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ىجفت ىحه الجراسة الى التعخف عمى عالقة الحكاء العاطفي باإلبجاع اإلداري        
ظبيكية عمى جامعة السمػ لجى الكيادات األكاديسية في الجامعات الدعؾدية" دراسة ت

خالج" وقج اعتسج الباحث السشيج الؾصفي التحميمي، وترسيؼ إستبانة كأداة رئيدة 
ية قؾية ذات لمجراسة. وكانت أىؼ نتيجة تؾصمت الييا الجراسة وجؾد عالقة طخد

الحكاء العاطفي" بأبعادة الخسدة )الؾعي الحاتي، التحكؼ داللة إحرائية بيؽ "
اإلبجاع اإلداري" في طف، السيارات اإلجتساعية( وبيؽ "الحاتي، التعاالحاتي، التحفيد 

جامعة السمػ خالج. كسا قجمت الجراسة مجسؾعة مؽ التؾصيات أىسيا يجب عمى 
الكيادات األكاديسية بجامعة السمػ خالج رفع مدتؾى الفعالية وتحديؽ وتظؾيخ 

الجامعات األخخى، أيزًا أسمؾب أدائيؼ في العسل اإلداري بجرجة تشافدية مع قيادة 
تكثيف عقج البخامج التجريبية الخاصة لتشسية درجة الحكاء العاطفي لجى القادة 
األكاديسييؽ بالجامعة، واإلىتسام بسيارات السجيخيؽ وقجراتيؼ مؽ خالل إستثسار 

 .ذكائيؼ العاطفي
الحكاء العاطفي؛ ابعاد الحكاء العاطفي؛ جؽلسان؛ االبجاع الكمسات السفتاحية: 

 اإلداري؛ جامعة السمغ خالج.
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The study aimed to identify the relationship of emotional 

intelligence with administrative creativity among academic leaders in 

Saudi universities, “an applied study on King Khalid University.” The 

researcher adopted the descriptive analytical approach, and designed a 

questionnaire as a main tool for the study. The most important result of 

the study was the existence of a strong direct statistically relationship 

between "emotional intelligence" with its five dimensions (self-

awareness, self-control, self-motivation, empathy, social skills) and 

"management creativity" at King Khalid University. The study also 

presented a set of recommendations, the most significant of which is 

that academic leaders at King Khalid University should raise the level 

of effectiveness, improve, and develop their method of performance in 

administrative activity in a competitive degree with the leadership of 

other universities. Also, intensifying the holding of special training 

programs to develop the degree of emotional intelligence among 

academic leaders at the university, and paying attention to the skills and 

abilities of managers by investing their emotional intelligence. 

Keywords: Emotional intelligence; dimensions of emotional 

intelligence; Goleman; administration creativity; King Khalid 

University. 
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 السقجمة
السجراء والكياديؽ أن مديخة و  ان السفيؾم الدائج لجى العامميؽإلى وقت قخيب ك

داخل السشغسة تختبط بقجرة اإلندان عمى التفكيخ السشظقي الرحيح فقط العسل ونجاحو 
لمعؾاطف والسذاعخ في بيئة  وبتؾفخ بعض العشاصخ السادية األخخى، وأن ال مكان

ووفقًا ليحا االتجاه فإن نجاح القائج أو السشغسة يعتسج عمى مسارسة التفكيخ . العسل
ال أن التظؾرات الستدارعة في جسيع السشظقي دون سؾاه وتؾفخ بيئة عسل مشاسبة، إ

مجاالت الحياة وانعكاساتيا عمى السدتؾيات االقترادية، االجتساعية وكحلػ اإلدارية، 
ميجت لغيؾر أفكار أخخى حاولت تجاوز الشغخة التقميجية لسحجدات الشجاح وبجأ 
 التخكيد مؽ ججيج عمى مفاليؼ ججيجة تختبط بعؾاطف اإلندان وسمؾكو مثل االعتساد
عمى إدارة الحات، إدارة العالقات االجتساعية، إدارة الرخاعات، القجرة عمى التكيف في 
بيئة العسل، مخاعات الفخوقات الفخدية، وىحا كمو جؾانب غيخ ممسؾسة ليا تأثيخات ميسة 

 عمى األداء الفخدي والسؤسدي.
يج لغيؾر ىحا االتجاه في مجال اإلدارة لالىتسام بالجؾانب غيخ ممسؾسة م        

السذاعخ والدمؾك لتذكل فيسا و  طفي الحي حاول الخبط بيؽ األفكارمفيؾم الحكاء العا
بيشيا ميارة ال غشى عشيا تداعج عمى تحقيق الشجاح عمى الرعيجيؽ الذخري 

وذلػ مؽ خالل تسكيؽ القائج أو السجيخ عمى فيؼ مذاعخ التابعيؽ مؽ عسال  ،والسيشي
ياراتيؼ الخاصة، بسا يداعج عمى تظؾيخ بشية اجتساعية ومؾعفيؽ وتحميل سمؾكياتيؼ وم

فالحكاء العاطفي أصبح يذكل ؛ ف الشيائية ليامتجاندة داخل السشغسة ويحقق األىجا
تخقيتيؼ وتشسية مياراتيؼ، واتخاذ القخارات و  ليات السدتخجمة النتقاء السؾعفيؽأحج األ

لستخحة، وىحا ما بيشتو دراسة وزيادة فعالية القخارات ا ،الرحيحة في الؾقت السشاسب
وججت أن اقداميا األكثخ نجاحًا في العالؼ مؽ حيث  إذلذخكة جؾندؾن انج جؾندؾن 

 الكيادة ىي التي تستمػ مدتؾى مختفع مؽ الحكاء العاطفي.
فسسارسة اإلبجاع لجى القادة اإلدارييؽ باستعسال الحكاء العاطفي أصبح مؽ         

تدعى اإلدارات إلى تحكيقيا وتظبيقيا في مجال العسل، السجاالت والسؾاضيع التي 
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وجعميا رافجًا مؽ روافج تسيد أي مشغسة، وتذكمت في ىحا اإلطار شبكات كبيخة مؽ 
الباحثيؽ في مجال إدارة األعسال لزسان تظبيق الحكاء العاطفي في مجال األعسال 

خكات والييئات أقامت جامعة روتخجد مجسعًا لمذ إذعمى أساس عمسي ثابت وصحيح، 
فزال عؽ تحت مدسى مجسع كخيؾ لتؾضيح أثخ الحكاء العاطفي في مجال األعسال، 

  (81، 8991)جؾلسان د.،  مبادرات أخخى في ىحا السجال
 وانظالقا مسا سبق يسكششا طخح اإلشكالية الخئيدة التالية:       

يسية بجامعو السمغ ما عالقة الحكاء العاطفي باإلبجاع اإلداري لجى القيادات األكاد
 خالج؟

وتقؾدنا ىحه اإلشكالية إلى طخح مجسؾعة مؽ األسئمة الفخعية سشحاول اإلجابة عمييا  
 مؽ خالل دراستشا لمسؾضؾع ىي:

ما مدتؾى ودرجة مسارسة الحكاء العاطفي لجى الكيادييؽ األكاديسييؽ في جامعو -
 السمػ خالج؟

ودرجة مسارسة اإلبجاع اإلداري لجى الكيادييؽ األكاديسييؽ في جامعة  ما مدتؾى -
 السمػ خالج؟

 فخضيات الجراسة: -
محاولة مشا اإلجابة عمى اإلشكالية الخئيدة واالسئمة الفخعية الدابقة سششظمق مؽ     

 الفخضيات التالية:
 األول: الفخض الخئيذ

αداللة ) "ال تؾجج عالقة ذات دالالت إحرائية عشج مدتؾى  ( بيؽ الحكاء      
 العاطفي وأبعاده الخسدة وبيؽ اإلبجاع اإلداري في جامعة السمػ خالج".

 ويشبثق مؽ الفخض الخئيذ األول الفخضيات الفخعية التالية:
αال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة  - الؾعي  ( بيؽ      

 الحاتي واإلبجاع اإلداري في جامعة السمػ خالج.
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αال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة  - ( بيؽ التحكؼ       
 الحاتي واإلبجاع اإلداري في جامعة السمػ خالج.

αال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة  - ( بيؽ التحفيد       
 اإلداري في جامعة السمػ خالج.الحاتي واإلبجاع 

αال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة  - ( بيؽ التعاطف       
 واإلبجاع اإلداري في جامعة السمػ خالج.

αال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة  - ( بيؽ السيارات       
 اإلجتساعية واإلبجاع اإلداري في جامعة السمػ خالج.

