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  الذكاء اإلداري لدى القیادات التربویة بمدارس المرحلة المتوسطة
 في دولة الكویت

 صالح كساب ثاني الظفیري
  . األصول واإلدارة التربویة، الكویتتخصص

 salah_kassab2@gmail.com: البرید االلكتروني
  :المستخلص

وتعـــرف واقـــع الـــذكاء اإلداري لـــدى . إلـــى تحدیـــد الـــذكاء اإلداري وأهـــم أبعـــاده الدراســـة تهـــدف
وتقــدیم بعــض المقترحــات لتفعیــل الــذكاء . القیــادات التربویــة بالمرحلــة المتوســطة بدولــة الكویــت

استخدمت الدراسة المـنهج . اإلداري لدى القیادات التربویة بالمرحلة المتوسطة في دولة الكویت
ومــن أهــم نتــائج الدراســة أن واقــع الــذكاء اإلداري لــدى القیــادات التربویــة  .الوصــفى التحلیلــي

بالمرحلة المتوسطة بدولة الكویت متحقق بدرجات متفاوتة من وجهة نظـر أفـراد عینـة الدراسـة، 
  . ًما بین الدرجة المتوسطة، والدرجة الكبیرة جدا

  . الذكاء اإلداري، القیادات التربویة، المرحلة المتوسطة، الكویت:الكلمات المفتاحیة



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الخامس(، الجزء )187: (العدد

 

 
 

111 

Administrative Intelligence among the Educational 
Leaders in the Middle Schools Stage in the State of 

Kuwait 
Salah Kassab Thani Al-Dhafiri 
Foundations and Educational Administration, Kuwait. 
E-mail: salah_kassab2@gmail.com 
ABSTRACT: 
The present study aimed to determine administrative intelligence and 
its most important dimensions as well as verifying the status quo of 
administrative intelligence among educational leaders in the 
intermediate stage in the State of Kuwait. The study presented some 
proposals to activate the administrative intelligence of the educational 
leaders in the middle stage in the State of Kuwait. The study used the 
descriptive analytical method. The results of the study revealed that 
the administrative intelligence among the educational leaders in the 
intermediate stage in the State of Kuwait is varied in degrees from the 
viewpoints of the study participants ranging from the intermediate 
level and the very large one. 
Keywords: administrative intelligence, educational leaders, middle 
school, Kuwait. 
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  : مقدمة
یــادة باهتمــام كبیــر، بوصــفه ضــرورة اجتماعیــة مــن ضــروریات الحیــاة یحظــي موضــوع الق

ً الـذي یؤدیـه فـي المجتمـع، وتعـد القیـادة شـكال مـن أشـكال والـدورمن حیث تـأثیره فـي الجماعـة 
التفاعل االجتماعي بین القائد والمرؤوسین، كما أنها سلوك یقوم بـه القائـد للمـساعدة علـى بلـوغ 

  . أهداف الجماعة
ســــسات عامــــة والمؤســــسة التعلیمیــــة خاصــــة الیــــوم العدیــــد مــــن التحــــدیات وتواجــــه المؤ

والــضغوط التــي جعلــت قــادة المؤســسة التعلیمیــة فــي حاجــة ماســة للبحــث عــن أســالیب وطــرق 
جدیـدة للقیــام بعملهــم بكفـاءة وفاعلیــة واإلفــادة منهــا علـى النحــو الــذي یـسهم فــي تحقیــق التــوازن 

  . رؤوسین من جانب آخربین مصلحة المؤسسة من جانب ومصلحة الم
إن كفـاءة العملیـة التعلیمیــة ألیـة مؤســسة تعلیمیـة تـرتبط بنجــاح إدارتهـا والتــي تـرتبط هــي 
ٕاألخــرى بشخـــصیة مـــدیر المؤســـسة التعلیمیـــة وســـلوكه القیـــادي ومـــدى فهمـــه واداركـــه األنمـــاط 

 األنمـاط واألسالیب القیادیة الصحیحة، بل یمكن القول إن المسألة ال تتوقف عن الفهم ألفـضل
، إذ یحمــل مــدیر المدرســة علــى عاتقــه مــسؤولیات یــة بــل ومــدى ممارســته لهــذه األنمــاطالقیاد

ضـــخمة فهـــو یـــرأس جمیـــع العـــاملین مـــن هیئـــة التـــدریس والجهـــاز اإلداري المعـــاون، كمـــا أنـــه 
المــسؤول األول عــن جمیـــع التالمیــذ الملتحقــین بالمدرســـة، لــذلك فــإن واجباتـــه الوظیفیــة تتـــسع 

الجانب التنظیمي لهـا والجانـب التعلیمـي بهـا، ومـن هنـا أصـبحت الحاجـة :  الجانبینلتشمل كال
ـــذین یتولـــون إدارة المـــدارس أكثـــر مـــن مجـــرد ممارســـي الـــسلطة  ملحـــة إلـــى أن یكـــون أولئـــك ال
وأصـــبحت المـــدارس أحـــوج إلـــى مـــا هـــو أكثـــر مـــن أن تـــدار، فهـــي تحتـــاج إلـــى أن تقـــاد ألن 

لقائـد ومرؤوسـیه أصـبحت مهمـة لتحقیـق اسـتجابة المرؤوسـین العالقات اإلنـسانیة الـسلیمة بـین ا
، 2012ســلطان غالــب، (مــن األوامــر وأقــوى مــن االتــصاالت الروتینیــة التــي یتبعهــا المــدیرون 

124.(  
یعبـر عـن اإلمكانـات التـي یتمتـع   والـذي الحدیثـة المفاهیم من اإلداري الذكاء مفهوم ویعد
إلـى  العقلیـة القـدرات مـن مجموعـة تتطلـب التـي مهامـه التوفیـق بـین مـن تمكنـه والتـي بها القائد

   .الصحیحة بالطریقة به مع المحیطین التعامل أجل من العاطفیة القدرات من مجموعة جانب
ویفرض الذكاء اإلداري على القادة التربویین أن یعهدوا ذكاء موظفیهم بالرعایة والتطـویر 
شـأنه فـي ذلـك شـأن أیـة ثـروة ذات قیمـة وذلــك عـن طریـق تـوفیر منـاخ تـسود فیـه روح التحــدي 
والتشجیع، ولضمان أفضل عائد من ثروتك البشریة، یجب علیك إدراك أن كل شـخص مبـدع، 

ًســلوب األداء األفــضل علــى المــدى الطویــل تبعــا لقــدرتك علــى االســتفادة وفــي النهایــة ســتحدد أ
ٕمن حماس وجهد موظفیك، واذا تم توجیه حاصـل ذكـاء موظفیـك بطـرق مناسـبة فـسوف یـؤدي 

  ).   153توني بوزان وآخرون، (ذلك إلى النجاح، والعكس صحیح إذا وجهت بشكل سیئ 
لـــق بالتـــأثیر فـــي األفـــراد والجماعـــات تحظــى القیـــادة باهتمـــام المجتمعـــات كافـــة؛ فهــي تتع

ًوانجاز األعمال وتطویر المؤسسات، وأصبح واضحا فـي العـصر الحـالي أن تقـدم األمـم نتیجـة  ٕ
طبیعیة لفاعلیة قیاداتها في العدید من المجاالت، ولذا تحـاول مختلـف المؤسـسات الكـشف عـن 
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اء دورهــا القیــادي فــي تحقیـــق القــدرات القیادیــة بــین أفرادهـــا والعمــل علــى تــدریبها وتنمیتهـــا ألد
أهداف التنمیة، فالقیادة اإلداریة الفعالة تعد سلعة قیمـة فـي سـوق یتمیـز بـالنقص فـي الكفـاءات 
القیادیــة الفعالــة التــي ترجــع أســبابها إلــى عظــم المــسؤولیات والمهــام الملقــاة علــى عــاتق المــدیر 

ســـلطان (م خـــصائص القیـــادة والتـــي ال یتحمـــل أعباءهـــا إال القلـــة مـــن األفـــراد ممـــن تتـــوفر فـــیه
  ). 124، 2012غالب، 
 قیادات تنظمها إلى حاجة في أنواعها بمختلف البشریة والمؤسسات المنظمات جمیع إن
مـن  ومعقـدة كبیـرة مجموعـة علـى تـشتمل كونهـا التربویـة المؤسـسات ومنهـا أعمالهـا، وتـسیر

 وأساسـیا فـي مهمـا دورا یـادةالق ومـن هنـا تلعـب. فیهـا العـاملین األفـراد بـین الـسائدة العالقـات
 إدارة علـى القـادرین القـادة منهـا إلـى النامیـة خاصـة المجتمعـات حاجـة تـزداد لهـذا الحیـاة،

تقـدما  األكثـر فـي المجتمعـات بمثیلتهـا مقارنـة أدائهـا بمستوى االرتقاء أجل من فیها المؤسسات
  ). 20، 2010زید منیر، (

رسـم الـسیاسات : وتؤدي القیادات التربویة العدید من الوظائف والمهام، یأتي في مقـدمتها
ــــذها، تقــــدیر وتخــــصیص  واالســــتراتیجیات واألهــــداف التربویــــة والتخطــــیط لهــــا وتوجیههــــا وتنفی
االعتمـــادات المالیـــة للخطـــط التنفیذیـــة، التخطـــیط لتـــدریب المـــستویات األدنـــى علـــى األســـالیب 

تحقیــق أهـداف التعلــیم، تنـسیق جهـود الــنظم الفرعیـة للمؤســسات التـي یعملــون الواجـب إتباعهـا ل
بهــا، الرقابــة علــى تحقیــق األهــداف الموضــوعة لمؤســساتهم والــسعي لزیــادة كفاءتهــا وكفایاتهــا، 
تحقیـــق عالقـــات إنـــسانیة ســـلوكیة ســـلیمة بـــین العـــاملین  واإلدارة، وتنمیـــة دوافـــع العـــاملین فـــي 

