
الذكاء االجتماعي لمديري المدارس الثانوية الحكومية وعالقته بممارستهم لمهارات االتصال 

 اإلداري من وجهة نظر معلميهم

 إعداد  

 حنان محمد علي عبيدات

 إشراف

 الدكتور عالء حراحشة

 الملخص 

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الذكاء االجتماعي لمديري المدارس الثانوية الحكومية وعالقته 

بممارستهم لمهارات االتصال اإلداري من وجهة نظر معلميهم، ولتحقيق هدف الدراسة ُطّورت استبانة مكونة 

والمتغير الثاني بحث  ( فقرة.27من جزأين، األول يتناول جانب مستوى الذكاء االجتماعي واحتوى على )

( فقرة، وزعت على معلمي المدارس 30مهارات االتصال اإلداري حيث تكون من خمس مجاالت احتوت على )

الثانوية الحكومية الذين يعملون في لواء عين الباشا، بحيث شمل مجتمع الدراسة جميع معلمي المدارس الثانوية 

( مدرسة، فقد تم أخذ 26( معلمًا ومعلمة وموزعين على )748الحكومية في لواء عين الباشا إذ بلغ عددهم )

( استبانة عليهم، وبعد 309%( من مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع )40العينة بالطريقة العشوائية وبنسبة )

( استبانة وتم استخدام مجموعة من 289استرجاع االستبانات أصبحت العينة الخاضعة للدراسة مكونة  من )



صائية المالئمة كالمتوسطات الحسابية واالنحرافات، ومعامل االرتباط، وتم  استخدام معادلة االساليب االح

 كرونباخ الفا، وإعادة االختبار للتأكد من ثبات األداة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الذكاء االجتماعي لمديري المدارس الثانوية من وجهة نظر معلميهم 

(، وأن درجة ممارسة مهارات االتصال 0.85( بانحراف معياري )4.07لحسابي )كانت مرتفعة إذ بلغ المتوسط ا

اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في لواء عين الباشا من وجهة نظرهم قد جاءت مرتفعة، حيث بلغ 

(، وكذلك وجود عالقة 7.56المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة ككل قد بلغ )

( في الذكاء االجتماعي لمديري المدارس الثانوية الحكومية α= 0.01رتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى )ا

في لواء عين الباشا ودرجة ممارستهم لمهارات االتصال اإلدراي من وجهة نظر معلميهم، وبلغ معامل االرتباط 

دارس بأهمية مهارات االتصال اإلداري (، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات حول توعية مديري الم0.90)

من خالل التنويع بالنمط القيادي الذي من شأنه أن ينمي العالقة الفعالة والهادفة ما بين كافة أقطاب العمل 

المدرسي والبيئة الخارجية التي هي محور العمل للخروج بالتنشئة االجتماعية السليمة والمتكاملة للطلبة الذين 

وكذلك توعية مديري المدارس بأهمية تفعيل الذكاء االجتماعي الذي من شأنه أن ينمي  هم قادة المستقبل،

 العالقات اإلنسانية داخل المؤسسة التربوية وخارجها.
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Abstract 
 

The study aimed at identifying the level of high school principals of social 

intelligence and its relationship with the management communication skills of their 

teachers: To achieve the objectives of the study, the researcher developed a 

questionnaire of two variables: The first handled the social intelligence level aspect 

and included five domains consisting of (27) items while the second was concerned 

with management communication skills   and contained (30) items. The 

questionnaire was distributed to the teachers of the governmental high schools in Ein 

Al-Basha district as the study population incorporated all the teachers of the 

governmental high schools in Ein Al-Basho district who counted (784) male and 



female teachers from (26) schools. The sample was selected randomly at the rate of 

(%40) of the study population who received (309) questionnaires. After recollecting 

the questionnaires, the sample subjected to the valid questionnaires (298) 

questionnaires. A cluster of statistical methods was used like the arithmetic means, 

deviations and correlation coefficients. Chronbach's Alpha equation and the test – 

retest method were used to verify the reliability of the tool. The results showed that, 

the degree of governmental high schools principals in Ein Al-Basha district social 

intelligence through the perspective of their teachers was medium where the 

arithmetic mean was (4.07) with a standard deviation of (0.85), and a level of the 

management communication skills  among the teachers of the governmental high 

schools in Ein Al-Basha district through their own perspective was high as the 

arithmetic mean of the sample's responses to the questionnaire as a whole was (7.56). 

The results also revealed a statistically significant correlation at (a=0.01) in the 

degree of the governmental high school principals in Ein Al-Basha district practice 

to the organizational social intelligence and the degree of the communication skills 

usage among their teachers, as the correlation coefficient was (0.90).  

The study produced a number of recommendations about the enlightenment of 

school principals, about the importance of the administrative communication skills 

a diversity of leadership patterns which may develop the effective and purposive 

relationship between all those concerned with scholastic work and the external 



environment which is the main purpose to produce an integrated and sound 

generation of students who are the leaders of the future. 

 

 

 

 