 لفخض الخئيذ الثاني:ا -
αال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى        ( في ردود       

 :ةتيء العاطفي تبعًا لمستغيخات األوإستجابات عيشة الجراسة حؾل الحكا
 (.الجشذ، العسخ، السدسى الؾعيفي، السدتؾى التعميسي، الخبخات الؾعيفية)
 الفخض الخئيذ الثالث: -
αتؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى         ال ( في ردود       

 :ةتياألوإستجابات عيشة الجراسة حؾل اإلبجاع اإلداري تبعا لمستغيخات 
 (.الجشذ، العسخ، السدسى الؾعيفي، السدتؾى التعميسي، الخبخات الؾعيفية)

 أىسية الجراسة:
تشبع أىسية دراسة الحكاء العاطفي وعالقتو باإلبجاع اإلداري لجى الكيادات        

األكاديسية في جامعة السمػ خالج مؽ خالل إمكانية استفادة األجيدة اإلدارية في 
جامعة السمػ خالج مؽ نتائج ىحه الجراسة في تعديد الحكاء العاطفي عمى اإلبجاع 

األكاديسية في جامعة السمػ خالج كسا تبخر األىسية مؽ اإلداري لجى الكفاءات الكيادية 
خالل إفادة السؤسدات التعميسة بتؾصيات الجراسة السقتخحة األمخ الحي قج يداعج 
الكيادات األكاديسية عمى رفع مدتؾى الفعالية وتحديؽ وتظؾيخ أسمؾب أدائيؼ في 

 العسل اإلداري.
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 أىجاف الجراسة: -
يح العالقة بيؽ الحكاء العاطفي واإلبجاع الجاري لجى ييجف بحثشا ىحا إلى تؾض      

الكيادات األكاديسية بالجامعات الدعؾدية وبالخرؾص الكيادات األكاديسية بجامعة 
 السمػ خالج باإلضافة إلى:

التعخف عمى درجة مسارسة ميارات الحكاء العاطفي لجى الكيادات األكاديسية  -
الخئيدية الخسدة )الؾعي الحاتي، التحكؼ الحاتي،  بجامعة السمػ خالج السختبظة باألبعاد

 التحفيد الحاتي، التعاطف، السيارات االجتساعية( وإدارة ىحه االنفعاالت.
التعخف عمى درجة مسارسة ميارات اإلبجاع اإلداري لجى الكيادات األكاديسية  -

 بجامعة السمػ خالج وكيفية تظؾيخ ىحه السيارات.
 راسة.أوال: اإلطار الشعخي لمج

 الحكاء العاطفي: -1
 تعخيف الحكاء العاطفي: 1-1

الكثيخ مؽ الباحثيؽ يعج الحكاء العاطفي مؽ السفاليؼ الحجيثة ندبيًا، ولقج حاول        
لو بحدب السجال الحي يذتغل فيو، وبحدب الداوية التي يشغخ مشيا،  تقجيؼ تعخيف  
عمى أنو "الحكاء الحي يعبخ عؽ قجرة اإلندان عمى التعامل مع عؾاطفو،  فعخفو العيتي

بحيث يحقق أكبخ قجر مسكؽ مؽ الدعادة لشفدو ولسؽ حؾلة، وىؾ قجرة اإلندان عمى 
التعامل اإليجابي مع نفدو والتفاعل اإليجابي مع اآلخخيؽ، وىؾ السقجرة عمى قخاءة 

كسا عخفتو سسيخة  (2182)المؾزي، مذاعخ اآلخخيؽ ليديل التعامل معو بسخونة" 
مالكار بأنو "مجسؾعة مؽ العؾامل التي تذسل الؾعي بالحات وإدارة اإلنفعاالت، وتشسية 

، 2181)بزاضؾ،  ذاتية عبخ قؾة التعاطف والتحفيد وبشاء عالقات قؾية مع األخخيؽ"
19)   

صبار بأنو "االستعسال الحمي لمعؾاطف إذ يدتظيع الفخد أن  في حيؽ  يعخفو   
يجعل عؾاطفو تعسل مؽ أجمو أو لرالحة باستعساليا في تخشيج سمؾكو وتفكيخه بظخائق 

( 2000أما كيسيذ ) .ووسائل تديج مؽ فخص نجاحو في السجرسة والعسل والحياة"
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أيزًا ردود فعل األفخاد القجرة عمى تحجيج ردود فعل الفخد العاطفية و فيعخفو بأنو "
اآلخخيؽ، وتشغيؼ إنفعاالتيؼ وإستخجاميا في إتخاذ القخارات الرحيحة، والترخف بذكل 

 . "فعال ومؤثخ، كسا أن الحكاء العاطفي ليذ جيشيًا وال يتؾقف نسؾه في مخحمة معيشة
ويالحظ مسا سبق تعجد تعخيفات الحكاء العاطفي بحدب اختالف وجيات  

مؽ عخف الحكاء العاطفي عمى أنو مقجره اإلندان عمى التعامل مع الشغخ، فبعزيؼ 
عؾاطفو، وبعزيؼ تشاول الحكاء العاطفي مؽ خالل إدارة السذاعخ والتحكؼ في الحات، 
وبعزيؼ تشاولو مؽ خالل السيارات التي تداعج األفخاد في حل مذكالتيؼ، والتكيف 

طفي ىؾ السدؤول عؽ تشغيؼ مع الزغؾطات اليؾمية، ويخى الباحث أن الحكاء العا
وإدارة العؾاطف والتحكؼ بيا، مسا يداعج الفخد في التحكؼ بسذاعخه والتأثيخ في 

 اآلخخيؽ..
 ابعاد الحكاء العاطفي حدب جؽلسان: 1-2

( إلى أن ىشاك خسدة أبعاد رئيدة لمحكاء العاطفي وىي 2001يذيخ )جؾلسان,        
حاتي، التعاطف والؾعي باألخخيؽ، السيارات )الؾعي الحاتي، التحكؼ الحاتي، التحفيد ال

إن ىحه األبعاد تذتخك مع جسيع نغخيات الحكاء العاطفي، وتؼ  إذاالجتساعية( 
 :(281، 2182)حسج،  :ترشيفيا في مجسؾعتيؽ رئيدتيؽ وىي كاآلتي

 وتتكؾن مؽ: السكؽنات الذخرية: 1-2-1
ولحاتو ولتفزيالتو، : وىي إرشاد إلى مجى قجرة الفخد لسعخفتو لشفدو الؽعي بالحات -

ومعخفو عؾاطفو ومجى تأثيخىا، لكي يدتظيع تقييؼ عؾاطفو وتحجيج مؾاطؽ القؾة 
 والزعف وأن يكؾن لجيو القجرة عمى إصالحيا.

والتي مؽ خالليا يدتظيع الفخد في أن يجيخ انجفاعاتو وضبط نفدو  إدارة الحات: -
ومخاقبة عؾاطفو، وأن يكؾن لجيو القجرة عمى الديظخة عمى مذاعخه ومعالجة ما 

 يجور بجاخمو، وأن يكؾن لجيو السخونة في التغييخ والقجرة عمى اإلبجاع.
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ييا نحؾ تحقيق وىي قجرة الفخد عمى إدراك الجؾانب اإليجابية وتؾجي التحفيد: -
وإنجاز أىجافو، وأن يكؾن لجيو السبادرة في الكيام والترخف في األمؾر بشاء عمى 

 الفخص التي تؾاجيو.
 مكؽنات اجتساعية تتكؽن مؼ: 1-2-2
وىي تؾحي بسجى إدراك الفخد لسذاعخ اآلخخيؽ وحدؽ  التعاطف والؽعي باآلخخيؼ: -

لجيو القجرة عمى  استغالل ىحه السذاعخ في الجانب اإليجابي، وأيزًا يكؾن 
اإلحداس بسذاعخىؼ ومخاوفيؼ، وتعديد قجرتيؼ عمى التغمب عمى السذاعخ الدمبية، 

 ومداعجتيؼ في استغالل الفخص.
وىي تجل عمى مجى قجرة الفخد في التأثيخ في اآلخخيؽ  السيارات االجتساعية: -

 وإقشاعيؼ، والقجرة عمى التؾاصل الجيج معيؼ.
 أىسية الحكاء العاطفي: 1-3

أعيخت العجيج مؽ الجراسات أن ىشاك أىسية كبيخة لمحكاء العاطفي في الحياة 
إن الحكاء العاطفي لو قجرة كبيخة عمى ضبط  إذاليؾمية وخاصة العسمية والسيشية، 

السذاعخ التي تتؾلج يؾميًا نتيجة لمسؾاقف التي ترجر مؽ السحيط، مسا يحسي الفخد 
 جعمى صحة العقل والقمب. ولحلػ يعتؤثخ  مؽ اآلثار الدمبية التي مؽ السسكؽ أن

الحكاء العاطفي أىؼ بكثيخ مؽ الحكاء العام في أغمب السجاالت، ونبيؽ أىسية الحكاء 
)ابؾ الخيخ و ابؾ شعيخة،  العاطفي ما بيؽ الحياة العامة والحياة العسمية كالتالي

2181) : 
 في الحياة العامة: أىسية الحكاء العاطفي  1-3-1
تأأأأتي أىسيأأأة الأأأحكاء العأأأاطفي فأأأي قجرتأأأو عمأأأى تحقيأأأق التؾاصأأأل مأأأع اآلخأأأخيؽ وفيأأأؼ  -

)جؾلسأان، مذاعخىؼ والقجرة عمى مداعجتيؼ في حل السذأاكل التأي تأؾاجييؼ، فقأج أشأار 
 ،% مأأؽ الأأحكاء العأأام21إلأأى أن الشجأأاح فأأي الحيأأاة يتظمأأب  (8991الأأحكاء العأأاطفي، 

% مأأؽ الأأحكاء العأأاطفي، كسأأا أن ىأأحه األىسيأأة تغيأأخ فأأي أن الفأأخد الأأحي لجيأأو ذكأأاء 11
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القخارات ويتسيأد فأي  اتخاذفي الحكؼ في  االنفعاليةالسجخالت  استخجامعاطفي يدتظيع 
 مع اآلخخيؽ.  االنفعالي االترالمسا يجعمو قادراً عمى  االنفعاالتالجقة بالتعبيخ عؽ 

