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إلى كل من له حق علي.

إليكم جميعا أهدي بحثي هذا...

الباحثة

ب

شكر وتقدير
بعد التوجه بالشكر هلل تعالى العلي العزيز الذي أعانني على إنجاز هذا البحث ،والى كلل

من مد لي يد العون والمساعدة من أجل إتمامه واخراجه إلى حيز الوجود.

أخللب بالشللكر اذسللتاذ الجليللل والمربللي الوا/للل الللدكتور محمللد جللودت فللار  -عميللد
كليللة اتقتصللاد والعلللوم ا داريللة جامعللة اذزهللر ،والللدكتور ارمللز عزمللي بللدير  -رئللي

قسللم إدارة

أعتيابل يلرهي شللرفا ع يمللا لللي ،فقللد كللان
اذعمللاج جامعللة اذزهللر ،علللى تو/لللهما با شلراع علللي ،ممللا ع
لو /للهم وعلمهللم الغزيللر ،وشخصللهم الك لريم عميللق اذثللر فللي تللوجيهي ،فلهللم منللي أسللمى يللات
الشكر والتقدير واتحترام.
كمللا أتوجلله بخللالب الشللكر والتقللدير والعرفللان إلللى الللدكتورة نهايللة عبللد الهللادي التلبللاني،

والدكتور سامي علي ابو الرو  ،على تو/للهما بقبلوج مناقشلة الرسلالة ،والحكلم عليهلا ،واثرائهلا
بمالح اتهما السديدة رغم أعبائهما اذكاديمية وا دارية مما أعتبره شرفا ع يما لي.
وت يوللوتني أن أتق ل ل ل للدم بالشللكر الخللاب لتسللتاذ حاتم الحل ارزين ،لمللا بذللله مللن جهللد وا/ل
في التحليل ا حصائي لهذه الرسالة.
كمللا أتقللدم بالشللكر إلللى بنللت فلسللطين متمللثال ب دارتلله ومو ويلله الك لرام لمللا قللدموه لللي مللن

تسهيالت وتعاون ،مما كان له اذثر في إنجاح هذا البحث.

وت يسللعني فللي هللذا المقللام إتم أن أتقللدم بالشللكر واتمتنللان إلللى أع/للاء الهيئللة التدريسللية

بقسللم إدارة اذعمللاج – كليللة اتقتصللاد والعلللوم ا داريللة  -بجامعللة اذزهللر لمللا بللذلوه مللن جهللد
وعمل لتأهيلنا لإلبحار في عالم البحث العلمي.
وت تنسللى الباحثللة أن تتوجلله بجزيللل الشللكر والعرفللان إلللى جميللع الللزمالء واذصللدقاء وكللل
من قدم نص وارشاد وتوجيه وتشجيع متواصل لها ،فلهم مني أسمى يات الشكر واتحترام.
وأخي ار أسأج هللا العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ،وصللى هللا عللى
نبينا محمد وعلى له وصحبة أجمعين.
ااا
العايل امين)
الح عم يد لِل ير َّب ي
خر يد عع يو يانا أين ي
(و ي
ي

ت

الباحثة

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرع على العالقة بين اللذكاء العلاطوي وسللوكيات المواطنلة التن يميلة للد

المللو وين العللاملين فللي بنللت فلسللطين بمحاف للات غ لزة ،وقامللت الباحثللة باسللتخدام المللنه الوصللوي التحليلللي،
واسلتخدمت ا سللتبانة كلأداة فللي جملع البيانللات اذوليللة ،حيلث تللم توزيلع ( )250اسللتبانه كعينلة عشلوائية طبقيللة
وحصلت الباحثة عللى ( )237اسلتبانه صلالحة للتحليلل ،وبلذلت تكلون نسلبة اتسلتبانات المسلتردة ملن إجملالي
حجم العينة المطلوبة للدراسة ( ،)%94.8ومن أهم النتائ

التلي توصللت إليهلا الد ارسلة وجلود عالقلة طرديلة

بللين الللذكاء العللاطوي وسلللوكيات المواطنللة التن يميللة ،وأن درجللة ممارسللة الللذكاء العللاطوي لللد مللو وي بنللت

فلسللطين ايجابيللة بدرجللة مرتوعللة ،وجللاء ترتيللب أبعللاد الللذكاء العللاطوي تنازليللا علللى الت لوالي الللوعي بالللذات،
الدافعيللة ،المهللارات اتجتماعيللة ،التعللاطن ،إدارة اتنوعللاتت  ،وأنلله ت توجللد فللرو ذات دتلللة إحصللائية فللي
درجللة ممارسللة المللو وين العللاملين فللي بنللت فلسللطين لمهللارات الللذكاء العللاطوي تعللز للمتغي لرات الديموغرافيللة،
وأ هرت النتائ أن مستويات سلوكيات المواطنة التن يمية جاءت ايجابية وبدرجة مرتوعة ،وأنه ت توجد فرو

ذات دتل للة إحص للائية ف للي مس للتو س لللوكيات المواطن للة التن يمي للة تع للز للمتغيل لرات الديموغرافي للة ،كم للا ق للدمت
الد ارسلة مجموعللة ملن التوصلليات أهمها العمللل عللى اتهتمللام بأبعلاد الللذكاء العللاطوي ،وتطلوير وتصللميم بلرام

تدريبية للمو وين لرفع المستو المعرفي والمهارات بما يخب الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يميلة،

واج لراء المزيللد مللن الد ارسللات حللوج كللل مللن الللذكاء العللاطوي وسلللوكيات المواطنللة التن يميللة بأسللاليب وطللر

إحصائية مختلوة وعلى مجتمعات مختلوة.

ث

Abstract

This study aims at identifying the relationship between emotional intelligence and
organizational citizenship behaviors among the employees of the Bank of Palestine in Gaza
Governorates. The researcher followed the descriptive analytical approach, used the
questionnaire as a tool of the study; (250) questionnaires were distributed to a stratified random
sample , and (237) are retrieved, which means the response ratio is 94.8%, The study concluded
that there is a positive relationship between emotional intelligence and organizational citizenship
behaviors, and the degree of practicing emotional intelligence within the staff of the bank is
highly positive, The dimensions of emotional intelligence were in descending order respectively:
(self-awareness, motivation, social skills, empathy, and managing emotions). Also there are no
statistical differences in practicing the emotional intelligence skills among the staff related to the
demographic variables. The results also show that the level of organizational citizenship
behaviors is highly positive, and there were no statistically significant differences in the level of
organizational citizenship behaviors related to demographic variable. The study provided a
number of recommendations including : paying more attention to emotional intelligence
dimensions, developing and designing training programs for staff to raise their knowledge and
skills level in terms of emotional intelligence and organizational citizenship behaviors, and
conducting more studies on each of emotional intelligence and organizational citizenship
behaviors using different statistical methods on different communities.
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الفصـل األول
اإلطـار العـام للدراسـة
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مشكلة الدراسة
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سادساً:

مصطلحات الدراسة

1

مقدمة-:

إن العالم اليوم حيث التطورات السريعة في بيئة اذعماج والتحديات والتهديدات المتزايدة ،وفي ل

التناف

الشديد على الموارد المالية والبشرية المحدودة ،وفي ل البيئة المتغيرة والمتقلبة ،فال شت أن كل

من مة يهمها أن تكون قادرة على تحقيق أهدافها ،حيث تر المن مات أن جزء كبير من التحديات التي

تواجهها عند تحقيق أهدافها أن يتوفر لديها عاملين بمهارات مختلوة عن سابقيهم ،بحيث تكون مهاراتهم تالءم

العالم اليوم ،والذين بدورهم يشكل لهم مستقبل المن مات ومستقبلهم الشخصي هاجسا ودافعا لبذج المزيد من

الجهد والعمل لتحقيق أهدافهما المشتركة.

وذن اذشخاب تختلن في قدراتهم ون رتهم للعمل ودرجة ارتباطهم واستجابتهم ومستويات الجهود

المبذولة تبعا لذلت ،ومن هذه القدرات التي قد يتمتع بها بعض العاملين عن البعض اآلخر ما يعرع بالذكاء
العاطوي ،والذي بدأ في الوقت الحالي يجذب انتباه الباحثين وقبلهم أصحاب وممولي المن مات والمؤسسات

لما سيعود على تلت المن مات من زيادة وتطوير في اذداء بين العاملين (الجبهان ،2010 ،ب.)2

ل قد أصبحت كل مهنة تحتاج إلى جانب من جوانب الذكاء العاطوي أكثر من الجوانب اذخر  ،حيث

يوجد في الذكاء العاطوي نقطة انطال إذا وصل إليها ا نسان ،ارتوع أداؤه بشكل هائل ،ت يهم ما يكمن

خلوت أو ما يكمن أمامت ،المهم ما يكمن في داخلت ،فعند اتخاذ قرار ما ،تدخل عوامل غير الحسابات في

ذلت ،كارتياحت لتشخاب الذين تعمل معهم ،ومد
وانما بالمشاعر(أبو عوش ،2011 ،ب.)2

ثقتت بهم ،وهذه العوامل ت تيقا

باذرقام والمعلومات،

إن الموارد البشرية كواحدة من أصوج المن مة والتي تعتبر من أهم الميز التنافسية ومن أندر الموارد

في اتقتصاد القائم على المعرفة اليوم بسبب تأثيرها الكبير على كواءة المن مة وفعاليتها ،ومن هذه الحقيقية
نجد أن المن مات تحاوج أن تستقطب أف/ل وأكوأ الموارد البشرية ،ومن أهم السمات القيمة للموارد البشرية

التي جذبت الكثير من اتهتمام هي سلوكيات المواطنة التن يمية (.)Maleki,et al. 2012, p.67

إن سلوكيات المواطنة التن يمية هي نوع خاب من سلوكيات العمل والتي تعرع بأنها سلوكيات

فردية تعود بالو ائدة على المن مة ولكنها غير مصرح أو معترع بها مباشرة من قبل ن ام المؤسسة الرسمي،

ولكن الدراسات تشير أن لها اذثر الكبير في تحقيق أهداع المن مة ونجاحها ( Yaghoubi,et al., 2013,

.)p.3168

إن اذداء الوردي لتشخاب واختالع هذه القدرات والمهارات من شخب ذخر إنما تأتي مجتمعة

داخل المن مة لتخلق ميزة تنافسية للمن مة ،ولقد أدت المنافسة الحادة في القطاع المصرفي ،سواء في

الجوانب التنويذية أو التشغيلية ،بأن تجعل من اذشخاب متخذي الق اررات ا دارية يقومون بالعمل على
اتهتمام بالمو وين من أجل تلبية احتياجات العمالء بأف/ل صورة ممكنة ،وتقديم الخدمات بشكل متميز،

وهذا يمكن أن يكون ذا تأثير على قدرة هذه المصارع باحتالج مركز تنافسي يهيئ لها الورصة لتحقيق
العوائد المناسبة بما يتناسب مع إستراتيجيتها(الكسم ،2002 ،ص.)48
2

أوالً  :مشكلة الدراسة-:

إن فه للم وادرات الق /للايا الت للي تجع للل الم للو وين مس للتعدين للم /للي ف للي الجه للود الت للي تزي للد عم للا هل للو

مطل للوب م للنهم رسللميا يعللد بعللدا جديللدا فللي إدارة المن مللات ،كللون ذلللت يسللاعد فللي تسللهيل وتس لليير و للائن
المن مللة ،ذن اعتمللاد المن مللة علللى سلللوكيات محللددة بنصللوب القللانون يجعللل منهللا من مللة روتينيللة وتقليديللة
عاجزة عن مواجهة التغييرات والتحديات المعاصرة (معمري ومنصور ،2014 ،ب.)44

إتم أن الواق للع الح للالي يش للير إل للى بع للض جوان للب القص للور لس لللوكيات المواطن للة التن يمي للة ،وق للد دل للت

دراسات حديثة على تدني هذا السلوت مثلل د ارسلة ( ازهلر )2013 ،ود ارسلة (زيلدان )2010 ،ود ارسلة ( chin,
 )et al,2011وكذلت دراسة (حوا  )2003 ،والتي بينت انخواض بعض أبعاد سلوكيات المواطنة التن يميلة

فللي البنللوت التجاريللة داخللل محاف للة القللاهرة ،ون ل ار لمللا للمصللارع الولسللطينية كأحللد القطاعللات الخدميللة مللن
أهميللة ومنهللا بنللت فلسللطين ،حيللث أنلله البنللت الللوطني اذوج واذكبللر مللن بللين البنللوت الوطنيللة ،ويعتبللر اذكثللر

انتشا ار في فلسطين من حيث عدد الوروع ،وكذلت عدد العاملين به (.)www.bankofpalestine.com

وبس للبب ال للروع السياس للية واتقتص للادية الس لليئة الس للائدة ف للي فلس للطين؛ فل ل ن بن للت فلس للطين يواج لله

بمو وي لله أزم للات وتح للديات و /للغوط يتحمله للا دائم للا م للع مو وي لله مح للاوت مواجهته للا لتلبي للة حاج للات عمالئ لله
وتوقعاتهم من خدمات ومعامالت تتعلق باذفراد والشركات.

وقلد تبلين ملن خلالج التقريلر السللنوي والبيانلات الماليلة ( ،2014ب )54أن بنلت فلسلطين خلالج عللام

 2014قللام بعمللل د ارسللة استقصللائية بللين المو وين،محللاوت الكشللن عللن م لواطن الخلللل لللد مو ويلله والقيللام
بتعديلها للصورة اتيجابية التي تخدم أهدافه وتزيد من الكواءة ا نتاجية له ،حيث أو/حت هلذه الد ارسلة وجلود
بعللض ملواطن العجللز بللين المللو وين فللي بعللض السلللوكيات والتللي هللي بحاجللة إلللى أن يللتم تعللديلها وتطويرهللا،

حيث أن إستراتيجية البنت تهدع إلى خللق عالقلة متينلة بلين إدارة البنلت وبلين مو ويله لتعزيلز شلعورهم بلأنهم

أسرة واحدة.

ولقل للد أو/ل للحت د ارسل للة ( )Ying&Ting,2013وكل للذلت د ارسل للة ()Iranzadeh&Amlashi,2012

ودراسة (الرقاد وابو ديلة )2013،بأنله كلان لللذكاء العلاطوي دور ملحلوت فلي تعلديل وزيلادة سللوكيات المواطنلة
التن يمية.

وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي-:

ما العالقة بين الذكاء العاطفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى الموظفين العاملين في بنك

فلسطين بمحافظات غزة؟
ويتورع من التساؤج الرئي

عدة أسئلة وهي -

- 1

ما درجة ممارسة المو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة لمهارات الذكاء العاطوي؟

- 2

ما درجة ممارسة المو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة لسلوكيات المواطنة التن يمية؟

- 3

هل توجد عالقة بين كل بعد من أبعاد الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية؟
3

- 4

هل توجد فرو في متوسطات استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي للمو وين العاملين في بنت
فلس للطين بمحاف للات غل لزة تع للز للمتغيل لرات الديموغرافي للة (الج للن  ،العم للر ،المؤه للل العلم للي ،س للنوات

الخدمة ،المسمى الو يوي)؟
- 5

هللل توجللد فللرو فللي متوسللطات اسللتجابات المبحللوثين حللوج سلللوكيات المواطنللة التن يميللة للمللو وين

العللاملين فللي بنللت فلسللطين بمحاف للات غ لزة تعللز للمتغي لرات الديموغرافيللة (الجللن  ،العمللر ،المؤهللل

العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى الو يوي)؟

ثانياً :متغيرات الدراسة-:

اسللتندت هللذه الد ارسللة لمعالجللة المشللكلة مللن خللالج اتعتملاد علللى معرفللة العالقللة بللين الللذكاء العللاطوي

وعالقته بسلوكيات المواطنة التن يمية لد المو وين العاملين في بنت فلسطين في محاف ات غزة.
واعتمدت الباحثة في دراستها على المتغيرات اآلتية -

المتغير المستقل :الذكاء العاطفي ويتمثل بـ -:
- 1

الوعي بالذات.

- 2

إدارة اتنوعاتت.

- 3

الدافعية.

- 4
- 5

التعاطن.

المهارات اتجتماعية.

المتغير التابع :سلوكيات المواطنة التنظيمية.
المتغيرات الديموغرافية(:الجن  ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى الو يوي).

4

المتغيرات الديموغرافية
(الجنس,العمر ,المؤهل العلمي ,سنوات
الخدمة ,المسمى الوظيفي )

المتغير التابع

المتغير المستقل
الذكاء العاطفي

سلوكيات

الوعي بالذات

المواطنة

إدارة االنفعاالت

التنظيمية

الدافعية

التعاطف

المهارات االجتماعية

شكل رقم ( :)1نموذج الدراسة

المصدر :الدراسات السابقة التي اعتمدت عليها الباحثة كنموذج للدراسة ( )Hasibi,et al., 2014و( Golizadeh,et

 )al., 2013و( )Ying &Ting, 2013و(الرقاد وابودية  (2012و ()Iranzadeh&Amlashi, 2012

و(أبوعفش )2011,و(الرفوع )2011,و(اليوسف )2011,و( )Sahafi,et al., 2011و(األسطل)2010,

و(الشهري.)2009,

ثالثاً :فروض الدراسة-:

الفرض الرئيس

األول-:

توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو دتلة ( (α ≥ 0.05بين الذكاء العاطوي وسلوكيات

المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.
ويتفرع منه الفروض الفرعية التالية-:

- 1

توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو دتلة ( (α ≥ 0.05بين الوعي بالذات وسلوكيات
المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

- 2

توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو دتلة ( (α ≥ 0.05بين إدارة اتنوعاتت وسلوكيات
المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.
5

- 3

توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو دتلة ( (α ≥ 0.05بين الدافعية وسلوكيات المواطنة
التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

- 4

توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو داللة ( (α ≥ 0.05بين التعاطن وسلوكيات المواطنة
التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

- 5

توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو

دتلة ( (α ≥ 0.05بين المهارات اتجتماعية

وسلوكيات المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

الفرض الرئيس الثاني-:

توجد فرو ذات دتلة إحصائية عند مستو دتلة ( (α ≥ 0.05في متوسطات استجابات المبحوثين

حوج الذكاء العاطوي للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز للمتغيرات الديموغرافية اآلتية

(الجن  ،العمر ،المؤهل العملي ،سنوات الخدمة ،المسمى الو يوي).
الفرض الرئيس الثالث-:

توجد فرو ذات دتلة إحصائية عند مستو دتلة ( (α ≥ 0.05في متوسطات استجابات المبحوثين

حوج سلوكيات المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز للمتغيرات
الديموغرافية اآلتية (الجن  ،العمر ،المؤهل العملي ،سنوات الخدمة ،المسمى الو يوي).

رابعاً :أهداف الدراسة-:

تهدع هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى دراسة العالقة بين الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة

التن يمية بالتطبيق على العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

ويمكن توضيح األهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها في األتي-:

- 1

التعرع على مواهيم الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية.

- 2

التعرع على مستو ممارسة المو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة للذكاء العاطوي.

- 3

التعرع على مستو ممارسة المو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة لسلوكيات المواطنة
التن يمية.

- 4
- 5

تحديد طبيعة العالقة بين كل بعد من أبعاد الذكاء العاطوي بسلوكيات المواطنة التن يمية.

تحدي لد طبيعللة الوللرو فللي متوسللطات اسللتجابة المبحللوثين حللوج درجللة ت لوافر أبعللاد الللذكاء العللاطوي
وسلوكيات المواطنة التن يمية في بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز إلى الخصائب الديموغرافية.

- 6

تقديم التوصيات لبنت فلسطين بمحاف ات غزة حوج أهم اتيجابيات التي تبد من تلدعيمها والسللبيات

التي تبد من تجنبها والتي تساهم في تحسين سلوكيات العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

6

خامساً :أهمية الدراسة-:

تتمثل أهمية الدراسة في الجوانب التالية-:

- 1

األهمية العلمية-:

تنبثلق أهميلة هللذه الد ارسلة ملن خللالج المو/لوع اللذي تناولتلله وهلو اللذكاء العللاطوي وعالقتله بسلللوكيات
المواطنة التن يمية ،إذ أن من المتوقع أن تساهم هلذه الد ارسلة فلي زيلادة التلراكم المعرفلي وفلت مجلاج للبلاحثين
المتخصصين في مجاج دراسة سلوت الموارد البشرية جراء المزيد من الدراسات.

- 2

األهمية التطبيقية-:

ستشكل هذه الدراسة ا طار المعرفي الخاب ببنت فلسطين ،حيث إن الدور الذي يلعبه بنلت فلسلطين
مللن تقللديم خللدمات مهمللة للم لواطنين تعطيلله اذهميللة للد ارسللة مللن قبللل البللاحثين وذلللت أمللال مللن زيللادة دوره فللي

المجتمع بشلكل مر/لي لعمالئله ،وملن خلالج هلذه الد ارسلة يمكلن أن تكلون نتائجهلا ذات أهميلة لمتخلذي القلرار
داخل بنت فلسطين ،للقيام بمهامهم وأهدافهم على أكمل وجه.

- 3

األهمية للباحث-:

حيث أن الباحثة هي أحلد المسلاهمين فلي بنلت فلسلطين ،فهلي ملن اذشلخاب اللذين يهتملون برفعلة و

أداء البنللت ،وكللذلت لتحسللين أداء الباحثللة فللي القللدرة علللى إعللداد اذبحللاث والد ارسللات بشللكل علمللي ومتطللور
ومن م ،وكذلت كماج الباحثلة متطللب ملن متطلبلات الجامعلة للحصلوج عللى الدرجلة العلميلة (ماجسلتير إدارة

أعماج).
سادساً :مصطلحات الدراسة-:
 - 1الذكاء العاطفي-:

كما عرفه  )1990, p189( Salovey & Mayerبأنه قدرة الورد على رصد مشاعره وانوعاتته
الخاصة ومشاعر اآلخرين وانوعاتتهم ،وأن يستطيع الورد أن يميز بينهم وأن يستخدم هذه المعلومات في
توجيه سلوكه وتصرفاته .

أما التعرين ا جرائي للذكاء العاطوي فهو قدرة الشخب على فهم مهاراته وانوعاتتله ،وكلذلت مهلارات

وانوعاتت اآلخرين لمعرفة كين يمكن توجيه هذه اتنوعاتت والمهارات ذداء أف/ل.

 - 2الوعي بالذات-:

يعن للي ق للدرة الو للرد عل للى تحدي للد وتس للمية وص للياغة انوعاتت لله ومش للاعره الذاتي للة والتعبي للر عنه للا ،وع للن
الحاجات المتصلة بها بو/وح ،والتمييز بينها ،والرغبة في ترقيتها (الرفوع ،2011 ،ص.)98

أما التعرين ا جرائي للوعي بالذات هو قدرة الشخب على فهم مهاراته وانوعاتته.
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 - 3إدارة االنفعاالت -:
يعنللي قللدرة ا نسللان عللل1ذ عللرض مشللاعره والتعبيللر عنهللا بطريقللة مقبولللة اجتماعيللا ،بعيللدة عللن
اتستوزاز والحد من إصدار اذحكام على سلوت اآلخرين ،وبالتالي قلدرة الولرد عللى اللتحكم فلي مشلاعره (الرقاد

وأبو دية ،2012 ،ص.)743

أما التعرين ا جرائي دارة اتنوعاتت هو قدرة الشخب على توجيه انوعاتته ومهاراته ذداء أف/ل.
 - 4الدافعية-:

تعنللي ق للدرة ا نسللان  /للب ودم ل اتنوع للاتت الذاتي للة مللع انوع للاتت اآلخ لرين واس للتخدامها وتو يوه للا

لتحقيق اذهداع (الرقاد وأبو دية ،2012 ،ص.)743

أما التعرين ا جرائي للدافعية هو قدرة الشخب على تو يلن انوعاتتله ومها ارتله وانوعلاتت ومهلارات

اآلخرين سويا من اجل أداء أف/ل.

 - 5التعاطف-:

يعنل للي قل للدرة الول للرد علل للى الق ل لراءة الذاتيل للة لمشل للاعر اآلخ ل لرين والتوحل للد معهل للم انوعاليل للا وفهل للم مشل للاعرهم

وانوع للاتتهم حت للى إن ل للم يوص للحوا عنه للا للتن للاغم معه للم ومعايش للة مش للكالتهم واعط للائهم الحل للوج لها (اليوس للن،
 ،2011ص.)444

أما التعرين ا جرائي للتعاطن هو قدرة الشخب على فهم مهارات وانوعاتت اآلخرين.

 - 6المهارات االجتماعية-:

تعنللي قللدرة الوللرد علللى المبللادرة فللي إقامللة عالقللات متبادلللة مللع اآلخلرين ومشللاركة اآلخلرين مشللكالتهم
ومسللاندتهم والتواع للل معه للم بطريقللة تتس للم باتنس للجام بللين ك للل م للن ا شللارات اللو ي للة وغي للر اللو ية (حس للين،

 ،2006ص.)11

أما التعرين ا جرائي للمهارات اتجتماعية هو قدرة الشخب على توجيه انوعاتت ومهارات اآلخلرين

من أجل أداء أف/ل.

 - 7سلوكيات المواطنة التنظيمية-:
عرفهللا  Organع ا  1988بأنهللا هللي سلللوكيات مرتبطللة بالعمللل ت يت/للمنها الوص لن الللو يوي وت

ترتب بن ام مكافآت رسمي ،وھي تقوي وتدعم اذداء الوعاج للمن مة (حجاج ،2011 ،ص.)108

وتللر الباحثللة أنلله السلللوت اتختيللاري الللذي يقللوم بلله الوللرد دون إجبللار وت يكللون مللذكو ار فللي الوصللن

الو يوي ،كما أنله ت يلرتب بن لام الحلوافز الرسلمية داخلل المن ملة متسلما بالطوعيلة ويسلهم فلي فاعليلة اذداء
الو يوي للمن مة.
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الفصـــل الثــاني
اإلطـار النظـري

املبحث األول:

الذكاء العاطفي

املبحث الثاني:

سلوكيات المواطنة التنظيمية

املبحث الثالث:

العالقة بين الذكاء العاطفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية

املبحث الرابع:

نبذة عن بنك فلسطين
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المبحث األول
الذكـاء العــاطفــي
مقدمة-:

خلق هللا ا نسان وكرمه ،وجعل له الخالفة في اذرض ،وميزه عن بقية الكائنات ،وذلت من خالج

العقل الذي وهبه إياه ليعطيه ميزة اتختيار بين البدائل (مصباح ،2010 ،ص.)10

لقد كان لمو/وع الذكاء الشغل الشاغل لعلماء النو  ،حيث ناج على اتستحواذ الكبير من وقت

وجهد العلماء منذ قديم الزمان ،و لم يؤدي إلى إيجاد تعرين محدد للذكاء أو إدرات أكيد لطبيعته ،فال يوجد
تعرين واحد للذكاء ير/ي جميع علماء النو  ،فموهوم الذكاء غير وا /التحديد ،فهو يشتمل على ا درات

والتعلم والتذكر واتستدتج وحل المسائل المعقدة(طه ،2006 ،ص.)11

وذن العاطوة نزعة مكتسبة تكونت بالتدري  ،فهي إذن تتأثر بالوس العائلي واتجتماعي ،وكل ما

يحي بالورد ويرتب به ،أما طريقة التوكير فلها دور هام في نمو وتقوية العاطوة ،فا نسان النا /يستطيع
بوكره السوي ،أن يقو عواطوه ا يجابية ،ويتخلب من عواطوه السلبية(أبو عوش ،2011 ،ص.)13
فوجد أن أشكاج الذكاء تتعدد عند ا نسان ،حيث تعددت أنواعه وأشكاله عند علماء النو

وقد استطاع علماء التربية والنو

والتربية،

أن يتوصلوا إلى أشكاج وأنواع كثيرة من الذكاء التي يتمتع بها ا نسان،

ولقد كان اتهتمام بالذكاء الريا/ي والذكاء المنطقي أهم ما يتناولونه في دراساتهم ،ولكن وجدوا من أهم أنواع

الذكاء التي توو أهميتها كافة أشكاج الذكاء اذخر هو الذكاء العاطوي ،وهذا يعني بأن معامل الذكاء لي

هو الذكاء الوحيد والوعاج ،بل من الممكن أن تكون صاحب أعلى معامل ذكاء بين أقرانت ،وبالرغم من ذلت

أنت أفشلهم اجتماعيا وأقلهم نجاحا في مهنتت ،إنه الذكاء العاطوي الذي من الممكن أتم يحل المعادتت

الريا/ية ،ولكنه يحل وبمنتهى النجاح المعادتت اتجتماعية والمهنية(جولمان ،2000 ،ص.)11-10

إن وعي الورد بمشا عره في وقت حدوثها قد تبدو في الوهلة اذولى وا/حة وجلية له ،ولكن بعد

مرور فترة من الوقت على تلت اللح ة وعلى ذلت الحدث ،وبالتوكير والتأمل نحو اذشياء واذشخاب وتلت
اتنوعاتت التي مرت بنا ،نجد وندرت أننا لم ننتبه لتلت المشاعر بصورة إيجابية أو بصورة تمكننا من حسن

استغالج الموقن لصالحنا(حسين ،2007 ،ص.)38

فالذكاء العاطوي يعني القدرة على إدرات اتنوعاتت بدقة وتقويمها والتعبير عنها ،وادرات كين تؤثر

بعواطوت على من حولت ،ويشمل أي/ا التصور الخاب بت لآلخرين في فهم كين يشعرون ،مما يسم لت
ب دارة العالقات بصورة أكثر فعالية ،بحيث تتداخل اذفكار والمشاعر ،ليبرز دور العاطوة في التوكير

(.)Golizadeh,et al., 2013, p.89
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أوالً :تعريف الذكاء العاطفي-:

لقد اختلن الباحثين في التسميات التي أطلقت على هذا الموهوم ،ف هرت عدة كلمات أو معاني له،

فنجد أن أحدهم اسماه بالذكاء الوجداني ،و خر اتجه إلى تسميته بالذكاء اتنوعالي ،وثالث إلى الذكاء

العاطوي ،ورابع اسماه ذكاء المشاعر ،وتو /تلت التسميات بأن الذكاء الوجداني يشير إلى /م الخب ارت
اتنوعالية السارة وغير السارة ،أما الذكاء اتنوعالي يشير إلى الجوانب الغير سارة أو السلبية في اتنوعاتت

كالخوع والحزن والغ/ب ،أما الذكاء العاطوي فيشير إلى اتنوعاتت السارة كالسرور والحب وا عجاب،
بينما ذكاء المشاعر يشير إلى الجانب الحسي من الخبرة اتنوعالية كالشعور بالدعء أو الراحة (اذسطل،

 ،2010ب.)22

ويعد موهوم الذكاء العاطوي من المواهيم الحديثة نسبيا ،فاختلوت تعريواته باختالع العلماء والباحثين

واختالع توجهاتهم الن رية المتعددة (العتيبي ،2010 ،ب.)255

ولكن وجدت الباحثة انه تم التوصل من قبل العلماء إلى تعريوا وا /للذكاء العاطوي ،حيث أن

العبرة من المصطل ولي

التسمية ،ووجدت أن أغلب الكتابات والصوحات اتلكترونية تميل إلى استخدام

مصطل الذكاء العاطوي بغض الن ر عن المعنى الدقيق لالسم وبناء على ذلت ستستخدم الباحثة مصطل

الذكاء العاطوي.

والذي عرفه  Salovey & Mayerعام  1990بأنه القدرة على إدرات اتنوعاتت بدقة ،وتقويمها

والتعبير عنها وكذلت القدرة على توليدها وال وصوج إليها عندما تسير عملية التوكير والقدرة على فهم اتنوعاج

والمعرفة العاطوية ،والقدرة على تن يم اتنوعاتت بما يعزز النمو العاطوي والعقلي للورد(Salovey & .
)Mayer,1997, p.5
وعرفه أي/ا " )1995,p.13( Golemanبأنه قدرة الورد على الوعي بانوعاتته وانوعاتت اآلخرين،
ومعرفة ما يشعر به المرء واستعماج هذه المعرفة تنجلاز ق اررات سليملة .

ويعرفه  (2000, p.169( Abrahamبأنه مجموعة من المهارات التي تسهم بتقدير وتصحي

المشاعر الذاتية ،والكشن عن ا شارات اتنوعالية لد اآلخرين ،واستخدام المشاعر لزيادة الدافعية واتنجاز.

وتم تعريوه من قبل  )2000, p.1( Bar-onبأنه يشير إلى كيوية تواعل الورد من خالج استخدام

قدراته ومهاراته التي تؤثر على فهم الورد لذاته ولآلخرين وعالقته مع النا

و/غوطها .

للتكين مع متطلبات البيئة

ولقد ميز  )2000, p.1035( Georgeالذكاء العاطوي من خالج التوكير وعرفه بأنه القدرة على

إدرات المشاعر من خالج التوكير وفهم المعرفة اتنوعالية والعاطوية وتن يم المشاعر ،بحيث يستطيع الورد أن

يؤثر في مشاعر اآلخرين .

وعرفه عثمان ) ،2001ب )174بالقدرة على اتنتباه وا درات الجيد لالنوعاتت والمشاعر الذاتية

وفهمها وصياغتها بو/وح وتن يمها وفقا؛ لمراقبة وادرات دقيق تنوعاتت اآلخرين ومشاعرهم؛ للدخوج معهم
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في عالقات انوعالية اجتماعية إيجابية تساعد الورد على الرقي العقلي واتنوعالي والمهني وتعلم المزيد من
المهارات اتيجابية للحياة .

أما رز ( ،2003ب )68فقد عرفه بقدرة الورد على ا درات الجيد والتحديد والوهم الدقيق وتقييم

اتنوعاتت الذاتية والتعبير عنها وتن يمها والرغبة في إثرائها والتحكم فيها و/بطها واستثارتها عندما تعمل

على تسهيل التوكير وفهم انوعاتت اآلخرين والوعي بها .

ويعرع الذكاء العاطوي بأنه القدرة على اكتشاع مشاعرنا ومشاعر اآلخرين ،لتحويز النو
ي
العواطن بشكل فعاج لنا ولآلخرين (.)Wolf. 2005, p.2

وادارة

ويعرع بأنه القدرة على إدرات وفهم وتناوج العواطن واتنوعاتت وتن يم المشاعر ،بحيث يستطيع
ي
الورد أن يؤثر في مشاعر اآلخرين (.)Furnham, 2006, p.819
أما دوتي ) ،2007ب )16فيعرفه بأنه عملية تعلم لوهم مشاعرنا ومشاعر اآلخرين ومهارة لبناء

استجابات إيجابية وادرات استجابات اآلخرين وقبولها.

على اتستمرار في مواجهة ا حباطات والتحكم في النزوات

ويعرع بأنه القدرة على حث النو
ي
وتأصيل ا حسا ب شباع النو وار/ائها ،والقدرة على تن يم الحالة النوسية مع اذلم واذحزان ،والقدرة على

التعاطن والشعور باذمل (الجبهان ،2010 ،ب.)24

وأما  Nelson & lowفي عام  2011عرفاه على أنه القدرة على تعلم القدرات التي تسهل معرفة

الذات وتقيمها جيدا والتصرع تصرفات مسئولة متنوعة ،وانه يوجد قوة في العالقات مع القدرة على العمل
الجيد مع اآلخرين ،با /افة إلى ا نتاجية تحت /غوط العمل اليومية والحياتية (.)Rude, 2013, p.29

ثاني ًا :أهمية الذكاء العاطفي-:

لقد أصب موهوم الذكاء العاطوي مو/وعا مهما جدا في السنوات اذخيرة ،وخاصة فيما يتعلق بكيوية

تأثيره على القو العاملة ،حيث قام  (2001,p4-7( Cherniss & Golemanبذكر أهمية الذكاء العاطوي
واجمالها بالتالي -

- 1

إن نجاح الشركات أصب متأث ار بالنا  ،وبهذا أي شيء يؤثر على فعالية أذهان النا

له تأثيره

أي/ا على الشركات ،لهذا أصب حاصل الذكاء العاطوي للشخب أكثر أهمية من الذكاء نوسه
ويعتقد العلماء انه بالتأكيد المؤشر للنجاح أو الوشل.

- 2

الذكاء العاطوي له أثره في حياة كل شخب ،فالتعاون بين العقل والقلب أو بين الشعور والوكر ،يبرز
لنا أهمية الذكاء العاطوي سواء أكان ذلت من خالج اتخاذ الق اررات الحكيمة أم في إتاحة الورصة لنا

لنوكر في صواء وو/وح ،إذ ما أخذنا في الحسبان أن العاطوة إذا ما قويت أفسدت علينا القدرة على

التوكير السليم والحصوج على ق اررات صائبة.
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- 3

إن للذكاء العاطوي التأثير على الصحة البدنية لنا فقدرة اذشخاب على رعاية أجسامهم ،وخاصة
في حاتت ا جهاد قد يكون فق من خالج الوعي بالحالة العاطوية وردود الوعل في إدارة ا جهاد

للحوات على صحة جيدة.
- 4

الذكاء العاطوي يعتبر له دور في تحسين الراحة العقلية لتشخاب في تأثيرها على سلوكهم
ومساعدتهم في تقليل القلق والتوتر والتقلبات المزاجية ،فالمستويات العالية من الذكاء العاطوي لها

عالقة طردية موجبة بتحسين الحالة النوسية والمزاجية لتفراد.
- 5

الذكاء العاطوي له تأثيره على العالقات فهي تساعدنا على فهم وادارة مشاعرنا بصورة أكبر ،وتجعلنا

- 6

والتعاطن

أكثر فهما لمشاعر اآلخرين واحتياجاتهم فبهذا تؤدي إلى عالقات أكثر قوة وترابطا.

يساعدنا الذكاء العاطوي على حل النزاعات ،حيث عندما نتمكن من تمييز مشاعر النا

مع وجهة ن رهم ،فانه يسهل تسوية النزاعات أو ربما تواديها قبل أن تبدأ ،حيث يصب من السهل أن

تعطي النا
- 7

ما يريدون إذا كنت تدرت ما هو وتعرفه بدون نزاعات وخالفات.

الذكاء العاطوي العالي يساعدنا على النجاح بأن يجعل المحوزات الداخلية أقو  ،ويزيد من الثقة
بالنو  ،ويحسن من قدرة التركيز على الهدع ،فهذا يؤثر تأثي ار مباش ار على القدرة على النجاح.

- 8

للذكاء العاطوي دور في القدرة على فهم ما يحوز اآلخرين ،وكيوية بناء رواب أقو مع اآلخرين في

مكان العمل ،مما يعزز من اذدوار القيادية ،فالقائد الوعاج يمكن التعرع على ما يحتاجه اآلخرون،
بحيث أن تلت اتحتياجات يمكن تلبيتها بطريقة تشجع اذداء العالي واترتياح في مكان العمل.

- 9

من خالج اتستوادة من إستراتيجية التنوع العاطوي بين أع/اء الوريق ككل يستطيع اذشخاب من
زيادة القدرة على التواصل واتندماج مع اآلخرين.

 - 10بدون الذكاء العاطوي لن يكون الشخب قاد ار على فهم أو إدارة عواطوه ،فأكبر فائدة هي فهم اذفراد
لنوع شخصيتهم ،وكين يمكن أن يتعاملوا في وقت ال/غ وكين يمكن أن ين موا أماكن عملهم.

 - 11يساعدنا الذكاء العاطوي أي/ا على فهم وتقييم سلوت اآلخرين ،بل على أف/ل وسيلة للتعامل مع
اآلخرين ويجعلنا على معرفة بالدوافع وراء ق اررات اآلخرين ،مما يزيد من القدرة على بناء وتكوين

عالقات أكثر نجاحا في كل مجاج من مجاتت اذعماج داخليا وخارجيا.

 - 12الذكاء العاطوي يمكن أن يعطينا اذدوات التي نحتاجها للتواصل بشكل فعاج ،ويجعل اذشخاب
قادرين على التغير وادارة أعمالهم وانوعاتتهم وانوعاتت اآلخرين بما يخدم مصلحة العمل وتحسينه.

 - 13يزيد الذكاء العاطوي من حالة الو/وج لد

اذشخاب ،وتبين انه كلما زادت درجة الو/وج إلى

مستويات عالية ،فان ذلت يترجم إلى قدرات عالية من التوكير النقدي والقدرة اذكبر على حل

المشاكل.

ولعل الباحثة تر أن أهمية الذكاء العاطوي مستقلة ت تزاج غير موهومة تماما ،حيث تلعب

فعاج في اتخاذ الق اررات والقدرة على التعلم
التكنولوجيا ووسائل التعلم المختلوة والمعلومات المتاحة دور م
والتصرع في المواقن المختلوة ،وان كان ت يخوى دورها الحاسم في تحسين الجودة الشاملة للحياة الشخصية
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والشخصية واتستعدادات اذخالقية الوطرية لتجتمع

والعملية ،فالذكاء العاطوي يوطد الصلة بين ا حسا

كلها نحو أداء فردي ،ومن ثم أداء جماعي متميز ينصب لصال المؤسسة ومن ثم المجتمع.

ثالث ًا :مراحل تعلم الذكاء العاطفي-:

ذكر عثمان ورز ( ،2001ب )42نقال عن جيرنسبن في نموذجه أن تعلم الذكاء العاطوي يمر

بثالثة مراحل هي كما يلي -
- 1

التعلم الجسمي وفيه يتعلم الطول اتنوعاتت المرتبطة بالحاتت الجسمية.
ويتداخل مع المرحلة اذولى والمرحلة الثالثة ،وفيه يتعلم الطول اذفكار والمعاني من

- 2

التعلم بالنتائ

- 3

التعلم التركيبي التمثيلي وتحدث في هذا المستو أعلى درجات تعلم اذفكار والمعاني واتنوعاتت

خالج ما يتبع السلوت المتعلم من نتائ كآليات التعلم بالتعزيز.
وهو ما يمثل مرحلة التوكير الشكلي.

رابعاً :خصائص الفرد الذي يتمتع بذكاء عاطفي-:

وهي كما ذكرها عبد الوتاح ) ،2007ب )31بأنه توجد عدة مهارات يمتاز بها اذفراد الذين يمتلكون

مهارات الذكاء العاطوي ،وهي كالتالي -

 - 1يكونوا قادرين على تحديد وفهم عواطوهم ،ويعرفون مسببات تلت العواطن ،ويقيمون المواقن بشكل
أكثر و/وحا ،ويتخذون ق اررات تتسم بالو/وح والتوازن.

 - 2يمكنهم اتحتوات بهدوئهم في أوساطا تتمتع بالغموض والقلق وتكون ردود أفعالهم متوازنة وم/بوطة.

 - 3يمتلكون مهارة قراءة اآلخرين ،والقدرة على التواصل والتواعل مع خبراتهم وتجاربهم ،مما يجعل لهم
القدرة على التأثير باآلخرين كبيرة.

 - 4يستطيعون فهم عواطن اآلخرين فيقدرون على تقييم المواقن بمو/وعية واتخاذ ق اررات أكثر فاعلية.

 - 5لديهم مرونة في اتتصاج باآلخرين؛ مما يمكنهم من اتتصاج باآلخرين بالطريقة المناسبة وبالوقت
المناسب سواء كان بشكل لو ي أو غير لو ي.

وكما تحدث أي/ا أبو عمشة ( ،2013ب )58أنه لجعل الورد أكثر فاعلية تبد أن يمتلت خم

مهارات إ/افية وهي -
- 1
- 2

القدرة على تحمل المسؤولية.

إيجاد خيارات منوعة ومرنة لمواجهة المواقن المختلوة.

- 3

تقبل وجهات ن ر اآلخرين وتكوين عالقات اجتماعية.

- 4

العمل بواعلية يجاد أف/ل الخيارات الممكنة لكل حالة ،وخاصة الق اررات ذات التأثير.

- 5

ا صرار على خلق عزيمة ذاتية واحترام الذات وا حسا

14

بالواعلية الشخصية.

وفر دوتي ) ،2007ب )17بين شخب يمتلت ذكاء عاطوي مرتوع وشخب يمتلت ذكاء عاطوي
منخوض وأبرز ما ذكره التالي -

جدول رقم( :)1الفرق بين الذكاء العاطفي المرتفع والذكاء العاطفي المنخفض

ذكاء عاطفي منخفض

ذكاء عاطفي مرتفع
يستخدم في التعبير كلمة أنا  ,مثل" أنا اشعر"...

يتفوه بعبارات المالمة  ,مثل" أنت دائما "...

يفصح عن مشاعره

ال يفصح عن مشاعره

ال يسمح للمشاعر السلبية بأن تتملكه

يسمح للمشاعر السلبية بأن تتملكه

مستمع جيد

ال يستمع لآلخرين

ال يلوم اآلخرين على أخطائهم

يشعر دائما بان اآلخرين هم المخطئون

يق أر الرسائل الغير لفظية بسهولة

سلبي في التواصل الغير لفظي

يمتلك دافعية شخصية

يندفع للعمل من خالل الحوافز اآلنية

المصدر( :دوتي ,2007 ,ص)17

خامساً :أبعاد الذكاء العاطفي-:

هنات اختالفات وان كانت بدرجة بسيطة تدور بين الباحثين على ما إن كان سيطلق على هذا

الموهوم أبعاد أو مكونات ،ومنه ما ذكر أنها قدرات هذه اتختالفات البسيطة بين الباحثين تبين أن العلوم
النوسية ت يمكننا الجزم والتأكيد بها بدقة متناهية ،ذنها علوم تهتم باذحاسي

ا نسان والنو

والشعور والعواطن داخل

البشرية والتي مازاج يكتنوها الكثير من الغموض(أبو عوش ،2011 ،ب.)31

ولكن اذبحاث والدراسات السابقة اتوقت على أن الذكاء العاطوي يتكون من عدة أبعاد تتشابه فيما

بينها في الموهوم والدتلة (المصدر ،2008 ،ب.)597

فقد رأى  (2000, p.400) Mayer, et alأن الذكاء العاطفي يتكون من أربعة أبعاد هي-:

- 1

إدرات اتنوعاتت ويعني القدرة على تعرع الورد على انوعاتته الوردية وانوعاتت اآلخرين والتعبير

عنها بشكل دقيق ومالئم اجتماعيا.

اتنوعاتت واستخدامها بمعنى تو ين اتنوعاتت؛ وذلت بهدع تحسين التوكير ،وأن تصب

- 2

قيا

- 3

فهم اتنوعاتت ويعني التصرع باتنوعاتت والتوكير المنطقي وفهم العالقات من خالج تداخل أنواع

- 4

الشخب في المواقن

اتنوعاتت جزءا من العملية المعرفية كا بداع وحل المشكالت واتخاذ الق اررات.
المشاعر المختلوة واستيعابها لح ة حدوثها لد الورد والجماعات.

