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الملخص
هدفت الدراسة إلى تعرف درجة ممارسة التنظيم االنفعالي لدى مديري المدارس الخاصة في
عمان وعالقته بدرجة ممارسة السلوك اإلداري غير المرغوب من وجهة نظر المعلمين ،ولجمع

البيانات تم تطوير أداتي الدراسة وتم التحقق من صدقهما وثباتهما ،واستخدام المنهج الوصفي
االرتباطي ،واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة وبلغ عدد أفرادها ( )211من

المعلمين والمعلمات ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في
عمان جاء بدرجة مرتفعة بشكل عام وفي جميع المجاالت ،وأن درجة ممارسة مديري المدارس
الخاصة في عمان للسلوك اإلداري غير المرغوب جاءت بدرجة منخفضة ،وبينت النتائج وجود

عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بين التنظيم االنفعالي والسلوك اإلداري غير المرغوب

وقد أوصت الدراسة بضرورة تنظيم دورات تدريبية لمديري المدارس لتوضيح ماهية السلوك

اإلداري المرغوب وكيفية تنظيم االنفعاالت وأهميتها ومبادئها وأهمية ممارستها في المؤسسات
التربوية والتعليمية.
الكلمات المفتاحية :التنظيم االنفعالي ،استبانة ،السلوك غير المرغوب فيه.
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The Emotional Organization of the Principals of Private Schools in
Amman and Its Relationship to the Degree of Practicing Unwanted
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Abstract
The study aimed to know the degree of emotional organization practice
among principals of private schools in Amman, and its relationship to the
degree of practicing unwanted administrative behavior from the teacher’s
point of view. To collect the data two tools were developed and their
validity and reliability were verified, as the relational descriptive approach
was used.
The study sample was randomly chosen and included (204) teachers.
The study cleared that the level of emotional organization in private
schools came in a high degree in general and in all fields. And the degree
of practicing unwanted administrative behavior by the private schools
principls came in low degree, and the result showed a negative correlation
with statistical significance between emotional organization and unwanted
administrative behavior.
The study recommended the necessity of organizing training courses
for the prinapals of private schools to clarify what is the desired
administratine behavior, and how to organize the emotions, their
importance and principles, And the importance of applying them in
educational institutions.
Keywords: The Emotional Organization, a Questionnaire, Unwanted Behaviors.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
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الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
يشهد العالم المعاصر تقدماً في جميع المجاالت ،مما يفرض عدداً من التحديات على النظام
التعليمي ،األمر الذي يتطلب إحداث العديد من التغيرات والتطورات في البيئة التعليمية والبحث عن
آفاق جديدة لعملية التعلم والتعليم من خالل استخدام المستحدثات التكنولوجية ،واستثمار إمكانياتنا
في خدمة الجوانب المختلفة لحياة المتعلم في زمن العولمة؛ هذا الزمن الذي أطلق عليه "عصر
االتصاالت" محوالً العالم غلى شبكة إلكترونية واسعة ،جعلت المتعلمين مشدودين إلى استخدام
تقنيات التعلم والتعليم اإللكتروني بينما ما زلنا نعتمد على تعليم المدرسة التقليدية من عمليات الحفظ
والتلقين؛ لذا فإنه في عصر الثورة المعلوماتية والتكنولوجية يحتم على أنظمة التربية والتعليم
استخدام نظم المعلومات الحديثة للحفاظ على المعرفة بتعليم الطالب كيف يتعلم ،وأين يجد المعرفة،
وكيف يستثمرها بما ينفع ويفيد.
وقد وضعت و ازرة التربية والتعليم مناهج وطنية متقدمة للغاية ،واتخذت الكثير من الدول
األخرى في المنطقة األردن نموذجاً في تطوير نظمهم التعليمية ،وتُ ُّ
عد عملية التعلم والتعليم واحدةً
ِمن أهم المؤشرات الدالَّة على ُّ
تطور األُمم بمقدار المعرفة العلمية التي
تقدم البشرية ،إذ ُيقاس مدى ُّ
الرقي والتقدم (و ازرة التربية والتعليم،
يحصل عليها أفر ُادها ،ودورها في دفع حركة المجتمع نحو ُّ
.)2108
يحظى التعليم باهتمام كبير في الدول المتقدمة ،إذ أصبح معيا ار لتقدم األمم وارتفاع مستواها
الحضاري والتنموي ،وتعد المدرسة واحدة من أهم المؤسسات التعليمية ،وهي اللبنة األولى في بناء

5

المجتمع والنهوض به ،مع ما يشهده العصر الحالي من تغيرات وتطورات متسارعة في شتى
المجاالت المعرفية والتكنولوجية ،األمر الذي انعكس على وظيفة المدرسة ،وعلى وظيفة مهمات
قائد المدرسة.
إن موضوع القيادة يعد من الموضوعات التي نالت االهتمام منذ القدم ،ذلك أن الجماعات
فرضت للقيادة كمحقق لطموحاتها وتطلعاتها ،وال يمكن أن يتحقق ذلك إال من خالل القيادات
الواعية المتمتعة بدرجات عالية من الكفاءة والفاعلية بما يمكنها من تقديم المساعدة لألف ارد في
المجتمع وتحقيق األهداف المنشودة.
وقائد المدرسة يمارس وظائف متعددة ذات جانب إداري وآخر فني ،فالجانب اإلداري لوظيفة
قائد المدرسة ما هو إال ممارسة القائد لسلطاته في أعمال التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والرقابة،
باستخدام السلطة الرسمية ،وعن طريق التأثير؛ بقصد تحقيق أهداف عملية التعلم والتعليم
(حسنين .)2105_،في حين يتمثل الجانب الفني لوظيفة قائد المدرسة في ممارسة القائد لمهماته
في األعمال الفنية ،التي تعنى بإحداث تحسن مستمر ومدروس في العملية التربوية والتعليمية كلها؛
لذا فمن الصعب إيجاد فاصل بين الجانبين اإلداري والفني؛ إذ إن الصلة وثيقة بينهما
(الجهاني.)2105_،
وتعد اإلدارة المدرسية الجهة المسؤولة فنيا واداريا عن تحقيق وتنفيذ السياسة التعليمية للدولة،
وبالتالي يتوقف على نجاح اإلدارة المدرسية تحقيق القيمة الحقيقية للتربية والتعليم( .عبد العليم
والشريف)2119 ،
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فالنمط القيادي الفعال يختلف باختالف المواقف ،ويعد أسلوب القيادة الموقفية أكثر واقعية من
األساليب األخرى ألنه يعتمد على المرونة والتكيف في اختيار نمط القيادة حسب متطلبات الموقف،
وعليه يجب على كل قائد دراسة المواقف بكافة عناصرها ،ومن ذلك معرفة المهارات والخبرات التي
يمتلكها األفراد ،وادراك مدى مقدرتهم على إنجاز المهمات المطلوبة منه ،والقيام بتحليل العوامل في
مواقف معينة التي يمكن أن تتغير إيجاباً بما يتناسب مع توقعات األفراد في العمل ،والعمل على
زيادة دافعية األفراد من خالل تقديم الحوافز لهم ،كما يتصف القائد الفعال بأنه مقتدر على أن
يتحول من نمط قيادي إلى نمط قيادي آخر ،حسب الظروف المحيطة به في بيئة المؤسسة بما
يؤدي إلى تحسين المناخ التنظيمي فيها (العميان.)0202 ،
ومع زيادة التحديات وتطور المستجدات والتغيرات التي تواجه النظام التربوي عامة ،والقيادة
المدرسية خاصة ،فإن مهمات القيادة المدرسية وأدوارها المستقبلية أصبحت تهدف كذلك إلى تحسين
األداء المدرسي وجودة المخرجات التعليمية (عوض اهلل .)0202 ،لذا تسعى المؤسسات التعليمية
إلى التميز والجودة في أدائها .ويعد األداء المدرسي منظومة متكاملة لنتاج أعمال المدرسة في
ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية ،ويقاس أداء المدرسة بمجموعة متنوعة من
المقاييس ،والتي من خاللها يتم تقييم األداء للتأكد من أن أنظمة عمل القيادة المدرسية ووسائل
تنفيذها تحقق أكبر قدر ممكن من الخدمات وبأقل قدر من التكلفة ،وفي أقل وقت ،وعلى مستوى
مناسب من الجودة المدرسية (.)Mosimann, 2007
كما أن االنفعاالت تؤدي دو اًر مهماً في حياة اإلنسان في كل المراحل النمائية التي يمر بها
ولكنها تختلف بمظاهرها والتعبير عنها ،ففي مرحلة الطفولة تتميز بأنها سريعة وقصيرة المدى
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وكثيرة ،ومتقلبة ،وحادة في شدتها ،ومبالغ فيها مثل( :غضب شديد – حب -كراهية -غيرة) أما في
المراحل العمرية المتقدمة فتأخذ منحى آخر كتهدئة الذات وغيرها (الداهري.)2118 ،
غالبا ما
هناك ما ُيعرف في علم النفس بـ (التنظيم االنفعالي – ً ،)Emotional Regulation
َّ
يتحكم في ق ارراتك» … إلخ.
تسمع عبارات مثل« :الرجال ال يبكون»« ،ال تجعل قلبك
تلك العبارات تُبيِّن أن محاوالت الضبط والتحكم في انفعاالتنا النفسية أصبحت جزء من حياة كل
القوة؛ ألن سهولة معالجة انفعاالتك تُم ِكَّنك من
شخص .فضبط االنفعاالت لديك ّْ
قد يهب لك َّ
التعامل السليم مع األشخاص والتنقل في محيط بيئتك بسهولة (يعقوب.)2100 ،
وقد أوضح جايمس جروس -العالِم النفسي واألُستاذ بجامعة ستانفورد ومدير مختبر علم النفس
ّْ
الفسيولوجي -في دراسة له األساليب التي نُحاول من ِخاللها تنظيم االنفعاالت واقترح خمسة أنماط
(:)Semplonius, Good, & Willoughby, 2015
 .0اختيار الموقف ( :)Selection of the Situationمن الممكن أن تسعى في اتجاه األشياء
والمواقف التي سوف تقودك إلى معايشة تجارب انفعالية سارة ،وأن تتجنب األشياء والمواقف
التي سوف تقودك إلى معايشة تجربة انفعالية سيئة.
 .2تعديل الموقف ( :)Modification of the Situationبإمكانك التركيز على ما قد يسبب
التجربة االنفعالية ثم محاولة تغييره أو تعديله لصالِحك.
ِ
شيء
 .5تشتيت االنتباه ( :)Deployment of Attentionبإمكانك تركيز انتباهك بقوة على
آخر غير الموقف المحفز النفعالك.
 .1التغيير المعرفي ( :)Change of Cognitionما يعنيه ذلك هو قدرة الشخص على تغيير
تقييمه لشيء ما ،مما ُيم ِّكنه من تغيير أثره االنفعالي.
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 .4تعديل االستجابة ( :)Modulation of Responsesوهو أكثر أشكال تنظيم االنفعاالت
متأخر وبعد انتهاء الموقف المحفز لالنفعال .وقد
ًا
استخداما في الحياة اليومية ،وعادة ما يحدث
ً
ِ
يرّْكن الشخص إلى تعاطي المواد المؤثرة على األعصاب ،الكحول ،التمارين الرياضية أو كبت
ِ
وبشكل عام يتوقف نجاح الفرد في تنظيم انفعاالته على مدى وعيه
تلك االنفعاالت داخله.
بتلك االنفعاالت والمحفزات الخارجية.
إن هناك استراتيجيات معينة لتنظيم االنفعاالت؛ كتهدئة الذات ،وطلب المساعدة .وهذه
االستراتيجيات يمكن أن تساعد في التعامل مع المشاعر السلبية ،التي بدورها تكبح االنفعاالت
السلبية من جهة ،وتسهم في زيادة التحكم االنفعالي من جهة أخرى؛ إذ إن عملية تنظيم االنفعاالت،
تتضمن العمليات العصبية والنفسية والمعرفية والسلوكية ،وال تقتصر على الجانب االنفعالي فقط
( ،)Underwood & Lisa, 2011وانما تنعكس على العملية التعليمية كافة ،لذا تعد هذه الدراسة
من الموضوعات ذات األهمية في الحقل التربوي واالجتماعي على حد سواء.
ويعد المعلمون العنصر األكثر أهمية في تحسين التعليم وتطوير نوعيته ،كما أشارت تقارير
التقويم لعام 0222م ،والخطط الوطنية على حد سواء ولذلك اعتمدت معظم الدول العربية اإلجازة
الجامعية مقرونة باإلعداد المهني والتربوي للتدريس في مرحلتي الروضة والتعليم األساسي ،فقد
أكدت الكثير من المنظمات الدولية ومؤسسات االعتماد األكاديمي على مجموعة من المعايير التي
يجب أن تتوافر في المعلم الناجح للوصول إلى رؤية واضحة لمدخالت التدريس ومخرجاته ،والى
كيفية تحقيق األهداف المنشودة للتعليم ،إذ أن الغرض النهائي للمعايير يتمثل في منح بعض
المواثيق أو التأكيدات المتعلقة بمؤهالت األفراد الذين يمارسون مهنة التدريس (زيتون.)0202 ،
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ويعرف السلوك اإلداري غير المرغوب بأنه ":تدعيم األنماط السلوكية السلبية لتدعيم األنماط
السلوكية اإليجابية في العمل " ()Holmes, 2014
وتواجه اإلدارة العديد من المشكالت اإلدارية وتتمثل في (القضاة والصرايرة:)0202 ،
 .0مشكالت تحدد فيها المعطيات واألهداف بوضوح تام.
 .2مشكالت توضح فيها المعطيات ،واألهداف غير محددة بوضوح.
 .5مشكالت أهدافها محدد وواضحة ،ومعطياتها غير واضحة.
 .1مشكالت تفتقر إلى وضوح األهداف والمعطيات.
 .4مشكالت لها إجابة صحيحة ،ولكن اإلجراءات الالزمة لالنتقال من الوضع.
فعلى المعلم في المدارس أن يكون له سلوك عام مقبول يتفق مع متطلبات الخدمة ومالئم
للمهمة المخولة إليه ،ومربو األجيال على حد سواء .وهذا يعني أنه خاضع لقواعد اللباقة واآلداب
ومراعاة االحترام (ياقوت .)2115 ،فالمعلم ملزم بواجبات داخل نطاق الوظيفة واجبات ال تتعلق
بأداء العمل مباشرة ،والتي منها ما كان ذا طابع أخالقي كتجنب المسلك الشائن ،أي المحافظة
على كرامة الوظيفة (العتوم ،)0981 ،والذي يسأل تأديبياً في مخالفته له بصفته فرداً من أفراد
المجتمع حتى لو كان خارج البالد وذلك باالبتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف الوظيفة
وكرامتها (كنعان.)2115 ،
وتواجه اإلدارات المدرسية العديد من المشكالت اإلدارية وذلك بسبب السلوكات غير المرغوبة
التي يقوم بها المديرون في العمل ،وبالرغم من أهمية التعرف على هذه السلوكيات إال أن هناك
نقص في الدراسات التي بحثت فيها مما يشكل مبر اًر إلجراء الدراسة.
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مشكلة الدراسة
إن تحقيق البيئة المدرسية المطلوبة مرهون بتوافر إدارة تتصف بالكفاءة ،والفعالية القائمة على
توفير الكفايات المهنية الالزمة لتجويد عمل المدرسة وتحسين األداء اإلداري فيها ،وهي تعمل على
مواجهة المتغيرات والمقدرة على صناعة الق اررات المناسبة لتحسين أوضاع العملية التعليمية ،التي
قد يشوبها العديد من أوجه القصور في كثير من األحيان ،لذا تسعى الدول والمجتمعات إلى تطوير
التعليم والنهوض به ،من خالل تطبيق الكفايات في أداء المهمات الموكولة لجميع العاملين بما
فيهم المديرين ،ويالحظ أن المدرسة يحدد فاعليتها مهارة مدير المدرسة وبراعته في تهيئة المناخ
التدريسي للتعلم ،والتواصل اإليجابي فيما بينه وبينهم ،باإلضافة إلى طبيعة العالقات التي قد
تساعد في استثارة دافعية العاملين وبذل قصارى ما لديهم من مقدرات وشحذ هممهم في سبيل
التحصيل المعرفي المتميز ،والذي بدوره سوف ينعكس على مستوى عطائهم ،ومدى إيجابية
تفاعلهم ،والمقدرة على االستجابة للتغير المستمر في األنظمة التعليمية من جهة ،ولمواكبة
التطورات المستقبلية من جهة أخرى.
ويتميز العصر الحالي باالنفجار المتسارع في المعرفة اإلنسانية وتراكم المعارف والتغيرات
السريعة والتطورات المتعددة في كافة مجاالت الحياة ،فقد أصبح الفرد يواجه مشكالت كثيرة في
حياته اليومية ،ومن هنا تتجلى أهمية التنظيم االنفعالي واستثماره بطرق ذكية في هذا العصر الذي
يتسم بالتغير والسرعة ،واالنفتاح على ثقافات مختلفة ،ولعل هذه التغيرات وغيرها قد أسهمت في
إفراز نوع من السلوكيات والعادات ،تحتاج إلى تعديل بطرق أفضل في أثناء تفاعل أفراد المجتمع
مع بعضهم بعضاً ،وهذا يستدعي االهتمام بالتعرف إلى السلوكيات اإلدارية غير المرغوبة إليجاد
الحلول لها نظ ار لكونها تهدد الفرد والمجتمع ،والتي تُسهم في مسايرة التطورات والتغيرات المتسارعة
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من أجل حسن التصرف والتكيف مع مختلف مناحي الحياة ،ولذلك تعد دراسة السلوكيات غير
المرغوبة رؤية جديدة وتوجها معاص ار نسبيا تم الخوض فيه تحت مظلة بحوث الفاعلية البشرية ،فلم
يعد التنظيم االنفعالي وحده هو المسؤول عن نجاح الفرد في حياته ،بل البد وأن يسلك سلوكا ذكيا
يصبح الفرد في ظله محترما لعقله ولمقدراته الالنهائية.
وتعد القيادة عنص اًر فاعالً في اإلدارات المدرسية والتي يمكن من خاللها تحقيق األهداف
المنشودة ،وحتى يتصف القائد بالكفاءة والفاعلية فال بد من إيجاد قادة يمتلكون مهارات وكفايات
تتناسب مع طبيعة التطورات التربوية ،وبما يمكن القادة من إحداث نقلة نوعية في أساليب القيادة
والممارسات التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف للعملية التربوية ،وقد ظهرت أنماط قيادة عديدة
في الميدان التربوي إال أن العديد منها أصبح بحاجة للتغيير وايجاد أنماط قيادية جديدة بسبب
التطورات المعرفية والتكنولوجية الحادثة لما يعمل على تنظيم انفعاالت المديرين والحد من السلوك
االداري غير المرغوب كدراسة وكوبزيك ()Kwon, Hanrahan, and Kupcvk, 2016
( )Wilson & Barnes-Holmes, 2014القضاة والصرايرة ( )0202مما يبرر إجراء هذه
الدراسة.

هدف الدراسة وأسئلتها
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 .0التعرف إلى مستوى ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للتنظيم االنفعالي من وجهة
نظر المعلمين.
 .2التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للسلوك اإلداري غير المرغوب
من وجهة نظر المعلمين.
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 .5التعرف إلى مدى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بين مستوى
ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للتنظيم االنفعالي ودرجة ممارسة السلوك اإلداري
غير المرغوب.
سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .0ما مستوى ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للتنظيم اإلنفعالي من وجهة نظر
المعلمين؟.
 .2ما درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للسلوك اإلداري غير المرغوب من وجهة
نظر المعلمين؟.
 .5هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.14=αبين مستوى ممارسة
مديري المدارس الخاصة في عمان للتنظيم اإلنفعالي ودرجة ممارسة السلوك اإلداري غير
المرغوب؟.

أهمية الدراسة
تنقسم أهمية الدراسة إلى قسمين أهمية علمية وتطبيقية على النحو اآلتي:
أوالً :األهمية العلمية (النظرية)
 تعريف مفهوم التنظيم االنفعالي والسلوكات اإلدارية غير المرغوبة. يتوقع لهذه الدراسة ان توفر معلومات نظرية حول التنظيم االنفعالي للسلوكيات اإلدارية غيرالمرغوبة لدى مديري المدارس الخاصة في عمان.
 تقدم هذه الدراسة مقياساً ذي خصائص سيكومترية للتنظيم االنفعالي للسلوكيات اإلدارية غيرالمرغوبة لدى مديري المدارس.
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 يتوقع أن تسهم نتائج البحث في إثراء التراث البحثي النظري في موضوعه وتقديم توصياتفي إجراء دراسات مماثلة على عينة أكبر من مديري المدارس الخاصة والحكومية ومقارنتها.
ثانياً :األهمية التطبيقية
 يمكن لهذه الدراسة أن توفر معلومات دقيقة عن أبرز السلوكيات اإلدارية غير المرغوبة لدىمديري المدارس ،وهذا يمكن أن يساعدهم في تجاوز تلك السلوكيات واالبتعاد عنها.
 يؤمل من هذه الدراسة أن تساعد القائمين على العملية التربوية للتعرف إلى المعايير التيتحدد مستويات التنظيم االنفعالي لدى مديري المدارس.
 يؤمل من هذه الدراسة أن تساعد القائمين في الميدان التربوي ،لتسليط الضوء في دوراتهمعلى التوعية بأهمية توظيف برامج تستند إلى التنظيم االنفعالي.

حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:
 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على التنظيم االنفعالي لدى مديري المدارس الخاصةفي عمان وعالقته بدرجة ممارسة السلوك اإلداري غير المرغوب من وجهة نظر المعلمين.
 الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على المدارس الخاصة في عمان /األردن. الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي .2121 / 2109 -الحدود البشرية :المعلمين العاملين في المدارس الخاصة في عمان.

