد ُويعتبر ً
منبئا للقيادة وسلوك العمل .وكذلك دراسة سعادة
( )2016والتي توصلت إلى أن هناك عالقة ارتباط موجبة بين مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس وقدرتهم على القيادة التربوية ،وأن للذكاء
الوجداني ً
دورا ً
كبيرا في الكفاءة القيادية وفاعلية السلوك القيادي للمدير .وكذلك تؤكد نتائج الدراسة الحالية ما توصلت إليه دراسة مولود وآخرون
( )Maulod et al., 2017من حيث إن الذكاء الوجداني يؤثر على ممارسات القيادة التعليمية ،وأوضحت النتائج أن املدير الذي يتمتع بمستويات عالية
من الذكاء الوجداني ُ
سيظهر ممارسات قيادية تعليمية عالية.
 .2.4نتائج السؤال الثاني ،ونصه" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )a ≤ 0.05بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة
التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة عمان ً
تبعا ملتغيرات (النوع االجتماعي ،واملحافظة التعليمية)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين متعدد املتغيرات ( ،)MANOVAملتغيرات النوع االجتماعي (ذكور /إناث) ،واملحافظة
التعليمية ،والجدول ( )3يوضح نتائج هذا التحليل.
جدول ( :)3تحليل التباين متعدد املتغيرات ً
تبعا للنوع االجتماعي واملحافظة التعليمية
املتغير

الذكاء
الوجداني

القيادة
التربوية

الذكاء
الوجداني

القيادة
التربوية

األبعاد

املتغيرالديموغرافي

درجة الحرية

متوسط املربعات

قيمة
"ف"

مستوى الداللة

التفسير

الحساسية الوجدانية

النوع

1

24.385

6.517

.011

ً
إحصائيا
دال

النضج الوجداني

النوع

1

.110

.039

.843

غير دال

الكفاءة الوجدانية

النوع

1

1.856

.465

.496

غير دال

املوضوعية
استخدام السلطة
املرونة
فهم اآلخرين
معرفة مبادئ االتصال
الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية
املوضوعية
استخدام السلطة
املرونة
فهم اآلخرين
معرفة مبادئ االتصال

النوع
النوع
النوع
النوع
النوع
املحافظة
املحافظة
املحافظة
املحافظة
املحافظة
املحافظة
املحافظة
املحافظة

1

.257

5.435

.020

1

.029

1.310

.253

1

.066

2.283

.132

1

.236

3.789

.052

1

.262

11.310

.001

8

6.589

1.761

.084

8

1.477

.529

.835

8

4.246

1.064

.388

8

.077

1.634

.114

8

.048

2.144

*.032

8

.054

1.865

.065

8

.123

1.979

**.049

8

.020

.876

.537

ً
إحصائيا
دال
غير دال
غير دال
غير دال
ً
إحصائيا
دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
ً
إحصائيا
دال
غير دال
غير دال
غير دال

ً
ً
إحصائيا عند مستوى داللة ( 0.001أو  )0.025ألنه أكثر صرامة لعدم استيفائه شرط اختبار ليفين.
إحصائيا عند مستوى داللة ( ** ،)0.05غير دال
*دال

تم عرض النتائج املوضحة في الجدول (ً )3
تبعا لكل متغير على النحو التالي:

• النتائج املتعلقة بالفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس ً
تبعا ملتغير (النوع االجتماعي):
جاءت نتائج أبعاد متغير الذكاء الوجداني ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي متفاوتة ،حيث دلت على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ُبعد الحساسية
الوجدانية ً
تبعا للنوع االجتماعي ،فقد بلغت قيمة "ف" املحسوبة ( ،)6.517وقيمة الداللة اإلحصائية ( )0.011وبالتالي فهي أقل من مستوى داللة
( ،)0.025وعليه فإن النوع االجتماعي له عالقة معنوية بالحساسية الوجدانية ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي .وللحكم على اتجاه الداللة اإلحصائية ،قارن
الباحث بين املتوسطات الحسابية للنوع االجتماعي لكل من الذكور واإلناث ،حيث جاءت قيمة املتوسط الحسابي لفئة الذكور ( ،)17.447ولفئة اإلناث
( .)18.309وعليه فإن قيمة الداللة اإلحصائية تتجه لصالح اإلناث .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين ُبعدي النضج الوجداني ("ف" املحسوبة=  ،0.039مستوى الداللة=  )0.843والكفاءة الوجدانية ("ف" املحسوبة=  ،0.465مستوى الداللة= )0.496
ملتغير الذكاء الوجداني ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي.
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أما بالنسبة لدراسة الفروق بين أبعاد متغير القدرة على القيادة التربوية ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي ،فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين ُبعد املوضوعية ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي .حيث بلغت قيمة "ف" املحسوبة ( ،)1,310وبلغت الداللة اإلحصائية
قيمة ( .)0.020وبلغت قيمة املتوسط الحسابي لفئة الذكور ( .)0.663ولفئة اإلناث ( .)0.752مما يدل على أن اتجاه الداللة اإلحصائية لصالح اإلناث.
وأظهرت النتائج ً
أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين ُبعد معرفة مبادئ االتصال في القدرة على القيادة التربوية ً
تبعا
ملتغير النوع االجتماعي ("ف" املحسوبة=  ،11.310مستوى الداللة=  .)0.001وتشير قيم املتوسطات الحسابية لكل من الذكور ( )0.477واإلناث (،)0.566
إلى أن اتجاه الداللة اإلحصائية لصالح اإلناث .في املقابل أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية بين كل من استخدام السلطة ("ف" املحسوبة=
 ،1.310مستوى الداللة=  ،)0.253واملرونة ("ف" املحسوبة=  ،2.283مستوى الداللة=  ،)0.132وفهم اآلخرين ("ف" املحسوبة=  ،3.789مستوى الداللة=
ً )0.052
تبعا ملتغير النوع االجتماعي؛ وذلك ألن مستوى داللتها جاء أكبر من مستوى ( )0.05مما يدل على انتفاء الفروق.
• النتائج املتعلقة بالفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس ً
تبعا ملتغير (املحافظة):
أظهرت نتائج تحليل التباين متعدد املتغيرات في الجدول ( )3عدم وجود فروق إحصائية بين جميع أبعاد متغير الذكاء الوجداني ،ومتغير القدرة على
القيادة التربويةً ،
تبعا ملتغير املحافظة باستثناء ُبعد استخدام السلطة ملتغير القدرة على القيادة التربوية .وهي على النحو اآلتي :أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين ُبعد استخدام السلطة ً
تبعا ملتغير املحافظة؛ حيث جاءت نتائج "ف" املحسوبة ( ،)2.144والداللة اإلحصائية ( )0.032أي أقل
من مستوى ( ،)0.05ومن خالل قيم املتوسطات بين املحافظات ،أشارت النتائج إلى أن الداللة اإلحصائية تتجه لصالح محافظة البريمي والتي بلغ متوسطها
الحسابي ( ،)0.613بينما جاءت قيمة املتوسطات للمحافظات األخرى أقل من هذه القيمة وهي على النحو اآلتي( :مسقط=  ،0.582وجنوب الباطنة=
 ،0.555وشمال الباطنة=  ،0.587ومسندم=  ،0.592والداخلية=  ،0.589والظاهرة=  ،0.582وجنوب الشرقية=  ،0.581وشمال الشرقية= .)0.433
ً
إحصائيا عند مستوى
كما أظهرت النتائج حصول ُبعد فهم اآلخرين على مستوى داللة بقيمة ( )0.049وهي أقل من مستوى ()0.05؛ أي أنها دالة