تن يم اتنوعاتت أي إدارة وتوجيه اتنوعاتت ومراقبتها و/بطها لد

اتجتماعية المختلوة.
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أما  Golemanفي عام  1995قسم الذكاء العاطوي إلى خمسة أبعاد وهي كما ذكرها
-:(2003, p.2) Emmerling & Goleman
 - 1الوعي بالذات وهي معرفة الورد لذاته وتقييم نوسه ،بحيث يستطيع يوهم نوسه ويدرت مشاعره
وانوعاتته ،بحيث يصب قاد ار على اتخاذ ق ارراته بكواءة وتكون أقرب للصواب.

- 2

تن يم الذات ويعني قدرة الورد على التعامل مع المشاعر التي قد تزعجه أو تؤذيه ،بحيث يو وها

- 3

الدافعية وهي التقدم والسعي نحو اذهداع ،بحيث يكون لدينا الحما

- 4

التعاطن :وهي فهم اآلخرين وادرات مشاعرهم من خالج تعبيراتهم الصوتية وتلميحاتهم ومالم

لتكون متوافقة مع ما ير/يه.

اذهداع وانجازها بكل عزيمة واصرار.

والمثابرة لالستمرار في تحقيق

الوجوه بهدع التواعل مع اآلخرين وفهمهم.
- 5

المهارات اتجتماعية وهي كيوية بناء عالقات وصداقات الورد وحسن إدارتها مع اآلخرين والتعامل

الجيد وحل المشكالت والنزاعات واقامة العالقات الجيدة.

أما  Bar-Onفي عام  1997فقد قسم اج  15مكون من مكونات الذكاء العاطوي إلى خمسة أبعاد،

ولقد تناولها - (2006 ,p.4) Bar-On
- 1
- 2

البعد الشخصي والذي يمثل القدرات والكواءات والمهارات المرتبطة بداخل ذلت الورد.

تكوين العالقات مع اآلخرين ويمثل القدرات والمهارات التي يمتلكها الشخب ومحاولة تطبيقها على

أرض الواقع ،واتستوادة منها في إدارة ذلت الورد لعالقاته مع اآلخرين.
- 3

القدرة على التكين ويو /كيوية نجاح الورد في مواكبة ال روع والمتطلبات البيئية والتكين معها،

- 4

إدارة ال/غوط ويمثل قدرة الورد على إدارة ال/غوط والتكين معها بوعالية كبيرة.

من خالج زيادة مهاراته ومرونته في التعامل مع اآلخرين وحل المشكالت بمنطقية ومهارة.

- 5

الحالة المزاجية العامة ويمثل قدرة ذلت الورد ومهاراته في اتستمتاع بالحياة ،وفي الحوات على
مكانته ومركزه ا يجابي داخل المجتمع والذي ي/م كال من السعادة والتواؤج.

وذكر  Levinsonعام  1999أن الذكاء العاطفي يتكون من أبعاد خمسة ,حيث أوردها المصدر

) ,2008ص )598وهي-:
- 1

ا درات اتنوعالي معرفة الورد تنوعاتته وعواطوه وتو/ي العالقة بين ما يوعله وما يقوله.

- 2

التحكم بالمشاعر وتعني إدارة المشاعر المندفعة ،والتوكير الوا. /

- 3

الثقة وال/مير الحي أي المحاف ة على التكامل وتحمل المسئولية لتداء الشخصي.

- 4

فهم اآلخرين أي الحساسية لمشاعرهم وانوعاتتهم و رائهم واذخذ بها مع اتهتمام النش تجاههم.

- 5

الحساسية بحاجات اآلخرين معرفة حاجات اآلخرين ومساندتهم لتدعيم ق ارراتهم.
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وذكر عثمان ) ,2001ص )173أن الذكاء العاطفي يتكون من خمسة أبعاد-:
- 1

المعرفة اتنوعالية القدرة على اتنتباه وا درات الجيد لالنوعاتت والمشاعر والعواطن الذاتية وحسن
التميز بينهما مع الوعي بالعالقة بين اذفكار والمشاعر الذاتية واذحداث الخارجية.

- 2

إدارة اتنوعاتت القدرة على التحكم باتنوعاتت السلبية وتحويلها إلى ايجابية ،وهزم القلق والتوتر
وممارسة مهارات الحياة بانوعالية.

- 3

تن يم اتنوعاتت القدرة على تن يم اتنوعاتت والمشاعر وتوجيهها إلى تحقيق ا نجاز والتوو

- 4

التعاطن القدرة على إدرات انوعاتت اآلخرين والتوحد معهم انوعاليا مع فهم مشاعرهم وانوعاتتهم

- 5

التواصل التأثير ا يجابي القوي في اآلخرين ومتى تتبعهم وتساندهم والتصرع معهم بطريقة تئقة.

واستعماج المشاعر واتنوعاتت في صنع أف/ل الق اررات.
والتناغم معهم.

فيما ذكر خوالدة ( ,2004ص )37-36أن هناك خمس أبعاد للذكاء العاطفي ,وهي-:

الثقة بالنو  ،فالورد بحاجة إلى أن يعرع أوجه القوة وال/عن لديه ويتخذ

- 1

الوعي بالذات وهو أسا

- 2

معالجة الجوانب اتنوعالية وهو أن يعرع الورد كين يتعامل ويعال المشاعر السلبية التي قد تؤثر

- 3

التعاطن العقلي أو التوهم ويعني القدرة على قراءة مشاعر اآلخرين سواء من تعبيراتهم أو أصواتهم

- 4

الدافعية فالطموح والتقدم والسعي ووجود اذمل كلها تعتبر مكونات أساسية في الدافعية ،فالورد الذي

من هذه المعرفة أساسا لق ارراته.
سلبا على حياته.

أو تلميحاتهم ووجوههم.

يكون لديه هدع يكون لديه الحما
- 5

لتحقيقه.

المهارات اتجتماعية وتعني مقدرة ومهارة الورد على تهدئة نوسه والتغلب على حالته المزاجية

السيئة ،والقدرة على التواعل مع اآلخرين ،بحيث يعك

القدرة على اتندماج والتكين فيما بينهم.

سادساً :نماذج الذكاء العاطفي-:

لقد شهدت السنوات القليلة الما/ية اهتماما متزايدا بموهوم الذكاء العاطوي ،تمثل هذا اتهتمام في

هور العديد من الدراسات اذجنبية والعربية التي تناولت هذا الموهوم ،وقد صاحب هذا اتهتمام الواسع
بمصطل الذكاء العاطوي

هور العديد من النماذج الموسرة لهذا الموهوم وتحديد أبعاده واعداد المقايي

المقننة لقياسه(موسى ،2012 ،ب.)23

يذكر كل من  (2008, P.4) Flores & Tovarمن خالج بحثهما عن نماذج الذكاء العاطوي أن

هنات أعداد كثيرة من نماذج الذكاء العاطوي موجودة في قطاعي اتستشارات واذدبيات العلمية ،حيث بلغ

عدد هذه النماذج .240
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وهذه النماذج التي حاولت وصن وتحليل الذكاء العاطوي محاولة توسيره ،وجد انه يوجد ثالث نماذج
أساسية تحدثت عن ذلت وهي نماذج القدرة ونماذج مختلطة ونماذج السمات (.)MTD, 2010, p.22

واذا ما تحدثنا عن نماذج القدرة نجدها تن ر إلى الذكاء العاطوي بأنه مجموعة من القدرات العقلية

البحتة التي تعمل مع العاطوة لمعالجة المعلومات ،وبالنسبة لنماذج السمات فهي مجموعة من الصوات

اتجتماعية والعاطوية مثل صوة تأكيد الذات والتي تحكم الشخب وأفعاله ،أما إن تحدثنا عن النماذج

المختلطة ف نها تر أن الذكاء العاطوي عبارة عن تركيب يمزج بين القدرات العقلية والخصائب الشخصية
(.)Emmerling, et al., 2008, p.17
وهنات من اذبحاث والدراسات التي تجمع هذه اذنواع الثالثة لتجملها إلى نوعين ،وهي نماذج القدرة
ونماذج المختلطة أو السمات ،ولقد أو/حها  (2004, p.22) Geherفي جدوت ليو /الور بين النماذج

المختلطة(السمات) ونماذج القدرة.
جدول رقم ( :)2خصائص نماذج القدرة والنماذج المختلطة

النماذج المختلطة(السمات)

نماذج القدرة

مقاييسها مصممة بحيث يكون هناك إجابة واحدة صحيحة مقاييسها مصممة بطريقة التقرير الذاتي بحيث تعكس

وتناسب المسألة المعروضة

تفضيالت شخصية أو ميوال فردية ال تخضع للصحة والخطأ
المطلق.

يستخدم لقياسه اختبارات األداء األقصى

يستخدم لقياسه اختبارات األداء المميز

هناك عدد قليل من أدوات القياس ,تركيباتها الرئيسية هناك عدد كبير من أدوات القياس ,بحسب تعدد مظاهر هذه

ضئيلة العدد.

النماذج.

ال تتعلق بالشخصية

تتعلق بالشخصية

تتعلق بالذكاء العقلي أو المعرفي

ال تتعلق بالذكاء العقلي أو المعرفي

ثبات الثقة يتراوح من منخفض إلى مرتفع

ثبات عالي في الثقة

المصدر)Geher,2004, p.22( :

وسوع يتم عرض ثالثة من أشهر النماذج التي تناولتها مع م الدراسات واذبحاث التي تناولت

مو/وع الذكاء العاطوي وهذه النماذج هي -

 - 1نموذج ماير وسالوفي للذكاء العاطوي

(نموذج قدرة)

 - 3نموذج بار-أون للذكاء العاطوي

(نموذج مختل )

 - 2نموذج جولمان للذكاء العاطوي

- 1

(نموذج مختل )

نموذج ماير وسالوفي )-:(Mayer & Salovey
يطلق على ذلت النموذج نموذج القدرة والمهارة المتعلقة بالذكاء العاطوي  ،حيث بدأ اهتمامهم بالذكاء

العاطوي منذ عام  ،1990ومنذ ذلت الوقت قاموا ب جراء العديد من اذبحاث لدراسة مو/وع الذكاء العاطوي،

حيث اعتمدت ن رياتهم على دم العديد من اذفكار المتعلقة بمجالي الذكاء والمشاعر ،فانبثقت فكرة الذكاء

من ن رية الذكاء الخاصة بهم ،والتي تتمثل في القدرة على تنويذ العمليات المتعلقة بالتوكير التجريدي ،ومن
18

اتفترض القائل بأن المشاعر عبارة عن إشا ارت ودتتت تنم عن مواهيم معينة
ا
خالج ن رية المشاعر انبثق
تبرز العالقة بين تلت المشاعر والحالة النوسية التي يكون عليها الورد ،وأن هنات بعض المشاعر والعواطن

المعقدة التي تشتمل على خلي من مشاعر ال/يق والورح وا حباط والسعادة لد كل فرد ،وافترض كل من
ماير وسالوفي أن هنات فرو

فردية في قدرة كل فرد على جمع المعلومات المتعلقة بطبيعته النوسية

والعاطوية ،وأي/ا في قدرته على إيجاد عالقة بين تلت العمليات العاطوية وعملية ا د ارت الكلي للمدركات

الحسية والمعنوية التي تحي بذلت الورد ،ثم أكدوا بعد ذلت على أن تلت القدرة تبدو وا/حة من خالج العديد
من السلوكيات التي يقوم بها الورد داخل المجتمع(حسين وحسين ،2006 ،ص.)41

إن هذه الن رية تؤكد على أن الذكاء العاطوي هو القدرة على إدرات العواطن؛ سواء المتعلقة بالذات

أو باآلخرين وفهمها وتوسيرها وتحويزها والتعبير عنها بالشكل الذي يساعد على اتخاذ الق اررات ،وتحديد ردود

اذفعاج وانشاء العالقات والتواعالت وتكوين الخبرات والتجارب(خ ر ،2010 ،ب.)350
وحيث أن النموذج اذصلي  Mayer & Saloveyعام  1990جاء ليحدد اذسا

ليشمل خمسة مجاتت كما ذكر في  (2006, p.2) Mayer et al.وهي -

أ-

ب-
ج-

د-

ه-

إدرات نوسه وهو أن يعرع كل إنسان عواطوه وهي الحجر اذسا

إدارة العواطن وهي القدرة على تهدئة النو

للذكاء العاطوي،

في الذكاء العاطوي.

والتخلب من القلق وسرعة اتستثارة.

تحديد العواطن وهي التعرع على عواطن اآلخرين والقدرة على التقاط ا شارات اتجتماعية ممن

حولنا.

استخدام العواطن وهي توجيه اتنوعاتت في خدمة هدع ما.

فهم العواطن توجيه العالقات ا نسانية والمهارة في تطويع عواطن اآلخرين في عقد صالت مع
اآلخرين.

ثم طور النموذج ليكون ذا تأكيد معرفي ،وكان يركز على مؤهالت عقلية معينة تخب إدرات ومعرفة

وتن يم اتنوعاتت عام  ،1997وفي هذا النموذج كما تم ذكره في سليمان ولعي

( ،2012ب )9تألن

الذكاء العاطوي من طبقات تمتد من العمليات النوسية اذساسية إلى العمليات اذكثر تعقيدا والتي تدم
اذفعاج والمعرفة معا ،وهذه الطبقات هي -

أ -

الطبقة اذولى (نموذج القابلية المعرفية) وهي التي تسم

ب-

الطبقة الثانية (استعماج اتنوعاتت لتسهيل واعطاء اذسبقيات للتوكير) أي استخدام اتنوعاتت

ج-

الطبقة الثالثة (فهم اتنوعاتت) وهي لتسمية وتميز اتنوعاتت وفهم المزاج المعقد من المشاعر

اتنوعاتت الخاصة به وباآلخرين .

بالورد أن يدرت ويميز ويعبر عن

للمساعدة على إصدار اذحكام وادرات ومعرفة التقلب في المزاج.
واتنوعاتت.
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الطبقة ال اربعة (القابلية العامة على تن يم اتنوعاتت لدعم غاية اجتماعية) وهذا المستو اذكثر

د-

تعقيدا من الذكاء العاطوي وتوجد فيه مهارات تتي لتفراد اتبتعاد عن اتنوعاتت والتعامل معها
على نحو انتقائي.

والجدوج التالي عر/ه أبو عوش ( )2011يو /نموذج ماير وسالوفي )- (Mayer & Salovey
جدول رقم ( :)3نموذج ماير وسالوفي للذكاء العاطفي
إدراك االنفعاالت

فهم االنفعاالت

قياس االنفعاالت واستخدامها

تنظيم االنفعاالت

 يــــــتم إدراك المشــــــاعر  -تـــــدخل المشــــــاعر النظــــــام  -تـــتم اإلشـــارة إلـــى أن الفـــرد  -ثـــم تتطـــور األفكـــار والقـــدراتوالتعبير عنهـا فـي تلـك

الــــــذهني واإلدراكــــــي للفــــــرد

قـــــــد اســـــــتوعب اإلشـــــــارات

التي تؤدي إلـى نمـوذج القـدرة

المرحلة.

كمؤشر علـى تأثيرهمـا علـى

العاطفيـــــة المتعلقـــــة بفهـــــم

العاطفيــــة والذهنيــــة والفكريــــة

وتطبيقاتها.

الفرد الشخصي.

العالقـــــات بـــــين المشـــــاعر

قدراته الذهنية واإلدراكية.

للفرد مما يؤدي إلى نمـو ذلـك

 ثـــــم يبـــــدأ الفـــــرد فـــــي  -ثـــم بعــــد ذلـــك يقــــوم الفــــرد  -ثــــم بعــــد ذلــــك ينتقــــل إلــــى  -ثـــم يـــأتي دور تشـــجيع اإلدارةاإلحســــــــــــاس بتلــــــــــــك
المشـــــاعر وتبـــــدأ فـــــي

التأثير على اإلدراك.

مرحلـــــة تطبيـــــق المشـــــاعر

بـــادراك المشـــاعر العاطفيـــة

العاطفية.

والمعلومات المتصلة بها.

العاطفية لذلك الفـرد أن يكـون

متفتحــــــــاً ومســــــــتوعباً لكــــــــل

المشاعر.

المصدر( :أبو عفش ,2011 ,ص)40

- 2

نموذج دانيل جولمان )-:(Daniel Goleman
تأثر جولمان بأعماج ونموذج ماير وسالوفي للذكاء العاطوي ،وبدأ متأث ار بكتاباتهم ونتائجهم حيث قام

ب جراء مزيدا من اذبحاث في مجاج الذكاء العاطوي ،وألن كتابه في عام  1995تحت عنوان الذكاء
العاطوي والذي ساهم بدور كبير في زيادة اهتمام ولوت انتباه كل من القطاع العام والخاب لموهوم الذكاء
العاطوي،حيث أبرز أهمية الذكاء العاطوي في نجاح المدير في الوفاء بمتطلبات المو وين داخل المؤسسات
وأي/ا في الوفاء بمتطلبات المؤسسة ككل(حسين وحسين ،2006 ،ب.)52

إن الذكاء العاطوي وفق هذه الن رية يشير إلى قدرة الورد على إدرات وفهم وادارة مشاعره الذاتية وتلت

المتعلقة باآلخرين ،با /افة إلى قدرته على التعامل الكنء مع ال/غوط والمتطلبات البيئية بغرض الوصوج
إلى النتائ والسلوكيات المرغوبة(خ ر ،2010 ،ب.)351

إن نموذج جولمان اليوم كما ذكر في  (2010, p24) MTDيعد أكثر النماذج المستخدمة

والمقبولة وهو يتكون من خمسة أبعاد رئيسية وهي-:
أ -

الوعي بالذات معرفة الورد لمشاعره وانوعاتته ،وكيويلة اسلتخدام هلذه اتنوعلاتت والمشلاعر فلي اتخلاذ
الق اررات و معرفة نقاط القوة وال/عن لديه وبناء الثقة بالنو .
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ب-

تن يم الذات وهي تعني كيوية تعامل الورد مع المشاعر واتنوعاتت الداخلية للورد والتحكم فيها،
وهذا ت يعني كبت اتنوعاتت ،ولكن ترشيدها بصورة تساعد الورد على تحقيق أهدافه من اجل تطوره

ونجاحه.

ج-

الدافعية أي التحكم و/ب اتنوعاتت وهو يعني التأجيل الووري للتعبير المباشر عن اتنوعاتت بما

د-

بمشاعر وانوعاتت اآلخرين من خالج أصواتهم وتعبيرات

ه-

يتي للورد التوكير واختيار اتستجابة السليمة.

التعاطن ويعني قدرة الورد على ا حسا
وجوههم ،ولي

بال/رورة ما يقولون ،وبناء عالقات مع مجموعة متنوعة من اآلخرين.

المهارات اتجتماعية ويشير إلى التأثير ا يجابي والقوي في اآلخرين عن طريق إدرات انوعاتتهم
ومشاعرهم ،والقدرة على التواعل معهم وامكانية إقناعهم والتواوض معهم والتصرع معهم بطريقة

تئقة.

- 3

نموذج بار-اون (-:(Bar-On

إن هذا النموذج جاء معتمدا على موهوم نسبة الذكاء حيث يقي

قدرات وامكانات اذداء الو يوي
باعثا ومحو از للوصوج إلى النتائ

ويعتبر ذلت المقيا
والنجاح المهني للورد فهو من مقايي التقرير الذاتي ،ي
الجيدة ،ولي فق مجرد إحصاء النتائ التي يتوصل إليها اذف ارد ،حيث يركز على مجموعة من القد ارت
والكواءات اتجتماعية والعاطوية والتي تتمثل في مهارة الورد في إد ارت المشاعر الخاصة به ،وفهمها ومحاولة

إدرت المشاعر المتصلة باآلخرين ،وفهمها ومحاولة التعبير عنها والقدرة على
التعبير عنها ،وقدرته في ا

التعامل مع المواقن العاطوية واتنوعالية الصعبة ،والقدرة على إحداث وتطبيق التغيي ارت السلوكية ،وحل
المشكالت الوردية واتجتماعية على حد سواء(حسين وحسين ،2006 ،ب.)45

فالذكاء العاطوي وفق هذه الن رية يشير إلى أنه مجموعة من القدرات العقلية والمهارات الشخصية

التي لها عالقة بالعواطن والمعرفة اتجتماعية ،والتي تؤثر في قدرة الورد على التكين الوعاج ومواجهة
متطلبات البيئة(سالم وأحمد ،2012 ،ب.)387

وكما ذكر الخظر ( ،2010ص )350بأن النموذج كان في صورته األولى عام  1997يتكون من

أربع مجاالت وهي-:
أ -

القدرة على الوعي والوهم والتعبير وفهم الذات.

ب-

القدرة على إدرات اآلخرين وفهمهم وتكوين عالقات فعالة معهم.

ج-

د-

القدرة على التعامل مع اتنوعاتت الشديدة والسيطرة على العواطن وتوجيهها و/ب

واتندفاعات الذاتية.

المحوزات

القدرة على التوافق والتكين مع البيئة وحل المشكالت ذات الطبيعة الشخصية أو اتجتماعية.
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وقد قام بار -اون في عام  2000بتقديم نموذجه الذي يتكون من خمسة مكونات رئيسية للذكاء

العاطفي وأوردها النعيمي والخزرجي ) ،2011ص )759-761وهي-:

أ -

الذكاء الشخصي الداخلي :ويتضمن-:
-

الوعي الذاتي هو القدرة على التعرين على مشاعر الورد ،وانوعاتته ،وفهمها ،وتمييزها.

-

ا صرار (التوكيدية) هي القدرة على التعبير عن المشاعر ،واذفكار ،والدفاع عنها.

ب-

ت-

لتحقيق أهدافه ،واتستمتاع بما حققه.

مهارات العالقة مع اآلخرين :ويتضمن-:
-

التعاطن هو القدرة على اتنتباه على فهم مشاعر اآلخرين وتقديرها ،أي القدرة على قراءة

-

المسؤولية اتجتماعية هي قدرة الورد على ا ي/اح لآلخرين بأنه ع/و متعاون ومساهم

ج-

انوعاتت اذشخاب اآلخرين.

وبناء في الجماعة اتجتماعية.

القدرة على التكيف والموائمة :ويتضمن-:
-

حل المشكالت هي القدرة على تشخيب المشكالت وتحديدها ف/ال عن التوصل إلى

-

اختبار الواقع هو القدرة على تقييم التطابق واتنسجام بين ما مر به الورد من خبرات ذاتية

ث-

تحقيق الذات هي القدرة على التعرع على اتنوعاتت الكامنة في الورد ،ويسعي الورد

الحلوج الواعلة وتنويذها.

وبين ما هو موجود بالوعل من خبرات.

المرونة هي القدرة على تكيين انوعاتت الورد وأفكاره وسلوكه وفق المواقن وال روع
المتغيرة.

إدارة الضغوط النفسية :ويتضمن-:
-

تحمل ال/غوط النوسية هي القدرة على الصمود أمام اذحداث الشديدة والتعامل مع

-

السيطرة على اتندفاع هي القدرة على مقاومة أو تأجيل نزوة أو حافز من خالج التوقن

ال/غوط بواعلية وثقة.

عن العمل وأخذ الوقت المناسب للتوكير.

المزاج العام :ويتضمن-:
-

السعادة هي القدرة على الشعور بالر/ا عن الحياة سواء كان الورد وحده أو مع اآلخرين.

-

التواؤج هو القدرة على الن ر إلى الجانب المشر من الحياة والحوات على اتجاهات ايجابية
عند مواجهة المصاعب.

وقد قامت الباحثة في هذه الد ارسة بتطبيق نموذج  Golemanلعام  1995ذو اذبعاد الخمسة للذكاء

العاطوي لما يتناسب ذلت مع بيئة البحث والتي تهتم بسلوكيات المواطنة التن يمية ،وكما تحدث القا/ي
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( ،2012ب )48أن نموذج جولمان جاء موجه للعاملين في المجاج الصناعي واتقتصادي (التن يمي
وا داري) ،بينما جاء نموذج ( )Bar-Onموجها للعاملين في المجاج التربوي وخاصة العالج النوسي.

ولقد وجدت الباحثة أي/ا أن نموذج ) )Golemanيتعامل مع الذكاء العاطوي كمجموعة من

الكواءات والمهارات ،بينما نموذج ) (Mayer & Saloveyكان نموذجهما نموذج قدرة معرفية عقلية ،حيث

يتعامل مع الذكاء العاطوي كذكاء ،أما نموذج ( )Bar-Onفلقد ركز على الجانب الوردي ،والقدرة على التنبؤ

والتحليل للسمات التي يمتلكها الورد.

سابعاً :قياس الذكاء العاطفي-:

إن الذكاء العاطوي ت يزاج قياسه من اذمور التي تبدأ خطواتها اذولى ،حيث ت تزاج الدراسات التي

أجريت لها إلى حد ما قليلة ،وربما يرجع ذلت إلى حداثة المو/وع نسبيا ،رغم أنه أصب تحت التركيز بين

العامة والممارسين والباحثين المتخصصين (المصدر ،2008 ،ب.)599
ولقد وجد أن هنات عدة طر مختلوة لقيا

الذكاء العاطوي ،ويرجع اتختالع بينها إلى تباين توسير

موهوم الذكاء العاطوي ،وهذا أد إلى تعدد أبعاده وبناء على هذا الوهم تعددت أنواع اختبارات الذكاء العاطوي
أي المقايي

(.)Emmerling,et al., 2008, p.23

وهناك ثالثة أنواع من أساليب قياس الذكاء العاطفي ,كما ذكرها القاضي ( ,2012ص -:)49-48

المقياس األول :يقي

الذكاء العاطوي من خالج اختبارات اذداء اذقصى ،وهي اختبارات تقي

الشخب على قيامه بمهارات معينة ومن خاللها يقا

قدرة

الذكاء العاطوي للشخب ،ويكون

موهوم الذكاء العاطوي بناء على ذلت يتعلق بالقدرات المعرفية الحقيقية ذات الصلة
بالمشاعر ،ويعتمد على نموذج الذكاء العاطوي كقدرة لماير وسالوفي.

المقياس الثاني :يقي

الذكاء العاطوي بناء على استبانات التقرير الذاتي ،وهي استبانات معدة من عدة

أسئلة يقوم الورد بتقييم ذاته ومهاراته ويكون موهوم الذكاء العاطوي بناء على ذلت يعنى
بالقدرات المعرفية المرتبطة بالمشاعر كما يدركها الورد ذاتيا ،ويعتمد على نماذج السمات

أو النماذج المختلطة كنماذج بار -أون و جولمان.

المقياس الثالث :يسمى اختبار تقديرات المحيطين؛ وهي طريقة مشابه لطريقة التقرير الذاتي ،ولكن يكمن
نقطة الخالع أنه ف ي هذه الطريقة يتم التقييم من قبل شخب أخر ولي

الورد نوسه من

يجيب على أداة القيا  ،ويعتمد هذا اذسلوب أي/ا على نماذج السمات أو النماذج

المختلطة كنماذج بار– أون و جولمان.

ثامناً :التعليق على النماذج والمقاييس المختلفة للذكاء العاطفي-:

على الرغم من وجود ثالثة نماذج مختلوة للذكاء العاطوي ،إتم أن هنات بعض أوجه الشبه الن ري

وا حصائي بين المواهيم التي تتبناها تلت المقايي

المختلوة ،فعلى المستو العام تهدع تلت النماذج إلى
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محاولة فهم وقيا

العناصر والعوامل الداخلة والمشتركة في عمليتي إد ارت الورد لمشاعره ومشاعر اآلخرين،

ومحاولة الورد ل/ب مشاعره للتأثير على مشاعر وانوعاتت اآلخرين (أبو عوش ،2011 ،ب.)52

وتتوق تلت النماذج فيما بينها في العديد من مكونات الذكاء العاطوي ،وأن هنات تداخل في مسميات

اذبعاد الرئيسية ومكوناتها الورعية ،ولكن هنات اختالفا طويوا في درجة فهم كل نموذج لتلت المكونات

العاطوية ،فعلى سبيل المثاج ،تشتمل كل تلت النماذج على موهوم الوعي بالمشاعر واد اركها ،وعلى موهوم
إدارة المشاعر باعتبارهما عنص ار من أهم عناصر الذكاء العاطوي لد

الورد ،ولقد تم إيجاد عالقة بين

العناصر المختلوة لتلت النماذج المختلوة من خالج القيام ببعض التحليالت ا حصائية (أبو عوش،2011 ،

ب.)52

أما بالنسبة لمقايي

بعيد بين المقايي

الذكاء العاطوي فقد توصل أن هنات دليال على وجود عالقة سواء من قريب أو

المختلوة للذكاء العاطوي ،وأنه أحيانا يوجد تشابه بين تلت المقايي

في نوعية المكونات

التي يتم تقييمها ،فعلى سبيل المثاج ،توصل كل من ماير وب اركيت في عام  2002إلى أن هنات أوجه شبه
بين موهوم /ب المشاعر في مقيا

ماير وسالوفي للذكاء العاطوي ومقيا

بار-أون لتقييم نسبة الذكاء،

ومع ذلت لم يتوصلوا إلى وجود عالقة بين أي مقياسين حينما يتم التحكم في النو

والشخصية ،وحينما

يحدث التطور ا يجابي في مها ارت الذكاء العاطوي (أبو عوش ،2011 ،ب.)53

وهذا يجع لل الحديث على أنه إن حلدث أي تواوت أو اختالع بين أي مقياسين ،ف ن ذلت التواوت

من الممكن أن يعلود إلى أي علوامل أخ لر  ،ولي

(أبوعوش ،2011 ،ب.)53

إلى نسبة وتقييم الذكاء العلاطوي في هذين المقياس لين

وبالرغم من ذلت الشبه بين تلت المقايي  ،إتم أن هنات بعض المؤيدين لنموذج ماير وسالوفي

ينادون بأن نموذج ماير وسالوفي يو /أن الذكاء العاطوي يعد مهارة خاصة وهيكال محددا نتيجة للدور

الذي لعبه نموذج ماير وسالوفي في التعرين بكواءات الذكاء العاطوي ،ولدوره في تقييم مها ارت الذكاء
العاطوي ،ويهاجم أتباع نموذج جولمان أي/ا نموذج ماير وسالوفي لتركيزه الشديد على المقايي

النوسية

المعتمد على الذكاء التقليدي العام ،حيث ينادون بأن هنات العديد من الن ريات التي أثبتت فشل موهوم

الذكاء التقليدي ،ولذلت ،ف ن نموذج ماير وسالوفي لم يحقق أي مهمة نب عليها التقرير الن ري التابع لذلت
النموذج ،وذلت ذن جاردنر ذكر بأن مقايي

الذكاء التقليدي العام ليست بال/رورة تساهم في تقييم نجاحات

الورد سواء في المدرسة أو في الحياة العملية ،وذلت بالطبع يؤيد موهوم دانياج جولمان للذكاء العاطوي والذي
بني عليه نموذجه لقيا

وتقييم الذكاء العاطوي (أبو عوش ،2011 ،ب.)53

فالذكاء العاطوي ت يقتصر على ن رية واحدة ،ولكن مجموعة من الن ريات التي تهتم ب ب ارز مو/وع

واحد ،وتسعى كل ن رية في محاولة من وا/عيها لوهم مها ارت الذكاء العاطوي وسماته وقدراته المتعلقة به،
وتوسيرها توسي ار معقوت مما يساهم في الوقوع على أسا

ومعرفة الذكاء العاطوي ،ولذلت فكل ن رية من

ومهارت إ/افية ومختلوة عن الن رية التي سبقتها ،ولكن
ا
ن ريات ونماذج الذكاء العاطوي ت/ين جوانب
يجب أن نعترع أن وجود تلت الن ريات المتعددة للذكاء العاطوي ت يشير إلى أي /عن أو قصور ،ولكن
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يشير إلى خصوبة ذلت المجاج ،وأي/ا إلى اعت ارع جميع فئات المجتمع بأهمية الذكاء العاطوي ودوره في
تحقيق الرفاهية واذمان الو يوي ،وان كان البعض ير أن ذلت التعدد وعدم اتستق ارر على ن رية وعلى

نموذج موحد للذكاء العاطوي من الممكن أن ييساهم في إ/عاع شرعية ذلت المجاج ،وا/عاع جودته،
ويؤدي إلى عزوع المجتمع ككل عنه ،وذلت ذن مجاج الذكاء العاطوي لي معقدا ليتطلب وجود ن ريات
عديدة ومواهيم متعددة له (أبو عوش ،2011 ،ب.)54

تاسعاً :استراتيجيات تطوير قدرات الذكاء العاطفي-:

وهي كما ذكرت عند الرقاد وأبو دية ( ،2013ب )744بأنه يوجد العديد من اتستراتيجيات التي

يمكن اعتمادها في تطوير قدرات الذكاء العاطوي ،وذكر أنه توصل  Vitelloعام  2003إلى خم

إستراتيجيات تساعد الورد المدير أو القائد لتطوير قدرات الذكاء العاطوي وهي -
- 1

إستراتيجية التركيز على الذات ويمكن أن يتم ذلت من خالج اتحتوات بسجل يعك

اذحواج

العاطوية للورد ،سواء أكان ذلت على شكل دفتر مذكرات ،أم على هيئة أشرطة تسجيل صوتية ،والتي

تتي للورد فرصة ا طالع عليها.
- 2

إستراتيجية التأمل والتوكير بالمحي الخارجي إذ أن هنات أنماطا عديدة من عمليات التأمل والتوكر

التي يمكن أن تساعد الورد كي يصب أكثر وعيا وادراكا لكيوية تأثير العواطن في السلوت ،مثل

التوكر في خلق السموات واذرض.
- 3
- 4

إستراتيجية اتنخراط في التوكير والتخيالت ا يجابية والريا/يون هم من يمثلوا قوة الرؤية ا يجابية.

إستراتيجية استخدام بحث تقييمي وهي عبارة عن طريقة تتعلق بالتوكير بشأن التغيرات المهنية

والشخصية لتفراد ،وهو أسلوب يأخذ في اتعتبار احترام النا

قوت وعمال ،واتعتراع با نجازات

المميزة التي قام بها مع تقدير حاتتهم ومواقوهم ،وتشجيعهم على التطلع لمستقبل أف/ل.

- 5

إستراتيجية ممارسة اتستماع المتعاطن وذلت من خالج اتستماع إلى ما يقوله الورد جيدا ،مع

السعي إلى أن يكون الورد حساسا ومتوهما بغض الن ر عن مد
دركاتت.
الشخب اآلخر مع مشاعرت وا ا
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اختالع أو تشابه استجابة

المبحث الثاني
سلوكيات المواطنة التنظيمية
مقدمة-:

إن التحديات التي تواجه المن مات في العصر الحالي تتطلب من قيادتها الجاهزية بالخط

والسياسات لترغيب وجذب لمواردها البشرية والمحاف ة عليها ،بأساليب وطر تتجاوز اترتباط الرسمي في

أعمالهم الروتينية ،مما أد إلى تكاثن جهود الباحثين والموكرين في مجاج ا دارة ،للبحث عن أساليب ترتقي

بأداء اذفراد ترتقاء بمن ماتهم وأداءها ،ومن تلت اذساليب تعزيز سلوكيات المواطنة التن يمية(القحطاني،

 ،2014ب.)12

ولقد علم منذ القدم أن من مات العمل تحدد لكل فرد من أع/ائها دو ار رسميا ،يوصن من خالج

وصوا و يويا وكان للباحثين على مد

عقود طويلة من اذبحاث دور في تحديد الدور الرسمي المحدد

لتفراد ،ومع بداية أوائل القرن الما/ي بدأ الباحثون يركزون على نوع خر من السلوكيات التي تؤثر على
كواءة وفاعلية المن مات ،هذا النوع من السلوكيات أطلق عليه سلوكيات الدور ا /افي وهي سلوكيات يقوم

بها العاملون بناء على اختيارهم ذنها لم ترد /من الوصن الو يوي لديهم(الرقاد وأبو دية،2013 ،

ب.)744

وهذا يعني أن موهوم سلوكيات المواطنة التن يمية يعد ركيزة أساسية في بناء العالقات ا نسانية

والسلوكية والتن يمية داخل المن مة وخارجها ،حيث يعك

هذا الموهوم إمكانية المن مة في تواعلها بيئيا

واجتماعيا ،وفي دعمها لقيم التوافق /من اذهداع والمصال  ،لرفع مستويات الكواءة والواعلية في اذداء

التن يمي ،ذلت ذن موهوم المواطنة التن يمية يتخطى المبررات الرسمية للسلوت ،ويت/من معطيات مهمة

داعمة للسلوت التن يمي الرسمي بمقومات الدور ا /افي(الوهداوي ،2005 ،ب.)392

أوالً :نشأة مفهوم سلوكيات المواطنة التنظيمية-:

يعد  Katzمن أوائل الباحثين الذين قدموا موهوما متكامال لسلوكيات المواطنة التن يمية وذلت عام

 ،1964حيث اعتبر  Katzسلوت المواطنة التن يمية من السلوكيات المهمة لكل المن مات ،حيث أن

المن مة التي تعتمد فق على سلوكها الرسمي تعتبر من مة هشة سهلة الكسر ،لذا كان على المن مات أن

تترت جزءا من السلوت غير محدد لتفراد حتى يكون لديهم مقدرة على التعامل مع المواقن غير المتوقعة

والتي تتطلب التصرع ا بتكاري من قبل مو ويها(حامد ،2002 ،ب.)14

وكما ذكر عريشة ( ،1996ب )207نقال  Katzفي دراسته التي فر فيها بين ثالثة أنواع من

السلوكيات المطلوبة من اذفراد والتي من الممكن أن تؤثر على كواءة وفعالية أي من مة وهي -
- 1

وجود حافز قوي وكاع لد الورد لاللتحا بالمن مة والبقاء بها.
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- 2

التزام اذفراد بأداء متطلبات أدوارهم المحددة في الوصن الو يوي لهم بطريقة صحيحة وهو ما
يسمى بالدور الرسمي لهم.

- 3

قيام اذفراد بممارسة نشاطات أخر تتعد

نشاطهم الرئيسي بالمن مة ،وهي ما تسمى سلوكيات

الدور ا /افي.

ويمكن تسمية هذه اذنماط الثالثة كما يلي استقطاب اذفراد ،أداء اذدوار الرسمية ،الممارسات

اتختيارية(حوا  ،2003 ،ب.)11

وبالرغم من تنبيه  Katzذهمية وجود سلوكيات المواطنة التن يمية إلى انه لم يبدأ اهتمام الباحثين

إتم في الثمانينات (أبو جاسر ،2010 ،ب.)33

ثانياً :مفهوم سلوكيات المواطنة التنظيمية-:

هر هذا الموهوم قديما عندما عرع  Organفي عام  1988سلوكيات المواطنة التن يمية بأنها

تمثل سلوكيات اجتهادية أو اختيارية يقوم بها الورد ،ولكن هذه السلوكيات غير معترع بها بشكل مباشر من
قبل الن ام الرسمي للمكافآت ،ولكن هذه السلوكيات من شأنها تعزيز اذداء الوعاج للمن مة (Kumar, et
al., 2009, p.73).
وعرفها  Mcallisterفي عام  1989بأنها سلوت غير مكلن يحتوي على مجموعة من التصرفات
التي ت تعتبر من /من اذوامر المباشرة لرئي

ص.)17

العمل أو تنويذا لمتطلبات العمل الرسمية (حوا ،2003 ،

كما عرفها  Niehoff & Moormanفي عام  1993بأنها

سلوكيات اختيارية يقوم به الورد دون إجبار ،كما أنها ت ترتب

المن مة (حامد ،2002 ،ب.)15

سلوكيات الدور ا /افي ،فهي
بن ام الحوافز الرسمية داخل

ويعرفها  Konovsky & Pughفي عام  1994بأنها سلوت و يوي يؤديه الورد طواعية ويتعد

حدود الواجبات الو يوية المحددة له ،كما أنه ت يتم مكافأته من خالج هيكل الحوافز الرسمية
بالمن مة (الحراحشة والخريشا ،2012 ،ب.)65

ولقد عرفها  Organ & linglفي عام  1994بأنها

سلوكيات تطوعية غير إلزامية وت ترتب

بصورة مباشرة بالن ام الرسمي للمكافآت ،وتساهم في فاعلية اذداء الو يوي للمن مة (الحراحشة والخريشا،
 ،2012ب.)65

وعرفها  Kidwell et al.في عام  1997بأنها مجموعة من التصرفات التي تهدع إلى تقديم

المساعدة و هور عالمات سلوكية غير مطلوبة على المستو

للمن مة (حوا  ،2003 ،ب.)17

الرسمي ولكنها تكون مويدة جدا

وعرفها كذلت  Chattopadhyayفي عام  1999بأنها السلوكيات اتختيارية التي ت توجد في

بطاقة وصن الو يوة وت تلزم الورد من خالج المدير أو الرئي
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القيام به (حامد ،2002 ،ب.)14

وعرفها أي/ا كال من  Someck & Zahavyعام  2000بأنها السلوكيات التي تتعد متطلبات

الدور الرسمي ،وتكون موجه نحو الورد أو المن مة من أجل تعزيز اذهداع التن يمية (العراي/ة،2012 ،

ب.)44

وعرفها  Robbinsعام  2001بأنها

سلوكيات الدور ا /افي الطوعي الذي ت تندرج /من

متطلبات العمل الرسمية للعاملين والتي تسهم في أداء العمل الكلي للمن مة بأعلى كواءة وفاعلية

ممكنة (إسماعيل و خرون ،2012 ،ب.)219
ويعرفها  Dipaolaع  2001بأنها

رغبة الورد بالمشاركة بالعمل التي تتجاوز متطلبات العمل

الرسمية ،أي أنها سلوت طوعي يسهم في تحقيق اذداء الكنء للمن مة (إسماعيل و خرون،2012 ،
ب.)219

وتر الباحثة أنه من خالج التعريوات السابقة يت /أن سلوكيات المواطنة التن يمية هي سلوكيات

اختيارية تطوعية ،تنبع من الورد نوسه ،فمن يقوم بممارستها لي

السلوكيات في اذفراد ينعك

ايجابيا على المن مة.

له غرض في ذاته ووجود مثل هذه

ثالث ًا :مداخل سلوكيات المواطنة التنظيمية-:

يمكن تناوج موهوم سلوكيات المواطنة التن يمية من خالج مدخلين كما أوردها القحطاني (،2014

ب )14وهما-:

المدخل األول-:
يوترض هذا المدخل بانوصاج سلوكيات المواطنة التن يمية واذداء الو يوي المطلوب رسميا ،فبهذا

ين ر إلى سلوكيات المواطنة التن يمية بأنها سلوت ذاتي ت يتم مكافأته من قبل ن ام المكافأة الرسمي وانما
يزيد من اذداء الوعاج للمن مة.

المدخل الثاني-:

يقوم هذا المدخل على التراث الوكري لبحوث المواطنة التن يمية في علوم الولسوة والسياسة

واتجتماع ،حيث ين ر للمواطنة التن يمية على أنها تشمل كل السلوكيات اتيجابية المرتبطة بالمجتمع.
وطبقا لهذا المدخل فان سلوكيات المواطنة التن يمية تشمل نوعين من السلوت وهما كالتالي -

- 1

السلوكيات التقليدية لتداء الو يوي للدور.

- 2

السلوكيات التي توو السلوكيات الرسمية المطلوبة من الدور.

ون ار ذن أكثر الدراسات ركزت على المدخل اذوج ذنه أكثر تحديدا ،ويمكن قياسه مقارنة بالمدخل

الثاني الذي يتسم بالعمومية والشموج ،ف ن الباحثة ستعتمد على المدخل اذوج في دراسته ،حيث ستعتبر أن

سلوكيات المواطنة التن يمية تعبر عن اذدوار النابعة من الذات لتشخاب ،ت يكافئون وت يعاقبون بأدائهم

لهذا الدور ا /افي ولكن بتأديتهم له سيزيدون من اذداء الوعاج للمن مة.
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رابعاً :خصائص سلوكيات المواطنة التنظيمية-:

قام  (2010, p.15) Ozturkبتحديد خصائب سلوكيات المواطنة التن يمية على أنها -
- 1

سلوت طوعي تنبع من اذدوار ا /افية التي يمكن أن يقوم بها الورد.

- 2

ت تتم مكافأة من يقوم بها من خالج ن م الحوافز الرسمية للمن مة فهي سلوكيات نزيهة ت غرض

- 3

تساهم في زيادة فاعلية المن مة وتشجع العاملين على زيادة اتنخراط بها.

خوي من ورائها.
- 4

سلوت اختياري ت يوجد بالوصن الو يوي ويوو المهام المطلوبة .

خامساً :أنواع سلوكيات المواطنة التنظيمية-:

حددها  (2008, p.18-19) Bonaparteبأنها تت/من نوعين من أنواع السلوكيات هما -
- 1

سلوكيات تساعد المن مة بطريقة مباشرة -

وهي السلوكيات اتيجابية التي يمارسها الورد طواعية مثل الدقة في التعامل والمواعيد ،والح/ور

للعمل قبل الوقت ،مساعدة الزمالء في العمل.

- 2

سلوكيات تساعد المن مة بطريقة غير مباشرة -

وهي السلوكيات السلبية التي يمتنع الورد عن ممارستها طواعية مثل تجنب التسبب با ساءة واذذ

للزمالء وللمن مة والترفع وا حجام عن التذمر والشكو حوج المسائل المبتذلة والبسيطة.

سادساً :أهمية سلوكيات المواطنة التنظيمية-:

ح ي مو/وع سلوت المواطنة التن يمية على اهتمام الباحثين؛ نتيجة لتأثيره في العديد من الجوانب

التي تؤدي بالنهاية إلى تحسين اذداء الوردي والمؤسسي ،مما يعك

استعراض بعض أراء الباحثين في أهمية سلوكيات المواطنة التن يمية.

نجاح المن مات واستمرارها ،وسيتم

فقد ذكر  (2007, p.11( Collett & Morrisseyأن سلوت المواطنة التن يمية يساهم في تحسين

اذداء الوعاج للمن مة ،بحيث تصب قادرة على التكين بغض الن ر عن الموارد المتاحة لها ،ويساهم في
تعزيز اذداء الكلي للمن مة ،عن طريق إدارة العالقات التبادلية بين المو وين في اذقسام وا دا ارت المختلوة؛
كمساعدة زمالء العمل ،وتعمل سلوكيات المواطنة التن يمية على الزيادة من مستو الحما

في اذداء،

بحيث تتاح الورصة لممارسة الديمقراطية ،من حيث اختيار الورد لنوع النشاط الذي يرغب المشاركة فيه ،أو

التوقيت المناسب له.