محددات الدراسة
يتحدد تعميم نتائج الدراسة بدالالت صدق أدوات الدراسة وثباتها وتكيفها مع البيئة األردنية،
كما أن تعميم نتائجها ال يتم إال على المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمعات المماثلة.
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التعريفات اإلصطالحية واإلجرائية:
وردت في هذه الدراسة بعض المصطلحات التي ترى الباحثة ضرورة تعريفها وهي:
التنظيم االنفعالي :العمليات العصبية والنفسية والمعرفية والسلوكية ،والمهارات واالستراتيجيات،
التي يستخدمها الفرد بوعي أو بدون وعي ،بشكل آلي أو بجهـد ،من أجل تعديل أو كبح التعابير
االنفعالية (.)Underwood & Rosen, 2011: 51
ويعرف إجرائيًّا ،بالدرجة التي يحصل عليها المديرون على المقياس الذي تم تطويره في هذه
الدراسة ،الذي يقيس مستوى التنظيم االنفعالي لديهم.
السلوك غير المرغوب :هو توظيف واستخدام أساليب وطرق خاصة لتغيير السلوك غير
المرغوب فيه لدى الفرد بصورة علمية ومدروسة؛ بهدف الوصول به إلى وضع أفضل مما هو
عليه ،إذ يهدف تعديل السلوك إلى تحسين الضبط الذاتي لدى الفرد وتطوير مهاراته ومقدراته ومدى
استقالليته .وتعتمد أساليب تعديل السلوك بشكل أساسي على التطبيق المباشر لمبادئ التعلم
والفنيات اإليجابية والسلبية (القمش ومعايطة،)22 :2115 ،
وسيقاس بالدرجة التي يحصل عليها المديرون على المقياس الذي تم تطويره في هذه الدراسة.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
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الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
سوف يتم تناول عنصرين األدب النظري والذي تم من خالله الحديث عن التنظيم االنفعالي
وكذلك السلوك اإلداري غير المرغوب ومن ثم تم وضع الدراسات السابقة ذات العالقة بحيث يتم
تقسيمها إلى جزأين األول متعلق بالدراسات ذات العالقة بالتنظيم االنفعالي ،والجزء الثاني الدراسات
ذات العالقة بالسلوك اإلداري غير المرغوب ،ومن ثم تم التعقيب عليها وبيان أوجه االختالف بينها
وبين الدراسة الحالية.

األدب النظري
من خالل هذا الجزء سيتم الحديث عن متغيري الدراسة ،التنظيم االنفعالي ،والسلوك اإلداري
غير المرغوب على النحو التالي:
مقدمة
ظهرت المدارس الخاصة في األردن بأعداد متواضعة مع نشأة المملكة ،وكانت هذه المدارس
(معظمها وقفيات تعليمية) تحمل في غايات إنشائها صورة راقية للعلم والمعرفة ،وقدمت تعليماً
متمي از محترفاً ،بعيداً عن الربح والمتاجرة ،إال أن هذا الحال لم يستمر على ذات المنوال فقد تكاثرت
أعداد المدارس الخاصة في طفرة واضحة خالل الثالثين سنة الماضية ،وأصبحت ذات مالمح
تجارية بحته مغلفة بإطار تعليمي ،األمر الذي حدا بالكثير من المقاولين والتجار وأصحاب المال
من التحول بأعمالهم التجارية إلى االستثمار في قطاع التعليم ،لشعورهم بالمردود المالي المرتفع
لهذا التحول مقارنة بأعمالهم األصلية ،وفرص الربح الوفير المتحققة على عائد االستثمار ،وقلة
المخاطر المالية فيه ،وفرص التوسع المستمرة (شقور.)2112،
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هنالك أربعة أسباب أدتا إلى طفرة التوسع في المدارس الخاصة منها ثالثة أسباب رئيسية؛ هي
ترهل التعليم في المدارس الحكومية ،وغياب المدارس الحكومية اآلمنة ،وتمتع المدارس الخاصة
بميزات قانونية تخول طلبتها لاللتحاق ببرنامج التعليم األكاديمي الذي يريده الطالب دون إجباره
بااللتحاق بمسار تعليم مهني كما هو الحال في المدارس الحكومية ،والسبب الرابع غير األساسي
هو وجود فرص للتعليم المتميز ببعض المناهج كاللغة االنجليزية أو بالبرامج الدولية ،أو المستويات
االقتصادية لفئات الملتحقين ،وفي الدول المتقدمة تربوياً يمتاز بتمتع التعليم الحكومي بالتميز في
األساليب والنتائج ،وهذه الدول عندما يسمح بعضها بإنشاء مدارس خاصة يكون الهدف منها تحقيق
مزايا رفاهية (ليست تربوية) لمنتسبيها وهي مخصصة لألثرياء والميسورين أو لألجانب الذين
يعيشون على أراضيها وال يستطيع أبناؤهم االنخراط بالتعليم بلغة تلك البلدان ،وهنالك العديد من
الدول التي ال تسمح بوجود تعليم خاص مطلقا (الخشاشنة.)2109 ،
ومع تراجع مستوى وكفاءة التعليم الحكومي في األردن باتت المدارس الخاصة في األردن خيا ار
لمتابعة التعليم .والحصول على التعليم الجيد وتشير إحصائيات و ازرة التربية والتعليم لعام -2108
 2109أن عدد المدارس في المملكة حسب السلطة المشرفة بلغت ( )5514مدرسة إذ بلغ عدد
الطلبة في المدارس التابعة للتعليم الخاص ( )425589طالبا وطالبة ،وهذا يؤكد التوجه لتحسين
عملية التعليم ووضع برامج وخطط تعليمية حديثة ومواكبة لكل ما هو جديد على صعيد التعليم
(و ازرة التربية والتعليم.)2109 ،
اإلدارة المدرسية
إن طبيعة عمل مدير المدرسة تفرض عليه أن يقوم بدور القيادة في مدرسته ،ومن الطبيعي أن
ُيتوقع منه القيام بهذا الدور القيادي ،فالرؤساء في المراكز اإلدارية العليا والمعلمون والطلبة وأولياء
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األمور بل والمجتمع كلهم ينظرون إلى مدير المدرسة على أنه قائد تربوي ،وأن عليه القيام بدوره
ال قيادي .ومن هنا البد أن يبرز دور مدير المدرسة في رفع كفايات العاملين في مدرسته من
معلمين أوالً والذي بدوره ينعكس أثره على أداء الطلبة ،ثانياً ويتمثل هذا في تفهمه تفهماً صحيحاً
نابعاً من وعيه لجوانب عمله وأساليبه وتطويره وتنفيذه ومقدرته على التعامل التربوي السليم مع
الجميع دون استثناء (الدؤود.)0222 ،
فمدير المدرسة بحاجة إلى أن يعمل بصفة مستمرة على تحسين مستوى أداء المعلمين عن
طريق توفير أنواع الخبرات التي تساعدهم على النمو ،واشراكهم في مواقف يوظفون فيها مقدراتهم
ويشعرون من خاللها بالسعادة والرضا .كما أن دور المدير كقائد تربوي يأتي من خالل مساعدة
المعلمين على النمو عن طريق معرفته بنقاط القوة والضعف التي يالحظها في المواقف التعليمية
المختلفة في أثناء متابعته للمعلمين ،ويحتاج المدير في ذلك إلى خبرات متعددة في كثير من أنواع
البرامج ،والى مهارات للعمل الجماعي والتعاوني مع المعلمين كأفراد وكجماعة إلى جانب اكتسابه
التجاهات إيجابية كالثقة بمقدرة المجموعة على إيجاد الحلول للمشكالت ،والصبر ،والمثابرة على
العمل .كما أن على المدير االهتمام بالتفاعالت والعالقات قدر اهتمامه بالمهارات والكفايات وتمثل
ثقته بالعاملين وايمانه بقابلية كل منهم للنمو ،والمقدرة على التطوير المهني عنص اًر رئيساً في المناخ
الضروري إلحداث التنمية اإليجابية واال فقدوا دافعيتهم ورغبتهم لتحسين أدائهم (السيد.)0222 ،
وأشار دين ( )Dean, 2010إلى إن وجود مدير ذو كفايات عالية يقدم مدخالً مهماً في تأهيل
المعلمين وتنميتهم فكرياً ومهنياً ،من خالل نوعية المهارات الفكرية التي يؤمن بها ويطبقها في
مدرسته ،ومدى كفايته في ابتكار األفكار وتقنينها ،واإلحساس بالمشكالت التي تواجه المعلمين
والتوصل إلى اآلراء والمقترحات ،التي تعد مهمة وضرورية في التخطيط للعمل وترتيب األولويات،
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وفي المقدرة على التعامل بنجاح وفاعلية مع المتغيرات في المدرسة وخارجها ،وكذلك من خالل
مراعاة مشاعر المعلمين ،والعمل على تحقيق احتياجاتهم ورغباتهم وميولهم ،وتحرص اإلدارة
المدرسية الناجحة دائماً على تنمية التفكير اإلبداعي والناقد من أجﻞ االستمرار في التميﺰ والتفﻮق
واإلبداع ،فتوفر لطلبتها وللعاملين فيها ما يضمن تحقيق ذلك ،من خالل تشجيعهم على التقدم
والنجاح ،إذ تُبين لهم رسالة المدرسة وأهدافها ونقاط القوة ومواطن الضعف والتحديات المنوطة
بعملهم والفرص المتاحة ألن تكون مدرستهم من المدارس الريادية.
وأوضح شقور ( )0220أن األسلﻭﺏ الذي كان معمﻭالﹰ به في المدارس قد ال يصمد أمام
التحديات المتمثلة بالتطور المتسارع في ميادين المعرفة المختلفة ،ﻭثﻭﺭﺓ ﺍلمعلﻭماﺕ ،ألن
االستمرار بهذا ﺍألسلﻭﺏ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺍلﺭﻭتيني ﺍلتقليﺩﻱ سيﺅﺩﻱ حتماﹰ إلى ﺍلجمﻭﺩ ،ﻭبالتالي ﺍلتﺭﺍجع
عن مسايﺭﺓ الركب الحضاري المعاصر .فمدير ﺍلمﺩﺭسة ﺍلعصﺭﻱ ال ينبغي ﺃﻥ يقﻑ عنﺩ حد
معيﻥ من ﺍلﻜفاية ﻭﺍلفعالية ،ﺇﺫ ال بد ﺃﻥ يﻜﻭﻥ لﺩيه ﺍلﻁمﻭﺡ ﻭﺍلﺩﺍفعيـة ﺍلقﻭيـة ألبعﺩ مﻥ ﺫلﻙ بﻜثيﺭ،
ﻭمﻥ ﺫلﻙ ﺃﻥ يﻜﻭﻥ على استعداد تام للتﻜيﻑ مع متﻁلباﺕ ﺍلعصـﺭ ،مـﻥ خالل تحفيزه للﻁاقاﺕ
ﺍإلبﺩﺍعية ﺍلﻜامنة في النفس ،تحفيز ﺍلمقدرات االبتكارية في ﺍلعامليﻥ معـه ،بحيﺙ يصبح ﺍإلبﺩﺍﻉ
واالبتكار ،ﻭﺍلتجﺩيﺩ ﻭﺍلمﺭﻭنة ﺍلمحﻙ ﺍألساس ﺍلﺫﻱ يﺩيﺭ به ﺍلعملية ﺍلتعليمية بمﺩﺭسته ،ﻭفي
تحﺭﻜاته في ﺍلمجتمع ﺍلمﺩﺭسي.
وضمن هذا اإلطار ،ركز برنامج تطوير اإلدارة المدرسية على أهمية تنمية مدير المدرسة
وتطوير دوره من مدير تنفيذي إلى قائد تربوي مسؤول عن قيادة التغيير في مدرسته ،وتحقيق النمو
المهني للعاملين معه ،واالستخدام الفعال للمنهاج ولمصادر التعلم ،وبناء روابط متينة بين المدرسة
ومجتمعها المحلي .ويأتي هذا التوجه منسجماً مع أبرز االتجاهات العالمية التي تؤكد على قيادة
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التغيير بوصفها النمط القيادي الضروري لتحقيق التعايش الفعال للمدارس في القرن الحادي
والعشرين ،واالستجابة بشكل أفضل لمتطلباته ،فقيادة التغيير ليست عملية سهلة أو بسيطة ،وانما
هي عملية متداخلة في عناصرها ومكوناتها ،وتتسم بالكفاءة المهنية العالية في ممارستها ،ويعتمد
نجاحها بالدرجة األولى على العنصر البشري الذي يتمثل في الكفاءة العالية التي تساعد في
صناعة ق اررات إدارية سليمة (السهالوي.)0220 ،
وأشار الشهري ( )0222إلى أن هناك عالقة بين مستوى الكفايات المهنية األساسية لدى
مديري المدارس والمشاركة في صناعة الق اررات عند المعلمين ،إذ تقع على المعلمين مسؤولية في
مجموعة من أدوار في غاية األهمية تتمثل في إتقان مهارات التواصل والتعلم الذاتي ،وامتالك
المقدرة على التفكير الناقد ،والتمكن من فهم علوم العصر وتقنياته المتطورة واكتساب المهارات في
العمل واإلنتاج ،وهذه القائمة من األدوار تعد حداً أدنى لألفراد العاملين في المدرسة لضمان نسبة
عالية من التحسين في نوعية المخرجات .فالمعلم يمتلك المقدرة على الفهم العميق والمبادئ
واألسس المعرفية في الموضوع الذي يدرسه واستخداماته وطرق التفسير والتحليل التي تم توليدها أو
إنتاجها .لذلك فإن على مدير المدرسة الذي يمتلك الكفايات المهنية األساسية لالرتقاء بالعملية
التعليمية ،وأن يستخدمها للوقوف بجانب مقدرات المعلمين ومهاراتهم ومشاركتهم في صناعة
الق اررات المتعلقة بجميع األمور المتعلقة بمحيط المدرسة مما يعكس التطور والنمو التربوي للعمل
اإلداري.
وتشكل الكفايات المهنية أهمية كبرى ،لحل العديد من المشكالت والتحديات التي تواجه العمل
اء على المستوى العملي أم على
التربوي وخاصةً العمل اإلشرافي الذي يتطلب مزيداً من الجهد ،سو ً
المستوى العلمي .إذ أن الكفايات لها من صفات المرونة مما يجعلها في متناول مديري المدارس
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المهتمين على اختالف مستوياتهم والذين لم يجدوا راحتهم بالعمل الضخم لتقسيم األهداف في أنماط
سلوكية جزئية واجرائية .إذ تسعى النظم التربوية إلى تطوير األداء وتحسينه ،والتأكيد على فاعليته،
ي بدأ من أعلى المستويات وحتى الغرفة الصفية؛ لما لذلك من تأثير مباشر وغير مباشر على
مخرجات اإلدارة المدرسية ،التي ُيرفد النظم األخرى وتساعد في تطويرها ،ويتأثر بها
(المحبوب.)0222_،
وأشار أحمد ( )0222إلى أن على مديري المدارس أن يطوروا من أدائهم ،ويصقلوا مهاراتهم
القيادية ،وينموا أنفسهم ،ليكونوا مقتدرين على القيام بمهماتهم اإلدارية ،والسيطرة على التوسع
الحاصل في مدارسهم أفقياً وعمودياً ال سيما وأنهم في أعلى السلم اإلداري في مدارسهم ،ويناط بهم
تنفيذ السياسات التربوية وتحسين التعليم ،وايجاد بيئة صحية لنمو العاملين ،والطلبة في مدارسهم.
وعلى مديري المدارس بوصفهم قادة تربويين أال يكتفوا بتفهم مدخالت النظام وحاجاته وأهدافه
وغاياته ،بل أيضاً ممارسة عملية استبصار لكيفية توظيف هذه األمور كلها ،ضمن عملية إبداعية
ومستمرة ،تعود على البيئة المدرسية بالفائدة المتمثلة في تحقيق مبدع لألهداف.
وقد أدى الضعف في مستوى أداء عمل اإلدارة المدرسية الذي يرجع إلى عدم اإلعداد المسبق
للعاملين فيها ،فضالً عن قصر مدة الدورات التدريبية التي تقام في بعض األوقات ،وانخفاض
أعداد المنتسبين إليها ،وكذلك اعتماد تركيز المديرين على االهتمام بالجانب اإلداري والمالي من
عملهم على حساب الجانب التقني واإلشرافي .ومن منطلق ذلك تطلب هذا األمر إلى تحديد قدر
مناسب من الكفايات المهنية األساسية الضرورية ،وذلك بهدف رفع مستوى العملية التربوية داخل
المدارس المختلفة (حسين.)0222 ،
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وأشار األشهب ( )0220إلى أن وظائف إدارة المدرسة تتمثل في التنظيم والتنسيق والتخطيط
والمتابعة والتوجيه والتقويم .وكل هذه الوظائف يلزمها صناعة الق اررات في كل جانب من جوانبها،
فالتنظيمات ألي مؤسسة تعد نتائج سلسلة من الق اررات تتخذ في المستويات اإلدارية أم اًر أو عمالً
مهماً ،ما هو إال سلسلة من الق اررات المتصلة التي تؤثر في عمل المؤسسة المستقبلي .والتنظيم يعد
عملية الهدف منها تحديد متى العمل ،والى أي درجة يقوم كل فرد في المؤسسة بصناعة الق اررات،
والتنسيق يعد أيضاً سلسلة متتابعة من الق اررات المرتبطة بالتعاون بين وحدات المؤسسة .والتوجيه
والمتابعة هما من نتائج سلسلة متصلة بالتعاون وبالكفاءة اإلنتاجية بين وحدات المؤسسة .لذلك تعد
وظائف اإلدارة نتائج من سلسلة متصلة من الق اررات تهدف إلى تحقيق األهداف المنشودة في مجال
العمل.
مفهوم القيادة
القيادة هي المقدرة على التأثير في اآلخرين ،لكي يعملوا بحماس لتحقيق األهداف بكفاءة،
وفاعلية ،والقيادة اإلبداعية هي أحد أشكال القيادة في المؤسسات ،وتتخذ من اإلبداع فلسفة توجهها،
ولذلك فإن القيادة المبدعة تتمتع بخصائص ،وسمات مثل :ابتكار الحلول الجديدة للمشكالت،
والطالقة ،والمرونة ،واألصالة ،والحساسية في التعامل مع المشكالت ،والمثابرة ،والمبادرة ،وتعد
القيادة اإلبداعية ضرورة ملحة ،ومحو اًر مهماً للتطوير فهي المقتدرة على جمع األفكار الجديدة مع
بعضها ،وهي المقتدرة على اإلتيان بالجديد المفيد ،وكشف الحقائق الجديدة ،وهي تستند إلى العلم،
والمعرفة ،وقد عرفها (العجمي )14 :2105 ،بأنها مقتدرة القائد على القيام بالتغيير ،أو التطوير،
أو إنتاج الجديد المفيد من خالل توظيف األفراد ،والوسائل التقنية ،واألنظمة؛ لتحقيق األهداف،
والوظائف الحالية ،والمستقبلية ،بطرق غير تقليدية تتميز بالطالقة ،والمرونة ،واألصالة.
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ويعد التغيير في المؤسسات على اختالف أنواعها ضرورة ،فهي تمثل االستم اررية والتجدد ،إذ
يعمل على إحداث التغيير المنشود في المؤسسات ،أو في اإلدارات ،أو في األقسام بما يمكن من
مواجهة القوى المؤثرة ،ويأتي التغيير استجابة لمتطلبات األفراد التي تتصف بالتجدد في ظل
التنافس ،أو نتيجة لتطبيق فلسفات إدارية جديدة (القريوتي.)2101 ،
وتعد القيادة علماً وفناً ،وتتضمن عنصر المبادأة ،وأهداف التغييرات الجديدة التي يمارسها
القائد ليحقق أهدافاً منشودة ،وهي من األنشطة الديناميكية المؤثرة في الجهاز اإلداري ،حيث يصبح
ديناميكياً متحركاً ،وتنطوي القيادة تحت مفهوم اإلدارة التي تشمل عمليات عدة من :تخطيط،
وتوظيف ،وتنظيم ،واشراف ،ورقابة ،كما ترتبط القيادة بالعمليات اإلشرافية ،وكذلك بدفع اآلخرين
ليكون التنظيم ناجحاً (األسطل.)2105 ،
وقد بين الخطيب ( )2104أن المديرين ال يملكون نمطاً واحداً في القيادة ،كما يوجد اختالف
عندهم في تعامالتهم الشخصية ،والمهنية ،وفي اإلجراءات ،والوسائل اإلدارية باختالف الفلسفات
من ناحية ،وباختالف اإلعداد ،والتدريب ،واتساع الخبرات ،والنظرة إلى اإلدارة ،من ناحية أخرى.
وقد ظهرت تعريفات عدة للقيادة ،ومن هذه التعريفات أن القيادة "سلوك القائد المؤثر في
سلوكات اآلخرين ليقبلوا أن يكون قائدهم مع إطاعة أوامره" (عباس.)050 :2104 ،
كما تم تعريف القيادة على أنها" :العملية التي تؤثر في نشاطات األفراد ،وصوالً لتحقيق
األهداف المنشودة (أبو النيل.)02 :2100 ،
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كما عرفت القيادة على أنها ":مقدرة األفراد على أن يؤثروا في أفراد أو جماعات من خالل
التوجيه واإلرشاد لكي يكونوا متعاونين واثارة الدافعية لديهم نحو العمل من خالل المهارات،
والكفايات التي يمتلكها القادة لتحقيق األهداف المنشودة" (.)Roulet, 2016: 127
وتعرف الباحثة القيادة على أنها النشاط المتخصص الممارس من قبل شخص ليؤثر في
اآلخرين ويدفعهم ليتعاونوا لتحقيق أهداف مرغوبة.
صفات القائد
بين كنعان ( )2105أن هناك عدة صفات ال بد أن يتصف بها القائد ليكون ناجحاً ،وهذه
الصفات هي :المقدرة :والتي تتضمن صفات معينة :من ذكاء ،وطالقة لسان ،وعدالة التعامل مع
اآلخرين ،واإلحساس بالمسؤولية ،والتي تتطلب منه أن يكون مباد اًر ،واثقاً بنفسه ،مثاب اًر معتمداً على
نفسه راغباً في الطموح ،والتفوق ،والمقدرة على إنجاز المهمات :متضمنة ثقافته ،وتعليمه ،ومعرفته،
واتمام المهمات بالسرعة ،والنشاط المطلوبين ،والتشاركية :بتوظيفه لروح الجماعة ،والعمل بروح
الفريق ،والتعاون مع اآلخرين ،والتكيف معهم ،ومكانته االجتماعية :بحيث يكون مقبوالً اجتماعياً
عند اآلخرين ،المقدرة على التكيف مع المواقف المختلفة ،ومع احتياجات اآلخرين.
وفي العصر الحالي فرضت القيادة نفسها كأولوية ،ومن هنا ركزت الدراسات في العشرينات
من القرن العشرين على مفهوم القيادة باعتبار أنها دور يمارسه الفرد فكان المدخل الفردي كمدخل
وحيد لدراسة القيادة التي اختزلت بشخص القائد نفسه ،ثم ظهرت القيادة اإللهامية التي تتمثل في
شخصية القائد وحسب ،فهو صاحب اليد الطولي في المفهوم وهو صاحب التأثير والدور والقدوة
والممارسة ،ثم ظهرت نظرية الرجل العظيم وأمام عجزها في تحدي العلم في إثبات صدقها ظهرت
نظرية السمات التي بحث فيها العلماء ليكونوا قادة دون غيرهم وقد اعتقد أصحاب هذه النظرية أن
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القادة يرثون سمات وخصائص شخصية مميزة تجعلهم يختلفون عن غيرهم من األتباع ،وقد آمنوا
بالتدريب للقائد وأن صناعة القائد تكون لمن لديه هذه المواهب (عبداهلل.)2108 ،
ويشير الفكر اإلداري المعاصر إلى تغير مفهوم اإلدارة المدرسية ،ومتطلباتها ومستلزماتها،
والى االتجاهات الجديدة فيها ،والى العوامل التي تؤدي إلى فعالية المدرسة .وقد اتخذت الدراسات
واألبحاث مسارات مختلفة ،فبعضها ركز على األنماط القيادية للمدير ،وبعضها تحدث عن األدوار
الجديدة لمدير المدرسة ،وبعضها تحدث عن عالقات المدير بجميع العاملين في المدرسة ،وبعضها
تحدث عن تطوير رسالة المدرسة ،ودور المدير في تفعيلها (أسعد.)2105 ،
كما أصبحت أهداف اإلدارة المدرسية تدور حول توفير مختلف اإلمكانات ،والخبرات التي
تساعد الطالب في النمو السليم من الناحية العقلية ،والبدنية ،والنفسية ،واالجتماعية ،وتجعله محور
العملية التربوية ،لذلك تعمل اإلدارة المدرسية على االهتمام بكل ما يساعده على النمو السليم،
فضالً عن االهتمام بكل مدخالت العملية التربوية التي تؤثر في تحقيق األهداف المرسومة .فأخذت
تهتم بتحليل المناهج المدرسية ،ونقدها ،وتطويرها ،وتحديث طرائق التدريس ،وتحسين عملية
التقويم ،واعطائها أبعادها الحقيقية ،وتوطيد العالقات اإلنسانية بين اإلداريين ،والمعلمين ،وتحليل
الكفاءة اإلنتاجية للمدرسة.
أوالً :التنظيم االنفعالي
تُعد عملية تنظيم االنفعاالت محاوالت الفرد من أجل التأثير على االنفعاالت التي يظهرها في
المواقف االجتماعية المختلفة ،ومدى سيطرته عليها عند مرورها وطريقة التعبير عنها .وهي مهارة
اجتماعية مهمة لتحقيق النمو االنفعالي واالجتماعي السوي ،إذ أكد علماء النفس النمائي أن تنظيم
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االنف عاالت مهارة أساسية في تحقيق األفراد للنمو في المجاالت العقلية واالجتماعية واالنفعالية
).(Droulers, lacoste-Badie, & Malek, 2015
وترى فارمر وكاشدان ) (Farmer & Kashdan, 2012أن تنظيم االنفعاالت متغير ضروري
ومهم للوظائف ومهم للوظائف االنفعالية واالجتماعية في مواقف التفاعل االجتماعي .وعرفتها
البراهمة والزغول ( )2 :0202على أنها تلك العمليات التي تساعد األفراد في مراقبة وتقويم
استجاباتهم االنفعالية حسب المثيرات في البيئة المحيطة .وهي أيضاً إستراتيجيات لتعديل االنفعال
تعمل على تغيير حدته ووقته.
ويؤكد سوفيج وجاكوب وبين ) (Suveg, Jacob & Payne, 2010أن العيوب في تنظيم
االنفعاالت تؤدي إلى مشكالت في المقدرة على بناء العالقات االجتماعية مع اآلخرين .كما وأن
امتالك مستويات عامة من المقدرة على تنظيم االنفعاالت عامل تنبؤ مهم ألداء الفرد لوظائفه
االجتماعية بالشكل األفضل.
وتنظيم االنفعاالت مفهوم يعني المقدرة على مراقبة وتقويم وتعديل االستجابات االنفعالية
لتحقيق األهداف المرغوبة .فهو استراتيجية انفعالية معرفية تشتمل على مقدرة الفرد على تغيير
المعاني االنفعالية للمثير ،ومن ثم تقديم االستجابة المناسبة في السياق االجتماعي .كما أنه مقدرة
الفرد على تحويل الخبرات االنفعالية السلبية إلى خبرات إيجابية تنعكس على الصحة النفسية للفرد
()Babkirk, Rios & Dennis, 2015
ويعرفها بريننيغ ،وسوينس ،وبيتيجيم وفانستنكست & (Brenning, Soenens, Petegem
) Vansteenkiste, 2015على أنها مجموعة من عمليات الوعي والالوعي التي يستخدمها الفرد
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لتنظيم استجاباته االنفعالية .فهي مقدرة األفراد على استخدام مجموعة من االستراتيجيات المعرفية
لتمكينهم من ضبط انفعاالتهم نحو المثيرات في البيئة المحيطة.
ويعرفها إكرت ،وابرت ،وليهر ،وسيلند ،وجزيري وبيركنغ (Eckert, Ebert, Lehr, Sieland,
) Jazaieri & Berking, 2015بأنها مجموعة من العمليات يستخدمها الفرد لمراقبة وتطوير
واعادة توجيه التدفق الطبيعي لالنفعاالت الذاتية حسب احتياجاتهم وأهدافهم .وهي مجموعة من
العمليات المعرفية االنفعالية التي تسهل أو تمنع ظهور سلوك معين مقصود.
وتنظيم االنفعاالت عمليات داخلية وخارجية مرتبطة بالتفعيل الذاتي النفعاالت معينة والمقدرة
على إدارتها مع مرور الزمن .فهي تؤدي دو اًر مهماً في تحديد السلوك ،إذ تؤثر بشكل واضح على
الوظائف السلوكية التي يظهر األفراد .كما وأنها تتضمن مجموعة من العمليات التي تعمل على
منع تطور االضطرابات السلوكية ذات الصلة باالنفعاالت ( & Costa, Freire, Ferreira
)Santon, 2016
وترى