يسكؽ التشبؤ مؽ خالل الحكاء العاطفي بسجى نجاح أو فذل الفخد في مجأاالت الحيأاة  -
إن الحكاء العام يسكؽ التشبؤ بو في نجاح أو فذل الفخد فأي  إذأكثخ مؽ الحكاء العام، 

 اتخأأأاذالحيأأاة األكاديسيأأة، كسأأأا أن الأأحكاء العأأأاطفي يعظأأي ثقأأأة أكبأأخ ل شأأأخاص فأأي 
 الحياتية.القخارات الرائبة تجاه األمؾر 

أىسية الحكاء العاطفي تخجع إلأى السذأاعخ والعؾاطأف  أن (Bagshaw,2000)ذكخ  -
إن العاطفأأأة تأأأؤثخ عمأأأى  إذفأأأي الحيأأأاة اليؾميأأأة، وأيزأأأًا فأأأي الحيأأأاة السيشيأأأة والعسميأأأة، 

جسيأأأع حأأأؾاس الفأأأخد، وأيزأأأاً لمعاطفأأأة اإلمكانيأأأة فأأأي رفأأأع الأأأخوح السعشؾيأأأة لمسأأأؾعفيؽ، 
 وأيزًا ليا تأثيخ سمبي عمى طاقة الفخد. 

الأأأأحكاء العأأأأاطفي لأأأأو تأأأأأثيخ فأأأأي شأأأأتى مجأأأأاالت الحيأأأأاة، ولأأأأو عالقأأأأة قؾيأأأأة بأأأأالتفكيخ  -
فأة والتفكيأخ والقمأب والعقأل، مسأا بأيؽ العاط اً مذأتخك عأامالً  جإنو يع إاألفخاد  وانفعاالت

إن األشأخاص الأحيؽ  إذيؤدي إلى اتخاذ الفخد لمقخارات الرأحيحة والتفكيأخ السشظقأي، 
عأأأاطفي ال يدأأأتظيعؾن  اتأأأدانعقميأأأة ونفدأأأية أو لأأأجييؼ عأأأجم  اضأأأظخاباتيعأأأانؾن مأأأؽ 
عأالي  ى أو التحكؼ فأي مذأاعخىؼ حتأى وإن كأان لأجييؼ مدأتؾ  انفعاالتيؼالديظخة عمى 

 اء السعخفي. مؽ الحك
 وانفعأأأاالتيؼالأأأحكاء العأأأاطفي حأأأل ل شأأأخاص الأأأحيؽ ال يتحكسأأأؾن فأأأي مذأأأاعخىؼ  جيعأأأ -

حيأأث إنأأو يسكأأشيؼ مأأؽ تشسيأأة ميأأارات الأأحكاء العأأاطفي لأأجييؼ مسأأا يجعميأأؼ أكثأأخ قأأجرة 
عمأأأى الأأأتحكؼ فأأأي الغأأأخوف السحيظأأأة بيأأأؼ، كسأأأا يدأأأاعج الأأأحكاء العأأأاطفي عمأأأى بشأأأاء 

 الذخرية وسساتيا مسا يجعل األفخاد أكثخ نزجًا.
عؾاقأب ن أىسية الحكاء العاطفي تبجو لمسجتسع حيؽ يؾاجو السذكالت والرأعؾبات والإ -

الستعمقأأأأة بجسيأأأأع السجأأأأاالت واألنذأأأأظة السجتسليأأأأة مثأأأأل السجأأأأال الدياسأأأأي والثقأأأأافي 
، وبالتالي يكأؾن لأجى السجتسأع القأجرة عمأى التعامأل مأع ىأحه واالجتساعي واالقترادي
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السذأأاكل ويكأأؾن لجيأأو القأأجرة عمأأى تقأأجيؼ الحمأأؾل الحكيأأة والتأأي مأأؽ خالليأأا يأأأتي دور 
 (819، 2182)البظايشة،  الحكاء العاطفي.

 :  أىسية الحكاء العاطفي في الحياة العسمية 1-3-2
ىشأأاك أىسيأأة كبيأأخة لمأأحكاء العأأاطفي فأأي محأأيط العسأأل وبيشأأت العجيأأج مأأؽ الجراسأأات ىأأحه 

 األىسية نتشاوليا بذيء مؽ التفريل كالتالي: 
الأأحكاء العأأاطفي يدأأاعج عمأأى اسأأتقخار العالقأأات اإلندأأانية بأأيؽ األفأأخاد العأأامميؽ  -

ل فأأخاد، ويدأأاعج أيزأأًا  واالنفعأأالفأأي السشغسأأة، ويخفأأع مأأؽ معأأجالت ضأأبط الدأأمؾك 
 في تحفيد العامميؽ وزيادة دافعيتيؼ نحؾ العسل.  

يعسأأأل الأأأحكاء العأأأاطفي فأأأي مجأأأاالت العسأأأل عمأأأى إدارة الزأأأغؾطات وتخفيفيأأأا  -
أن القائأأج البأج أن يستمأػ السيأأارات  إذمأى العأامميؽ وتخفيأف التأأؾتخ والقمأق لأجييؼ، ع

والعاطفية والفكخية لكي تسكشو مؽ حل السذكالت والترجي لمسذكالت  االجتساعية
 (2182)البظايشة،  الججيجة والديظخة عمى األزمات والرخاعات بيؽ األفخاد.

يدأأاعج الأأحكاء العأأاطفي فأأي تكأأؾيؽ أفكأأار صأأحيحة حأأؾل األمأأؾر والسذأأكالت  -
والعؾاقب بالتالي القجرة عمى التعامل الجيج مع األزمات وضأغؾطات الحيأاة السييشأة 
والحيأأاة العاديأأة، ويدأأاعج الأأحكاء العأأاطفي الفأأخد عمأأى إدارة مذأأاعخ القمأأق والخأأؾف 

 االجتساعيةج عمى تكؾيؽ العالقات وتؾجيييا نحؾ السذاعخ اإليجابية، وأيزًا يداع
 في أماكؽ العسل وبشاء العالقات بيؽ األفخاد.

إن السؤسدات التي لجييا قجر عأالي مأؽ مدأتؾيات الأحكاء العأاطفي تأؤثخ عمأى  -
مدتؾيات الحكاء العاطفي لجى األفخاد والسأؾعفيؽ لأجييا وبالتأالي يكأؾن ىشأاك تغحيأة 

مأأا يأأشعكذ إيجابأأًا عمأأى أداء السشغسأأة  راجعأأة ودوافأأع إيجابيأأة بأأيؽ السأأؾعفيؽ وىأأحا
 بذكل عام.

كمسأأأأا  إذلمأأأأحكاء العأأأأاطفي تأأأأأثيخات عمأأأأى مدأأأأتؾى األداء واإلنتاجيأأأأة بالسشغسأأأأة  -
تستعت السشغسة بسدتؾيات عالية مؽ الحكاء العاطفي كمسا أدى ذلػ إلأى مدأتؾيات 
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د بذأكل عالية مؽ األداء واإلنتاجية، أيزًا يكؾن لو تأثيخ عمى العالقات بأيؽ األفأخا
 إيجابي.

% مؽ السيارات الالزمة لمشجأاح فأي مجأال الكيأادة ىأي 91أثبتت الجراسات أن  -
إنو لمحرؾل عمى الفعالية في األداء يجب  إذ، اجتساعيةميارات وججانية وميارات 
وميأأأارات وججانيأأأة مثأأأل السثأأأابخة، والسذأأأاركة  اجتساعيأأأةأن يتستأأأع األفأأأخاد بسيأأأارات 

اركة العسأأأأل وإنجأأأأازه مأأأأع اآلخأأأأخيؽ، والثقأأأأة بأأأأالشفذ، الؾججانيأأأأة، والقأأأأجرة عمأأأأى مذأأأأ
 . (99، 2182)مؾصمي،  والسخونة

 االبجاع اإلداري: -2
 تعخيف االبجاع اإلداري: 2-1
قبل التظخق إلى مفيؾم اإلبجاع اإلداري مؽ األىسية بسكان أن ُنعخف اإلبجاع،      

فكخة ججيجة، وىشاك أربعة معاييخ لمفكخة  امتالك" بأنو قج عخفو فشجج أن أحج الباحثيؽ
الججيجة، أذ يجب أن تكؾن شخرية، أصيمة، ذات معشى ونافعة. كحلػ اإلبجاع ىؾ 
القجرة عمى الخيال والترؾر الدخيع لسختمف الحمؾل األصمية في مؾاجية 

 . (2182)الدؾدي، "السذكالت
اإلبجاع اإلداري، فتبايشت آراء الباحثيؽ والعمساء حؾل  أما فيسا يتعمق بسفيؾم      

ججيج وإخخاجو إلى حيد  ءشيمفيؾمو، فسشيؼ مؽ قرج باإلبجاع القجرة عمى خمق 
 ابتكارالؾجؾد، بيشسا قرج بو البعض اآلخخ العسميات الديكؾلؾجية التي يتؼ بيا 