وأشار لها  ،)2011, p.4-5( Zhangحيث ذكر إن لسلوكيات المواطنة التن يمية أثرها اتيجابي

على أداء المو وين واحساسهم باتنتماء للمن مة مما له اذثر الملحوت على المؤسسة ،حيث بالتزام

المو وين بسلوكيات المواطنة التن يمية يؤدي إلى تعزيز ا نتاجية من خالج مساعدة الزمالء الجدد وكذلت

الزمالء الذين هم بحاجة للمساعدة نهاء عملهم ،يخلق أر

ماج اجتماعي داخل المن مة من خالج تحسين

اتتصاج بين العاملين ،تجعل المن مة بأن تكون بعين المجتمع مكان تجتذاب مو وين جدد من خالج
29

معدتت دو ارن العمل القليلة ،مما يؤدي إلى تحقيق اتستق ارر التن يمي ،وازدياد معدتت اذداء وتحسين
ا نتاجية ،وازدياد مستويات الكواءة والواعلية التن يمية ،وتعزيز الثقة المتبادلة والر/ا الو يوي مابين اذف ارد
وتخويض الص ارعات السلبية في المن مة.

ولقد أكد إسماعيل و خرون ) ،2012ب )221إلى أهمية سلوت المواطنة التن يمي في العديد من

المجاتت كالواعلية التن يمية وتقيم اذداء ،واتلت ازم التن يمي ،والر/ا الو يوي ،والعدالة المدركة ،ودو ارن
العمل والغياب ،والثقة التن يمية ،كل هذه المجاتت ألقت ال/وء على أهمية سلوت المواطنة التن يمي في
بيئة العمل ،ونر تأثير سلوكيات المواطنة التن يمية بالنسبة لتفراد من خالج توفير القدرة على ا بداع

واتبتكار ومن خالج تنمية وتعزيز اذفكار والمقترحات المقدمة من قبل اذفراد ،حيث تعزز الدوافع لالنجاز

وتحسين اذداء والشعور بالمسؤولية اتجاه المن مة ،مما يوفر الورصة لتفارد تختبار قد ارتهم وقابليتهم

ا دارية من خالج مساهمتهم ومشاركتهم في اتخاذ الق اررات.

ولقد أكد الحراحشة والخريشا ( ،2012ب )67-66على أن سلوكيات المواطنة التن يمية تشتمل
على ما يعزز الوائدة للورد والجماعة والمؤسسة ،فعلى المستو الوردي ف ن أهميته تكمن من خالج تنمية

وتعزيز روح المبادرة وا يثار واتتجاهات والمعتقدات ا يجابية في العمل ،فتعلم الورد من خالج الممارسة مما

يسهم في تعزيز سلوكه وتوجيهه نحو اذهداع المنشودة ،تحقيق الورد لذاته وشعوره بأهميته بشكل مستقل عن
باقي العاملين ،تشجيع التطور المهني وروح ا نجاز في العمل وتعزيزها ،أما على مستو الجماعة فتكمن

أهميته في و/ع جماعات العمل لمعايير طموحة في العمل وا صرار على تحقيقها ،تطوير جماعات العمل
لمهاراتهم وتقوية ثقتهم بأنوسهم ،مما ينعك

إيجابا على أدائهم ،استغالج جماعة العمل للورب التي تعزز

ا درات الحسي الذاتي الذي يشير إلى توقع النجاح في العمل ،وأما على مستو المؤسسة تنعك

أهمية هذا

السلوت من خالج ا سهام في تغليب مصلحة المؤسسة على المصلحة الشخصية ،والحد من الصراعات

داخل المؤسسة.
أما  )2013, p.218-219) Beheshtifar & Hesaniأشار بأن لسلوكيات المواطنة التن يمية

أهمية باعتبارها سلوكيات دافعة تمد ا دارة بوسائل للتواعل بين اذفراد داخل المن مة ،وتؤدي إلى زيادة

النتائ ا جمالية المحققة مما يؤدي إلى تخوين العبء المادي عن المؤسسات ،فهو إ/افة حقيقية لمواردها،
مقرر أن تتحمله المؤسسات في تو ين بعض العاملين للتوسع في خدماتها
ا
بحيث تسم بتوجيه ما كان

والتميز في أدائها ،إن سلوكيات المواطنة التن يمية تزيد من مستو الحما
الروتيني.
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في اذداء ،وهذا ما يوتقده العمل

ويذكر أن سلوكيات المواطنة التن يمية ت يعاقب الورد عليها إذا لم يقوم بتطبيقها ،وبالرغم من
أهميتها المذكورة لكن هنات أسباب لعدم قيام المن مات بمراقبة ومتابعة ممارسة اذفراد لسلوكيات المواطنة

التن يمية ،وهي كما ذكرها البشابشة والحراحشة ( ،2011ب- )656
- 1

أنها سلوكيات دقيقة ويصعب و/ع معيار مو/وعي لها عند تقييم اذداء.

- 2

أنها سلوكيات تت/من انتقاج العامل من ممارسة مهامه الخاصة إلى مساعدة زمالئه اآلخرين ،وهذا

- 3

ذن هذا النوع من السلوكيات يعتبر تطوعي (ت تور/ه عقود العمل) ،والمن مة ت تعاقب اذفراد عند

قد يؤدي إلى إ/اعة الوقت وانخواض اذداء إذا ما كان بشكل طوعي.
امتناعهم من ممارسته.

سابعاً :اآلثار السلبية لسلوكيات المواطنة التنظيمية-:
يحدد مد

على الرغم من اآلثار اتيجابية المذكورة سابقا لسلوكيات المواطنة التن يمية ،فان الموقن هو الذي
ايجابية أو سلبية هذا السلوت ،فقد يبدو الموقن ذا نوايا ايجابية ،ولكنه يترتب عليه نتائ سلبية

على المستويات الثالثة الورد والجماعة والمن مة ،فعلى صعيد الورد قد يكون السلوت التطوعي دتلة على

عدم الكواءة ،وان تحدثنا على صعيد الجماعة فقد تؤدي إلى بروز اهرة ا تكالية ،أما على صعيد المن مة
فقد تؤدي إلى شعور الورد بأن المن مة مدينة له بالو/ل وان عجزت المن مة عن سداده يؤدي إلى عواقب

عكسية من قبل الورد(السعود وسلطان ،2008 ،ب.)37

ثامن ًا :أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية-:

بعد اطالع الباحثة على العديد من الدراسات واذبحاث حوج أبعاد سلوكيات المواطنة التن يمية،

وبالرغم من تزايد اتهتمام بسلوكيات المواطنة التن يمية ،وجدت أنه ت يوجد اتوا تام حوج اذبعاد اذساسية
لسلوكيات المواطنة التن يمية ،إتم أنها وجدت وجهتي ن ر تكر ار في عدة دراسات -
- 1
- 2

سلوكيات المواطنة التن يمية تتكون من بعدين ،وذلت وفقا للهدع من هذه السلوكيات.
سلوكيات المواطنة التن يمية تتكون من خمسة أبعاد أساسية.

االتجاه األول :سلوكيات المواطنة التن يمية التي تتكون من بعدين ،وذلت وفقا للهدع من هذه السلوكيات
كما ذكرها - )2010, p.54( Paille

- 1
- 2

البعد الفردي:

والذي يعني مساعدة المو وين اآلخرين للقيام بأعمالهم والتعاون معهم.

البعد المنظمي :والذي يعني مساعدة المن مة واترتقاء بأدائها والعمل على بقاءها.

االتجاه الثاني :سلوكيات المواطنة التن يمية التي تتكون من خمسة أبعاد أساسية -
- 1

اإليثار :مد

مساعدة المو ن لتشخاب الذين حوله من (الزمالء ،الرؤساء ،والعمالء) في المهام

المتعلقة بالعمل ،مثل مساعدة الزمالء في حل مشكالتهم المتعلقة بالعمل ،مساعدة العاملين الجدد

وتعليمهم (إسماعيل و خرون ،2012 ،ب.)221
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- 2

الكياسة :وتعني محاولة الشخب منع وقوع المشكالت المتعلقة بالعمل ،وادراكه لتأثير السلوت في
اآلخرين ،وعدم استغالله لحقو اآلخرين ،وتجنب إثارة المشكالت مع اآلخرين عن طريق تقديم
النص لهم وتوفير المعلومات ال/رورية (.)Beheshtifar & Hesani, 2013, p.215

- 3

الروح الرياضية :ويقصد بها مد

تحمل الشخب ذي متاعب أو م/ايقات يتعرض لها في مكان

العمل دون تذمر أو رفض أو ما شابه ذلت ،وت هر هذه الم/ايقات نتيجة تواعل المو ن مع
اآلخر ،وادخار الطاقة الموجهة لمثل ذلت نجاز العمل(محمد وعثمان ،2012 ،ب.)112

- 4

السلوك الحضاري :ويعني المشاركة البناءة والمسؤولية في إدارة أمور المن مة واتهتمام بمصير
المن مة من خالج الحرب على ح/ور اتجتماعات المهمة غير الرسمية ،المحاف ة على التغيير،

وقراءة مذكرات المن مة واعالناتها ،وتأدية العمل بصورة تساعد في المحاف ة على سمعة المن مة
(.)Owen & Sales, 2000, p102
- 5

وعي الضمير :ويمثل إخالب الورد لمثاليات ي/عها كمعيار لسلوكياته ،فيتجه إلى إنجاز دوره في

المن مة بأسلوب يزيد على المستو المعروع أو المتوقع منه ،حيث يقوم المو ن بالسلوت الذي
يوو الحد اذدنى من متطلبات الو يوة في مجاج الح/ور ،احت ارم اللوائ واذن مة ،اتستراحات،

العمل بجدية(الرقاد وأبو دية ،2013 ،ب.)746

وهذه اذبعاد الخمسة هي اذبعاد التي تناولها نموذج  Organعام  ،1988والذي اعتمدت عليه

الباحثة في تصميم استبانتها ،وذلت لتعدد استخداماته في العديد من الدراسات التي تناولت مو/وع سلوكيات

المواطنة التن يمية ،بسبب شموليته لجميع جوانب سلوكيات المواطنة التن يمية.
وكما تحدث عبد هللا و خرون ( ،2008ب )18بأنه لي

الخمسة لد الورد حتى يذكر أنه يتميز بسلوكيات مواطنة تن يمية.

من ال/روري أن تجتمع هذه اذبعاد

وقد ذكر العامري ( ،2003ب )69أن كال اتتجاهين متكاملين غير متناق/ين ،فالذين اتبعوا

اتتجاه اذوج ت يرف/ون اتتجاه الثاني ذنه يمكن إدراج اذبعاد الخمسة من خالج هذين البعدين.
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أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية
النموذج ثنائي األبعاد

البعد المنظمي
الروح الرياضية
السلوك الحضاري
وعي الضمير

النموذج خماسي األبعاد

البعد الفردي

اإليثار

الكياسة
اإليثار

الروح الرياضية

الكياسة

وعي الضمير

السلوك الحضاري

شكل رقم ( :)2أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية

المصــدر )Paille,2010, p.54( :و(إســماعيل وآخــرون ,2012 ,ص )221و( Beheshtifar & Hesani, 2013

 )P.215و(محمد وعثمان ,2012 ,ص )112و( )Owen & Sales, 2000, p102و(الرقاد وأبو دية ,2013 ,ص.)746

تاسعاً :أنماط سلوكيات المواطنة التنظيمية-:

ذكر الباحثين عدة أنماط لسلوت المواطنة التن يمية ،نذكر منها ما ذكره أبو جاسر( ،2010ص- )42-41

- 1

النم

المتعلق بشؤون العمل ويشمل مساعدة المو ن لزمالء العمل في اذمور المتعلقة بشؤون

العمل ،مساعدة اآلخرين المتغيبين عن العمل ،توجيه المو وين الجدد حتى ولو كان ذلت غير
مطلوب منه ،مساعدة اآلخرين ذوي اذعباء الو يوية الكثيرة ،مساعدة الرئي

أو المشرع في عمله.

- 2

النم المتعلق باذمور الشخصية ويشمل تقديم المساعدة في اذمور المتعلقة بالمشاكل اتجتماعية

- 3

المتعلق بالسلع والخدمات ويشمل مساعدة العمالء أو المراجعين بأمور تتعلق بالسلع

العائلية أو العاطوية.
النم

والخدمات المقدمة مثل إرشادهم أو ا صغاء إليهم ،وشرح الطر وا جراءات التي تساعدهم ،لكي
يستويدوا من خدمات تلت المن مة.

- 4

النم المتعلق بالتن يم ا داري ويشمل اتنصياع للقيم التن يمية والسياسات واللوائ مثل الح/ور

- 5

المتعلق بتقديم المن مة لآلخرين ويشمل الحديث عنها بصورة طيبة أمام اآلخرين ،والدفاع

واتنصراع حسب مواعيد العمل.
النم

عنها وعن مصالحها ،كذكر ايجابياتها مع العاملين والعمالء والوقوع معها في ال روع الصعبة

التي تواجهها ،مما يساهم في تحسين سمعتها عند اآلخرين.

- 6

النم المتعلق باتلتزام الو يوي ويشمل بذج جهود م/اعوة في العمل وتجنب إ/اعة الوقت في
اذحاديث واطالة فترات اتستراحة أو عمل زيارات داخلية أو خارجية ت عالقة لها بالعمل.
33

 - 7النم

المتعلق بالتطوع للقيام بأعماج إ/افية خارج حدود المن مة ويشمل اتشترات بلجان أو

مشاريع متعلقة بالعمل ،أو التغلب على الصعوبات التي تواجه العمليات التن يمية وحماية المن مة

من اذخطار ،والح/ور اتختياري لالجتماعات والندوات.

عاش ارً :محددات سلوكيات المواطنة التنظيمية-:

انطالقا من أهمية سلوكيات المواطنة التن يمية في حياة المن مات ،وبحثا عن أهم اذسباب التي

تقن خلن هور أو اختواء هذا السلوت ،عكن الكثير من الباحثين على إجراء العديد من الدراسات بقصد
إيجاد توسير لهذه ال اهرة ،حيث أن سلوكيات المواطنة التن يمية سلوت تطوعي ،فهو يرتب بعالقة مباشرة أو

غير مباشرة مع مجموعة من المحددات اذساسية ،وأوردها كال من العراي/ة ( ،2012ب (52-49وأبو

جاسر ( ،2010ب )50-44و العامري ( ،2003ص (79-73وهي -
- 1

الرضا الوظيفي-:

ن ار ذهمية الر/ا الو يوي تم دراسة عالقته مع موهوم المواطنة التن يمية ،ويقصد بالر/ا الو يوي

إجمات  ،الحالة العاطوية ا يجابية الناتجة عن تقييم الورد لعمله ،سواء فيما يتعلق بالمزايا التي يحصل عليها،
أو أسلوب القيادة ،أو زمالء العمل ،أو المناخ العام...الخ .وفي /وء هذا التعرين ،أجريت العديد من
الدراسات الميدانية للكشن عن العالقة بين الر/ا وسلوت المواطنة التن يمية ،وخرجت مع م هذه الدراسات

بنتيجة موادها أن هنات عالقة إيجابية معنوية بين هذين المتغيرين ،فالمو ن الرا/ي عن عمله له القابلية
في إقامة العديد من السلوكيات الطوعية دون البحث عن مكافآت أو أي مقابل ،وأكدت هذه الدراسات على

أن الر/ا الو يوي يعد أكبر محدد لسلوت المواطنة التن يمية.
- 2

الوالء التنظيمي-:

هنات بعض الدراسات وجدت عالقة إيجابية قوية بين الوتء التن يمي وسلوكيات المواطنة التن يمية،
وهنات دراسات توصلت إلى أنه ت توجد عالقة بينهما ،لكن ييرجع البعض سبب هذا التناقض إلى عدم اذخذ
بعين اتعتبار ،وجود متغيرات أخر محددة لسلوت المواطنة التن يمية ،مثل الر/ا والعدالة التن يمية ،حيث
تم تأكيد هذا الطرح في دراسات وجدت أن هنات عالقة بينهم عندما تم التحكم في متغيري الر/ا الو يوي

والعدالة التن يمية.
- 3

العدالة التنظيمية-:

يتكون هذا الموهوم من ثالثة أبعاد رئيسية عدالة التوزيع ،وعدالة ا جراءات ،وعدالة التعامالت،

وهذه اذبعاد تبقى مترابطة ومتداخلة ،وتؤدي في النهاية إلى مد

إحسا

المو وين بالعدالة التن يمية في

من مة العمل ،وفي هذا الصدد كشوت العديد من الدراسات ،أن العدالة التن يمية تؤثر إيجابيا في مكونات
سلوت المواطنة التن يمية ،وذلت ذن إحسا

المو وين بالمساواة وا نصاع سواء فيما يتعلق بعدالة

ا جراءات ،أو التوزيع ،أو التعامالت تولد لديه الشعور بالمسؤولية تجاه المن مة ،وبالتالي اتنخراط في
الكثير من الممارسات التطوعية غير الرسمية ،أو سلوت المواطنة التن يمية.
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- 4

القيادة االتحولية-:
كشوت بعض الدراسات عن وجود عالقة قوية بين القيادة التحولية وسلوكيات المواطنة التن يمية،

على اعتبار أن القائد التحولي يعمل دوما على تحويز مو ويه ،للقيام بأكثر مما هو متوقع منهم ،عن طريق

العمل كقدوة لهم ،واتهتمام بحاجاتهم وتقديمها على حاجاته الشخصية ،مما يع م من مستو ثقة مرؤوسيه
فيه ،ذن أقواله دائما تنسجم مع أفعاله ،وفي هذا الخصوب وجد أن المو ن يقوم بممارسات تطوعية،
عندما يكون مستو ثقته برئيسه عالية ،والعك

- 5

الدوافع الذاتية-:

صحي .

يقصد بالدوافع الذاتية حاجات الورد الداخلية لإلنجاز وتحقيق الذات ،والتي تعمل على تحريت السلوت

والعمليات النوسية ،وفي هذا الصدد يمكن القوج أن المو ن الذي يتمتع بالدوافع الذاتية ،يكون ميات أكثر من

غيره إلى ممارسة سلوت المواطنة التن يمية ،وذلت ذنها تساهم في إشباع حاجاته الداخلية المتمثلة با نجاز،
وتحقيق الذات.
- 6

الثقافة التنظيمية-:
إن تأثير الثقافة التن يمية على سلوت المواطنة التن يمية ،يأتي من خالج مد تشجيعها ،أو رف/ها

لمثل هذا النوع من السلوت ،ف ذا كان السائد في المن مة أن يمار

المو وون أنماطا من السلوكيات

التطوعية ،ويشجعون على القيام بذلت ،ف ن جميع أفراد المن مة سيتأثرون بذلت ،وسينعك
وأفعالهم والعك

- 7

صحي .

ذلت على سلوكهم

عمر الموظف-:

أو/حت العديد من الدراسات على وجود عالقة بين عمر المو ن وسلوكيات المواطنة التن يمية،

حيث وجد أن صغار السن ي هرون هذا النوع من السلوكيات ذسباب تختلن عن كبار السن من المو وين،

حيث أن عمر الموظف يحدد ن رته للعمل ،فوي الوقت الذي نجد أن صغار السن يهتمون بمو/وع العدالة

التي بموجبها يوازنون بين ما يبذلون من جهد وما يحصلون عليه من مردود ،نجد كبار السن يهتمون
بالعالقات اتجتماعية واذخالقية التي بنوها عبر الزمن ،ف هور العوامل المؤدية لسلوكيات المواطنة

التن يمية تختلن باختالع اذعمار.
- 8

مدة خدمة الموظف-:

تلعب مدة خدمة المو ن دو ار في وجود سلوكيات المواطنة التن يمية من اختوائها ،حيث وجد أنه

يوجد عالقة سلبية بينهم ،حيث أن المو ن الجديد ي هر هذا النوع أكثر من المو وين ذوي الخدمة الطويلة،

حيث أن المو ن الجديد ت يعرع أو يكون غير متأكد من حجم المسؤوليات المطلوبة منه انجازها ،وما أن
يتكيووا وتزداد مدة خدمتهم تقل درجات الغموض وعدم التأكد عندهم ،فتقل عندهم النشاطات ا /افية

التطوعية.
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الحادية عش اًر :العوامل المعززة لممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية-:

وهي كما أو/حها نوح ( ،2013ص )30-29نقال عن الشمالية عام  2004في رسالتها غير

المنشورة بعنوان

تأثير سلوكيات الدور ا /افي في التميز التن يمي بأن هنات مجموعة من العوامل

المعززة لسلوكيات المواطنة التن يمية وهي كما يلي -

- 1

العوامل الشخصية االيجابية-:

وتشمل القناعة بالعمل ،والتعهد الوعاج ،والثقة باآلخرين ،إذ تعك

القناعة بالعمل فهم المو وين

للمعلومات المعرفية في ذاكرتهم ،وتؤثر في عملية تعريوهم ذعمالهم ،وتجعلهم يعبرون عن الدور ا /افي

بأنه من /من الدور الوعلي للو يوة ،أما التعهد الوعاج فانه كلما ارتوع مستو التعهد الذي يمر به المو ن،

كان اقدر على تعرين مسؤولياته وأدواره ا /افية ،وعندما يثق اذفراد باآلخرين يؤدي ذلت للقيام بأنماط

سلوكية متميزة ،وعلى العك
- 2

من ذلت ف ن فقدان الثقة باآلخرين ينت عنه أنماط سلوكية اعتيادية.

العوامل الموقفية المدركة-:

وتشمل قيم العمل وخصائب العمل؛ إذ تشير قيم العمل إلى وجود قيم مشتركة تدج على منوعة
مشتركة لكل من اذفراد والمن مة ،وتؤدي إلى وجود عالقات ذات أثر ايجابي ،فعندما يشعر الورد أن قيم
العمل تت/من احترام الورد ،واحترام حاجاتهم ،فانه سيلتصق بها ويعمل على اتشترات في مسؤوليات تؤدي
إلى تحسين اذداء ،أما خصائب العمل وبخاصة المحوزة منها مثل اتستقاللية ،والتغذية الراجعة ،ف نها تزيد
من الدافعية الداخلية لد اذفراد ،وتزيد من ممارستهم ذنماط سلوت الدور ا /افي.

- 3

عوامل المركز الوظيفي-:

وتشمل تولي منصب في المن مة ،ومستو العمل الهرمي ،فاذفراد ذوي الخدمة الطويلة ،تصب

لديهم عالقات /منية ورواب قوية مع المن مة ،مما يولد فيهم مشاعر ايجابية تنعك

على أشكاج أنماط

سلوت الدور ا /افي نحو المن مة ،كما أن تولي المناصب العليا يزيد من الحافزية ومن إمكانية العمل

بشكل فعاج ،ف/ال عن زيادة الحرية فيما يتعلق بممارسة أنماط سلوكية متنوعة ،والتي من /منها تقديم
أنماط سلوت الدور ا /افي.

الثانية عش اًر :معوقات سلوكيات المواطنة التنظيمية-:

إن عدم إسهام المو وين في المن مات ا دارية بسلوكيات المواطنة التن يمية يعود إلى عدة معوقات

كما أوردها القحطاني ) ،2014ب- )35-36
- 1

عدم إشرات المو وين في الق اررات التي تهم المن مة ،ف/ال عن عدم تقوية توجهاتهم ا يجابية نحو

المن مة.
- 2

عجز ثقافة المن مة وقيم المن مة عن التخوين من /غوط العمل ،فال/غ الشديد يؤثر على كواءة

المو وين وعلى سلوكياتهم ا /افية ا يجابية ،مما ينعك
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سلبيا على تميز أدائهم.

- 3

عدم إتاحة الورصة للمو وين للتعبير عن رائهم وعدم ر/اهم تجاه و ائوهم ،مما يقن عائقا أمام
المو وين للقيام بسلوكيات غير محسوبة.

- 4

افتقار مع م المن مات ا دارية إلى تحقيق العدالة التن يمية ،التي إن وجدت ف نها تشكل حاف از قويا
لسلوكيات المواطنة التن يمية.

- 5

ويالحظ بأن هنات معوقات أخر تؤثر على سلوكيات المواطنة التن يمية لد اذفراد ،منها -

أ -

فقدان الثقة من جانب العاملين والرؤساء الذي يؤدي إلى الالمباتة واتغتراب ،وعدم الر/ا

وقلة الدافعية للعمل.
ب-

العوامل اتجتماعية واتقتصادية ،وهياكل اذجور والمرتبات ،والعوامل ا دارية التي تتعلق

بعدم اتستقرار ا داري والو يوي.
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المبحث الثالث
العالقة بين الذكاء العاطفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية
من خالج العرض السابق لتدبيات المتعلقة بسلوكيات المواطنة التن يمية والذكاء العاطوي ،نجد أن

هنات ارتباطا وثيقا بين أبعاد الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية داخل من مات اذعماج ،حيث
يمكن استغالج مهارات الذكاء العاطوي في تحسين سلوكيات المواطنة التن يمية لتفراد داخل المن مات.

وحيث تعتبر الموارد البشرية من أهم موارد المن مة ،فهي المحرت اذساسي لكل النشاطات التي ينت

عنها تحويل المدخالت إلى مخرجات ،ومع أن المن مات تشمل عناصر متعددة كاذعماج والنشاطات
والموارد المتاحة واآلتت ،إتم أن العنصر ا نساني يعتبر أهم هذه العناصر على ا طال  ،فهو الذي ين م
ويوزع اذعماج ويوفر الموارد ويستخدمها ،ومهما بلغت المن مة من التطور في تصميمها للهيكل التن يمي،

وخطوط ا نتاج ون م الرقابة ،إتم أن المن مة قد توشل بسبب تعيينها ذفراد غير مناسبين وت يتمتعون بقدرات
كافية والتي تجعل من المو وين غير قادرين على العمل اتيجابي لصال المن مة ،أو عدم تواجد سلوكيات

مواطنة تن يمية تجعلهم يقومون بسلوكيات تطوعية تهدع إلى زيادة كواءة وفعالي لة المن مة وتطلورها
(أبوتايه ،2012 ،ب .)146

فكواءة الموارد البشرية كما تحدث عنها  )2001, P.140( Pfeifferلي

بأن يمتلت الورد فق

القدرات الوكرية المطورة بطريقة جيدة ،بل عليهم أي/ا أن يمتلكوا مهارات اجتماعية وعاطوية تتكامل مع
المهارات الوكرية لحل المشكالت الراهنة والخروج من اذزمات التي يمر بها اذفراد ،وكذلت المن مات بين
اذفراد والقدرة على إدارتها والتعامل معها ،با /افة

حين و خر ،ومن هنا يت /أهمية هذه المهارات لد

إلى ما يمتلكون من سلوكيات مواطنة تن يمية واتنسجام بينهم بواعلية ليكون لها التأثير القوي على المن مة

التي يعملون بها.

ولقد وجدت الباحثة بأ ن العديد من الدراسات تناولت العالقة بين الذكاء العاطوي بأبعاده المختلوة

وسلوكيات المواطنة التن يمية ،وتوصلت مع م هذه الدراسات إلى أن الذكاء العاطوي يمكن استخدامه للتنبؤ

بسلوكيات المواطنة التن يمية ويرجع الباحثون السبب في ذلت إلى -

كما ذكر  )2012, P.345( Yunusتأثير كل من الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية

على مكان العمل ،بحيث أو /أنه حتى تبقى المن مة على قيد الحياة في يومنا هذا والذي يتميز بالتغير

السريع ،ف نه تبد من وجود قادة ومشرفين يمتلكون مهارات الذكاء العاطوي با /افة إلى الكواءات القيادية

التقليدية ،حيث يحتاج المرء وجود قدرات وسلوكيات من نوع مميز وذلت نجاز مهمته ،حيث أصب مقبوت
اليوم بأن أهم شرط لكواءة المن مة هي رغبة المو وين إلى الذهاب إلى ابعد الحدود من المواصوات الرسمية
الخاصة بهم ،فكلما كان اذفراد أكثر تحر ار ،واستخدامهم للموارد بصورة مطلقة تجعل من الكواءة لد

المن مة بصورة أكبر.
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بينما ذكر  )2010,p.263( James, et. al.بأن المن مات الكبيرة تعمل على و/ع الذكاء العاطوي
من اذساسيات عند اختيار مو ويها ،وكذلت تهتم من تطوير أداء المو وين وفعاليتهم وسلوكياتهم ،بحيث
تجد هذه المن مات بأنه كلما كان الشخب أكثر ذكاء عاطويا كان بذلت قاد ار أكثر على إقامة عالقات
صحية مع زمالء العمل ،فتطوير الذكاء العاطوي يعني تطوير مواطنين صالحين للمن مة.
بينما و/

 )2011, p.111( chin, et. al.بأن العولمة أدت إلى زيادة مستو التراب

بين

العاملين في المن مات ،وشددت على الحاجة إلى مزيد من التعاون والتواعالت اتجتماعية بين العاملين في

المن مة ،وللتوصل إلى مستويات جيدة من التعاون والتواعل بين العاملين وجد أنه على المن مة ومن /من
برامجها العمل عل مشاركة المو ن ببرامجها كرغبة منها باستبقاء المو وين لديها ،حيث أو/حت العديد
من الدراسات العالقة القوية بين إيثار المو وين ومعدج ا نتاجية ،حيث أن إيثار المو وين هو احد أبعاد

سلوكيات المواطنة التن يمية ،ولقد وجد أن الذكاء العاطوي يعزز سلوت ا يثار لد اذفراد ،حيث أنها تمكن
المو وين على فهم زمالئهم واتستجابة بشكل أف/ل كلما كان مستو الذكاء العاطوي لديه أكبر ،ويرجع ذلت

إلى قدرة الذكاء العاطوي عند توفره لد

الشخب في أن تنقل الورد من الحالة المزاجية السلبية إلى الحالة

المزاجية اتيجابية ،فا يثار يشير إلى فعل مساعدة اآلخرين ،سواء كانوا غائبين أو وراء أعمالهم ،حيث يطلق
عليه في بعض اذحيان الت/حية العمد ،حيث استنت من ذلت أن اذفراد ذوي ال/مائر الحية وعلى مستو

عالي من الذكاء العاطوي يؤدون و ائوهم بشكل أف/ل ويعودوا بنتائ أكثر ايجابية على المن مة.

وأوردت الرقلاد وأبلو ديللة ( ،2012ب )747فلي د ارسللتهما بلأن اذفلراد اللذين يشللعرون بمسلتو مرتوللع

مللن ال ارحللة النوسللية والقللدرة علللى حللل المشللكالت واتخللاذ القل اررات تكللون حللالتهم المعنويللة جيللدة ،وبالتللالي فل نهم
يميلون إلى انتهاج سلوكيات المواطنة التن يمية ،وكذلت بأن الشلخب اللذي يملار اللذكاء العلاطوي يكلون لله

الدور اذبرز في توعيل دور التابعين في أداء أعمالهم ،بعيلدا علن حلدود اللدور الرسلمي المحلدد لهلم ،حيلث أن
نجاح ممارسلة اللذكاء العلاطوي يسلهم فلي حلدوث المواطنلة للد المرؤوسلين وهلذا يصلب فلي مصللحة الجميلع،

وسللين ر المو للن إل للى عمللله بأن لله ذو معنللى أكب للر مللن ذي قبللل ،وس لليقوم بللالجمع ب للين اذهللداع الشخص للية

وأهللداع العمللل أي/للا ،وسلليعزز المللديرون فللرب عملهللم مللن خللالج تطللوير المهللارات المطلوبللة مثللل :مهللارات

القيللادة ،ومهللارات التللدريب ،وعلللى ذلللت فل ن المؤسسللة تسللعى لإلفللادة مللن اذشللخاب الللذين يكللافحون مللن أجللل
تحقيق اذهداع المؤسسية المشتركة التي تتالقى مع متطلبات اذطلراع المعنيلة ،وملنهم العملالء خاصلة ،وان

اتستثمار في البشر هلو مكسلب ملد الحيلاة ،كملا قلاج الويلسلوع الصليني تشلوان تلزو فلي القلرن السلابع قبلل
المليالد إذا كنللت تخطل لسللنة ،فللازرع بلذو ار ،واذا كنللت تخطل لعشلر سللنين فللاغر شلجرة ،واذا كنللت تخطل

للحياة ،فطور إنسان.
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المبحث الرابع
نبذة عن بنك فلسطين
مقدمة -:

تأسل

بنلت فلسللطين فلي العلام  1960بمدينللة غلزة ،وباشلر أعماللله فلي العاشلر مللن شلباط عللام 1961

كمؤسسللة ماليللة ارئللدة تسللعى للنهللوض بمسللتو الخللدمات المص لرفية فللي فلسللطين بتمويللل المشللاريع الصللغيرة
والمتوسطة ،إلى أن توسعت خدماته لتلبي جميع اتحتياجات الماليلة لمختللن الشلرائ والقطاعلات اتقتصلادية

(التقرير السنوي والبيانات المالية.)2014 ،

يعللد بنللت فلسللطين اليللوم مللن أكبللر البنللوت الوطنيللة ،بل أر

صدارة البنوت العاملة في فلسطين ،من حيث أر

مللاج يبلللغ  160مليللون دوتر ،ليحللافظ علللى

الماج المدفوع وموجودات بلغت حتى نهاية علام  2014ملا

قيمته  2.42مليار دوتر ،ويعد البنت من أكثر البنوت انتشا ار من حيث عدد الوروع التي وصلت إلى  54فرعا
ومكتبللا ،با /للافة إلللى  112ص لراع لللي منتشللر فللي مختلللن محاف للات الللوطن ،وبكللادر بلللغ عللدده 1,280

مو وللة ومو للن ،يعملللون علللى خدمللة أكثللر مللن  698,297عميللل مللن أف لراد وشللركات ومؤسسللات بمختلللن

اذن لواع واذحجللام ،با /للافة إلللى الولسللطينيين المغت لربين ،كمللا بلغللت الحصللة السللوقية للبنللت مللن التسللهيالت
اتئتمانيللة والودائللع للقطللاع المص لرفي الولسللطيني  %25.71و  %2علللى الت لوالي (التقريللر السللنوي والبيانللات

المالية.)2014 ،

وقلد عملل البنللت عللى زيللادة حجلم الللدعم المقلدم لمختلللن المشلاريع اتقتصللادية وتلم التركيللز عللى دعللم
وح للدة خاص للة ف للي البن للت لتق للديم الخ للدمات المختلو للة

المنش للآت الص للغيرة والمتوس للطة ف للي فلس للطين ،وتأس للي

ذصحاب هذه المشاريع ،وتقلديم التمويلل اللالزم لجميلع الشلرائ اتجتماعيلة والقطاعلات اتقتصلادية ،ملن أجلل
تحويز اتقتصاد الوطني (التقرير السنوي والبيانات المالية.)2014 ،

عملل بنللت فلسللطين بالتعللاون ملع مؤسسللة التمويللل الدوليللة  IFCعللى تطبيللق الممارسللات الو/لللى فللي

إدارة المخللاطر ،ليكللون بللذلت أوج مؤسسللة فلسللطينية تؤس ل

ن للام فعللاج دارة كافللة أن لواع المخللاطر علللى كللل

المستويات ،كما أن وجود ن ام فعاج وسياسة دارة المخاطر له أثره عللى اتسلتثمار وزيلادة الثقلة واتطمئنلان

من قبل المودعين (التقرير السنوي والبيانات المالية.)2014 ،

يمتلللت بنللت فلسللطين المركللز الوحيللد صللدار وقبللوج بطاقللات اتئتمللان والخصللم فللي فلسللطين ،حيللث

يعتبلر المصلدر الوحيلد لهللذه البطاقلات بكافلة أنواعهلا (Easy Life, Visa, Visa Electron, Master

) Card, Cash Cardملن خلالج مركلز مخلتب يعملل منلذ العلام ( 1999التقريلر السلنوي والبيانلات الماليلة،
.)2014

وفللي عللام  2005أدرج سللهم بنللت فلسللطين للتللداوج فللي البورصللة الولسللطينية ،وأصللب اآلن ثللاني أكبللر

الشللركات المدرجللة ،حيللث تبلللغ قيمتلله السللوقية مللا يزيللد عللن  %14مللن إجمللالي القيمللة السللوقية للبورصللة ،وفللي
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علام  2007أسل

البنللت شلركة الوسللاطة لللتو ار الماليللة لتكلون الللذراع اتسللتثماري للبنلت ،حيللث تعمللل الشللركة

على تقلديم خلدمات البيلع والشلراء ذسلهم الشلركات المدرجلة فلي بورصلة فلسلطين وبورصلات أخلر فلي الشلر

اذوس ل  ،إذ حصلللت ولوت لرات متتاليللة علللى المركللز اذوج كأنش ل الشللركات فللي اسللتقطاب المسللتثمرين وحجللم

التداوج من بين ثماني شركات وساطة في فلسطين (التقرير السنوي والبيانات المالية.)2014 ،
أمللا فللي العللام  2011فقللد أسل

البنللت شللركة ® Pal Payلخللدمات الللدفع اتلكترونيللة بمللا فيهللا دفللع

فل لواتير الخ للدمات ،وش للحن الهوات للن بمختل للن أنواعه للا ع للن طري للق اتنترن للت ،وم للن خ للالج ش للبكة لنق للاط البي للع
ا لكترونيللة التابعللة للبنللت والتللي يصللل عللددها إلللى ح لوالي  5,500نقطللة بيللع موزعللة علللى المحللاج التجاريللة
والوناد والمطاعم ومراكز اتتصاتت والخدمات العامة (التقرير السنوي والبيانات المالية.)2014 ،

تقللدي ار لللدور وانجللازات بنللت فلسللطين وتمي لزه بتقللديم الخللدمات اتجتماعيللة واتقتصللادية وتطللوره الللدائم،

استمر البنت بالحصوج على جوائز محليلة ودوليلة عديلدة ،كلان ملن أبرزهلا؛ حصلوله عللى جلائزة «أف/لل بنلت
فللي فلسللطين» مللن عللدة مؤسسللات عالميللة مرموقللة ،منهللا  EuromoneyوFinance
السنوي والبيانات المالية.)2014 ،

( Globalالتقريللر

أوالً :التوجه االستراتيجي لبنك فلسطين-:

وهي كما ذكرت في موقع بنك فلسطين (.)www.bankofpalestine.com

رؤيته :يطم إلى أن يكون مؤسسة مالية ومصرفية متميزة منتشرة إقليميا.

رسالته :بنت فلسطين مؤسسلة ماليلة ارئلدة تسلعى للنهلوض بمسلتو الخلدمات الماليلة والمصلرفية ،وتعملل عللى
مواكبللة التطللور التكنولللوجي واتتجاهللات الحديثللة فللي المجللاج المللالي والمص لرفي ،وتسللاهم فللي عمليللة
هدفه-:
- 1

البناء والتنمية وفقأ ذف/ل السياسات والممارسات العالمية.
الزيادة الم/طردة لحصته في السو المصرفي الولسطيني.

- 2

تقديم خدمات مالية ومصرفية بالجودة واذداء اذمثل.

- 3

مواكبة التطور التكنولوجي العالمي بما يخدم مصال عمالئه .

- 4

المساعدة في بناء المجتمع وتنميته.

- 5

التطور واترتقاء بمستو أداء البنت إداريا ومهنيا.
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ثانياً :الخدمات التي يقدمها بنك فلسطين-:

يقل للدم بنل للت العديل للد مل للن الخل للدمات لتف ل لراد والشل للركات ،وهل للي كمل للا ذكل للرت فل للي موقل للع بنل للت فلسل للطين
(.)www.bankofpalestine.com
 - 1خدمات األفراد-:
أ -

التللي تشللمل الحسللاب الجللاري وحسللابات تللوفير اذطوللاج وحسللابات التللوفير وحسللابات الودائللع

المربوطة ذجل والودائع اتدخارية.

ب-

القللروض يقللدم بنللت فلسللطين لعمالئلله مجموعللة متنوعللة مللن القللروض بهللدع مسللاعدتهم فللي

ج-

بطاقات اتئتمان والخصم يوفر بنت فلسطين لعمالئه مجموعة من البطاقلات اتئتمانيلة ذات

د-

- 2

الحسابات حيث يقدم بنت فلسطين لعمالئه في كافة قطاعات عملهم مجموعة من الحسابات

حياتهم العملية والمهنية.

اتسللتخدامات المختلوللة ومللن أهمهللا بطاقللة الخصللم الدوليللة ( )Visa Electronوبطاقللات
اتئتمان (.)Visa & Master Card

الخدمات المصرفية اتلكترونية ويقدم البنت لعمالئه خدمات الكترونية متنوعة ،وذللت بهلدع
تللوفير الوقللت والجهللد المبللذوج فللي المعللامالت اتلكترونيللة ولمواكبللة التطللور التكنولللوجي ومللن

أهمها خدمة التسديد اآللي وخدمة الرسائل القصيرة وخدمة اتنترنت البنكي.

ه-

الحلواتت الماليللة الدوليللة وهللي التلي تتللي للعميللل التحويللل مللن أي مكللان فللي العللالم وفللي أي

و-

ص للناديق اذمان للات والت للي يعتم للد عليه للا ف للي حو للظ الوث للائق المهم للة والمج للوهرات والمقتني للات

وقت دون عناء وتشمل الحواتت الدولية (سويوت) وموني جرام.

الثمينة.

خدمات الشركات-:
يسلعى بنلت فلسلطين لتطلوير منتجلات تمويليلة للدعم المشلاريع المتناهيلة الصلغر والصلغيرة والمتوسللطة

الحجم ،باعتبارها محركات النمو اتقتصادي في الدوج النامية مثل فلسطين ،ولذلت يقدم بنت فلسطين خدمات

مختلوللة للشللركات أهمهللا (اتعتمللادات المسللتندية وخطابللات ال/للمان (الكوللاتت) وتمويللل الصللوقات الجاريللة
ومستندات التحصيل والتسهيالت والحواتت المالية الدولية وخدمات الخزينة وقبلوج بطاقلات اتئتملان والخصلم
والتجارة الدولية والودائع اتدخارية وبرنام القروض الخ/راء).
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ثالثا :اهليكل التنظيمي-:

-

ھ

ھ

شكل رقم ( :)3الهيكل التنظيمي لبنك فلسطين

المصدر( :التقرير السنوي والبيانات المالية ,2014 ,ص)60
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رابعاً :دور بنك فلسطين في الذكاء العاطفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية-:

يطم بنت فلسطين أن يكون واحدا من أف/ل المؤسسات المصرفية في العالم ،التي تراعي حقو

العمالء والمساهمين على حد سواء ،مستعينا بوريق عمل يعمل بأعلى مستويات التأهيل والخبرة والتدريب،

ف/ال عن تحويز المو وين لتحقيق اتستوادة القصو من طاقاتهم الكامنة ومكافأتهم على إسهاماتهم في
إنجاح العمل (التقرير السنوي والبيانات المالية ،2014 ،ص.)53

ومن خالج ما نشر في التقرير السنوي والبيانات المالية ( ،2014ص)54؛ وجدت الباحثة أن بنت

فلسطين يعمل على اترتقاء بطاقاته الموجودة ،وذلت من خالج تدريب مو ويه باستمرار حتى يكونوا قادرين
على تقديم ما يوو

احتياجات عمالءهم وتطلعاتهم ،فلقد وجد أن بنت فلسطين يقوم ب جراء دراسات

استقصائية بين المو وين بهدع الخروج بمقترحات يكون لها الدور في تحسين بيئة العمل ،ومن مو ويه
فرصة للمساهمة في و/ع خط التدريب الخاصة بهم من خالج تحديد احتياجاتهم ،وذلت إيمانا منه ب/رورة

إشرات مو ويه في نواحي العمل المختلوة لتحقيق المستويات المنشودة في اذداء وا نتاجية ،با /افة إلى ما

تمنحه هذه المشاركات من التحويز وخلق ارتباط قوي لعملهم وشعور بالملكية وتعزيز انتماءهم للبنت
وعمالئه.

ومن خالج اطالع الباحثة على نسب تقييم اذداء الو يوي في بنت فلسطين ،والذي حصلت عليه من

(دائرة الموارد البشرية -شؤون المو وين )2015 ،المو /في جدوج رقم ( ،)4والذي يو /بنود التقييم
لتداء الو يوي ،والذي يستخدمه بنت فلسطين في تقييم أداء مو ويه ونسبة كل بند وذلت لتعوام -2013
 2014على التوالي ،حيث هذا التقييم هو عبارة عن عملية قيا

لسلوكيات المو وين وكواءاتهم ذات الصلة

بو ائوهم ونتائ أعمالهم بشكل منت م ودوري ،وذلت من خالج شخب أو مجموعة من اذشخاب يكونوا
على دراية مناسبة بأداء المو ن ،حيث يهدع هذا التقييم إلى تحويز اذفراد ومساعدتهم على تعديل سلوكهم

بصورة ايجابية ،ودفعهم لتطوير أداءهم ،ومن ثم رفع الكواءة ا نتاجية للبنت.
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جدول رقم ( :)4تقييم األداء الوظيفي لبنك فلسطين عام 2014-2013
التعاون مع الزمالء

نسبته عام 2013

نسبته عام 2014

تحويرها على متغيرات الدراسة

بند التقييم

94.46989562

96.84438952

المهارات االجتماعية

الرغبة والقدرة على تحمل المسؤولية
المظهر العام والتقيد بالزى الرسمي

91.53795862

94.44513362

إدارة االنفعاالت

96.07984316

97.56974596

سلوكيات المواطنة التنظيمية

الحضور والمواظبة

94.00523595

95.6974584

سلوكيات المواطنة التنظيمية

اإلنتاجية واالستغالل األمثل لوقت العمل

91.13219948

93.18660921

إدارة االنفعاالت

االلتزام باألنظمة والتعليمات

95.12434584

96.60880367

سلوكيات المواطنة التنظيمية

تقبل التوجيه واإلرشاد

93.78272288

95.71605729

الوعي بالذات

الدقة في العمل واالنتباه للتفاصيل

89.89528855

92.61624347

الدافعية

الرغبة و القدرة على التطور

91.33507905

93.7445757

الدافعية

االلتزام بالدورات التدريبية

97.49345565

98.40669569

الوعي بالذات

روح المبادرة

86.99607407

90.47737192

التعاطف

المشاركة بفعاليات وأنشطة البنك

88.70418913

92.29386281

المهارات االجتماعية

المصدر :من إعداد الباحثة بالرجوع إلى (دائرة الموارد البشرية -شؤون الموظفين)2015 ,

ومن خالل الجدول رقم ( )4يمكن استنباط التالي-:
 لقد قامت الباحثة بتحوير البنود والمعايير التي يت/منها تقييم اذداء لمو وي بنت فلسطين بما يالءم
ويناسب الدراسة الحالية ومتغيراتها ،فمن المالحظ أن جميع بنود تقييم اذداء الو يوي لعام  2013قد

زادت نسبتها في عام  ،2014وتعزو الباحثة ذلت إلى دور الدورات التدريبية التي يعقدها البنت
لتحسن أداء مو ويه.