داللة ( ،) 0.05ولكن الباحث ال يعتد بهذه النتيجة؛ والسبب يعود إلى قيمة اختبار الفين التي لم تحقق شرط تساوي التباين في ُبعد فهم اآلخرين ،حيث
ً
إحصائيا ( ،)0.001وعليه يتشدد الباحث في األخذ بقيمة الداللة اإلحصائية إلى مستوى ( 0.025أو  ،)0.001وبالتالي هذا لم يتحقق في مستوى
جاءت دالة
الداللة لبعد فهم اآلخرين حيث جاءت نتيجتها ( ،)0.049وعليه يحكم الباحث بعدم وجود داللة إحصائية بين فهم اآلخرين ملتغير القدرة على القيادة
التربوية ً
تبعا ملتغير املحافظة.
كما أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية بين جميع أبعاد متغير الذكاء الوجداني واملتمثلة في الحساسية الوجدانية ("ف" املحسوبة= ،1.761
مستوى الداللة=  ،)0.084والنضج الوجداني ("ف" املحسوبة=  ،0.529مستوى الداللة=  ،)0.835والكفاءة الوجدانية ("ف" املحسوبة=  ،1.064مستوى
الداللة=  ،)0.388حيث جاءت جميع دالالتها اإلحصائية أكبر من مستوى داللة ( .)0.05وأظهرت النتائج ً
أيضا عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0.05بين كل من ُبعد املوضوعية ("ف" املحسوبة=  ،1.634مستوى الداللة=  ،)0.114واملرونة ("ف" املحسوبة=  ،1.865مستوى الداللة=
 ،)0.065ومعرفة مبادئ االتصال ("ف" املحسوبة=  ،0.876مستوى الداللة= ً )0.537
تبعا ملتغير املحافظة .وعليه تنتفي الفروق الجوهرية بين أبعاد
الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) وأبعاد القدرة على القيادة التربوية (املوضوعية ،واملرونة ،وفهم
اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) ً
تبعا ملتغير املحافظة من جهة أخرى.
مناقشة نتائج السؤال الثاني:
ً
• مناقشة النتائج املتعلقة بالفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس تبعا ملتغير (النوع االجتماعي):
أظهرت النتائج وجود فروق جوهرية في مستوى ممارسة مديري املدارس بسلطنة ُعمان ملهارات القيادة التربوية املتمثلة في (املوضوعية ،ومعرفة
مبادئ االتصال) ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي لصالح اإلناث .وهذا ُيشير إلى أن اإلناث في هذه الدراسة أكثر موضوعية من الذكور في ممارسة القيادة التربوية
املدرسية ،وأكثر معرفة وتوظيف ملبادئ االتصال في القيادة التربوية من مديري املدارس الذكور .وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة علي ( )2013التي
وجدت فروق في مستوى ممارسة القيادة التربوية ،لصالح اإلناث في ُبعد املوضوعية ،كما أن هذه النتيجة تتفق مع الدراسة النوعية لشيد وآخرون ()2018
 Shaked et alوالتي كشفت عن أن الذكور واإلناث يختلفون فيما يتعلق بمصدر سلطتهم كقادة تربويين؛ حيث إن اإلناث ً
غالبا ما يعتمدن على الخبرات
واملعرفة التعليمية ،في حين اعتمد الذكور على السلطة املمنوحة لهم بموجب اللوائح ،وكذلك مهاراتهم في صنع القرار.
وفيما يتعلق بالعالقات في القيادة التربوية ،تجمع مديرات املدارس بين رؤيتهن للقيادة التربوية وبين أهمية الحفاظ على عالقات إيجابية مع املعلمين
أكثر من نظرائهن الذكور ،في حين لم يسلط سوى عدد قليل من املديرين الذكور الضوء على العالقات الشخصية باعتبارها ً
جانبا ً
مهما في أداء أدوارهم
الوظيفية كقادة تربويين ( .)Shaked et al. 2018وكذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة ( )Hallinger and Wang, 2016والتي أشارت إلى أن مديرات
املدارس يمارسن املزيد من القيادة التربوية النشطة من نظرائهن من الذكور .وهذا يتوافق مع ما وجدته البحوث املبكرة والتي أكدت على أن أسلوب القيادة
لدى الذكور موجه نحو املهام ،في حين مع أن أسلوب القيادة عند اإلناث موجه نحو العالقات ()Shanmugam et al., 2007؛ حيث إن النساء يملن إلى
أن يكن أكثر ديمقراطية في أساليب قيادتهن مقارنة بالرجال ( .)Eagly and Carli, 2003لذلك تميل اإلناث إلى أسلوب القيادة األكثر رعاية واملوجهة نحو
العالقات ،بينما ُيظهر الرجال أسلوب قيادة أكثر استبدادية (.)Eagly and Johnson, 1990
290