كل

من

بيروني

–

ماكغوفيرن

وسيمون-داك

وبدونا،

وليمز

وايشا

) (Perrone, McGovern, Simon-Dack, Beduna, Williams & Esche, 2015أن
تنظيم االنفعاالت مجموعة العمليات الداخلية والخارجية المسؤولية عن مراقبة وتقويم وتعديل
االستجابات االنفعالية ذات الطبيعة القوية واللحظية سعياً من الفرد لتحقيق أهدافه الذاتية.
فاالنفعاالت العامة تسعى لتحقيق أهدافه الذاتية .ولتحقيق عدة أهداف ،أهمها :توجيه الوظائف
السلوكية التكيفية ،والتوافق مع المشكالت االجتماعية ،ونقل المعلومات حول أفكار ومشاعر
وأهداف األفراد اآلخرين.
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ومعرفة الفرد إلستراتيجيات تنظيم االنفعاالت يساعد في توجيه عمليات التفاعل االجتماعي مع
اآلخرين ،ومقدرة الفرد على ضبط وتنظيم الكلمات التي يستخدمها عندما يكون غاضباً عامل
يساعد في المحافظة على العالقات االجتماعية مع األصدقاء ،وأفراد األسرة ،وزمالء العمل
).(Lopes, Nezlek, Extremera, Hertel, Fernandez-Berrocal & Schutz, 2011
ويشير جروس وجون ) (Gross & Jhon, 2003إلى أن المقدرة على تنظيم االنفعاالت التي
تظهر من خالل إعادة تكوين الموقف االجتماعي في العقل بشكل إيجابي ،وعكس هذا الموقف
المتخيل على سلوك الفرد يساعد في تقديم استجابات انفعالية جيدة وايجابية ،تنعكس على الصحة
النفسية لألفراد.
ويقوم تنظيم االنفعاالت على التفاعل بين مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية وضحتها
زيمرمان ( )Zimmermanالمشار إليها في دو ار ) (Dora, 2012في التفاعل بين المتغيرات
الذاتية لدى الشخص ،مثل خبراته السابقة ،ونمط شخصيته ،وتأثره بالمثيرات المختلفة .أما
المتغيرات السلوكية وهي المحدد الثاني لعملية تنظيم االنفعاالت ،فتقوم على مقدرة الفرد على ضبط
مستوى السلوك الذي يظهره وطبيعته ،وللمتغيرات البيئية أثر أيضاً في تحديد مقدرة األفراد على
تنظيم انفعاالتهم ،إذ أن إدراك الفرد لتلك المتغيرات تحدد استجابته.
وفي السياق ذاته وضح جروس ) (Gross, 2007أن عملية تنظيم االنفعاالت من خالل
توضيح آليات الوعي والالوعي التي يستخدمها الفرد في تنظيم انفعاالته ،فعملية تنظيم االنفعاالت
عملية نفسية تقوم على عدة مكونات أهمها تلك الذاتية ،واالجتماعية ،والنمائية ،والمعرفية،
والبيولوجية والسريرية ،وأن جميعها تتفاعل مع بعضها بعضاً لتحدد مدى مقدرة الفرد على تنظيم
انفعاالته.
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ينطوي تنظيم االنفعاالت على مجموعة من العمليات أهمها :مراقبة االنفعال الداخلي قبل
ظهوره ،والعمل على تقويمه وتعديله وذلك من خالل اللجوء لمجموعة من العمليات الداخلية
والخارجية والموقف المؤثر في عمليات تنظيم االنفعاالت هو النقطة األولى في ظهور عملية توليد
االنفعاالت ،التي تتأثر بالمثيرات الخارجية في الموقف االجتماعي ،ويحاول الفرد تقديم استجابة
نحو هذا الموقف والتي تكون ناتجة عن عملية تبادلية بينه وبين هذا الموقف ،ومن ثم يعمل على
تقويمه وايجاد المعنى المرتبط به ،ومن خالل عملية تظهر السياقات االجتماعية التي تولد
االستجابة االنفعالية وبالتالي فالمعنى المعطى لهذا الموقف هو المثير الحقيقي لالنفعال ،وتتأثر
االستجابات االنفعالية بدورها من خالل تقييم الفرد لها والمعنى الذي أعطاه لهذا الموقف
االجتماعي (.)Barrett, Ochsner & Gross, 2007
عملية التنظيم االنفعاالت وهي التي تبدأ بتقييم الموقف ،ثم العمل على تعديله ،وبعد ذلك
تركيز االنتباه نحو تقديم االستجابة السلوكية أو االنفعالية المناسبة وأخي اًر العمل على إظهار هذه
االستجابة (البراهمة والزغول.)2105 ،
وتقوم عملية تنظيم االنفعاالت على استخدام مجموعة من االستراتيجيات المؤثرة على مكونات
العملية .وفي النموذج الذي قدمه جروس ) (Groos, 1998تبدأ استراتيجيات تنظيم االنفعاالت في
الموقف االجتماعي ذاته ،وفي هذه المرحلة ،تتأثر االنفعاالت بعاملين مهمين هما :اختيار وتعديل
الموقف .ويشمل اختيار الموقف على تجنب الفرد لبعض المواقف االجتماعية المثيرة النفعاالت
معينة وهي المرحلة التي تحدث في بداية عملية تنظيم االنفعاالت .أما تعديل الموقف ،فيلجأ إليه
الفرد على إعادة تشكيل الموقف االجتماعي ،ويحاول الفرد عمل تغييرات في بيئة الموقف من أجل
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تنظيم أثره على االنفعال ،ويمكن للفرد أن ينظم انفعاالته من خالل تعديل انتباهه االنتقائي المعطي
لموقف معين وهي مرحلة تسمى نقل االنتباه.
ويستخدم الفرد استراتيجية تشتيت االنتباه وتحويله من أجل تنظيم انفعاالته .كما ويمكن للفرد
أن يغير طريقة رؤيته للموقف االجتماعي ويبدل المعنى الذي أعطاه موقف معين ،وبالتالي يؤثر
على االنفعال الذاتي الذي يتم تنشيطه ،وتسمى هذه االستراتيجية بالتغيير المعرفي ،ويمكن
استخدامها في مرحلة تقييم عملية توليد االنفعال ،ويمكن تنظيم االنفعاالت في مرحلة االستجابة إذ
يستطيع الفرد تعديل استجابته االنفعالية بعد أن يتم تنشيطها ،ويؤثر الفرد بشكل مباشر على
استجابته الفسيولوجية والسلوكية في هذه المرحلة (.)Gross & Tompson, 2007
وتساعد المعرفة حول تنظيم االنفعاالت األفراد في إيجاد عالقات اجتماعية فاعلة مع اآلخرين.
فقدرة الفرد على تنظيم وربط استجابته لموقف يثير الغضب يعني أنه قادر على المحافظة على
العالقة مع اآلخر الذي أحدث هذا االنفعال السلبي .فالتنظيم الجيد لالنفعاالت ُيعد أحد العوامل
التي تعنى ببناء عالقات جيدة مع اآلخرين ،مما ينعكس إيجابياً على التفاعل االجتماعي،
()Semplonius, Good & Willoughby, 2015
ويشتمل تنظيم االنفعاالت على استراتيجيات رئيسية أوردها يعقوب ( )2100في اآلتية:
 .0اختيار الموقف ،وهو أن يعمل الفرد على االنتقاء بين موقفين أو أكثر من أجل أن ينظم
انفعاالته بحيث يختار الموقف األفضل من وجهة نظره والذي يجعله في حالة انفعالية جيدة.
 .2تعديل الموقف ،إذ يعمل الفرد على إجراء تغييرات على الموقف االجتماعي ليصبح أكثر
إيجابية بالنسبة له.
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 .5توزيع االنتباه ،والذي يشير إلى أن الفرد يوجه انتباهه نحو المثيرات الموقفية اإليجابية متجاهالً
في نفس الوقت المثيرات السلبية.
 .1التغير المعرفي ،وهو عملية انتقاء المعاني اإليجابية لموقف معين يهدف إلى تنظيم حدة
االنفعاالت.
 .4تغيير االستجابة االنفعالية ،إذ يعمل الفرد على اختيار االستجابة للموقف كالعمل على
استخدام استراتيجيات اجتماعية أعلى من قبيل المسايرة االجتماعية.
مصادر االنفعاالت
يشير كارسون  )0995( Carsonإلى أن االنفعاالت تأتي من عدة مصادر وهي تمثل ثالثة
أنواع رئيسية وهي اإلحباطات والصراعات واالنفعاالت وفيما يلي توضيح لها (بيومي:)2115 ،
( )1اإلحباطات Frustration
عندما يتم إحباط الفرد بمعوقات تعترض تقدمه نحو الهدف المرغوب أو غياب الهدف المناسب
له ،ويمكن أن تكون اإلحباطات صعبة في التغلب عليها ألنها غالبا ما تؤدي إلى تحقير الذات مما
يجعل الشخص يشعر أنه فشل في شيء أو أنه غير كفء.
ويوجد عدد كبير من المعوقات الخارجية والداخلية يمكن أن تؤدي إلى اإلحباطات مثل التمييز
والتفرقة وعدم اإلنجاز في الوظيفة وكذلك موت شخص عزيز.
( )2الصراعات Conflicts
في كثير من الحاالت نجد أن االنفعاالت تنتج من ظهور مفاجئ الثنين أو أكثر من
االحتياجات أو الدوافع ،فقد تكون متطلبات شخص ما تمنع رضا اآلخرين وهنا نمر بتجربة
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الصراعات أثناء محاولة االختيار هذه ويمكن تصنيف الصراعات أثناء محاولة االختيار والتي
يحاول اإلنسان التغلب عليها بأنها:
 إقدام – إحجام إقدام – إقدام إحجام – إحجام( )3االنفعاالت Stresses
يمكن للضغوط أن تجبر الشخص على التصرف بسرعة أو زيادة المجهود أو التغيير في اتجاه
السلوك المؤدي للهدف ،وقد تمثل االنفعاالت عبئا على مصادر التغلب ،واذا أصبحت مفرطة فإنها
تؤدي إلى سلوك سيء التكيف ويمكن أن تنتج االنفعاالت من مصادر خارجية أو داخلية.
وقد قام كل من الزاروس وكوهين ) (Lazarus & Cohenبتصنيف العوامل الضاغطة إلى
ثالثة أقسام:
 .0الظواهر الفجائية التي تؤثر على كثير من الناس مثل الكوارث الطبيعية.
 .2األحداث القوية التي تؤثر على قليل من الناس مثل األزمات األسرية.
 .5المشاكل اليومية المتكررة في مواقف الحياة مثل إحباطات العمل (عبد المعطي.)2115 ،
ويرى بيومي ( )2115أن االنفعاالت قد تنشأ من داخل الشخص نفسه وعند ذلك تسمى
ضغوطا ذات مصادر داخلية ،أو قد تكون من المحيط الخارجي وعند ذلك تسمى ضغوطا ذات
مصادر خارجية.
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المصادر الداخلية (المصادر النفسية والشخصية)
تلعب الشخصية دو ار كبي ار في التفاعل اإلنساني ،وهي عبارة عن أسلوب حياة ،حيث يرى
ريموند كاتل  Reymond Cattleأن الشخصية هي ما يمكننا من التنبؤ بما سيفعله الفرد عندما
يوضع في موقف معين ،وتتفق العديد من الدراسات على أن بعض سمات الشخصية لدى الفرد
مثل :الصالبة النفسية والكفاية الذاتية والتفاؤل والتشاؤم ومفهوم الذات والقلق لها عالقة بنوعية
االستجابات السلوكية للمواقف المختلفة ،وتسهم سلبا أو إيجابا في مواجهة االنفعاالت الواقعة على
الفرد (عواد.)2114 ،
المصادر الخارجية (مصادر االنفعاالت الخارجية)
تشير الدراسات إلى أن أحداث الحياة الصعبة تمثل أحد المصادر المهمة للضغوط ،فأي حدث
يتطلب من الفرد إعادة التوافق يمكن أن يكون مصد ار للضغط ،ومن هذه األحداث :االنفعاالت في
بيئة العمل ،والضغط القائم على المهمة والضغط القائم على الدور (عبد المعطي.)2115 ،
وال شك أن أحداث الحياة الصعبة ليست المحدد الوحيد ،فقد تبين من الدراسات دور العالقات
االجتماعية في إحداث االنفعاالت ،وذلك عند حدوث أي خلل في هذه العالقات مثل :الخالفات
األسرية ،وحدوث الطالق أو الوفاة ،والمضايقات اليومية سواء في العمل أو المنزل ،كما أن
المتطلبات المادية تعتبر متطلبا أساسيا ،حيث أنه غالبا ما تتوقف حياة اإلنسان على مدى مقابلة
تلك المتطلبات وتوفيرها بشكل جيد فالحرمان المادي أو الخسارة المادية هي أحد مصادر
االنفعاالت الخارجية (عبد اهلل.)2111 ،
أنواع االنفعاالت النفسية
تعددت تصنيفات االنفعاالت وقد صنفها البعض إلى أربعة مستويات وهي( :الخطيب)2115 ،
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 .0الضغط العادي ) :(Normal-Range Stressوهو المستوى الذي يمكن استبعاده وهذا
أدنى مستوى للضغوط ،وهذا النوع يتعرض له كثير من الناس في معظم األوقات وتكون
المشكالت بسيطة على هذا المستوى ويمكن التعايش معها ،وينتج عن هذا النوع استجابات
طفيفة مع مجموعة عالمات الضغط وأعراضه والتي من السهل مالحظتها.
 .2الضغط الحاد ) :(Sever Stressوهذا يتعرض له الفرد الذي يعيش أول فترات حياته في
بيئة يسودها االكتئاب ،وهذا النوع يحتاج للتدخل والعالج للحد من تأثيره والتغلب على
المشكالت التي يسببها ،والتحرر من القلق والخوف.
 .5الضغط الشاذ ) :(Abnormal Stressوهذا النوع يضم مجموعة من األمراض العصابية
والذهنية والتي تظهر نتيجة لثورة الفرد ضد النفس وضد اآلخرين.
 .1االنفعاالت المفاجئة والعنيفة :وتشمل األحداث المفاجئة وهي ضغوط عنيفة وتحدث فجأة
وتؤثر على كثير من األشخاص في وقت واحد ،وتعتبر الكوارث الطبيعية مثل األعاصير
والزالزل نموذجا لها ،والضغط الناتج عن تلك األحداث هو ضغط عام