لــذا فهــي فــي حاجــة ماســة لتمتعهــا بالــذكاء . العمــل واإلخــالص فیــهالمؤســسات التعلیمیــة نحــو 
  .اإلداري حتى تنجح في تحقیق ما تصبو إلیه وهو ما تسعى الدراسة الراهنة لتبیانه

  : مشكلة الدراسة
 یـصعب التـي الظـواهر مـن واحـدة وهـي ومتـشابكة، معقـدة اجتماعیـة ظـاهرة القیـادة تعـد

 بالتعقیـد یتـصف الـذي اإلنـساني، بالـسلوك المباشـرة لعالقتهـا وذلـك لهـا، محـدد تعریـف وضـع
 من وذلك معین هدف تحقیق أو ما، حاجة إشباع إلى ًدائما یسعى فاإلنسان المستمر، والتغیر

 هناك أن یدرك اإلنسان أصبح الزمن مرور مع ولكن بقائه، راكیانه واستمر على الحفاظ أجل
 أجـل مـن آخـرین، داأفـر مـع تعـاون وجـود مـن ال بـد بـل فردیـة بجهـود تحقیقهـا یمكـن ال أهـدافا
 إنجازهـا یتطلب أهداف لتحقیق اإلنسانیة الجماعات تتكون بدأت هنا من األهداف هذه تحقیق

 الجهـود تنـسیق یتطلـب الـذي األمـر الجمـاعي، العمـل أهمیـة دتالـذا ز د،ااألفـر مـن مجموعـة
 داأفـر بـین األدوار وتوزیـع األعمـال، بتنـسیق یقـوم شـخص وجـود یتطلـب وهـذا المهـام، وتحدیـد

  .)143، 2006هادي مشعان،  ( الواحدة المجموعة
 القیـادة بعملیـة مباشـرة عالقـة لهـا أساسـیة مـصطلحات ثالثـة هنـاك أن یعنـي وهـذا

  ):235، 2004سامي جمال الدین، (وهي
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الـسیاسات  فـي التـأثیر علـى والقـدرة القـرارات، صـنع عملیـة فـي المـشاركة  وتعنـي :القـوة -
  .معینة جزاءات توقیع تحمله من قد بما باآلخرین، المتعلقة

 فـي سیاسـات للتـأثیر القیـادة تتبعهـا التـي واألسـالیب الوسـائل بمختلـف یتعلـق  وهو:التأثیر -
  .اآلخرین

 وفقـا لـضوابط القیـادة، إطارهـا فـي تعمـل التـي الرسـمیة بـاألدوات تتـصل وهـي: الـسلطة -
  .فیها القائم السیاسي النظام بحسب الجماعة تحددها التي الشرعیة

ویعــد الــذكاء اإلداري أحــد المفــاهیم الحدیثــة فــي مجــال دراســة الــسلوك التنظیمــي والمــوارد 
البشریة التـي تـؤثر علـى نجـاح القـادة مـن خـالل قـدرتهم علـى التعامـل مـع العواطـف والمـشاعر 

ة مباشــرة علــى ســلوك المرؤوســین ٕوادارتهــا والــتحكم فیمــا لــدیهم مــن طاقــة كاملــة للتــأثیر بــصور
وفـي ضـوء مـا سـبق یتـضح أهمیـة تحلـى القیـادات التربویـة بالـذكاء اإلداري لكونـه . وتـصرفاتهم

  .المدخل الذي یمكنهم من إحداث التوزان بین سلطة القرارات والتأثیر في اآلخرین
شكالت وبتأمل واقع مدارس التعلیم العـام بدولـة الكویـت فإنـه یعـاني مـن وجـود بعـض المـ

والـــصعوبات المرتبطـــة بمجـــال القیـــادات التربویـــة واإلدارة المدرســـیة وانعكاســـاتها الـــسلبیة علـــى 
خطـــط التطـــویر التربـــوي، حیـــث یـــشیر الواقـــع إلـــى ضـــعف تـــوافر معـــاییر موضـــوعیة الختیـــار 

لـذا حـرص المـؤتمر الـوطني لتطـویر التعلـیم العـام فـي دولـة الكویـت . القیادات التربویة وترقیتها
االهتمام بقضیة تجدید وضع معاییر مقننة الختیار القیادات التربویة سواء أكـان ذلـك فـي على 

وزارة (ٕالمنـــاطق التعلیمیـــة أم فـــي المـــدارس مـــن خـــالل آلیـــات تأهیـــل واعـــداد القیـــادات التربویـــة 
  ).216، 2002التربیة، 

ادات التربویـة لذا سعت الدراسة الراهنة لتعرف واقع الذكاء اإلداري ودرجة توفره لـدى القیـ
الراهنـة فـي ویمكـن التعبیـر عـن مـشكلة الدراسـة . بالمرحلة المتوسـطة فـي وزارة التربیـة بالكویـت

كیف یمكن تنمیة الذكاء اإلداري لدى القیادات التربویة بوزارة التربیـة  :السؤال الرئیس التالي
  في الكویت؟

  :أسئلة الدراسة
  :تیة تفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة اآل

 ما الذكاء اإلداري وأهم أبعاده؟ -
 ما واقع الذكاء اإلداري لدى القیادات التربویة بالمرحلة المتوسطة بدولة الكویت؟ -
ما أهم مقترحات تفعیل الذكاء اإلداري لدى القیادات التربویة بالمرحلـة المتوسـطة فـي دولـة  -

 الكویت؟ 
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  :أهداف الدراسة
 . تحدید الذكاء اإلداري وأهم أبعاده -
 .تعرف واقع الذكاء اإلداري لدى القیادات التربویة بالمرحلة المتوسطة بدولة الكویت -
تقدیم بعض مقترحات تفعیل الذكاء اإلداري لدى القیـادات التربویـة بالمرحلـة المتوسـطة فـي  -

  .دولة الكویت
  :أهمیة الدراسة

  :تتضح أهمیة الدراسة من خالل ما تشیر إلیه النقاط اآلتیة
أهمیــة مجــال الدراســة البحثــي والمــرتبط بقــضیة الــذكاء اإلداري وضــرورة العمــل علــى تــوفره  -

  .في المنظومة التعلیمیة بالمراحل والمستویات التعلیمیة كافة بالكویت
ـــاث والدراســــات التــــي تناولــــت الــــذكاء اإلداري وعالقتــــه بالقیــــادة التربویــــة فــــي  - نــــدرة األبحـ

یـث تعـد الدراسـة الراهنـة مـن أوائـل الدراسـات التـي ح.  - فـي حـدود علـم الباحـث -الكویـت
  .تعالج هذا الموضوع بالبیئة الكویتیة

توجیه أنظار التربویین وواضعي السیاسة التعلیمیة بالكویت إلى ضـرورة العمـل علـى تنمیـة  -
 . الذكاء اإلداري لدى جمیع العاملین بالعملیة التعلیمیة

ناصــر المنظومــة التربویــة فــي تحقیــق الــذكاء تقــدیم بعــض المقترحــات لكیفیــة تفعیــل دور ع -
اإلداري قــد تــستفید منــه بعــض الجهــات، مثــل المــدارس، المــسئولون عــن مؤســسات التعلــیم 

  .في الكویت، الباحثون والمتخصصون فى المجاالت البحثیة ذات الصلة
  :ةمنهج الدراس

استخدمت الدراسة الراهنة المنهج الوصفى التحلیلي باعتباره المنهج المناسب فـى وصـف 
الظاهرة محل الدراسة وبیان حالتها كما هى موجودة فى الواقع، واقتراح الخطـوات أو األسـالیب 
التـــي یمكـــن أن تتبـــع للوصـــول بهـــا إلـــى الـــصورة التـــي ینبغـــي أن تكـــون علیهـــا، ویـــستلزم ذلـــك 

  . لألطر التربویة والفلسفیة والتشریعیة ذات العالقة التأصیل النظرى
   :حدود الدراسة

تلتزم الدراسة في حـدها الموضـوعي بالـذكاء اإلداري لـدى قیـادات المرحلـة :  حد موضوعي -
  .المتوسطة

  . المرحلة المتوسطة بمنطقة الفروانیة التعلیمیة؛ لقربها من محل عمل الباحث:  حد مكاني -
  . 2020/ 2019ة الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام تطبیق أدا: حد زماني -
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  ). رؤساء األقسام– مساعدیهم –المدیرون (قیادات المدارس المتوسطة : حد بشري -
  : مصطلحات الدراسة

 : اإلداري الذكاء -

 األزمـات ٕوادارة المـشكالت مـن والوقایـة ءاتااإلجـر وتنظـیم الفـرص اكتـشاف عملیـة
 قیادیـة تابمهـار األفكـار وتولیـد والزبـائن المـوظفین مـع التعامـل وحسن تیجيااالستر والتخطیط
  ). 343، 2018عباس حنون ونور شاكر، (اآلخرین  في والتأثیر واإلقناع والتفاوض

  :وتعرف الدراسة الراهنة الذكاء اإلداري
علـى )  رؤسـاء األقـسام– مساعدیهم –المدیرون (قیادات مدارس المرحلة المتوسطة  قدرة

 مـع التعامـل بمؤسـساتهم وحـسن االسـتراتیجي والتخطـیط األزمـات ٕوادارة المـشكالت افاكتـش
  . اآلخرین في والتأثیر واإلقناع والتفاوض قیادیة بمهارات األفكار وتولید الموظفین والزبائن

 : القیادة -

 وتعتبـر د،ااألفـر سلوك هادف في تغییر إحداث في القائد یمارسها التي التأثیر قوة درجة
  ).242، 2003حسن شحاته وزینب النجار، (بفعالیة  قیادته على للحكم مهما ًمؤشرا

 : التربویة القیادة -

 األهـداف نحـو تعلیمیـة وتوجیهـا مؤسـسة فـي التربویـة العملیـة فـي العاملـة القـوى قیـادة
 أقـصى إلى أدائهم مستوى ورفع تعاونهم، تحقق مؤثرة بطریقة بینهم التفاعل وتحسین التربویة،