ججيج ذو قيسة مختفعة، في حيؽ نغخ فخيق آخخ إليو بأنو العسمية اإلبجاعية  ءشي
التي تؤدي نياية األمخ إلى إنجاز العسل اإلبجاعي وتحكيقو بسعشي أن العسل 

 اإلبجاعي يشجؼ عؽ قجرات وعسميات تؤدي إلى إنجازه.
 أىسية االبجاع اإلداري: 2-2

ؽ العسميات اليامة داخل أي مشغسة يعج اليشجواي أن اإلبجاع اإلداري م        
والتي يداعجىا عمى تحقيق الشجاح والتسيد في بيئة تشافدية، عالوة عمى أن نجاح 
السشغسة يختبط بإبجاع العامميؽ فييا، مسا يحتؼ عمى السشغسات تؾلي اىتساما كبيخ 
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لسؾعفييا وتؾفيخ بخامج التجريب اإلبجاعية، باإلضافة إلى ذلػ يداعج اإلبجاع 
سشغسات عمى مؾاكبة التغيخات البيئية والعالسية وأيزاً يجعميا تدتفيج مؽ الفخص ال

السحيظة بيا مثل التغييخات التكشؾلؾجيا والثقافية، والتغييخات في أذواق ورغبات 
 . (2182)ندسان، العسالء 
وكسا يسكؽ تعخيفو كحلػ بأنو "مجسؾعة الدسات والسؾارد التي تستمكيا         

السؤسدة وتؤدي بخجماتيا أن تكؾن مختمفة عؽ غيخىا مؽ مقجمي الخجمات في 
ذات السجال، وتكؾن ىحه الدسات والسؾارد ىي الخابط التفزيمي بيؽ السؤسدة 

 (29، 2181)ابؾ شسة، ومتمقي الخجمة" 
  بجاع اإلداري:عشاصخ اإل 2-3

)سالمي،  :يأتذكخت العجيج مؽ السرادر عشاصخ اإلبجاع اإلداري نؾجدىا فيسا ي     
2182): 

ويقرج بيا مجى قجرة السبجع عمى إنتاج كؼ كبيخ مؽ األفكار حؾل الطالقة: - 
 مؾضؾع معيؽ خالل فتخة زمشية محجدة.  

ىشا قجرة الذخص عمى تغييخ حالتو الفكخية والحىشية مع  معشى السخونةالسخونة:  -
 .تغييخ السؾاقف التي يسخ بيا

وىي تعشي قجرة الذخص عمى عجم تأثخه باألفكار السحيظة بو، وأنو يكؾن  األصالة: -
 لو طخاز خاص بو، في إنتاج أفكاره.

وىي تعشي قجرة الذخص عمى مالحغة األخظاء  الحداسية تجاه السذكالت:-
 .والقرؾر في األشياء مؽ حؾلو، وإدراكو لعجد السذكالت في السؾقف الؾاحج

ويعشي قجرة الذخص السبجع عمى تفتيت األمؾر واألعسال إلى أجداء  التحميل: -
 صغيخة وبالتالي يديل مؽ عسميو إعادة تشغيسيا مخة أخخى.

خاد عمى إدارة السخاطخة الشاتجة عؽ قخاراتو والبحث عؽ وىي قجرة األف السخاطخة:-
 حمؾل لتمػ السذكالت في نفذ ذات الؾقت.
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وىي تعشي قجرة الذخص عمى التحخر مؽ األفكار السحيظة  الخخوج عؼ السألؽف:-
 .بو واالتجاه نحؾ األشياء غيخ الؾاقلية وجعميا واقلية

 أىسية االبجاع اإلداري: 2-4
 في باإلبجاع اإلداري:عالقة الحكاء العاط -3

مؽ خالل العخض الدابق ل دبيات الستعمقة باإلبجاع اإلداري والحكاء          
بيؽ أبعاد الحكاء العاطفي واإلبجاع اإلداري داخل  ارتباطاالعاطفي، نجج أن ىشاك 

ميارات الحكاء العاطفي في تحديؽ وتظؾيخ وتشسية  استغالليتؼ  إذمشغسات األعسال، 
 اإلبجاع اإلداري ل فخاد داخل السشغسات.

السأأأأؾارد البذأأأأخية مأأأأؽ أىأأأأؼ مأأأأؾارد السشغسأأأأة، فيأأأأي السحأأأأخك األساسأأأأي لكأأأأل  جوتعأأأأ      
الشذاطات التي يشتج عشيا تحؾيأل السأجخالت إلأى مخخجأات، ومأع أن السشغسأات تذأسل 

ت، إال أن العشرأأأأأخ اطات والسأأأأأؾارد الستاحأأأأأة واآلالعشاصأأأأأخ متعأأأأأجدة كاألعسأأأأأال والشذأأأأأ
مأأؽ أىأأؼ ىأأحه العشاصأأخ، فيأأؾ الأأحي يأأشغؼ ويأأؾزع األعسأأال ويأأؾفخ السأأؾارد  جاإلندأأاني يعأأ

ويدتخجميا، وميسا بمغت السشغسة مؽ التظؾر في ترسيسيا لمييكل التشغيسأي وخظأؾ  
د غيأخ مشاسأبيؽ وال اإلنتاج ونغؼ الخقابأة، إال أن السشغسأة قأج تفذأل بدأبب تعييشيأا ألفأخا

يتستعأأأؾن بقأأأجرات كافيأأأة تجعميأأأؼ غيأأأخ قأأأادريؽ عمأأأى العسأأأل اإليجأأأابي لرأأأالح السشغسأأأة 
 (211، 2182)تاية، 
ولقج بيشأت الجراسأات التأي تشاولأت العالقأة بأيؽ الأحكاء العأاطفي واإلبأجاع اإلداري،       

داري، ومأأؽ أن ىشأأاك عالقأأة وطيأأجة بأأيؽ إسأأتخجام الأأحكاء العأأاطفي وميأأارات اإلبأأجاع اإل
 بيؽ ىحه الجراسات:

وضأح أنأو البأج لمسشغسأات مأأؽ  إذ( Yuvaraj & Srivastavaنجأج دراسأة )        
أشأارت الجراسأات إلأى عؾامأل  إذتحقيق اإلبجاع اإلداري والتخكيد عمى الفعالية اإلدارية، 

يأأة %، بيشسأأا الشدأأبة الباق21الشجأأاح لمفأأخد السعتسأأجة عمأأى الأأحكاء العقمأأي فقأأط ال تتجأأاوز 
الفخد ميأارات الأحكاء العأاطفي، وأشأارت نتأائج الجراسأة إلأى وجأؾد  المتالك% تخجع 17

عالقأأأة إيجابيأأأة بأأأيؽ الأأأحكاء العأأأاطفي واإلبأأأجاع اإلداري والفعاليأأأة اإلداريأأأة، الأأأحي يعشأأأي 
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)ندأأسان،  ضأأسشًا أن الأأحكاء العأأاطفي يجأأب أن يكأأؾن جأأدءًا مأأؽ السشغسأأة بذأأكل ضأأسشي
2182 ،12)  
( أن عالسشأأا الحأأالي يذأأيج تظأأؾرًا 2013) Lassk & Shepherdبيشسأأا ذكأأخ      

سأأأأخيعًا فأأأأي بيئتأأأأو التشافدأأأأية وتغيأأأأخات كبيأأأأخة فأأأأي بيئأأأأة عسأأأأل السشغسأأأأات، ويجأأأأب عمأأأأى 
 واالزدىأأأأارالكاممأأأأة مأأأأؽ إمكانيأأأأاتيؼ اإلبجاعيأأأأة فأأأأي تحقيأأأأق التقأأأأجم  االسأأأأتفادةالسشغسأأأأات 

ى تعديأد األداء اإلبأجاعي السشغسأة عمأى قيأج الحيأاة فإنيأا تحتأاج إلأ ىلمسشغسة. وكي تبق
عمأأأى السأأأجى الظؾيأأأل. وقأأأج أعيأأأخت األبحأأأاث الحجيثأأأة أن القائأأأج الأأأحي يتستأأأع بسيأأأارات 
الأأأحكاء العأأأاطفي قأأأادر عمأأأى السزأأأي قأأأجمًا فأأأي الأأأجعؼ اإليجأأأابي ألداء عسأأأل السشغسأأأة 
اإلبأأجاعي، وأكأأجت نتأأائج ىأأحه الجراسأأة عمأأى وجأأؾد عالقأأة إيجابيأأة بأأيؽ الأأحكاء العأأاطفي 

جل السبيعات، كسا أن الأحكاء العأاطفي لخجأل السبيعأات يعأدز اإلبأجاع ويأؤدي واإلبجاع لخ 
 (55، 2182)تاية، إلى نتائج إيجابية ألعسال رجل السبيعات 

( أن السشغسات الكبيخة تعسل عمى وضأع الأحكاء العأاطفي 2010) Jamesوأورد       
سأؾعفيؽ وفعأاليتيؼ مؾعفييا، وكحلػ تيتؼ في تظأؾيخ أداء ال اختيارمؽ األساسيات عشج 

وسمؾكياتيؼ، بحيث تجج ىحه السشغسات أنو كمسا كان الذخص أكثخ ذكأاًء عاطفيأًا كأان 
بأأأحلػ أكثأأأخ قأأأجرة عمأأأى إقامأأأة عالقأأأات صأأأحية مأأأع زمالئأأأو فأأأي العسأأأل، فتظأأأؾيخ الأأأحكاء 