كما أشار سيالي

) (Selyeإلى أنواع الضغط النفسي هما (الغرير وآخرون.)2119 ،
أوال :الضغط النفسي السيء ” “Bad Stressوهذا يزيد من حجم المتطلبات على الفرد ويسمى
كذلك األلم مثل فقدان العمل أو فقدان عزيز.
ثانياً :الضغط النفسي الجيد ” “Good Stressوهذا يؤدي إلى إعادة التكيف مع الذات أو البيئة
المحيطة كوالدة طفل جديد أو سفر في عمل أو بعثة دراسية.
ثالثاً :الضغط النفسي الزائد ” “Hyper Stressوينتج عنه تراكم األحداث السلبية للضغط النفسي
المنخفض بحيث تتجاوز مصادر الفرد وقدراته على التكيف معها.
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رابعاً :الضغط النفسي المنخفض ” “Over Stressويحدث عندما يشعر الفرد بالملل وانعدام
التحدي والشعور باإلثارة.
وهناك الكثير من العاملين الذين يعانون من الشعور باالنفعاالت واإلرهاق النفسي داخل وخارج
العمل مما يؤدي إلى عدم التوازن في الحياة كعدم االتزان النفسي والصحي ،وتتولد ضغوطات
الحياة عادة من عوامل موجودة في العمل أو البيئة المحيطة ومحصلة هذه االنفعاالت عدم االتزان
النفسي والجسمي والصحي الذي يظهر في العديد من المظاهر كاالختالل في أداء العمل
والعالقات االجتماعية وغيرها من جوانب الحياة المختلفة ذات العالقة بالفرد وتفاعالته المختلفة
(القحطاني.)2115 ،
كما ميز فيجلي وماكوبين ) (Figley & Mccubbinبين نوعين أساسين باعثين للضغوط
النفسية ،أحدهما طبيعية وتشمل التغيرات أثناء دورة الحياة كتغيرات العالقات األسرية ،واألخرى
كارثة تصيبهم فجأة وغالبا ما تمنع قدراتهم على المواجهة ،وقد تعرفا على بعض الخصائص التي
تميز بواعث ضغوط الكارثة عن بواعث االنفعاالت الطبيعية وهي:
أ .ليس هناك وقت لالستعداد.
ب .منابع ضعيفة لإلرشاد والتوجيه النفسي.
ج .إحساس بالضياع والخسارة والفقدان.
د .نقص في السيطرة واحساس بالعجز.
ه .إحساس بالتدمير والتمزق.
و .وجود مشاكل عاطفية (عبيد.)2118 ،
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اآلثار الناتجة عن االنفعاالت
يشير الباحثون على مختلف اتجاهاتهم إلى اآلثار السلبية للضغوط النفسية والتي تشمل جوانب
متعددة تمتد من كيان الفرد نفسه بما تفرضه من آثار سلبية فسيولوجية ونفسية إلى سلوكه وعالقاته
االجتماعية ،وتظهر هذه اآلثار في استجابات مختلفة يترتب عليها آثار سلبية فسيولوجية ونفسية
على سلوكه وعالقاته االجتماعية ،وتظهر هذه اآلثار في استجابات مختلفة يترتب عليها آثار سلبية
مدمرة أحيانا ومهددة لحياة األفراد وسعادتهم (عبد اهلل.)2111 ،
وفيما يلي تصنيف لآلثار الناجمة عن الضغط النفسي:
 .0اآلثار الفسيولوجية :وتشمل فقدان الشهية ،ارتفاع ضغط الدم ،تقرحات الجهاز الهضمي،
اضطراب عملية الهضم ،زيادة األدرينالين في الدم ،اضطراب الدورة الدموية ،زيادة إفراز
الغدة الدرقية.
 .2اآلثار النفسية :وتشمل التعب واإلرهاق والملل وانخفاض الميل للعمل ،واالكتئاب واألرق
وانخفاض تقدير الذات.
 .5اآلثار االجتماعية :وتشمل إنهاء العالقات ،العزلة ،االنسحاب ،انعدام القدرة على تحمل
المسؤولية ،والفشل في أداء الواجبات اليومية المطلوبة.
 .1اآلثار السلوكية :مثل االرتجاف ،وزيادة التقلصات العضلية واللعثمة في الكالم ،والتغير في
تعبيرات الوجه ،واضطراب عادات النوم ،والنسيان ،واإلهمال.
 .4اآلثار المعرفية :وتشمل اضطرابا وتدهو ار في االنتباه والتركيز والذاكرة ،وصعوبة في التنبؤ
باألحداث المستقبلية ،وسوء التنظيم والتخطيط ،وتداخل األفكار (إبراهيم وابراهيم.)2115 ،
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ثانياً :السلوك اإلداري غير المرغوب
يعد السلوك البشري تعبي اًر محدداً عن المحاوالت التي يبذلها الفرد لمواجهة متطلباته ،فلديه عدد
من الحاجات التي تدفع به تارة إلى السلوك ال يرضاه المجتمع ،وتارة إلى سلوك يجلب له الحمد
والثناء ،وان المجتمع ليستحسن من الفرد كل سلوك بناء ،ألن اإلنسان وهب نعمة العقل ليتحكم
بدوافعه ،وأن األسرة والمدرسة والمجتمع ما هي إال مؤسسات اجتماعية وتربوية كفيلة بتهذيب
السلوك وتقويمه ،ويفسر السلوك اإلنساني في المجتمع على أساس أن الفرد يسعى إلى االحتفاظ
بحالة من التوازن الداخلي ،فهو إذا ما رأى من نفسه يسلك سلوكاً ال يرضي الجماعة والمجتمع
حاول العدول عنه حتى ال يتم عزله عن اآلخرين ،لقد كانت مشﻜالت السلوك وال تزال واحدة من
أهم المسائل التي تولى عناية مهمة (بركات.)2118 ،
ويعرف السلوك :بأنه كل األفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد سواء كانت ظاهرة أم غير
ظاهرة والسلوك ليس شيئاً ثابتاً ،ولكنه يتغير وال يحدث في فراغ ،وانما في بيئة ما وقد يحدث
بصورة ال إرادية وعلى نحو آلي مثل التنفس أو الحركة أو يحدث بصورة إرادية وعندها يكون بشكل
مقصود وواعي وهذا السلوك يمكن تعلمه ويتأثر بعوامل البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد
(القضاة ،والصرايرة.)2109 ،
وتُعد السلوك غير المرغوب من األمور التي تحدث اضطراب يلحق بالسلوك اإلرادي في
أشكاله كافة سواء كان عدوانيا أم لم يكن ينتهك القيم والمعايير أو ال ينتهكها ،يخالف توقعات
المجتمع في شكلها العام ،ويتكرر باستمرار ويمكن مالحظته وقياسه ،ويحدث عادة في مرحلتي
الطفولة والمراهقة ،وال تُعد مظه اًر الضطراب آخر كالعصاب أو الذهان أو األمراض العضوية ،أي
أن يكون أولياً ،وبمعنى آخر أن يكون االضطراب في أحد الجوانب السلوكية هو المشكلة األساسية,
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وليس مجرد عرض من مجموعات أعراض تشير إلى وجود مرض أو اضطراب عام لدى الفرد
(بركات.)2118 ،
لقد اهتمت المؤسسات التعليمية بالسلوك األخالقي للمديرين والعاملين بغض النظر عن
األسباب التي تدفع إلى الممارسات األخالقية فاإلدارة يجب أن تعطي الموضوع عناية كافية سواء
ألسباب إنسانية أم معنوية فالفوائد التي يمكن أن تعود عليها من وراء االهتمام بذلك في األجل
الطويل والدليل ما تؤكده إحدى الدراسات الحديثة من وجود روابط قوية بين األداء والتزامها وبعدها
عن السلوكات غير المقبولة .فقد عمل دليل السلوك األخالقي وهذا الدليل عبارة عن وثيقة ترشد
العاملين للضوابط السلوكية التي يجب االلتزام بها ولبعض خصائص السلوك المنهي عنها مثل:
(تجنب صراع المصالح ،مراعاة األمانة ،عدم قبول رشاوي أو هدايا...الخ) ،كما قد توضح تلك
الوثيقة أيضا العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الفرد في حالة المخالفة ،ومن النواحي التي يجب
أن تؤخذ في االعتبار أن هذا الدليل يمكن أن يكون فعاال إذا ارتبط تقديمه ببرامج تدريبية على
فترات متفرقة لتعزيز القيم األخالقية واال سيصبح الدليل مجرد حبر على ورق .لذا يجب االهتمام
بالتقييم األخالقي لسلوك المعلمين في المدارس من فترة ألخرى ،وذلك من خالل مراجعة أخالقية
لتصرفات المنظمة لكشف الممارسات غير المرغوب فيها ومناقشتها ووضع الحلول لعالجها
(جرينبرج وبارون.)2111 ،
وتُعد التغيرات السريعة والمتالحقة في مختلف الميادين التعليمة والتكنولوجية من مميزات هذا
العصر (الربيعي ،)2115 ،واالهتمام بمهنة التعليم يعد من أهم الخطوات إلصالح التعليم ،وتعد
المدرسة مؤسسة تربوية نظامية أوجدها المجتمع لتحقيق أهدافه ،وهي وحدة إدارية أساسية في
النظام التربوي األردني ،تمثل المستوى اإلجرائي للعملية التربوية ،وتعد قاعدة لهذا النظام ،وينعكس
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ما يجري داخلها من تفاعالت وممارسات على جميع المنتسبين من معلمين ومتعلمين واداريين
ومستخدمين ،وما ينشأ على ذلك من مناخ يتحدد وفقاً لطبيعة العالقات التنظيمية التي تسودها
(العساف والصرايرة.)2101 ،
إنه من الصعوبة وضع معيار لتمييز األفعال الصادرة عن المعلم خارج نطاق وظيفته يمكن
اعتبارها ماسة بكرامة الوظيفة وتصنف ضمن السلوكات السلبية غير المرغوبة؛ إذ أن هناك
اعتبارين يحكمان تصرفات الموظف خارج نطاق الوظيفة (معابرة:)2100 ،
 األول :الحرية الشخصية :إذ ال يجوز اعتبار أي فعل أو مسلك غير الئق يرتكبه المعلم فيحياته الخاصة مخالفة تأديبية (العتوم ،)0981 ،فحياة المعلم الخاصة ملكاً له ،ومن حقه أن
يحياها بعيداً عن المراقبة ،لكن يستحيل إقامة حد فاصل بين حياته داخل الوظيفة وحياته
خارجها؛ ألن حياته الخاصة تنعكس حتماً على حياته الوظيفية ،وتؤثر فيها وسلوك المعلم
الشائن خارج المرفق يمس بال شك كرامة الوظيفة ،ويقلل من اعتبارها في المجتمع ويفقده ثقة
الناس واحترامهم (حمود.)0988 ،
 الثاني :وجود جزاء جنائي ومدني لألفعال المنحرفة حسب األحوال وفي حدود القانون.وبالرغم من ذلك ،فإنه يمكن وضع معيار لهذا األمر العتبار ما يصدر من المعلم خارج
وظيفته بشكل مخالفة تأديبية ،وهذا المعيار هو المعيار الذي يتضمن شقين (العتوم)0981 ،
(مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة:)2105/2115 ،
 .0شكلي يضع بعين االعتبار مكانة المعلم وطبيعته ومكان عمله.
 .2موضوعي يراعي مدى تأثير ارتكاب الفعل على عمل المعلم والجهاز اإلداري.
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أن تنمية االلتزام بالمثل والقيم األخالقية واالعتبارات القانونية والسلوكيات االيجابية تعد من
الفلسفات الرئيسية التي ينبغي وضعها في المقام األول وان تسير في فلكها جميع الفلسفات ،وان
فاعلية اإلنسان وكفاءته ترتبط وتتأثر بإيمانه العميق واقتناعه بالقيم األصيلة والمثل األخالقية
العالية التي تدفعه إلى تنمية معارفه العلمية ومهاراته السلوكية والعلمية نحو تحسين األداء (مدونة
قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة.)2105 ،
ومن ثم فان القيم االخالقية تؤثر في السلوك تماماً كما تمثل المفاهيم العلمية والنظريات وان
التحدي الكبير للمؤسسات ال يكمن فقط في المقدرة على استيعاب المعرفة والتكنولوجيا بقدر ما
يكمن في المقدرة على صياغة قيم أخالقية وحضارية ومؤسسية جديدة في إطار التراث وثقافة
المجتمع وشرائعه السماوية ،وال يتأتى ذلك إال من خالل دراسة الواقع وما يرتبط به من ظواهر
ايجابية أو سلبية في الوحدات اإلدارية ،ومن ثم فان التعرف إلى القيم والمثل األخالقية االيجابية
التي تمكن من دعم الظواهر االيجابية ودحر الظواهر السلبية واعداد اإلستراتيجية الفعالة لتنمية
االلتزام بها ودعمها أو إجراء التعديالت عليها كلما تطلبت الضرورة ذلك سوف يطلعها على
الطريق الصحيح نحو التقدم ومواكبة حركة التطور وهناك أخالقيات ترتبط بالوظيفة العامة تتمثل
بمدى التزام المعلم بواجباته الوظيفية كما يحددها القانون ويعد المعلم مقيداً بقواعد العمل وتعليماته
ولعل من أهم صفات التي تمتاز بها الوظيفية العامة هي حرص المعلم على المصلحة العامة
والقبول بالخدمة العامة (حاجي ،والصواف.)2100 ،
إدارة التغيير للسلوك اإلداري غير المرغوب
يعد إدارة التغيير من أهم مالمح العصر الحديث في مختلف المجاالت اجتماعية كانت ،أم
اقتصادية ،أم سياسية ،أم إدارية .وهذا ناتج عن الثورة الهائلة في العلوم والتكنولوجيا ،وبهذا فإن
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التغيير أصبح حقيقة ظاهرة على مختلف األصعدة ألن التغيرات التي حدثت في البيئة المحيطة
باإلنسان دفعته إلى أن يحاول اللحاق بها ،وبذلك فهو يسعى للتغيير محاوالً مواكبة هذه التغيرات،
وادارة التغيير في المنظمات يعد أحد األنواع التي يحدثها اإلنسان في بيئته لكي يحقق من خالل
هذه المنظمات أهدافه .وقد بين ستيف سميث بأن التغير بدون إتباع منهج واضح ضرب من
الفوضى (دوجالس.)2104 ،
لذا يمكن القول بأن التغيير بات سمة من سمات العصر الحاضر ،وتعمل المؤسسات الحديثة
في ظل متغيرات بيئية تتسم بالتغير المستمر سواء أكانت هذه المتغيرات البيئية اقتصادية أو
اجتماعية أو سياسية أو تكنولوجية محلية أو عالمية ،وتخلق هذه المتغيرات البيئة في الغالب
ضغوطاً كثي اًر على المؤسسات على اختالف أحجامها أو طبيعة نشاطها أو ملكيتها مما يحتم عليها
ضرورة التكيف والتأقلم مع مثل هذه التغيرات حتى يكتب لها البقاء واالستمرار في العمل والنجاح.
أسباب تبني ادارة التغيير
توجد عدة أسباب تجعل المنظمة تلجأ للتغيير التنظيمي ،ومن أهم أبرز هذه األسباب
(:)Daft, 2007
 .1أسباب هيكلية
لقد بينت النظرية الكالسيكية دراسة الهيكل التنظيمي والذي يشكل التغيرات المتعلقة بتقسيم
العلم وخطوط السلطة والمسئولية ،وتحديد العالقات بين الوظائف وتطبيق نظام الالمركزية يؤثر
على التنظيم ككل مما يدفعه إلى إحداث التغيير المطلوب
وقد بين ريتشارد ل .دافت "  "Richard L. Daftأن إعادة الهيكلية أو ما يسمى أحياناً بإعادة
تنظيم العمل تشمل تعديل التفكير والمعلومات للعمليات المختلفة المتداخلة فيا لمؤسسة (المنظمة)،
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مما يؤدي إلى تنسيق أفقي ومرونة أكبر لالستجابة للتغيرات البيئية ،ويتطلب ذلك من وجهة نظره
طرح األفكار القديمة التقليدية جانباً فيما يخص أداء العمل ،واتخاذ طرق جديدة للقيام بالعمل
التغيير في أهداف المنظمة.
إن إجراء أي تعديل في أهداف المنظمة سواء بوضع أهداف جديدة أو تغيير أهداف حالية
يدفعها إلى عمل تغييرات في البعد الهيكلي أو في البعد السلوكي بحيث تساعده على تنفيذ هذه
األهداف.
وقد بين القريوتي ( ،)2108أن أهداف ادارة التغيير تتمثل فيما يلي:
 .0زيادة قدرة المنظمة على التطور والبقاء واالستم اررية وذلك بزيادة قدرتها على التكيف مع البيئة
المتغيرة ،مما يجعل منها نظاماً متجدداً.
 .2زيادة إحساس العاملين بأهمية أهداف المنظمة ،وزيادة درجة والئهم وانتمائهم لها.
 .5تكوين فريق إداري أكثر كفاءة وثقالً للتغيير ،وتنمية معارف ومهارات العاملين وتحسين
أنماطهم السلوكية ،وتطوير نظم واجراءات اتخاذ القرار ،والعمل على تنمية المشاركة في عملية
اتخاذ الق اررات ،والرغبة في تعديل سلوك الموظفين في المنظمات ،فالمنظمة تحرص على
تغيير األنماط السلوكية للموظفين حتى تتمكن من مواجهة التغيرات التي تحيطها.
 .1تنمية روح الجماعة من خالل زيادة درجة اإلحساس بتفاعل وديناميكية الجماعة داخل التنظيم،
وارساء قواعد الثقة بين األفراد المكونين لها.
 .4زيادة فهم عمليات االتصال وأساليب القيادة وايجاد أفضل األساليب للقضاء على الصراعات
والتعرف على أسبابها من خالل زيادة الوعي بديناميكية الجماعة.
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 .2أسباب بيئية
تعيش المنظمة في أبعاد بيئية متعددة اقتصادية وسياسية ،واجتماعية ،وقانونية ،وسكانية،
وغالباً ما تكون هذه لبيئة في حالة تغير.
فهي تتراوح بين االستقرار واالضطراب ،وبما أن المنظمة ترتبط بعالقة تبادلية مع البيئة التي
تعيش فيها ،فهي تتأثر بالتغيرات التي تحدث في تلك البيئة .وبالتالي فإن تلك التغيرات تؤثر على
التنظيم ماما يدفعه إلى دراستها وتحليل أسباب ومدى تأثير التنظيم بها ،فهذه الدراسة وهذا التحليل
يساعدان التنظيم في محاولته للتكيف مع البيئة الخارجية ومتغيراتها.
 .3أسباب تقنية أو تكنولوجية
تتمثل األسباب الفنية أو التكنولوجية في التغيرات التي يشهدها العالم اليوم حيث تعد
االكتشافات واالختراعات التقنية وأجهزة الحاسب اآللي ووسائل االتصال الحديثة والبريد االلكتروني
واالنترنت من العوامل التي تؤثر على بيئة العمل ومهامه وعملياته مما يتطلب إحداث تغييرات في
الهياكل التنظيمية أو مشاعر العاملين وسلوكهم وحاجاتهم وتوقعاتهم.
 .4أسباب إدارية
تؤثر فلسفة اإلدارة وأسلوب العمل في المنظمة على أدائها وأي تغيير في هذه الفلسفة أو
ألسلوب يؤدي إلى إحداث تغيير في لمنظمة
 .5أسباب نفسية
يتوقف نجاح التنظيم في تنفيذ أهدافه بالدرجة األولى على موارده البشرية ،ويحدد نجاح التنظيم
في استغالل هذه الموارد المتوفرة لديه مدى نجاحه في تحقيق أهدافه لذا فإن أي تغيير في ا لروح
المعنوية للعاملين أو في دوافعهم للعلم وفي أنماط سلوكهم واتجاهاتهم نحو العمل يؤثر دون شك
على فعالية التنظيم في تحقيق أهدافه.
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معوقات ادارة التغيير
تتعدد وتتنوع المشاكل والمعوقات التي تعترض ادارة التغيير وهي ألسباب داخلية وخارجية،
إدارية ومادية واجتماعية وسياسية وقانونية ،ويندرج تحت بعض هذه المعوقات الرأسية معوقات
فرعية ال بد من التطرق لها ولو بشيء من اإليجاز وفيما يلي التعريف ببعض منها
(:)Fiedler,_2018
 .1المعوقات اإلدارية
وهي من أهم معوقات ادارة التغيير إن لم تكن أهمها ،وتتميز بتشعبها وكثرة أسبابها وسوف
نتطرق إلى أهم أسبابها:
أ .المركزية وعدم التفويض
يفرض على اإلدارة العليا أن تمنح بعض صالحياتها إلى العاملين في المستويات اإلدارية
المختلفة واتاحة فرصة التجريب لكل ما هو جديد بغية تحسين تقديم وانتاج السلع والخدمات
للمواطنين ،وهذا بذاته يتطلب من تلك اإلدارات ان تتبنى سياسة الق اررات الصادرة عنها وفتح باب
االتصال داخل المنظمة وخارجها ليكون أثرها إيجابياً على المنظمة ،وايجاد طرق لتخفيض
التكاليف ،وتحسين األداء سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو المؤسسي.
ولقد أكدت الدراسات العلمية أن القيادات في األجهزة اإلدارية في معظم الدول النامية تمارس
قد اًر كبي اًر من المركزية في اتخاذ الق اررات ومرد ذلك إلى عدة أسباب أهمها :االنقسامات االجتماعية
والسياسية والدينية والقومية ،وكلها عوامل تجعل القيادات اإلدارية تشعر بعدم االطمئنان ،وتحجم
عن المبادرة والجرأة خوفاً من إساءة التصرف ،مما يؤدي إلى سيطرت الروتين والروح البيروقراطية
التي تقترن دائماً بالمركزية الجامدة ،وأن التفويض يسهم في تبني التغيير وتطبيقه بما يتالءم مع
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أهداف المنظمة .ويعمل التفويض على االبتعاد عن المركزية بإعطاء الموظف الفرصة لكي يقرر
بنفسه أسلوب تنفيذ المهام والذي بدوره ينمي الحافز الذاتي للموظف ويعمل على إيجاد األفكار
الجديدة وتطبيقها.
ب .التضخم الوظيفي
التضخم الوظيفي هو نتيجة طبيعية لعدم الربط بين االختيار والتعيين وبين ما تتطلبه التزامات
العمل من العناصر البشرية ،فحتى لو تم تحديد الكم ،فإن ضعف النوعية التي تأتي عن طريق
االختيار غير السليم يبيح تجاوز العدد المحدد واالنزالق إلى هاوية التضخم الوظيفي الذي يعتبر
العلة المزمنة للجهاز اإلداري في الدول النامية غنية كانت أم فقيرة.
 .2المعوقات المالية
إن توفر أو شح الموارد المادية يحدد إلى درجة كبيرة مدى النجاح الذي يمكن تحقيقه من
جهود ادارة التغيير فمعظم الدول النامية تعاني من شح الموارد المالية التي تكون عقبة في مسيرة
ادارة التغيير.
وهذا الشح أو النقص في الموارد المالية كذلك يؤدي إلى زيادة الضغوط على المواطنين
والعاملين في األجهزة اإلدارية على حد سواء .وقد ساهم في ذلك عدة عوامل فرعية منها :التضخم
في األسعار وانخفاض قيمة النقد ،وتزايد المنافسة في األسواق الدولية وهذا يترتب عليه آثار سلبية
على المدى المتوسط والبعيد تؤيد إلى انخفاض إنتاجية العاملين وتراجع الكفاءة والفاعلية وبالتالي
إعاقة العملية التطويرية ككل.
 .3المعوقات االجتماعية
ألن اإلدارة تمثل عملية تفاعل اجتماعي فإن العالقة بين اإلدارة والمجتمع الذي تعمل فيه
تعتبر مصد اًر مهماً من مصادر التأثير على اإلصالح اإلداري ،فالهدف النهائي ألي نظام أداري
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هو تطوير هذا المجتمع والعمل على خلق وتشجيع سلوك اجتماعي جديد وبناء على المستويين
الفردي والجماعي .لذلك فإن عالقة البيئة االجتماعية باإلدارة تقوم على أساس أن اإلدارة نتائج
للبيئة وانعكاس للتفاعل بينهما.
 .4المعوقات السياسية
ليس هناك أدنى شك في خضوع اإلدارة للسلطة السياسية الحاكمة وعملها في إطار الحدود
التي ترسمها السلطة لعملية التغيير التي ترى بأنها تسيِّر شئونها .ومع ذلك وبالرغم من تبعية
اإلدارة للسلطة السياسية إال أنه ال بد من وجود درجة من التوازن في العالقة بينهما تتبع لإلدارة
القيام بدورها التخصصي ،لذلك فأن النظرة السليمة تقتضي اعتبار اإلدارة والسلطة السياسية
عنصرين متكاملين يلتقيان عند نقطة معينة تمثل منطقة التفاعل بينهما ،فاإلدارة خاصة في
الظروف غير المستقرة سياسياً تعتبر طوق النجاة للدولة ،وبصفة عامة فأن العالقة بين اإلدارة
والسلطة السياسية في الدول النامية ال تقوم على تلك الدرجة من التوازن والتكامل وهذا ما يفسر
اإلخفاقات المتكررة للنظم السياسية في الدول النامية ،حيث أن كل نظام جديد ينسف كل ما بناه
النظام السابق وهذا عكس المتبع في الدول المتقدمة فإن تغير الحكومة ال يعني بالضرورة تغير
وسياسات إدارة الدولة.
 .5المعوقات القانونية
لقد تكونت المجتمعات اإلنسانية وتطورت بفعل وجود أنظمة وقوانين تعارفت عليها هذه
المجتمعات وأصبحت جزء ال يتج أز من حياتها أو تعامالتها اليومية ،وقد تطورت هذه األنظمة
والقوانين تبعاً لتطور هذه المجتمعات ،وبالتالي تطور احتياجاتها.
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الدراسات السابقة ذات الصلة
تضمن هذا الجزء عرضاً للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية ،وقد تم تقسيم
هذه الدراسات حسب متغيراتها ،إذ تم ترتيبها وفقاً لتسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث كما هو
مبين تالياً:
الدراسات المتعلقة بالتنظيم االنفعالي
أجرى عياش ( )2105دراسة والتي هدفت إلى تعرف التنظيم االنفعالي لدى طلبة الجامعة.
التنظيم االنفعالي لدى طلبة الجامعة وفق االستراتيجيات ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدم
المنهج الوصفي وتم تحديد مجتمع الدراسة واختيار عينته من طلبة جامعة بغداد ،تألفت عينة
الدراسة من ( )111طالب من طلبة كليات جامعة بغداد تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية
بواقع ( )211من الذكور و( )211من اإلناث ،بواقع ( )211من التخصص العلمي و( )211من
التخصص اإلنساني .وقد أستخدم في الدراسة مقياس التنظيم االنفعالي ( David Edward
 ،)Szwedo , 2012وتم التحقق من خصائصه السايكومترية ،وأصبح المقياس بصورته النهائية
مكوناً من ( )41فقرة .وتوصل الدراسة إلى النتائج اآلتية أظهرت النتائج أن طلبة الجامعة يتمتعون
بمستوى جيد من التنظيم االنفعالي .وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التنظيم االنفعالي في
(الجنس ،والتخصص ،والصف الدراسي).
وهدفت دراسة كون وهانراهان وكوبزيك () Kwon, Hanrahan,Kupcvk,2016إلى اختبار
مدى ارتباط االنفعاالت ،مثل :السعادة ،والحزن ،والغضب ،وتنظيمها ،باألداء األكاديمي ،من
حيث :الدافعية ،واالندماج ،واإلنجاز .وقد أجريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة على عينة من
طالبا من المرحلة االبتدائية ،متوسط أعمارهم 10سنوات ،وقد تم جمع البيانات من خالل
ً 417
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استخدام استبيان خاص بالطفل والمعلم ،وتم تحليل البيانات من خالل نموذج بنائي .وقد بينت
النتائج أن هناك عالقة إيجابية ما بين السعادة واألداء األكاديمي ،وعالقة عكسية ما بين الغضب
واألداء األكاديمي .ولم يظهر أي ارتباط بين الحزن واألداء األكاديمي.
قامت بابكيرك ،وريوس ،ودينيس ( )Babkir, Rios & Dennis, 2015بدراسة في الواليات
المتحدة األمريكية هدفت التعرف إلى مستوى استخدام استراتيجيات تنظيم االنفعاالت لدى طلبة
المدرسة .تكونت عينة الدراسة من ( )52طالباً وطالبةً تم اختيارهم عشوائياً .ولتحقيق هدف الدراسة
تم تطوير اختبار يحتوي عدة مهام ومراقبة استجابة الطلبة في أثناء أدائهم .أظهرت النتائج أن
مستوى استخدام الطلبة الستراتيجيات إعادة تقيين المثير االنفعالي كانت أهم االستراتيجيات التي
يستخدمها الطلبة في تنظيم انفعاالتهم.
أجرى بربيننغ وسينوس ،وبيتقم ،وفانستينكيستا ( & Brenning, Soenens, Petegem
 )Vansteenkiste, 2015دراسة في بلجيكيا هدفت التعرف إلى مستوى دعم االستقاللية من
الوالدين وعالقتها بتنظيم االنفعاالت .تكونت عينة الدراسة من ( )500من طلبة الجامعة تم
اختيارهم عشوائياً .ولتحقيق هدف الدراسة ،تم استخدام مقياس دعم االستقاللية من الوالدين ومقياس
تنظيم االنفعاالت في عملية جمع البيانات .أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى دعم االستقاللية من
الوالدين كان متوسطاً لدى طلبة الجامعة .كما كشفت النتائج أن مستوى تنظيم االنفعاالت لدى
طلبة الجامعة تتاروح بين متوسط ومرتفع .ووجود ارتباط موجب بين ارتفاع دعم االستقاللية من
الوالدين وبين مستوى تنظيم االنفعاالت.
وهدفت دراسة ويسلون ،بارن-هولمز ( )Wilson & Barnes-Holmes, 2014في إيرلندا
التعرف إلى أثر استخدام استراتيجيات تنظيم االنفعاالت على الصحة الجسدية والقلق في أثناء أداء
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المهمات األكاديمية المثيرة للتوتر النفسي .تكونت عينة الدراسة من ( )81طالباً وطالبةً من طلبة
المرحلة الجامعية تم اختيارهم عشوائياً .ولتحقيق هدف الدراسة ،تم استخدام مقياس استراتيجيات
تنظيم االنفعاالت ،ومقياس قلق االختبار ،ومهمة أكاديمية مثيرة لتوتر النفسي والمالحظة في عملية
جمع البيانات .أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي الستخدام استراتيجيات تنظيم االنفعاالت
على الحد من مستوى قلق االختبار لدى أفراد عينة الدراسة.
وأجرى يعقوب ( )2100دراسة هدفت إلى الكشف عن التنظيم االنفعالي للطلبة المتميزين في
محافظة ديالي لعينة الدراسة المكونة من  011طالب وطالبة من المتميزين مقارنة بالطلبة
العاديين ،وكان من النتائج التي وصلت إليها الدراسة وجود اختالف دال إحصائياً لصالح الطلبة
المتميزين مما يعني أن األفراد المتميزين يتمتعون بمستوى جيد من التنظيم االنفعالي ،كما أظهرت
النتائج عدم وجود اختالف ذو داللة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس.
قامت أوري ( )Urry, 2009بدراسة في الواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى تعرف مستويات
تنظيم االنفعاالت لدى طلبة الجامعة من خالل مراجعة عينة من الدراسات السابقة .تكونت من
( )22دراسة سابقة تم الحصول عليها من خالل مراجعة عدد من قواعد البيانات النفسية والتربوية.
ولتحقيق هدف هذه الدراسة ،تم العمل على تحليل نتائج الدراسات للوصول إلى خالصات .إذ
أظهرت النتائج أن مستوى تنظيم االنفعاالت لدى طلبة الجامعات تراوح بين منخفض إلى متوسط.
وكما بينت النتائج وجود اختالف يعزى إلى الجنس في مستوى تنظيم االنفعاالت ولصالح الذكور.
أجرى رويمر ،ولي ،وسالترز ،وايريسمان ،ومينين ،واوراسيل ( Roemer, Lee, Salters,
 )Erisman, Mennin & Orsillo, 2009دراسة في الواليات المتحدة األمريكية هدفت التعرف
إلى العالقة بين التبصر وصعوبة تنظيم االنفعاالت وبين القلق لدى طلبة المرحلة الجامعية .تكونت
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عينة الدراسة من ( )594من طلبة المرحلة الجامعية اختيروا عشوائياً في أحد مراكز الصحة
الن فسية الجامعية .ولتحقيق هدف الدراسة استخدم مقياس صعوبات تنظيم االنفعاالت والمالحظة
ومقياس القلق في عملية جمع البيانات .أظهرت النتائج وجود ارتباط بين التبصر والقلق كما وبينت
النتائج وجود ارتباط موجب بين صعوبات تنظيم االنفعاالت والقلق.
الدراسات المتعلقة بالسلوك اإلداري غير المرغوب
دراسة القضاة والصرايرة ( )2109والتي هدفت إلى التعرف إلى مستوى السلوكيات غير
المرغوب فيها التي يمارسها رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )552عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية وفق متغيري
الجامعة والكلية ،تم استخدام استبانة أعدها الباحثان ألغراض هذه الدراسة ،وقد تم استخراج دالالت
الصدق والثبات لها حيث كانت مالئمة ألغراض الدراسة ،وتم استخدام المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين الثنائي والمتعدد لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وأظهرت النتائج
أن مستوى السلوكيات غير المرغوب فيها التي يمارسها رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
األردنية الحكومية في إقليم جنوب األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء متوسطاً بشكل
عام كما جاءت جميع المجاالت بدرجة متوسطة كذلك وقد احتل مجال الكفاءة اإلدارية المرتبة
األولى في حين جاء مجال الخصائص الشخصية بالمرتبة األخيرة ،ولم تظهر فروق ذات داللة
إحصائية في مستوى السلوكيات غير المرغوب فيها التي يمارسها رؤساء األقسام األكاديمية في
الجامعات األردنية الحكومية في إقليم جنوب األردن تعزى لمتغيري الجامعة أو الكلية أو التفاعل
بينهما.
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دراسة مقابلة ( )2105والتي هدفت التعرف إلى أبرز السلوكات غير المرغوبة لدى أعضاء
هيئة التدريس من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك ،وفيما إذا كانت مجاالت هذه السلوكات تختلف
باختالف جنس الطالب وتخصصه األكاديمي ومستواه الدراسي .تألفت عينة الدراسة من ()0258
طالبا وطالبة ،كشفت النتائج أن أكثر السلوكات غير المرغوبة كانت :التركيز على طريقة واحدة
في أسئلة االمتحانات ،واعطاء قدر كبير من المعلومات في المحاضرة الواحدة ،والتركيز على
المادة الدراسية والتقليل من األنشطة ،والتشدد في الحضور والغياب وعدم قبول أعذار الطالب،
وعدم االهتمام بالمشكالت االجتماعية والنفسية للطلبة ،وعدم مراعاة ظروف الطلبة ،وقسوة التعامل
مع الطلبة في أثناء االمتحان ،وتدخل المحسوبية والواسطة في العالمات ،ومزاجية المدرس في
التعامل مع الطلبة .كما بينت النتائج أن الترتيب التنازلي لمجاالت السلوكات غير المرغوبة لدى
أعضاء هيئة التدريس جاء على النحو التالي :التقويم ،فالعالقة مع أعضاء هيئة التدريس ،فمجال
إثارة الدافعية ،ثم إدارة الصف وتنظيمه ،ثم طريقة التدريس ،فالخصائص الشخصية لعضو هيئة
التدريس ،وأخي ار الكفاءة األكاديمية.
أما ماليك ( )Malikow, 2007فقد هدفت دراسته التعرف إلى سلوكات عضو هيئة التدريس
التي تغضب الطلبة منه .تألفت عينة الدراسة من ( )252طالباً وطالبة في كلية موني ()Moyne
في والية نيويورك .كشفت نتائج الدراسة أن أكثر السلوكات التي يمارسها عضو هيئة التدريس
وتغضب الطلبة كانت كاآلتي :كتاب مقرر يفشل في استخدامه ،ويحدد واجباته وكأن صفه الوحيد
أو أهم صف ،يستمر في إعطاء المحاضرة بعد انتهاء وقتها المحدد ،ويشعر الطلبة بالنقص عندما
يوجه إليهم أسئلة أثناء المحاضرة ،وال يحدد بدقة المادة المطلوبة لالمتحان ،ويعطي امتحانات ال
تنسجم مع محاضراته ،ويجعل الطلبة يقضون أوقاتاً طويلة غير ضرورية في المحاضرة ،وال يتحدث