  ).74، 2003إبراهیم عصمت، (وتماسكها  الجماعة بناء على المحافظة مع ممكن، حد
وتعــرف الدراســـة الراهنــة القیـــادة التربویــة بأنهـــا قــدرة قیـــادات مــدارس المرحلـــة المتوســـطة 

 بدولة الكویت على تخطیط وتنظیم كافـة الفاعلیـات ) رؤساء األقسام– مساعدیهم –المدیرون (
  . ما یحقق األهداف المنشودة من جهة، ورضا المرؤوسین من جهة أخرىالتعلیمیة بالمرحلة ب

  :الدراسات السابقة
فیمــا یلـــي تتنـــاول الدراســة الراهنـــة أهـــم الدراســات وثیقـــة الـــصلة بمتغیراتهــا البحثیـــة وهـــي 
الدراســات التــي اســتطاع الباحــث الوصــول إلیهــا، مــع البــدء الدراســات العربیــة ثــم األجنبیــة، مــع 

  .ًبا تصاعدیا من األقدم لألحدث زمنیاترتیبها ترتی
  ):2012عمر الصلیبي، (دراسة 

 الحدیثـة، اإلداریـة المـصطلحات كأحـد االداري الـذكاء مصطلح إبراز إلى الدراسة هدفت
 وبالتـالي المنظمـة تنمیـة فـي اإلداري منهـا بالـذكاء جـزء أو العلیـا اإلدارة تمتـع أهمیـة وبیـان

علـى  الدیمغرافیـة العناصـر بعـض تـأثیر بیـان إلـى كـذلك ، وهدفتالشاملة التنمیة على انعكاسه
  . المنظمة في اإلداري الذكاء
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النتـائج  مـن لمجموعـة الدراسـة وتوصـلت.  التحلیلـي الوصـفي المـنهج واستخدمت الدراسة
 الـذكاء مـصطلح معنـى یـدركون الدراسـة عینـة مـن فقـط%  66 نـسبته مـا  أن:أهمها من كان

 هنـاك وأن قبـل، مـن بهـذا المـصطلح یـسمعوا لـم العینـة مـن% 34 نـسبته مـا ، وأن االداري
 وأن الجامعـة، تنمیـة وبـین اإلداري بالـذكاء الجامعـة فـي العلیـا اإلدارة تمتـع بـین قویـة عالقـة
 یتـأثر وال الـوظیفي والمـستوى العلمـي المـستوى بمتغیـر یتـأثر العلیـا اإلدارة اإلداري لدى الذكاء
  .الدخل مستوى أو العمر أو الجنس بمتغیر
  ) :2013عصمت،  فهین و علي فرست( دراسة

 فـي الـصحیة الخدمـة جودة أبعاد تعزیز في اإلداري الذكاء دور تحدید إلى البحث هدف
 االعتبـار بنظـر یأخـذ فرضـي مخطـط علـى باالعتمـاد دهـوك مدینـة في الحكومیة المستشفیات

 بـین والتـأثیر االرتبـاط عالقـة لتحدیـد أساسـیتین فرضـیتین وأعتمـد المتغیـرین، بـین العالقـة
 بظهـور االسـتنتاجات، أهـم وتمثلـت. اسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي. البحـث متغیـرات
 وتوصـل . اإلداري الـذكاء بمفهـوم المبحوثـة المستـشفیات اإلدارات قبـل مـن والحرص االهتمام
 تمتلكهـا التـي القـوة نقـاط مـن االسـتفادة محاولـة أهمهـا المقترحـات مـن مجموعـة إلـى البحـث

 الخدمـة علـى الواضـح تأثیرهـا النتـائج أظهـرت التـي اإلداري بالـذكاء یخـص فیمـا المستـشفیات
 . العقلي الذكاء بعد متغیرات وخاصة المقدمة
  ):2018عباس حنون ونور شاكر، ( دراسة

 بحـسب الفـروق ّوتعرف االقسام، لمدیري اإلداري الذكاء ّإلى تعرف الحالي البحث هدف
 بحـسب الفـروق ّوتعـرف التواضـع، ّوتعرف .والتخصص والعمر، سي،االدر والتحصیل الجنس،
    .التواضع اإلداري، الذكاء بین االرتباطیة العالقة ّوتعرف. نفسها فیةاالدیمغر تاالمتغیر

 اإلطـار فـي ضـوء الحـالي البحـث نتـائج وأظهـرت .اسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي
 إداري ذكـاء هنـاك لـیس أنـه ذلـك فـي بمـا االسـتنتاجات مـن عـددا وتـضمنت المعتمـد، النظـري

 اإلداري، الـذكاء فـي فیـةاالدیموغر تاالمتغیـر بـین تفاعـل أي هنـاك ولـیس األقـسام، مـدیري لـدى
 اإلنـاث، لـصالح والتواضـع الجـنس بـین عالقـة وهنـاك األقـسام، مـدیري لـدى تواضـع هنـاك وأن
 الـذكاء بـین إیجابیـة عالقـة وهنـاك التواضـع، فـي فیـةاالدیموغر تاالمتغیـر فـي فـروق توجـد وال

  . والتواضع اإلداري
  ):Gardner & Stough ،2002 جاردینر وستوج(دراسة 

 التنبـؤ علـى القـدرة فـى العـاطفي الـذكاء اسـتخدام إمكانیـة مـن هدفت الدراسة إلى التحقـق
اسـتخدمت ). التـدخل بعـدم والقیـادة التبادلیـة والقیـادة التحویلیـة القیـادة( اإلداریـة القیـادة بأنمـاط

  . الدراسة المنهج الوصفي
 التحویلیـة والدرجـة القیـادة نمـط بـین موجبـة قویـة عالقة هناك أن الدراسة نتائج وأظهرت

إیجابیـا مـع  تـرتبط العـاطفي للـذكاء المكونـة العوامـل جمیـع أن كمـا العـاطفي، للـذكاء الكلیـة
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الشخـصي،  االهتمـام اإلیحـائي، والتحفیـز المثـالي، أثیرالتـ (التحویلیـة للقیـادة الفرعیـة العوامـل
العـاطفي  للـذكاء الكلیـة الدرجـة بـین سلبیة عالقة وجود النتائج أوضحت كما ،)العقلیة االستثارة
التبادلیـة،  والقیـادة العـاطفي الـذكاء بـین عالقـة وجـود عـدم إلـى التـدخل، باإلضـافة بعدم والقیادة
القیـادة  أبعـاد أحـد( المـشروطة والمكافـآت العـاطفي الـذكاء بـین موجبـة عالقـة وجـود رغـم وذلـك

 االضـافى والجهـد والرضـا الفعالیـة فـى المتمثلـة القیـادة نتـائج بـین عالقـة ووجـود ،)التبادلیـة
  .بالذكاء العاطفي

  ) :Lopes et al ،2003لوبیز وآخرون (دراسة 
وهـى  الشخـصیة  وسـمات العـاطفي الـذكاء بـین إلـى معرفـة العالقـة هـدفت الدراسـة

 فـى منهـا كـل ومـساهمة) الـضمیر یقظـة ، ،التوافقیـة االنفتاحیـة ، االنبـساطیة ، العـصبیة(
  . استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. االجتماعیة العالقات لنوعیة الفرد استیعاب

 العالقـات عـن الفـرد ورضـا العـاطفي الذكاء بین عالقة إلى وجود الدراسة هذه وتوصلت
 المـشاعر إدارة علـى القـدرة مـن مرتفـع مـستوى الـذین لـدیهم األفـراد إن حیـث االجتماعیـة
 واسـتیعاب اآلخـرین مـع اإلیجابیـة العالقـات الـذاتي عـن للتقریـر عرضـة أكثـر هـم واالنفعـاالت

 هنـاك وأن المقـربین األصـدقاء مـع العالقـات الـسلبیة عـن للتقریـر عرضـة وأقـل األبـوین دعـم
 وتبـین الضمیر، ویقظة الموافقة نمط الذاتیة مع واالنفعاالت المشاعر إدارة بین إیجابیة عالقة
 الشخـصیة بمقیـاس عالقتـه فـى وصدق تمییزي تقاربى بصدق یتمتع العاطفي الذكاء أن أیضا

  .اللفظى والذكاء
  ):Victoria ،2004فكتوریا (دراسة 

 أبعـاد كانـت  إذا ومـا العـاطفي، بالـذكاء المرتبطـة هدفت الدراسة إلى اختبار الـسلوكیات
 تنظـیم ، اسـتخدام العواطـف العواطـف، فهـم وتقویمهـا، العواطـف ادراك(للقائـد العـاطفي الـذكاء

 سـلوكیات للمـشاركة فـى واسـتعدادهم بـه، المروؤسـین ثقـة بزیـادة التنبـؤ مـن تمكـن )العواطـف
  . استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. التنظیمیة المواطنة

 عـامال تمثـل عنهـا العواطـف والتعبیـر إدراك علـى القائـد درةقـ أن الدراسـة نتـائج وأشـارت
 تقیـیم علـى القـدرة القائـد عندما یمتلـك وبالتالى به، المرؤوسین ثقة تطویر فى وضروریا إیجابیا

 نتـائج الدراسـة اوضـحت كـذلك بقائـدهم، المرؤوسـین ثقـة مـن یزیـد فذلك العاطفة، عن والتعبیر
 التنبـؤ فـى یـسهم الـذي الـذكاء العـاطفي أبعـاد مـن الوحیـد البعـد هـو العواطـف اسـتخدام أن

  .التنظیمیة المواطنة بسلوكیات
  ):Rosete&Ciarrochi ، 2005روستي وكیاروشي ( دراسة

 والـذكاء الشخـصیة، وأنمـاط العـاطفي، الـذكاء بـین العالقـة هـدفت الدراسـة إلـى اختبـار
  . واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي .  القیادة وفاعلیة ، اإلدراكى