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 -2ص298-275 :

تأثير الذكاء الوجداني في القدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة عمان

حمد الغافري

في املقابل أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية بين كل من استخدام السلطة وفهم اآلخرين واملرونة ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي .مما يدل على
عدم وجود فروق جوهرية في مستوى ممارسة مديري ملدارس بسلطنة ُعمان ملهارات القيادة التربوية املتمثلة في (استخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم
اآلخرين) ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي .وقد يعزى ذلك إلى خضوع مديري ومديرات املدارس لنفس شروط شغل وظيفة مدير مدرسة؛ حيث إن كل مدير
ً
ً
ً
وظيفيا طويال يمر بالعديد من الخبرات ،والبد أن يجتاز عدد من االختبارات التحريرية واملقابالت
مسارا
مدرسة ال يصل لهذه الوظيفة إال بعد أن اتبع
ً
الشخصية .فضال عن أن مديري املدارس يمارسون نفس املهام والكفايات ،ويخضعون لنفس اإلجراءات الخاصة باملتابعة والتقويم ،فقد أعدت وزارة
التربية والتعليم دليل عمل اإلدارة املدرسية في عام  2009يتماش ى مع املستجدات واالتجاهات اإلدارية والتربوية الحديثة ،وهو دليل ميسر ومنظم للعمل
اإلداري في املدرسة ،ومن أبرز ما تضمنه هذا الدليل مهام مديري املدارس ،كما حدد الدليل أهم الكفايات الواجب على مدير املدرسة امتالكها ً
وفقا لعدد
من املجاالت واملعايير (وزارة التربية والتعليم .)2009 ،كما أعدت الوزارة عام  2012وثيقة كمرجع ملتابعة وتقويم أداء أعضاء الهيئات التدريسية واإلدارية
واإلشرافية (وزارة التربية والتعليم.)2012 ،
• مناقشة النتائج املتعلقة بالفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس ً
تبعا ملتغير (املحافظة):
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق إحصائية بين جميع أبعاد متغير القدرة على القيادة التربويةً ،
تبعا ملتغير املحافظة باستثناء ُبعد استخدام
ً
إحصائيا ولصالح مديري املدارس بمحافظة البريمي .وتتمثل السلطة في عملية انقياد فرد أو مجموعة عن طواعية
السلطة .حيث كانت هناك فروق دالة
لشخص يقرون له بأحقيته في إمرتهم واإلشراف عليهم( .مرس ي ،2001 ،ص .)111.كما ترتبط السلطة بالقدرة على اتخاذ القرارات الالزمة التي تحكم
سلوك اآلخرين وتصرفاتهم (أبو شريعة وآخرون .)2017( ،ومن واقع خبرة الباحث في التعامل مع شرائح مختلفة من العاملين في الحقل التربوي وجد أن
مديري املدارس في محافظة البريمي يستمدون مصادر سلطتهم الشخصية ،من خالل ما يمتلكونه من قدرات وإمكانات التواصل الفعال مع مختلف شرائح
املجتمع التربوي .باإلضافة إلى شبكة االتصاالت التي يمتلكونها في العمل ويعملون على توسيعها والحفاظ عليها .كما أن منصبه كمدير ملدرسة هو مصدر
آخر من مصادر قوتهم وتميزهم ،وترتبط هذه القوة مباشرة بموقع القائد على الخريطة التنفيذية في املؤسسة التربوية ،حيث يشرف مدير املدرسة على
ً
األقل  70معلم في املدرسة فضال عن الطلبة.
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أبعاد القدرة على القيادة التربوية املتمثلة في (املوضوعية ،واملرونة ،وفهم اآلخرين،
ومعرفة مبادئ االتصال) ً
تبعا ملتغير املحافظة التعليمية ،وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة الشندودية ( )2016حيث وجدت أن الكفايات
الالزمة ملديري مدارس املستقبل ال تختلف لدى مديري املدارس بسلطنة عمان ً
تبعا ملتغير املحافظة التعليمية .وقد يعزى ذلك إلى تشابه ظروف املحافظات
التعليمية وإمكاناتها ،حيث إن أفراد الدراسة تجمعهم ظروف تربوية وتعليمية واجتماعية متقاربة ،تتشابه فيها بيئة العمل بجميع املحافظات التعليمية
ألنها تخضع إلى إدارة مركزية واحدة ممثلة في وزارة التربية والتعليمُ .وتطبق وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان نظم اإلدارة املدرسية الذاتية في جميع
املحافظات التعليمية ً
بدءا من عام 2006م ،كما يوجد نظام لتطوير األداء املدرس ي تسير على نهجه املدرسة وكل من يعمل في الحقل التربوي كونه مدخل
للتجديد والتجويد ،ووسيلة لتشخيص األوضاع وتحديد املشكالت واملعوقات واقتراح الحلول الناجعة (وزارة التربية والتعليم2009 ،ب) ،وتقوم املدارس
بممارسة عدد من الصالحيات واملسؤوليات اإلدارية والفنية كوحدة تدير نفسها ً
ذاتيا في حدود السياسة التعليمية العامة لوزارة التربية والتعليم (الهادي،
.)2009
 .3.4التوصيات:
•
•
•
•