41

اللغة االنجليزية بشكل مناسب ،وال يقدم محاضرات منظمة ،ويعطي معلومات خاطئة عن
الوظائف.
أما دراسة أبو جلبان ( )2002والتي هدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس
للسلوك القيادي الفعال في مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش من وجهة نظر المعلمين .وتم
اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية وبلغ عدد أفرادها ( )215معلما ومعلمة وتم تطوير
أداة مكونة من ( )15فقرة موزعة على أربعة مجاالت وبعد تحليل البيانات أظهرت النتائج أن درجة
الممارسة للسلوك القيادي الفعال من وجهة نظر المعلمين تعد جيدة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي
لدرجة الممارسة على المقياس الكلي ( )5.80من الدرجة الكلية للمقياس وهي ( )4درجات ،وتعد
هذه القيمة مؤش اًر جيداً لدرجة الممارسة.
وأجرت رتيبة سالمه ( )2115دراسة هدفت إلى تعرف واقع الممارسات اإلدارية لمديري
المدارس الثانوية العامة في األردن ،وعالقتها بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمين ،وتم
اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية وبلغ عدد أفرادها ( )548معلما ومعلمة .وأظهرت النتائج
أن المعلمين راضون عن عملهم ،وأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥1.14
بين الممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية في األردن ،والرضا الوظيفي للمعلمين ووجود
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.14بين الممارسات اإلدارية لمديري المدارس
الثانوية العامة في األردن ،والوالء التنظيمي للمعلمين ،وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )α≥1.14بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمين.
وأجرى العظامات ( )2111دراسة هدفت إلى تعرف درجة ممارسة السلوك القيادي لمديري
التربية والتعليم وعالقتها بالرضا الوظيفي ،وااللتزام التنظيمي لرؤساء األقسام التابعين لهم في
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مديريات التربية والتعليم في األردن ،وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية وكان
عدد أفرادها ( )251رئيس قسم موزعين على ثالثة أقاليم ،وقد تم تطوير ثالث استبانات لجمع
البيانات ،وأظهرت النتائج أن مديري التربية والتعليم في األردن يمارسون السلوك القيادي المنوط بهم
بدرجة عالية ،وان مستوى الرضا الوظيفي لرؤساء األقسام كان عالياً ،وأن مجاالت االلتزام
التنظيمي الخمسة وقعت ضمن المستوى العالي ،وأن درجة ممارسة السلوك القيادي لمديري التربية
والتعليم قد ارتبطت ايجابياً وبداللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥1.10بالرضا الوظيفي الكلي
وأن درجة ممارسة السلوك القيادي لمديري التربية والتعليم قد ارتبطت ايجابياً بداللة إحصائية
( )α≥1.10بااللتزام التنظيمي الكلي ،وأن نمط الرضا الوظيفي الكلي قد أرتبط ايجابياً بداللة
إحصائية ( )α≥1.10بااللتزام التنظيمي الكلي.
وهدفت دراسة أحمد ( )2111إلى تعرف الصورة الذهنية المدركة عن السلوك البيروقراطي .وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )151فرداً بواقع ( )515ذك اًر و( )058أنثى .واستخدمت المقابلة المقننة
أداة لجمع البيانات وكان من بين المظاهر السلوكية السلبية في الموظف البيروقراطي :التهرب من
المسؤولية ،والجمود واالنتهازية والالمباالة .أما المظاهر السلوكية االيجابية فكانت :االلتزام
والتعاون ،واألمانة والحيادية.
وهدفت دراسة ايبس ( )Epps, 2002لتحديد أثر األسلوب القيادي للمدير في تحصيل الطلبة،
وتحسين إنتاجية المعلمين وتحقيق رضاهم الوظيفي ،واتخذت الدراسة أسلوب دراسة الحالة ،وقد تم
جمع المعلومات من خالل المقابالت مع المديرين والمعلمين وأولياء األمور من خالل االستبانة
والمالحظة والتقارير المدرسية .وقد اعتمدت النظرية الموقفية لتعرف أثر النمط القيادي لمدير
المدرسة على السياق االجتماعي .وتم استخدام أداة تطوير التخطيط المدرسي من أجل تحسين
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التحصيل األكاديمي ( )SIP AAAواختبار أيوا للمهارات األساسية ( .)ITBSوقد خلصت الدراسة
إلى مجموعة من االستراتيجيات التي يمكن أن يتبعها مدير المدرسة الجديد لتحسين إنتاجية
المعلمين ورضاهم الوظيفي وبالتالي تحسين تحصيل الطلبة.
وهدفت دراسة سانكيز بيركنز ( )Sanchez – Perkins, 2002إلى اختبار العالقة بين إدراك
المعلمين للسلوك القيادي لمدير المدرسة ومستوى الدافعية للعمل لدى معلمي المدارس األساسية في
والية تكساس .وتم استخدام أداتين :إحداهما استبانة وصف سلوك القائد لهالبن ()LBDQ
واألخرى استبانة مينيسوتا للرضا الوظيفي .وتكونت عينة الدراسة من ( )200معلما ومعلمة تم
اختيارهم عشوائياً من عشر مدارس وتم استخدام المتوسطات والتباين ومعامالت االرتباط وتحليل
االنحدار .وكانت النتائج كما يأتي:
 توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )α≥ 2.20بــين الــدوافع الداخليــة
والدوافع الخارجية للمعلمين وبين السلوك القيادي المهتم بالعالقـات والمهـتم بتركيـب المهمـة
وكذلك عمر المعلم وخبرته في التعليم.
 كان النمط المناسب ألنموذج الدافعية الداخلية األمثل هو سلوك القائد المهتم بالعالقـات.
 كان النمط المناسب ألنموذج الدافعية الخارجية األمثل هو سلوك القائد المهتم بالعالقات.
 توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α≥ 2.20بــين أنمــوذج الدافعيــة الداخليــة
األمثل واالعتبارية وبين أنموذج الدافعية الخارجية األمثل واالعتبارية.
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التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية
من خالل االطالع على الدراسات السابقة لم تالحظ الباحثة أن أياً منها درست التنظيم
االنفعالي لدى مديري المدارس الخاصة وعالقته بدرجة ممارسة السلوكيات غير المرغوبة من وجهة
نظر المعلمين .إذ تُعد الدراسة الحالية من الدارسات األصيلة التي تدرس مثل هذا الموضوع في
األردن ،إال أن الباحثة ستستفيد من المنهج المتبع في الدراسات المشابهة ،مثل دراسة القضاة
والصرايرة ( ،)2109ودراسة مقابلة ( )2105ودراسة أبو جلبان ( )2112ودراسة عياش ()2105
ودراسة يعقوب (.)2100
وقد تباينت الدراسات السابقة بحجم العينة ،أما بالنسبة لحجم عينة الدراسة الحالية فقد تم
اختيار عينة بطريقة عشوائية من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان،
بلغ عددها ( )211من المعلمين والمعلمات.
وفيما يتعلق باألدوات المستخدمة في جمع البيانات فقد استخدمت الدراسات السابقة االستبانة
وسيلة لجمع البيانات ،كما استخدمت االستبانة في الدراسة الحالية أيضاً لجمع البيانات.
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تطوير موضوع دراستها ومشكلتها وكيفيةاختيار عينة الدراسة ومنهج البحث المستخدم.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
تناول هذا الفصل عرضاً لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتها وأداتيها وطرق
التحقق من صدقها وثباتها واجراءاتها والوسائل اإلحصائية المستخدمة وكما يأتي:

منهج الدراسة
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي لمناسبته لهذا النوع من الدراسات.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة في العاصمة عمان
والبالغ عددهم ( )25852معلماً ومعلمة وفقاً إلحصائية و ازرة التربية والتعليم (.)2121-2109

عينة الدراسة
تم سحب عينة بسيطة من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في عمان بالطريقة العشوائية
البسيطة وفقا لجدول العينات (أبو زينة ،والبطش )2115 ،من مجموع مجتمع الدراسة من المعلمين
والمعلمات ليبلغ عدد أفراد العينة ( )211من المعلمين والمعلمات.