 العاطفي يعشي تظؾيخ مؾاطشيؽ صالحيؽ لمسشغسة.
 ثانيا: اإلطار التطبيقي والسيجاني:

 مجتسع الجراسة: -1
( مجتسع البحث بأنو: "مجسؾعة مؽ الؾحجات 2121عخف )القحظاني وآخخون،       

ويتكؾن مجتسع الجراسة في ىحا البحث مؽ التي تؼ اختيار العيشة مشيا بالفعل". 
الكيادات األكاديسية ذوي السشاصب الكيادية مؽ )رئيذ الجامعة/ وكيل الجامعة/عسيج 

جه/ مخشج أكاديسي/ عزؾ لجشة( في جامعة الكمية/ رئيذ قدؼ/ مجيخ قدؼ/ مذخف وح
السمػ خالج في مشظقة عديخ وتؼ تؾزيع استبيانات الجراسة عمى كافة مفخدات ومجتسع 

م، وتؼ اختيار عيشة عذؾائية مسثمة 2021-ه1442الجراسة، وذلػ في العام الجراسي 
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معة السمػ (  استبانة عمى الكيادات األكاديسية في جا821لسجتسع الجراسة وتؼ تؾزيع )
 15( استبانة قابمة لمتحميل وذلػ بشدبة استخجاع تقجر بأ812وقج تؼ استخجاع )خالج 

 بالسئة. 
 أساليب السعالجة اإلحرائية: -2

لإلجابة عمى تداؤالت الجراسة ولغايات التحميل فقج تست السعالجة اإلحرائية       
 :الالزمة لمبيانات باستخجام األدوات اإلحرائية التالية

الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السليارية، لمتعخف عمى استجابات أفخاد العيشة    -
 عمى كل فقخة مؽ الفقخات.

( لمتحقق مؽ صجق االتداق Spearman's rhoمعامالت ارتبا  سبيخمان )   -
 الجاخمي لالستبانة.

 .أداة البحث ثبات مؽ (: لمتحققCronbach'a Alpha) كخونباخ ألفا معادلة -
 لمتحقق (:Pearson’s Correlation Coefficient) بيخسؽن  االرتباط معامل -

 .أداة البحث( البشاء للبارات صجق (الجاخمي االتداق مؽ
(: لمتعخف عمى الفخق السعشؾي Independent sample T -test) اختبار "ت" -

 لمؾسط الحدابي السحدؾب لمعيشة.
عمى الفخوق بيؽ ثالث (: لمتعخف One way Anovaتحميل التبايؼ األحادي ) -

 متؾسظات فأكثخ.
 خرائص عيشة الجراسة: -3

أن تؾزيأأأع أفأأأخاد العيشأأأة حدأأأب متغيأأأخ الجأأأشذ مأأأؽ  (8)يتبأأأيؽ مأأأؽ الجأأأجول رقأأأؼ       
وندتشج مؽ الشتيجأة الدأابقة مذأاركة  %27.7، %77.1الحكؾر واالناث عمى التختيب 

 السخأة وتؾاججىا الؾاضح في جامعة السمػ خالج.
%( مؽ أفخاد العيشة ىؼ ما 9.9يخ العسخ كسا يبؽ الججول نجج أن )وبالشدبة لستغ

 - 71%( مأأؽ أفأأأخاد العيشأأأة تقأأع أعسأأأارىؼ مأأأا بأأأيؽ ) 17.5دون الثالثأأيؽ فأأأي حأأأيؽ أن)



 

                 
  

 

 

288 

 
 

 

:  

 

( سشة وىي الشدبة األعمى عيؾرًا في الفئات العسخية لمعيشة بيشسا كانت ندبة ما ىؼ 51
 %( مؽ العيشة. 28.2سشة ) 51فؾق ال 

%( مأؽ العيشأة ىأؼ مأؽ 5.9ستغيخ السؤىل العمسي يؾضح الجأجول أن )وبالشدبة ل
%( ىأأأؼ مأأأؽ حسمأأأة الأأأجبمؾم بيشسأأأا كانأأأت 2.1حسمأأأة شأأأيادة البكأأأالؾريؾس فأأأي حأأأيؽ أن )

%( وىأأأحا 98.7بمغأأت ) إذوالساجدأأتيخ  ه غمأأب فأأي العيشأأة مأأؽ حسمأأة الأأجكتؾرا الشدأأبة األ
بدأأأأبب ان الجراسأأأأة تدأأأأتيجف الكيأأأأادات االكاديسيأأأأة والتأأأأي فأأأأي الغالأأأأب يكأأأأؾن مدأأأأتؾاىا 

 الجراسي عالي.
%( مأؽ أفأأخاد  81.1كانأت ) إذكسأا يؾضأح الجأجول تؾزيأأع متغيأخ سأشؾات الخبأأخة 

ألقل  5%( تتخاوح خبخاتيؼ ما بيؽ 21.5سشؾات، بيشسا كان ) 5العيشة خبخاتيؼ أقل مؽ 
سأشؾات فأأكثخ ىأي الشدأبة األكبأخ  81سشؾات، وكانت ندبة مؽ كانت خبأخاتيؼ  81مؽ 

 %(28.1في العيشة حيث بمغت )
 

 : خرائص عيشة الجراسة1الججول رقػ 
 انًتغُشاث انعذد انُغبت انًئىَت

 انجُظ

 ركش 33 33.7

 أَثً 69 67.3

 انفئت انعًشَت

عُت 03أقم يٍ  5 4.9  

عُت 03انً  03 29 28.4  

عُت 03انً 03 46 45.1  

عُت فبكثش 03يٍ  22 21.6  

 انًإهم انعهًٍ

 دبهىو 3 2.8

 بكبنىسَىط 6 5.9
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 دساعبث عهُب 93 91.3

 عُىاث انخبشة

عُىاث 0أقم يٍ  92 10.8  

عُىاث 03ألقم يٍ  0 03 27.5  

03 عُت 00انً   01 14.7  

عُت 00اكبش يٍ  92 47.1  

 انًغتىي انىظُفٍ

 عًُذ كهُت 8 8.2

 وكُم كهُت 8 8,2

 سئُظ قغى 16 15.3

 يششف وحذة 8 8.2

 يششذ اكبدًٍَ 17 17.3

 عضى نجُت 42 40.8

 يذَشة قغى 1 2

 
 أداة الجراسة: -4

طبق الباحث في دراستو أداة االستبانة لجسع البيانات مؽ خالل مكياسيؽ،        
والسكياس الثاني  السكياس األول لكياس عسميات الحكاء العاطفي في جامعة السمػ خالج

 لكياس االبجاع اإلداري.
 ولقج تزسشت االستبانة بريغتيا الشيائية ثالث أجداء ىي:

الذخرية والؾعيفية ألفخاد العيشة وىي أنؾاع الجشذ،  : وتزسؽ الستغيخاتالجدء األول
 العسخ، السؤىل العمسي، السدتؾى الؾعيفي، سشؾات الخبخة.
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: محؾر الحكاء العاطفي مسثال بسبادئو وىي الؾعي الحاتي، التحكؼ الحاتي، الجدء الثاني
ارة عب 78التحفيد الحاتي، التعاطف والسيارات االجتساعية ولقج شسل ىحا الجدء عمى

 وفقا لسكياس ليكارت الخساسي.
عبارة وفقا لسكياس ليكارت  81: تزسؽ مكياس االبجاع االداري تكيديا الجدء الثالث
 الخساسي.

 صجق أداة الجراسة وثباتيا:  -5
تؼ التأكج مؽ صحة األداة ومؽ مرجاقيتيا وصحة الفقخات السعجلة، فقج تؼ         

ؽ واعتسج اجساع السحكسيؽ لمتأكج مؽ عخضيا عمى عجد مؽ األكاديسييؽ الستخرري
صحة األداة، كحلػ تؼ التأكج مؽ االتداق الجاخمي لمسكياس عؽ طخيق اختبار الفا 

بالسئة وىي ندبة جيجة لغايات ىحه  97.5كخونباخ وكانت درجة االتداق الجاخمي 
 الجراسة.