 من خالج (دائرة الموارد البشرية -مركز التدريب )2015 ،قامت الباحثة باتطالع على الدورات
التدريبية ،والتي تخب مجاج المهارات ا دارية والسلوكية ،والتي عقدها البنت خالج عام ،2014
ولكن الباحثة لم تجد أي من الدورات تحمل اسم أي من متغيرات الدراسة ،ولكنها وجدت أن البنت قام
بالعديد من الدورات التي ترتب

بطريقة غير مباشرة بمو/وع الدراسة ،وعلى سبيل المثاج ولي

الحصر قام البنت ب عطاء الدورات التالية -

-

دورة التعامل مع شكاوي العلماء.

-

دورة ا دارة ا بداعية ل/غوط العمل والحياة.

-

دورة التميز الو يوي والشخصي.

-

دورة إدارة عالقات العمالء.

-

دورة كين تخلق بيئة عمل تحويزية.

-

دورة المهارات الشاملة في إدارة عالقات العمالء.

-

دورة معالجة شكاوي الجمهور.
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-

دورة مهارات القيادة اذصيلة.

-

دورة مهارات تحويز المو وين في بيئة العمل.

وعند الن ر إلى الدورات المقدمة من قبل البنت ،وبعد اطالع الباحثة عليها من خالج (دائرة الموارد

البشرية -دائرة التدريب)2015 ،؛ فلقد وجد أنه خالج عام  ،2014كان متوس نصيب المو ن الواحد من
التدريب خالج عام  2.5 ،2014برنام تدريبي تقريبا (التقرير السنوي والبيانات المالية ،2014 ،ب،)55
حيث يجد البنت التدريب بالنسبة له استثمار ايجابي سيمكنه من تحقيق أهدافه ،فنجد البنت يقدم العديد من

الدورات التدريبية لمو ويه ،والتي يشمل من خاللها كافة الموا/يع المستحدثة والتوجهات الجديدة على كافة

الصعد المحلية وا قليمية والدولية بما يعود بالوائدة على مو ويه.
ي
فلقد قام بنت فلسطين ب عداد  169دورة خالج عام  ،2014كان منها  9دورات تأهيل مصرفي بهدع

إعداد وتأهيل المو وين الجدد ليكونوا قادرين على أداء مهامهم ،والتعرع على سياسات وخصوصيات البنت،

وتتم الدورات في مراكز التدريب التابعة لبنت فلسطين ،و 116دورة محلية تتم أي/ا في مراكز التدريب التابعة

لبنت فلسطين ،و 36دورة إقليمية يتم تنويذها خارج البنت ،وتم تنويذ  5دورات دولية في المملكة اذردنية

الهاشمية و 3دورات أخر هدفت للحصوج على برنام الشهادات المهنية والدبلوم ،وتهدع هذه الدورات إن
كان داخل البنت أو خارجه إلى زيادة المعرفة العلمية والعملية للمو وين ،وكذلت تلبية احتياجات المو وين

من المهارات والمعلومات والقدرات ،ليكونوا قادرين على أداء أف/ل ،وذلت بمساعدة متخصصين في مجاتت

التدريب يتم اتستعانة بهم من داخل البنت أو من خارجه حسب متطلبات الدورة التدريبية (دائرة شؤون

المو وين -مركز التدريب.)2015 ،
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة

مقدمة
أوالً:

الدراسات المحلية

ثانياً:

الدراسات العربية

ثالثاً:

الدراسات األجنبية
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مقدمة-:

يتناوج هذا الوصل بعض الدراسات السابقة المحلية والعربية واذجنبية في مجاج الدراسات والبحوث

العملية حسب اقترابها من الدراسة الحالية أو اشتراكها معها في بعض الجزيئات ،والتي تم نشرها بأي شكل
من اذشكاج ،أو تم تقديمها لمؤسسة علمية للحصوج على درجة علمية ما ،أو مجرد الرغبة في المساهمة

العلمية ،حيث ستحاوج الباحثة خالج هذا الوصل اكتشاع الوجوة المعرفية للدراسات السابقة مما ناج اهتمام
الباحثين السابقين والتركيز على جوانب التي لم تحض باتهتمام الكافي ،والتعلم أي/ا من خبرة اآلخرين
لالستوادة منها في دراستها الحالية ،وبالتالي سيتم عرض الرسائل السابقة محتوية على اسم الباحث واسم
الدراسة وسنة الدراسة والهدع من الدراسة والمنه الذي تم استخدامه والوقوع على ابرز النتائ والتوصيات

التي تم توصل إليها ،وذلت بهدع مساعدة الباحثة في إجراء مقارنات بين نتائجها ونتائ الدراسات السابقة.

أوالً :الدراسات المحلية-:
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دراسة (أبو عمشة)2013 ,

عنوان الدراسة" :الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالشعور بالسعادة لدى طلبة
لجامعة في محافظة غزة".

هدفت الد ارسة إلى دراسة الذكاء اتجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالشعور بالسعادة ومنها

التعرع على مستو الذكاء اتجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة بين أف ارد العينة التي تتمثل في
طلبة الجامعة في محاف ة غزة ،كذلت التعرع إلى طبيعة العالقة بين الذكاء اتجتماعي والذكاء الوجداني
والشعور بالسعادة لد

طلبة الجامعة في محاف ة غزة ،ومعرفة إذا ما كانت الورو في الذكاء اتجتماعي

والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة تعز إلى المتغي ارت اآلتية (الجن  ،التخصب ،الجامعة) ،ولقد استخدم
الباحث ا ستبانة كأداة لجمع البيانات عن عينة الدراسة ،حيث استخدم ثالث مقايي
اتجتماعي ،والثاني لقيا

طلبة المستو

الذكاء الوجداني ،وأخر لقيا

واحد لقيا

الذكاء

السعادة ،حيث يتكون مجتمع الدراسة من جميع

الثالث المسجلين في الجامعات الولسطينية بمحاف ات غزة (جامعة اذزهر والجامعة

ا سالمية) والبالغ عددهم ( )6420طالب وطالبة وهم ( )2436من جامعة اذزهر ،و( )3984من الجامعة
ا سالمية ،وتم اخذ عينة مكونة من ( )290طالبا وطالبة من جامعة اذزهر ،و( )313من الجامعة

ا سالمية ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستو كل من الذكاء اتجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة
لد أفراد عينة الد ارسة من طلبة الجامعات بمحاف ة غزة على التوالي (،)%73.8( ،)%68.8( ،)%76.8
وأي/ا توجد عالقة موجبة بين الذكاء اتجتماعي والذكاء الوجداني بأبعاده ودرجته الكلية والدرجة الكلية

للشعور بالسعادة لد

أفراد العينة ،كما وجد انه توجد فرو في الذكاء اتجتماعي تعز إلى متغير الجن

لصال مجموعة ا ناث ،وأنه ت توجد فرو في الذكاء الوجداني والشعور بالسعادة تعز إلى متغير الجن ،
وت توجد فرو في الذكاء اتجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة تبعا لمتغير الكلية ،بينما توجد

فرو في الذكاء اتجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة تبعا لمتغير الجامعة لصال جامعة اذزهر،
48

وأوصت الدراسة بالعمل على رفع مستو طلبة الجامعات في الذكاء اتجتماعي والذكاء الوجداني والسعادة
من خالج إلحاقهم بدورات تدريبية.
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دراسة (أبو عفش)2011 ,

عنوان الدراسة" :أثر الذكاء العاطفي على مقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة على اتخاذ القرار وحل
المشكالت".

هدفت الدراسة إلى التعرع على أثر الذكاء العاطوي على مقدرة مدراء مكتب اذونروا بغزة على اتخاذ

القرار وحل المشكالت وتحديد مستو الذكاء العاطوي بأبعاده المختلوة ،وتحديد أثر كل من الجن

والعمر

والمؤهل العلمي والدرجة الو يوية وعدد سنوات الخبرة واعتمدت الباحثة المنه الوصوي التحليلي ،وقد تم

الدرسة والمكونة من المد ارء العاملين في مكتب غزة ا قليمي
استخدام ا ستبانة كأداة تستطالع راء عينة ا

التابع لتونروا والذين بلغ عددهم  94مدي ار ،حيث مثمل هذا العدد مجتمع الد ارسة ،وقد تم استخدام أسلوب

المس

الشامل في الد ارسة ،مستخدمة نموذج جولمان ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات دتلة

القرر وحل المشاكل للمد ارء في مكتب غزة
إحصائية بين عناصر الذكاء العاطوي بشكل عام ،وفاعلية اتخاذ ا

ا قليمي التابع لتونروا ،كذلت إلى عدم وجود عالقة ذات دتلة إحصائية بين الذكاء العاطوي ومقدرة مد ارء
والعمر والخبرة والمؤهل العلمي والدرجة الو يوية وعدد

القرر وحل المشاكل تيعز للجن
اذونروا على اتخاذ ا
المشرع عليهم ،وأوصت الد ارسة بالعديد من التوصيات الهامة منها العمل على اتهتمام بأبعاد الذكاء
العاطوي لد مو وي اذونروا بغزة من خالج التدريب العملي الميداني ،والتركيز على استخدام أساليب الذكاء

العاطوي عند عملية اتختيار للموارد البشرية العاملة في اذونروا.
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دراسة (حجاج)2011,

عنوان الدراسة" :دور العدالة التنظيمية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية :دراسة استطالعية
آلراء العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرع على العالقة بين العدالة التن يمية وسلوت المواطنة التن يمية في شركة
توزيع كهرباء محاف ات غزة ،وتم استخدام المنه

الوصوي التحليلي بمس

شامل على مو وين شركة

الكهرباء البالغ عددهم  ،106وتوصلت الدراسة إلى أن موردات العينة تتمتع بدرجة متوسطة من العدالة

التن يمية ،ودرجة مرتوعة من سلوت المواطنة التن يمية ،وتبين وجود عالقة ذات دتلة إحصائية بين العدالة

التن يمية بأبعادها المختلوة (عدالة التوزيع ،العدالة ا جرائية وعدالة التعامالت) وسلوت المواطنة التن يمية
كما وجد أن مجاج عدالة التعامالت هو أف/ل مجاج للتنبؤ بدرجة سلوت المواطنة التن يمية ،وأوصى الباحث

بمراعاة تحقيق العدالة التن يمية (عدالة التوزيع ،العدالة ا جرائية ،عدالة التعامالت) لما لها من دور كبير

في تحسين سلوت المواطنة التن يمية و مراعاة زيادة مساهمة العاملين لسلوت المواطنة التن يمية.
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دراسة (األسطل)2010 ,

عنوان الدراسة" :الذكاء العاطفي وعالقته بمهارات مواجهة الضغوط لدى طلبة كليات التربية
بجامعات غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرع على العالقة بين الذكاء العاطوي ومهارات مواجهة ال/غوط لد

طلبة

كليات التربية بجامعات غزة ،ولقد استخدم الباحث المنه الوصوي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة،
ولقد استخدم الباحث اتستبانة كأداة تستطالع أراء عينة الدراسة ،حيث تألوت عينة الدراسة من ( )403من

طلبة كليات التربية بجامعات غزة (الجامعة ا سالمية -جامعة اذقصى -جامعة اذزهر) من المستو الرابع

عدد ( )119طالبا وعدد ( )284طالبة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه طرديه ذات دتلة

إحصائية بين مستو الذكاء العاطوي العام وبين الدرجة الكلية لمهارات مواجهة ال/غوط ،وكذلت إلى وجود
عالقة ارتباطيه طرديه ذات دتلة إحصائية بين مهارات مواجهة ال/غوط ومستو الذكاء العاطوي وأبعاده،
وأوصت الدراسة ب جراء المزيد من الدراسات حوج الذكاء العاطوي وربطه بمتغيرات أخر  ،وكذلت عن

مهارات مواجهة ال/غوط.
- 5

دراسة (بظاظو)2010 ,

عنوان الدراسة" :أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظيفي للمدراء العاملين في مكتب غزة اإلقليمي
التابع لألونروا".

هدفت الدراسة إلى التعرع على أثر الذكاء العاطوي على اذداء الو يوي ،وكذلت التعرع على أثر

كل من الجن

والعمر والدرجة الو يوية وعدد سنوات الخدمة على مستويات الذكاء العاطوي ،وذلت من

خالج دراسة واقع الذكاء العاطوي لد

شريحة المدراء في مكتب غزة ا قليمي ،حيث أجريت هذه الدراسة

باستخدام نموذج داليب سين للذكاء العاطوي في البيئة ا دارية ،وقد تم دراسة مستويات الذكاء العاطوي

للمدراء في مكونات النموذج الثالثة (الحساسية اتنوعالية ،الن/وج اتنوعالي ،والكواية اتنوعالية) ،اعتمد

الباحث المنه الوصوي التحليلي ،وقد تم استخدام ا ستبانة تستطالع راء عينة الدراسة ،والمكونة من

المدراء العاملين في مكتب غزة ا قليمي التابع لتونروا ،والذين بلغ عددهم  92مدي ار ،حيث مثل هذا العدد

مجتمع الدراسة وقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات
دتلة إحصائية بين الذكاء العاطوي بمكوناته حسب نموذج سين وفاعلية اذداء المهني ،وأنه لي
لعامل الجن

هنات أثر

والدرجة الو يوية وعدد سنوات الخدمة على مستو الذكاء العاطوي ،وأن هنات أثر لعامل

العمر ،حيث وجد أنه يؤثر بشكل مباشر على الن/وج اتنوعالي وهذا نتيجة الخبرة في الحياة التي تكتسب
نتيجة مخالطة أصناع متنوعة من النا  ،وأوصت الدراسة أن يشتمل تقرير اذداء السنوي على فقرات أكثر
ووزن أكبر فيما يتعلق بالذكاء العاطوي ،كذلت أن يدرج عامل الذكاء العاطوي في إجراءات التو ين من
حيث اتختبارات المسبقة ومقابالت التو ين وتصميم مقايي
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للذكاء العاطوي باستخدام اختبارات اذداء عبر

أسلوب توافق الرأي الجماعي يحاكي واقع البيئة التن يمية في فلسطين وذلت باتسترشاد بالمقايي

في بيئة العمل ا داري في بيئات عمل أخر (أمريكية ،هندية ،صينية).
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المتوفرة

دراسة (قشطة)2009 ,

عنوان الدراسة" :الذكاء الوجداني وعالقته بمهارات التأقلم وبعض المتغيرات لدى طالبات الثانوية
العامة".

هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة الذكاء الوجداني بمهارات التأقلم لد

طالبات الثانوية العامة

بمحاف ة رف  ،ولقد تم استخدام المنه الوصوي التحليلي على عينة من ( )300طالبة من طالبات الثانوية
العامة ،مستخدمة استبانه مكونة من ثالث مقايي

للذكاء الوجداني وواحدة لاللتزام الديني وأخر للتأقلم،

وبينت الدراسة وجود عالقة ارتباطيه بين الذكاء الوجداني ومهارات التأقلم وكذلت لوجود عالقة ارتباطيه بين

الذكاء الوجداني واتلتزام الديني والى عدم وجود عالقة بين الذكاء الوجداني ومهارات التأقلم تعز للسكن أو
المواطنة أو التخصب وبينت انه يوجد عالقة ارتباطيه بين الذكاء الوجداني واتنجاز اذكاديمي ،وتوصلت

الدراسة إلى توجيه اآلباء والمعلمين لكيوية تنمية الذكاء الوجداني لد
المدرسي واذسري واتنجاز اذكاديمي.

اذبناء مما يساهم في زيادة توافقهم

ثانياً :الدراسات العربية-:

-1

دراسة (عزام)2014 ,

عنوان الدراسة" :أثـر الـثـقـافـة الـتـنـظيـمـيـة في سـلـوك الـمـواطـنــة التـنـظيـمـيـة :دراسة حالة بـلـديــة

الـوسـطـيـة بمحافظة إربـــــد فـي األردن".

هدفت الدراسة إلى معرفة اذثر الذي تلحقه الثقافة التن يمية على تبني وتحويز سلوت المواطنة
التن يمية لد

العاملين في بلدية الوسطية في محاف ة إربلد ،كما أنها جاءت لمعرفة درجة مستو الثقافة

التن يمية وسلوت المواطنة التن يمية في بلدية الوسطية ،والتعرع على طبيعة العالقة بين الثقافة التن يمية

وسلوت المواطنة التن يمية ،ولتحقيق هذه اذهداع تم تطوير استبانه وزعت على عينة (مجتمع الدراسة)

حيث تمثل مجتمع الدراسة كامال من ( )183عامال ،وتوصلت الدراسة إلى أن هنات مستويات متوسطة
للثقافة التن يمية ومستويات عالية من سلوت المواطنة التن يمية في بلدية الوسطية ،والى وجود عالقة ارتباط

قوية دالة إحصائيا بين كل يبعد من أبعاد الثقافة التن يمية وسلوت المواطنة التن يمية ،ووجد أثر للمتغير
المستقل (الثقافة التن يمية) في المتغير التابع (سلوت المواطنة التن يمية) ،وقد أوصت الدراسة ب/رورة
العمل على اتهتمام بالقيادات ا دارية واعطائهم المزيد من الدورات التدريبية في مجاج التغيير والتطوير
التن يمي وكيوية التعامل مع التغيير المخط له والتغيير المواجئ المؤثر في المن مة ،أي/ا العمل على

إعطاء العاملين المزيد من الصالحيات وزيادة تمكينهم في مجاج العمل ومشاركتهم بالق اررات ا دارية وو/ع

اذهداع مما يخلق الثقة واتلتزام والوتء تجاه تحقيق هذه اذهداع.
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دراسة (غيث والحلح)2014 ,

عنوان الدراسة" :مستوى الذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعة الهاشمية في ضوء متغيرات
التخصص العلمي والنوع االجتماعي والتحصيل األكاديمي"

هدفت الد ارسة إلى الكشن عن مستو الذكاء العاطوي لد

طلبة الجامعة الهاشمية ،معرفة إذا ما

كان هنات فرو في مستو الذكاء العاطوي تبعا لمتغير التخصب ،والنوع اتجتماعي ،والتحصيل الدراسي،

وتكونت عينة الدراسة من ( )500طالب من طلبة الجامعة الهاشمية ،الذين اختيروا بالطريقة المتيسرة وطبق

عليهم مقيا

الذكاء العاطوي ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستو الذكاء العاطوي جاء مرتوعا ،وانه ت توجد

فرو ذات دتلة إحصائية بين متوسطات الذكاء العاطوي للذكور وا ناث بينما توجد فرو ذات دتلة

إحصائية تعز لمتغير التخصب والتحصيل اذكاديمي ،وأوصت الدراسة ب جراء المزيد من الدراسات التي
تتناوج برنام الذكاء العاطوي ،واقامة ندوات وورش تعرع الطلبة بأهمية الذكاء العاطوي.
- 3

دراسة (القحطاني)2014 ,

عنوان الدراسة" :سلوك المواطنة التنظيمية وعالقته باإلبداع اإلداري ,دراسة مقارنة نحو نموذج
مقترح"

هدفت الدراسة إلى التعرع على العالقة بين سلوت المواطنة التن يمي وا بداع ا داري ،حيث

استخدم الباحث المنه الوصوي التحليلي واستخدم ا ستبانة كأداة للدراسة على مجتمع الدراسة المتكون من

العاملون بمركز المعلومات الوطني وشركة العلم ذمن المعلومات بالرياض وعددهم ( )556مو وا ،وكانت

العينة مكونة من ( )299مو وا ،وكانت أهم النتائ للدراسة بأن سلوت المواطنة التن يمي يمار

في مركز

المعلومات الوطني أكثر من شركة العلم ذمن المعلومات ،وان ا بداع ا داري يتوفر في شركة العلم ذمن
المعلومات أكثر من مركز المعلومات الوطني ،وكان أهم توصياته تدعيم ممارسة سلوت المواطنة التن يمية

وا بداع ا داري من خالج إيجاد البرام التدريبية لها وادراجها /من تقويم اذداء الدوري للعاملين.
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دراسة (زاهر)2013 ,

عنوان الدراسة" :سلوك المواطنة التنظيمية في جامعة الملك خالد"
هدفت الدراسة إلى تو/ي موهوم سلوكيات المواطنة التن يمية وتحديد أنواعها ،وكذلت إلى العوامل

المؤدية لتوعيل سلوكيات المواطنة التن يمية وتحديد درجة ممارسة سلوكيات المواطنة التن يمية بجامعة الملت
خالد من وجهة ن ر أع/اء هيئة التدري  ،وتحديد ما إن كانت أراء أع/اء هيئة التدري

حوج سلوكيات

المواطنة التن يمية ستختلن وفقا تختالع الو يوة والكلية وعدد سنوات الخبرة ،ولقد تم استخدام المنه

الوصوي التحليلي مستخدما أداة بحثية صممها الباحث معتمدا على ا طار الن ري والدراسات السابقة
وتطبيقها على عينة الدراسة المكونة من ( )111فردا من أفراد أع/اء هيئة التدري

الذكور ،وتوصل الباحث

إلى أن سلوكيات المواطنة التن يمية جاءت بدرجة غير مأموج بها ،حيث كانت /عيوة ،وانه ت توجد فرو
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بين اآلراء في أبعاد سلوكيات المواطنة التن يمية تعود لمتغير الو يوة ،بينما وجدت فرو بسيطة تعز
للمتغيرات اذخر المدروسة ،وقدم الباحث مقترح لتطوير ممارسات سلوكيات المواطنة التن يمية.
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دراسة (أبو تايه)2012 ,

عنوان الدراسة" :أثر العدالة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية في مراكز الو ازرات الحكومية
في األردن".

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر إحسا

العاملين بالعدالة التن يمية على سلوت المواطنة التن يمية في

مراكز الو ازرات الحكومية في اذردن ،وباستخدام المنه الوصوي التحليلي على ( )326من العاملين في
العاملين بالعدالة التن يمية وبجميع أبعادها جاء فو

مراكز الو ازرات اذردنية ،وتوصلت الدراسة إلى إحسا

المتوس  ،وارتواع سلوت المواطنة التن يمية بجميع أبعادها لد

عينة الدراسة ،وأن هنات أث ار إيجابيا درات

المو وين للعدالة التن يمية على سلوت المواطنة التن يمية وعلى جميع أبعادها ،وتوصل إلى أن إحسا

العاملين بالعدالة ا جرائية له الدور اذكبر في التأثير على سلوت المواطنة التن يمية مقارنة مع اذبعاد

اذخر للعدالة التن يمية (العدالة التوزيعية والعدالة التعاملية) ،وأوصت الدراسة بتعزيز قيم العدالة التن يمية
وسلوت المواطنة التن يمية في الو ازرات الحكومية اذردنية.

- 6

دراسة (الحراحشة والخريشا)2012 ,

عنوان الدراسة" :درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى العاملين
في مديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق".

هدفت الدراسة إلى التعرع على درجة ممارسة سلوت المواطنة التن يمية وعالقتها بالوتء التن يمي
وأثر المتغيرات الديموغرافية مثل النوع اتجتماعي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة في درجة ممارسة سلوت
المواطنة التن يمية ودرجة الوتء التن يمي ،وتمت الدراسة على ( )206من العاملين بأسلوب التحليلي

الوصوي ،وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة سلوت المواطنة التن يمية بأبعادها الخماسية جاءت

مرتوعه ،بينما جاءت درجة الوتء التن يمي متوسطة والى وجود عالقة ارتباط موجبة بين درجة ممارسة سلوت

المواطنة التن يمية ودرجة الوتء التن يمي ،والى وجود فرو ذات دتلة إحصائية في درجة ممارسة سلوت

المواطنة التن يمية ودرجة الوتء التن يمي تعز لمتغير النوع اتجتماعي وسنوات الخدمة ،وتوصل إلى عدم

وجود فرو ذات دتلة إحصائية في درجة ممارسة سلوت المواطنة التن يمية تعز لمتغير المؤهل العلمي،
بينما وجد أن هنات فرو ذات دتلة إحصائية في درجة الوتء التن يمي تعز لمتغير المؤهل العلمي،
وأوصى الباحثان بمجموعة توصيات من أهمها تعزيز سلوت المواطنة التن يمية عمليا لينعك

زيادة درجة الوتء التن يمي للمؤسسة التي يعملون بها لتحقيق أهدافها المنشودة.
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ذلت على

- 7

دراسة (الرقاد وأبو دية)2012 ,

عنوان الدراسة " :الذكاء العاطفي لدى القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية وعالقته
بسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية".

هدفت الدراسة إلى التعرع على درجة ممارسة الذكاء العاطوي لد
بسلوت المواطنة التن يمية لد

القادة اذكاديميين وعالقته

أع/اء هيئة التدري  ،حيث أجريت الدراسة على عينة تكونت من جميع

القادة اذكاديميين في الجامعة اذردنية وجامعة اليرموت وجامعة مؤتة ،بواقع ( )288قائدا و( )773ع/و
هيئة تدري

في كل من الجامعة اذردنية ،وجامعة اليرموت ،وجامعة مؤتة ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية

ممثلة بنسبة ( ،)%30توصلت الدراسة إلى وجود درجة عالية من الذكاء العاطوي لد
وكذلت إلى وجود درجة عالية من سلوت المواطنة التن يمية لد

القادة اذكاديميين،

أع/اء هيئة التدري  ،وتم التوصل إلى

وجود عالقة ارتباطيه ايجابية بين ممارسة الذكاء العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية لديهم ،وأوصت

الباحثتين بلتعميم نتائ الدراسة ب جراء دراسات ميدانية مشابهة على مجتمعات أخر للتحقق من مد إمكانية
تعميم النتائ التي توصلت إليها الدراسة الحالية في مجتمعات أخر واجراء دراسات على الذكاء العاطوي

وربطه بمتغيرات أخر غير متغيرات الدراسة.
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دراسة (العرايضة)2012 ,

عنوان الدراسة" :مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان وعالقته
بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين".
هدفت الدراسة إلى التعرع على مستو ممارسة مديري المدار

الثانوية الحكومية للقيادة اذخالقية

وعالقته بمستو ممارستهم لسلوت المواطنة التن يمية من وجه ن ر المعلمين ،وباستخدام المنه الوصوي
التحليلي على ( )3764معلما ومعلمة ،وباستخدام الطريقة الطبقية العشوائية تمت على ( )351معلم ومعلمة،

وتوصلت الدراسة إلى أن هنات عالقة ايجابية ذات دتلة إحصائية موجبة بين مستو ممارسة مديري
المدار الثانوية الحكومية في عمان للقيادة اذخالقية ومستو ممارستهم لسلوت المواطنة التن يمية ،وأوصت

الباحثة بتن يم دورات تدريبية لمديري المدار

تو/

ماهية القيادة اذخالقية وأهميتها ومبادئها وأهمية

ممارسة سلوت المواطنة التن يمية للمؤسسات التربوية ،واجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية على مراحل

دراسية أخر وبمتغيرات أخر .
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دراسة (محمد وعثمان)2012 ,

عنوان الدراسة" :أثر سلوك المواطنة المنظمية في تحجيم اإلتكالية االجتماعية :د ارسة استطالعية
آلرء عينة من العاملين في و ازرتي التعليم العالي والبحث العلمي واألعمار
تحليلية مقارنة ا

واإلسكان".

هدفت الدراسة إلى تشخيب أثر سلوت المواطنة المن مية في تحجيم ا تكالية اتجتماعية في

من متين متباينتين في النشاط ،واستخدم الباحث أسلوب الوصوي التحليلي على أفراد العينة بين ) (24فردا
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في جهاز ا شراع ) (22فردا في ديوان الهيئة ،وتوصلت الدراسة إلى أن سلوت المواطنة المن مية يوجه
العاملين تعتماد سلوكيات و يوية ايجابية توو توقعات العمل اتعتيادية ،ويزيد التماست بين العاملين ،وهذا

سيسهم في تحجيم ا تكالية اتجتماعية داخل فر العمل ،وقدم البحث مجموعة توصيات منها /رورة توجيه
سلوت المواطنة شاعة الثقافة الجماعية بين العاملين وا/عاع

يثمنون اتنجاز العلمي الجماعي بقيمة أعلى.

اهرة ا تكالية اتجتماعية ،وبما يجعلهم

 - 10دراسة (أبو سنينة وغانم)2011 ,

عنوان الدراسة" :حقوق المواطنة وواجباتها كما يراها معلمو الدراسات االجتماعية في مدارس
وكالة الغوث الدولية في األردن".

هدفت الدراسة إلى التعرع على حقو المواطنة وواجباتها كما يراها معلمو الدراسات اتجتماعية،

وكذلت التعرع فيما إذا كان هنات اثر لكل من متغيرات (الجن  ،والمؤهل العلمي ،والجامعة أو الكلية التي
تخرج منها المعلم ،والتخصب ،وعدد سنوات الخبرة في تحديد هذه الحقو والواجبات ،وتم إجراء المنه

الوصوي التحليلي على ( )98معلما ومعلمة ،وتوصلت الدراسة إلى أن اآل ارء حوج مجالي حقو المواطنة
وواجباتها جاءت مرتوعة على اذداة الكلية لكل منهما ،وعلى فقرات كل مجاج منهما ،وكذلت إلى عدم وجود

فرو ذات دتلة إحصائية تعز إلى متغيرات الجن  ،المؤهل العلمي ،الجامعة الكلية التي تخرج منها

المعلم ،التخصب ،عدد سنوات الخبرة ،وأوصت الدراسة بمزيد من الدراسات واذبحاث حوج حقو المواطنة
وواجباتها.
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دراسة (الرفوع)2011 ,

عنوان الدراسة" :الذكاء العاطفي وعالقته بالتكيف مع الحياة الجامعية لدى طلبة جامعة الطفيلة
التقنية في األردن" .

هدفت هذه الدراسة التعرع على مستو كل من الذكاء العاطوي والتكين مع الحياة الجامعية ،والى

التعرع على العالقة بين الذكاء العاطوي والتكين مع الحياة الجامعية ،وكذلت التعرع على أثر كل من النوع
اتجتماعي والمستو الدراسي والتخصب في كل من الذكاء العاطوي والتكين مع الحياة الجامعية ،وأي/ا

إلى التعرع على مد مساهمة أبعاد الذكاء العاطوي مجتمعة ومنوردة في توسير التكين مع الحياة الجامعية،
واعتمد الباحث المنه الوصوي التحليلي حيث بلغت عينة الدراسة ( )392طالبا وطالبة )208( ،طالب

و( )184طالبة طبق عليهم مقيا

الذكاء العاطوي والتكين مع الحياة الجامعية ،وتوصلت الدراسة إلى أن

متوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة على الذكاء العاطوي ككل وعلى التكين مع الحياة الجامعية
كانت مرتوعة ،والى وجود فرو في متوسطات أفراد العينة على التكين مع الحياة الجامعية تعز لمتغيرات

النوع اتجتماعي لصال ا ناث والمستو الدراسي لصال طالب سنة رابعة والتخصب لصال طلبة القسم

العلمي ،وتوصلت إلى أن الذكاء العاطوي بأبعاده الخمسة يوسر ما نسبته  %47.9التباين في درجات الطلبة

55

على مقيا

التكين مع الحياة الجامعية ،وأوصت الدراسة بو/ع برام تساعد الطلبة على تنمية الذكاء

العاطوي لديهم في مختلن المراحل الدراسية وذلت لزيادة تكيوهم مع مجتمعاتهم.
 -12دراسة (المعايطة)2011 ,

عنوان الدراسة" :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة في األردن للعدالة التنظيمية
وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لمعلميهم".

هدفت الدراسة إلى التعرع على درجة ممارسة العدالة التن يمية وعالقتها بسلوت المواطنة التن يمية،

كذلت التعرع على إذا ما كان هنات فرو ذات دتلة إحصائية في تقديرات المعلمين والمديرين لسلوت
المواطنة التن يمية وفقا لمتغيرات الجن

والخبرة والمؤهل العلمي ،ولقد تم استخدم المنه الوصوي التحليلي

باستخدام الطبقة العشوائية النسبية على عينة من جميع المديرين والمعلمين في المدار

الثانوية العامة في

اذردن ،وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة المديرين للعدالة التن يمية كان متوسطا ودرجة ممارسة
المعلمين للسلوت التن يمي كان متوسطا ،وأنه يوجد عالقة معنوية موجبة بين درجة ممارسة العدالة التن يمية
ودرجة ممارسة سلوت المواطنة التن يمية ،وان هنات فرو ذات دتلة إحصائية تعز لمتغير الجن

والخبرة

والمؤهل العلمي ،ولقد أوصى الباحث بتطبيق العدالة في أن مة الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية للمعلمين

واعطائهم الورصة للت لم بشأن نتائ تقويم اذداء ،واجراء مزيد من الدراسات المماثلة على مستويات أخر .
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دراسة (النعيمي والخزرجي)2011 ,

عنوان الدراسة" :الذكاء االنفعالي وعالقته باالتجاه نحو المستقبل لدى المرشدين التربويين في

العراق".

هدفت الدراسة إلى التعرع على العالقة بين الذكاء اتنوعالي واتتجاه نحو المستقبل لد

التربويين من خالج قيا
اتنوعالي لد

الذكاء اتنوعالي لد

المرشدين على وفق متغيري الجن

المرشدين

المرشدين التربويين ،وكذلت التعرع على الور في الذكاء
ومدة الخدمة ،ومن ثم قيا

اتتجاه نحو المستقبل لد

المرشدين التربويين ،واعتمد الباحث المنه الوصوي التحليلي على عينه الدراسة المتمثلة باختيار ()100

مرشد ومرشدة من كافة اتختصاصات التربوية وفق متغيري الجن
مرشدة ،مستخدما مقيا

الذكاء من إعداد عزيز( )2009ومقيا

والخدمة وبواقع ( )50مرشدا و()50

اتتجاه نحو المستقبل من إعداد الباحث

عايد( ،)2008وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الدرجة الكلية لتداء على مقيا

الذكاء اتنوعالي وبين الدرجة الكلية لتداء على مستو اتتجاه نحو المستقبل وفقا لمتغيرات الدراسة ،والى
وجود فرو ذات دتلة إحصائية في قيا

الذكاء اتنوعالي تعزو لمتغير الجن  ،بينما لم توجد فرو ذات

دتلة إحصائية تعزو لمتغير مدة الخدمة على مقيا

إلى تدعيم الذكاء اتنوعالي لد

اتخاذ القرار وفقا لمتغيرات الدراسة ،وأوصت الدراسة

المرشدين من خالج إقامة دورات تدريبية وارشادية لتو/ي أهمية الذكاء

اتنوعالي في حياتنا اتجتماعية والمهنية ،كذلت العمل على تنمية اتتجاه نحو المستقبل ودعمها لد

56

المرشدين عن طريق اتهتمام بهذه التخصصات ا نسانية في مجاج البعثات والتعيين وتجديد الدورات فيها
بما يؤدي إلى رفع مستو الطموح لد المرشدين قياسا بأفراد الهيئة التدريسية.
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دراسة (اليوسف)2011 ,

عنوان الدراسة" :الذكاء العاطفي وعالقته باتخاذ القرار لدى عينة من معلمي المرحلة الثانوية في
مدارس التعليم العام واألهلي بمنطقة حائل التعليمية في ضوء عدد من المتغيرات".

هدفت الدراسة إلى التعرع على العالقة بين الذكاء العاطوي واتخاذ القرار تبعا للمتغيرات اآلتية

(العمل ،المؤهل ال علمي ،عدد سنوات الخبرة ،العمر ،التخصب ،الدورات التدريبية) ،واعتمد الباحث المنه
الوصوي التحليلي على عينه الدراسة المتمثلة بل ( )508معلم مستخدما مقيا

( )2001ومقيا

الذكاء من إعداد عثمان ورز

اتخاذ القرار من إعداد الباحث مسكي ( ،)2003وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة

ارتباطيه موجبة بين الدرجة الكلية لتداء على مقيا

الذكاء العاطوي وبين الدرجة الكلية لتداء على مستو

اتخاذ القرار وفقا لمتغيرات الدراسة ،والى وجود فرو ذات دتلة إحصائية بين متوس درجات اذداء على

مقيا
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اتخاذ القرار وفقا لمتغيرات الدراسة.
دراسة (زيدان)2010 ,

عنوان الدراسة" :إسهام مراكز الشباب في تدعيم قيم المواطنة لدى الشباب ,دراسة وصفية مقارنة
بين الشباب والقائمين على خدمات وبرامج الشباب في محافظة الفيوم".

هدفت الدراسة إلى التعرع على إسهام مراكز الشباب في تعزيز قيم المواطنة لد الشباب ،واعتمدت
هذه الدراسة على منه المس اتجتماعي الشامل ومنه المس اتجتماعي بالعينة ،حيث منه المس

اتجتماعي الشامل للقائمين على خدمات وبرام رعاية الشباب ،ومنه المس اتجتماعي بالعينة وذلت لعينة

من الشباب بمؤسسات رعاية الشباب ،حيث استخدمت الدراسة أداتين هما مقيا
تعزيز قيم المواطنة من وجهة ن ر الشباب ،ومقيا

إسهام مراكز الشباب في

إسهام مراكز الشباب في تعزيز قيم المواطنة من وجهة

ن ر القائمين على خدمات رعاية الشباب ،حيث تمت الدراسة على عينة من ( )150شاب من المترددين
بشكل منت م على مراكز وأندية رعاية الشباب ،وكذلت تم حصر شامل للقائمين على خدمات رعاية الشباب

في المؤسسات التي تم تطبيق الدراسة عليها ،وقد بلغ عددهم ( ،)30وتوصلت الدراسة إلى وجود قصور
نسبي في إسهام مراكز الشباب في تعزيز قيم المواطنة ،وأوصت الدراسة بزيادة فعالية مراكز الشباب في

المساهمة في تدعيم قيم المواطنة لد الشباب.
- 16

دراسة )أبازيد)2009 ,

عنوان الدراسة" :أثر التمكين النفسي على سلوك المواطنة للعاملين في مؤسسة الضمان

االجتماعي في األردن".

هدفت الدراسة إلى التعرع على الكشن عن مستو التمكين النوسي وأثره على سلوت المواطنة

التن يمية واستخدم الباحث المنه

الوصوي التحليلي على العاملين في مؤسسة ال/مان اتجتماعي
57

والحاصلين على مؤهل علمي ت يقل عن درجة دبلوم متوس والبالغ عددهم ( ،)520وتوصلت الدراسة إلى
وجود درجة عالية لمستو التمكين النوسي وسلوت المواطنة لد

العاملين ،كما تبين وجود أثر للتمكين

النوسي في سلوت المواطنة ،ولم ت هر أية فرو في اتجاهات العاملين تعز للمتغيرات الشخصية ،وأوصى
الباحث بعدة توصيات من أهمها العمل على اعتبار سلوت المواطنة التن يمية أحد المعايير المهمة في نماذج

التقييم السنوية ،إجراء المزيد من الدراسات لم تشملها المتغيرات كالعدالة التن يمية والوتء وا بداع التن يمي.
- 17

دراسة (الشهري)2009 ,

عنوان الدراسة" :الذكاء الوجداني وعالقته باتخاذ القرار لدى عينة من موظفي القطاع العام
والقطاع الخاص بمحافظة الطائف".

هدفت الدراسة إلى الكشن عن العالقة بين الذكاء الوجداني واتخاذ القرار لد

عينه الدراسة ،تبعا

لمتغيرات الدراسة وهم متغير العمل (عام ،خاب) ومتغير المؤهل العلمي ومتغير عدد سنوات الخبرة في
العمل ومتغير الدورات التدريبية ومتغير العمل ومتغير الحالة اتجتماعية (متزوج ،أعزب) ،وشملت الدراسة

على عينة من ( )508مو ن من مو وي القطاع العام والقطاع الخاب بمحاف ة الطائن واستخدم مقيا
عثمان ورز ( )2001لقيا

الذكاء الوجداني ،ومقيا

عبدون ( )1979لقيا

اتخاذ القرار ،وتوصلت

الدراسة إلى أن هنات عالقة ارتباطيه موجبة بين الدرجة الكلية للذكاء الوجداني وبين الدرجة الكلية تتخاذ

القرار ،وأنه توجد فرو ذات دتلة إحصائية بين متوسطات الذكاء العاطوي وفقا لمتغيرات الدراسة ،وأوصى
الباحث على عقد دورات تدريبية وورش تطبيقية لتدريب المو وين على كيوية تطبيق أبعاد الذكاء الوجداني

في مجاج اتخاذ القرار.

 - 18دراسة (الزهراني)2007 ,

عنوان الدراسة" :سلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس التعليم العام الحكومية للبنين
بمدينة جدة من وجهة نظر مديري ومعلمي تلك المدارس".
هدفت الدراسة إلى تحديد مستو

سلوت المواطنة التن يمية لد

معلمي مدار

التعليم العام

الحكومية للبنين بمدينة جدة ،حيث استخدمت الدراسة المنه الوصوي التحليلي على عينة من جميع مديري
مدار

التعليم العام الحكومية للبنين بمدينة جدة والبالغ عددهم ( )393مدي ار ،با /افة إلى عينة عشوائية

من معلمي تلت المدار

والبالغ عددهم ( ،)974حيث تم استخدام ا ستبانة كأداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة

إلى أن مستو سلوت المواطنة التن يمية لد المعلمين بصوة عامة هو مستو متوس  ،وأن المديرون يرون
أن المعلمين يميلون إلى تكرار ممارسة سلوكيات المواطنة التن يمية وفق الترتيب التالي الكياسة ،يليه

السلوت الح/اري ،ثم وعي ال/مير ثم ا يثار ،وأخي ار الروح الريا/ية ،وير المعلمون أن مستو سلوت
المواطنة التن يمية لديهم هو مستو عالي ،كما توصلت إلى وجود عالقة ارتباطيه بين العوامل الشخصية
ذفراد عينة الدراسة ورؤيتهم لممارسة المعلمين ذبعاد سلوت المواطنة التن يمية التالية الكياسة ،الروح

الريا/ية ،وعي ال/مير ،السلوت الح/اري.
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 - 19دراسة (العامري)2003 ,

عنوان الدراسة" :محددات وأثار سلوك المواطنة التنظيمية في المنظمات".
هدفت الدراسة إلى التعرع على موهوم سلوت المواطنة التن يمية وتقصي محدداته وأثاره في مختلن

المن مات ،وذلت من خالج بناء تصور شامل يحدد العوامل المؤثرة في هوره والنتائ المترتبة عليه ،ولقد تم

استخدام المنه المكتبي التحليلي الذي يقوم بدراسة وتحليل نتائ الدراسات التي تناولت هذا المو/وع في
جوانبه المختلوة ،لكن بعيدا عن سرد ما جاء في الدراسات السابقة ،وخرجت الدراسة بنتيجة موادها أن لهذا

السلوت ثا ار متعددة تشمل تحسين مستو الكواءة والوعالية التن يمية ،واترتقاء بمستو الروح المعنوية
للعالمين ،والحد من التسرب الو يوي ،وأ هرت الدراسة وجود عديد من العوامل المؤثرة في هور أو اختواء

هذا السلوت منها الر/ا الو يوي ،والوتء التن يمي ،والعدالة التن يمية ،والقيادة ا دارية ،ومدة خدمة

المو ن ،والعمر ،والثقافة التن يمية ،والسياسة التن يمية ،والدوافع الذاتية ،وأوصت الدراسة بالقيام بمزيد من

الدراسات التي تأخذ جميع العوامل المؤثرة وتو /أثر عوامل أخر قد تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
باستخدام أساليب إحصائية مختلوة.

ثالثاً :الدراسات األجنبية-:

- 1

دراسة ))Hosni, et al., 2015

عنوان الدراسة" :العالقة بين سلوكيات المواطنة التنظيمية والمكونات التعاونية الخاصة إلدارة
شؤون الموظفين في العمل والرعاية االجتماعية في مدينة يزد".

هدفت الدراسة إلى التعرع على طبيعة العالقة بين سلوكيات المواطنة التن يمية والمكونات التعاونية

في مجالي العمل والرعاية اتجتماعية لشؤون المو وين ،وكذلت لمعرفة إذا كان هنات فرو ذات دتلة
إحصائية تعز للمتغيرات الديموغرافية مثل العمر والجن

والخبرة في العمل والتعليم على استجابات ،ولقد تم

استخدام المنه الوصوي التحليلي على عينة من ( )127مو وا ،ولقد وجد أنه يوجد عالقة ايجابية بين

متغيري الدراسة ،وأنه كان ت يوجد فرو ذات دتلة إحصائية تعز للمتغيرات الديموغرافية مثل الجن

والخبرة ،ينما كانت هنات فرو تعز لمتغير العمر ،حيث كانت الورو لصال الذين تجاوزت أعمارهم عن

 51سنة وكذلت المستو التعليمي ،حيث كانت الورو لصال من هم تحت التخرج.
- 2

دراسة ()Shahid et al., 2015

عنوان الدراسة" :العالقة بين الذكاء العاطفي وفعالية التدريس بالمحاضرات في الجامعات الماليزية
الخاصة والعامة".

هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين الذكاء العاطوي وفعالية التدري

ولقد قامت الدراسة باستخدام

المنه الوصوي التحليلي من خالج استبانه استخدمت نموذج  Nelson & lowعام  1998لقيا
فعالية التدري

العاطوي ،ونموذج  Aregbeyenلعام  2010لقيا

الذكاء

وكانت العينة المستخدمة عبارة عن

 275محا /ار بين القطاعات العامة والخاصة وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،وأشارت النتائ إلى
59

أن جميع مكونات الذكاء العاطوي الخمسة ذات عالقة ارتباطيه قوية مع فعالية التدري  ،ومن أهم التوصيات
التي جاءت بها الدراسة أنه تبد من اتهتمام بتطوير قدرات الذكاء العاطوي من خالج التدريبات المكثوة

للمحا/رين ،حيث أن الذكاء العاطوي أصب اليوم من اتحتياجات المهمة للمن مات.
- 3

دراسة ((Hasibi et al., 2014

عنوان الدراسة" :دراسة العالقة بين الذكاء العاطفي وأسلوب القيادة التحويلية على المدربين الذكور
التحاد الكاراتيه".

هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين الذكاء العاطوي وأسلوب القيادة التحويلية على المدربين الذكور

تتحاد الكاراتيه ،ولقد تم استخدام المنه الوصوي التحليلي ،على مجتمع الدراسة المكون من ( )1677مدرب

من الذكور المدربين في الجمهورية ا سالمية تتحاد الدوري للكاراتيه في إيران ،وتم استخدام عينة عشوائية
من ( )313شخصا ،وتوزيع استبانه عليهم بهدع جمع البيانات ،حيث تم استخدام استبانة لقيا

الذكاء

العاطوي ،وكشوت الدراسة عن وجود عالقة بين الذكاء العاطوي وأسلوب القيادة التحويلية.
- 4

دراسة ()Coetzer, 2013

عنوان الدراسة" :العالقة بين الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي بين المحاضرين".
هدفت الدراسة إلى التعرع على العالقة بين الذكاء العاطوي والر/ا الو يوي بين المحا/رين ،مع

اذخذ بعين اتعتبار المتغي ارت الديموغرافية وتأثيرها على كال المتغيرين ،حيث استخدم الباحث المنه

الوصوي التحليلي مستخدما ا ستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث قام البحث بتطبيق الدراسة على عينة من
( )56مع دراسة الورو ا حصائية على مستو الجن  ،العمر ،مدة الخدمة ،العر  ،الحالة اتجتماعية
باستخدام استبانه من تصميم الباحث ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الذكاء العاطوي
والر/ا الو يوي ،وأنه كان يوجد عالقة ذات دتلة إحصائية تعزو لمتغير العمر ومدة الخدمة والحالة

اتجتماعية وكذلت للجن

وللعر أي/ا ،وأوصت الدراسة إلى القيام بمزيد من الدراسات على عينة أكبر

وكذلت مجتمعات دراسة مختلوة.
- 5

دراسة ()Golizadeh et al., 2013

عنوان الدراسة" :دراسة العالقة بين الذكاء العاطفي واألداء الوظيفي في الدورة المركبة لتوليد

الطاقة في اردابيل"

هدفت الدراسة إلى التعرع على العالقة بين الذكاء العاطوي واذداء الو يوي ،ولقد قام الباحث

باستخدام المنه الوصوي التحليلي وذلت من خالج استبانه تم إعدادها باستخدام نموذج جولمان لقيا

الذكاء

العاطوي وتم تطبيقها على عينة من ( )100مو ن ،وتوصلت الدراسة إلى أن الذكاء العاطوي بأبعاده
الخمسة لها تأثير على اذداء الو يوي وجاءت أبعاد الذكاء العاطوي بدرجة مرتوعة مرتبة تنازليا كالتالي (إدارة
اتنوعاتت ،التعاطن ،الوعي بالذات ،المهارات اتجتماعية ،الدافعية).
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دراسة ((Naghdi & Shatalabi, 2013

عنوان الدراسة" :القدرة على التنبؤ لسلوك المواطنة التنظيمية من خالل أبعاد الذكاء العاطفي في
الموظفين من بلدية أصفهان".

هدفت الدراسة إلى التعرع على لقدرة على التنبؤ بسلوت المواطنة التن يمية من خالج أبعاد الذكاء
العاطوي ،ولقد تم استخدام المنه الوصوي التحليلي على عينة من ( )329تم اختيارهم عشوائيا ،وتم استخدام

نموذج الذكاء العاطوي ج( ،)Shering,1994ونموذج سلوت المواطنة التن يمية ج(،)Posdsokof,1990

وتوصلت الدراسة إلى التنبؤ بسلوت المواطنة التن يمية كان سلوت الوعي بالذات والدافع الذاتي والمهارات
اتجتماعية لهم أف/ل تأثير ،أما التن يم الذاتي والتعاطن لم يوجد بينهم عالقة ذات مغز .

-7

دراسة ()Rude ,2013

عنوان الدراسة" :القيادة والذكاء العاطفي :دراسة استطالعية على التجارب التنموية للقيادات

االتحادية الحكومية الفعالة".

هدفت الدراسة إلى التعرع على التجارب الحكومية للقيادات اتتحادية الوعالة في تطوير الذكاء

العاطوي ،واعتمد الباحث أداة التحقق من الذكاء العاطوي لد المديرين التنويذيين ،ومن ثم إجراء مقابالت مع
( )11من هؤتء المديرين التنويذيين ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل تؤثر على تطوير
خبرات الذكاء العاطوي ،وان تجارب الذكاء العاطوي التنموية هي اتجتماعية والثقافية ،وبأن التطور الوعاج

للذكاء العاطوي يستند للخبرة ،وأن الذكاء العاطوي متأصل ذصحاب القيادة الوعالة ،وأوصت الدراسة

بمجموعة توصيات من أهمها إدماج الذكاء العاطوي بالقيادة التنموية ،وكذلت إلى /رورة تعزيز ثقافة تشجيع
تعلم الذكاء العاطوي ،وأوصى الباحث ب جراء مزيد من دراسات على الذكاء العاطوي في بيئات مختلوة ورؤية

تأثيراته.
- 8

دراسة ( )Ying & Ting,2013

عنوان الدراسة" :أثر الذكاء العاطفي على سلوكيات العمل العكسية وسلوك المواطنة التنظيمية:
دراسة ميدانية على العاملين في الفنادق".

هدفت الدراسة إلى التعرع على أثر الذكاء العاطوي على سلوكيات العمل العكسية وسلوت المواطنة

التن يمية ،وباستخدام المنه الوصوي التحليلي على ( )480من العاملين ،وباستخدام استبانه من تصميمه
الخاب ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط عكسية بين الذكاء العاطوي وسلوكيات العمل العكسية،

وكذلت وجود عالقة ارتباط موجبة بين الذكاء العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية ،وأوصت الدراسة بمزيد من
البحوث المستقبلية على عينة أكبر من المو وين ،وكذلت يمكن للباحثين عمل بحوث مستقبلية لتأثير بعض

العوامل الديموغرافية كعوامل وسيطة.
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دراسة ()Iranzadeh & Amlashi, 2012

عنوان الدراسة" :الذكاء العاطفي للمديرين وعالقته في تحسين سلوك المواطنة التنظيمية
للموظفين :دراسة حالة على شركة شرق اذريبجان للمياه وشركة مياه النفايات".

هدفت الدراسة إلى التعرع على الذكاء العاطوي وعالقته بسلوت المواطنة التن يمية وباستخدام
المنه الوصوي التحليلي على ( )30من المدراء وعينة من ( )80مو ن ،وتم استخدام نموذج ()Shring

لقيا

الذكاء العاطوي للمدراء ،ونموذج ( )Podsakoffلقيا

سلوت المواطنة التن يمية للمو وين ،وتوصلت

الد ارسة إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية بين الذكاء العاطوي للمديرين وسلوت المواطنة التن يمية للمو وين،
والى وجود عالقة بين أبعاد الذكاء العاطوي (الوعي بالذات والوعي اتجتماعي وادارة اتنوعاتت والدافعية
والتعاطن) وسلوت المواطنة التن يمية ،وأوصت الدراسة بأن على المدراء اتعتراع وتعزيز قدراتهم من ناحية
الذكاء العاطوي ولتعريوهم بالذكاء العاطوي وأبعاده ،فيوصى بدورات تعليمية لهذا الغرض ،ويجب تعزيز

عالقات المو وين بمدرائهم لمزيد من سلوت المواطنة التن يمية وعلى المن مة باستخدام نموذج خاب بها
يتم تصميمه تختيار من المو وين من هو عالي سلوت المواطنة التن يمية لكي يصب مدي ار.
- 10

دراسة ( )Jain, 2012بعنوان-:

"اعتدال تأثير إدارة االنطباع على العالقة بين الذكاء العاطفي وسلوك المواطنة التنظيمية" :دراسة

ميدانية على الذكور من اإلدارة الوسطى في صناعة الدرجات النارية في جنوب الهند.

هدفت الدراسة إلى التعرع على اعتداج تأثير إدارة اتنطباع على العالقة بين الذكاء العاطوي وسلوت

المواطنة التن يمية ،وتم استخدام المنه الوصوي التحليلي على عينة من ( ،)250وذلت باستخدام استبانه تم

تصميمها بواسطة الباحث ،وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي كبير من دافع إدارة اتنطباع على كل

من الذكاء العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية ،وكذلت إلى وجود تأثير ايجابي على سلوت المواطنة

التن يمية من خالج الذكاء العاطوي وادارة اتنطباع ،وأوصى الباحث بمزيد من الدراسات باستخدام متغيرات
أخر واجراء نو
- 11

الدراسة على مجتمعات مختلوة.

دراسة ()Samanvitha, 2012

عنوان الدراسة" :الرضا الوظيفي كوسيط للعالقة بين الذكاء العاطفي وسلوك المواطنة التنظيمية
بين أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية".

هدفت الدراسة إلى التعرع على تحليل دور الر/ا الو يوي باعتباره الوسي

للعالقة بين الذكاء

العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية في المؤسسات التعليمية ،وباستخدام المنه الوصوي التحليلي تم إجراء

الدراسة على عينة من ( )256وباستخدام النماذج التالية -

نموذج ) )Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence test (MSCEIT),2002ونموذج

( ،(Wong’s Job Satisfaction Survey,2010ونموذج

(Organ’s Organizational

) ، Citizenship Behavior,1988وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه ايجابية بين عوامل الذكاء
62

العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية ،والى أن الر/ا الو يوي ت يلعب دور الوسي
العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية ،وكذلت إلى وجود فرو
للمتغيرات الجن

للعالقة بين الذكاء

ذات دتلة إحصائية بنسبة /ئيلة تعز

والعمر والمؤهل العلمي ،وأوصت الباحثة ب جراء مزيد من الدراسات المستقبلية على نو

مجاج الدراسة.
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دراسة ()Yunus, 2012

عنوان الدراسة" :أثر الذكاء العاطفي للقيادة على سلوك المواطنة التنظيمية :دراسة ميدانية على
موظفي بنك التنمية في ماليزيا".

هدفت الدراسة إلى التعرع على أثر الذكاء العاطوي للقيادة على سلوت المواطنة التن يمية،

وباستخدام المنه الوصوي التحليلي على عينة من ( )180وباستخدام نموذج ()Wong and Law 2002

لقيا

الذكاء العاطوي ونموذج ( )Organلقيا

سلوت المواطنة التن يمية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود

عالقة ارتباط ايجابية قوية بين الذكاء العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية ،والى أن الذكاء العاطوي له تأثير

قوي على ا يثار والو/يلة المدنية من أبعاد سلوت المواطنة التن يمية ،وكذلت إلى أن للذكاء العاطوي تأثير
ايجابي على القيادة التحويلية ،وأوصت الدراسة بمزيد من دراسات مستقبلية وعلى مجتمعات دراسة أخر .
- 13

دراسة ()Chin,et al., 2011

عنوان الدراسة" :تحليل الذكاء العاطفي وسلوك المواطنة التنظيمية للموظفين العاملين في قطاع

الصناعات التحويلية الماليزية".

هدفت الدراسة إلى التعرع على تحليل مستو الذكاء العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية بين ا دارة

الوسطى للمو وين في قطاع التصنيع الماليزي ،وباستخدام المنه الوصوي التحليلي على ( )536مو ن
من ( )16من مة مختلوة في مالكه حيث استخدموا استبانه من تصميمهم ،وتوصلت الدراسة إلى أن العاملين

لديهم مستو

قليل من الذكاء العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية ،وأوصت الدراسة بعمل المزيد من

الدراسات على عينات بحث مختلوة وفي بيئات مختلوة وعلى متغيرات مختلوة.

- 14

دراسة ()Sahafi et al., 2011

عنوان الدراسة" :تأثير الذكاء العاطفي على سلوك المواطنة من األطباء (مع التركيز على

المتخصصين العقم)".

وهدفت الدراسة إلى التعرع على أثر الذكاء العاطوي في تعزيز سلوت المواطنة التن يمية على فئة
من اذطباء ،وباستخدام المنه الوصوي التحليلي للدراسة على عينة من ( )212طبيب ،ولقد تم قيا

سلوت

المواطنة التن يمية بواسطة استبانه صممت بواسطة ( ،)Podsakffأما الذكاء العاطوي تم باستخدام استبانه

صممت بواسطة ( )Schutteوتم عمل مقابالت أي/ا ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين ثالثة من
خمسة جوانب للذكاء العاطوي مرتبطة ايجابيا مع سلوت المواطنة اتيجابية وهم التعاطن والدافع الذاتي

و/ب النو  ،وأن العناصر الشخصية للذكاء العاطوي لها التأثير اذكبر على سلوت المواطنة لتطباء.
63
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دراسة ()James et al., 2010

عنوان الدراسة" :العالقة بين الذكاء العاطفي وسلوك المواطنة التنظيمية لدى المدراء التنفيذيين".
هدفت الدراسة إلى التعرع على العالقة بين الذكاء العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية لد المدراء
التنويذيين ،وباستخدام المنه

الوصوي التحليلي على ( )60من المدراء التنويذيين تم اختيارهم من قائمة

المدراء التنويذيين للصناعات الشعبية ،وذلت باستخدام نموذج تم تطويره بواسطة ( Chaitaniya and

) Tripathiلقيا

سلوت المواطنة التن يمية و( )Shanker and Sayeedلقيا

الذكاء العاطوي،

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية قوية بين الذكاء العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية ،والى

وجود فرو ذات دتلة إحصائية بين المدراء في ا دارة العليا والوسطى تعز لتبعاد التالية (المجاملة ،الثقة
بالنو  ،الشخصية ،الوفاء ،التعاطن ،القلق ،التوتر ،تأكيد الذات).
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دراسة ()Khalid et al., 2009

عنوان الدراسة" :الذكاء العاطفي وسلوك المواطنة التنظيمية كسلف النحرافات الطالب".
هدفت الدراسة إلى التعرع على تأثير العوامل الشخصية والذكاء العاطوي وسلوت المواطنة التن يمية

في انحرافات السلوت ،ولقد تم استخدام المنه الوصوي التحليلي على ( )263من طالب كلية التجارة لم
يتخرجوا بعد الجامعة العامة في شماج ماليزيا ،وذلت باستخدام نموذج ( )Organ, 1988لقيا

سلوت

المواطنة التن يمية ،أما الذكاء العاطوي فلقد تم قياسها بنموذج أعد بواسطة الباحث ،وتوصلت الدراسة إلى أن

الروح الريا/ية من أبعاد سلوكيات المواطنة التن يمية كان لها تأثير سلبي وقوي مع الذكاء العاطوي ،والى

أن اذبعاد اذخر من سلوت المواطنة التن يمية لم يكن لها عالقة ذات تأثير مع اتنحرافات السلوكية ،وأن

الطالب الذكور ممن لديهم تحصيل دراسي قليل كان لديهم مستو أعلى بكثير من السلوكيات المنحرفة،
وأوصى الباحث ب جراء مزيد من الدراسات في جامعات أخر أو باستخدام معايير أخر للدراسة.
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دراسة ()Modassir, 2008

عنوان الدراسة" :العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية وسلوك المواطنة التنظيمية".
وهدفت الدراسة إلى التعرع على العالقة بين الذكاء العاطوي والقيادة التحويلية وسلوت المواطنة
التن يمية وتم استخدام المنه الوصوي التحليلي على عينة من ( )57من المدراء والمشرفين باستخدام نموذج
( ،)Bar-on& Kenny, 1986وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية بين الذكاء العاطوي
وأبعاد سلوكيات المواطنة التن يمية (ا يثار وال/مير الحي والو/يلة المدنية) ،وكذلت إلى عدم وجود عالقة

ارتباط ذات دتلة إحصائية مع استخدام اذسلوب الذي اقترحه ) (Bar-on & Kenny, 1986تختبار

عالقة الذكاء العاطوي كمتغير وسي
الذكاء العاطوي لي

بين القيادة التحويلية وسلوت المواطنة التن يمية ،وتوصلت إلى أن

العامل الوحيد الذي يحدد تصور القيادة التحويلية ،وأوصت الدراسة ب جراء دراسات

مماثلة على مجتمع دراسة خر وأن على المن مات إعطاء أهمية بالتركيز على الذكاء العاطوي ونتائجه
اتيجابية على سلوت المواطنة التن يمية.
64

وتلخص الباحثة الدراسات السابقة كما لي-:
جدول رقم ( :)5ملخص الدراسات السابقة
اسم الباحث

أوالً :الدراسات التي تناولت الذكاء العاطفي

المتغير المستقل

 Shahid,et al. 2015الذكاء العاطوي.

المتغير التابع

فعالية التدري .

أبعاد الذكاء العاطفي
ال للوعي بال للذات ،إدارة اتنوع للاتت،
العالقل ل ل ل للات الشخصل ل ل ل للية ،القيل ل ل ل للادة
الشخصية.

 Hasibi,et al. 2014الذكاء العاطوي.

أسلوب القيادة التحويلية.

الل ل ل ل للوعي بالل ل ل ل للذات ،إدارة الل ل ل ل للذات،

الدافعي ل ل للة ،التع ل ل للاطن ،المهل ل ل للارات
اتجتماعية.

غيث والحل 2014

_

الذكاء العاطوي.

الل للوعي ال ل للذاتي ،التن ل لليم ال ل للذاتي،
الدافعيل ل ل للة ،الل ل ل للوعي اتجتمل ل ل للاعي،
المهارات اتجتماعية.

 Coetzer 2013الذكاء العاطوي.

الر/ا الو يوي.

 Golizadeh,et al. 2013الذكاء العاطوي.

اذداء الو يوي.

ال للوعي بال للذات ،إدارة اتنوع للاتت،

الدافعي ل ل للة ،التع ل ل للاطن ،المهل ل ل للارات
اتجتماعية.

 Rude 2013القيادة.
أبو عمشة 2013

الذكاء العاطوي.

ال ل ل ل ل ل ل ل ل للذكاء اتجتمل ل ل ل ل ل ل ل ل للاعي الشعور بالسعادة.

ال للوعي بال للذات ،إدارة اتنوع للاتت،

والوجداني.

الدافعية ،التعاطن.
ال للوعي بال للذات ،إدارة اتنوع للاتت،

أبو عوش 2011

الذكاء العاطوي.

اتخاذ القرار.

اليوسن 2011

الذكاء العاطوي.

اتخاذ القرار.

النعيمي والخزرجي 2011

الذكاء اتنوعالي.

تجاه نحو المستقبل.

اتسطل 2010

الذكاء العاطوي.

مواجهة ال/غوط.

ب ا و 2010

الذكاء العاطوي.

اذداء الو يوي.

الرفوع 2011

الذكاء العاطوي.

التكي ل ل ل ل ل للن مل ل ل ل ل ل للع الحيل ل ل ل ل ل للاة الل ل ل ل للوعي بالل ل ل ل للذات ،إدارة الل ل ل ل للذات،

الدافعي ل ل للة ،التع ل ل للاطن ،المهل ل ل للارات
اتجتماعية.
ال للوعي بال للذات ،إدارة اتنوع للاتت،

الدافعي ل ل للة ،التع ل ل للاطن ،المهل ل ل للارات
اتجتماعية.
إدارة اتنوعللاتت ،التعللاطن ،تقيلليم
اتنوع ل للاتت ،المعرف ل للة اتنوعالي ل للة،
التواصل اتجتماعي.
الكوايل ل ل ل ل للة اتنوعاليل ل ل ل ل للة ،الن/ل ل ل ل ل للوج
اتنوعالي ،الحساسية اتنوعالية.

الجامعية.

اسل للتخدام اتنوعل للاتت ،التعل للاطن،
التواصل اتجتماعي.
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الشهري 2009

الذكاء الوجداني.

اتخاذ القرار.

قشطة 2009

الذكاء الوجداني.

مهارات التأقلم.

إدارة اتنوعاتت ،التعاطن ،تن يم
اتنوع ل للاتت ،المعرف ل للة اتنوعالي ل للة،
التواصل اتجتماعي.

ا تقان ،التلروي ،التولاؤج ،التعاملل
مع الذات ،التعامل مع اآلخر.

ثانياً :الدراسات التي تناولت سلوكيات المواطنة التنظيمية

اسم الباحث

المتغير التابع

المتغير المستقل

 Hosni, et al.,2015س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة المكونللات التعاونيللة للعمللل
والرعاية اتجتماعية.

التن يمية.

س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة ا بداع ا داري.

القحطاني 2014

التن يمية.
س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة

عزام 2014

الثقافة التن يمية.

الحراحشة والخريشا 2012

س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة الوتء التن يمي.

التن يمية.

التن يمية.

س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة

العراي/ة 2012

القيادة اذخالقية.

محمد وعثمان 2012

س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة تحج ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لليم ا تكالي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة

التن يمية.
اتجتماعية

التن يمية
ابللو تايلله  ،2012حجللاج ،2011العدالة التن يمية.

س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة

المعايطة2011

التن يمية.

زيدان2010

إسهام مراكز الشباب.

س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة

ابازيد 2009

التمكين النوسي.

س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة

التن يمية.
التن يمية.

-

ازه للر  ،2103اب للو س للنينة وغ للانم س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة
 ،2011الزه ارنل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي  ،2007التن يمية.

العامري 2003

اسم الباحث

ثالثاً :الدراسات التي تناولت الذكاء العاطفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية

الرقاد وابودية ،2012
Ying &Ting 2013,

Iranzadeh&Amlashi2012

المتغير المستقل

الذكاء العاطوي.

المتغير التابع

س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة
التن يمية.

Yunus2012,
Sahafi et al. 2011,
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James et al. 2010,
Modassir 2008
 Naghdi&shatalabi2013,س ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطن ل ل ل ل ل ل ل ل للة الذكاء العاطوي.
 Samanvitha 2012التن يمية.

الذكاء العلاطوي وسللوكيات

 Jain 2012إدارة اتنطباع.

المواطنة التن يمية.
-

 Chin et al. 2011تحلي ل ل للل ال ل ل للذكاء الع ل ل للاطوي
وسل ل ل ل ل ل ل لللوكيات المواطنل ل ل ل ل ل ل للة
التن يمية.

 Khalid et al. 2009الذكاء العلاطوي وسللوكيات انح ارف ل ل ل ل ل ل ل ل للات الس ل ل ل ل ل ل ل ل لللوكية
المواطنة التن يمية.

للطالب.

المصدر :جرد بواسطة الباحثة.

رابعاً :التعقيب على الدراسات السابقة-:

من خالج استعراض الدراسات السابقة ،تت /أهمية الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية

في مختلن المجتمعات ا حصائية من المؤسسات كافة الربحية والغير ربحية وغيرها ،وتأتي أهمية هذه

الدراسة في كونها اذولى فلسطينيا – على حد علم الباحثة – التي تناولت الذكاء العاطوي وعالقته بسلوكيات
المواطنة التن يمية.

وفيما يخب الدراسات التي تناولت الذكاء العاطوي ،فنجد أن هنات العديد من الدراسات التي تناولته

كما هو مو /في الجدوج أعاله ،حيث تتوق هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في دراسة الذكاء
العاطوي كمتغير مستقل فيما عدا دراسة ( ،)Rude, 2013حيث تمت دراسته كمتغير تابع ،وتتوق هذه
الدراسة مع جميع الدراسات الخاصة بالذكاء العاطوي في استخدام المنه الوصوي التحليلي كمنه للدراسة،

مع اختالع النموذج التي بنيت عليه ا ستبانة ،بينما اتوقت هذه الدراسة بشكل كامل مع دراسة كل من

( (Golizadeh et al. 2013و(أبو عوش )2011 ،في استخدام نموذج جولمان في تصنين الذكاء
العاطوي إلى خم

أبعاد ،بينما اختلوت الدراسة مع الدراسات اذخر من حيث استخدامهم نماذج أخر

للدراسة وكذلت أبعاد أخر للذكاء العاطوي.

أما في الدراسات المتعلقة بسلوكيات المواطنة التن يمية ،فتتوق هذه الدراسة مع اغلب الدراسات

السابقة في دراسة سلوكيات المواطنة التن يمية كمتغير تابع كما في دراسات (العزام )2014 ،و(العراي/ة،

 )2012و(أبو تايه )2012 ،و(حجاج )2011 ،و(المعايطة )2011 ،و(زيدان )2010 ،و(ابازيد)2009 ،
وتختلن مع باقي الدراسات التي تناولته كمتغير مستقل مثل ( )Hosni, et al., 2015و(القحطاني)2014 ،
و(الحراحشة والخريشا ،)2012 ،بينما جاءت دراسة كال من (زاهر )2013 ،و(محمد وعثمان)2012،

و(أبوسنينة وغانم )2011 ،و(الزهراني )2007 ،و(العامري )2003 ،لدراسة فق متغير سلوكيات المواطنة

التن يمية دون ربطه بأي من المتغيرات ،وتتوق الدراسة مع مع م الدراسات المتعلقة بسلوكيات المواطنة
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التن يمية في استخدام المنه

الوصوي التحليلي ،مستخدمين أداة ا ستبانة كأداة لجمع البيانات وتحليلها

مسترشدين بنماذج مختلوة عن سلوكيات المواطنة التن يمية منها من إعدادهم أو إعداد علماء سابقين.

أما في الدراسات المتعلقة بدراسة الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية ،فتتوق هذه الدراسة

مع اغلب الدراسات السابقة في دراسة الذكاء العاطوي كمتغير مستقل وسلوكيات المواطنة التن يمية كمتغير

تابع كما في دراسات التالية (الرقاد وأبو دية )2012 ،و( (Ying & Ting, 2013و( & Iranzadeh

 )Amlashi, 2012و( )Yunus, 2012و( )Sahafi et al., 2011و)(James,et,al., 2010
و( ،)Modassir, 2008وتختلن مع دراسة ( )Naghdi & shatalabi, 2013و()Samanvitha, 2012
التي درست سلوكيات المواطنة التن يمية على أنها متغير مستقل والذكاء العاطوي على انه متغير تابع ،أما

في دراسة ( )Jain, 2012اعتبرت كال من الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية متغير تابع ،فيما
اعتبرتهم دراسة ( )Khalid et al. 2009متغير مستقل أما دراسة ( )Chin et al. , 2011فلقد قامت
بتحليل الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية ودراسة عالقة بع/هم ببعض ،ولقد اتوقت الدراسة مع

دراسة ( (Yunus, 2012و( )Samanvitha, 2012و( )Khalid,et,al., 2009في استخدام نموذج
( )Organ, 1988لقيا

الدراسة إن كان لقيا

سلوكيات المواطنة التن يمية ،أما باقي الدراسات استخدمت نماذج مختلوة عن هذه

الذكاء العاطوي أو سلوكيات المواطنة التن يمية.

خامساً :خالصة الدراسات السابقة وميزة هذه الدراسة-:
- 1

هذه الدراسة سوع تتحدث عن الذكاء العاطوي وعالقته بسلوكيات المواطنة التن يمية بشكل عام،
وبشكل خاب على المو وين العاملين في بنت فلسطين ،وهذا اذمر لم تتناوله أي من الدراسات

(على حد علم الباحثة) ولما لهذه الوئة من أهمية في المجتمع الولسطيني.
- 2

الدراسات التي تمت مراجعتها لوحظ أن منها ما يتحدث عن الذكاء العاطوي أو سلوكيات المواطنة

التن يمية ،ولكن تم ربطهم بمتغيرات وتساؤتت متباينة فمنها ما تم ربطه بكيوية اتخاذ القرار أو بكيوية
مواجهة ال/غوط أو بالوتء التن يمي أو العدالة التن يمية أو دراستها ذسباب تعز لمتغيرات الجن

أو العمر أو لعوامل اجتماعية أو غيره من العوامل المختلوة ،فهذا يدلل أهمية دراسة كل من الذكاء
العاطوي وكذلت سلوكيات المواطنة التن يمية.

- 3

قلة الدراسات العربية التي درست العالقة بين الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية (على

- 4

على رغم تشابه بعض الدراسات اذجنبية التي تدر المتغيرين في أهدافها ومتغيراتها إلى أن نتائجها

حد علم الباحثة).

كانت مختلوة ،وذلت ذن هذه الدراسات طبقت على عينات دراسة مختلوة من حيث المجاج العملي
مثل الصحة والتعليم واذجهزة اذمنية وكذلت اذماكن الجغرافية لهم.

- 5

هذه الدراسة ستدر الذكاء العاطوي بأبعاده المختلوة وعالقته بسلوكيات المواطنة التن يمية على فئة

جديدة هي فئة العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.
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سادساً :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة-:
- 1

تم اتستوادة من الدراسات السابقة في اختيار منه الدراسة واذساليب ا حصائية وكيوية تحليل

البيانات في هذه الدراسات.
- 2

اتستوادة من الدراسات السابقة في عرض ا طار الن ري.

- 3

اتستوادة من الدراسات السابقة في تكوين ا ستبانة.

- 4

اتستوادة من المراجع والكتب التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة لتوفير الوقت والجهد.
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مقدمـة-:

يتناوج هذا الوصل كافة ا جراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة ،تسيما وأن المنهجية العلمية

هي مجموعة من القواعد وا جراءات التي يعتمد عليها البحث العلمي ،وهذا المنه مرن وغير مغلق ،لذا فهو

غير منزه عن الخطأ ،إتم أنه يبقى أساسيا في تدوين المعلومات والبيانات التي يحتاجها أي باحث نجاز

وتحقيق أهداع بحثه ،كما أن المنه العلمي هو الذي يلزم الباحث بالدقة وعدم القوة في الذاتية ،وي/من

حياده النسبي المو/وعي بعيدا عن ميوج أو اعتبارات شخصية ،وبالتالي يلزم الباحث بعدم إبداء رأيه
الشخصي دون تعزيزه بآراء لها قيمتها العلمية ،والتقيد ب خ/اع أي رأي للنقد ،فال رأي فو النقد والنقاش
مهما كانت درجة الثقة فيه ،إذ ت توجد حقيقة راسخة بذاتها.

وفي هذا الوصل يتم عرض ا جراءات المنهجية على عدة خطوات أهمها منه الدراسة ،ومجتمع

وعينة الدراسة ،وخصائب عينة الدراسة ،وأدوات الدراسة ،ومجاتت الدراسة ،وصد وصالحية أداة الدراسة
وثباتها ،وأساليب التحليل ،والمعالجات ا حصائية المستخدمة في تحليل البيانات.

أوالً :منهج الدراسة-:

اعتمدت الباحثة المنه

الوصوي التحليلي لكونه من أكثر المناه

استخداما في دراسة ال واهر

اتجتماعية وا نسانية وذنه يناسب ال اهرة مو/وع الدراسة ،ويعرع بأنه أسلوب يعتمد علي دراسة الواقع أو
ال اهرة كما هي في الواقع ،ويهتم بوصوها وصوا دقيقاي ويعبر عنها تعبي ار كيويا و كميا ،وهو أسلوب من

أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن مو/وع محدد من خالج فترات زمنية محدودة ،وت
يقتصر هذا المنه على وصن ال اهرة بل يتعداه إلى التوسير والتحليل للوصوج إلى حقائق عن ال روع

القائمة من أجل تطويرها وتحسينها (عبيدات و خرون ،1999 ،ب.)46

واعتمدت الباحثة على نوعين من المصادر لجمع البيانات هي -

- 1

المصادر الثانوية-:

تمت مراجعة الرسائل العلمية والكتب والدوريات والمنشو ارت والمجالت العلمية والمواقع اتلكترونية

على شبكة اتنترنت ذات العالقة بمو/وع الدراسة ،ومن خالج المصادر الثانوية تعرفت الباحثة على اذس

والطر السليمة في كتابة البحث وا لمام العلمي بجوانب مو/وع الدراسة وهي الذكاء العاطوي وسلوكيات

المواطنة التن يمية.
- 2

المصادر األولية-:

تم تصميم استبانه تتكون من القسم اذوج والمتمثل بالخصائب الديموغرافية المتمثلة في (الجن ،

العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى الو يوي) والقسم الثاني والمتمثل بالذكاء العاطوي وقد تم
اتستعانة بالنموذج المصمم من اقبل ( ،)Goleman,1995والقسم الثالث المتمثل بسلوكيات المواطنة
التن يمية ويتم قياسها بواسطة نموذج ( )Organ, 1988وقد تم تعديلهم لغويا من قبل الباحثة ليناسب

متطلبات الدراسة.

71

ثاني ًا :مجتمع الدراسة-:

يتمثل مجتمع الدراسة لهذا البحث من المو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة ،والذين يعملون

في الو ائن التالية (مدير ،نائب مدير ،رئي

قسم ،مو ن) ،ويبلغ إجمالي عدد العاملين في فروع بنت فلسطين

بمحاف ات غزة وفق للمسميات ا دارية المذكورة  ،704من كال الجنسين.

جدول رقم ( :)6مجتمع الدراسة
فروع بنك فلسطني مبحافظات زة

عدد املوظفني

الرقم

1

اإلدارة العامة

249

2

الفرع الرئيسي

82

3

فرع الرمال

90

4

فرع النصر

44

5

فرع النصيرات

33

6

فرع جباليا

44

7

فرع خانيونس

45

8

فرع رفح

40

9

فرع دير البلح

32

10

مكتب السرايا

15

11

مكتب بني سهيال

11

12

مكتب عمر المختار

19

العدد الكلي

704

المصدر( :بنك فلسطين ,دائرة الموارد البشرية-شؤون الموظفين.)2014 ,

ثالثاً :عينة الدراسة-:

وبغرض دراسة العالقة بين الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت

فلسطين تم تطبيق أداة الدراسة على عينة من مجتمع الدراسة ،حيث تم تحديد حجم عينة الدراسة المناسب من مجتمع
الدراسة وفق معادلة مدخل رابطة التربية اذمريكية لل  Kergcie & Morganعام  1970لتحديد حجم العينة
المناسب الذي يمثل مجتمع الدراسة أف/ل تمثيل ،وذلت وفق الصيغة المو/حة أدناه (حسن ،2011 ،ب.)532

حيث أن-:
:n

حجم العينة المطلوب.

:N

حجم مجتمع البحث.

مؤشر السكان أو نسبة المجتمع واقترح  Kergcie & Morganأن تساوي .0.5

:P

نسبة الخطأ الذي يمكن التجاوز عنه وأكبر قيمة له .0.05

:d
:

قيمة مربع كاي بدرجة حرية واحدة =  3.86عند مستو ثقة =  0.95أو مستو دتلة .0.05
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وبالتعويض بالمعادلة السابقة-:
=n

)3.86*704*0.5*(1-0.5

)(0.05)2*(704-1) + 3.86*0.5*(1-0.5

وبعد التعويض في المعادلة السابقة نتوصل بأن حجم العينة العشوائية الطبقية المطلوبة للدراسة هو

) (250مستجيب من أصل المجتمع المتاح (.)704

ولتحديد نسبة العينة المطلوبة من كل فرع من فروع بنت فلسطين باستخدام التوزيع الطبقي توصل

إلى أن حجم العينات الجزئية المطلوبة من كل فرع هي كما هو مو /بالجدوج التالي جدوج رقم (- )7
جدول رقم ( :)7توزيع عينة الدراسة
الرقم

فروع بنك فلسطني مبحافظات زة

عدد املوظفني

حساب عينة الدراسة

عينة الدراسة

1

اإلدارة العامة

249

(=250*)704/249

88

2

الفرع الرئيسي

82

(=250*)704/82

29

3

فرع الرمال

90

(=250*)704/90

32

4

فرع النصر

44

(=250*)704/44

16

5

فرع النصيرات

33

(=250*)704/33

12

6

فرع جباليا

44

(=250*)704/44

16

7

فرع خانيونس

45

(=250*)704/45

16

8

فرع رفح

40

(=250*)704/40

14

9

فرع دير البلح

32

(=250*)704/32

11

10

مكتب السريا

15

(=250*)704/15

5

11

مكتب بني سهيال

11

(=250*)704/11

4

12

مكتب عمر المختار

19

(=250*)704/19

7

704

ـــــــــــــــــــــ

250

العدد الكلي

المصدر( :جرد بواسطة الباحثة).

وكخطوة أولية لتطبيق أداة الدراسة قامت الباحثة بجمع بيانات من عينة تجريبية بحجم ( )35موردة،
بغرض التحقق من صد وثبات أداة الدراسة ،وبعد ما تم التحقق من الخصائب المو/وعية ذداة الدراسة،

قامت الباحثة بتوزيع أداة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية على العاملين في فروع بنت فلسطين بمحاف ات

غزة ،حيث استطاعت الباحثة أن تجمع البيانات من كافة فروع بنت فلسطين بمحاف ات غزة ،وبعد اتنتهاء
من عملية جمع البيانات واسترداد اتستبيانات التي تم توزيعها تم استرداد ( )237استبانه صالحة للتحليل،

من أصل ( )250استبانه موزعة بما فيهم العينة االتجريبية وبذلت تكون نسبة اتستبانات المستردة من

إجمالي اتستبانات الموزعة ( ،)%94.8وبذلت تعتبر البيانات المتوفرة من هذا العدد بيانات كافية وممثلة

لمجتمع الدراسة ويمكن اتعتماد عليها في استكماج إجراءات الدراسة.
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رابعاً :خطوات بناء أداة الدراسة-:

قامت الباحثة ب عداد استبانه لدراسة العالقة بين الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية ،حيث

اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية لبناء ا ستبانة -
- 1

مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بمو/وع الدراسة ،واتستوادة منها في بناء ا ستبانة وصياغة

- 2

تم إعداد مسودة أولية لالستبانة من أجل تقييمها وعر/ها على المشرفين وأخذ راءهم حوج صالحية

- 3

تم عرض ا ستبانة على المشرفين والنقاش معهم حوج مالئمة فقرات ا ستبانة ومتغيراتها لقيا

ما

- 4

إعادة ترتيب مجاتت وأبعاد ا ستبانة واعادة صياغة فقراتها وفق التعديالت التي أبداها المشرفين.

فقراتها.

ا ستبانة لهذه الدراسة.

و/عت لقياسه وقدرتها على التعبير عن م/مون البحث.

- 5

تم تصميم ا ستبانة في صورتها اذولية وعر/ها على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة من دكاترة

- 6

في /وء راء المحكمين تم تعديل بعض فقرات ا ستبانة من حيث الحذع أو ا /افة أو التعديل

ومختصين ،والملحق رقم ( )2يبين أسماء أع/اء لجنة التحكيم.
لتستقر ا ستبانة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم (.)1

خامساً :مكونات أداة الدراسة-:

تتمثل أداة الدراسة باتستبانة التي تم إعدادها باتستعانة بآراء ووجهات ن ر المحكمين وذوي الخبرة

واتختصاب ،وتكونت أداة الدراسة (ا ستبانة) من ثالثة أقسام رئيسية على النحو اذتي -

القسم األول :تمثل القسم اذوج بالخصائب الديموغرافية المتمثلة في (الجن  ،العمر ،المؤهل العلمي،
سنوات الخدمة ،المسمى الو يوي).

القسم الثاني يمثل المتغيرات المستقلة وهو يقي

مستو الذكاء العاطوي لد مو وي بنت فلسطين المحدود

في محاف ات غزة ،ويتكون هذا القسم من ( )37فقرة موزعة على خمسة أبعاد ،على النحو

التالي -

البعد األول يقي

مستو الوعي بالذات والذي يعبر عن مد قدرة ا نسان على فهم مشاعره

البعد الثاني يقي

مستو القدرة على إدارة اتنوعاتت الذي يعبر عن قدرة الورد على التحكم

البعد الثالث يقي

مستو الدافعية والتي تعبر عن قدرة ا نسان على استخدام وتو ين

البعد الرابع يقي

مستو التعاطن والذي يعبر عن قدرة ا نسان على فهم مشاعر اآلخرين

وميوله واتجاهاته ،ويتكون هذا البعد من ( )8فقرات.

في مشاعره ،ويتكون هذا البعد من ( )8فقرات.

المشاعر لتحقيق اذهداع ،ويتكون هذا البعد من ( )8فقرات.
والتجاوب معها ،ويتكون هذا البعد من ( )6فقرات.
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مستو المهارات اتجتماعية والتي تعني القدرة على التعامل مع

البعد الخامس يقي

اآلخرين في مختلن المواقن اتجتماعية ،ويتكون هذا البعد من ( )7فقرات.

مستو سلوكيات المواطنة التن يمية والتي تعبر عن

القسم الثالث يتمثل في المتغير التابع ،ويهدع لقيا

السلوت اتختياري الذي يقوم به الورد دون إجبار وت يكون مذكو اٌر في الوصن الو يوي،
ويتكون هذا القسم من ( )20فقرة.

سادساً:تصميم أداة الدراسة-:

استخدمت الباحثة تدري خماسي وفق مقيا

ليكرت ( )Likert Scaleلتصميم أداة الدراسة ،بحيث

تعرض فقرات ا ستبانة على عينة الدراسة ،ومقابل كل فقرة خم

إجابات تحدد مستو موافقتهم عليها

وتيعطى فيه ا جابات أوزان رقمية تمثل درجة ا جابة على الوقرة ،كما هو مو /بالجدوج رقم (.)8
جدول رقم ( :)8تصميم أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي

اإلجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

حيث يت /من الجدوج ( )8أعاله أن الوقرة التي يتم الموافقة عليها بشدة تأخذ الدرجة ( ،)5والوقرة

التي يتم الموافقة عليها تأخذ الدرجة ( ،)4أما الوقرة التي تكون نتيجة ا جابة عليها محايد تأخذ الدرجة (،)3

في حين أن الوقرة التي تكون ا جابة عليها غير موافق تأخذ الدرجة ( ،)2وكذلت الوقرة التي يجاب عليها

غير موافق بشدة تأخذ الدرجة ( ،)1ولتحديد مستو الموافقة على كل فقرة من الوقرات وكل بعد وكل مجاج

/من أداة الدراسة ،تم اتعتماد على قيمة الوس الحسابي وقيمة الوزن النسبي والجدوج رقم ( )9أدناه يو/

مستويات الموافقة استنادا لخم

مستويات (منخوض جدا ،منخوض ،متوس  ،مرتوع ،مرتوع جدا).

جدول رقم ( :)9مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد ومجاالت الدراسة
مستوى الموافقة

منخفض جداً

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جداً

الوسط الحسابي

أقل من 1.80

1.80إلى 2.59

 2.60إلى 3.39

 3.40إلى 4.19

أكبر من 4.19

الوزن النسبي

أقل من %36

 %36إلى %51.9

 %52إلى %67.9

 %68إلى %83.9

أكبر من %83.9

وهذا يعطي إشارة وا/حة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )1.80تدج على وجود درجة

منخو/ة جدا من الموافقة على الوقرة أو البعد أو المجاج بمعنى وجود درجة مرتوعة جدا من عدم الموافقة،
أما المتوسطات التي تتراوح بين ( )2.59-1.80فهي تدج على وجود درجة منخو/ة من الموافقة بمعنى

درجة مرتوعة من عدم الموافقة على الوقرات أو اذبعاد والمجاتت ،بينما المتوسطات التي تتراوح بين (-2.60

 )3.39فهي تدج على وجود درجة متوسطة من الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الوقرة أو البعد أو المجاج

المقصود ،كما أن المتوسطات التي تتراوح بين ( )4.19-3.40تدج على وجود درجة مرتوعة من الموافقة ،في

حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد عن ( )4.20تدج على وجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة ،وهذا
التقسيم تم تحديده وفق مقيا

ليكرت الخماسي الذي تم اعتماده في تصميم أداة الدراسة.
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سابعاً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة-:

يستخدم ا حصائيين نوعين من اتختبارات ا حصائية تختبار الور/يات ،النوع اذوج اتختبارات

المعلمية ( )Parametric Testsوالنوع الثاني اتختبارات الالمعلمية (،)Non Parametric Tests
ويشترط تستخدم اتختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات المراد إجراء اتختبارات ا حصائية
عليها ،بينما تستخدم اتختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حاج عدم تحقق شرط التوزيع

الطبيعي للبيانات ،ولكن ذلت يكون فق في حاج العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن ( )30موردة ،بينما

العينات التي يزيد حجمها عن ( )30موردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلت وفقا لما تقره ن رية

النهاية المركزية (ربيع ،2007 ،ص ،)111وكما توصل  (2010,p.31) Normanإلى أنه يمكن استخدام
اتختبارات المعلمية مع بيانات مقيا

ليكرت الخماسي بغض الن ر عن حجم العينة كبي ار أو صغي ار،

وبغض الن ر عن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ت ،وفي هذه الدراسة سيتم استخدام اتختبارات المعلمية

وفقا للسببين السابق ذكرهم دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.

ثامن ًا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة-:

اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استخدام الحزمة ا حصائية للعلوم االجتم عية

( )Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة وتحليل البيانات التي تم
الحصوج عليها من خالج أداة الدراسة (ا ستبانة) ،وفيما يلي أهم اذساليب ا حصائية الوصوية واتستدتلية
التي تم استخدامها في معالجة بيانات هذه الدراسة -

- 1
- 2
- 3

معامل ارتباط سبيرمان براون ) (Spearman-Brownلقيا

معامل ألواكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقيا

الثبات بطريقة التجزئة النصوية.

الثبات في البيانات.

معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيا
وصد

صد

اتتسا

الداخلي

اذبعاد الورعية لالستبانة ،وكذلت تم استخدامه لإلجابة على فر/يات الدراسة من خالج

اختبار وجود عالقة ارتباطيه بين أبعاد الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية.

- 4

الوس الحسابي ( )Meanوذلت لمعرفة مد

- 5

اتنحراع المعياري ( )Standard Deviationللتعرع على مد

الوقرات واذبعاد والمجاتت الرئيسة لالستبانة.

ارتواع أو انخواض استجابات أفراد عينة الدراسة على
انحراع استجابات موردات

الدراسة لكل فقرة من الوقرات عن وسطها الحسابي ،إلى جانب المجاتت الرئيسة ،فكلما اقتربت قيمته

من الصور تركزت اتستجابات وانخوض تشتتها.
- 6

اختبار ( )One Sample T-testتختبار متوسطات ا جابات على فقرات وأبعاد ومجاتت

- 7

اختبار ( )Independent Samples T-testتختبار وجود فرو في استجابات أفراد العينة على

ا ستبانة حوج القيمة ( )3والتي تعبر عن الدرجة الحيادية.

متغيرات الدارسة تعز لمتغير الجن .
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- 8

تحليل التباين اذحادي ( )One Way Anovaتختبار وجود فرو في استجابات أفراد العينة على
متغيرات الدراسة تعز للمتغيرات الديموغرافية التي ت/م أكثر من مجموعتين.

تاسعاً :صدق وثبات أداة الدراسة-:

ت م التحقق من صد وثبات أداة الدراسة من خالج تطبيق ا ستبانة على عينة تجريبية مكونة من

( )35مستجيب ،وتم إتباع الطر المو/حة فيما يلي للتأكد من صد
صالحيتها للتطبيق على جميع أفراد عينة الدراسة.

- 1

وثبات ا ستبانة والتحقق من

صدق أداة الدراسة-:

أ -

رأي المحكمين بالمحتوى (الصدق الظاهري)-:
يستخدم أسلوب الصد

ال اهري ،بهدع التأكد من مد

صالحية ا ستبانة ومالءمتها

ذغراض البحث ،ويتم ذلت من خالج عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ذوي

الخبرة والمختصين بالمو/وع قيد البحث ،ويطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمد
وصالحية كل فقرة من فقرات ا ستبانة ومد

مالءمتها لقيا

صد

ما و/عت لقياسيه ووصن

المو/وع الذي أعدت من أجل البحث فيه ،كما يطلب منهم إبداء وجهة الن ر فيما تحتويه
أداة الدراسة وادخاج التعديالت الالزمة والتي يرونها من وجهة ن رهم.