 مستوى مع معنوي بشكل یرتبط المرتفع العاطفي الذكاء إلى أن نتائج الدراسة وتوصلت
 التنبـؤ یمكـن حیـث العواطـف إدراك علـى القـدرة الخـصوص عنـصر وجـة وعلـى القیـادة فاعلیـة
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 الذكاء ومعامل خمسةال الشخصیة العوامل أن ًتبین أیضا وقد القیادة، فاعلیة بمدي خالله من
 الدراسـة نتـائج أظهـرت كما ، والقیادة العاطفي بین الذكاء العالقة فى وسیط دور لهما یكن لم
  .أعمالهم فى ًتحقیقا لإلنجازات أكثر هم ًعاطفیا األذكیاء القادة ان

  ): Sy et al ،2006سي وآخرون  (دراسة
 الـوظیفي واألداء الرضـا الـوظیفي علـى العـاطفي الـذكاء تـأثیر هدفت الدراسة إلى معرفـة

 والرضـا الـوظیفي، علـى األداء للمـدیرین العـاطفي الذكاء تأثیر اختبار إلى باإلضافة للعاملین،
 وجـود: إلـى نتـائج الدراسـة وتوصـلت. استخدمت الدراسة المـنهج الوصـفي . للعاملین الوظیفي
 وجـود ارتبـاط إلـى باإلضـافة هـمل الوظیفي والرضا للعاملین العاطفي الذكاء بین إیجابي ارتباط
 بـین ارتبـاط إیجـابي وجـود علـى عـالوة الـوظیفي، واألداء للعـاملین العاطفي الذكاء بین إیجابي
 العـاطفي الـذكاء بین إیجابي ارتباط وجود. للعاملین الوظیفي والرضا للمدیرین العاطفي الذكاء

 ذوى العـاملین مـن أكثـر المـنخفض الـذكاء العـاطفي ذوى للعـاملین الـوظیفي والرضـا للمـدیرین
  . المرتفع العاطفي الذكاء

  ):Suliman & Al-Shaikh،2007سلیمان والشیخ (دراسة 
 إدراك(العمـل  مخرجـات علـى التـأثیر فى العاطفي الذكاء دور هدفت الدراسة إلى تعرف

استخدمت الدراسـة  . المتحدة العربیة اإلمارات فى) واإلبداع االبتكار إلى واالستعداد ، الصراع
 إدراكهـم فـى العـاملین بـین جوهریـة اختالفـات وجـود :الدراسـة نتـائج أظهـرت. المـنهج الوصـفي

 والعمـر الجـنس مـن لكل وفقا وذلك واإلبداع إلى االبتكار واالستعداد والصراع العاطفي للذكاء
 أعلـى ویاتمـست تظهـر المرتفـع التعلیمـى المـستوي ذوي األفـراد. الخدمـة ومدة التعلیم ومستوي

 المـستوي ذوي األفـراد یمیـل .األقـل التعلیمـى المـستوي ذوي مـن األفـراد العـاطفي الـذكاء مـن
 مـن مرتفعـة ومـستویات ، مـن الـصراع أقـل مـستویات إظهـار إلـى العاطفي الذكاء من المرتفع

 أعلـى مستویات لدیهم المرتفع التعلیمى المستوي ذوي األفراد. واإلبداع االبتكار إلى االستعداد
  .األقل التعلیمى المستوي ذوي األفراد من االبتكار واإلبداع الى االستعداد من

  ): Ruestow ،2008روستو  (دراسة
 الوظیفى وااللتـزام الرضا من كال على العاطفى الذكاء تاثیر هدفت الدراسة إلى اختبار 

 االلتـزام و الـوظیفي الرضـا علـى یـوثر للقـادة العـاطفي الـذكاء مـستوي كـان إذا التنظیمـي ومـا
اسـتخدمت الدراسـة المـنهج .  العامـة اإلنـسانیة الخدمـة فـي منظمـات للمرؤوسـین التنظیمـي
  . الوصفي

 ومـستوى للقائـد العـاطفي الـذكاء بـین مـستوي جوهریـة عالقـة وجـود أكـدت النتـائج وقـد
 مـستوى بـین عالقـة إلـى عـدم وجـود كمـا أشـارت نتـائج الدراسـة لمرؤوسـیه، الـوظیفي الرضـا
  . التنظیمي لمرؤوسیه وااللتزام القائد العاطفي الذكاء
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 فــي حــدود –یتــضح مــن اســتعراض الدراســات الــسابقة وخاصــة العربیــة منهــا وهــي قلیلــة 
 أهمیــة الـذكاء اإلداري وتــأثیره اإلیجـابي فـي الــسلوك وضـرورة العمــل علـى تحلــى -علـم الباحـث

 اسـتفادت الدراسـة الراهنـة مـن الدراسـات القیادات یه النعكاساته الداعمة علـى المرؤوسـین، وقـد
الــسابقة فــي تــدعیم المــشكلة واإلطــار النظــري، وتختلــف الدراســة الراهنــة عــن الدراســات الــسابقة 

  .  في كونها تتناول الذكاء اإلداري لدى قیادات التربیة والتعلیم بدولة الكویت
  :إجراءات الدراسة

دافها ســـارت الدراســـة وفـــق الخطـــوات لإلجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة الراهنـــة، وتحقیـــق أهـــ
  :التالیة

: نـاولاالطالع على األدبیات التربویة والعلمیة المتخصصة؛ من أجل تقدیم إطار نظـري یت -
أهمیــــة القیـــــادة التربویـــــة، والوظـــــائف األساســـــیة للقیـــــادة التربویـــــة، أبعـــــاد الـــــذكاء اإلداري، 

حـل الـذكاء اإلداري، أهمیـة اإلداري ومرا بالـذكاء التمتـع خـالل مـن تحـصل التـي التحـوالت
  .ًالذكاء اإلداري، صفات القائد التربوي الذكي إداریا، وأسس نجاح الذكاء اإلداري

 .إعداد وتصمیم أداة الدراسة، والتأكد من صدقها وثباتها -
 .مجتمع الدراسة وعینته الممثلة له تحدید  -
  .  تطبیق أداة الدراسة على عینة الدراسة -
 .ً إحصائیا، واإلجابة عن أسئلة الدراسة رصد النتائج ومعالجتها -
تقدیم المقترحات المناسبة لتنمیة الذكاء اإلداري لـدى القیـادات التربویـة بالمرحلـة المتوسـطة  -

   .تفي الكوی
  :اإلطار النظري

فیمـا یلــي تـستعرض الدراســة الحالیـة محــاور إطارهـا النظــري، والمتمثـل فــي تعـرف أهمیــة 
 التـي ألساسـیة للقیـادة التربویـة، وأبعـاد الـذكاء اإلداري، التحـوالتالقیـادة التربویـة، والوظـائف ا

اإلداري ومراحـل الـذكاء اإلداري، أهمیـة الـذكاء اإلداري،  بالـذكاء التمتـع خـالل مـن تحـصل
ـــذكاء اإلداري وتفـــصیل مجمـــل النقـــاط . ًصـــفات القائـــد التربـــوي الـــذكي إداریـــا، وأســـس نجـــاح ال

  .السابقة كما یلي
   :التربویة القیادة أهمیة

 منهـا النامیـة خاصـة المجتمعـات حاجـة تـزداد لهـذا الحیـاة، ًرئیـسا فـي ًدورا القیـادة تلعـب
 أن یعني وهدا .أدائها بمستوى االرتقاء أجل من فیها المؤسسات إدارة على القادرین القادة إلى

 وتـسیر تنظمهـا قیـادات إلـى حاجـة فـي أنواعهـا بمختلف البشریة والمؤسسات المنظمات جمیع
 العالقـات مـن ومعقـدة كبیـرة مجموعـة علـى تـشتمل كونهـا التربویـة المؤسـسات منهـا أعمالهـا،
 بـشكل اإلنـساني الـسلوك فـي تأثیرها في القیادة أهمیة وتبرز .فیها العاملین دااألفر بین السائدة
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أسـامة (إجمـال أهمیـة القیـادة التربویـة فـي خـاص، ویمكـن  بـشكل اإلداري الـسلوك وفـي عـام،
  ):21، 2012خیري، 

 .المستقبلیة وتصوراتها المدرسة، خطط وبین العاملین، بین الوصل حلقة أنها -
 .واالستراتجیات والسیاسات المفاهیم طاقة بداخلها تنصهر التي البوتقة أنها -
 .  المرسومة األهداف تحقیق أجل من المدرسة قیادة أنها -
 .اإلمكان بقدر السلبیة الجوانب وتقلیص المدرسة، في اإلیجابیة لقوىا تعمیم -
   .لعملها الالزمة الخطط ورسم العمل، مشكالت على السیطرة -
  .األعلى والمورد األهم الرأسمال أنهم إذ األفراد، ورعایة وتدریب تنمیة -
  .المدرسة لخدمة وتوظیفها المحیطة التغیرات مواكبة -
 لـألداء، المكبلـة والقوانین اللوائح عدد تخفیض خالل من التمیز تأكید في مهم دور للقیادة -

 والقدوة والعاملین القائد بین المتبادلة والثقة الذات احترام خالل من التنظیمي السلوك ودعم
 .الحسنة

 فـي المـشاركة مثـل األسـالیب مـن العدیـد خـالل مـن العـاملین تنمیـة مـسئولیة القیـادة تتـولى -
 .العاملین قدرلت وتنمیة وتحدیث السلطة، وتفویض العمل،

 والمـوارد، األمـور، وأولیـاء والطـالب، العـاملین، مـن كثیـرة مجموعـات مـع القائـد یتعامـل -
 األطـراف مـصالح مـع تتعـارض قـد أهـداف تحقیـق إلـى األطـراف كل وتسعى والحكومات،

 .األخرى
 تحقیـق فـي ًأیـضا بـل المدرسـة، مـصالح تحقیـق فـي فقـط لـیس مهـم دور الحدیثـة للقیـادة -