أداتا الدراسة
قامت الباحثة بإعداد أداتي الدراسة باالستناد لعدد من الدراسات السابقة كدراسة عياش
( )2105ودراسة كون وهانراهان وكوبزيك ( (Kwon, Hanrahan & Kupcvk, 2016ودراسة
يعقوب ( )2100ودراسة القضاة والصرايرة ( )2109ودراسة مقابلة ( )2105وتتكون من جزأين:
الجزء األول :المتغيرات الديموغرافية.
الجزء الثاني :فقرات االستبانة للمتغيرين.
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األداة األولى :استبانة التنظيم االنفعالي
تم تطوير استبانة الدراسة األولى لقياس مدى تأثير التنظيم االنفعالي لمديري المدارس الخاصة
في عمان ،وتكونت بصورتها األولية من ( )25فقرة كما في الملحق رقم ()0
لسلم ليكرت ( )Likertالخماسي ،وكانت أبدال
وتم إعطاء فقرات االستبانة وزن متدرج وفقا ُ
اإلجابة كاآلتي :موافق جداً ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق ابداً ،وقد تم إعطاء البديل
(موافق جداً) أعلى درجة ،وهي خمس درجات والبديل (موافق) أربع درجات ،والبديل (محايد) ثالث
درجات ،والبديل (غير موافق) درجتين ،والبديل (غير موافق ابداً) درجة واحدة.
صدق األداة األولى :استبانة التنظيم االنفعالي
للتأكد من صدق المحتوى لألداة األولى استبانة التنظيم االنفعالي ،قامت الباحثة بعرضها على
مجموعة من األساتذة المحكمين المختصين في اإلدارة التربوية وعلم النفس والقياس والتقويم ،وبلغ
عددهم (  ) 02محكماً كما هو في الملحق ( .)2للحكم في درجة وضوح فقرات األداة ،ودرجة
صالحية كل فقرة في قياس ما وضعت ألجله ،ودرجة انتماء كل فقرة للمجال الذي تنتمي إليه،
ودرجة دقة الصياغة اللغوية وسالمتها ومدى حاجتها إلى اإلضافة أو التعديل أو الحذف ،وتم
إجراء التعديالت المقترحة التي اتفق عليها ( )% 81من المحكمين ،وبعد تعديل الصياغة اللغوية
لبعض الفقرات وحذف بعض الفقرات األخرى خرجت االستبانة بصورتها النهائية مكونة من ()21
فقرة موزعة على ( )4مجاالت .كما هو موضح في الملحق (.)2
صدق البناء
بعد التحقق من صدق البناء ألداة الدراسة األولى (استبانة التنظيم االنفعالي) ،قامت الباحثة
بتطبيقها على عينة مكونة من ( )211معلماً ومعلمة ،لتعرف صدق االتساق الداخلي لألداة.
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ثبات األداة األولى :استبانة التنظيم االنفعالي
للتحقق من ثبات األداة ،قامت الباحثة بحساب معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي،
باستخدام معامل كرونباخ ألفا:
الجدول ()1
معامالت االرتباط بين مجاالت أداة الدراسة :التنظيم اإلنفعالي
Correlations
مجاالت أداة الدراسة
المجاالت
إعادة
إعادة
لوم النفس التقبل االجترار
التخطيط التقييم
1

2

3

معامل ارتباط
بيرسون
معامل االرتباط
ن
معامل ارتباط
بيرسون

4

**.622

1

**.593

**.679

**.734

**.894

0.001

0

0

0

30

30

30

30

1

*.371

*.382

**.704

0.044

0.037

0

30

30

30

1

**.788

**.837

0

0

30

30

1

**.866

ن

30

30

معامل ارتباط
بيرسون

**.589

.593
**

معامل االرتباط

0.001

0

30

30

30

معامل ارتباط
بيرسون

**.543

.679
**

*.371

معامل االرتباط

0.002

0

0.044

30

30

30

30

معامل ارتباط
بيرسون

**.565

.734
**

*.382

**.788

معامل االرتباط

0.001

0

0.037

0

ن
األداة
الكلية

30

0
30

0.001
30

0.002
30

0.001
30

0
30

1

**

معامل االرتباط

ن

5

.622

**.589

**.543

**.565

**.775

0

ن

األداة
الكلية

0

30

30

30

30

30

30

معامل ارتباط
بيرسون

**.775

.894
**

**.704

**.837

**.866

1

معامل االرتباط
ن

000
30

000
30

000
30

000
30

000
30

30
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ويالحظ أن قيم معامالت االرتباط بين المجاالت كانت مرتفعة ودالة احصائياً ،وهذا يعزز من
صدق االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة.

األداة الثانية :استبانة السلوك اإلداري غير المرغوب
تم تطوير استبانة الدراسة الثانية لقياس السلوك اإلداري غير المرغوب لمديري المدارس
الخاصة في عمان ،وتكونت بصورتها األولية من ( )24فقرة و ( )2من المجاالت كما في الملحق
رقم (.)0
لسلم ليكرت ( )Likertالخماسي ،وكانت أبدال
وتم إعطاء فقرات االستبانة وزن متدرج وفقا ُ
اإلجابة كاآلتي :موافق جداً ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق ابداً ،وقد تم إعطاء البديل
(موافق جداً) أعلى درجة ،وهي خمس درجات والبديل (موافق) أربع درجات ،والبديل (محايد) ثالث
درجات ،والبديل (غير موافق) درجتين ،والبديل (غير موافق ابداً) درجة واحدة.
صدق األداة الثانية :استبانة السلوك اإلداري غير المرغوب
للتأكد من صدق المحتوى لألداة الثانية استبانة السلوك اإلداري غير المرغوب ،قامت الباحثة
بعرضها على مجموعة من األساتذة المحكمين المختصين في اإلدارة التربوية وعلم النفس والقياس
والتقويم ،وبلغ عددهم (  ) 02محكماً كما هو في الملحق ( .)2للحكم في درجة وضوح فقرات
األداة ،ودرجة صالحية كل فقرة في قياس ما وضعت ألجله ،ودرجة انتماء كل فقرة للمجال الذي
تنتمي إليه ،ودرجة دقة الصياغة اللغوية وسالمتها ومدى حاجتها إلى اإلضافة أو التعديل أو
الحذف ،وتم إجراء التعديالت المقترحة التي اتفق عليها ( )% 81من المحكمين ،وبعد تعديل
الصياغة اللغوية لبعض الفقرات وحذف بعض الفقرات األخرى خرجت االستبانة بصورتها النهائية
مكونة من ( )22فقرة موزعة على (مجالين) .كما هو موضح في الملحق (.)2
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صدق البناء
بعد التحقق من صدق البناء ألداة الدراسة الثانية (استبانة السلوك اإلداري غير المرغوب)،
قامت الباحثة بتطبيقها على عينة مكونة من ( )211معلماً ومعلمة ،لتعرف صدق االتساق الداخلي
لألداة.
ثبات األداة الثانية :استبانة السلوك اإلداري غير المرغوب
للتحقق من ثبات األداة ،قامت الباحثة بحساب معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي،
باستخدام معامل كرونباخ ألفا:
معامالت االرتباط بين مجالي أداة الدراسة :السلوك اإلداري غير المرغوب
الجدول ()2
معامالت ارتباط الفقرات بين مجالي أداة الدراسة :السلوك اإلداري غير المرغوب
Correlations
مجاالت أداة الدراسة

مجاالت أداة الدراسة

0

2

األداء اإلداري

التمييز بين العاملين

األداة الكلية

معامل ارتباط بيرسون

1

ن

30

**.813
0
30

**.959
0

**.813

1

معامل االرتباط

معامل ارتباط بيرسون

معامل االرتباط

ن

معامل ارتباط بيرسون

األداة الكلية

معامل االرتباط
ن

0

30

**.945
0

30

30

30

**.959

**.945

1

0

30

0

30

30

ويالحظ أن قيم معامالت االرتباط بين المجالين كانت مرتفعة ودالة احصائياً ،وهذا يعزز من
صدق االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة.
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ثانياً :التحقق من الثبات
قام الباحث بحساب معامل ثبات كرونباخ ألفا ومعامل ثبات التجزئة النصفية للتحقق من ثبات
(دقة) أداة الدراسة .ويبين الجدول االتي نتائج التحليل:
الجدول رقم ()3
قيم معامالت ثبات أداة الدراسة
المجال /االداة

معامل ثبات كرونباخ ألفا

التجزئة النصفية

لوم النفس

1.542

1.559

التقبل

1.581

1.545

االجترار

1.558

1.518

إعادة التخطيط والتركيز اإليجابي

1.545

1.554

إعادة التقييم اإليجابي

1.905

1.955

األداة الكلية/التنظيم االنفعالي

1.921

1.828

األداء اإلداري

1.955

1.859

التمييز بين العاملين

1.915

1.912

األداة الكلية/السلوك اإلداري غير المرغوب

1.941

1.925

ويالحظ أن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة ،وهذا يعزز من دقة األداة ومناسبتها
للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة.

إجراءات الدراسة
تم تنفيذ الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:
 .0تحدي ــد أفـ ـراد مجتم ــع الد ارس ــة وعينته ــا ،ال ــذي يتك ــون م ــن جمي ــع معلم ــي الم ــدارس الخاص ــة
ومعلماتها في محافظة العاصمة عمان.
 .2إعداد أداة الدراسة والتأكد من صدقهما وثباتهما.
 .5توزيع االستبانات على العينة التي تم تحديدها لإلجابة عن فقراتها.
 .1تحليل البيانات إحصائيا.
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 .4عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس.
 .5تقديم التوصيات والمقترحات بناء" على ما تم التوصل إليه من نتائج.

المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن السؤال األول والثاني فسوف تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
المعيارية على مجاالت الدراسة واألداة الكلية.
لإلجابة عن السؤال الثالث تم تطبيق اختبار ( )personللتعرف إلى عالقة التنظيم االنفعالي
بدرجة ممارسة السلوكيات غير المرغوبة.
درجة الحكم على المتوسطات
تم إيجاد الدرجة للفقرات من خالل المعادلة التالية:
الدرجة العليا – الدرجة الدنيا =
عدد المستويات
0-0
2

=

4
2

0.22 = 0.22+0
يكون المستوى المنخفض من 0.22 -0
يكون المستوى المتوسط من  0.24إلى 2..2
يكون المستوى المرتفع من  2..2إلى 0

= 0.22
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة
يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن
أسئلتها ،وعلى النحو اآلتي:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول

النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما مستوى ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للتنظيم
اإلنفعالي من وجهة نظر المعلمين؟.
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستوى العام
للتنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان من وجهة نظر المعلمين بشكل عام ولكل مجال
من مجاالت أداة الدراسة ،ويظهر الجدول ( )1ذلك.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية لمستوى ممارسة التنظيم اإل نفعالي في المدارس الخاصة
من وجهة نظر المعلمين في عمان بشكل عام ولكل مجال من مجاالت األداة
الرقم

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

المستوى

0

لوم النفس

3.70

0.73

0

مرتفع

2

التقبل

3.68

0.82

2

مرتفع

5

االجترار

3.69

0.75

5

مرتفع

1

إعادة التخطيط

3.75

0.76

1

مرتفع

3.76

0.80

4

مرتفع

3.72

0.77

والتركيز
إعادة التقييم
4
اإليجابي
اإليجابي
المستوى الكلي

مرتفع

يالحظ من الجدول ( )1أن المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للمستوى العام للتنظيم
اإل نفعالي في المدارس الخاصة في عمان من وجهة نظر المعلمين بشكل عام ولكل مجال من
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مجاالت أداة الدراسة كانت مرتفعة ،بمتوسط حسابي بلغ ( )3.72وانحراف معياري ( ،)0.77وجاء
في الرتبة األولى مجال " إعادة التقييم اإليجابي " بمتوسط حسابي ( )3.76وانحراف معياري
( )1.81وبدرجة مرتفعة .وجاء في الرتبة األخيرة مجال " التقبل " بمتوسط حسابي ()5.58
وانحراف معياري ( )1.82وبدرجة مرتفعة.
أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:
 .1مجال لوم النفس
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستوى العام للتنظيم االنفعالي في
المدارس الخاصة في عمان من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال ،والجدول ()5
يوضح ذلك.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ممارسة التنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة
في عمان لمجال لوم النفس
الرقم
1
4
2
3

الفقرة
يعتقد أن اآلخرين يلحقهم اللوم عما حدث معه في المدرسة
يستشعر األخطاء التي ارتكبها بخصوص ما حدث في
العمل
يعزو مسببات األحداث في المدرسة إلى أمور داخلية تعود
شخصيا
له
ً

يشعر أنه المسؤول عما يحدث في مدرسته
المجال ككل

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.84

1.05

3.71

1.01

3.64

1.02

3.60

0.00

3.70

0.73

الرتبة
0
2
5
1

المستوى
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع

يالحظ من الجدول ( )5أن المستوى العام للتنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان من
وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال كانت مرتفعة ،إذ بلغ متوسطه الحسابي
( )3.70وانحراف معياري ( ،)0.73وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة،
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إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.60-3.84وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )0التي
تنص على" يعتقد أن اآلخرين يلحقهم اللوم عما حدث معه في المدرسة " ،بمتوسط حسابي
( )3.84وانحراف معياري ( )1.05وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة االخيرة الفقرة ( )3التي تنص على"
يشعر أنه المسؤول عما يحدث في مدرسته " بمتوسط حسابي ( )3.60وانحراف معياري ()1.00
وبدرجة متوسطة.
 .2مجال التقبل
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستوى العام للتنظيم االنفعالي في
المدارس الخاصة في عمان من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال ،والجدول ()6
يوضح ذلك.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ممارسة التنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة
في عمان لمجال التقبل
الرقم
6

الفقرة
يفكر في كيفية إحداث تغيير للموقف الذي يواجهه في
العمل

المتوسط االنحراف الرتبة
الحسابي المعياري
3.77

1.01

0

المستوى
مرتفع

5

يعتقد أن من واجبه تقبل المواقف التي تواجهه في العمل

3.74

1.05

2

مرتفع

7

يتقبل حقيقة الواقع بأن األمر قد حدث وانتهى

3.63

1.07

5

متوسط

8

يتعلم أن يتعايش في المدرسة مع الوضع الذي يعيشه

3.60

1.05

1

متوسط

3.68

0.82

المجال ككل

متوسط

يالحظ من الجدول ( )6أن المستوى العام للتنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان من
وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال كانت متوسطة ،إذ بلغ متوسطه الحسابي
( )3.68وانحراف معياري ( ،)0.82وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة،
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إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.60- 3.77وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )6التي
تنص على" يفكر في كيفية إحداث تغيير للموقف الذي يواجهه في العمل" ،بمتوسط حسابي
( )3.77وانحراف معياري ( )1.01وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة االخيرة الفقرة ( )8التي تنص على"
يتعلم أن يتعايش في المدرسة مع الوضع الذي يعيشه " بمتوسط حسابي ( )3.60وانحراف معياري
( )1.05وبدرجة متوسطة.
 .3مجال االجترار:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستوى العام للتنظيم االنفعالي في
المدارس الخاصة في عمان من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال ،والجدول ()7
يوضح ذلك.
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ممارسة التنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة
في عمان لمجال االجترار
الرقم
9

الفقرة
يسيطر على سلوكه التفكر كثي اًر في المشكالت التي
حدثت معه في المدرسة بالماضي

غالبا ما يستحوذ على مشاعره وتفكيره تقبل ما عايشه
ً
02
خالل المواقف التي مر بها في المدرسة
00
01

يحاول إيجاد تفسير لكل سلوك يحدث من العاملين في

المدرسة

يعتقد أن ما عايشه أسوا بكثير من تجارب العمل
لآلخرين
المجال ككل

المتوسط االنحراف الرتبة
الحسابي المعياري
3.79

1.02

3.74

0.95

3.70

1.03

3.54

1.07

3.69

0.75

0

المستوى
مرتفع

2

مرتفع

5

مرتفع

1

متوسط
مرتفع
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يالحظ من الجدول ( )7أن المستوى العام للتنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان من
وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال كانت مرتفعة ،إذ بلغ متوسطه الحسابي
( )3.69وانحراف معياري ( ،)0.75وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة،
إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.54-3.79وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )9التي
تنص على" يسيطر على سلوكه التفكر كثي اًر في المشكالت التي حدثت معه في المدرسة
بالماضي" ،بمتوسط حسابي ( )3.79وانحراف معياري ( )1.02وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة االخيرة
الفقرة ( )10التي تنص على" يعتقد أن ما عايشه أسوا بكثير من تجارب العمل لآلخرين " بمتوسط
حسابي ( )3.54وانحراف معياري ( )1.07وبدرجة متوسطة.
 .4مجال إعادة التخطيط والتركيز اإليجابي:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستوى العام للتنظيم االنفعالي في
المدارس الخاصة في عمان من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال ،والجدول ()8
يوضح ذلك.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ممارسة التنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في
عمان لمجال إعادة التخطيط والتركيز اإليجابي
الفقرة

الرقم

المتوسط االنحراف الرتبة
الحسابي المعياري

المستوى

15

تسيطر على سلوكه المواقف االيجابية للعاملين معه

3.81

0.87

0

مرتفع

16

يستطيع المدير تركيز انتباهه على األعمال المطلوبة منه

3.78

0.95

2

مرتفع

13

بدال من التفكير بالمؤلمة منها
يفكر باألحداث الجميلة ً

3.72

0.99

5

مرتفع

3.70

1.02

3.75

0.76

14

يعتقد أن الموقف الذي حدث في المدرسة له جوانب

إيجابية
المجال ككل

1

مرتفع
مرتفع
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يالحظ من الجدول ( )8أن المستوى العام للتنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان
من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال كانت مرتفعة ،إذ بلغ متوسطه الحسابي
( )3.75وانحراف معياري (،)0.76إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.81-3.70وجاءت
في الرتبة األولى الفقرة ( )04التي تنص على" تسيطر على سلوكه المواقف االيجابية للعاملين معه
" ،بمتوسط حسابي ( )3.81وانحراف معياري ( )0.87وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة االخيرة الفقرة
( )01التي تنص على" يعتقد أن الموقف الذي حدث في المدرسة له جوانب إيجابية " بمتوسط
حسابي ( )3.70وانحراف معياري ( )1.02وبدرجة مرتفعة.
 .5مجال إعادة التقييم اإليجابي:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستوى العام للتنظيم االنفعالي في
المدارس الخاصة في عمان من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال ،والجدول ()9
يوضح ذلك.
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ممارسة التنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة
في عمان لمجال إعادة التقييم اإليجابي
الرقم
09
05
21
08

الفقرة
يشعر بأنه أقوى بعد كل موقف أو خبرة واجهته سابقاً في

العمل

يتعلم العديد من الدروس المستفادة من األحداث والمواقف
التي مر بها في المدرسة

يقوم بتعديل السلوكات السلبية التي مرت بها المدرسة سابقاً
يتعامل بموضوعية وواقعية مع المواقف التي تواجهه في

المدرسة

المجال ككل

المتوسط االنحراف

الرتبة

المستوى

3.83

0.91

0

مرتفع

3.76

0.98

2

مرتفع

3.74

1.01

5

مرتفع

3.73

1.03

1

مرتفع

3.76

0.80

الحسابي المعياري

مرتفع
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يالحظ من الجدول ( )9أن المستوى العام للتنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان
من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال كانت مرتفعة ،إذ بلغ متوسطه الحسابي
( )3.76وانحراف معياري (،)0.80إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.83-3.73وجاءت
في الرتبة األولى الفقرة ( )19التي تنص على" يشعر بأنه أقوى بعد كل موقف أو خبرة واجهته
سابقاً في العمل " ،بمتوسط حسابي ( )3.83وانحراف معياري ( )0.91وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة
االخيرة الفقرة ( )18التي تنص على" يتعامل بموضوعية وواقعية مع المواقف التي تواجهه في
المدرسة " بمتوسط حسابي ( )3.73وانحراف معياري ( )1.03وبدرجة مرتفعة.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ما درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للسلوك
اإلداري غير المرغوب من وجهة نظر المعلمين؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة
مديري المدارس الخاصة في عمان للسلوكيات اإلدارية غير المرغوبة من وجهة نظر المعلمين
بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،ويظهر الجدول ( )10ذلك.
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان
للسلوكيات اإلدارية غير المرغوبة بشكل عام ولكل مجال من مجاالت األداة
الرقم

المجال

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

الدرجة

0

األداء اإلداري

2.52

1.59

0

منخفضة

2

التمييز بين العاملين

2.52

1.55

0

منخفضة

الدرجة الكلية

2.52

1.58

منخفضة
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يالحظ من الجدول ( )21أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري
المدارس الخاصة في عمان للسلوكيات اإلدارية غير المرغوبة من وجهة نظر المعلمين بشكل عام
ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة كانت منخفضة ،بمتوسط حسابي بلغ ( )2.52وانحراف
معياري ( ،)1.58حيث حصل مجال "األداء اإلداري" على متوسط حسابي ( )2.52وانحراف
معياري ( )1.59وبدرجة منخفضة .كما حصل مجال "التمييز بين العاملين" على متوسط حسابي
( )2.52وانحراف معياري ( )1.55وبدرجة منخفضة.
أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:
 .1مجال األداء اإلداري:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان
للسلوك اإلداري غير المرغوب من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال ،والجدول
( )01يوضح ذلك.
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان
للسلوكيات اإلدارية غير المرغوبة لمجال األداء اإلداري
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

8

ضعف المتابعة لق اررات المجالس في المدرسة

2.12

0.11

0

4

إقحام الجانب الشخصي عند تقييم الزمالء

2.58

0.15

2

متوسطة

00

ضعف المقدرة على إدارة الوقت وتنظيمه في المدرسة

2.58

0.11

5

متوسطة

9

ضعف المقدرة على إدارة االجتماعات في المدرسة

2.54

1.98

1

متوسطة

2.54

0.15

الرقم

01

الفقرة

التركيز على الكم المنجز في العمل دون النظر الى
جودته في المدرسة

الرتبة

الدرجة
متوسطة

4

متوسطة

3

يركز على القضايا الروتينية في المدرسة

2.51

1.92

5

متوسطة

2

يتصف بالمحاباة في اتخاذ الق اررات لصالح فئة معينة

2.52

1.95

5

منخفضة
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الرقم
5

الفقرة
التأخر في اتخاذ بعض الق اررات المهمة في المدرسة
الخضوع لضغوطات فئات معينة التخاذ ق اررات وفق

4

مصالحهم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.50

0.11

2.29

0.15

الرتبة

الدرجة

8

منخفضة

9

منخفضة

02

اتخاذ الق اررات دون الحصول على المعلومات الكافية

2.28

0.11

01

منخفضة

5

تكليف بعض الزمالء بمهمات دون االستئناس برأيهم

2.24

0.12

00

منخفضة

1

يتسرع في اتخاذ الق اررات االستراتيجية للمدرسة

2.09

1.98

02

منخفضة

2.52

1.59

المجال ككل

منخفضة

يالحظ من الجدول ( )01أن درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للسلوك
اإلداري غير المرغوب من وجهة نظر المعلمين على مجال األداء اإلداري كانت منخفضة ،إذ بلغ
متوسطه الحسابي ( )2.52وانحراف معياري ( ،)1.59وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين
المنخفضة والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)2.12-2.09وجاءت في الرتبة
األولى الفقرة ( )8التي تنص على" ضعف المتابعة لق اررات المجالس في المدرسة " ،بمتوسط
حسابي ( )2.12وانحراف معياري ( )0.11وبدرجة متوسطة ،وفي الرتبة االخيرة الفقرة ( )0التي
تنص على" يتسرع في اتخاذ الق اررات االستراتيجية للمدرسة " بمتوسط حسابي ( )2.09وانحراف
معياري ( )1.98وبدرجة منخفضة.
 .2مجال التمييز بين العاملين
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان
للسلوكيات اإلدارية غير المرغوبة من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال ،والجدول
( )12يوضح ذلك.
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الجدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان
للسلوكيات اإلدارية غير المرغوبة لمجال التمييز بين العاملين
الرقم