 نتائج الجراسة وتحميميا: -6
 اإلجابة عمى أسئمة البحث: 6-1    
األول: "ما مدتؽى ودرجة مسارسة الحكاء العاطفي لجى  خئيذالتداؤل ال -

 القيادييؼ األكاديسييؼ في جامعو السمغ خالج؟ "
قام الباحث بحداب الستؾسط واإلنحخاف السلياري والؾزن الشدبي والتختيب               

 ( أدناه:2كسا في الججول رقؼ )لفقخات ألبعاد محؾر الحكاء العاطفي 

 (9جذول سقى )

 انىعظ انحغببٍ واإلَحشاف انًعُبسٌ وانىصٌ انُغبٍ ألبعبد يحىس انزكبء انعبطفٍ  

 انًتىعظ األبعبد                     و  

 

 اإلَحشاف

 

 انًعُبسٌ

  

 انىصٌ

  

 انُغبٍ

 87.16 47. 4.36  انىعٍ انزاتٍ  0

 85.20 47. 4.26  انتحكى انزاتٍ 9

 88.66 49. 4.43  انتحفُض انزاتٍ 0
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 84.39 51. 4.22  انتعبطف  0

 88.98 45. 4.45  االجتًبعُتانًهبساث  0

 86.88 37. 4.34 انذسجت انكهُت نهًحىس األول 

( ٔبًسخٕٖ 4.34ٚبٍٛ انجدٔل أٌ انًخٕسظ انكهٙ نًحٕز انركاء انؼاطفٙ بهغ ) -

 4.22يسحفغ، فٙ حٍٛ حسأحج انًخٕسطاث انحسابٛت نألبؼاد انفسػٛت بٍٛ )

ٔبًسخٕٖ يسحفغ، حٛث جاء بؼد )انًٓازاث االجخًاػٛت( بانسحبت األٔنٗ ( 4.45ٔ

( ٔبًسخٕٖ يسحفغ، حالِ بؼد )انخحفٛص انراحٙ( بًخٕسظ (4.45 بأػهٗ يخٕسظ حسابٙ

  ( ( ٔبًسخٕٖ يسحفغ، ٔحالِ بؼد )انٕػٙ انراحٙ( بًخٕسظ حساب4.43ٙحسابٙ )

( 3.01بًخٕسظ حسابٙ )( ٔبًسخٕٖ يسحفغ، ٔحالِ بؼد )انخحكى انراحٙ( 4.36

ٔبًسخٕٖ يسحفغ، ٔجاءث بانسحبت األخٛسة بؼد )انخؼاطف( بًخٕسظ حسابٙ 

(4.22.) 

أٌ انمٛادٍٚٛ األكادًٍٚٛٛ نٓى دٔز كبٛس فٙ يًازست انركاء انؼاطفٙ  ٔحؼصٔ انباحث -

ػهٗ انخؼايم انجٛد يغ األشياث ٔضغٕطاث انحٛاة انًُٓٛت ٔانحٛاة يٍ خالل لدزحٓى 

ححمٛك انخٕاصم يغ األفساد انؼايهٍٛ فٙ انًُظًت ٔفٓى يشاػسْى ٔفٙ انؼادٚت، 

ٔانمدزة ػهٗ يساػدحٓى فٙ حم انًشاكم انخٙ حٕاجٓٓى، ٔٚساػدٌٔ أٚضاً فٙ ححفٛص 

 انؼايهٍٛ ٔشٚادة دافؼٛخٓى َحٕ انؼًم.

انثبٍَ: " يب يغتىي ودسجت يًبسعت اإلبذاع اإلداسٌ نذي  انتغبؤل انشئُظ -

 فٍ جبيعت انًهك خبنذ؟ "انقُبدٍَُ األكبدًٍَُُ 

سبٙ نفمساث يحٕز لاو انباحث بحساب انًخٕسظ ٔاإلَحساف انًؼٛاز٘ ٔانٕشٌ انُ

 ( أدناه:7كسا في الججول رقؼ ) اإلبداع اإلداز٘
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 (3ججول رقػ )
 الؽسط الحدابي واإلنحخاف السعياري والؽزن الشدبي لفقخات محؽر اإلبجاع اإلداري 

 انًتىعظ انفقشة و
 اإلَحشاف

 انًعُبسٌ

انىصٌ 

 انُغبٍ

0 
أحبول تقذَى أعبنُب يبتكشة إلَجبص 

 .انعًم

4.41 .60 88.20 

 82.60 70. 4.13 .دائًبً أفكش خبسج انصُذوق 9

0 
نذٌ انقذسة نتقذَى حهىل جذَذِ 

 .نهًشكالث

4.25 .60 85.00 

 89.20 56. 4.46 .أيتهك يشوَت عبنُت فٍ انتفكُش 0

0 
انًخبنفت  أحشص عهً يعشفت األساء

 .نإلعتفبدة يُهب

4.31 .68 86.20 

 81.40 92. 4.07 .أتُبأ بًشكالث انعًم قبم حذوثهب 9

1 
أحشص عهً يعشفت َقبط انقىة 

 .وانضعف فٍ عًهٍ

4.33 .68 86.60 

8 
نذٌ سؤَت دقُقت فٍ يعشفت يشبكم 

 .اِخشٍَ فٍ انعًم

4.06 .69 81.20 

 84.20 67. 4.21 .أيتهك قذسة تُظُى األفكبس 2

03 
أهتى ببألفكبس انًتطىسة أكثش يٍ 

 .انتقهُذَت

4.50 .58 90.00 

 85.45 48. 4.27 انذسجت انكهُت نهًحىس 

 وكانت الشتائج كالتالي:
بمغت مدتؾى ودرجة مسارسة اإلبجاع اإلداري لجى الكيادييؽ األكاديسييؽ في جامعة  -

% وىي تجل عمى أن الجرجة مؾافقة شجيجة في اإلستجابة 15.95يداوي  السمػ خالج
 عمى فقخات ىحا السحؾر.

ط الحدابي ىي يتزح مؽ خالل الججول أن أعمى فقختيؽ في البعج حدب الستؾس -
أىتؼ باألفكار الستظؾرة أكثخ مؽ التقميجية." حرمت عمى وزن الفقخة التي نريا "

ن القائج يترف درجة كبيخة مؽ اإلبجاع اإلداري (، وىحا يجل عمى أ91%ندبي قجره )
 في إختياره ل فكار الستظؾرة في عل العرخ الحجيث.
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والفقخة التي نريا " أمتمػ مخونة عالية في التفكيخ" حرمت عمى وزن ندبي قجره  -
( وىحا يجل عمى أن القائج يتستع بسيارات عالية مؽ التفكيخ في إختيار %19.2)

 جم واإلزدىار لمجامعة.أفكار مخنة نحؾ التق
ويتزح أن أقل فقختيؽ في البعج حدب الستؾسط الحدابي ىي الفقخة التي نريا "  -

" حرمت عمى وزن ندبي  .لجي رؤية دقيقة في معخفة مذاكل اآلخخيؽ في العسل
(، وىحا يجل عمى تستع القائج بقجرات معخفة األشخاص مؽ حؾلو وما 18.2%قجره )

 يؾاجيؾن مؽ مذاكل.
خة التي نريا " أتشبأ بسذكالت العسل قبل حجوثيا." حرمت عمى وزن ندبي والفق -

يعتسج عمى قجرتو الخيالية والترؾيخية في عمى أن القائج  يجل ( وىحا18.9%قجره )
 .ترؾرىا لمسذاكل التي ستحجث قبل وقؾعيا

بيؽ ِوجيات نَغخ أفخاد عّيشة الّجراسة نحؾ  وُتذيخ الشتيجة الدابقة إلى إتفاق -
ييتؼ القائج باألفكار الستظؾرة أكثخ مؽ التقميجية ويستمػ مخونة عالية في التفكيخ، 

بأن أن القائج ( Lassk & Shepherd 2013,) وتتفق تمػ الشتيجة ما أشار إليو
جابي اإليالحي يتستع بسيارات الحكاء العاطفي قادر عمى السزي قجمًا في الجعؼ 

الشتيجة بيؽ ِوجيات نَغخ أفخاد عّيشة  اتفقت، في حيؽ ألداء عسل السشغسة اإلبجاعي
 الّجراسة نحؾ لجيو رؤية دقيقة في معخفة مذاكل اآلخخيؽ في العسل ، فقج أشار

القائج لجيو القجرة عمى حل السذاكل والتؾاصل مع اآلخخيؽ بأن ( 2003)عارف، 
 ي يستمكيا.ويتسثل بالحكاء والسؾلبة الت

 اإلجابة عمى فخضيات البحث: 6-2
 :الفخضية الخئيدة األولى

αال تؾجج عالقة ذات دالالت إحرائية عشج مدتؾى داللة )        ( بيؽ      
 الحكاء العاطفي وأبعاده الخسدة وبيؽ اإلبجاع اإلداري في جامعة السمػ خالج".

 ولإلجابة عمى ىحه الفخضية تؼ صياغة الفخضيات الرفخية الفخعية التالية: 
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ال تؾجج عالقة ارتباطية بيؽ الؾعي الحاتي واالبجاع االداري لجى الكيادييؽ  .8
 .األكاديسييؽ في جامعو السمػ خالج

ال تؾجج عالقة ارتباطية بيؽ التحكؼ الحاتي واالبجاع االداري لجى الكيادييؽ  .2
 .في جامعو السمػ خالج األكاديسييؽ

ال تؾجج عالقة ارتباطية بيؽ التحفيد الحاتي واالبجاع االداري لجى الكيادييؽ  .7
 .األكاديسييؽ في جامعو السمػ خالج

ال تؾجج عالقة ارتباطية بيؽ التعاطف واالبجاع االداري لجى الكيادييؽ األكاديسييؽ  .9
 .في جامعو السمػ خالج

السيارات االجتساعية واالبجاع االداري لجى الكيادييؽ ال تؾجج عالقة ارتباطية بيؽ  .5
 .األكاديسييؽ في جامعو السمػ خالج

بيخسؾن لمتحقق مؽ وجؾد عالقة  االرتبا وإليجاد ىحه العالقة تؼ ايجاد معامل         
بيؽ متؾسظات استجابات أفخاد العيشة تجاه واقع الحكاء العاطفي بأبعاده وبيؽ 

 اد العيشة تجاه واقع االبجاع االداري.متؾسظات استجابات أفخ 
 ( معامل اإلرتباط بيؼ مدتؽى الحكاء العاطفي بأبعاده واإلبجاع اإلداري 4ججول ) 