تحديث وتجديد برامج إعداد الكفايات التربوية في كليات التربية ،بما يتوافق مع املستجدات واالتجاهات اإلدارية والتربوية الحديثة.
أهمية استخدام أدوات التقييم القياسية للذكاء الوجداني في برامج التطوير املنهي ،باعتبار ذلك ً
جزءا من عملية تقييم مديري املدارس قبل الشروع
في تعيينهم ،وكذلك في عملية التخطيط والترقيات.
التركيز على بعض املهارات الفنية واإلدارية في برامج إعداد مديري املدارس مثل :اتخاذ القرارات ،والتواصل اإلنساني والتربوي الفعال ،وإدارة التغيير.
تنظيم عدد من البرامج التدريبية الفعالة ملديري املدارس لتعزيز الكفاءات الوجدانية واالجتماعية وقدرتهم على القيادة التربوية.

• دعم وتشجيع إدارات املدارس التي تقودها املرأة (املديرة) من خالل االهتمام وإبراز أعمالها ومواكبة تطويرها نحو األفضل.
• تشجيع وتحفيز مديري املدارس على االلتحاق ببرامج وندوات علمية إثرائية بغض النظر عن سنوات الخدمة أو الخبرة من أجل تجديد وتطوير
خبراتهم في مجال القيادة التربوية.
 .4.4املقترحات البحثية:

• إجراء دراسة للتعرف على أثر الخبرة واملؤهل األكاديمي واملرحلة التعليمية على مستوى توظيف مديري املدارس بسلطنة ُعمان ملهارات الذكاء
الوجداني ،وقدرات القيادة التربوية.
• إجراء دراسة أخرى باستخدام منهج علمي مختلف ،مثال على ذلك :إعداد دراسة نوعية للدراسات والبحوث التي درست املتغيرات املتعلقة بالعمل
القيادي والتربوي في سلطنة ُعمان ،في مراحل التعليم املختلفة ،بهدف تكوين تصور شامل عن طبيعة القيادة التربوية وواقعها في نظامنا التربوي،
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من حيث التحديات واملشكالت ،والنجاحات ،ليتسنى للمعنيين باألمر من تحديد األهداف ورسم السياسات واالستراتيجيات ،الكفيلة بتجاوز تلك
التحديات ودعم تلك اإليجابيات.
ُ
• دراسة فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى عينة من مديري املدارس بسلطنة عمان.
• دراسة فاعلية برنامج تدريبي في تنمية قدرات القيادة التربوية لدى عينة من مديري املدارس بسلطنة ُعمان.
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Abstract: The aim of the current study is to learn about the impact of the dimensions of emotional intelligence
(emotional sensitivity, emotional maturity, emotional competence) on the dimensions of leadership (objectivity, use of
power, flexibility, understanding of others, knowledge of communication principles) among school principals in the
Sultanate of Oman. And to analyze the differences between emotional intelligence and educational leadership according
to variables (gender, educational district). The study sample comprised 336 male and female principals, selected in a
random manner. The researcher used the descriptive curriculum, the Dalip Singh scale (2006) for emotional
intelligence, and the Morsi scale (2001) for educational leadership. The data was analyzed through descriptive statistics
and multiple linear regression, and multi-variable contrast analysis using SPSS. The results showed: There is an impact
of emotional intelligence on the ability of educational leadership. There are statistically significant differences between
the gender-specific dimension of affective sensitivity in favor of females. As for the differences according to the gender
variable, the results showed statistically significant differences between the two dimensions and knowledge of the
principles of communication in favor of females, and the absence of differences between the other dimensions. There
were no differences according to the district variable except for the Authority.

Keywords Emotional Intelligence; Capacity for Educational Leadership; School principals; Leadership Skills- school
principals.
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