وبناء عليه عر/ت ا ستبانة على عدد من المحكمين من مختلن الجامعات والتخصصات،

حيث قدم السادة المحكمين ملحق رقم ( )2العديد من التعديالت على أداة الدراسة ،وقامت

الباحثة باذخذ بهذه التعديالت واعادة صياغة ا ستبانة في /وء المالح ات التي قدمها
ب-

المحكمين ،حتى أخذت ا ستبانة شكلها النهائي الملحق رقم (.)1

الصدق البنائي-:

تم استخدام اسلوب الصد البنائي بغرض التأكد من صد أداة الدراسة ،وتم ذلت من خالج

حساب معامل اترتباط بين الدرجة الكلية لالستبانة والمجاتت واذبعاد الورعية المكونة لها،
حيث تشير النتائ المو/حة بالجدوج رقم ( )10أن معامالت اترتباط على مستو أبعاد

المجاج اذوج تراوحت بين ( )0.706للبعد الرابع التعاطن إلى ( )0.864للبعد الثاني إدارة
اتنوعاتت  ،بينما بلغ معامل ارتباط المجاج اذوج ككل بالدرجة الكلية لالستبانة (،)0.947

في حين بلغ معامل ارتباط المجاج الثاني سلوكيات المواطنة التن يمية بالدرجة الكلية

لالستبانة ( ،)0.892وكانت جميع معامالت اترتباط (الصد ) ذات دتلة إحصائية عند
مستو  0.05ويشير ذلت لوجود درجة عالية جدا من صد
الرئيسية للبيانات التي تم جمعها من أفراد عينة.
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اذبعاد الورعية والمجاتت

جدول رقم ( :)10معامالت االرتباط (الصدق) بين الدرجة الكلية لالستبانة والمجاالت واإلبعاد الفرعية
البعد

اجملال

عدد الفقرات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الوعي بالذات

8

0.871

*

0.000

إدارة االنفعاالت

8

0.864

*

0.000

الدافعية

8

0.725

*

0.000

التعاطف

6

0.706

*

0.000

المهارات االجتماعية

7

0.771

*

0.000

أبعاد المجال األول "الذكاء العاطفي" ككل

37

0.947

*

0.000

20

0.892

*

0.000

اجملال األول

اجملال الثاني

سلوكيات المواطنة التنظيمية

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

ج-

صدق االتساق الداخلي-:
يقصد باتتسا الداخلي مد اتسا كل فقرة من فقرات ا ستبانة مع البعد أو المجاج الذي

تنتمي إليه هذه الوقرة ،ويتم التحقق من وجود صد

اتتسا

الداخلي من خالج حساب

معامالت اترتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد أو المجاج الذي تنتمي إليه ،وذلت
صد ا ستبانة ككل ،وفيما يلي عرض لنتائ التحقق من صد

بهدع التحقق من مد

اتتسا الداخلي لوقرات ا ستبانة حسب اذبعاد والمجاتت التي تتكون منها.
جدول رقم ( :)11معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "الوعي بالذات"
رقم

1

الفقــــر

أكون واعياً بعواطفي وأستطيع وصف ما أشعر به.

معامل االرتباط

مستوى الداللة

*0.413

0.014

*0.750

0.000
0.000

2

أمتلك الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار.

3

أعرف نقاط القوة والضعف لدي.

*0.630

4

أتقبل النقد البناء المخلص.

*0.629

0.000

5

أتعلم من خبرات الماضي.

*0.544

0.001

6

أحمل كثي اًر من التفاؤل واألمل.

*0.740

0.000

*0.677

0.000

8

أدرك أهدافي ومبادئي بوضوح.

*0.670

0.000

7

أكون دائماً واضحاً مع نفسي ومع اآلخرين.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يت /من خالج الجدوج ( )11أعاله أن جميع معامالت صد اتتسا الداخلي لوقرات البعد اذوج

الوعي بالذات  ،جميعها ذات دتلة إحصائية عند مستو  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صد اتتسا

لوقرات البعد بين ( )0.413للوقرة اذولى والتي تنب على "أكون واعياً بعواطفي وأستطيع وصف ما أشعر

به و( )0.750للوقرة الثانية التي تنب على "أمتلك الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار".
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جدول رقم ( :)12معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "إدارة االنفعاالت"
معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم

أتغلب على مشكالتي بدون انفعال.

*0.611

0.000

*0.740

0.000

3

أبحث دائما عن النواحي اإليجابية في كل الظروف التي أتعامل معها.

*0.594

0.000

4

ألتزم الهدوء عند انفعال اآلخرين.

*0.770

0.000

5

أتجاهل ما مر بي في الماضي من مشكالت وأستطيع أن أتجاوزها.

*0.572

0.000

6

أسيطر على نفسي عادة وال أثور في وجوه اآلخرين.

*0.810

0.000

7

أملك السيطرة على نفسي عند تلقي أمر مزعج.

*0.799

0.000

8

أعترف بأخطائي ولدي القدرة على االعتذار عنها إذا تطلب األمر ذلك.

*0.562

0.000

1
2

الفقــــر

أستطيع التحكم في عواطفي وتصرفاتي.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يت /من خالج الجدوج ( )12أن جميع معامالت صد اتتسا الداخلي لوقرات البعد الثاني"إدارة

االنفعاالت  ،جميعها ذات دتلة إحصائية عند مستو  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صد

اتتسا

لوقرات البعد بين ( )0.562للوقرة الثامنة التي تنب على أعترف بأخطائي ولدي القدرة على االعتذار عنها
إذا تطلب األمر ذلك و( )0.810للوقرة السادسة التي تنب على "أسيطر على نفسي عادة وال أثور في
وجوه اآلخرين".

جدول رقم ( :)13معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "الدافعية"
أكون متحمس حينما أسعى لتحقيق أهدافي.

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم

*0.681

0.000

2

ليس لدي مشكلة في أن أجازف مجازفة مدروسة.

*0.385

0.022

3

أستطيع إنجاز مهام جديدة بنشاط وتركيز عالي.

*0.657

0.000

4

استطيع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي.

*0.674

0.000

*0.629

0.000

*0.639

0.000
0.002
0.001

1

5

الفقـــــر

أحاول أن أكون ايجابياً مع تحديات الحياة.

6

أستطيع تحقيق النجاح حتى تحت الضغط.

7

أتحمس الكتشاف الوسائل الجديدة إلنجاز األعمال.

*0.505

8

أجد نفسي مثابر بالرغم من وجود بعض الصعوبات.

*0.529

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يت /من خالج الجدوج ( )13أن جميع معامالت صد

اتتسا

الداخلي لوقرات البعد الثالث

الدافعية  ،جميعها ذات دتلة إحصائية عند مستو  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صد

لوقرات البعد بين ( )0.385للوقرة الثانية التي تنب على

ليس لدي مشكلة في أن أجازف مجازفة

مدروسة و( )0.681للوقرة اذولى التي تنب على أكون متحمس حينما أسعى لتحقيق أهدافي".
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اتتسا

جدول رقم ( :)14معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع "التعاطف"
معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقـــــر

رقم

1

أستطيع قراءة مشاعر الناس من تعبيرات وجوههم.

*0.781

0.000

2

أستطيع أن أشعر باحتياجات اآلخرين.

*0.547

0.001

3

أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة.

*0.823

0.000

4

أستطيع االستجابة لرغبات وانفعاالت اآلخرين.

*0.808

0.000

5

أساعد اآلخرين بحل مشاكلهم عندما يكونوا منزعجين.

*0.670

0.000

6

أتعاطف مع معاناة اآلخرين وأحزانهم بشكل فعال.

*0.694

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يت/

من خالج الجدوج ( )14أن جميع معامالت صد

اتتسا

الداخلي لوقرات البعد الرابع

التعاطف  ،جميعها ذات دتلة إحصائية عند مستو  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صد

لوقرات البعد بين ( )0.547للوقرة الثانية التي تنب على

اتتسا

أستطيع أن أشعر باحتياجات اآلخرين

و( )0.823للوقرة الثالثة التي تنب على أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة".

جدول رقم ( :)15معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الخامس "المهارات االجتماعية"
الفقـــــر

رقم

معامل االرتباط

مستوى الداللة

*0.783

0.000

*0.782

0.000
0.000

1
2

أستطيع بسهولة مقابلة أناس جدد وأبدأ حديثاً معهم.
أجيد فن التعامل مع اآلخرين.

3

أستطيع أن أقيم عالقات ممتازة مع اآلخرين.

*0.783

4

أشعر بمحبة اآلخرين واحترامهم وان لم يتفقوا معي.

*0.816

0.000

5

أركز وأنتبه دائما عندما أستمع لآلخرين.

*0.775

0.000

6

أشعر باندفاع اآلخرين وتحمسهم عند الحديث معي.

*0.770

0.000

7

أستطيع التأثير في اآلخرين.

*0.573

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يت /من خالج الجدوج ( )15أن جميع معامالت صد اتتسا الداخلي لوقرات البعد الخام

المهارات االجتماعية  ،جميعها ذات دتلة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صد

اتتسا

لوقرات البعد بين ( )0.573للوقرة السابعة التي تنب على

أستطيع التأثير في اآلخرين

و( )0.816للوقرة الرابعة التي تنب على أشعر بمحبة اآلخرين واحترامهم وان لم يتفقوا معي".
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جدول رقم ( :)16معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني "سلوكيات المواطنة التنظيمية"
رقم

1

معامل االرتباط

الفقـــــر

أستجيب لتوجيهات رؤسائي في العمل دون تردد.

*0.554

0.001

*0.690

0.000

3

أقوم بمساعدة وارشاد المراجعين ليحصلوا على خدمة متميزة.

*0.670

0.000

4

أقوم بأداء عمل زمالئي في حال غيابهم.

*0.612

0.000

5

أقوم بمساعدة الموظفين الجدد حتى إذ لم يطلب مني ذلك.

أحترم حقوق اآلخرين في العمل.

*0.725

0.000

*0.598

0.000

7

أحرص على اتخاذ التدابير الوقائية للمشاكل قبل حدوثها.

*0.698

0.000

8

أنتبه لألثر الذي يتركه سلوكي في اآلخرين.

*0.466

0.005

9

أتجنب إثارة المشاكل في العمل.

*0.608

0.000

*0.710

0.000

*0.703

0.000

*0.649

0.000
0.000

2

6

10
11

أساعد زمالئي على القيام بمهامهم.

مستوى الداللة

أقوم بالمهام اإلضافية دون تذمر.

أقوم بمساعدة زمالئي دون تردد ولو تطلب ذلك وقتاً إضافياً

12

أستغل وقت العمل بأداء واجبات العمل.

13

أهتم لسمعة البنك وأدافع عنها في حال انتقادها.

*0.699

14
15

أتابع دائماً اإلعالنات والتعاميم الداخلية.

*0.744

0.000

أحرص على حضور االجتماعات واللقاءات غير الرسمية والتي يعقدها البنك.

*0.778

0.000

16

أحترم أنظمة وتعليمات البنك حتى عندما ال يوجد مراقب.

*0.783

0.000

17

أهتم بمستقبل البنك.

*0.748

0.000

18

أقدم اقتراحات لتحسين وتطوير عمل البنك.

أعمل ساعات أكثر من الدوام الرسمي إلنهاء عملي دون أن يطلب مني ذلك.

*0.566

0.000

*0.720

0.000

أساهم في حل مشاكل العمل.

*0.525

0.001

19
20

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يت /من خالج الجدول ( )16أن جميع معامالت صد اتتسا الداخلي لوقرات المجاج الثاني

سلوكيات المواطنة التنظيمية" ،جميعها ذات دتلة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت

صد اتتسا لوقرات المجاج بين ( )0.466للفقرة الثامنة التي تنب على "أنتبه لألثر الذي يتركه سلوكي

في اآلخرين و( )0.783للفقرة السادسة عشر التي تنب على "أحترم أنظمة وتعليمات البنك حتى عندما
ال يوجد مراقب".

 - 2ثبات أداة الدراسة-:
مقيا

في البحوث الميدانية التي تعتمد على ا ستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات؛ يتوجب التحقق من ثبات

اذداة ،ذن المقايي

نتائ المقايي

غير ثابتة ت تعطي صورة صادقة عن الو/ع الراهن مو/وع اتهتمام ،أي أن

غير ثابتة ت تساعد الباحث على الوقوع على حقيقة ال اهرة التي يدرسها ،مما يجعله عاج از

عن اتخاذ أي قرار مناسب حياج النتائ التي توصل لها(أبو هاشم ،2006 ،ص.)1
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والثبات يختب بمد

الوثو في البيانات التي نحصل عليها من خالج تطبيق أداة الدراسة على

عينة البحث ،بمعنى أن النتائ التي يتم الحصوج عليها من خالج تحليل بيانات أداة الدراسة يجب أتم تتأثر
بالعوامل التي تعود إلى أخطاء الصدفة ،فهو يعني دقة أداة الدراسة ،وبصورة مختصرة يمكن وصن الثبات

بأنه /مان الحصوج على نو

النتائ تقريبا إذا أعيد تطبيق اذداة على نو

المجموعة من اذفراد ،وهذا

يعني قلة تأثير عوامل الصدفة والعشوائية على نتائ اذداة (أبو هاشم ،2006 ،ب.)2

ويقدم برنام الحزمة ا حصائية للعلوم اتجتماعية ( )SPSSالعديد من طر حساب ثبات أداة

الدراسة ،وفي هذه الدراسة اعتمدت الباحثة على الطر التالية في حساب الثبات -

أ -

طريقة التجزئة النصفية-:
يتم قيا

قيا

الثبات في البيانات باستخدام طريقة التجزئة النصوية ،وذلت من خالج تجزئة الوقرات المراد

الثبات لها إلى نصوين ،النصن اذوج ي/م الوقرات الوردية والنصن الثاني ي/م الوقرات الزوجية،

ومن ثم يتم حساب معامل اترتباط بين النصوين (أبو هاشم ،2006 ،ب ،)6ومن ثم يتم تعديله باستخدام

برون ( ،)Spearman-Brownوالجدوج رقم ( )17أدناه يو /نتيجة ذلت.
معادلة سبيرمان ا
جدول رقم ( :)17ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية
الفقرات

معامل االرتباط
قبل التعديل

معامل االرتباط

الوعي بالذات

8

0.635

0.777

إدارة االنفعاالت

8

0.685

0.813

الدافعية

8

0.573

0.728

التعاطف

6

0.715

0.834

المهارات االجتماعية

7

0.829

0.908

أبعاد المجال األول "الذكاء العاطفي" ككل

37

0.891

0.943

سلوكيات المواطنة التنظيمية

20

0.887

0.940

اإلستبانة ككل

57

0.924

0.960

اجملال

عدد

البعد

اجملال األول

اجملال الثاني

بعد التعديل

يالحظ من خالج الجدوج ( )17أن معامالت اترتباط المعدلة باستخدام معادلة سبيرمان براون

للتجزئة النصوية لتبعاد الورعية للمجاج اذوج تراوحت بين ( )0.728للبعد الثالث الدافعية و( )0.908للبعد

الخام

المهارات االجتماعية  ،كما يالحظ أن معامل ارتباط سبيرمان المعدج لوقرات المجاج اذوج ككل

أبعاد الذكاء العاطفي بلغ ( ،)0.943وكذلت بلغ ( )0.940للمجاج الثاني ،وبشكل عام نالحظ أن معامل

سبيرمان براون المعدج لالستبانة ككل بلغ ( ،)0.960ونستنت من خالج ذلت أن جميع معامالت اترتباط
المعدلة مرتوعة جدا مما يدلل على وجود درجة عالية من الثبات في البيانات التي تم الحصوج عليها من أفراد
عينة الدارسة فيما يتعلق بالعالقة بين الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية في فروع بنت فلسطين

بمحاف ات غزة.
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ب  -طريقة ألفاكرونباخ-:

في إجابات اذفراد على فقرات المقيا  ،وعندما يكون المقيا

تعتمد هذه الطريقة على اتتسا
متجانسا ف ن كل فقرة فيه تقي

نو

العوامل العامة التي يقيسها المقيا  ،ويتم حساب معامالت الثبات

بطريقة اتتسا الداخلي باستخدام طريقة ألواكرونباخ (حسن ،2011 ،ص ،)516والجدوج رقم ( )18أدناه

يو /نتائ حساب معامل ألواكرونباخ لقيا

الثبات.

جدول رقم ( :)18ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ
اجملال

اجملال األول

عدد الفقرات

معامل ألفاكرونباخ

البعد

الوعي بالذات

8

0.783

إدارة االنفعاالت

8

0.839

الدافعية

8

0.719

التعاطف

6

0.819

المهارات االجتماعية

7

0.871

37

0.938

20

0.931

57

0.959

أبعاد المجال األول "الذكاء العاطفي" ككل
اجملال الثاني

سلوكيات المواطنة التنظيمية
اإلستبانة ككل

يت /من خالج الجدوج ( )18السابق أن معامالت الثبات بطريقة ألواكرونباخ كانت مرتوعة جدا

بشكل عام لجميع أبعاد ومجاتت ا ستبانة ،حيث على مستو أبعاد المجاج اذوج نجد أن معامالت الثبات
بطريقة ألواكرونباخ تراوحت بين ( )0.719للبعد الثالث الدافعية و( )0.871للبعد الخام

المهارات

االجتماعية  ,وعلى مستو المجاتت نجد أن معامل الثبات للمجاج اذوج أبعاد الذكاء العاطفي ككل بلغ

( ،)0.938كما بلغ معامل الثبات للمجاج الثاني سلوكيات المواطنة ( ،)0.931وبشكل عام نالحظ أن
معامل الثبات الكلي لالستبانة بطريقة ألواكرونباخ بلغ ( ،)0.959وتشير جميع النتائ السابقة لوجود درجة

مرتوعة جدا من الثبات في البيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة،حيث وجد أن جميع معامالت

ألواكرونباخ كانت اكبر من  ،0.7وعليه استنتجت الباحثة أن اتستبانة تتمتع بالثبات ،ويمكن اتعتماد عليها
وتحليلها وتوسير نتائجها وتعميمها على مجتمع الدراسة.

ولقد وجدت الباحثة بناء على السابق أنه تأكد من صد وثبات أداة الدراسة  ،وان ا ستبانة المعدة من قبل
الباحثة تتمتع بدرجة عالية من الصد والثبات فيما يتعلق بالعالقة بين الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة

التن يمية في فروع بنت فلسطين بمحاف ات غزة.
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الفصل اخلامس
حتليل البيانات ومناقشة النتائج

مقدمة
أوالً:

الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة

ثانياً:

نتائج تحليل متغيرات الدراسة

ثالثاً:

اختبار ومناقشة فروض الدراسة
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مقدمة-:

في هذا الوصل تستعرض الباحثة تحليل البيانات واختبار ومناقشة فروض الدراسة ،وذلت من خالج

ا جابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائ ا ستبانة والتي تم التوصل إليها من خالج ا جراءات
ا حصائية التحليلية ،كما وتم وصن عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية ،وكذلت تم إجراء المعالجات

ا حصائية للبيانات المتجمعة من استبانه الدراسة والمتعلقة بوقرات وأبعاد الدراسة ،إذ تم استخدام برنام

الحزم ا حصائية للعلوم اتجتماعية ( )SPSSللحصوج على نتائ الدراسة التي تم عر/ها وتحليلها في هذا

الوصل.

أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة-:
- 1

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس-:
إلى  %69.6ذكور بواقع  165مستجيب ،و %29.1إناث

توزعت عينة الدراسة حسب متغير الجن

بواقع  69مستجيبة ،في حين أن ما نسبته  %1.3من أفراد العينة لم يستجيبوا ،والجدوج رقم ( )19يو/

ذلت.

ويالحظ من الجدوج رقم ( )19أن نسبة الذكور العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة أعلى من

نسبة ا ناث ،وتجد الباحثة أن هذه النسبة تتوافق مع تقرير (الجهاز المركزي لإلحصاء الولسطيني)2013 ،

الذي أو /أن الوجوة بين ا ناث والذكور ما زالت كبيرة في المشاركة في القو العاملة بين ا ناث والذكور
ويأتي الور لصال الذكور ،حيث أو /أن نسبة مشاركة الذكور هي  %69ومشاركة النساء تأتي بنسبة

 %17وهي نسب مقاربة لما أو/حته الدراسة ،وعلى الرغم من أن بنت فلسطين ذكر في تقرير له لعام
 2014على أنه ومن /من مسؤوليته اتجتماعية في العمل المستمر ل/مان المساواة للمرأة في الحقو

والواجبات داخل البنت ،ف نه قام بزيادة عدد المو وين من ا ناث لتبلغ نسبتهم حوالي  %25من إجمالي

العاملين (التقرير السنوي،2014،ب ،) 43ولكن الباحثة تر أنه بالرغم من ذلت فانه تزالت الثقافة الشرقية
متغلغلة في المجتمع الولسطيني ،حيث نسب استقطاب الذكور أعلى من ا ناث برغم محاوتت المؤسسات في

زيادتها بصورة ملحو ة.

جدول رقم ( :)19النسب والتك ار ارت ألفراد العينة حسب متغير الجنس
العدد

النسبة المئوية %

الجنس
ذكر

165

69.6

أنثى

69

29.1

لم يستجيبوا

3

1.3

237

100.0

المجموع

مالحظة  :النسب المئوية في الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج .SPSS
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- 2

توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر-:
توزعت عينة الدراسة حسب متغير الوئة العمرية إلى  %32.1تقل أعمارهم عن  30سنة ،و%50.2

تتراوح أعمارهم من  30إلى أقل من  39سنة ،بينما  %10.5أعمارهم تتراوح بين  40إلى  49سنة ،في حين

أن ما نسبته  %7.2تزيد أعمارهم عن  50سنة فأكثر ،والجدوج رقم ( )20يو /ذلت.

وتر الباحثة كما هو مو /بالجدوج رقم ( )20أن نسبة المو وين التي تقل أعمارهم عن  40سنة

تشكل ما نسبة  %82.3من العاملين في البنت ،أي أن المو وين غالبيتهم من الشباب ،وهذا يؤكد حقيقة أن

المجتمع الولسطيني هو مجتمع شبابي ،وهذا الذي أكده (ا حصاء الولسطيني )2015 ،في تقرير له.
جدول رقم ( :)20النسب والتك اررات ألفراد العينة حسب متغير العمر
العدد

النسبة المئوية %

الفئة العمرية

76

32.1

من -30أقل من  39سنة

119

50.2

من -40أقل من  49سنة

25

10.5

 50سنة فأكثر

17

7.2

237

100.0

أقل من  30سنة

المجموع

النسب المئوية في الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج .SPSS
- 3

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي -
يت /من خالج الجدوج رقم ( )21توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي ،وتشير النتائ

المو/حة أعاله بأن غالبية أفراد العينة كانوا من حملة شهادات درجة (البكالوريو ) بنسبة ،%78.9

و %11.4كانوا من حملة شهادات درجة (دبلوم) ،بينما كانت ما نسبته  %8.9من أفراد عينة الدراسة كانوا
من حملة شهادات درجة (الماجستير) ،فيما احتلت في المرتبة اذخيرة من أفراد عينة الدراسة من حملة

شهادات درجة (الدكتوراه) بنسبة .%0.8

ويت /من الجدوج رقم ( )21أن النسبة اذكبر من المو وين هم الذين يحملون درجة البكالوريو ،

وهذا يتوافق مع تقرير (جمعية البنوت الولسطينية )2013 ،التي نشرته في موقعها اتلكتروني أن نسبة

المو وين الحاصلين على درجة البكالوريو
الباحثة أن ذلت يعك

مد

والعاملين في القطاع المصرفي الولسطيني تعادج  ،%76وتر

اهتمام القطاع المصرفي ومنها بنت فلسطين في اتهتمام باستقطاب الكوادر

العلمية المؤهلة ،حيث وجود كواءات علمية ينعك

ايجابيا على اترتقاء بالعمل نحو اذف/ل.
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جدول رقم ( :)21النسب والتك اررات ألفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي
العدد

النسبة المئوية %

المؤهل العلمي
أقل من دبلوم

27

11.4

بكالوريوس

187

78.9

ماجستير

21

8.9

دكتوراه

2

0.8

237

100.0

المجموع

النسب المئوية في الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج .SPSS
- 4

توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة-:
الجدوج رقم ( )22يو /توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة %24.5 ،من أفراد العينة

تقل سنوات خدمتهم عن  5سنوات ،و %35.4من أفراد العينة تتراوح سنوات خدمتهم ما بين  5إلى 10

سنوات ،بينما كانت ما نسبته  %19من أفراد عينة الدراسة تتراوح خدمتهم ما بين  11إلى  15سنة ،في حين

أن  %19.8من إجمالي حجم العينة سنوات خدمتهم تزيد عن  16سنة ،وفي المرتبة اذخيرة من حيث النسبة
نجد أن  %1.3من أفراد عينة الدراسة لم يستجيبوا لهذا التساؤج.

ويالحظ من الجدوج رقم ( )22أن هنات تواوتا بين المو وين في الخبرة ،حيث أن نسبة المو وين

الذين تزيد خبرتهم عن  10سنوات هي  ،%38.8وتر الباحثة أن ذلت يعك

قدرتهم على القيادة

مد

السليمة وعالج المشاكل المتعلقة بالعمل ،حيث أن سنوات الخبرة تمكن اذشخاب من التميز بشكل أف/ل،

وتكون قدراته العقلية والوكرية على مستو عالي.

جدول رقم (:)22النسب والتك اررات ألفراد العينة حسب متغير سنوات الخدمة
العدد

النسبة المئوية %

سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات

58

24.5

من -5أقل من 10سنوات

84

35.4

من -11أقل من 15سنة

45

19.0

 16سنة فأكثر

47

19.8

لم يستجيبوا

3

1.3

237

100.0

المجموع

النسب المئوية في الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج .SPSS
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- 5

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
الجدوج رقم ( )23يو /توزيع أفراد العينة الدراسة حسب المسمى الو يوي ،يت /من خالج

الجدوج أن ما نسبته  %4.2من أفراد العينة هم من فئة المدراء ،و %4.6من أفراد العينة هم من فئة نائب
مدير ،بينما كانت ما نسبته  %28.3من أفراد عينة الدراسة هم من فئة رئي

قسم ،في حين أن  %60.8من

إجمالي حجم العينة هم من فئة المو وين ،كما ونجد أن  %2.1من أفراد عينة الدراسة لم يستجيبوا لهذا

التساؤج.

ويت /من خالج الجدوج رقم ( )23أن فئة المو وين هي أعلى نسبة وتبلغ ما يقارب  %60من

المو وين ككل ،وتعزو الباحثة ذلت إلى انه من الطبيعي في أي من مة أن يكون عدد المرؤوسين أكبر من
عدد المدراء ورؤساء اذقسام ،ولقد توافق ذلت تقريبا مع تقرير (جمعية البنوت الولسطينية )2013 ،التي نشرته

في موقعها اتلكتروني الذي أو /أن نسبة الكادر التنويذي من إجمالي النسب في المستو المو وين
العاملين في البنوت تعادج .%69

جدول رقم (:)23لنسب والتك اررات ألفراد العينة حسب متغير المسمى الوظيفي
العدد

النسبة المئوية %

المسمى الوظيفي
مدير

10

4.2

نائب مدير

11

4.6

رئيس قسم

67

28.3

موظف

144

60.8

5

2.1

237

100.0

لم يستجيبوا
المجموع

النسب المئوية في الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج .SPSS

ثاني ًا :نتائج تحليل متغيرات الدراسة-:

 - 1تحليل النتائج المتعلقة بأبعاد المتغير المستقل "الذكاء العاطفي"-:
أ -

النتائج المتعلقة بالبعد األول "الوعي بالذات""-:

فيما يلي عرض ذهم نتائ التحليل ا حصائي لوقرات البعد اذوج الوعي بالذات الذي

يندرج تحت المجاج اذوج الذكاء العاطفي  ،حيث تم حساب الوس الحسابي واتنحراع المعياري

والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ،ومن ثم حساب المتوس العام واتنحراع المعياري والوزن
النسبي للدرجة الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات ا جابة على فقرات البعد للقيمة

( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوج رقم
( )24يو /نتائ التحليل.
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جدول رقم ( : )24نتائج التحليل المتعلقة بالبعد األول "الوعي بالذات"
االنحراف الوزن
المعياري النسبي

قيمة
اختبار t

الرقم

الفقـــــــرة

المتوسط
الحسابي

87%

32.90

1

أكون واعياً بعواطفي وأستطيع وصف ما أشعر به.

4.35

0.63

القيمة
االحتمالية الترتيب
sig
5
0.000

2

أمتلك الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار.

4.43

0.59

89%

37.41

0.000

2

3

أعرف نقاط القوة والضعف لدي.

4.39

0.60

88%

35.82

0.000

3

4

أتقبل النقد البناء المخلص.

4.30

0.64

86%

31.45

0.000

6

5

أتعلم من خبرات الماضي.

4.47

0.61

89%

37.32

0.000

1

6

أحمل كثي ار من التفاؤل واألمل.

4.15

0.87

83%

20.35

0.000

8

7

أكون دائما واضحا مع نفسي ومع اآلخرين.

4.28

0.66

86%

29.99

0.000

7

8

أدرك أهدافي ومبادئي بوضوح.

4.36

0.58

87%

36.31

0.000

4

الدرجة الكلية للبعد

4.34

0.43

87%

48.59

0.000

--

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يت /من خالج الجدوج رقم ( ،)24أن الفقرة التي تنب على "أتعلم من خب ارت الماضي جاءت

في المرتبة اذولى من حيث قيمة الوس الحسابي التي بلغت ( 4.47من  )5بوزن نسبي  ،%89ويشير ذلت

لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على هذه الوقرة من قبل أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أن

مو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة يقوموا بتطوير أنوسهم ذاتيا حيث يكتسبون التعلم من خالج خبراتهم

السابقة في العمل بحيث تصب لهم القدرة على اتستوادة من اذمور التي قد تكون حدث لهم ،فان كانت هذه

الخبرات قد خدمت العمل بصورة ايجابية فهذا يجعلهم يقومون بتكرارها ثانية وان يعدلوا عليها بما يخدم

مصلحة البنت ،وأما إن كانت من اذمور سلبية فهذا يجعلهم يتوادونها ويحاولون عدم تكرارها في المستقبل.

واتوقت هذه الدراسة مع (قشطة )2009 ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أن قدرة الشخب على التعلم من

خبراته الما/ية من الوسائل المهمة لكسب مهارات الذكاء العاطوي ،واختلوت هذه النتيجة مع دراسة

(أبوعوش ،)2011 ،حيث جاءت فقرة امتلت الثقة بالنو

أعلى ترتيب بينما جاءت بهذه الدراسة على ثاني

ترتيب ،وتعزو الباحثة ذلت تختالع من طبقت عليهم الدراسة ،حيث طبقت دراسة أبو عوش على المدراء

وهم الوئة التي ت بد أن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بثقة كبيرة ،ولكن ترتيبها بالمرتب الثاني

بهذه الدراسة يؤكد /رورة عامل الثقة بالنو

لمن يتحلى بدرجة من الذكاء العاطوي.

أما في المرتبة اذخيرة من حيث قيمة الوس

الحسابي لوقرات البعد نجد الوقرة التي تنب على

أحمل كثي اًر من التفاؤل واألمل بوس حسابي ( 4.15من  )5ووزن نسبي  ،%83وتشير هذه القيمة لوجود

درجة مرتوعة من الموافقة على هذه الوقرة ،وذلت من وجهة ن ر أفراد عينة الدراسة ،وتر الباحثة أنه بسبب
ال روع الغير جيدة والسائدة في قطاع غزة سواء ال روع السياسية أو اتقتصادية أو غيرها من ال روع

أثر على الجانب الشخصي التواؤلي للمو وين العاملين في بنت فلسطين ،واتوقت هذه الدراسة مع دراسة

(أبوعوش ،)2011 ،حيث أن كال الدراستين قد طبقتا في قطاع غزة.
89

ويالحظ من خالج الجدوج السابق أي/ا أن قيمة اختبار ( )Tللتحقق من أن متوس ا جابات يزيد
عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقن الحيادي ذفراد العينة أم ت ،كانت جميعها ذات دتلة حصائية عن

مستو  0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلت تن متوس ا جابة على كل فقرة

من فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات دتلة إحصائية ،عند مستو  ،0.05ويدج هذا على

أن موقن أفراد عينة الدراسة تجاه بعد الوعي بالذات يتجه نحو الموقن ا يجابي.
وبشكل عام يالحظ أن الوس

الحسابي العام للبعد ككل قد بلغ ( 4.34من  )5بانحراع معياري

( )0.43ووزن نسبي  ،%87ويشير ذلت لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على فقرات بعد الوعي

بالذات من قبل أفراد عينة الدراسة ،وهذا يشير إلي أن العاملين في بنت فلسطين يتمتعون بالقدرات الذاتية
التي تجعلهم قادرين على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ،ولديهم معرفة بنقاط ال/عن والقوة

لديهم ،بحيث يستخدمون ذلت في أعمالهم ،ولديهم مهارة عالية في فهم ذاتهم كمهارة شخصية تتأثر بمستو

الذكاء العاطوي الذي يتمتعون به ،خاصة ما نلمسه في الوقرة الخامسة التي جاءت بالمرتبة اذولى في قدرتهم

على التعلم من خ برات الما/ي كقدرة ذاتية على التعلم ،واتوقت هذه النتيجة مع دراسة (أبو عوش،)2011 ،
وتعزو الباحثة ذلت إلى أن مجتمع الدراسة التي طبقت عليه الدراسة في كال الدراستين تبد وأن يتمتع بقدرات

عالية من الوعي بالذات لكي يؤدوا و يوتهم بشكل جيد؛ إن كان كمو وي البنت كما في هذه الدراسة أو مدراء
اذونروا كما في دراسة أبو عوش.
ب  -النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "إدارة االنفعاالت"-:

فيما يلي عرض ذهم نتائ التحليل ا حصائي لوقرات البعد الثاني إدارة االنفعاالت الذي يندرج

تحت المجاج اذوج الذكاء العاطفي  ،حيث تم حساب الوس الحسابي واتنحراع المعياري والوزن النسبي

لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوس الحسابي العام واتنحراع المعياري والوزن النسبي للدرجة
الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات ا جابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة

الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوج رقم ( )25يو /نتائ التحليل.
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جدول رقم ( :)25نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الثاني "إدارة االنفعاالت"
الرقم
1

القيمة
قيمة
المتوسط االنحراف الوزن
اختبار االحتمالية الترتيب
الحسابي المعياري النسبي
sig
t
2
0.000 25.37 84%
0.73
4.21

الفقــــرة
أستطيع التحكم في عواطفي وتصرفاتي.

2

أتغلب على مشكالتي بدون انفعال.

3.83

3

0.86

77%

14.94

0.000

8

أبحــث دائم ـاً عــن الن ـواحي اإليجابيــة فــي كــل الظــروف التــي

4.16

0.73

83%

24.43

0.000

3

4

ألتزم الهدوء عند انفعال اآلخرين.

3.99

0.81

80%

18.78

0.000

5

5

أتجاهــل مــا مــر بــي فــي الماضــي مــن مشــكالت وأســتطيع أن

4.03

0.81

81%

19.59

0.000

4

6

أسيطر على نفسي عادة وال أثور في وجوه اآلخرين.

3.95

0.84

79%

17.48

0.000

6

7

أملك السيطرة على نفسي عند تلقي أمر مزعج.

3.89

0.84

78%

16.27

0.000

7

8

أعترف بأخطائي ولدي القـدرة علـى االعتـذار عنهـا إذا تطلـب

4.27

0.66

85%

29.67

0.000

1

4.21

0.73

84%

25.37

0.000

--

أتعامل معها.

أتجاوزها.

األمر ذلك.
الدرجة الكلية للبعد
األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يت /من خالج الجدوج رقم ( ،)25أن الوقرة التي تنب على "أعترف بأخطائي ولدي القدرة على

االعتذار عنها إذا تطلب األمر ذلك جاءت في المرتبة اذولى من حيث قيمة الوس الحسابي التي بلغت

( 4.27من  ،)5بوزن نسبي  %85ويشير ذلت لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على هذه الوقرة من قبل
أفراد عينة الدراسة ،وهذا يشير إلى أن العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة لديهم القدرة على اتعتراع

بأخطائهم ولديهم القدرة على اتعتذار إذا ما تطلب اذمر ،وتعزو الباحثة اذمر إلى أن المو وين العاملين

في بنت فلسطين على قدر كبير من تحمل مسؤولية الخطأ الذي يرتكبونه ويمتلكون خلقا اجتماعيا جيدا

يجعلهم يراعون شعور اآلخرين ،ولقد اختلوت هذه النتيجة مع دراسة (أبو عوش )2011 ،حيث أتت عنده

بالمرتبة الثانية ،وكذلت مع دراسة (قشطة )2009 ،والتي جاءت لديها فقرة استطيع التحكم بعواطوي بالمرتبة

اذولى وفي هذه الدراسة جاءت بالمرتبة الثانية وتعزو الباحثة ذلت إلى اختالع طبيعة مجتمع الدراسة.

وفي المرتبة اذخيرة من حيث قيمة الوس الحسابي لوقرات البعد نجد أن الوقرة الثانية التي تنب

على أتغلب على مشكالتي بدون انفعال  ،بوس حسابي ( 3.83من  )5ووزن نسبي  ،%77وتشير هذه
القيمة لوجود درجة مرتوعة من الموافقة على هذه الوقرة من وجهة ن ر أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة ذلت
إلى كثرة ال/غوط التي يتعرض لها مو وين بنت فلسطين مما يجعلهم غير قادرين على السيطرة على

انوعاتتهم في بعض المواقن ،فهم بحاجة إلى التدريب على قدرة التحمل للمشاكل وال/غوطات واختلن ذلت

مع دراسة (اذسطل )2010 ،حيث جاءت عنده بالمرتبة اذولى ،وتعزو الباحثة ذلت تختالع الوئة التي
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طبقت عليها الدراسة ،حيث أن هذه الدراسة طبقت على طلبة الجامعة ،فال/غوط التي يتعر/ون عليها
مختلوة عن تلت التي يتعرض لها مو وي البنوت.

ويالحظ من خالج الجدوج السابق أي/ا أن قيمة اختبار ( )Tللتحقق من أن متوس ا جابات يزيد

عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقن الحيادي ذفراد العينة أم ت ،كانت جميعها ذات دتلة إحصائية عن

مستو  0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلت ذن جميع متوسطات ا جابة على

كل فقرة من فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات دتلة إحصائية ،عند مستو  ،0.05ويشير

ذلت ذن موقن أفراد عينة الدراسة تجاه بعد إدارة االنفعاالت" يتجه نحو الموقن ا يجابي.
حيث أن المتوس

الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 4.21من  )5بانحراع معياري ( )0.73ووزن

نسبي  ،%84ويشير ذلت لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على فقرات بعد إدارة االنفعاالت من قبل
أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة ذلت إلى قدرة المو وين في بنت فلسطين في محاف ات غزة بالقدرة على
التعامل مع اذحاسي

والمشاعر وتحييدها بشكل ايجابي ،فهم قادرين على إدرات مشاعرهم وفهمها ،والسيطرة

على هذه المشاعر بشكل مرتوع جدا ولديهم القدرة على تهدئة النو

واتعتذار إن استلزم اذمر ،وهذا ما

بينته الوقرة الثامنة التي جاءت بالمرتبة اذولى ،وكذلت قدرتهم على التخلب من القلق والتهجم ونتائ الوشل،

وهذا من أساسيات المكونات للذكاء العاطوي ،ولقد جاءت كل من دراسة (الرفوع )2011 ،و(اليوسن،

 )2011بدرجة متوسطة لبعد إدارة اتنوعاتت أما ) )Golizadeh,et al., 2013و(أبو عوش)2011 ،
و(قشطة )2009 ،جاءت بدرجة مرتوعة ،وتعزو الباحثة ذلت إلى انه عندما يختلن مجتمع الدراسة تختلن
معه ن رته التقييمية لتمور ومن هنا جاء اختالع درجة تحكمهم في انوعاتتهم عندما يتعر/ون لمواقن

مختلوة.
ج-

النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "الدافعية"-:

فيما يلي عرض ذهم نتائ التحليل ا حصائي لوقرات البعد الثالث الدافعية الذي يندرج تحت

المجاج اذوج الذكاء العاطفي  ،حيث تم حساب الوس الحسابي واتنحراع المعياري والوزن النسبي لكل

فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوس الحسابي العام واتنحراع المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية
للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات ا جابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة

الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوج رقم ( )26يو /نتائ التحليل.
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جدول رقم ( :)26نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الثالث "الدافعية"
الفقـــرة

الرقم
1

أكون متحمس حينما أسعى لتحقيق أهدافي.

2

لــــيس لــــدي مشــــكلة فــــي أن أجــــازف مجازفــــة

3

أســــتطيع إنجــــاز مهــــام جديــــدة بنشــــاط وتركيــــز

4

أستطيع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي.

مدروسة.

عالي.
5

أحاول أن أكون ايجابياً مع تحديات الحياة.

6

أستطيع تحقيق النجاح حتى تحت الضغط.

7

أتحمــــس الكتشــــاف الوســــائل الجديــــدة ال نجــــاز

8

أجــــد نفســــي مثــــابر بــــالرغم مــــن وجــــود بعــــض

األعمال.

الصعوبات.

الدرجة الكلية للبعد

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الوزن
النسبي

4.46

0.67

89%

4.18

0.73

84%

24.77

0.000

8

4.34

0.56

87%

37.02

0.000

4

4.39

0.62

88%

34.61

0.000

2

4.23

0.64

85%

29.68

0.000

7

4.29

0.67

86%

29.49

0.000

5

4.36

0.63

87%

33.41

0.000

3

4.28

0.64

86%

30.63

0.000

6

4.32

0.44

86%

46.52

0.000

--

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يت/

القيمة
قيمة
االحتمالية الترتيب
اختبار t
sig
1
0.000
33.80

من خالج الجدوج رقم ( ،)26أن الوقرة التي تنب على

أكون متحمس حينما أسعى

لتحقيق أهدافي" جاءت في المرتبة اذولى من حيث قيمة الوس الحسابي التي بلغت ( 4.46من  ،)5بوزن
نسبي  ،%89ويشير ذلت لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على هذه الوقرة من قبل أفراد عينة الدراسة،
وهذا يشير إلى أن العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة لديهم الحما

واتندفاعية لتحقيق أهدافهم،

وتعزو الباحثة ذلت إلى وجود مو وين على درجة عالية من الطموح يسعون إلى النجاح والتقدم فما إذا توفرت
لديهم الورب لتحقيق أهدافهم فسيسعون لها ويتقدمون لتحقيقها دون تأخير ،وجاءت هذه النتيجة متوقة مع

دراسة (أبو عوش ،)2011 ،وتعزو الباحثة إلى أنها طبقت على عينة من المدراء والذين هم أي/ا على درجة

من الطموح ويسعون دائما لتحقيق أهدافهم.

وفي المرتبة اذخيرة من حيث قيمة الوس الحسابي لوقرات البعد نجد الوقرة التي تنب على "ليس

لدي مشكلة في أن أجازف مجازفة مدروسة بوس حسابي ( 4.18من  )5ووزن نسبي  ،%84وتشير هذه
القيمة لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على هذه الوقرة من وجهة ن ر أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة

ذلت إلى أن مو وين بنت فلسطين يميلون إلى حد ما لدرجة من العاطوية أكثر من العقالنية ولكنهم على

درجة من الوعي والحكمة تجعلهم يقومون بتصرفات مدروسة مسبقا ،ويقيمون المواقن التي من الممكن

يندرجوا بها وت يخو/ون مجازفات كبيرة بدون دراسة لعواقب اذمر ،وتحليل الموقن وذلت يؤدي إلى أن
تتوجه عواطوهم وانوعاتتهم على حسب ق ارراتهم المدروسة.
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ويالحظ من خالج الجدوج السابق أي/ا أن قيمة اختبار ( )Tللتحقق من أن متوس ا جابات يزيد
عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقن الحيادي ذفراد العينة أم ت ،كانت جميعها ذات دتلة حصائية عند

مستو  ،0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلت ذن متوس ا جابة على كل فقرة
من فقرات البعد تزيد عن القيمة ( )3ذات دتلة إحصائية عند مستو  ،0.05ويشير ذلت ذن موقن أفراد

عينة الدراسة تجاه بعد "الدافعية يتجه نحو الموقن ا يجابي.
حيث أن المتوس

الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 4.32من  )5بانحراع معياري ( )0.44ووزن

نسبي  ،%86ويشير ذلت لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على فقرات بعد الدافعية من قبل أفراد عينة

الدراسة ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أن مو وي بنت فلسطين في محاف ات غزة يتمتعون بقدرة عالية من الدافعية
التي تحوزهم على العطاء بال حدود وبذج الجهود الكبيرة في عملهم دون انت ار الشكر أو التحويز ،فهم
يدفعون بعواطوهم وانوعاتتهم لخدمة الهدع الذي يريدون تحقيقه ،مع السيطرة على انوعاتتهم قبل أن تتحوج

إلى أفعاج ،وهذا ما أو/حته الوقرة اذولى التي أخذت أعلى نسبة وهو أمر مهم تنتباه النو

ودفعها للتوو

وا بداع متوقة بذلت مع دراسة (أبو عوش ،)2011 ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أن كلتا الدراستين طبقتا على

فئتين (مو وين البنت في هذه الدراسة ،ومدراء في دراسة أبو عوش) تبد وأن يتحلوا بقدرات تجعلهم يتحكمون
باندفاعاتهم وعواطوهم ودمجها مع انوعاتت وعواطن اآلخرين حتى يكونوا قادرين على إعطاء أف/ل ما

لديهم أما دراسة كل من ( )Golizadeh,et al. 2013و(اليوسن )2011 ،و(الرفوع )2011 ،جاءت
دراساتهم بدرجة متوسطة لبعد الدافعية ،وتعزو الباحثة ذلت إلى اختالع البيئات التي طبقت عليها الدراسة،
وكذلت الوئة التي طبقت عليها والهدع من وراء الدراسة.

د-

النتائج المتعلقة بالبعد الرابع "التعاطف"-:

فيما يلي عرض ذهم نتائ التحليل ا حصائي لوقرات البعد الرابع التعاطف الذي يندرج تحت

المجاج اذوج الذكاء العاطفي  ،حيث تم حساب الوس الحسابي واتنحراع المعياري والوزن النسبي لكل
فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوس الحسابي العام واتنحراع المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية

للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات ا جابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة
الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوج رقم ( )27يو /نتائ التحليل.
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جدول رقم ( :)27نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الرابع "التعاطف"
الرقم

الفقـــــــرة

1

أستطيع قراءة مشاعر الناس من تعبيررا
وجوههم.
أستطيع أن أشعر باحتياجا اآلخرين.