 اإلبجاع اإلداري  البعج
 (.Sigالقيسة اإلحتسالية ) معامل اإلرتباط

 0.000 0.444 الؽعي الحاتي  
 0.000 0.524 التحكػ الحاتي 
 0.000 0.699 التحفيد الحاتي 

 0.000 0.494 التعاطف  
 0.000 0.560 السيارات االجتساعية 

 0.000 0.703 الحكاء العاطفي
 α = 0.05 داللة. مدتؾى  عشج إحرائياً  دال االرتبا    
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وقج تبيؽ مؽ خالل الججول أنو تؾجج عالقة بيؽ جسيع أبعاد الحكاء العاطفي        
وىحا يؤكج عمى رفض  0.05كانت الكيسة السعشؾية أقل مؽ  إذواالبجاع اإلداري 

 الفخض الرفخي وقبؾل الفخض البجيل أي أنو:
تؾجج عالقة ارتباطية طخدية مؾجبة بيؽ الؾعي الحاتي واإلبجاع اإلداري لجى   -

 الكيادييؽ األكاديسييؽ في جامعو السمػ خالج.
واإلبجاع اإلداري لجى تؾجج عالقة ارتباطية طخدية مؾجبة بيؽ التحكؼ الحاتي  -

 الكيادييؽ األكاديسييؽ في جامعو السمػ خالج.
تؾجج عالقة ارتباطية طخدية مؾجبة بيؽ التحفيد الحاتي واإلبجاع اإلداري لجى  -

 الكيادييؽ األكاديسييؽ في جامعو السمػ خالج.
تؾجج عالقة ارتباطية طخدية مؾجبة بيؽ التعاطف واإلبجاع اإلداري لجى الكيادييؽ  -

 كاديسييؽ في جامعو السمػ خالج.األ
تؾجج عالقة ارتباطية طخدية مؾجبة بيؽ السيارات االجتساعية واإلبجاع اإلداري لجى  -

 الكيادييؽ األكاديسييؽ في جامعو السمػ خالج.
بيؽ مدتؾى الحكاء العاطفي بأبعاده  االرتبا  معامل أن الججول ويبيؽ          

 0.000يداوي  (Sig.) االحتسالية الكيسة , وأن 0.703ومدتؾى اإلبجاع اإلداري تداوي 
 . α = 0.05 الجاللة مدتؾى  مؽ أقل وىي 

عمى وجؾد عالقة ايجابية ارتباطية داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة  يجل وىحا        
بيؽ الحكاء العاطفي واإلبجاع اإلداري لجى الكيادييؽ األكاديسييؽ في جامعو  0.05

 السمػ خالج، حيث إنو كمسا زاد مدتؾى الحكاء العاطفي زاد مدتؾى اإلبجاع اإلداري.
 الفخضية الخئيدية الثانية:  

ال تؾجج فخوق ذات داللو إحرائية في عيشو الجراسة حؾل الحكاء العاطفي         
 لمستغيخات التالية )الجشذ، العسخ، السدتؾى التعميسي، الخبخات(. وفقاً 

تؼ إختبار الفخضية العجمية    One Way ANOVAباستخجام إختبار         
(H0 التي تشص عمى عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة )

لية )العسخ، في عيشو الجراسة حؾل الحكاء العاطفي وفقًا لمستغيخات التا( (0.05
( التي تشص عمى وجؾد H1مقابل الفخضية البجيمة ) السدتؾى التعميسي، الخبخات(،
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في عيشو الجراسة حؾل الحكاء ( (0.05فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة 
ولمتحقق مؽ  العاطفي وفقًا لمستغيخات التالية )العسخ، السدتؾى التعميسي، الخبخات(،

 والججول يؾضح ذلػ:  One Way ANOVAإستخجام إختبار صحة الفخض تؼ 
 (5ججول رقػ )

إليجاد فخوق ذات داللة إحرائية تعدى لمستغيخات  One Way ANOVAمعامل 
 )العسخ، السدتؽى التعميسي، الخبخات(  التالية

 انًتغُشاث
يصذس    

 انتببٍَ

 يجًىع

 انًشبعبث

 دسجت

 انحشَت

 يتىعظ

 انًشبعبث

قًُت 

 "ف"

 قًُت

 انذالنت

 يغتىي

 انذالنت

 انعًش

بٍُ 

 انًجًىعبث

.149 3 .050 .357 

 

.784 

 
 غُش دانت

 ئحصبئُب
داخم 

 انًجًىعبث

13.575 98 .139 

  101 13.724 انًجًىع

انًغتىي 

 انتعهًٍُ

بٍُ 

 انًجًىعبث

.193 2 .097 .706 

 

.496 

 

 غُش دانت

 احصبئُب

داخم 

 انًجًىعبث

13.531 99 .137 

  101 13.724 انًجًىع

انخبشاث 

 انىظُفُت

بٍُ 

 انًجًىعبث

.041 3 .014 .098 

 

.961 

 

 غُش دانت

 ئحصبئُب

داخم 

 انًجًىعبث

13.683 98 .140 

  101 13.724 انًجًىع

أعيخت الشتائج الؾاردة في الججول إلى أنو ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية          
في عيشو الجراسة حؾل الحكاء العاطفي وفقا لمستغيخات ( 0.05عشج مدتؾى داللة )

كانت قيسة الجاللة غيخ دالة إحرائيا  إذالتالية )العسخ، السدتؾى التعميسي، الخبخات( 
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 (، وبالتالي نقبل الفخض العجمي عشج ىحه الستغيخات.α =0.05عشج مدتؾى الجاللة )
تؼ إختبار الفخضية العجمية    independent sample t testوبإستخجام إختبار 

(H0 التي تشص عمى عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة )
مقابل الفخضية  عيشو الجراسة حؾل الحكاء العاطفي وفقًا لستغيخ )الجشذ(، ( في(0.05
( التي تشص عمى أنو تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة H1البجيمة )
ولمتحقق مؽ  يشو الجراسة حؾل الحكاء العاطفي وفقًا لستغيخ )الجشذ(،في ع( (0.05

والججول يؾضح  independent sample t testصحة الفخض تؼ إستخجام إختبار 
 ذلػ:

 (6ججول رقػ ) 
إليجاد فخوق ذات داللة إحرائية تعدي  independent sample t test معامل 

 لستغيخ الجشذ
 انجُظ

 انعذد
 انًتىعظ

 اإلَحشاف 

 انًعُبسٌ

قًُت 

 "ف"

 قًُت

 انذالنت

 يغتىي

 انذالنت

 0.024 35442. 4.3451 34 أَثً

 

0.981 

 

 غُش دانت

 37810. 4.3432 68 ركش ئحصبئُب

أعيخت الشتائج الؾاردة في الججول إلى أنو ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج 
العاطفي وفقا لستغيخ )الجشذ( في عيشو الجراسة حؾل الحكاء ( 0.05مدتؾى داللة )

 (.α =0.05كانت قيسة الجاللة غيخ دالة إحرائيا عشج مدتؾى الجاللة ) حيث
وتعدو الباحثة أنو ال يؾجج تأثيخ في الحكاء العاطفي وعالقتو باإلبجاع اإلداري      

العسخ، السدتؾى لجى الكيادات األكاديسية في جامعو السمػ خالج بغض الشغخ عؽ 
 ، الجشذ.التعميسي، الخبخات

 الثالث: الخئيذالفخض 
ال تؾجج فخوق ذات داللو إحرائية في عيشو الجراسة حؾل اإلبجاع اإلداري وفقا 

 لمستغيخات التالية )الجشذ، العسخ، السدتؾى التعميسي، الخبخات الؾعيفية(؟
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( H0الفخضية العجمية ) تؼ إختبار   One Way ANOVAبإستخجام إختبار           
في عيشو ( (0.05التي تشص عمى عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة 

 الجراسة حؾل اإلبجاع اإلداري وفقًا لمستغيخات التالية )العسخ، السدتؾى التعميسي، الخبخات(،
ج مدتؾى ( التي تشص عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشH1مقابل الفخضية البجيمة )

في عيشو الجراسة حؾل اإلبجاع اإلداري وفقا لمستغيخات التالية )العسخ، السدتؾى ( (0.05داللة 
 One Way ANOVAولمتحقق مؽ صحة الفخض تؼ إستخجام إختبار  التعميسي، الخبخات(،

 .والججول يؾضح ذلػ 
 (7ججول رقػ )

لمستغيخات التالية  إليجاد فخوق ذات داللة إحرائية تعدى  One Way ANOVAمعامل 
 )العسخ، السدتؽى التعميسي، الخبخات(

 انًتغُشاث
يصذس    

 انتببٍَ

 يجًىع

 انًشبعبث

 دسجت

 انحشَت

 يتىعظ

 انًشبعبث

قًُت 

 "ف"

 قًُت

 انذالنت

 يغتىي

 انذالنت

 انعًش

بٍُ 

 انًجًىعبث

.329 3 .110 .468 

 

.705 

 
 غُش دانت

 ئحصبئُب
داخم 

 انًجًىعبث

22.954 98 .234 

  101 23.283 انًجًىع

انًغتىي 

 انتعهًٍُ

بٍُ 

 انًجًىعبث

.086 2 .043 .183 

 

.833 

 