2.59

0.15

0

متوسطة

05

الجمود وعدم المرونة في التعامل مع الزمالء في المدرسة

2.58

0.11

2

متوسطة

04

االفتخار والحديث عن انجازاته الشخصية في المدرسة

2.55

0.12

5

متوسطة

21

تجنب االعتراف بالخطأ في إدارة المدرسة

2.52

1.98

1

منخفضة

22

االنزعاج من استفسارات بعض الزمالء في المدرسة

2.52

0.12

1

منخفضة

08

الحكم على اإلدارات السابقة للمدرسة بالفشل

2.51

1.99

5

منخفضة

20

يتأثر برأي اآلخرين عند اتخاذ القرار

2.28

1.95

5

منخفضة

05

تناقض أفعاله مع أقواله في إدارة المدرسة

2.25

1.98

8

منخفضة

09

تكرار الغياب غير المبرر عن المدرسة

2.25

0.14

9

منخفضة

05

التمييز بين الموظفين في المعاملة

2.24

1.99

01

منخفضة

2.52

1.55

01

الفقرة

المتوسط االنحراف

الرتبة

الدرجة

القيام بأعمال شخصية في أثناء الدوام الرسمي في
المدرسة

المجال ككل

الحسابي المعياري

منخفضة

يالحظ من الجدول ( )12أن درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للسلوك
اإلداري غير المرغوب من وجهة نظر المعلمين على مجال التمييزيين العاملين كانت منخفضة ،إذ
بلغ متوسطه الحسابي ( )2.52وانحراف معياري ( ،)1.55وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين
المنخفضة والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)2.59-2.24وجاءت في الرتبة
األولى الفقرة ( )01التي تنص على" القيام بأعمال شخصية أثناء الدوام الرسمي في المدرسة "،
بمتوسط حسابي ( )2.59وانحراف معياري ( )0.15وبدرجة متوسطة ،وفي الرتبة االخيرة الفقرة
( )05التي تنص على" التمييز بين الموظفين في المعاملة " بمتوسط حسابي ( )2.24وانحراف
معياري ( )1.99وبدرجة منخفضة.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

السؤال الثالث :هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى ) (α=0.05بين
مستوى ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للتنظين اإلنفعالي ودرجة ممارسة السلوك

اإلداري غير المرغوب؟

لإلجابة عن السؤال الثالث ،جرى حساب معامالت االرتباط بين المجاالت:
الجدول ()13
معامالت ارتباط بيرسون بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى ممارسة التنظيم االنفعالي
وتقديراتهم لدرجة ممارسة السلوك اإلداري غير المرغوب
مجاالت أداة :السلوك االداري
المجال الثاني :
المجال
األداة /السلوك االداري
التمييز بين
االول :األداء
العاملين
اإلداري

المجاالت

المجال األول:
لوم النفس
المجال الثاني :
التقبل
المجال الثالث :
االجترار
المجال الرابع :
إعادة التخطيط
والتركيز
اإليجابي
المجال الخامس :
إعادة التقييم
اإليجابي
األداة /التنظيم
االنفعالي

معامﻞ ارتباط بيرسﻮن
معالم االرتباط
ن

**-.585-

**-.530-

**-.585-

معامﻞ ارتباط بيرسﻮن
معامﻞ االرتباط
ن
معامﻞ االتباط بيرسﻮن
معامﻞ االرتباط
ن
معامﻞ ارتباط بيرسﻮن
معامﻞ االرتباط

.000
204
**-.514-
.000
204
**-.532-
.000
204
**-.527-
.000

.000
204
**-.441-
.000
204
**-.399-
.000
204
**-.472-
.000

.000
204
**-.502-
.000
204
**-.491-
.000
204
**-.524-
.000

ن

204

204

204

معامﻞ ارتباط بيرسﻮن
معامﻞ االرتباط
ن
معامﻞ ارتباط بيرسﻮن
معامﻞ االرتباط
ن

**-.496-
.000
204
**-.614-
.000
204

**-.419-
.000
204
**-.523-
.000
204

**-.480-
.000
204
**-.597-
.000
204

ويالحظ من الجدول السابق وجود معامالت ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بين مجاالت التنظيم
اإلنفعالي والسلوك اإلداري غير المرغوب ،حيث كانت جميع قيم معامالت االرتباط دالة احصائياً
(.)α = 1.14
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات

54

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
تستعرض الباحثة مناقشة نتائج الدراسة وعرضا ألبرز التوصيات حسب النتائج التي تم
التوصل إليها في عملية التحليل اإلحصائي وكما يلي:
مناق شة النتا ئج المتعلقة بالسؤال األول

مناقشة نتائج السؤال األول :ما مستوى ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للتنظيم
اإلنفعالي من وجهة نظر المعلمين؟
يالحظ من الجدول ( )1أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستوى العام للتنظيم
االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان من وجهة نظر المعلمين بشكل عام ولكل مجال من
مجاالت أداة الدراسة كانت مرتفعة ،بمتوسط حسابي بلغ ( )3.72وانحراف معياري ( ،)0.77وجاء
في الرتبة األولى مجال " إعادة التقييم اإليجابي " بمتوسط حسابي ( )3.76وانحراف معياري
( )1.81وبدرجة مرتفعة .وجاء في الرتبة األخيرة مجال " التقبل " بمتوسط حسابي ()5.58
وانحراف معياري ( )1.82وبدرجة مرتفعة.
ويمكن تفسير ذلك من خالل أن أفراد عينة الدراسة قد تباينت استجاباتهم في بيان أي مجال
من مجاالت التنظيم االنفعالي هي األهم حيث جاء في المرتبة األولى مجال إعادة التقييم اإليجابي
لما له من دور في تنظيم انفعاالت المديرين بشكل عام ،وفي المرتبة األخيرة جاء مجال التقبل
ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن المديرين غالباً ال يتقبلون األمر كما هو بل يسعون دوماً للتغيير
واحداث الفارق.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عياش ( )2105والتي أظهرت النتائج أن طلبة الجامعة
يتمتعون بمستوى جيد من التنظيم االنفعالي .وتختلف مع نتيجة دراسة يعقوب ( )2100والتي
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توصلت إلى وجود اختالف دال إحصائياً لصالح الطلبة المتميزين مما يعني أن األفراد المتميزين
يتمتعون بمستوى جيد من التنظيم االنفعالي
 .1مجال لوم النفس
يالحظ من الجدول ( )4أن المستوى العام للتنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان
من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال كانت مرتفعة ،إذ بلغ متوسطه الحسابي
( )3.70وانحراف معياري ( ،)0.73وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة،
إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.60-3.84وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )0التي
تنص على" يعتقد أن اآلخرين يلحقهم اللوم عما حدث معه في المدرسة " ،بمتوسط حسابي
( )3.84وانحراف معياري ( )1.05وبدرجة مرتفعة ،ويمكن تفسير ذلك من خالل أن أفراد عينة
الدراسة أن مدير المدرسة يلقي اللوم على اآلخرين عندما يحدث معه أمر من األمور حتى ال يلوم
نفسه بل ليلوم اآلخرين دافعاً ذلك عن نفسه.
وفي الرتبة االخيرة الفقرة ( )3التي تنص على" يشعر أنه المسؤول عما يحدث في مدرسته "
بمتوسط حسابي ( )3.60وانحراف معياري ) )1.00وبدرجة متوسطة ويمكن تفسير ذلك من خالل
أن المدير مهما يكن فإنه ال يشعر بالمسؤولية عما حدث معه في المدرسة بل يحاول دوماً لوم
اآلخرين.
 .2مجال التقبل
يالحظ من الجدول ( )6أن المستوى العام للتنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان
من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال كانت متوسطة ،إذ بلغ متوسطه الحسابي
( )3.68وانحراف معياري ( ،)0.82وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة،
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إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.60- 3.77وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )6التي
تنص على" يفكر في كيفية إحداث تغيير للموقف الذي يواجهه في العمل " ،بمتوسط حسابي
( )3.77وانحراف معياري ( )1.01وبدرجة مرتفعة ،ويمكن تفسير ذلك من خالل أن المديرين
يحاولون بكل جهد أن يوجدوا البدائل لما يحدث معهم في المدرسة بأي وسيلة كانت من أجل تغيير
المواقف التي تحدث ،وفي الرتبة االخيرة الفقرة ( )8التي تنص على" يتعلم أن يتعايش في المدرسة
مع الوضع الذي يعيشه " بمتوسط حسابي ( )3.60وانح ارف معياري ( )1.05وبدرجة متوسطة
ويمكن تفسير ذلك من خالل أن المديرين غالباً ما يتأقلمون مع الوضع السائد في المدرسة بشكل
مناسب وبما يمكنهم من أداء المهمات بشكل عام.
 .3مجال االجترار
يالحظ من الجدول ( )7أن المستوى العام للتنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان
من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال كانت مرتفعة ،إذ بلغ متوسطه الحسابي
( )3.69وانحراف معياري ( ،)0.75وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة،
إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.54-3.79وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )9التي
تنص على" يسيطر على سلوكه التفكر كثي اًر في المشكالت التي حدثت معه في المدرسة بالماضي
" ،بمتوسط حسابي ( )3.79وانحراف معياري ( )1.02وبدرجة مرتفعة ،ويمكن تفسير ذلك من
خالل أن المديرين دائماً ما يربطون ما يحدث معهم من مشكالت بما حدث معهم بالماضي بحيث
يمكنهم تالفي المشكالت بطريقة منطقية ،وفي الرتبة االخيرة الفقرة ( )10التي تنص على" يعتقد أن
ما عايشه أسوا بكثير من تجارب العمل لآلخرين " بمتوسط حسابي ( )3.54وانحراف معياري
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( )1.07وبدرجة متوسطة ويمكن تفسير ذلك من خالل أن مدير المدرسة ال يعتقد أبداً بأن ما
عايشه أسوا بكثير من تجارب العمل لآلخرين حيث يعلم أن لكل واحد تجربته الخاصة .
 .4مجال إعادة التخطيط والتركيز اإليجابي:
يالحظ من الجدول ( )8أن المستوى العام للتنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان
من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال كانت مرتفعة ،إذ بلغ متوسطه الحسابي
( )3.75وانحراف معياري (،)0.76إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (،)3.81 -3.70
وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )04التي تنص على" تسيطر على سلوكه المواقف االيجابية
للعاملين معه " ،بمتوسط حسابي ( )3.81وانحراف معياري ( )0.87وبدرجة مرتفعة ،ويمكن تفسير
ذلك من خالل أن المدير يتأثر دوماً بالمواقف االيجابية للعاملين معه ويحاول االستفادة منها من
أجل إحداث التحسين ،وفي الرتبة االخيرة الفقرة ( )01التي تنص على" يعتقد أن الموقف الذي
حدث في المدرسة له جوانب إيجابية " بمتوسط حسابي ( )3.70وانحراف معياري ( )1.02وبدرجة
مرتفعة ويمكن تفسير ذلك من خالل أن المديرين دائماً يأخذون الجانب االيجابي من المواقف التي
حدثت معهم بشكل عام.
 .5مجال إعادة التقييم اإليجابي
يالحظ من الجدول ( )9أن المستوى العام للتنظيم االنفعالي في المدارس الخاصة في عمان
من وجهة نظر المعلمين بشكل عام لفقرات هذا المجال كانت مرتفعة ،إذ بلغ متوسطه الحسابي
( )3.76وانحراف معياري ( ،)0.80وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة،
إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.83-3.73وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )19التي
تنص على" يشعر بأنه أقوى بعد كل موقف أو خبرة واجهته سابقاً في العمل " ،بمتوسط حسابي
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( )3.83وانحراف معياري ( )0.91وبدرجة مرتفعة ،ويمكن تفسير ذلك من خالل أن المديرين
يكتسبون الخبرات من خالل المواقف التي يمرون بها والتي تجعلهم أقوى وأصلب في جميع
المواقف .وفي الرتبة االخيرة الفقرة ( )18التي تنص على" يتعامل بموضوعية وواقعية مع المواقف
التي تواجهه في المدرسة " بمتوسط حسابي ( )3.73وانحراف معياري ( )1.03وبدرجة مرتفعة
ويمكن تفسير ذلك من خالل أن المدير ال بد أن يتعامل بموضوعية وواقعية مع المواقف التي
تواجهه في المدرسة ليكتب له النجاح في المهمات التي يقوم بها.
مناق شة النتا ئج المتعلقة بالسؤال الثاني

مناقشة نتائج السؤال الثاني :ما درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للسلوك

اإلداري غير المرغوب من وجهة نظر المعلمين؟

يالحظ من الجدول ( )10أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري
المدارس الخاصة في عمان للسلوكيات اإلدارية غير المرغوبة من وجهة نظر المعلمين بشكل عام
ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة كانت منخفضة ،بمتوسط حسابي بلغ ( )2.52وانحراف
معياري ( ،)1.58حيث حصل مجال "األداء اإلداري " على متوسط حسابي ( )2.52وانحراف
معياري ( )0.69وبدرجة منخفضة .كما حصل مجال "التمييز بين المعلمين " على متوسط حسابي
( )2.52وانحراف معياري ( )1.55وبدرجة منخفضة.ويمكن تفسير ذلك من خالل أن األداء
اإلداري الجيد مطلوب من المديرين حيث هو المقياس لنجاحهم في العمل ،حيث يسعى المديرون
دوماً إلحداث الفارق الذي يجعلهم يتميزون في العمل في المدرسة ،ثم مجال التمييز بين العاملين
والذي يعد من السلوكات اإلدارية غير المرغوبة والتي ال يفضلها المعلمون.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مقابلة ( )2105بينت النتائج أن الترتيب التنازلي
لمجاالت السلوكات غير المرغوبة لدى أعضاء هيئة التدريس جاء على النحو التالي :التقويم،
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فالعالقة مع أعضاء هيئة التدريس ،فمجال إثارة الدافعية ،ثم إدارة الصف وتنظيمه ،ثم طريقة
التدريس ،فالخصائص الشخصية لعضو هيئة التدريس ،وأخي ار الكفاءة األكاديمية.
أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:
 .1مجال األداء اإلداري
يالحظ من الجدول ( )11أن درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للسلوكيات اإلدارية
غير المرغوبة من وجهة نظر المعلمين على مجال األداء اإلداري كانت منخفضة ،إذ بلغ متوسطه
الحسابي ( )2.52وانحراف معياري ( ،)0.69وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المنخفضة
والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( )،2.42-2.19وجاءت في الرتبة األولى الفقرة
( )8التي تنص على"ضعف المتابعة لق اررات المجالس في المدرسة " ،بمتوسط حسابي()2.12
وانحراف معياري ( )0.11وبدرجة متوسطة،ويمكن تفسير ذلك من خالل أن هناك العديد من
األخطاء التي يرتكبها المديرون في المدارس والتي تجعل االداء غير مقبول ومن ذلك عدم التروي
عند اتخاذ الق اررات المختلفة ،وفي الرتبة االخيرة الفقرة ( )0التي تنص على" يتسرع في اتخاذ
الق اررات االستراتيجية للمدرسة " بمتوسط حسابي( )2.09وانحراف معياري( )1.98وبدرجة
منخفضة.ويمكن تفسير ذلك من خالل أن المعلمين يجدون أن المديرين ال يتابعون ق اررات المجالس
في المدارس بإستمرار ،ويعملون على اتخاذ الق اررات االستراتيجية للمدرسة بشكل غير متسرع قدر
اإلمكان.
 .2مجال التمييز بين العاملين
يالحظ من الجدول ( )12أن درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للسلوكيات اإلدارية
غير المرغوبة من وجهة نظر المعلمين على مجال التمييزبين العاملين كانت منخفضة ،إذ بلغ
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متوسطه الحسابي ( )2.52وانحراف معياري ( ،)1.55وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين
المنخفضة والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)2.39-2.25وجاءت في الرتبة
األولى الفقرة ( )01التي تنص على"القيام بأعمال شخصية في أثناء الدوام الرسمي في المدرسة "،
بمتوسط حسابي( )2.59وانحراف معياري ( )0.15وبدرجة متوسطة،ويمكن تفسير ذلك من خالل
أن من أكثر التصرفات السلبية والسلوكات اإلدارية غير المرغوبة هي التمييز بين قيام المدير
بأعمال شخصية أثناء الدوام الرسمي الذي يؤثر على العمل ،وفي الرتبة االخيرة الفقرة ( )05التي
تنص على" التمييز بين الموظفين في المعاملة " بمتوسط حسابي ( )2.24وانحراف معياري
( )1.99وبدرجة منخفضة ويمكن تفسير ذلك من خالل أن غالبية المديرين ال يميزون بين
الموظفين لما له من أثر سلبي كبير على العملية التعليمية.
مناق شة النتا ئج المتعلقة بالسؤال الثا

مناقشة نتائج السؤال الثالث :هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى

) (α=0.05بين مستوى ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان للتنظيم اإلنفعالي ودرجة
ممارسة السلوك اإلداري غير المرغوب؟

يالحظ من الجدول السابق وجود معامالت ارتباط سالبة ودالة احصائياً ،حيث كانت جميع قيم
معامالت االرتباط دالة احصائياً (.)α = 1.14
ويمكن تفسير ذلك من خالل أن هناك ارتباط واضح بين كل من التنظيم االنفعالي بكل
مجاالته وكذلك السلوكات اإلدارية غير المرغوبة حيث أن المديرين تزيد انفعاالتهم بشكل عام
عندما تزداد سلوكاتهم االدارية غير المرغوبة وذلك بسبب مقاومة المعلمين لهذه السلوكات مما يزيد
من غضب المديرين وبالتالي عدم ضبط انفعالتهم والعكس صحيح يشير الباحثون على مختلف
اتجاهاتهم إلى اآلثار السلبية للضغوط النفسية والتي تشمل جوانب متعددة تمتد من كيان الفرد نفسه
بما تفرضه من آثار سلبية فسيولوجية ونفسية إلى سلوكه وعالقاته االجتماعية ،وتظهر هذه اآلثار
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في استجابات مختلفة يترتب عليها آثار سلبية فسيولوجية ونفسية على سلوكه وعالقاته االجتماعية،
وتظهر هذه اآلثار في استجابات مختلفة يترتب عليها آثار سلبية مدمرة أحيانا ومهددة لحياة األفراد
وسعادتهم.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عياش ( )2105والتي أظهرت النتائج أن طلبة الجامعة
يتمتعون بمستوى جيد من التنظيم االنفعالي .وتختلف مع نتيجة دراسة يعقوب( )2100والتي
توصلت إلى وجود إختالف دال إحصائياً لصالح الطلبة المتميزين مما يعني أن األفراد المتميزين
يتمتعون بمستوى جيد من التنظيم االنفعالي.
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ثانياً :التوصيات
 -0تنظيم دورات تدريبية لمديري المدارس لتوضيح ماهية السلوك اإلداري المرغوب وغير المرغوب
والتميز بينهما ،وكيفية تنظيم االنفعاالت وضبطها.
 -0تفعيل دور اإلرشاد المهني داخل المدارس لبيان الممارسات السلبية في السلوك اإلداري.
 -2عقد دورات تدريبية في إدارة اإلنفعاالت التنظيمية لمديري المدارس والعاملين معهم.
 -4أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى مشابهة لتقصي التنظيم االنفعالي لدى مديري التربية
والتعليم وعالقته بدرجة ممارسة السلوك اإلداري غير المرغوب من وجهة نظر مديري المدارس.
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قائمة المصادر والمراجع
المراجع العربية
أبو النيل ،محمود السيد ( .)2100علم النفس االجتماعي ،دراسات عربية وعالمية ،بيروت :دار
النهضة العربية.
أبو جلبان ،عمر محمد عبد الهادي ( .)2112درجة ممارسة مديري المدارس للسلوك القيادي

الفعال في مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش من وجهة نظر المعلمين( ،رسالة

ماجستير غير منشورة) ،جامعة أل البيت ،المفرق ،األردن.
أحمد ،إبراهيم ،أحمد ( .)2115اإلدارة المدرسية في مطلع القرن الحادي والعشرين .ط.0
القاهرة :دار الفكر العربي.
أحمد ،محسن لطفي ( .)2111الصورة الذهنية المدركة عن السلوك البيروقراطي :المظاهر –
األسباب -سبل المواجهة( ،دراسة ميدانية) ،جامعة عين شمس :كلية اآلداب.

األسطل ،أميمة عبد الخالق ( " .)2105فاعلية إدارة الوقت وعالقتها باألنماط القيادية لدى

مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم " ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة اإلسالمية بغزة ،قسم أصول التربية (اإلدارة التربوية).
أسعد ،وليد ( .)2105اإلدارة المدرسية .عمان :مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.
األشهب ،عائدة ( .)2110درجة مشاركة أعضاء الهيئات التدريسية في مدارس القدس في
صناعة القرار وعالقته بالوالء لمهنة التعليم .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس،

القدس ،فلسطين.
البراهمة ،نسرين خالد ،والزغول ،رافع عقيل ( .)2105التنظيم االنفعالي وعالقته بقلق االختبار
لدى طلبة جامعة اليرموك ،دار المنظومة.95-0 ،

بركات ،زياد ( .)2118مظاهر السلوك السلبي لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر
المعلمين وأساليب تعاملهم معها ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم االنسانية):)1( 22

.0284-0205
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جرينبرج ،جيرالد ،وبارون ،روبرت ( .)2111إدارة السلوك في المنظمات ،ترجمة وتعريب:
بسيوني ،إسماعيل علي ،رفاعي ،محمد رفاعي ،دار المريخ ،الرياض.
الجهاني ،عبد الناصر عز الدين ( .)2108الممارسات القيادية اإلدارية والفنية لمديري المدارس.
مجلة الحكمة ،28 ،الجزائر.