 .كافة المجتمع أهداف ومصالح
 :للقیادة التربویة األساسیة الوظائف

 الوظـائف هـذه وتختلـف المهـام مـن مجموعـة فـي للقیـادة األساسـیة الوظـائف تتحـدد
طـارق البـدري، (التربـوي مـا یلـي القائـد بهـا یقـوم التـي المهـام ومـن الجماعـة طبیعـة بـاختالف
2001 ،90 :( 

تجعلـه  التـي الواعیـة المعرفة من قدر القائد في یتوفر أن یجب حیث: للفكر كمصدر القائد -
   .الروحي وقائدها جماعته ألفراد الموضوعي المصدر

 بعـض ففـي الجماعـة فـي والخبـرة المعرفـة مـصدر الغالـب فـي فالقائـد : كخبیـر القائـد -
  .واإلداریة الفنیة والخبرة بالمعرفة یتمیز لمن القیادة الجماعات تكون
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 ویحـدد للجماعـة العامـة الـسیاسة وضـع القائـد یتـولى حیـث : للـسیاسة كمبـرمج القائـد -
  .لها والتكتیكیة األهداف االستراتیجیة

 والبرنـامج التنفیـذ ووسـائل العمـل وأسـالیب الخطـط وضـع یتـولى فالقائـد : كمخطـط القائـد -
  .الزمني

 مـع العالقـة فـي جيالنمـوذ القیـادي الـسلوك یمثـل فیـو : ورمـز وقـدوة كنمـوذج القائـد -
 وبـذل العمـل وضـبط المـسؤولیة تحمـل فـي للتعامـل والقـدوة األعلـى المثـل المجموعة ویقدم

  .الجهد
 للتعبیـر الخارجیـة عالقاتهـا فـي الجماعة بتمثیل یقوم فهو : للجماعة خارجي كممثل القائد -

  .اآلخرین مع والتزاماتها عن حاجاتها
 تنظـیم بوظیفـة القیادیـة واجباتـه ضـمن فیقـوم : الداخلیـة العالقـات علـى كمـؤثر القائـد -

  .الجماعة أفراد بین والوسیط المسیطر بدور یقوم فهو للجماعة العالقات الداخلیة
مـنح  كیفیـة فـي بقدرتـه یتمیـز فهـو : والـسلبیة اإلیجابیـة التقویمـات إلصـدار كمـصدر القائـد -

  .العدالة عامل وتوفر الخبرة خالل من العقاب أو الثواب
یتعـرف  المجموعـة، حیـث فـي عـضو لكل اإلنساني األبوي بالدور فیقوم : أبوي كراع القائد -

 یهـتم أیـضا مـشاكله، وهـو عـالج فـي ویـساعده الشخـصیة ومعاناتـه كـل فـرد أوضـاع علـى
  .مصالحهم ویرعى بأفراد المجموعة

  :اإلداري الذكاء أبعاد
 والذكاء العقالني الذكاء هما اإلنسانیة القدرات من مجموعتین من اإلداري الذكاء یتكون

 علـى ًاعتمـادا صـائب قـرار اتخـاذ یـستطیع ال فالمـدیر بینهمـا، الفـصل الخطـأ ومـن العـاطفي،
 اعتمـادا ًقـرارا یتخـذ أن للمـدیر یمكـن وال ًأیـضا ووجدانـه قلبـه یستـشیر أن علیـه بـل وحـده ذهنه
 الـدمج محصلة وأن العقلیة، الحسابات ببعض قراره یزن أن علیه إذ فقط والوجدان القلب على
( اإلداري الـذكاء الجدیـد المـصطلح علیـه نطلـق مـا  هـي)والوجـدان الـذهن( والقلـب العقـل بـین

  ):234-233 ،2014 عصمت، وفهین علي فرست
 :العقلي الذكاء -1

 لمعرفـة المفهـوم هـذا حیـث ظهـر عامـة بـصورة الـذكاء مراحـل كـأول العقلـي الـذكاء یأتي
 منتصف في العقلي الذكاء مفهوم تبلور  حیث بالذكاء، فرد كل تمتع مدى في الفردیة الفروق
 أمكـن وقـد .العقلـي الـذكاء فـي األفـراد بـین واختالفـات فـروق وجـود ثبـت فقـد الماضـي، القـرن
 الـذكاء معدل مقیاس سمیت التي والمعاییر، االختبارات من عدد بوضع االختالفات هذه قیاس
 الجمـال مـسابقات وفـي الموظفین اختیار في العقلي الذكاء مقاییس على یعتمدون المدراء وبدأ

 الذكاء لتعریف االتجاهات من العدید هناك ظهرت وقد ,العسكریة الكلیات اختبارات في وحتى
 " العقلـي الـذكاءف  ویعـر .الجملا هـذا فـي والكتـاب المفكرین آراء الختالف ًوفقا وذلك العقلي
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 التكیـف علـى الفـرد قـدرة ًأیـضا ویتـضمن مفاجئـة لمواقـف طارئـة والـسدیدة الـسریعة االسـتجابة
  العقلیة قدراته ویعكس العالقات ٕوادراك واالستنباط واالستقراء والمرونة

 والمـشكالت المواقـف فـي مواجهـة السابقة خبراته من واالستفادة السریع للتعلم واستعداده
 علـى یعتمـد الكیفـي جانبـه ولكـن كمیـة بـصفة االختبـارات طریـق عـن قیاسـه یمكن كما الواقعة

  .الزوایا ومتعدد وشامل شخصي تقییم إلى السیكومتریة المقاییس یتجاوز وتعلیل فهم
 :في وتتمثل الممیزات من مجموعة تحدید خالل من العقلي ویعرف الذكاء

 .بیئات أو عدة بیئته مع تفاعله عند الموظف الفرد یمتلكها التي الخاصیة -
 .الغایة أو الهدف بجزء من یتعلق ما كسب أو النجاح على الموظف بقدرة یتعلق -
 .المختلفة الغایات والبیئات مع التكییف على الموظف قدرة مدى على یعتمد -

 یخـص فیمـا للمدیر العقلي الذكاء مدى عن تعبر والتي المطلوبة العقلیة القدرات وتتمثل
 وهندسـة تنظـیم الـسانحة، الفرصـة واكتـشاف ابتكـار :كـاآلتي اإلداري بالـذكاء التمتـع مجـال

 األزمـات إدارة حـدوثها، قبـل المـشكالت مـن الوقایـة والمـشروعات، واإلجـراءات العملیـات
  . للمشروعات االستراتیجي التخطیط وقوعها، قبل والكوارث

 :العاطفي الذكاء -2

 العالقــات ٕوادارة الــذات بــإدارة الخاصــة بالقـدرات العــاطفي الــذكاء مفهــوم یتعلـق
 ، ویختلـف  التـسعینیات فـي رسـمي بـشكل ابتكـاره تـم العـاطفي الـذكاء ومـصطلح .االجتماعیـة

 عـرف الـصدد هـذا وفـي نظـرهم وجهـات بـاختالف وذلـك العـاطفي الـذكاء تعریـف حـول الكتـاب
 ذلـك فـي بمـا العاطفیـة للمعلومـات الدقیقـة المعالجـة  علـىةالقابلیـ " بأنـه العـاطفي الـذكاء

 واختلـف. اآلخـرین وتركیبهـا وتنظیمهـا ولـدى الـنفس فـي المـشاعر بتمییـز لمتعلقـةا المعلومـات
 قبـل مـن اعتمـدت التي المقاییس الختالف ًتبعا وذلك العاطفي الذكاء أبعاد تحدید في الباحثون

 : وهي العاطفي، أبعاد الذكاء حول الباحثون هؤالء
 العواطـف وأفكـاره المرتبطـة  بهـذه وانفعاالتـه بمـشاعره الفـرد وعـي ویعنـي: الـذات فهـم -

  .واالنفعاالت
 وضـبطها مـشاعره فـي فن تهدئة النفس وقـدرة الفـرد علـى الـتحكم تعني  وهي :الذات إدارة -

 الحیـاة لمعنـى تفتقـر روح أو معنـى بـال تـصیر دون مـشاعر مـن فالحیـاة منعهـا ولـیس
 .الحقیقیة

 الـذكاء فـائق بهـا الفـرد یـزیتم التـي الذاتیـة المواهـب استكـشاف وتعنـي :الـذات تحفیـز -
 .واإلبداع
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 العواطـف إدارة علـى القـدرة إذ أن اآلخـرین مـع التواصل مهارات  وهي :االجتماعي الفهم -
 .وسلیم صحي نحو على العالقات أساس تناول هي اآلخرین والمشاعر

 ومرونتها الذات بقدرة ترتبط مهارة اجتماعیة  وهي):االجتماعیة المهارات( العالقات إدارة -
 فـي من الـدخول ًبدال االجتماعیة الصراعات مع التكییف على له القابلیة الفرد تجعل التي

 .المنافسة
 التعامـل: من وتتشكل الذكي للمدیر المطلوبة العاطفیة والسمات الذهنیة القدرات وتتمثل

 واسـتعراضتهم توجهـا وفهـم إلـیهم واإلنصات جدیدة أفكار والزبائن، تولید الموظفین األفراد مع
 اآلخـرین فـي والتـأثیر واإلقنـاع التفـاوض الـذهني،مهارات العـصف باسـتخدام المختلفـة البـدائل

 لألحـداث، المتوقعـة الـسیناریوهات اسـتلهام علـى والقدرة السادسة الحاسة أو وتحفیزهم،البصیرة
   .وقوعها عند والكوارث األزمات إدارة

 :اإلداري بالذكاء التمتع خالل من تحصل التي التحوالت
 اإلداري بالـذكاء المتمتـع المـدیر مـستوى إلـى بالمـدیر تنتقـل أساسـیة تحـوالت سـتة توجـد

  ):226-225، 2012عمر الصلیبي، (كاآلتي  وهي
 ومـشاركة الـشورى مبـدأ المتواضـعین قـرارات فـي یتـوفر حیـث التواضـع، إلـى الكبریـاء مـن -