 غُش دانت

 احصبئُب

داخم 

 انًجًىعبث

23.197 99 .234 

  101 23.283 انًجًىع

انخبشاث 

 انىظُفُت

بٍُ 

 انًجًىعبث

.118 3 .039 .166 

 

.919 

 

 غُش دانت

 ئحصبئُب

داخم 

 انًجًىعبث

23.165 98 .236 

  101 23.283 انًجًىع
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أعيخت الشتائج الؾاردة في الججول إلى أنو ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية      
في عيشو الجراسة حؾل اإلبجاع اإلداري وفقًا لمستغيخات ( 0.05عشج مدتؾى داللة )

كانت قيسة الجاللة غيخ دالة إحرائيا  إذالتالية )العسخ، السدتؾى التعميسي، الخبخات( 
 (، وبالتالي نقبل الفخض العجمي عشج ىحه الستغيخات.α =0.05عشج مدتؾى الجاللة )

الفخضية  اختبارتؼ    independent sample t testوبإستخجام إختبار          
( التي تشص عمى عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى H0العجمية )
مقابل  عيشو الجراسة حؾل اإلبجاع اإلداري وفقًا لستغيخ )الجشذ(، ( في(0.05داللة 

( التي تشص عمى أنو تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج H1الفخضية البجيمة )
 ري وفقا لستغيخ )الجشذ(،في عيشو الجراسة حؾل اإلبجاع اإلدا( (0.05مدتؾى داللة 

 independent sample t testولمتحقق مؽ صحة الفخض تؼ إستخجام إختبار 

 والججول يؾضح ذلػ:
 ( 8 ججول رقػ )

 إليجاد فخوق ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخ الجشذ  independent sample t testمعامل 

 انجُظ
 انعذد

 انًتىعظ
 اإلَحشاف 

 انًعُبسٌ

قًُت 

 "ف"

 قًُت

 انذالنت

 يغتىي

 انذالنت

 0.552 50625. 4.2353 34 أَثً

 

0.558 

 

 غُش دانت

 46928. 4.2912 68 ركش ئحصبئُب

أظٓسث انُخائج انٕازدة فٙ انجدٔل إنٗ أَّ ال حٕجد فسٔق ذاث دالنت إحصائٛت           

ً نًخغٛس ( 0.05ػُد يسخٕٖ دالنت ) فٙ ػُّٛ اندزاست حٕل اإلبداع اإلداز٘ ٔفما

 (.α =0.05كاَج لًٛت اندالنت غٛس دانت إحصائٛا ػُد يسخٕٖ اندالنت ) )انجُس( حٛث

 ثالثا: الشتائج:
 تػ التؽصل إلى الشتائج التالية:

أن الكيادييؽ األكاديسييؽ ليؼ دور كبيخ في مسارسة الحكاء العاطفي مؽ خالل  -
 حياة العادية.عمى التعامل الجيج مع األزمات وضغؾطات الحياة السيشية والقجرتيؼ 
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 قجرة الكيادييؽ األكاديسييؽ في إدارة مذاعخىؼ وتؾجيييا نحؾ الجانب اإليجابي. -
أن القائج لجيو السخونة في تغييخ مذاعخه واالعتحار عؽ الخظأ في حال وقع مشو  -

 خظأ.
وإدارة  يتستعؾن بسيارات تداعجىؼ عمى حل السذكالت والرعؾباتأن الكيادييؽ  -

 وتحؾيميا إلى مذاعخ إيجابية. إنفعاالتيؼ
يذعخ القائج بالحساس والشجاح والدعادة في كؾنو تجاوز العكبات والرعؾبات التي  -

 واجيتو أثشاء عسمو.
أن القائج يتستع بقجر عالي مؽ الحكاء العاطفي في مداعجة زمالئو في مذاكميؼ  -

 ومج ليؼ يج العؾن والسداعجة.
يخ مؽ زمالئيؼ وذلػ بدبب عالقاتيؼ الجيجة مع والتقج باالحتخامأن القادة يتستعؾن  -

 زمالئيؼ داخل العسل.
أفكار مخنة نحؾ التقجم  اختيارأن القائج يتستع بسيارات عالية مؽ التفكيخ في  -

 لمجامعة. واالزدىار
تؾجج عالقة إيجابية ارتباطية داللة إحرائية بيؽ الحكاء العاطفي واإلبجاع االداري  -

 يؽ في جامعو السمػ خالج.لجى الكيادييؽ األكاديسي
( في عيشو الجراسة     ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ) -

 .حؾل اإلبجاع اإلداري وفقًا لستغيخ )العسخ، السدتؾى التعميسي، الخبخات، الجشذ(
( في عيشو الجراسة     ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ) -

   .في وفقًا لستغيخ )العسخ، السدتؾى التعميسي، الخبخات، الجشذ(حؾل الحكاء العاط
وجؾد مدتؾى عالي مؽ اإلبجاع اإلداري لجى الكيادات األكاديسية في جامعة السمػ  -

 %(.15.95خالج، حيث حرل محؾر "اإلبجاع اإلداري" عمى وزن ندبي )
وجؾد مدتؾى عالي مؽ الحكاء العاطفي لجى الكيادات األكاديسية غي جامعة السمػ  -

%(، وقج 12.11حرل محؾر " الحكاء العاطفي" ككل عمى وزن ندبي ) إذخالج، 
%(، 11.91حرل بعج "السيارات االجتساعية" عمى السختبة األولى بؾزن ندبي )

%(، 11.22نية بؾزن ندبي )بيشسا حرل بعج "التحفيد الحاتي" عمى السختبة الثا
%(، ويأتي 11.82وحرل بعج "الؾعي الحاتي" عمى السختبة الثالثة بؾزن ندبي )
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%(، أما بعج 15.21في السختبة الخابعة بعج "التحكؼ الحاتي" بؾزن ندبي )
 %(.19.79"التعاطف" فقج جاء في السختبة األخيخة بؾزن ندبي )

ة بيؽ " الحكاء العاطفي" بأبعادة الخسدة وجؾد عالقة طخدية قؾية ذات داللة إحرائي -
طف، السيارات اإلجتساعية( )الؾعي الحاتي، التحػ الحاتي، التحفيد الحاتي، التعا

 اإلبجاع اإلداري" في جامعة السمػ خالج.وبيؽ "
 التؽصيات: -رابعا
عمى ما تؼ التؾصل اليو في الجانب الشغخي والجانب اإلحرائي التحميمي  بشاءً  -

 :يسكؽ تقجيؼ بعض التؾصيات نؾردىا فيسا يمي
يجب عمى الكيادات األكاديسية بجامعة السمػ خالج رفع مدتؾى الفعالية وتحديؽ  -

وتظؾيخ أسمؾب أدائيؼ في العسل اإلداري بجرجة تشافدية مع قيادة الجامعات 
 األخخى.

ضخورة مؽ إدارة الجامعة تكثيف عقج البخامج التجريبية الخاصة لتشسية درجة الحكاء  -
 العاطفي لجى القادة األكاديسييؽ بالجامعة. 

بسيارات السجيخيؽ وقجراتيؼ  االىتسامضخورة مؽ اإلدارة العميا بجامعة السمػ خالج  -
 .ذكائيؼ العاطفي استثسارمؽ خالل 

التؾاصل السدتسخ مع السؾعفيؽ ومذاركتيؼ في ضخورة تكثيف مؽ الكيادات عمى  -
 جسيع مشاسباتيؼ في جسيع األحيان.

ضخورة فتح السجال لمقادة األكاديسييؽ بالجامعة لتظؾيخ قابمياتيؼ وتؾسيع مجاركيؼ  -
القخار السشاسب لحل  اتخاذلكي يكؾنؾا قادريؽ عمى  االبتكاريةودعؼ قجراتيؼ 

 السذاكل.
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 : قائسة السرادر والسخاجع

(، مدتؽى الحكاء العاطفي وعالقتو بتحديؼ أداء 2018أبؽ الخيخ، أ.غ، ابؽ شعيخة، ن.ع. )
مجيخي السجارس في السخحمة األساسية الجنيا التابعة لؽكالة الغؽث بسشطقة غخب غدة 

 The level of emotional intelligence and its relationship toالتعميسية،

improving the performance of school principals in the lower basic stage of 

the UNRWA in the West Gaza educational region   السجمة الجولية لمجراسات
 التخبؽية والشفدية

(، اإلبجاع اإلداري وأثخه في تحقيق السيدة التشافدية في مؤسدات الخجمة 2018أبؽ شسة، م. م، )
 Administrative creativity and itsنعخ السؽظفيؼ،مؼ وجيات  -فمدطيؼ  –العامة 

impact on achieving competitive advantage in public service institutions - 

Palestine - from the perspectives of employees ٍوصاسة انتشبُت وانتعهُى انعبن  .– 

 فهغطٍُ

تحقيق اإلبجاع اإلداري لجى الييئتيؼ (، دور التسكيؼ القيادي في 2018البيذي، الخمثي )
 The role ofمقتخح: أنسؽذج 2030األكاديسية واإلدارية بجامعة بيذة في ضؽء رؤية السسمكة 

leadership empowerment in achieving administrative creativity for the 

academic and administrative bodies at the University of Bisha in light of 

the Kingdom’s vision 2030: a proposed model ، مجمة جامعة السمغ خالج لمعمؽم
 .1، العجد29التخبؽية. مجمج 
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