3

أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة.
أسررررتطيع االسررررتبابة لرفبررررا وانفعرررراال
اآلخرين.
أسررراعد اآلخرررررين بحرررع مشررررا لهم عنرررردما
يكونوا منزعبين.
أتعرررامع مرررع معانررراة اآلخررررين وأحرررزانهم
بشكع فعال.

2
4
5
6

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار t

القيمة
االحتمالية
sig

الترتيب

4.23

0.68

85%

28.01

0.000

2

4.16

0.65

83%

27.45

0.000

4

4.05

0.78

81%

20.77

0.000

6

4.10

0.73

82%

23.23

0.000

5

4.21

0.70

84%

26.63

0.000

3

4.28

0.72

86%

27.42

0.000

1

4.17

0.52

83%

34.71

0.000

--

الدرجة الكلية للبعد
األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يت/

من خالج الجدوج رقم ( ،)27أن الوقرة التي تنب على أتعاطف مع معاناة اآلخرين

وأح ازنهم بشكل فعال جاءت في المرتبة اذولى من حيث قيمة الوس الحسابي التي بلغت ( 4.28من ،)5
بوزن نسبي  ،%86ويشير ذلت لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على هذه الوقرة من قبل أفراد عينة

الدراسة ،وهذا يشير إلى أن العاملين في بنت فلسطين في محاف ات غزة لديهم القدرة على التالحم اجتماعيا،
فعاج ،فنجد الحزن واذسى من أوائل اذمور التي يتعاطن
فهم يتعاطوون مع معاناة اآلخرين وأحزانهم بشكل م
فيها المو ن مع زميله المو ن ،وتأخذ أوج المراتب لدرجة التعاطن ،عاكسة بذلت تأثر المو وين بالقيم
والسلوكيات الولسطينية عامة ،وذلت في مشاركتهم لبع/هم البعض في اذحزان.
وفي المرتبة اذخيرة من حيث قيمة الوس

الحسابي لوقرات البعد نجد الوقرة التي تنب على

"أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة بوس حسابي ( 4.05من  )5ووزن نسبي  ،%81وتشير هذه القيمة
لوجود درجة مرتوعة من الموافقة على هذه الوقرة من وجهة ن ر أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة ذلت إلى

أن ا نسان الذي تستهلكه عواطن القلق والخوع والحزن ينخوض إحساسه بمشاعر اآلخرين وبالن ر إلى
طبيعة عمل المو وين في البنت ،حيث أوقات العمل الطويلة والشاقة والمهام المتتالية ،يجعل المو وين تقل

قدرتهم على استيعاب مشاعر اآلخرين وتوهمها ،ومع ذلت نجد أنها جاءت بدرجة مرتوعة وان كانت بأقل
ترتيب ،وان دج ف نما يدج على حلقات التواصل اتجتماعي الوعالة بين المو وين.

ويالحظ من خالج الجدوج السابق أي/ا أن قيمة اختبار ( )Tللتحقق من أن متوس ا جابات يزيد

عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقن الحيادي ذفراد العينة أم ت ،كانت جميعها ذات دتلة إحصائية عند
مستو  ،0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلت تن متوس ا جابة على كل فقرة
من فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )3ذات دتلة إحصائية عند مستو  ،0.05ويشير ذلت ذن موقن أفراد

عينة الدراسة تجاه بعد التعاطف يتجه نحو الموقن ا يجابي.
95

حيث أن المتوس

الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 4.17من  )5بانحراع معياري ( )0.52ووزن

نسبي  ،%83ويشير ذلت لوجود درجة مرتوعة من الموافقة على فقرات بعد التعاطف من قبل أفراد عينة
الدراسة ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أن مو وي بنت فلسطين في محاف ات غزة لديهم القدرة على ا حسا

بانوعاتت اآلخرين والوعي بها ،فهم لهم القدرة على الوهم والتواعل والتجاوب مع مشاعر اآلخرين مما يدفعهم

إلى التواعل والمشاركة الوجدانية ،والتي تكون لها اذثر في تحويزهم معنويا وأن يصبحوا متناغمين مع

بع/هم البعض ،وهذا ما بينته الوقرة السادسة التي أخذت أعلى ترتيب ولقد جاءت كل من رسائل (أبو عوش،

 )2011و(اليوسن (2011 ،و(قشطة )2009 ،بنو

النتيجة لذلت البعد أما رسائل ( Golizadeh,et al.,

 )2013و(الرفوع )2011 ،جاءت بدرجة متوسطة لبعد التعاطن ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أهمية بعد التعاطن
كبعد من أبعاد الذكاء العاطوي ولكنه مع اختالع مجتمع الدراسة تختلن قوة درجة بعد التعاطن.

هـ -

النتائج المتعلقة بالبعد الخامس "المهارات االجتماعية"-:

فيما يلي عرض ذهم نتائ التحليل ا حصائي لوقرات البعد الخام

المهارات االجتماعية الذي

يندرج تحت المجاج اذوج الذكاء العاطفي  ،حيث تم حساب الوس الحسابي واتنحراع المعياري والوزن

النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوس الحسابي العام واتنحراع المعياري والوزن النسبي
للدرجة الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات ا جابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن

الدرجة الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوج رقم ( )28يو /نتائ التحليل.
جدول رقم ( :)28نتائج التحليل المتعلقة بالبعد الخامس "المهارات االجتماعية"
الفقـــــرة

الرقم

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي

قيمة
اختبار
t

القيمة
االحتمالية الترتيب
sig

 1أســـتطيع بســـهولة مقابلـــة أنـــاس جـــدد وأبـــدأ حـــديثاً

4.17

0.78

23.29 83%

0.000

6

 2أجيد فن التعامل مع اآلخرين.

4.28

0.69

28.62 86%

0.000

2

 3أستطيع أن أقيم عالقات ممتازة مع اآلخرين.

4.32

0.69

29.52 86%

0.000

1

 4أشعر بمحبة اآلخرين واحترامهم وان لم يتفقوا معي.

4.23

0.71

26.80 85%

0.000

4

 5أركز وأنتبه دائماً عندما أستمع لآلخرين

4.27

0.68

28.51 85%

0.000

3

 6أشعر باندفاع اآلخرين وتحمسهم عند الحديث معي

4.13

0.66

26.36 83%

0.000

7

 7أستطيع التأثير في اآلخرين

4.19

0.74

24.86 84%

0.000

5

4.23

0.52

36.61 85%

0.000

--

معهم.

الدرجة الكلية للبعد
األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يت /من خالج الجدوج رقم ( ،)28أن الوقرة التي تنب على "أستطيع أن أقيم عالقات ممتازة مع

اآلخرين جاءت في المرتبة اذولى من حيث قيمة الوس الحسابي التي بلغت ( 4.32من  ،)5بوزن نسبي
 ،%86ويشير ذلت لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على هذه الوقرة من قبل أفراد عينة الدراسة ،وهذا
96

يشير إلى أن العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة لديهم القدرة على إقامة عالقات ممتازة مع اآلخرين،
وتعزو الباحثة ذلت إلى وجود درجة عالية من مهارات اتتصاج والتواصل لد

اتجتماعية الوعالة أو إلى دورات حصل عليها المو وين في هذا المو/وع.

العاملين قد يعود لطبيعتهم

وفي المرتبة اذخيرة من حيث قيمة الوس الحسابي لوقرات البعد نجد الوقرة التي تنب على أشعر

باندفاع اآلخرين وتحمسهم عند الحديث معي بوس حسابي ( 4.13من  )5ووزن نسبي  ،%83وتشير هذه
القيمة لوجود درجة مرتوعة من الموافقة على هذه الوقرة من وجهة ن ر أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة ذلت

إلى طبيعة العمل حيث التعامل أكثر يكون /من لوائ وقوانين ومعامالت حسابية ،ولكن اذفراد أنوسهم

لديهم القدرة على ا حسا

بشعور اآلخرين ،مما جعل هذا البعد يأخذ أقل ترتيبا ولكنه جاء بدرجة مرتوعة،

ولقد جاءت الدراسة بذلت متوقة مع دراسة (أبو عوش )2011 ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أن كلتا الدراستان
طبقتا على مجتمع دراسة من قطاع غزة متخذتا نو

النموذج لقيا

الذكاء العاطوي.

ويالحظ من خالج الجدوج السابق أي/ا أن قيمة اختبار ( )Tللتحقق من أن متوس ا جابات يزيد

عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقن الحيادي ذفراد العينة أم ت ،كانت جميعها ذات دتلة حصائية عند

مستو  ،0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلت ذن متوس ا جابة على كل فقرة
من فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )3ذات دتلة إحصائية عند مستو  ،0.05ويشير ذلت ذن موقن أفراد
عينة الدراسة تجاه بعد المهارات اتجتماعية يتجه نحو الموقن ا يجابي.
حيث أن المتوس

الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 4.23من  )5بانحراع معياري ( )0.52ووزن

نسبي  ،%85ويشير ذلت لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على فقرات بعد المهارات االجتماعية من
قبل أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة ذلت إلى قدرة العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة على حل

المشكالت والنزاعات وأي/ا لهم القدرة على التواوض ،وكذلت يكونوا قادرين على إدارة عالقتهم مع اآلخرين
بصورة جيدة ويقيموا عالقات ممتازة مع زمالءهم كما في الوقرة الثالثة صاحبة أعلى مرتبة ،وتكوين شبكة
عالقات ناجحة والعمل /من فريق بصورة ايجابية فعالة وكانت هذه النتيجة متوقة مع كل من (أبو عوش،

 (2011و(اليوسن (2011 ،و(الرفوع )2011 ،و( ،)Golizadeh,et al, 2013وتعزو الباحثة ذلت إلى
إيمان اذفراد بأهمية العالقات مع اآلخرين لنجاح أي عمل.
و-

النتائج المتعلقة بأبعاد الذكاء العاطفي الخمسة-:

الجدوج رقم ( )29يلخب نتائ الدرجة الكلية ذبعاد المجاج اذوج ككل الذكاء العاطفي  ،حيث بلغ

المتوس الحسابي للدرجة الكلية للمجاج ككل ( 4.22من  )5بوزن نسبي  ،%84وتشير هذه القيمة لوجود

درجة مرتوعة جدا من الموافقة تجاه المجاج اذوج الذكاء العاطفي  ،وهذا يشير إلى وجود درجة ممارسة
مرتوعة للذكاء العاطوي في بنت فلسطين بمحاف ات غزة ،وحيث نجد أن البعد اذوج الوعي بالذات جاء في

المرتبة اذولى من بين باقي اذبعاد بمتوس ( 4.34من  ،)5وفي المرتبة الثانية جاء البعد الثالث الدافعية
بمتوس

حسابي ( 4.32من  ،)5بينما في المرتبة الثالثة جاء البعد الخام
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المهارات االجتماعية  ،وفي

المرتبة الرابعة جاء البعد الرابع التعاطف بمتوس حسابي ( 4.17من  ،)5في حين جاء البعد الثاني في

المرتبة الخامسة إدارة االنفعاالت بمتوس حسابي ( 4.04من .)5

جدول رقم ( :)29نتائج التحليل المتعلقة بالدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد الذكاء العاطفي
الرقم
1
2
3
4
5

البعد
الوعي بالذا
إدارة االنفعاال
الدافعية
التعامع
المهارا االجتماعية
الدرجة الكلية للمبال

المتوسط
الحسابي
4.34
4.04
4.32
4.17
4.23

االنحراف
المعياري
0.43
0.57
0.44
0.52
0.52

الوزن
النسبي
87%
81%
86%
83%
85%

قيمة اختبار
t
48.59
28.31
46.52
34.71
36.61

القيمة االحتمالية
sig
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1
5
2
4
3

4.22

0.39

84%

48.70

0.000

--

الترتيب

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

ويتضح من استعراض بيانات الجدول رقم ( )29التالي-:
- 1

أن الدرجة الكلية ذبعاد الذكاء العاطوي للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة قد

حصلت على وزن نسبي قدره ( ،)%84ويعتبر هذا المستو المرتوع جدا من الذكاء العاطوي مؤشر
ايجابي في سلوت المو وين العاملين في بنت فلسطين ،حيث تكون لهم القدرة التعامل اتيجابي مع

أنوسهم ومع اآلخرين ،بحيث يحققوا أكبر قدر من اتنجازات اتيجابية لهم ولمن حولهم ولمن متهم،

حيث يعد ذلت مؤش ار جيدا للنجاح في العمل والتوجه في المستقبل ،ولقد كانت كل من دراسة

( )Shahid,et al. 2015و(غيث والحل  )2014 ،و( (Hasibi et al., 2014و(أبو عمشة،

 )2013و( )Golizadeh,et al ,2013و(أبوعوش )2011 ،و(اليوسن )2011 ،و(الرفوع)2011 ،

و(قشطة )2009 ،جاءت بدرجة مرتوعة لمستو الذكاء العاطوي ككل ،وتعزو الباحثة ذلت أنه بالرغم
من اختالع البيئات التي طبقت عليها الدراسة ،وكذلت أهداع كل من الدراسات السابقة إلى أن

الذكاء العاطوي كان بدرجة مرتوعة ،وهذا يدج على أهمية الذكاء العاطوي و/رورة تواجده كصوة
لد اذشخاب على اختالع بيئاتهم وأهدافهم وتصوراتهم.
- 2

جميع درجات أبعاد الذكاء العاطوي (الوعي بالذات ،إدارة اتنوعاتت ،الدافعية ،التعاطن ،المهارات

اتجتماعية) جاءت بمستويات موافقة مرتوعة أو مرتوعة جدا ،وهذا يمكن توسيره إلى طبيعة الجو
اتنوعالي الذي يسود البيئة الولسطينية عامة وبنت فلسطين خاصة ،حيث يسود تن يم انوعاتتهم

وتعاطوهم وادارتهم وتواصلهم اتجتماعي وقدرتهم على معرفتهم اتنوعالية شكال ناجحا يعبرون فيه
عن مشاعرهم وانوعاتتهم والسيطرة على تصرفاتهم بشكل جيد وسليم ،حيث أنهم ت يعطون

اتنوعاتت السلبية اهتماما برغم ال روع الصعبة التي يعيشون فيها.
- 3

حصل بعد الوعي بالذات على المرتبة اذولى بوزن نسبي  %87ودرجة مرتوعة جدا ،وتعزو الباحثة

هذه النتيجة إلى أن العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة يتمتعون بدرجات مرتوعة من الثقة

بالنو

ويستطيعون تحديد نقاط القوة وال/عن لديهم مما يجعلهم قادرين على بناء ق ارراتهم التي
98

سيتخذونها ،وكان هنات اتوا بين دراسة كل من ( )Shahid,et al. 2015و(غيث ،الحل )2014 ،
و) (Hasibi et al., 2014و(أبو عوش )2011 ،و(اتسطل ،)2010 ،بينما اختلوت مع دراسة كل
من ( )Golizadeh,et al, 2013و(اليوسن (2011 ،و(الرفوع )2011 ،و(قشطة ،)2009 ،حيث

كان لديهم بعد المهارات اتجتماعية بالمرتبة اذولى ،وتر الباحثة أن ذلت يعود إلى أن الذكاء
العاطوي قائم على عاملين هما الذات واذخر ،فلقد وجد أنه بعض الدراسات كان بعد الوعي بالذات

كان يأخذ أعلى الرتب ،وفي دراسات أخر تأخذ المهارات اتجتماعية المرتبة اذولى ،مما يدج على
أن هذان العامالن ت يقالن أهمية عن بع/هم البعض في مو/وع الذكاء العاطوي ولكن نسبهم تأتي

مختلوة بناء على مجتمع الدراسة و روع الدراسة نوسها.

 - 4حصل بعد إدارة اتنوعاتت على المرتبة اذخيرة بوزن نسبي  %81ودرجة مرتوعة ،وتعزو الباحثة
ه ذه النتيجة إلى أنه بالرغم من أن البيئة الولسطينية متقلبة ومتغيرة باستمرار ،مما يجعل المو وين
في بنت فلسطين بمحاف ات غزة يتأثرون بهذه ال روع كثي ار ،مما قد تنعك

على مشاعرهم وأفعالهم

وتجعلهم غير قادرين على إدارة انوعاتتهم بالشكل المطلوب ،إتم أننا نجد أنهم قادرين على تن يم

ذاتهم وتو ين انوعاتتهم جيدا ،وقد اتوقت نتائ الدراسة الحالية مع دراسة ()Shahid,et al. 2015
و(غيث والحل  )2014 ،و( )Golizadeh,et al, 2013و(أبو عوش )2011 ،و(قشطة،)2009 ،
وتعزو الباحثة ذلت إلى أن كل من الدراسات السابقة اعتبرت بعد إدارة اتنوعاتت من اذبعاد المهمة

لمجتمعها كما جاء في هذه الدراسة.
- 5

جاءت أبعاد الذكاء العاطوي مرتبة كالتالي حسب أوزانها النسبية (الوعي بالذات ،الدافعية ،المهارات

اتجتماعية ،التعاطن ،إدارة اتنوعاتت) وذلت اتوق مع دراسة (أبو عوش ،)2011 ،وتعزو الباحثة
ذلت بسبب تطبيق الدراسة على نو
من البيئة نو

القيم ويتأثرون بنو

المنطقة الجغرافية وهي قطاع غزة مما يجعل اذفراد يستمدون

ال روع ،واختلوت مع كل من ()Shahid,et al. 2015

و(غيث والحل  (Hasibi,et,al,.2014) )2014 ،و) (Golizadeh,et al.,2013و(ابوعمشة،

 )2013و(اليوسن )2011 ،و(اتسطل )2010 ،و(قشطة ،)2009 ،وهذا يرجع إلى اختالع
مجتمع الدراسة وعينتها ومكان الدراسة ،مما يعني اختلوا في بعض القيم واتوقا في بع/ها حسب

طبيعة اذفراد وثقافتهم ،بينما جاءت دراسة ( )Rude, 2013و(ب ا و )2010 ،بأبعاد أخر

مختلوة عن هذه الدراسة تستخدامها نموذجا مختلوا.
- 2

تحليل النتائج المتعلقة بالمتغير التابع "سلوكيات المواطنة التنظيمية"-:
فيما يلي عرض ذهم نتائ التحليل ا حصائي لوقرات المجاج الثاني الذي يمثل المتغير التابع /من

هذه الدراسة سلوكيات المواطنة التنظيمية  ،حيث تم حساب الوس
النسبي لكل فقرة من فقرات المجاج ومن ثم حساب المتوس

الحسابي واتنحراع المعياري والوزن

الحسابي العام واتنحراع المعياري والوزن

النسبي للدرجة الكلية للمجاج ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات ا جابة على فقرات المجاج للقيمة ()3
99

التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوج رقم ( )30يو/
نتائ التحليل المتعلقة بوقرات المجاج.
جدول رقم ( :)30نتائج التحليل المتعلقة بالمجال الثاني "سلوكيات المواطنة التنظيمية"
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار
t

القيمة
االحتمالية
sig

الترتيب

الرقم

4.43

0.55

89%

39.84

0.000

5

4.45

0.62

89%

36.05

0.000

3

4.40

0.62

88%

34.74

0.000

8

4.32

0.72

86%

28.27

0.000

11

4.37

0.70

87%

29.88

0.000

9

4.43

0.61

89%

36.12

0.000

5

4.24

0.64

85%

29.77

0.000

15

8

أنتبه لألثر الذي يتركه سلوكي في اآلخرين.

4.27

0.68

85%

28.81

0.000

14

9

أتجنب إثارة المشاكل في العمل.

4.40

0.69

88%

31.46

0.000

8

4.19

0.74

84%

24.83

0.000

17

4.19

0.78

84%

23.55

0.000

17

4.36

0.68

87%

30.90

0.000

10

4.47

0.67

89%

33.57

0.000

2

4.45

0.65

89%

34.47

0.000

3

4.11

0.82

82%

20.80

0.000

18

4.42

0.68

88%

32.02

0.000

7

0.65

90%

35.56

0.000

1

84%

26.05

0.000

16

24.13

0.000

13

0.000

12

0.000

--

الفقرة
1

أساعد زمالئي على القيام بمهامهم.

2

أســـتجيب لتوجيهـــات رؤســـائي فـــي العمـــل دون

3

أقوم بمساعدة وارشاد المراجعين ليحصـلوا علـى

4

أقوم بأداء عمل زمالئي في حال غيابهم.

5

أقـــوم بمســـاعدة المـــوظفين الجـــدد حتـــى إذ لـــم

تردد.

خدمة متميزة.

يطلب مني ذلك.

6

أحترم حقوق اآلخرين في العمل.

7

أحــرص علــى اتخــاذ التــدابير الوقائيــة للمشــاكل
قبل حدوثها.

10
11

أقوم بالمهام اإلضافية دون تذمر.

أقوم بمساعدة زمالئي دون تردد ولو تطلب ذلك
وقتاً إضافياً.

12

أستغل وقت العمل بأداء واجبات العمل.

13

أهــــتم لســــمعة البنــــك وأدافــــع عنهــــا فــــي حــــال

14

أتابع دائماً اإلعالنات والتعاميم الداخلية.

انتقادها.
15

أحـــرص علـــى حضـــور االجتماعـــات واللقـــاءات

16

أحتـــرم أنظمـــة وتعليمـــات البنـــك حتـــى عنـــدما ال

17

أهتم بمستقبل البنك.

4.50

18

أقدم اقتراحات لتحسين وتطوير عمل البنك.

4.22

0.72

19

أعمل سـاعات أكثـر مـن الـدوام الرسـمي إلنهـاء

4.28

0.82

86%

20

أساهم في حل مشاكل العمل.

4.31

0.71

86%

28.50

4.34

0.44

87%

46.98

غير الرسمية والتي يعقدها البنك.

يوجد مراقب.

عملي دون أن يطلب مني ذلك.

الدرجة الكلية للمجال

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
100

يت /من خالج الجدوج رقم ( ،)30أن الوقرة التي تنب على "أهتم بمستقبل البنك جاءت في

المرتبة اذولى من حيث قيمة المتوس الحسابي لإلجابات والتي بلغت ( 4.50من  ،)5بوزن نسبي ،%90
ويشير ذلت لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على هذه الوقرة من قبل أفراد عينة الدراسة ،وتعزو الباحثة

ذلت إلى أن العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة لديهم درجة عالية جدا من اتنتماء للمن مة التي

يعملون بها ،بحيث أنهم يعطون اتهتمام اذكبر لمستقبل المن مة التي يعملون بها ،وأنهم يرون منها

المستقبل لهم وذسرهم ،حيث توافر فرب العمل القليلة في قطاع غزة ،فهذا يجعل و يوتهم في البنت تعد

مصدر الدخل الوحيد والممكن في هذا الوقت ،مما يكون له الدور من تحسين المو وين من قدراتهم ،وأداءهم

لو ائوهم بشكل أف/ل.

بينما في المرتبة اذخيرة من حيث قيمة الوس الحسابي لوقرات المجاج نجد الوقرة التي تنب على

أحرص على حضور االجتماعات واللقاءات غير الرسمية والتي يعقدها البنك بوس حسابي ( 4.11من

 )5ووزن نسبي  ، %82وتعزو الباحثة ذلت إلى أن المو وين في حياتهم الخاصة هم ملزمين بعالقات

اجتماعية مختلوة ،فقد يكون المو ن مرتب بعالقات أخر في أوقات اتجتماعات والندوات الغير رسمية،
ومع ذلت نجد أن القيمة لهذه المرتبة تشير إلى وجود درجة مرتوعة من الموافقة عليها ،مما يدج على أن

هنات درجة من اتنتماء الكبيرة لد

المو وين للبنت وعلى حرصهم على متابعة عالقات البنت ،وحتى إن

كانت بصورة غير رسمية وت يوجد من يعاقب أو يثاوب على ذلت العمل ،مما يوطد العالقات بين اذفراد

والجماعات منعكسا بصورة ايجابية على أداء المن مة.

ويالحظ من خالج نتائ اختبار ( )Tللتحقق من أن متوسطات ا جابات على فقرات المجاج تزيد

عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقن الحيادي ذفراد عينة الدراسة أم ت ،كما نالحظ أن قيم اتختبار كانت
جميعها ذات دتلة إحصائية عن مستو  ،0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلت
ذن متوس

ا جابة على كل فقرة من فقرات المجاج يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات دتلة

إحصائية ،عند مستو  ،0.05ويعني ذلت أن موقن أفراد عينة الدراسة تجاه مجاج سلوكيات المواطنة
التنظيمية يتجه نحو الموقن ا يجابي.

حيث أن المتوس الحسابي العام للمجاج ككل بلغ ( 4.34من  )5بانحراع معياري ( )0.44ووزن

نسبي  ،%87ويشير ذلت لوجود درجة مرتوعة جدا من الموافقة على هذا المجاج من قبل أفراد عينة الدراسة،
وهذا يشير إلى أن العاملين في بنت فلسطين في محاف ات غزة يتمتعوا بسلوكيات المواطنة التن يمية ،وتعزو

الباحثة ذلت إلى أن قطاع غزة يعاني من نسبة مرتوعة من البطالة ،وتعد المجاتت المتاحة للعمل قليلة جدا،

لذا يي معد القطاع المصرفي من إحد المجاتت الجيدة للعمل في ال روع الحالية لمحاف ات غزة ،لذا وجد أن
سلوكيات المواطنة التن يمية ككل جاءت بدرجة مرتوعة جدا ،فالمو وين في ل فرب العمل القليلة يرون
من و ائوهم الحالية مصدر الدخل الوحيد لهم معتبرين بيئة عملهم هي بيتهم الثاني ،وهذا بدوره يؤدي إلى
أداء متميز من قبل اذفراد ،ودرجة من اتنتماء والوتء من قبلهم للمن مة ،مما يعزز من العالقات الجيدة مع

اآلخرين ،مما ينعك

بدوره على اذداء الكلي لبنت فلسطين بصورة ايجابية.
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وقد اتوقت نتائ الدراسة الحالية مع دراسة كل من (الح ارحشة والخريشا )2012 ،و(أبو تايه)2012 ،
و(حجاج )2011 ،و(أبو سنينة وغانم )2011 ،في ارتواع سلوكيات المواطنة التن يمية ،وتعزو الباحثة ذلت

إلى أن الدراسات السابقة قد تمت على مجتمع دراسة ،أما في اذردن أو في قطاع غزة وهذا يعني تشابه

مجتمع الدراسة مع مجتمع الدراسة الحالي ،بينما اختلوت مع دراسة (العراي/ة )2012 ،و(محمد
وعثمان )2012،و(المعايطة )2011 ،و(الزهراني ،)2007 ،وذلت تختالفهم مع بيئة الدراسة الحالية ،حيث
أن الدراسات السابقة جميعها تمت دراستها على مديري ومدرسي المدار

الحكومية والتي كان مستو

سلوكيات المواطنة التن يمية فيها متوسطة ،أما دراسة (زيدان ) 2010 ،جاءت بسلوكيات مواطنة تن يمية

منخو/ة ،حيث اختالع البيئة التي طبقت عليه الدراسة ،حيث طبقت دراسة زيدان على مراكز مختلوة

للشباب وكانت هذه المراكز ترعى أهدافها الخاصة من الناحية الربحية أو الثقافية أو التعليمية ،دون اذخذ

باتعتبار الوئات المستقطبة لديها ،والعمل على زيادة فعاليتهم تجاه المركز بتدعيم حقوقهم وواجباتهم ،أما
الدراسة الحالية استهدفت مو وين عاملين بنو

المؤسسة ،وجاءت أي/ا دراسة (زاهر )2013 ،بدرجات

سلوكيات مواطنة تن يمية منخو/ة ،وتعزو الباحثة ذلت إلى اتختالع بين الدراستين في المتغيرات ومجتمع

الدراسة أي/ا ،حيث جاءت دراسة زاهر فق لتحليل سلوت المواطنة التن يمية ومن وجهة ن ر الذكور بينما
الدراسة الحالية قامت بدراسة العالقة بين متغيرين ،وعلى كال الجنسين ،وعندما قامت دراسة ( Chin et al.,

 )2011بتحليل مستويات سلوكيات المواطنة التن يمية لد

مجموعة من العاملين وجدت بصورة منخو/ة

لديهم أي/ا ،وتعزو الباحثة ذلت تختالع بيئة الدراسة الماليزية التي طبقت عليها الدراسة مع بيئة الدراسة
الحالية ،وكذلت اختالع النموذج التي اعتمدت عليه كال من الدراستين.

ثالث ًا :اختبار ومناقشة فروض الدراسة-:

- 1

الفرض الرئيس األول-:
ينب الورض الرئي

اذوج على أنه توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو

دتلة

( (α≥0.05بين الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين
بمحاف ات غزة.

ويتفرع منه الفروض الفرعية التالية-:

أ -

ب-
ج-

توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو دتلة ( (α≥ 0.05بين الوعي بالذات وسلوكيات
المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو دتلة ( (α≥ 0.05بين إدارة اتنوعاتت وسلوكيات
المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو دتلة ( (α≥ 0.05بين الدافعية وسلوكيات المواطنة
التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.
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د-
ه-

توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو دتلة ( (α≥ 0.05بين التعاطن وسلوكيات المواطنة
التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

توجد عالقة ذات دتلة إحصائية عند مستو دتلة ( (α≥ 0.05بين المهارات اتجتماعية وسلوكيات
المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

وللتحقق من صحة الور/يات السابقة ،تم احتساب معامل ارتباط بيرسون لقيا

العالقة بين اذبعاد

الورعية للمجاج اذوج ومجاج سلوكيات المواطنة التن يمية ،حيث إحصائيا يتم اختبار الور/ية العدمية
( )Hoالتي توترض عدم وجود عالقة ذات دتلة إحصائية مقابل الور/ية البديلة ( )H1التي توترض وجود

عالقة ذات دتلة إحصائية ،ويتم الحكم على نتيجة اتختبار بناء على قيمة مستو الدتلة المحسوبة

لالختبار ( ،)Sigحيث يتم رفض الور/ية العدمية ،والتوصل لصحة الور/ية البديلة في حاج كانت قيمة
( )Sigأقل من مستو  0.05ويقاج عندها أن اتختبار معنوي ،ويعني ذلت وجود عالقة حقيقية وذات دتلة

إحصائية ،ويتم قبوج الور/ية العدمية في حاج كانت قيمة ( )Sigأعلى من  ،0.05ونستن عند إذن عدم

وجود عالقة ذات دتلة إحصائية.
-

اختبار الفرض الرئيس األول-:

فيما يلي نتائ اختبار الور/يات الورعية التابعة للورض الرئي



اختبار الفرضية الفرعية األولى-:

اذوج وهي كالتالي -

فيما يلي الجدوج رقم ( )31يو /نتائ اختبار وجود عالقة بين المتغير المستقل "الوعي بالذات"

والمتغير التابع المتمثل في سلوكيات المواطنة التنظيمية".

جدول رقم ( :)31نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى
المتغير المستقل
الوعي بالذات

المتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية
معامل ارتباط بيرسون ()r

*0.61

مستوى الداللة ()Sig.

0.000

عدد اإلجابات ()N

237

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يت /من خالج الجدوج رقم ( )31أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل الوعي بالذات

والمتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية  ،قد بلغت ( )r = 0.61وكان هذا اترتباط ذو دتلة إحصائية
عند مستو  ،0.05حيث بلغت قيمة الدتلة المحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويشير ذلت لوجود عالقة طردية

ايجابية متوسطة وذات دتلة إحصائية بين الوعي بالذات وبين سلوكيات المواطنة التن يمية لمو وي بنت

فلسطين بمحاف ات غزة ،وبذلت نستنت رفض الور/ية العدمية ( )Hoما يعني وجود عالقة ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥ 0.05بين الوعي بالذات وسلوكيات المواطنة التنظيمية للموظفين

العاملين في بنك فلسطين بمحافظات غزة ،وبناء على هذه النتيجة استنتجت الباحثة صحة فر/ية الدراسة,
وتعزو الباحثة ذلت إلى أن وعي المو وين بذاتهم ومعرفتهم لمشاعرهم وميولهم ،مشتملة صوات مثل الثقة
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بالنو

والمو/وعية في تقييم المواقن وتقييم اآلخرين ينعك

على سلوكياتهم حيث سيميلون تنتهاج

سلوكيات المواطنة التن يمية ،واتوقت الدراسة مع دراسة ( )Iranzadeh & Amlashi, 2012ودراسة

( ،)chin,et al., 2011حيث بينت وجود عالقة طردية بين المتغيرين ،وكذلت مع دراسة ( & Naghdi
 )Shatalabi, 2013التي جاءت بعالقة طردية ايجابية وبأعلى ارتباط مع سلوكيات المواطنة التن يمية،

وتعزو الباحثة ذلت أن الوعي بالذات يتمثل في تطوير مهارات الذكاء العاطوي عند اذشخاب في إتباع

ايجابيا على المن مات والمؤسسات وغيره من بيئات

سلوكيات مثل سلوكيات المواطنة التن يمية ،مما ينعك

الدراسة المختلوة ،واتوقت أي/ا مع دراسة ( ،)Sahafi,et al., 2011حيث كان لتبعاد الشخصية عالقة
مع سلوكيات المواطنة التن يمية ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أهمية اذبعاد الشخصية لوئة مثل اذطباء التي

طبقت عليهم الدراسة لما للوعي بالذات من اذثر على سلوكياتهم.
اختبار الفرضية الفرعية الثانية-:

فيما يلي الجدوج رقم ( )32يو /نتائ اختبار وجود عالقة بين المتغير المستقل "إدارة االنفعاالت"

والمتغير التابع المتمثل في سلوكيات المواطنة التنظيمية".

جدول رقم ( :)32نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية
المتغير المستقل

إدارة االنفعاالت

المتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية
معامل ارتباط بيرسون ()r

*0.43

مستوى الداللة ()Sig.

0.000

عدد اإلجابات ()N

237

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يت /من خالج الجدوج رقم ( )32أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل إدارة االنفعاالت

والمتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية  ،قد بلغت ( )r = 0.43وكان هذا اترتباط ذو دتلة إحصائية
عند مستو  ،0.05حيث بلغت قيمة الدتلة المحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويشير ذلت لوجود عالقة طردية
ايجابية متوسطة وذات دتلة إحصائية بين إدارة اتنوعاتت وبين سلوكيات المواطنة التن يمية لمو وي بنت
فلسطين بمحاف ات غزة ،وبذلت نستنت رفض الور/ية العدمية ( )Hoما يعني وجود عالقة ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين إدارة االنفعاالت وسلوكيات المواطنة التنظيمية للموظفين

العاملين في بنك فلسطين بمحافظات غزة ،وبناء على هذه النتيجة استنتجت الباحثة صحة فر/ية الدراسة,
وتعزو الباحثة ذلت بأن توفر القدرة على إدارة اتنوعاتت لد

فئة مهمة مثل العاملين في بنت فلسطين،

تجعلهم قادرين لتحمل أي متاعب مؤقتة كانت بسيطة ،معقدة ،مما سيؤثر بسلوكيات ايجابيه على الحياة

العملية ،ولقد جاءت الدراسة متوقة مع دراسة ( )Iranzadeh & Amlashi, 2012و( chin,et al.,

 )2011و( ،)Sahafi,et al.,2011حيث بينت وجود عالقة طردية بين المتغيرين ،وتعزو الباحثة ذلت إلى
مد

اذثر الذي يتركه أهمية /ب العوامل الشخصية لد
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الوئات بعالقة ايجابية على سلوكيات المواطنة

التن يمية ولم تتوق الدراسة مع دراسة ( ،)Naghdi & Shatalabi, 2013حيث جاءت هذه الدراسة
بسلوكيات المواطنة التن يمية كمتغير مستقل ،أما الذكاء العاطوي فكان المتغير التابع على عك

الحالية.


اختبار الفرضية الفرعية الثالثة-:

فيما يلي الجدوج رقم ( )33يو/

نتائ

الدراسة

اختبار وجود عالقة بين المتغير المستقل "الدافعية"

والمتغير التابع المتمثل في سلوكيات المواطنة التنظيمية".

جدول رقم ( :)33نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
المتغير المستقل

المتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية
معامل ارتباط بيرسون ()r

الدافعية

*0.54

مستوى الداللة ()Sig.

0.000

عدد اإلجابات ()N

237

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يت/

من خالج الجدوج رقم ( )33أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل الدافعية

والمتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية  ،قد بلغت ( ،)r = 0.54وكان هذا اترتباط ذو دتلة إحصائية
عند مستو  ،0.05حيث بلغت قيمة الدتلة المحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويشير ذلت لوجود عالقة طردية
ايجابية متوسطة وذات دتلة إحصائية بين الدافعية وبين سلوكيات المواطنة التن يمية لمو وي بنت فلسطين

بمحاف ات غزة ،وبذلت نستنت رفض الور/ية العدمية ( )Hoما يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( (α ≥ 0.05بين الدافعية وسلوكيات المواطنة التنظيمية للموظفين العاملين في بنك
فلسطين بمحافظات غزة ،وبناء على هذه النتيجة استنتجت الباحثة صحة فر/ية الدراسة ,وتعزو الباحثة
وجود مهارات وقدرات لد

الحما

العاملين في بنت فلسطين تمكنهم من استخدام وتو ين مشاعرهم يخلق لديهم

في العمل ،والشعور باتنتماء للبنت ،لتحقيق أهدافهم المرجوة والتي يرغبون في تحقيقها سيكون له

اذثر في سلوكيات المواطنة التن يمية لديهم نحو اذف/ل واتوقت الدراسة مع دراسة ( & Naghdi

 )Shatalabi, 2013و( )Iranzadeh & Amlashi,2012و( )chin,et al., 2011و( Sahafi,et al.,

 ، )2011حيث بينت وجود عالقة طردية بين المتغيرين ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أن الدافعية وما تحمله من
مشاعر ايجابية نحو التقدم واتندفاع والعمل الجاد انعك

بصورة ايجابية بالرغم من اختالع الدراسات

والمجتمعات والنماذج على سلوكيات المواطنة التن يمية وذلت للوئات المختلوة.


اختبار الفرضية الفرعية الرابعة-:

فيما يلي الجدوج رقم ( )34يو/

نتائ

اختبار وجود عالقة بين المتغير المستقل "التعاطف"

والمتغير التابع المتمثل في سلوكيات المواطنة التنظيمية".
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جدول رقم ( :)34نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
المتغير المستقل

المتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية
معامل ارتباط بيرسون ()r

التعاطف

*0.43

مستوى الداللة ()Sig.

0.000

عدد اإلجابات ()N

237

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يت/

من خالج الجدوج رقم ( )34أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل التعاطف

والمتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية  ،قد بلغت ( ،)r = 0.61وكان هذا اترتباط ذو دتلة إحصائية
عند مستو  ،0.05حيث بلغت قيمة الدتلة المحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويشير ذلت لوجود عالقة طردية

ايجابية متوسطة وذات دتلة إحصائية بين التعاطن وبين سلوكيات المواطنة التن يمية لمو وي بنت فلسطين

بمحاف ات غزة ،وبذلت نستنت رفض الور/ية العدمية ( )Hoما يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين التعاطف وسلوكيات المواطنة التنظيمية للموظفين العاملين في بنك

فلسطين بمحافظات غزة ،وبناء على هذه النتيجة استنتجت الباحثة صحة فر/ية الدراسة ,وتعزو الباحثة قدرة
المو وين العاملين في بنت فلسطين بوهم مشاعر اآلخرين إن كان من المو وين اآلخرين أو العمالء ،تجعل

منهم أشخاصا أكثر وعيا وادراكا وتعاطوا مع اآلخر بغض الن ر عن مد اختالفه أو اتواقه معه ،وهذا الذي

جعل التأثير اتيجابي في سلوكيات المواطنة التن يمية لديه ،واتوقت الدراسة مع دراسة ( & Iranzadeh
 )Amlashi, 2012و( )chin,et al., 2011و( ،)Sahafi,et al., 2011حيث بينت وجود عالقة طردية
بين المتغيرين ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أهمية فهم اذخر كان له اذثر بالتأثير على سلوت المواطنة التن يمية

للشخب بغض الن ر على اختالع البيئات والمجتمعات ،بينما اختلن مع دراسة ( & Naghdi

 ، )Shatalabi, 2013حيث وجد عالقة عكسية بين المتغيرين حيث كان الذكاء العاطوي هو المتغير التابع
وسلوكيات المواطنة التن يمية هي المتغير المستقل.



اختبار الفرضية الفرعية الخامسة-:
فيما يلي الجدوج رقم ( )35يو/

نتائ

اختبار وجود عالقة بين المتغير المستقل "المهارات

االجتماعية" والمتغير التابع المتمثل في سلوكيات المواطنة التنظيمية".

جدول رقم ( :)35نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة
المتغير المستقل
الوعي بالذات

المتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية
معامل ارتباط بيرسون ()r

*0.61

مستوى الداللة ()Sig.

0.000

عدد اإلجابات ()N

237

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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يت/

من خالج الجدوج رقم ( )35أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل المهارات

االجتماعية والمتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية  ،قد بلغت ( )r = 0.53وكان هذا اترتباط ذو
دتلة إحصائية عند مستو  ،0.05حيث بلغت قيمة الدتلة المحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويشير ذلت لوجود
عالقة طردية ايجابية متوسطة وذات دتلة إحصائية بين المهارات اتجتماعية وبين سلوكيات المواطنة

التن يمية لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة ،وبذلت نستنت رفض الور/ية العدمية ( )Hoمما يعني
وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥ 0.05بين المهارات االجتماعية وسلوكيات
المواطنة التنظيمية للموظفين العاملين في بنك فلسطين بمحافظات غزة ،وبناء على هذه النتيجة استنتجت

الباحثة صحة فر/ية الدراسة ,وتعزو الباحثة ذلت إلى أن امتالت العاملين في بنت فلسطين لمهارات تمكنهم
من التعامل مع اآلخرين في مختلن المواقن ،وكذلت تبادج ا صغاء واستجابتهم لآلخرين في مناخ ودود

وصاد  ،سيؤثر على سلوكياتهم ،بحيث ستتوطد العالقات بين اذفراد والجماعات ،مما سينعك

ايجابيا على

اذداء المتميز لديهم ،واتوقت الدراسة مع دراسة ( )Naghdi & Shatalabi, 2013ودراسة ( Iranzadeh
 )& Amlashi, 2012ودراسة ( ،)chin,et al., 2011وتعزو الباحثة ذلت إلى أن العالقات اتجتماعية
بمهاراتها لها اذثر في حدوث تغير في سلوكيات المواطنة التن يمية بشكل ايجابي بالرغم من اختالع
البيئات والمجتمعات ،حيث بينت هذه الدراسات وجود عالقة طردية بين المتغيرين واختلوت مع دراسة

( ،)Sahafi,et al., 2011وتعزو الباحثة ذلت إلى أن مجتمع الدراسة التي طبقت عليه الدراسة مختلن
بأهدافه وطبيعته عن مجتمع الدراسة الحالي.

وفيما يلي الجدوج رقم ( )36يو/

نتائ

اختبار وجود عالقة بين المتغيرات المستقلة (الوعي

بالذات ,إدارة االنفعاالت ,الدافعية ,التعاطف ,المهارات االجتماعية) ،والمتغير التابع المتمثل في سلوكيات

المواطنة التنظيمية".

جدول رقم ( :)36نتائج اختبار الفرض الرئيس األول والفرضيات الفرعية ذات العالقة بها
المتغيرا المستقلة
الوعي بالذا
إدارة االنفعاال
الدافعية
التعامع
المهارا االجتماعية
المبال األول كع (الذ اء العامفي)

عدد اإلجابا
()N
237
237
237
237
237
237

المتغير التابع
سلو يا الموامنة التنظيمية
مستوى الداللة
معامع ارتبام بيرسون
()Sig.
()r
0.000
*0.61
0.000
*0.43
0.000
*0.54
0.000
*0.43
0.000
*.053
0.000
*0.64

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

مما سبق في الجدوج رقم ( )36تجد الباحثة أن أقو عالقة قد جاءت بين بعد الوعي بالذات

وسلوكيات المواطنة التن يمية ،وجاء بعد الدافعية من بعده في قوة اترتباط اتيجابية مع سلوكيات المواطنة
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التن يمية ،يليه بعد المهارات اتجتماعية ليكون بعدهم بعد إدارة اتنوعاتت وبعد التعاطن متساويان في قوة
اترتباط مع سلوكيات المواطنة التن يمية ،واتوقت بذلت مع دراسة (،)Naghdi & Shatalabi, 2013
حيث جاءت أبعاد الذكاء العاطوي بنو

الترتيب مع سلوكيات المواطنة التن يمية مع اختالفهم في قوة

اترتباط ،ولكن الدراسة لم تتوق مع كل من دراسة ( )Iranzadeh & Amlashi, 2012التي جاءت ببعد

الدافعية ذات أقو ارتباط مع سلوكيات المواطنة التن يمية ،يليه بعد التعاطن ومن ثم الدافعية ثم الوعي
بالذات ،وأخي ار بعد المهارات اتجتماعية وكذلت مع دراسة ( )Sahafi et al., 2011التي جاءت بأبعاد

الذكاء العاطوي مرتبة تنازليا كالتالي (التعاطن ،الدافعية ،إدارة اتنوعاتت ،الوعي بالذات ،المهارات
اتجتماعية) من حيث قوة ارتباطها اتيجابي مع بعد سلوكيات المواطنة التن يمية ،وتعزو الباحثة ذلت إلى

أنه يمكن ذي تصنين ذبعاد الذكاء العاطوي أن تختلن في ترتيبها وقوة ارتباطها مع أبعاد سلوكيات
المواطنة التن يمية ،وذلت تختالع المجتمع وعينة الدراسة وأهداع كل دراسة.

فيما يلي الجدوج رقم ( )37يو /نتائ اختبار وجود عالقة بين المتغير المستقل "الذكاء العاطفي"

والمتغير التابع المتمثل في سلوكيات المواطنة التنظيمية".

جدول رقم ( :)37نتائج اختبار الفرض الرئيس األول
المتغير المستقل
الذكاء العاطفي
(المجال األول ككل)

المتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية
معامل ارتباط بيرسون ()r

*0.64

مستوى الداللة ()Sig.