 والتـي الجماعیـة القـرارات إلـى واللجـوء القـرارات الفردیـة، عـن البعـد وبالتـالي فیهـا اآلخـرین
 عـن خـوف والبعـد اآلخـرین مـن المقاومـة مـن وأبعـد والنجـاح، للتطبیـق قابلیـة أكثـر تعتبـر
 التركیـز إلى الذات عن التركیز نقل في اإلداري التواضع ویتلخص المدیر، قرارات مخالفة
 الموضـوعیة دائـرة إلـى الـضیقة األنانیـة دائـرة مـن محاولـة لالنتقـال ویمثـل الفریـق علـى

  .الواسعة
 اإلنـشغال التحـول هـذا ویمثـل المـشكالت، علـى التركیـز إلـى الحلـول علـى التركیـز مـن -

 أفـضل عـن البحـث ًدائمـا المـدیر یـستطیع مـن خاللهـا والتـي المشكالت، تطورات بمعالجة
  .الحلول عن البحث من ًبدال الحلول

 اإلبتكاریـة تقییـد عـن البعـد التحـول هـذا ویمثـل الحـافزة، األسـئلة إلـى الجـاهزة اإلجابـة مـن -
 التحول هذا ولتحقیق الممكنة، البدائل كافة وتجریب واكتشاف بالفضول، الخمول واستبدال

 تـشجیع جدیـدة، إجابـات لتولیـد یلقـي، یـسعى ممـا أكثـر  ینـصت:أن المـدیر واجـب ضـمن
 .اإلتفاق ال الوفاق مساندة الخالف، ال اإلختالف

 تلـو مـرة القیـاس وتعید تقیس أن( المعایرة إلى المخاطرة من المقاییس، إلى األحاسیس من -
 .)األخرى تلو المرة بناءه تعید البناء ثم تهدم أن من أفضل األخرى،

 الموقـف فـي لیـست اإلنـشغال یعنـي الـذي الموقفیـة، بعد ما اإلدارة إلى الموقفیة اإلدارة من -
 للمـشاكل الحلـول إیجـاد فـي ًأیـضا اإلنـشغال ٕالحلـول وانمـا إیجـاد فـي والمرونـة الحـالي

  .المتوقعة المستقبلیة
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 طریـق عـن الممكنـة البـدائل جمیـع بـین المفاضـلة یعني والذي الغایات، إلى الممكنات من -
  .الممكنة السبل بجمیع إلیها الطریق للوضول ورسم الغایات وضع

  :مراحل الذكاء اإلداري
  ):344عباس حنون ونور شاكر،، (هي  مراحل اإلداري وللذكاء

 األهـداف بـین والتفریـق بـشكل مناسـب المـشكلة تحدیـد خالل من وتتم المهام، مرحلة إدارة -
 منهـا، المعقـول األهـداف وتحدیـد لتحقیـق المحتملـة العقبـات والثانویـة، وتوقـع األساسـیة
 أو راحـاتاالقت والـضعف فـي القوة نقاط وتوضیح األساسیة االفتراضات دقة مدى وفحص
  .على المعلومات للحصول السبل أفضل اآلخرون، وتحدید یطرحها التي الحجج

 یمكـن استخالصـها ال التـي باالسـتنتاجات االعتـراف خـالل مـن وتـتم األفـراد، إدارة مرحلـة -
الوضـع،  فـي التـي تـشارك والمجموعـات األفـراد ودوافـع أجندات خاص، وتعرف التبادل من

مجـال االتـصاالت،  أو اإلجـراءات إلـى األفـراد مـن المحتملـة العاطفیـة الفعـل ردود وتوقـع
 والنظـر للتـأثیرات .الـصراع محـور هـي التـي النظـر ووجهـات األساسـیة القـضایا وتحدیـد

 للعمـل، والتـوازن معین مسار اتخاذ عن تنجم قد التي العواقب مقصودة غیر أو المحتممة
   .المصلحة أصحاب لجمیع المختلفة االحتیاجات بین

 عـن تكـشف قـد التـي الفعـل ردود وتـشجیع متابعـة خـالل وتـتم مـن الذاتیـة، اإلدارة مرحلـة -
 لتحـسین الفهـم هـذا بـه واسـتخدام الخاصـة الشخـصیة التحیـزات الحكـم، وتعـرف فـي خطـأ

 بـشكل اإلجـراءات، والتعبیـر أو األفكـار فـي الخطیـرة الخاص، واالعتراف بـالعیوب التفكیر
 عنـد اآلخـرین باعتراضـات آخـرون، واالعتـراف حجـج فـي األساسـیة العیـوب عـن مناسـب

 .بالعمل مشكلة وجود

  :أهمیة الذكاء اإلداري
  ):51-50، 2014خالد محمد، (یلعب الذكاء اإلداري دورا مهما في القیادة یتمثل في  -
 األهـداف  تتمثـل :تحقیقهـا نحـو والتوجـه والغایـات باألهـداف الجمـاعي الـشعور تنمیـة -

 العـاطفي الـذكاء یـساعد وقـد القائـد، یـضعها التـي الرؤیـة فـي بالمنظمـة  الخاصـةوالغایـات
 لعواطفهم القادة فاستخدام ، للمنظمات او للجماعات مقنعة رؤیة على تطویر القادة هؤالء

 الفـرص ، القـضایا و والتهدیـدات ، بالتحـدیات المتعلقـة معالجـة المعلومـات مـن یعـزز قـد
 العملیـات مـن معینـة أنـواع تـسهیل في دورا العواطف حیث تلعب ، المنظمات تواجه التي

 اإلبـداع تعـزز أن یمكـن االیجابیـة المزاجیـة أن الحـاالت ، سـالفا ذكـر فكمـا ، اإلدراكیـة
  .االستقرائي و التكاملي والتفكیر

 سـبیل فـى : المنظمـة فـي التعـاون و والتفـاؤل ، والثقة والحماس اإلثارة على والحفاظ خلق -
 تلـك تـأثیر ومعرفـة مرؤوسـیه، مـشاعر تقیـیم علـى قـادرا یكـون ان القائـد علـى یجـب ذلـك



الذكاء اإلداري لدى القیادات التربویة بمدارس المرحلة المتوسطة في 
 صالح كساب ثاني الظفیري/ د دولة الكویت

 

 
 

126 

 و الظـروف مختلـف فـي أفعـالهم ردود توقـع علـى قـادر یكـون أن ایـضا ، ویجـب المشاعر
 یـشعر مـا بـین التمییـز إلـى یحتـاج كمـا ، بفعالیـة المـشاعر تلك ٕوالتغیرات، وادارة األحداث

  .مشاعر من وما یظهرونه ، فعال المرؤوسین به
 صـنع تحـسین فـي عـواطفهم القـادة یـستخدم قـد : والتغییـر القرار صنع في المرونة تشجیع -

 الملحـة االهتمامـات إلـى انتبـاههم لتوجیـه كإشـارات المـشاعر تلـك اسـتخدام فـیمكن القـرار
 تـوفر قـد المـشاعر تلـك محـددات أو أسـباب معرفـة أن كما ، فوریة إلى عنایة تحتاج التي
  . الجماعة داخل مشكالت أو مرتبطة بفرص معلومات للقائد

 ، العـاملین التـزام مثـل العمـل سـلوكیات مـن مجموعـة علـى تـأثیر ذو العـاطفي الـذكاء أن -
 العمالء كما وجد ووالء ، الخدمة وجودة ، واالبتكارات المواهب تنمیة و الجماعي، والعمل

 ، أكثـر بفعالیـة القیـادة  علـى قـادرین العـاطفي الـذكاء مـن المرتفـع المعـدل ذوي األفـراد أن
 لـدیهم الـذین هـؤالء مـن أفـضل قویة شخصیة عالقات وبناء ، ًنجاحا أكثر وظیفیة وتجربة
  . العاطفي  الذكاء من أدنى معدل

 عناصـر  كلهـا والدافعیـة الـذاتي والتنظـیم الـذاتي الـوعي مثـل العـاطفي الـذكاء كفـاءات أن -
مـواطن  علـى التعـرف علـى الفـرد قـدرة تحـسین علـى تعمـل فهي ، العمل محیط في أساسیة

 مـسئولیة وتحمـل ، المرونة ٕواظهار ، الجید الذاتي التقدیر ،وتنمیة الشخصیة وضعف قوة
 .النجاح  حتى والمثابرة المبادرة واتخاذ الشخصیة، األفعال

 الـذكاء یـشیر أن حیـث العمـل، فـرق أداء تحـسین فـي ًبـارزا ًدورا یلعـب العـاطفي الذكاء أن -
 الذاتیـة ومـشاعر بمـشاعرهم والـوعي إدارة مـن الفریـق أعـضاء یمكـن المرتفـع اطفيالعـ

 ألداء الهامـة المحـددات مـن العواطـف ٕوادارة الـوعي قـدرات وتعد اآلخرین، الفریق أعضاء
 فاعلیـة أكثر عالقات على الحفاظ على تساعد القدرات هذه أن إلى باإلضافة فرق العمل،

 القـرار صـنع وعملیـة للمعلومات أفضل تبادل في العالقات تلك وتسهم العاملین، باقي مع
  .العمل فرق داخل

  :ًصفات القائد التربوي الذكي إداریا
لیتـصف بالـذكاء اإلداري،  بهـا تحلـىیالقائـد التربـوي أن  على الصفات من مجموعة توجد

  ):19، 2015مقراش فوزیة، (نها یب من
 المهـارات مـن واسـعة مجموعـة امـتالك القائـد التربـوي علـى جـبی  إذ :ةیـالفكر المهـارات -

 وفهم استنباط على القدرة وتشمل ر،یوالتعب ریالتفك وضوح تجاوز بساطة جبی ة، إذیالفكر
 اسـتنتاجات واسـتخالص اهـایومزا المنافـسة وجهـات نظـر علـى الحكـم المعقـدة، الحجـج

 . المتاحة األدلة إلى استنادا مةیحك
تعتبـر  والتـي ةیالشخـص الخبـرات ببعض تحلىی القائد التربوي أن فعلى: ةیالشخص الخبرات -