حاجي ،انمار أمين ،والصواف ،محفوظ حمدون ( .)2100أخالقيات الوظيفة العامة وأثرها على

أداء منظمات اإلعمال ،بحث مقدم في المؤتمر العلمي الثالث لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 29 – 25 ،نيسان ،ص.05-0

الحداد ،جعفر يوسف ( .)2101برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات اإلدارية للقادة التربويين
في المناطق التعليمية بدولة الكويت في ضوء احتياجاتهم التدريبية .رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
حسين ،سالمه عبد المنعم ( .)2115اإلدارة المدرسية والصفية المتميزة ،عمان :دار الفكر للنشر
والتوزيع.
حمود ،زهوة عبد الحميد ( .)0988التأديب في الوظيفة العامة “دراسة مقارنة" ،رسالة دكتوراه
(غير منشورة) ،جامعة اإلسكندرية ،اإلسكندرية ،مصر.
الخشاشنة ،عادل محمد ( .)2109صحيفة الرأي ،تم االسترجاع بتاريخ  :2109/02/02الساعة
02:24م.
الخطيب ،عامر ( .)2104محاضرات في حلقة البحث العلمي ،جامعة األزهر ،غزة.
الداؤود ،منيرة ) .(2003الكفايات القيادية اإلدارية ومدى توافرها لدى مديرات المدارس الحكومية
بمدينة الرياض .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية

السعودية.
الدغيم ،أحمد عبد الكريم ( .)2118فاعلية برنامج تدريبي قائم على المعلوماتية وتكنولوجيا
االتصال لتنمية الكفايات اإلدارية للقادة التربويين في وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات

العربية المتحدة ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان
األردن.
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الدهان ،أميمة ( .)2108نظريات منظمات األعمال .ط ،0عمان :مطبعة الصفدي.
دوجالس ،سميث ( ،)2104إدارة تغيير األفراد واألداء :المبادئ ،االستراتيجيات ،الروى ،ط،0
ترجمة :عبد الحكيم أحمد الخزامي ،ايتراك للطباعة والنشر.
الربيعي ،محمد ( .)2115طرائق وأساليب التدريس المعاصرة ،عمان ،عالم الكتب الحديث للنشر
والتوزيع.
زيتون ،كمل عبد الحميد ( .)2111تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت .علم
الكتب ،اربد ،األردن.
الزيود ،رائدة ( .)2105درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية إلدارة الجودة الشاملة

وعالقتهم بالرضى الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير .جامعة عمان

العربية عمان ،االردن.
سالمة ،رتيبة محمد حسين ( .)2115الممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في
األردن وعالقتها بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمين( ،أطروحة دكتوراه غير

منشورة) ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
السيد ،يسري مصطفى ( .)2115تنمية الكفاية المهنية للمعلمات في كيفية إعداد الخطط
العالجية لتحسين المستوى التحصيلي للتلميذات الضعيفات ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
الشايع :علي ،والمطيري :عواطف (" ،)2109الذكاء العاطفي وعالقته بالقيادة الخادمة لدى

قائدات المدارس في محافظة المذنب من وجهة نظر المعلمات" ،المجلة الدولية للدراسات

التربوية والنفسية.005-95 ،)2( 4 ،

الشريدة ،حازم ،األعرجي ،عاصم ( .)2115مقدرة وكفاءة المديرين على التعامل مع األزمات ،في
المدارس الثانوية في محافظة إربد باألردن .مجلة اليرموك.024-021 ،)41( 5 ،

شقور ،محمد حسن ( .)2112اإلدارة المدرسية في عصر العولمة ،ط ، 3عمان :دار المسيرة.
الشمري ،شيماء ( .)2109دور مديري المدارس في نشر ثقافة السالم لدى طلبة المرحلة
الثانوية في دولة الكويت ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت ،عمان :األردن.
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الشهري ،عوض بن أحمد عوض .)2119( .واقع الكفايات المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية،
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
الصليبي ،محمود ( .)2114األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية العامة في األردن وفقاً
لنظرية هيرسي وبالنتشارد وعالقاتها بمستويي الرضا الوظيفي لمعلميهم وأدائهم ،أطروحة

دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا :عمان ،األردن.
عباس ،علي (" .)2104تأثير أنماط القيادة اإلدارية على عملية صنع ق اررات التغيير" ،مجلة
الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ،المجلد .045-029 :)0( 21

عبد الغني ،هدي جميل ( .)2104المظاهر السلوكية غير المرغوبة لدى طلبة المرحلة الجامعية
من وجهة نظر اساتذتهم ،مجلة البحوث التربوية والنفسية ،جامعة بغداد  -مركز البحوث

التربوية والنفسية.285 – 245 :)11(0 ،
عبد اهلل ،رون فريدون (" .)2018دور القيادة الخادمة في تحقيق االستغراق الوظيفي :دراسة

تحليلية آلراء عينة من أعضاء الهيئات التدريسية في جامعة السليمانية" ،مجلة جامعة كركوك

للعلوم اإلدارية واالقتصادية.258-225 ،)0( 8 ،

العتوم ،منصور إبراهيم ( .)0981المسؤولية التأديبية للموظف “دراسة مقارنة ألنظمة التأديب
في األردن وسوريا ومصر وفرنسا" ،ط ،0عمان :مطبعة الشرق.

العساف ،ليلي ،والصرايرة ،خالد أحمد ( .)2101دور اإلدارات التربوية في معالجة سلوك العنف

الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين في المدارس الثانوية الحكومية في األردن ،مجلة

دراسات العلوم التربوية.088-055 :)0(55 ،

العظامات ،خلف دهر محمد ( .)2111درجة ممارسة السلوك القيادي لمديري التربية والتعليم

في األردن وعالقتها بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لرؤساء األقسام التابعين لهم،

(أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
العظامات ،خلف دهر محمد ( .)2111درجة ممارسة السلوك القيادي لمديري التربية والتعليم

في األردن وعالقاتها بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لرؤساء األقسام التابعين لهم،

أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا :عمان ،األردن.

88

العميان ،محمود سلمان ( .)2101السلوك التنظيمي في منظمات األعمال .ط 0عمان :دار وائل
للنشر والتوزيع.
عوض اهلل ،عصام الدين ( .)2105اإلدارة التربوية في القرن الحادي والعشرين .ط ،0العين،
اإلمارات العربية المتحدة :دار الكتاب الجامعي.
عياش ،ليث محمد ( .)2105التنظيم االنفعالي لدى طلبة الجامعة ،مجلة كلية التربية األساسية،
الجامعة المستنصرية  -كلية التربية األساسية.558 – 505 :)94(0 ،

قادة ،يزيد ( .)2102واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجزائرية ،دراسة
تطبيقية على متوسطات والية سعيدة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط

للدراسات العليا ،عمان.
القريوتي ،محمد قاسم ( .)2101نظرية المنظمة والتنظيم ،عمان :دار الشروق للنشر التوزيع.
القريوتي ،محمد قاسم ( .)2108السلوك التنظيمي :دراسة للسلوك اإلنساني الفردي والجماعي
في المنظمات اإلدارية ،عمان :الجامعة األردنية.

القضاة ،محمد إسماعيل ،والصرايرة ،خالد أحمد ( .)2109السلوكيات غير المرغوب فيها التي
يمارسها رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية ،مجلة دراسات العلوم

التربوية.045-015 ،)2( 15 ،

كنعان ،رؤيا ( .)2105درجة توفر سمات القيادة التحويلية لدى مدراء المدارس الحكومية
الثانوية وعالقتها باالنتماء المهني للمعلمين من وجهة نظر المعلمين في محافظات شمال

فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.

كنعان ،نواف ( .)2115القانون اإلداري “الكتاب الثاني" ،ط ،0دار الثقافة ،عمان.
المحبوب ،عبد الرحمن إبراهيم ( .)2111كفاءة أداء مديري ومديرات المدارس الثانوية في المملكة
العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،المجلة التربوية ،عدد ( .)45ص .5

مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة (.)2115
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة (.)2105
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مسلم ،رامي ( .)2108درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس األساسية
الحكومية في مدرسة العقبة في األردن من وجهة نظر المعلمين ،رسالة ماجستير .جامعة

الشرق األوسط .كلية العلوم التربوية.
معابرة ،محمود محمد ( )2100الفساد اإلداري وعالجه في الشريعة اإلسالمية :دراسة مقارنة
بالقانون اإلداري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن.

المعايطة ،خليل عبد الرحمن ،والقمش ،مصطفى نوري ( .)2115االضطرابات السلوكية
واالنفعالية ،عمان :دار المسيرة.

مقابلة ،نصر محمد خليفة ( .)2105السلوكات غير المرغوبة لدى أعضاء هيئة التدريس من
وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك :دراسة مسحية ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث  -العلوم

اإلنسانية ،جامعة النجاح الوطنية.558 – 499 :)5(25 ،
المهيرات ،جهاد ( .)2109مستوى وعي مديري المدارس الثانوية بمفاهيم الجودة الشاملة في
العاصمة عمان ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عمان العربية ،عمان األردن.

و ازرة التربية والتعليم.2108 ،
ياقوت ،محمد ماجد ( .)2115شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة ،منشأة المعارف،
اإلسكندرية.
يعقوب ،حيدر ( .)2100التنظيم االنفعالي للطلبة المتميزين في محافظة ديالى .ورقة عمل
مقدمة لمؤتمر الموهبة واإلبداع :منعطفات هامة في حياة الشعوب ،05-04 ،تشرين األول،
بغداد ،العراق.
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الملحق ()1

جامعة الشرق األوسط
كلية العلوم التربوية
قسم اإلدارة والمناهج
االستبانة في صورتها األولية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ....األستاذ الدكتﻮر  ...................المحترم وبعد.
تقوﻮم الباحةووة باعوداد دراسووة كمتيلوور لنيوﻞ درتووة الماتسووتير فوي تقيووة اإلدارة والقيووادة
التربﻮية بجامعة الشرق الﻮسط بعنﻮان" :تنظيم االنفعالي لدى مديري المدارس الخاصةة فةي عمةان
وعالقتةةب بدرجةةة ممارسةةة السةةلوك اإلداري غيةةر المرغةةوب مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةين" .ولتحي و
أغراض الدراسة قامت الباحةة بتيﻮير استبانة لهذا الغرض.
ونظرا لةقوة الباحةوة بحتورتكم أرتوﻮ التكورم بتحكويم األسوطلة الميروحوة وتﺰويودنا بو را كم
حﻮلهووا مووث حيووا موود انتمووام كووﻞ فقوورة مووث فقوورال المقيووات للمجوواو الووذ تنوودر تحتووه وو ووﻮ
الفقرال وسالمتها اللغﻮية أو حذف أو إ افة أو تعديﻞ ما ترونه مناسباً.
شاكريث ومقدريث تعاونكم وأتمنى لكم دوام التﻮفي
االسم
الرتبة األكاديمية
التقية
تهة العمﻞ (الجامعة /الكلية)
الطالبة :والء وائل حمدهللا
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أوال :استبانة التنظيم االنفعالي.
وضوح
الفقرة

واضحة

0

أستييع تركيﺰ انتباهي في األعماو الميلﻮبة
مني

.

أتعلم العديد مث الدروت المستفادة مث األحداث
والمﻮاقف التي مررل بها

2

اعتقد أنه كان مث الممكث أن تسير األمﻮر
بيﻮرة أسﻮأ مما قد حدث

2

اعتقد أن ما عايشته أسﻮا بكةير مث تجارب
اآلخريث

2
02

اعتقد أن األخريث يلحقهم اللﻮم عما حدث معي
أشعر أنني المسؤوو عما يحدث لي

00

اعتقد أنه يجر علي أن أتقبﻞ المﻮاقف التي
تﻮاتهني

00

غالبًا ما يستحﻮذ على مشاعر وتفكير ما
عايشته خالو المﻮاقف

02
04
00
0.
02

أفكر في األشيام السارة التي تكلفيني شيطا
أتعامﻞ بمﻮ ﻮعية مع المﻮاقف التي تﻮاتهني
في حياتي
أشوووعر بوووأني أقوووﻮ بعووود كوووﻞ مﻮقوووف أو خبووورة
تﻮاتهني
اعتقد أن اآلخريث يمرون بتجارب سيطة مةلي
يالزمني التفكير فيما عايشته مث أحداث فظيعة

غير واضحة

4

أفكر في أمﻮر أخر أفتﻞ مما قد حدث

مناسبة

2

أفكر كةي ًر في المشكالل المؤلمة للما ي

غير مناسبة

0

أتقبﻞ حقيقة الﻮاقع بأن األمر قد حدث وانتهى

منتمية

0

أشعر أنني الشقة المال م عند التعرض أل
مﻮقف

غير منتمية

الرقم

الفقرة

الصياغة
اللغوية

االنتماء
للمجال
التعديالت
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وضوح
الفقرة

واضحة

غير واضحة

مناسبة

منتمية

غير مناسبة

الرقم

خالو المﻮقف

02

أستشعر األخيام التي ارتكبتها بقيﻮص ما
حدث
لم يتتح لذهني وأفكار تفسيرا للسلﻮك الذ
حدث

02

أفكر باألشيام الجميلة ً
بدال مث التفكير
باألحداث المؤلمة

00

أفكر في كيفية إحداث تغيير للمﻮقف الذ
يﻮاتهني

02

00

أعتقد أن المﻮقف له تﻮانر إيجابية

02

اعتقد أن الﻮ ع ال يبدو سيطًا مقارنة بأشيام
أخر

04

استشعر األخيام التي يرتكبها اآلخرون
بقيﻮص المﻮقف

00

أعﺰو مسببال األحداث إلى أمﻮر داخلية تكمث
بي شقييًا

0.
02

اتعلم أن أتعايش مع الﻮ ع الذ أعيشه
تتملكني المشاعر التي أثارها المﻮقف
اقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

غير منتمية

الفقرة

الصياغة
اللغوية

االنتماء
للمجال
التعديالت
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ثانيا :استبانة السلوكات اإلدارية غير المرغوبة.
وضوح
الفقرة

2
2
02
00
00
02
04
00
0.
02
02
02
02
00
00
02
04
00

اقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

واضحة

2

غير
واضحة

0
.

مناسبة

4

غير
مناسبة

0
2

منتمية

0

المجاو األوو :الكفامة اإلدارية
التسوووري فوووي اتقووواذ القووورارال االسوووتراتيجية
للمدرسة
المحاباه في اتقاذ القرارال ليالح فطة معينة
التركيﺰ على القتايا الروتينية في المدرسة
القتووووﻮي لتووووغﻮطال فطووووال معينووووة التقوووواذ
قرارال لميالحهم
تدني االلمام بالتشريعال القانﻮنية للمدرسة
ادخاو الجانر الشقيي عند تقييم الﺰمالم
تكلييف بعض الﺰمالم بمهمال دون االستطنات
برأيهم
االنﺰعا مث استفسارال الﺰمالم في المدرسة
عف التمكث مث إدارة المدرسة
التووأخر فووي اتقوواذ بعووض القوورارال المهمووة فووي
المدرسة
عف المتابعة لقرارال المجالس في المدرسة
عف المقدرة على إدارة االتتماعال في
المدرسة
التركيوووﺰ علوووى كميوووة العموووﻞ دون النظووور الوووى
تﻮدته في المدرسة
عف المقدرة على إدارة الﻮقت وتنظيمه في
المدرسة
اتقاذ القرارال دون الحيﻮو على المعلﻮمال
الكافية
قلة االلتﺰام بساعال الدوام الرسمي في
المدرسة
المجاو الةاني :العالقة مع الﺰمالم في العمﻞ
التمييﺰ بيث المﻮظفيث في المعاملة
القيام بأعماو شقيية في أثنام الدوام الرسمي
في المدرسة
االفتقار والحديا عث انجازاته في المدرسة
الجمﻮد وعدم المرونة في التعاموﻞ موع الوﺰمالم
في المدرسة
تناقض أفعاله مع أقﻮاله في إدارة المدرسة
الحكم على اإلدارال السابقة للمدرسة بالفشﻞ
تكرار الغياب غير المبرر عث المدرسة
تجنر االعتراف بالقيأ في إدارة المدرسة
اسووووووتغالو امكانيووووووال المدرسووووووة لميووووووالحه
الشقيية

غير
منتمية

الرقم

الفقرة

الصياغة
اللغوية

االنتماء
للمجال
التعديالت

98

ملحق ()0

قائمة بأسماء السادة المحكمين
الرتبة

التخصص

الجامعة

االسم
0

د .إبراهيم زريقات

أستاذ

إرشاد تربوي

األردنية

0

د .أحمد أبو كريم

أستاذ

إدارة تربوية

الشرق األوسط

2

د .عاطف مقابلة

أستاذ

إدارة تربوية

الشرق األوسط

4

د .محمد سالم العمرات

أستاذ

إدارة تربوية

الطفيلة التقنية

0

د .أحمد بني ملحم

أستاذ مشارك

تربية خاصة

مؤتة

.

د .أمجد درادكة

أستاذ مشارك

إدارة تربوية

الشرق األوسط

2

د .إيمان عبد الرحمن

أستاذ مشارك

إدارة تربوية

البلقاء التطبيقية

2

د .نايفة الشوبكي

أستاذ مشارك

إرشاد نفسي وتربوي

البلقاء التطبيقية

2

د .نغم أبو البصل

أستاذ مشارك

إرشاد نفسي والتربوي

البلقاء التطبيقية

02

د .أسامة حسونة

أستاذ مساعد

إدارة تربوية

الشرق األوسط

00

د .سناء الخوالدة

أستاذ مساعد

إرشاد نفسي

فيالدلفيا

00

د .منصور الرواحي

أستاذ مساعد

مناهج وطرق التدريس

ُعمان
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ملحق ()3

تامعة الشرق األوسط
كلية العلﻮم التربﻮية
قسم اإلدارة والمناهج
االستبانة في صﻮرتها النها ية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ....وبعد.
تقﻮم الباحةة باعداد دراسة كمتيلر لنيﻞ درتة الماتستير في اإلدارة والقيادة التربﻮية
بعنﻮان" :التنظيم االنفعالي لدى مديري المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقته
بدرجة ممارسة السلوك اإلداري غير المرغوب من وجهة نظر المعلمين" .ولتحقي أهداف الدراسة
قامت الباحةة بتيﻮير استبانة تكﻮنت مث قسميث حيا شمﻞ القسم األوو :التنظيم االنفعالي
ويتتمث ( )02فقرة أما القسم الةاني :السلوك اإلداري غير المرغوب وشمﻞ ( )00فقرة.
راتية التكرم باإلتابة عث فقرال االستبانة المرفقة بقسميها بﻮ ع إشارة (✓) أمام كﻞ
فقرة تعبر عث وتهة نظرك آمله الدقة والمﻮ ﻮعية في إتابتك علما أن هذه المعلﻮمال ال
تستقدم إال ألغراض البحا العلمي.
شاكرة ومقدرة تعاونكم وأتمنى لكم دوام التﻮفي
الطالبة :والء وائل حمداهلل

011

القسم األوو :التنظيم االنفعالي.
الرقم

الفقرة

المجاو األوو :لﻮم النفس
يعتقد أن اآلخريث يلحقهم اللﻮم عما حدث معه في المدرسة
1
يعﺰو مسببال األحداث في المدرسة إلى أمﻮر داخلية تعﻮد له
2
شقييًا
3
يشعر أنه المسؤوو عما يحدث في مدرسته
4
يستشعر األخيام التي ارتكبها بقيﻮص ما حدث في العمﻞ
المجاو الةاني :التقبﻞ
يعتقد أن مث واتبه تقبﻞ المﻮاقف التي تﻮاتهه في العمﻞ
5
6
يفكر في كيفية إحداث تغيير للمﻮقف الذ يﻮاتهه في العمﻞ
يتقبﻞ حقيقة الﻮاقع بأن األمر قد حدث وانتهى
7
يتعلم أن يتعايش في المدرسة مع الﻮ ع الذ يعيشه
8
المجاو الةالا :االتترار
يسيير على سلﻮكه التفكر كةيراً في المشكالل التي حدثت معه
9
في المدرسة بالما ي
10
يعتقد أن ما عايشه أسﻮا بكةير مث تجارب العمﻞ لآلخريث
يحاوو إيجاد تفسير لكﻞ سلﻮك يحدث مث العامليث في المدرسة
11
غالبًا ما يستحﻮذ على مشاعره وتفكيره تقبﻞ ما عايشه خالو
12
المﻮاقف التي مر بها في المدرسة
المجاو الرابع :إعادة التقييط والتركيﺰ اإليجابي
يفكر باألحداث الجميلة ً
13
بدال مث التفكير بالمؤلمة منها
14
يعتقد أن المﻮقف الذ حدث في المدرسة له تﻮانر إيجابية
15
تسيير على سلﻮكه المﻮاقف االيجابية للعامليث معه
16
يستييع المدير تركيﺰ انتباهه على األعماو الميلﻮبة منه
المجاو القامس :إعادة التقييم اإليجابي
يتعلم العديد مث الدروت المستفادة مث األحداث والمﻮاقف التي
17
مر بها في المدرسة
يتعامﻞ بمﻮ ﻮعية وواقعية مع المﻮاقف التي تﻮاتهه في
18
المدرسة
يشعر بأنه أقﻮ بعد كﻞ مﻮقف أو خبرة واتهته سابقا ً في العمﻞ
19
يقﻮم بتعديﻞ السلﻮكال السلبية التي مرل بها المدرسة سابقا ً
20

مﻮاف
بشدة

مﻮاف

محايد

غير
مﻮاف

غير
مﻮاف
بشدة
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القسم الةاني :السلوك اإلداري غير المرغوب
الفقرة

الرقم
المجاو األوو :األدام اإلدار

1

يتسرع في اتخاذ الق اررات االستراتيجية للمدرسة

3

يركز على القضايا الروتينية في المدرسة

2
4

يتصف بالمحاباة في اتخاذ الق اررات لصالح فئة معينة

الخضوع لضغوطات فئات معينة التخاذ ق اررات وفق
مصالحهم

5

إقحام الجانب الشخصي عند تقييم الزمالء

7

التأخر في اتخاذ بعض الق اررات المهمة في المدرسة

6
8
9

تكلييف بعض الزمالء بمهمات دون االستئناس برأيهم
ضعف المتابعة لق اررات المجالس في المدرسة

ضعف المقدرة على إدارة االجتماعات في المدرسة

10

التركيز على الكم المنجز في العمل دون النظر الى جودته
في المدرسة

12

اتخاذ الق اررات دون الحصول على المعلومات الكافية

11

ضعف المقدرة على إدارة الوقت وتنظيمه في المدرسة

المجاو الةاني :التمييﺰ بيث العامليث

13

التمييز بين الموظفين في المعاملة

15

االفتخار والحديث عن انجازاته الشخصية في المدرسة

14
16
17
18
19
20
21
22

القيام بأعمال شخصية في أثناء الدوام الرسمي في المدرسة

الجمود وعدم المرونة في التعامل مع الزمالء في المدرسة

تناقض أفعاله مع أقواله في إدارة المدرسة

الحكم على اإلدارات السابقة للمدرسة بالفشل

تكرار الغياب غير المبرر عن المدرسة

تجنب االعتراف بالخطأ في إدارة المدرسة

يتأثر برأي اآلخرين عند اتخاذ القرار

االنزعاج من استفسارات بعض الزمالء في المدرسة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