 أن كمـا الوثـائق، ریتفـس علـى ساعدیـ لغـات عـدة إتقـان المثـال لیسـب فعلـى ًضا،یـأ دةیـمف
 علـى ساعدیـ اإلنترنـت شبكة على البحث بیوأسال المعلومات ایفي تكنولوج التحكم قدرات
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 هـذا فـي ةیـالعمل والخبـرة المعرفـة مـن مختلفـة أنـواع مـن واالسـتفادة المعلومـات لیـتحل
 علـى والقـدرة المـستوى عـةیرف ةیـبحث مهـارات إلـى فـإن القائـد بحاجـة أخـرى بعبـارة المجـال،
 المعلومـات مـصادر ةیـأهم إهمـال عنـيی ال وهـذا ةیـاإللكترون انـاتیقواعـد الب اسـتغالل
  . المطبوعة

 القـراءة علـى القـدرة هیـلد كـونی القائـد أن علـى :بـسرعة المعلومـات اسـتغالل علـى القـدرة -
 أو الالئقـة ریـغ المـواد غربـلی نیحـ فـي المعلومـات، مـن رةیـكب اتیـكم وسـرعة امتـصاص

 .عاجل هو ما على والرد مهم هو ما وفهم د،یمف هو ما دیتحد تمكن منی حتى ة،یالهامش
 بـالتطورات االعتـراف علـى القـدرة إلى بحاجة  القادة :ةیئیالب راتیالتغ عابیاست على القدرة -

 ایللقـضا ةیـمیمفاه نمـاذج وبنـاء الناشـئة، المهمـة االتجاهـات دیـوتحد وقوعها، الحرجة عند
 . المدروسة

د یـجی جـاز،یوبإ بوضـوح التواصـل علـى القـدرة إلـى القائـد حتـاجی  :التواصـل علـى القـدرة -
 المعلومـات نتـائج عیـوتوز نقـل مـن تمكنیـ حتـى سواء، حد على والكتابي الشفوي االتصال

  .المعلومات هذه مستخدمي اجاتیاحت تناسب التي بها بالطرق قام التي
 میبالمفـاه تمتعـونی نیالـذ هـم القـادة أفـضل فـإن: الحقـائق واستقـصاء اإلبـداع علـى القـدرة -

 الـذي هـو ضایـأ دیـالج فالقائـد ا،یالقـضا لفهـم ومبتكـرة دةیـجد طـرق عـن واألفكـار والبحـث
  .قةیالحق إلى للوصول الواردة واآلراء عة المعرفةیطب في شككی

  :أسس نجاح الذكاء اإلداري 
، 2011عبـدالزهره جبـار، ( فـي تلخیـصها الـذكاء اإلداري یمكـن نجـاح أسـس أهـم مـن

12-13(:  
 التغیـر بـه والتجدیـد نعنـي بالمنظمـات، التجدیـد فـي الـرئیس المصدر هي والمواهب الذكاء -

 محلـه واحـالل إلیها المراد االنتقال األحوال أو الظروف مع ال یتالئم أصبح قدیم شئ لكل
 واألسـتراتیجیات الخطـط والمـضمون كتغیـر بالـشكل عنـه یختلـف أو یغـایره جدیـد شـئ

 العلیا اإلدارة من یتطلب الشرط هذا. والقریب البعید المدیین على المنظمات في واألهداف
 الموهـوب الـذكي ردالفـ مطلـب تـتفهم أن فـي المنظمـة اإلداري الهـرم قمـة علـى تجلس التي
 أي وفـي عالیـة بجدیـة مقترحـه یؤخـذ أن الثـاني الـصف اإلداري فـي وهـو مقتـرح قـدم الـذي

 .مجال كان
 فـي والمعـدات التقنیـة الوسـائل لكـل التطـویر ٕواعـادة التطـویر عـن المـسؤولة هـي المواهـب -

 العلیـا اإلدارة والمقترحـات إلـى األفكـار تقـدیم إلـى ًجـدا، إضـافة قـصیره وبفتـرات المنظمـات
 .  والخدمیة الصناعیة المنظمات أنشطة من نشاط أي وفي
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 التقاعد یحالون إلى یرحلون أو الذین العاملین محل تحل جدیدة كوادر إلى الدائمة الحاجة -
 . المنظمة في

 . وقدراتهم مع مواهبهم تتالئم التي الجدیدة الوظائف لشغل القادة األذكیاء إلى الحاجة -
 قیـادة المنظمـات فـي المـسؤولیة تحمـل علـى القـادرین األذكیـاء األفـراد على المتزاید الطلب -

 األذكیـاء إلـى األفـراد مـستمرة حاجـة هنـاك ألمانیـا مطالبهـا، ففـي مقدمـة فـي الیـوم أصـبح
 ألن وقیـادة إدارة مراكز كي یشغلوا  عام44 -33 من تتراوح التي األعمار ما بین خاصة

 لـذلك المـسؤولیة وتحمل القیادة في فئة أفضل العمریة هي الفئة هذه أن یتوقعون الباحثون
  .العمریة الفئة هذه على الطلب العلماء ارتفاع یتوقع السبب لهذا

 نـادرة علمیـة وعقلیـة بكفـاءات والمتمتعـة ًعالیـا ًتـدریبا والمدربـة الـشابة الذكیـة المواهـب -
 المجتمـع فـي موقـةمتمیـزة ومر مكانـة تشغل وتجعلها المنظمات شأن من ترفع أن تستطیع
 وعلـى للمنظمـة )العلیـا اإلدارة( اإلدارة القائـدة علـى ینعكس النجاح والعالمي، وهذا المحلي
 .سواء حد على على المجتمع وحتى المنظمات تلك في العاملین

  : إجراءات الدراسة المیدانیة
  : مجتمع الدراسة وعینته

تمثل مجتمع الدراسـة فـي جمیـع ممثلـي هیئـة اإلدارة بمـدارس المرحلـة المتوسـطة بمنطقـة 
ــــالغ عــــددهم  ــــة، والب ــــة، (ًعــــضوا وفقــــا آلخــــر اإلحــــصاءات) 996(الفروانیــــة التعلیمی وزارة التربی

وتــم اختیــار عینــة الدراســة بالطریقــة الطبقیــة العــشوائیة؛ كعینــة ممثلــة لمجتمــع ) . 67، 2016
، الــصالح منهــا )190(مفــردة، عــاد منهــا ) 200(م توزیــع أداة الدراســة علــى حیــث تــ. الدراســة

  . استبانة) 175(ألغراض البحث العلمي 
  :أداة الدراسة

لتعــرف واقــع الــذكاء اإلداري لــدى القیــادات ) اســتبانة(قــام الباحــث ببنــاء وتطــویر أداة    
دراسـات الـسابقة، وكـل مـا لـه التربویة بالمرحلة المتوسطة ، من خالل دراسـة األدب التربـوي وال

األول، شمل البیانـات األساسـیة : وتكونت االستبانة من جزئین. صلة بمتغیرات الدراسة الراهنة
والثـاني، شـمل عبـارات االسـتبانة التـي تـم توجیههـا لعینـة الدراسـة . ، الوظیفـة)اختیـاري(كاالسم 

متوسـطة، وأمـام كـل عبـارة خمــسة حـول واقـع الـذكاء اإلداري لـدى القیـادات التربویــة بالمرحلـة ال
خمـــس (ًمتحققـــة بدرجـــة كبیـــرة جـــدا: مـــستویات تقـــیس درجـــة التحقـــق لـــدى أفـــراد العینـــة، وهـــى

) درجتـان( ، بدرجـة قلیلـة)ثـالث درجـات( ، بدرجة متوسـطة)أربع درجات(بدرجة كبیرة، )درجات
یر اســتجابات أفــراد وتــم اعتمــاد القاعــدة الحــسابیة التالیــة لتقــد). درجــة واحــدة( ًبدرجــة قلیلــة جــدا

  :العینة
، ) متوســـــــــطة3.40: 2.60( ،) قلیلــــــــة2.60: 1.80(، )ً قلیلــــــــة جــــــــدا1.80: 1.00(

  ) .ً كبیرة جدا5.00 : 4.20(، )  كبیرة4.20: 3.40(
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  :  صدق األداة-
دق المحكمـــین، حیـــث عرضـــت للتحقـــق مـــن صـــدق أداة الدراســـة تـــم االعتمـــاد علـــى صـــ

ٌوقــد طلــب مــنهم إبــداء الــرأي حــول . االســتبانة بــصورتها األولیــة علــى الخبــراء والمتخصــصین
مـدى صـحة العبـارات، ومناســبتها لمعرفـة واقـع الـذكاء اإلداري لــدى القیـادات التربویـة بالمرحلــة 

راء التعـدیالت، ٕالمتوسطة، مع حریة الحذف واإلضافة للعبارات، وبعـد أخـذ رأي المحكمـین واجـ
عبــارة جــاءت فــي محــور واحــد ) 26(اســتقرت االســتبانة فــي صــورتها النهائیــة، حیــث شــملت 

لتعبـــر عـــن واقـــع الـــذكاء اإلداري لـــدى القیـــادات التربویـــة بمـــدارس المرحلـــة المتوســـطة بدولـــة 
  .الكویت

  :  ثبات األداة-
توزیـع االسـتبانة ، إذ تـم )Test- Re –test(تـم حـساب الثبـات بطریقـة إعـادة االختبـار 

، بخـالف عینـة )10(على عینة مبدئیة من القیادات التربویـة بالمرحلـة المتوسـطة، بلـغ عـددهم 
الدراسة، وبعد مضى أسبوعین تم إعادة تطبیق األداة علـى نفـس العینـة، وبعـد ذلـك تـم حـساب 

 .).81 (معامل االرتباط لألداة وفق معادلة بیرسون التنبؤیة، وبلغ معامل ثبات األداة ككل
  :نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرها

فیمـا یلــي أهــم نتــائج الدراســة المیدانیــة وذلـك بعــد تطبیــق أداة الدراســة، ومعالجــة البیانــات 
ًإحصائیا، حیث یتم هنا تعرف واقـع الـذكاء اإلداري لـدى القیـادات التربویـة بالمرحلـة المتوسـطة 

. یــة، وذلــك مــن خــالل ترتیــب عبــارات األداةفــي ضــوء الواقــع الفعلــي المعــاش بمنطقــتهم التعلیم
  :وهو ما یوضحه الجدول التالي
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ترتیب عبارات واقع الذكاء اإلداري لدى القیادات التربویة من وجهة نظر عینة : )1(جدول
  الدراسة

المتوسط  العبارات م
 الترتیب الحسابي

 الرابع 3.96 القرارات واتخاذ العمل أحب إدارة 1
 الثالث 3.97 سواء حد على والعاملین بالعمل اهتم 2
 األول 4.32 األعمال إلنجاز سبیل وهي لتطویر قدراتي اسعى 3
 السابع 3.80 العاملین مع الصداقات تكوین على احرص 4
 التاسع عشر 3.14 العاملین بین والمشاركة لإلبداع جو مناسب اوفر 5
 الخامس 3.92 مع العاملین التعامل في متجددة أسالیب اتبع 6
 السادس 3.81 األزمات في العاملین مع اتعاطف 7
 الثاني 4.03 فیما بینهم الفردیة الفروق بحسب العاملین اوجه 8

 مـع للتواصـل بإیجابیـة اإلنـسانیة العالقـات اسـتثمر 9
 السادس عشر 3.27 العاملین

 علـى وأشـجعهم بـین العـاملین النزاعـات حـل أحـاول 10
الثالث  3.05 التعاون

 والعشرون
 الثامن 3.72 األهداف إلى للوصول الجماعة بروح أعمل 11

السادس  2.83 إنجازه في تقدمي مدى ألرى به ما أبدأ تاریخ اثبت 12
 والعشرون

الحادي  3.09 .أفضل بشكل أنجزها كي أهدافي أولویات احدد 13
 والعشرون

 الحادي عشر 3.52 اإلدارة في بخبراتي المتراكمة الصعبة المواقف اواجه 14
 الخامس عشر 3.29 العمل معوقات دراسة بعد قراراتي اراجع 15
 الرابع عشر 3.37 بسهولة الجدیدة المواقف االجتماعیة مع اتوافق 16
 الثامن عشر 3.18 األصوب تكون عندما العاملین نظر وجهات اتبنى 17
 الثاني عشر 3.51 تفكیري من جزءا ومعوقاته العمل، تأخذ مشكالت 18
الثاني  3.07 بشكل مناسب العاملین أفعال معرفة بعد قراري اتخذ 19
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المتوسط  العبارات م
 الترتیب الحسابي

 والعشرون
 السابع عشر 3.22 العمل في مشكلة تواجهني عندما وتحدي نشاطا ازداد 20

الخامس  2.88 العمل معوقات عند مواجهة انفعاالتي اضبط 21
 والعشرون

 العشرون 3.10 معي تعارضت لو حتى العاملین نظر وجهة اتقبل 22
 الثالث عشر 3.45 وأعمل اتجاوزها ولكني معوقات بالعمل، أواجه 23
 العاشر 3.58 بها أقوم التي األعمال مسؤولیة اتحمل 24
 التاسع 3.61 العاملین مع تعاملي في المودة عالیة من درجة أظهر 25

الرابع  2.94 معي یتفق ال من مع حتى بود مشاعري عن أعبر 26
 والعشرون

مــن الجــدول الــسابق یتــضح أن عبـــارات أداة تعــرف واقــع الــذكاء اإلداري لــدى القیـــادات 
التربویــة بالمرحلــة المتوســطة بدولــة الكویــت قــد تحققــت بــدرجات متفاوتــة مــن وجهــة نظــر أفــراد 

) 26، 22-19، 17 -15، 13-12، 10 -9، 5(فقـــــد تحققـــــت العبـــــارات . عینـــــة الدراســـــة
فتحققـت بدرجـة ) 25 -23، 18، 14، 11، 8 -6، 4، 2-1(بدرجة متوسطة، أما العبـارات 

وتتفــق هــذه النتیجــة مــع نتــائج دراســة . ًبدرجــة كبیــرة جــدا) 3(كبیــرة، فــي حــین تحققــت العبــارة 
 إداري، بـذكاء تتـسم الدراسـة أن عینـة إلـى یـشیر بمـا، )2018 عبـاس حنـون ونـور شـاكر،(

 والـسماح التحدیات، ومواجهة تطویر عملها على تساعدها التي باألسالیب واضح اهتمام ولها
 المتـسارعة، والتحـوالت المحیطـة، لمواكبة التغیرات والتجدید الروتین، وتخفیف العمل، بتطویر
 بـدوره العامـل تـشعر تقالیـد ٕواشـاعة للمعـاییر المهنیـة، واالمتثـال بإیجابیـة، العـاملین آراء وتقبل

 فـي األولـى وهـي الخطـوة اآلخـرین، بینـه وبـین العالقـة ّوترسـخ قدراتـه، وتطـور ،اإلنتـاج فـي
 رؤیة من اإلداري الذكاء حیث ینبع؛ تطور المجتمع إلى یقود مما الجماعي العمل روح ترسیخ
 ویـؤثر القیـادة التربویـة، شخـصیة إلـى تكامـل ویـؤدي راجعـة وتغذیـة واتـصال وأسـلوب وسـلوك
  .العمل وانسیابیة الناس، معامالت إنجاز على وینعكس األبعاد، جمیع من علیها

 إلنجاز سبیل وهي لتطویر قدراتي اسعى" والتي تنص على ) 3(كما یتضح أن العبارة 
، قد جاءت في المرتبة األولي بالنسبة لترتیـب عبـارات األداة، وذلـك مـن وجهـة نظـر  "األعمال

، وهـي نتیجـة منطقیـة؛ لكونهـا تـشیر لتمتـع )4.32(أفراد عینة الدراسة، وبمتوسط حسابي قـدره 
أفراد العینة بحس قیادي واضـح وذكـاء إداري لتفهمهـا أن نقطـة االنطـالق نحـو النجـاح وتجویـد 
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مــــن ســــعیها لتطــــویر قــــدراتها وتعــــرف نقــــاط قوتهــــا وتــــدعیمها ونقــــاط الــــضعف األداء ینطلــــق 
  . وعالجها

 فیمـا الفردیـة الفـروق بحـسب العـاملین اوجـه" والتـي تـنص علـى ) 8(وجـاءت العبـارة 
، )4.03(فــي المرتبــة الثانیــة بالنــسبة لترتیــب عبــارات المحــور، بمتوســط حــسابي قــدره  " بیــنهم

جعل هذه الممارسة في المرتبة الثانیة، بما یتوافق مـع النتیجـة حیث توافقت عینة الدراسة على 
السابقة ویدعمها بقوة، ألن القیادة التربویة الذكیة هي التي تدرك وتعى وجـود فـروق فردیـة بـین 
العاملین ومن ثم فهناك ضرورة ملحة لمراعـاة تلـك الفـروق الفردیـة إلحـداث التكامـل فیمـا بیـنهم 

  . التربویةبما یخدم مصلحة المؤسسة 
 بـه مـا أبـدأ تـاریخ اثبـت" والتـي تـنص علـى ) 12(وفي المرتبـة األخیـرة جـاءت العبـارة 

، وذلـك مـن وجهـة نظـر أفـراد عینـة الدراسـة، بمتوسـط حـسابي " إنجـازه فـي تقـدمي مـدى ألرى
، وهي نتیجة منطقیة وتـشیر الهتمـام القیـادات التربویـة بتـدوین وتـسجیل خططهـم )2.83(قدره 

تقیــیم حجــم األداء المنجــز ورغــم كونهــا ممارســة مهمــة مــن جانــب القیــادات إال أنهـــا المهنیــة ل
   .جاءت في مرتبة متأخرة لكونها من األعمال الروتینیة الثابتة بشكل یومي ودوري

  : توصیات الدراسة
 وترسیخ  اإلداري الذكاء المؤسسات التعلیمیة بدولة الكویت بمفهوم قبل من االهتمام زیادة -

  .التعلیمیة المقدمة جودة تحسین به في لما یسهم المفهوم؛ هذا
عقــد وتـــصمیم دورات تدریبیـــة تـــدور حـــول الــذكاء اإلداري بمختلـــف أبعـــاده لكافـــة العـــاملین  -

 .بالمؤسسات التعلیمیة 
تمكین القیادات التربویة بالمؤسسات التعلیمیة بدولة الكویت مـن تحقیـق وتنفیـذ مـا تحلـم بـه  -

 .وتتخذه من قرارات حتى تنمي لدیهم الذكاء اإلداري
تشجیع القیادات التربویة على أخذ زمام المبادرة وعدم الخوف من اتخـاذ القـرارات أو تحمـل  -

 .تباعتها حتى تنمي لدیهم الذكاء اإلداري
دیم كافـــة التـــسهیالت اإلداریـــة الممكنـــة التـــي تیـــسر للقیـــادات فـــرض التفـــویض اإلداري تقـــ -

 . وتحقیق ذاتها إداریا ومهنیا 
 دورات وعقد المصطلح هذا بأهمیة العاملین توعیة على والعمل اإلداري الذكاء ثقافة نشر -

 .الخصوص بهذا تثقیفیة
 المختلفـة اإلداریـة المناصـب للـشغ اإلداري بالـذكاء یتمتعـون األشـخاص الـذین اختیـار  -

 .منها العلیا وخاصة
 صـنع فـي للمـساهمة شخـصیاتهم إنجـازاتهم وتقویـة ودعم القرار اتخاذ في العاملین إشراك  -

 .اإلداري الذكاء أصحاب
  .تنمیة المنظمة في للمساهمة إداریا وتطویرهم الفریق قیادة في العاملین حفز  -



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة
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