0.000

عدد اإلجابات ()N

237

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يت /من خالج الجدوج رقم ( )37أن معامل ارتباط بيرسون بين المجاج اذوج ككل أبعاد الذكاء

العاطفي والمتغير التابع سلوكيات المواطنة التنظيمية قد بلغت ( )r = 0.64وكان هذا اترتباط ذو دتلة
إحصائية عند مستو  ،0.05حيث بلغت قيمة الدتلة المحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويشير ذلت لوجود عالقة

طردية ايجابية متوسطة وذات دتلة إحصائية بين أبعاد الذكاء العاطوي ككل وبين سلوكيات المواطنة
التن يمية لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة ،وبذلت نستنت رفض الور/ية العدمية ( )Hoما يعني

وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05بين الذكاء العاطفي وسلوكيات المواطنة

التنظيمية للموظفين العاملين في بنك فلسطين بمحافظات غزة ،وبناء على هذه النتيجة استنتجت الباحثة

صحة فر/ية الدراسة ,وتر الباحثة أن ذلت يؤكد أهمية الذكاء العاطوي وتأثيره على سلوكيات المواطنة

التن يمية ،حيث تر بأن الذكاء العاطوي ما هو إتم أر/ية يقع عليها سلوكيات المواطنة التن يمية ويسيروا
في الحياة مع بع/هما ،حيث يأتي الذكاء بمهارات ومشاعر فردية متطورة جماعيا ،بينما سلوكيات المواطنة

التن يمية تكون بمثابة مهارات يكتسبها اذشخاب من الحياة ويتوازنوا اتثنين سويا لخلق شخصية فعالة
مؤثرة ،واتوقت نتائ الدراسة مع نتائ دراسات كال من ) (Ying & Ting, 2013والذي أو/حت بأن
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سلوكيات العمل العكسية مرتبطة عكسيا مع درجات الذكاء العاطوي ،كذلت مع دراسة (الرقاد وأبو دية،
 )2012التي أ هرت أن وجود درجة عالية من الذكاء العاطوي لد

القادة اذكاديميين يؤدي إلى وجود

درجات عالية من سلوكيات المواطنة التن يمية ،وجاءت دراسة ( )Samanvtha, 2012والتي حللت دور
الر/ا الو يوي كمتغير وسي بين سلوكيات المواطنة التن يمية والذكاء العاطوي فكانت نتائجها متوقة مع

الدراسة الحالية ،بحيث وجدت عالقة ايجابية بين الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية ،وانه ت يوجد
دور للر/ا الو يوي في العالقة بينهم ،ووجدت الباحثة أن دراستها اتوقت أي/ا مع

كل من

et

)James

)Iranzadeh&Amlashi,

(2012

و(2012

)Yunus,

و(2010

al.,

و( )Modassir,2008في أ نه يوجد عالقة ايجابية طردية بين الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية
رغم اتختالع في تصنين أبعاد الذكاء العاطوي التي تم استخدامها في الدراسات المذكورة ،واختالع النماذج

المستخدمة في قيا

كال من الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية ،وتعزو الباحثة هذا اتتوا إلى

تشابه طبيعة مجتمع الدراسة وبيئة المن مة ،حيث تتطلب أن يمتلت المو وين هذه المهارات ذداء أعمالهم،

ينما اختلوت الدراسة مع دراسة ( ،)Sahafi et al., 2011حيث وجد أن ثالثة أبعاد فق من أصل خم

أبعاد وهي (إدارة الذات والتعاطن والدافع) جاءت بعالقة طردية موجبة مع سلوكيات المواطنة التن يمية،

وتعزو الباحثة ذلت إلى اختالع النماذج التي استخدمت لقيا

كال من المتغيرين ،با /افة إلى مجتمع

وبيئة الدراسة المختلوين ،لكن في دراسة ( )Naghdi&shatalabi2013وجد أنه كان هنات عالقة طردية
بين سلوكيات المواطنة التن يمية واذبعاد التالية للذكاء العاطوي (الوعي بالذات ،الدافعية ،المهارات

اتجتماعية) بينما جاءت العالقة عكسية بين سلوكيات المواطنة التن يمية و(تن يم الذات والتعاطن) من

أبعاد الذكاء العاطوي ،وتعزو الباحثة ذلت إلى استبداج الذكاء العاطوي بدت من متغير مستقل بمتغير تابع
وسلوكيات المواطنة التن يمية كمتغير مستقل.
- 2

الفرض الرئيس الثاني-:
ينب الورض الرئي

الثاني على أنه توجد فرو

ذات دتلة إحصائية عند مستو

دتلة

( (α≥0.05في متوسطات استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي للمو وين العاملين في بنت فلسطين
بمحاف ات غزة تعز للمتغيرات الديموغرافية اآلتية (الجن  ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى

الو يوي).

وتختبار صحة هذا الورض تم استخدام اختبار ( )Independent Samples T-testفي حاتت

العينتين المستقلتين تختبار الورو

التي تعز لمتغير الجن  ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين

اذحادي ( )One way ANOVAتختبار الورو التي تعز للمتغيرات اذخر التي تتكون من أكثر من
مجموعتين ،وفيما يلي اختبار الورض الرئيسي الثاني وفقا للمتغيرات الديموغرافية كال على حدا.
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بالنسبة لمتغير الجنس-:
باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الور/ية العدمية ( )Hoالتي

توترض عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي لمو وي بنت

فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير الجن  ،مقابل الور/ية البديلة ( )H1التي توترض وجود فرو حوج
الذكاء العاطوي لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير الجن  ،والجدوج رقم ( )38أدناه يو/
نتيجة اتختبار.

جدول رقم ( :)38نتائج اختبار الفروق في مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغير الجنس

الجنس

الوسط الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

ذكر

4.24

85%

0.37

أنثى

4.17

83%

0.42

T-test

Sig

1.189

0.236

يالحظ من الجدوج رقم ( )38أن الوزن النسبي جابات الذكور حوج الذكاء العاطوي لمو وي بنت
فلسطين بمحاف ات غزة ككل بلغ  ،%85بينما بلغ  %83لإلناث ،كما أن قيمة دتلة اتختبار المحسوبة

( )Sig = 0.236للتحقق من وجود فر جوهري كانت أكبر من مستو  ،0.05ويعني ذلت عدم وجود فرو

ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين عند مستو  0.05لمتوس إجابات أفراد عينة الدراسة حوج
الذكاء العاطوي لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير الجن .

وبناء على ذلت نستنت عدم صحة فر/ية الدراسة التي توترض وجود فروقات ذات داللة إحصائية

عند مستوى  0.05في استجابات المبحوثين حول الذكاء العاطفي لموظفي بنك فلسطين بمحافظات غزة
تعزى لمتغير الجنس".

واتوقت مع الدراسات التالية (أبو عوش )2011 ،و(اتسطل )2010 ،و(ب ا و )2010 ،وهي
دراسات تمت في قطاع غزة ،حيث تعزو الباحثة عدم تأثير الجن

يتأثر كال الجنسين بنو

في دراستها إلى طبيعة قطاع غزة ،حيث

ال روع ،والعوامل البيئية ،مما يجعل من قدراتهم ومهاراتهم الشخصية متساوية،

وكذلت اتوقت الدراسة مع دراسات أخر في بيئات مختلوة مثل (غيث والحل  )2014 ،و(الشهري،)2009 ،
وتعزو الباحثة ذلت ذهمية توفر الوعي بالذات لد

العاملين تتوق في مستواها بين الذكور وا ناث ،بينما

اختلوت الدراسة مع دراسة كل من ( )Hasibi et al, .2014و( )Coetzer, 2013و))Rude, 2013
و(أبو عمشة )2013 ،و(النعيمي والخزرجي )2011 ،و(الرفوع ،)2010 ،بحيث جاءت دراساتهم لصال

ا ناث ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أنه مع اختالع مجتمع الدراسة قد يتصون ا ناث بحسن مهارات التصرع
وخبرة التعامل مع اآلخرين ،وبأنهم قد يكونوا أكثر حساسية لمشاعر اآلخرين ،وقدرة على تو ين المشاعر
واتنوعاتت مقارنة بالذكور.



بالنسبة لمتغير العمر -
تم استخدام اختبار تحليل التباين اذحادي ( )one way ANOVAتختبار الور/ية العدمية

( )Hoالتي توترض عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي
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لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير العمر ،مقابل الور/ية البديلة ( )H1التي توترض وجود
فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات
غزة تعز لمتغير العمر ،والجدوج رقم ( )39أدناه يو /نتيجة اتختبار.

جدول رقم (:)39نتائج اختبار الفروق في مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغير العمر

العمر

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

أقل من  30سنة

4.16

83%

0.40

من 25سنة-أقل من 35

4.26

85%

0.38

من 35سنة-أقل 45

4.30

86%

0.37

 45سنة فأكثر

4.14

83%

0.33

يت /من الجدوج رقم ( )39أعاله؛ أن الوزن النسبي

F-test

1.615

Sig

0.187

جابات أفراد العينة حسب الوئة العمرية

تتراوح ما بين  %83لمو وي بنت فلسطين التي تزيد أعمارهم عن  45سنة ،وبين مو وي بنت فلسطين الذين

تتراوح أعمارهم ما يبن  35سنة إلى اقل من  45سنة بنسبة  ،%86ويت /أي/ا من خالج الجدوج أن قيمة

دتلة اتختبار المحسوبة ( )Sig = 0.187للتحقق من وجود فرو جوهرية كانت أكبر من مستو دتلة
 ،0.05ويعني ذلت عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي

لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير العمر.

وبناء على ذلت نستنت عدم صحة الور/ية التي توترض وجود فروقات ذات داللة إحصائية في

استجابات المبحوثين عند مستوى  0.05حول الذكاء العاطفي لموظفي بنك فلسطين بمحافظات غزة تعزى

لمتغير العمر".

وتعزو الباحثة ذلت إلى أن مكونات الذكاء العاطوي هي قدرات شخصية وامتالكهم لها أو عدمه لي
له عالقة بالعمر ،فهي تعك

قدرة الشخب نوسه على تطوير مهاراته ،وادراكه كيوية تأثير عواطوه على

سلوكه ،فاذشخاب تختلن في صواتها الشخصية وقدراتها بغض الن ر عن أعمارهم ،واتوقت الدراسة مع
دراسة (أبو عوش ،)2011 ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أن كال الدراستين طبقتا على نو

المنطقة الجغرافية

وهي قطاع غزة واختلوت مع دراسة كل من ( (Hasibi et al,.2014و( )Rude,2013و(اليوسن)2011 ،
الذين وجدوا أن عامل العمر كأحد العوامل الديموغرافية الذي له اذثر على الذكاء العاطوي ،حيث بزيادة

العمر تزداد الخبرة في الحياة من أثر مخالطة أصناع متنوعة من النا  ،بينما جاءت دراسة ( Coetzer,

 )2013و(الشهري ،)2009 ،و(ب ا و )2010 ،مو/حة أن الذكاء العاطوي يمكن أن يختلن تأثير العمر
عليه على حسب البعد الذي سيتم دراسته ،حيث أن من أبعاده ما يتأثر بالعمر ومنها لي

للعمر أي تأثير

به ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أن أبعاد الذكاء العاطوي مختلوة فيما بينها ،حيث يمكن ذبعاد دون اذخر أن
تتأثر بالعمر ،وذلت حسب مجتمع الدراسة التي طبقت عليه الدراسة.
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بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي-:
تم استخدام اختبار تحليل التباين اذحادي ( )one way ANOVAتختبار الور/ية العدمية

( )Hoالتي توترض عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي
لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير المؤهل العلمي ،مقابل الور/ية البديلة ( )H1التي
توترض وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي لمو وي بنت فلسطين

بمحاف ات غزة تعز لمتغير المؤهل العلمي ،والجدوج رقم ( )40أدناه يو /نتيجة اتختبار.

جدول رقم ( :)40نتائج اختبار الفروق في مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

دبلوم فأقل

4.16

83%

0.34

بكالوريوس

4.23

85%

0.40

ماجستير

4.21

84%

0.30

دكتوراه

3.75

75%

0.23

F-test

1.333

Sig

0.264

يت /من الجدوج رقم ( )40أعاله أن الوزن النسبي جابات أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

يتراوح ما بين  %75لحملة شهادات الدكتوراه و %85لحملة شهادات البكالوريو  ،ويت /أي/ا من خالج
الجدوج أن قيمة دتلة اتختبار المحسوبة ( )Sig = 0.264للتحقق من وجود فرو جوهرية كانت أكبر من

مستو دتلة  ،0.05ويعني ذلت عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء
العاطوي لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير المؤهل العلمي.

وبناء على ذلت نستنت عدم صحة الور/ية التي توترض وجود فروقات ذات داللة إحصائية في

استجابات المبحوثين عند مستوى  0.05حول الذكاء العاطفي لموظفي بنك فلسطين بمحافظات غزة تعزى

لمتغير المؤهل العلمي".

وتعزو الباحثة ذلت إلى أن أبعاد الذكاء العاطوي (الوعي بالذات ،إدارة اتنوعاتت ،الدافعية،

التعاطن ،المهارات اتجتماعي) ،تعبر عن صوات شخصية يمتلكها الشخب ،تتأثر بالبيئة وبالوراثة ويحدث

تواعل لهم سويا ،حيث الوجود الوطري للذكاء واتكتساب والتعلم من البيئة ،بذلت تنمو قدرات الذكاء العاطوي،

فهي ت تنمى أو تستحدث نتيجة زيادة التحصيل العلمي ،فقد يتمتع بها الشخب وتساعدهم على التوو في

مجالهم أو قد ت توجد ولكن جاءت هذه النتيجة مخالوة لكل من (أبو عوش )2011 ،و(اليوسن)2011 ،
و(ب ا و )2010 ،و(الرفوع )2011 ،و(الشهري ،)2009 ،حيث كانت دراساتهم تبين انه كلما زاد المؤهل
العلمي ،زادت درجة الذكاء العاطوي ،وتعزو الباحثة ذلت تختالع مجتمع الدراسة التي طبقت عليه الدراسات

السابقة مع مجتمع الدراسة التي قامت بها الباحثة.
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بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة -
تم استخدام اختبار تحليل التباين اذحادي ( )one way ANOVAتختبار الور/ية العدمية

( )Hoالتي توترض عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي
لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير سنوات الخدمة ،مقابل الور/ية البديلة ( )H1التي

توترض وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي لمو وي بنت فلسطين
بمحاف ات غزة تعز لمتغير سنوات الخدمة ،والجدوج رقم ( )41أدناه يو /نتيجة اتختبار.

جدول رقم ( :)41نتائج اختبار الفروق في مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغير سنوات الخدمة

سنوات الخدمة

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

أقل من  5سنوات

4.17

83%

0.42

من  10-5سنوات

4.22

84%

0.37

من  15-11سنة

4.24

85%

0.41

من  16سنة فأكثر

4.27

85%

0.36

F-test

0.628

Sig

0.598

يت /من الجدوج رقم ( )41أعاله أن الوزن النسبي جابات أف ارد العينة حسب سنوات الخدمة

يتراوح ما بين  %83للذين تقل عدد سنوات خدمتهم في بنت فلسطين عن  5سنوات و %85للذين تزيد عدد

سنوات خدمتهم عن  16سنة ،ويت /أي/ا من خالج الجدوج أن قيمة دتلة اتختبار المحسوبة ( = Sig

 )0.598للتحقق من وجود فرو جوهرية كانت أكبر من مستو دتلة  ،0.05ويعني ذلت عدم وجود فرو

ذا ت دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة
تعز لمتغير سنوات الخدمة.

وبناء على ذلت نستنت عدم صحة الور/ية التي توترض وجود فروقات ذات داللة إحصائية في

استجابات المبحوثين عند مستوى  0.05حول الذكاء العاطفي لموظفي بنك فلسطين بمحافظات غزة تعزى

لمتغير سنوات الخدمة".

وتعزو الباحثة ذلت إلى أن عدم وجود الخبرة الكافية ت ينوي تمتع هؤتء اذشخاب بقدرات شخصية

متميزة ،حيث أن خبرة اذشخاب في مجاج العمل ،ت يعني تقدم في قدراتهم بممارسات الذكاء العاطوي ،فهم

يحتاجون لمهارات شخصية تتعلق بطريقة توكيرهم وأداءهم وادراكهم للمواقن ومشاعر اآلخرين ،واتوقت مع

دراسة كل من ( )Rude, 2013و(أبو عوش )2011 ،و(النعيمي والخزرجي )2011 ،و( ب ا و،)2010 ،
وتعزو الباحثة ذلت إلى /رورة توفر الذكاء العاطوي بأبعاده المختلوة بغض الن ر عن سنوات الخدمة

لتفراد ،واختلوت مع دراسة ( )Coetzer, 2013و(اليوسن )2011 ،و(الشهري ،)2009 ،وتعزو الباحثة
ذلت إلى أنه مع /رورة توفر الذكاء العاطوي لد اذفراد ،فمن الممكن أنه مع ازدياد سنوات الخدمة يصب

الورد ذوي الخبرة اذعلى هو اذكثر دراية وممارسة لمهارات الذكاء العاطوي حيث تزداد مستويات القدرة على

إدرات تطبيقات وممارسات الذكاء العاطوي.
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بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي-:



تم استخدام اختبار تحليل التباين اذحادي ( )one way ANOVAتختبار الور/ية العدمية
( )Hoالتي توترض عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي
لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير المسمى الو يوي ،مقابل الور/ية البديلة ( )H1التي

توترض وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي لمو وي بنت فلسطين

بمحاف ات غزة تعز لمتغير المسمى الو يوي ،والجدوج رقم ( )42أدناه يو /نتيجة اتختبار.

جدول رقم ( :)42نتائج اختبار الفروق في مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

المدير

4.26

85%

0.38

نائب المدير

4.37

87%

0.41

رئيس قسم

4.19

84%

0.41

موظف

4.22

84%

0.38

F-test

0.686

Sig

0.561

يت /من الجدوج رقم ( )42أعاله أن اذوزان النسبية جابات أفراد العينة حسب المسمى الو يوي

يتراوح ما بين  %84لوئة المو وين و %87لوئة نائب المدير ،ويت /أي/ا من خالج الجدوج أن قيمة دتلة
اتختبار المحسوبة ( )Sig = 0.561للتحقق من وجود فرو جوهرية كانت أكبر من مستو دتلة ،0.05
ويعني ذلت عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج الذكاء العاطوي لمو وي بنت

فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير المسمى الو يوي.

وبناء على ذلت نستنت عدم صحة الور/ية التي توترض وجود فروقات ذات داللة إحصائية في

استجابات المبحوثين عند مستوى  0.05حول الذكاء العاطفي لموظفي بنك فلسطين بمحافظات غزة تعزى

لمتغير المسمى الوظيفي".

وتعزو الباحثة ذلت إلى أن التمايز في مستويات الذكاء العاطوي موجود فطريا ،ولي

للمسمى

الو يوي أثر في ذلت ،حيث يمكن تنمية الذكاء العاطوي بالتدريب والممارسة بالحياة ،ولم تجد الباحثة أن أي
من الدراسات التي تمت مراجعتها اتخذت المسمى الو يوي كأحد المتغيرات الديموغرافية ،وذلت تختالع

مجتمعات الدراسة التي درست من قبل الباحثين اآلخرين فعلى سبيل المثاج ولي

الحصر دراسة (اليوسن،

 )2011و(اذسطل )2010 ،و(الرفوع )2011 ،اللواتي طبقن على طلبة الجامعة و(النعيمي والخزرجي،
 )2011التي طبقت على المدرسين ،ودراسة ( )Rude, 2013و(أبو عوش )2011 ،التي طبقت على

المدراء.
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مما سبق ومن خالج نتائ الور/يات الورعية أعاله للورض الثاني تبين عدم صحة الورض الرئيسي

الثاني ،حيث وجد أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥ 0.05في متوسطات

استجابات المبحوثين حول الذكاء العاطفي للموظفين العاملين في بنك فلسطين بمحافظات غزة تعزى

للمتغيرات الديموغرافية اآلتية (الجنس ,العمر ,المؤهل العملي ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي)"

وتر الباحثة أن عدم وجود أي فرو ذات دتلة إحصائية تتجاه العاملين في محاف ات غزة

للمتغيرات الديموغرافية ،قد يرجع السبب في ذلت إلى أن الذكاء العاطوي هو قدرة شخصية للورد على فهم

مهاراته وانوعاتته وكذلت مهارات وانوعاتت اآلخرين ،فهي صوات شخصية يمتلكها الشخب وتعبر عن جزء
من شخصيته ا دارية واتجتماعية ،فال تأتي مستحدثة بسبب جن
بسبب خبرة أو مؤهل علمي أو حتى مركز و يوي.

- 3

أو عمر أو يحصل عليها الشخب

الفرض الرئيس الثالث-:
ينب الورض الرئي

الثالث على أنه توجد فرو

ذات دتلة إحصائية عند مستو

دتلة

( (α≥0.05في متوسطات استجابات المبحوثين حوج سلوكيات المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في
بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز للمتغيرات الديموغرافية اآلتية (الجن  ،العمر ،المؤهل العملي ،سنوات

الخدمة ،المسمى الو يوي).

وللتحقق من صحة هذا الورض تم استخدام اختبار ( )Tفي حاتت العينتين المستقلتين تختبار
الورو

التي تعز

لمتغير الجن  ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين اذحادي ( One way

 )ANOVAتختبار الورو التي تعز للمتغيرات اذخر التي تتكون من أكثر من مجموعتين ،وفيما يلي

اختبار الورض الرئيسي الثالث وفقا للمتغيرات الديموغرافية كال على حدا.


بالنسبة لمتغير الجنس-:
باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الور/ية العدمية ( )Hoالتي

توترض عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوكيات المواطنة التن يمية

لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير الجن  ،مقابل الور/ية البديلة ( )H1التي توترض وجود

فرو حوج سلوت المواطنة التن يمية لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير الجن  ،والجدوج

رقم ( )43أدناه يو /نتيجة اتختبار.

جدول رقم ( :)43نتائج اختبار الفروق في سلوكيات المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير الجنس

الجنس

الوسط الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

ذكر

4.35

87%

0.46

أنثى

4.32

86%

0.37

T-test

Sig

0.597

0.551

يالحظ من الجدوج ( )43السابق أن الوزن النسبي جابات الذكور حوج سلوت المواطنة التن يمية

لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة ككل بلغ  ،%87بينما بلغ  %86لإلناث كما أن قيمة دتلة اتختبار
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المحسوبة ( )Sig = 0.551للتحقق من وجود فر جوهري كانت أكبر من مستو  ،0.05ويعني عدم وجود
فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين عند مستو  0.05لمتوس إجابات أفراد عينة الدراسة
حوج سلوكيات المواطنة التن يمية لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير الجن .

وبناء على ذلت نستنت عدم صحة فر/ية الدراسة التي توترض وجود فروقات ذات داللة إحصائية

في استجابات المبحوثين عند مستوى  0.05حول سلوكيات المواطنة التنظيمية لموظفي بنك فلسطين

بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس".

وتعزو الباحثة ذلت إلى أن بنت فلسطين بمحاف ات غزة يتعامل مع كال الجنسين باعتبارهم مو وين

ت يميز بينهم بسبب الجن  ،فكال الجنسين يقومان بنو
الو يوية والوصن الو يوي لكليهما ويتمتع الجنسان بنو

الو ائن والمهام وذلت عندما تتساو الدرجة

الحقو واتمتيازات التي من الممكن أن يعطيها

البنت لمو ويه ،لذلت وجد أن كال الجنسين جاءت سلوكياتهم متقاربة إلى حد كبير ،واتوقت هذه الدراسة مع

دراسة كل من ) )Hosni, et al., 2015و(محمد وعثمان )2012،و(أبو سنينة وغانم )2011 ،و(المعايطة،

 )2011و(ابازيد ،)2009 ،وتعزو الباحثة ذلت إلى أن سلوكيات المواطنة التن يمية تتوق في مستوياتها بين
الذكور وا ناث إذا ما كانت ال روع داعمة لذلت ولكنها اختلوت مع دراسة ( ،)Yunus, 2012حيث وجد

فرو في سلوكيات المواطنة التن يمية تعز للجن

في بعدين من أبعاده وهي ا يثار والو/يلة المدنية،

وكذلت اختلوت مع دراسة (الحراحشة والخريشا ،)2012 ،حيث وجد فرو في متوسطات سلوكيات المواطنة

التن يمية تعز للجن

وكانت لصال

الذكور ،وتعزو الباحثة اتختالع إلى اختالع الثقافة المجتمعية

السائدة في مجتمع الدراسة والمجتمعات المختلوة ،فقد تورض قيود على المرأة تقلل من قدرتها على اذعماج

التطوعية با /افة إلى ما يلقى على عاتقها من أعباء منزلية يجعلها أقل دو ار من الرجل في اذعماج

التطوعية خارج محددات المسؤولية الرسمية.


بالنسبة لمتغير العمر-:

تم استخدام اختبار تحليل التباين اذحادي ( )one way ANOVAتختبار الور/ية العدمية ()Ho

التي توترض عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوت المواطنة التن يمي

لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير العمر ،مقابل الور/ية البديلة ( )H1التي توترض وجود

فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوكيات المواطنة التن يمية لمو وي بنت فلسطين
بمحاف ات غزة تعز لمتغير العمر ،والجدوج رقم ( )44أدناه يو /نتيجة اتختبار.
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جدول رقم ( :)44نتائج اختبار الفروق في سلوكيات المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير العمر
العمر

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

أقل من  30سنة

4.28

86%

0.46

من 25سنة-أقل من 35

4.37

87%

0.44

من 35سنة-أقل 45

4.42

88%

0.35

 45سنة فأكثر

4.26

85%

0.48

F-test

1.158

Sig

0.327

يت /من الجدوج رقم ( )44أعاله أن الوزن النسبي جابات أفراد العينة حسب الوئة العمرية يتراوح

ما بين  %85لمو وي بنت فلسطين التي تزيد أعمارهم عن  45سنة ،وبين مو وي بنت فلسطين التي تتراوح

أعمارهم ما بين  35سنة وأقل من  45سنة بنسبة  ،%88ويت /أي/ا من خالج الجدوج أن قيمة دتلة

اتختبار المحسوبة ( )Sig = 0.327للتحقق من وجود فرو جوهرية كانت أكبر من مستو دتلة ،0.05

ويعني ذلت عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوكيات المواطنة التن يمية
لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير العمر.

وبناء على ذلت نستنت عدم صحة الور/ية التي توترض وجود فروقات ذات داللة إحصائية في

استجابات ال المبحوثين عند مستوى  0.05حول سلوكيات المواطنة التنظيمية لموظفي بنك فلسطين
بمحافظات غزة تعزى لمتغير العمر".

وتعزو الباحثة ذلت إلى أن العامين في بنت فلسطين وبسبب ال روع السائدة في قطاع غزة وقلة
فرب العمل في القطاع ،نجد أن الحما

الذي يكون لد المو ن الجديد في العمل وقدرته على أداء مهام

وو ائن أخر غير التي تكون موكولة لديه يبقى مستم ار وممتدا حتى مع العمر اذكبر ،حيث أن السن

اذكبر لي

لديه مجاتت أخر أو فرب أخر للعمل ليعطيها من قدراته وسلوكياته ،فكالهما يحاوج دعم

مؤسسته بالطريقة التي يراها مناسبة دون طلب المؤسسة لذلت مهما كان عمر المو ن ،واتوقت الدراسة مع
) )Hosni, et al.,2015و(العزام )2014 ،و(القحطاني )2014 ،و(محمد وعثمان ، )2012،وتعزو الباحثة

ذلت إلى أن سلوكيات المواطنة التن يمية كسلوت ايجابي للمؤسسة ت يتأثر بالعمر بل برغبة اذشخاب

الداخلية بغض الن ر عن أي اختالفات أخر في الدراسات المذكورة ،بينما اختلن الدراسة مع دراسة

(الزهراني )2007 ،و(العامري ،)2003 ،حيث كان لكبار السن سلوكيات مواطنة تن يمية أقل من صغار
السن ،وتعزو الباحثة إلى أن ذلت يرجع إلى أن اذكبر سنا من المو وين يتمتعون بحاجات أقل لالنجاز
وتحقيق الذات وأكبر لالنتماء اتجتماعي والعالقات ا نسانية وذلت حسب المجتمع التي طبقت عليه هاتان

الدراستان.


بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي-:
تم استخدام اختبار تحليل التباين اذحادي ( )one way ANOVAتختبار الور/ية العدمية ()Ho

التي توترض عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوت المواطنة التن يمية
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لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير المؤهل العلمي ،مقابل الور/ية البديلة ( )H1التي
توترض وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوت المواطنة التن يمية لمو وي
بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير المؤهل العلمي ،والجدوج رقم ( )45أدناه يو /نتيجة اتختبار.
جدول رقم ( :)45نتائج اختبار الفروق في سلوكيات المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

دبلوم فأقل

4.29

86%

0.46

بكالوريوس

4.37

87%

0.44

ماجستير

4.25

85%

0.34

دكتوراه

3.68

74%

0.81

F-test

2.197

Sig

0.089

يت /من الجدوج رقم ( )45أعاله أن الوزن النسبي جابات أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

يتراوح ما بين  %74لحملة شهادات الدكتوراه و %87لحملة شهادات البكالوريو  ،ويت /أي/ا من خالج
الجدوج أن قيمة دتلة اتختبار المحسوبة ( )Sig = 0.089للتحقق من وجود فرو جوهرية كانت أكبر من

مستو دتلة  ،0.05ويعني ذلت عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوت
المواطنة التن يمية لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير المؤهل العلمي.

وبناء على ذلت نستنت عدم صحة الور/ية التي توترض وجود فروقات ذات داللة إحصائية في

استجابات المبحوثين عند مستوى  0.05حول سلوكيات المواطنة التنظيمية لموظفي بنك فلسطين
بمحافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي".

وتعزو الباحثة ذلت إلى أن المو وين العاملين في بنت فلسطين باختالع مؤهالتهم العلمية لديهم من

الدوافع الذاتية التي تحدد حاجاتهم الوردية لالنجاز وتحقيق الذات ،تجعلهم يقومون بمهامهم الموكولة لهم
با /افة إلى مهام أخر خارج الموصوفة لهم رسميا وذلت لتحقيق درجات من اتنجاز وتحقيق الذات ،مما

يعني اتستمرار أكثر داخل البنت واتوقت الدراسة مع كل من ) )Hosni, et al., 2015و(محمد

وعثمان )2012،و(أبو سنينة وغانم )2011 ،و(المعايطة )2011 ،و(ابازيد )2009 ،و(الحراحشة والخريشا،

 ،)2012وتعزو الباحثة ذلت إلى أن المؤهل العلمي لي

له التأثير على سلوكيات المواطنة التن يمية حتى

مع اختالع البيئات والمجتمعات التي تنوذ عليها الدراسة إذا ما كان لهؤتء اذفراد الرغبة واتستعداد على

أداء عملهم بسلوكيات تتعد

السلوكيات الواجب عملها ،بينما اختلوت نتائ الدراسة مع ( Samnvitha,

 )2011الذي أو /وجود فرو ذات دتلة إحصائية بنسبة بسيطة ،واختلوت أي/ا مع دراسة (الزهراني،
 )2007الذي بينت دراسته على أن اذشخاب ذوي المؤهل العلمي اذقل يتمتعون بسلوكيات مواطنة تن يمية
أكبر ،وتعزو الباحثة ذلت بسبب اختالع مجتمع الدراسة ،حيث طبقت الدراستان على هيئة تدري

يحاولون تعويض قلة الخبرة العلمية التي تحتاجها و يوتهم بأداء و ائن أكثر لتعويض النقب لديهم.
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فهم



بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة-:
تم استخدام اختبار تحليل التباين اذحادي ( )one way ANOVAتختبار الور/ية العدمية ()Ho

التي توترض عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوت المواطنة التن يمية

لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير سنوات الخدمة ،مقابل الور/ية البديلة ( )H1التي توترض
وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوت المواطنة التن يمية في بنت فلسطين

بمحاف ات غزة تعز لمتغير سنوات الخدمة ،والجدوج رقم ( )46أدناه يو /نتيجة اتختبار.

جدول رقم ( :)46نتائج اختبار الفروق في سلوكيات المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة

سنوات الخدمة

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

أقل من  5سنوات

4.35

87%

0.50

من  10-5سنوات

4.32

86%

0.37

من  15-11سنة

4.35

87%

0.48

من  16سنة فأكثر

4.36

87%

0.46

F-test

0.110

Sig

0.954

يت /من الجدوج رقم ( )46أعاله أن اذوزان النسبية جابات أفراد العينة حسب سنوات الخدمة
تتراوح ما بين  %86للذين عدد سنوات خدمتهم في بنت فلسطين بين  5إلى  10سنوات ،إلى  %87للذين

تزيد عدد سنوات خدمتهم عن  16سنة ،ويت /أي/ا من خالج الجدوج أن قيمة دتلة اتختبار المحسوبة

( )Sig = 0.954للتحقق من وجود فرو جوهرية كانت أكبر من مستو دتلة  ،0.05ويعني ذلت عدم

وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوكيات المواطنة التن يمية لمو وي بنت

فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير سنوات الخدمة.

وبناء على ذلت نستنت عدم صحة الور/ية التي توترض وجود فروقات ذات داللة إحصائية في

استجابات المبحوثين عند مستوى  0.05حول سلوكيات المواطنة التنظيمية لموظفي بنك فلسطين
بمحافظات غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة".

وتعزو الباحثة ذلت إلى اختالع متطلبات المو وين وتوقعاتهم وقيمهم في كل مرحلة من مراحل عمرهم فوي

المرحلة اذولى من حياتهم العملية ،حيث أنهم يريدون أن يتعلموا أكثر ويكتسبوا الخبرة في جميع المجاتت
واذدوار ليثبتوا أنوسهم أنهم على قدر المسؤولية التي أصبحوا فيها بينما المو وين الذين ام/وا سنوات طويلة

في العمل ،فلقد أصبحت هذه السلوكيات جزءا من حياتهم مع استمرارهم بالعمل كل هذه المدة ،فأصب الدور
ا /افي وكأنه من /من ممارساتهم الوعلية ،هذا جعل الوئتين بنو

المستو من ممارسة سلوكيات

المواطنة التن يمية واتوقت مع دراسة (القحطاني )2014 ،و(محمد وعثمان )2012،و(أبو سنينة وغانم،

 )2011و(المعايطة )2011 ،و(ابازيد ،)2009 ،بأنه ت توجد فرو

تعز إلى سنوات الخدمة ،وتعزو

الباحثة ذلت إلى أن سلوكيات المواطنة التن يمية ترتب بطبيعة اذشخاب منذ بداية عملهم وفي أي مرحلة

واختلوت مع دراسة (زاهر )2013 ،و(الحراحشة والخريشا( ،)2012 ،الزهراني )2007 ،و(العامري،
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 ،)2003حيث وجدوا أن المو ن في بداية عمله ت يعرع حدود عمله فهو يقوم بمهام كثيرة قد تكون تبد
أن يوعلها أو ت يهم إن تركها ولكن مع خبرة هذا المو ن واستم ارره نجد أنه يتعرع على محددات عمله أكثر

فيبدأ بترت كل ما هو لي


له داعي ،وتعزو الباحثة سبب اتختالع لطبيعة مجتمع الدراسة .

بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي-:
تم استخدام اختبار تحليل التباين اذحادي ( )one way ANOVAتختبار الور/ية العدمية ()Ho

التي توترض عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوت المواطنة التن يمية

لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير المسمى الو يوي ،مقابل الور/ية البديلة ( )H1التي
توترض وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوت المواطنة التن يمية لمو وي
بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير المسمى الو يوي ،والجدوج رقم ( )47أدناه يو /نتيجة اتختبار.
جدول رقم ( :)47نتائج اختبار الفروق في سلوكيات المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

المدير

4.51

90%

0.46

نائب المدير

4.45

89%

0.55

رئيس قسم

4.29

86%

0.46

موظف

4.34

87%

0.43

F-test

0.967

Sig

0.409

يت /من الجدوج رقم ( )47أعاله أن اذوزان النسبية جابات أفراد العينة حسب المسمى الو يوي

تتراوح ما بين  %86لوئة رئي

قسم و %90لوئة المدير ،ويت /أي/ا من خالج الجدوج أن قيمة دتلة

اتختبار المحسوبة ( )Sig = 0.409للتحقق من وجود فرو جوهرية كانت أكبر من مستو دتلة ،0.05
ويعني ذلت عدم وجود فرو ذات دتلة إحصائية في استجابات المبحوثين حوج سلوكيات المواطنة التن يمية

لمو وي بنت فلسطين بمحاف ات غزة تعز لمتغير المسمى الو يوي.

وبناء على ذلت نستنت عدم صحة الور/ية التي توترض وجود فروقات ذات داللة إحصائية في

استجابات المبحوثين عند مستوى  0.05حول سلوكيات المواطنة التنظيمية لموظفي بنك فلسطين
بمحافظات غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي".

وتعزو الباحثة ذلت إلى أن سلوكيات المواطنة التن يمية تتأثر بالثقافة التن يمية السائدة لد

المن مة ،فهي تأثر على سلوكيات اذفراد في مختلن مسمياتهم الو يوية ،ولعل الثقافة التن يمية السائدة في

بنت فلسطين من الثقافات التي تحوز على اذعماج التطوعية وتشجعها فوجد أن جميع المو وين متأثرين بهذه
الثقافة ،ويقوموا بتأدية أدوارهم وأدوار أخر  ،واتوقت مع دراسة (العزام ،)2014 ،حيث لم يكن للمستو

الو يوي له اذثر على سلوكيات المواطنة التن يمية ،بينما اختلوت بذلت مع (الزهراني ،)2007 ،وتعزو

الباحثة ذلت بسبب اختالع طبيعة المجتمع التي طبقت عليه الدراسة ،حيث كانت على هيئة التدري
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في

دراسة الزهراني ،وتوصل انه كلما زادت الدرجة الو يوية للمو ن قلت درجة ممارسته لسلوكيات المواطنة
التن يمية.

مما سبق ومن خالج نتائ الور/يات الورعية أعاله للورض الثالث تبين عدم صحة الورض الرئيسي

الثالث ،حيث وجد أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05في متوسطات
استجابات المبحوثين حول سلوكيات المواطنة التنظيمية للموظفين العاملين في بنك فلسطين بمحافظات

غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية اآلتية( :الجنس ,العمر ,المؤهل العملي ,سنوات الخدمة ,المسمى

الوظيفي).

وتر الباحثة أن عدم وجود أي فرو ذات دتلة إحصائية تتجاه العاملين في محاف ات غزة
للمتغيرات الديموغرافية ،قد يرجع السبب في ذلت إلى مستو الوعي واليق ة لد المو وين في بنت فلسطين
باختالع صواتهم الشخصية في كيوية التعامل أثناء عملهم لتحقيق اذهداع المنشودة ،وذن العاملين في

البنت هم مع مهم من أبناء المجتمع المحلي ويعانون مما يعاني منه اآلخرين ،حيث فرب العمل المتاحة

القليلة ،ونسبة البطالة الكبيرة ،فهذا يجعل من المو وين بمحاف ات غزة عموما وبنت فلسطين خاصة

وباختالع خصائصهم الديموغرافية يتبنون سلوكيات مواطنة تن يمية ت فرو بها حتى يحاف وا على عملهم
الذي ت يوجد بديل عنه في ال روع الراهنة الحالية.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

مقدمة
أوالً:

النتـائج

ثانياً:

التوصيـات

ثالثاً:

الدراسات المقترحة
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مقدمة-:

بناء على الدراسة الميدانية التي أجرتها الباحثة حوج العالقة بين الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة

التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة ،فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائ

والتوصيات ،وذلت من خالج البيانات التي جمعتها الباحثة من خالج ا ستبانة التي قامت بها ،وبعد عرض
وتوسير النتائ وربطها بالدراسات السابقة ذات العالقة فقد توصلت الدراسة إلى -

أوالً :النتائج-:

أظهرت الدراسة النتائج التالية-:
أ -

النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل-:

 - 1حصلت فق ارت بعد )الوعي بالذات) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره
( ،)%87مما يدج على وجود نسبة من الذكاء العاطوي لد
فلسطين بمحاف ات غزة بدرجة مرتوعة جدا.

المو وين العاملين في بنت

 - 2حصلت فق ارت بعد )إدارة االنفعاالت) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره
( ،)%81مما يدج على وجود نسبة من الذكاء العاطوي لد

المو وين العاملين في بنت

فلسطين بمحاف ات غزة بدرجة مرتوعة.

 - 3حصلت فق ارت بعد )الدافعية) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره (،)%86
مما يدج على وجود نسبة من الذكاء العاطوي لد

المو وين العاملين في بنت فلسطين

بمحاف ات غزة بدرجة مرتوعة جدا.

 - 4حصلت فق ارت بعد )التعاطف) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره (،)%83
مما يدج على وجود نسبة من الذكاء العاطوي لد
بمحاف ات غزة بدرجة مرتوعة .

المو وين العاملين في بنت فلسطين

 - 5حصلت فق ارت بعد )المها ارت االجتماعية) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي
قدره ( ،)%85مما يدج على وجود نسبة من الذكاء العاطوي لد
بنت فلسطين بمحاف ات غزة بدرجة مرتوعة جدا.

المو وين العاملين في

 - 6حصلت جميع فق ارت )الذكاء العاطفي) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره
( ،)%84مما يدج على أن المو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة يتمتعون
بدرجة مرتوعة جدا من الذكاء العاطوي ومرتبة تنازليا كالتالي (الوعي بالذات ،الدافعية،
المهارات اتجتماعية ،التعاطن ،إدارة اتنوعاتت).

123

ب-

النتائج المتعلقة بالمتغير التابع-:
-

حصلت جميع فق ارت ) سلوكيات المواطنة التنظيمية ) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على
وزن نسبي قدره ( ،)%87مما يدج على أن المو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات

غزة يتمتعون بدرجة مرتوعة جدا من سلوكيات المواطنة التن يمية.
ج-

النتائج المتعلقة بفروض الدراسة-:
 - 1توج للد عالق للة ذات دتل للة إحص للائية عن للد مس للتو دتل للة ( )α≥0.05ب للين ال للذكاء الع للاطوي
-2

وسلوكيات المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

توج ل لد عالقل للة ذات دتلل للة إحصل للائية عنل للد مسل للتو دتلل للة ( )α≥0.05بل للين الل للوعي بالل للذات
وسلوكيات المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

 - 3وجل للود عالقل للة ذات دتلل للة إحصل للائية عنل للد مسل للتو دتلل للة ( )α≥0.05بل للين إدارة اتنوعل للاتت
وسلوكيات المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

 - 4وجللود عالقللة ذات دتلللة إحصللائية عنللد مسللتو دتلللة ( )α≥0.05بللين الدافعيللة وسلللوكيات
المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

 - 5وجللود عالقللة ذات دتلللة إحصللائية عنللد مسللتو دتلللة ( )α≥0.05بللين التعللاطن وسلللوكيات
المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

 - 6وجللود عالقللة ذات دتلللة إحصللائية عنللد مسللتو دتلللة ( )α≥0.05بللين المهللارات اتجتماعيللة
وسلوكيات المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات غزة.

 - 7ت توجد فرو ذات دتلة إحصائية عند مستو دتللة ( )α≥0.05فلي متوسلطات اسلتجابات
المبحوثين حلوج اللذكاء العلاطوي للملو وين العلاملين فلي بنلت فلسلطين بمحاف لات غلزة تعلز

للمتغيرات التالية (الجن  ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى الو يوي).

 - 8ت توجد فرو ذات دتلة إحصائية عند مستو دتللة ( )α≥0.05فلي متوسلطات اسلتجابات
المبحوثين حوج سلوكيات المواطنة التن يمية للمو وين العاملين في بنت فلسطين بمحاف ات

غل لزة تع للز للمتغيل لرات التالي للة (الج للن  ،العم للر ،المؤه للل العلم للي ،س للنوات الخدم للة ،المس للمى
الو يوي).
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ثاني ًا :التوصيات-:

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تقترح الباحثة عدة توصيات-:

 -1بالنسبة للذكاء العاطفي :تقترح الباحثة العديد من التوصيات والتي من الممكن أن تحافظ على الدرجة
العالية من الذكاء العاطوي لد بنت فلسطين في قطاع غزة و ذلت من خالج
أ -اتهتمام ب نشاء وحدة إدارية تعني بالجوانب النوسية واتجتماعية للمو وين.

ب -اتستعانة بالمختصين في مجاج علم النو
النوسي والذاتي للمو وين.

وعلوم اتجتماع اذخر لمحاولة دراسة ورفع اتستعداد

ت -تحسين وتطوير بيئة العمل باستمرار وخلق بيئة عمل جذابة ومحوزة للمو وين.

ث/ -رورة تدريب المو وين على مهارات التعامل وزيادة القدرة على تحمل ال/غوط النوسية واتجتماعية
للمو وين سواء في بيئة العمل أوفي البيئة الخارجية أي/ا.

ج -التركيز على البرام التدريبية في مجاج المهارات وا دارات السلوكية مثل كيوية إدارة /غوط الحياة
والعمل ،إدارة عالقات العمالء ،التعامل مع شكاوي العمالء.

ح-

اتهتمام باذنشطة الجماعية التي من شأنها أن تقوي مهارات الذكاء العاطوي لد

خ-

العمل على توفير بيئة ثقافية داعمة ،لتمكين المو وين و رفع ثقتهم بأنوسهم من خالج تغيير الن رة

خالج تواعلهم مع اآلخرين.

المو وين من

التقليدية لهم ومنحهم صالحيات أكبر.

د -العمل على توفير الكوادر البشرية المتخصصة في تطبيقات الذكاء العاطوي ومحاولة تعزيزها لد
المو وين.

ذ -العمل على تهيئة البيئة الداخلية عموما بما يساعد على تعزيز التواصل والتواعل بين المو وين
والعمالء.

ر -تشجيع المو وين على التواعل اتيجابي ،بمنحهم مساحات أكثر حرية في التصرع و التواعل فيما
بينهم وكذلت مع العمالء.

ز -إتباع أسلوب الالمركزية في ا دارة والسماح للمو وين بالمشاركة وابداء اآلراء ،مما ي/من تواعل
المو وين مع بع/هم.

 تعزيز مهارات المو وين في تواعلهم مع العمالء مع العمل على تحقيق التميز في التعامل ،والسرعة،وانجاز اذهداع.

ش -إتباع الطر العلمية الصحيحة في اختيار وتعيين مو وين جدد وت/مين الذكاء العاطوي من /من
تلت المعايير.
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 -2سلوكيات المواطنة التنظيمية :تقترح الباحثة العديد من التوصيات والتي من الممكن أن تحافظ على
الدرجة العالية من سلوكيات المواطنة التن يمية لد بنت فلسطين في قطاع غزة و ذلت من خالج
أ -العمل على اعتبار سلوكيات المواطنة التن يمية احد المعايير الهامة لغايات من الجدارة والوصوج
إلى المناصب الو يوية اذعلى.

ب -غر

سلوكيات المواطنة التن يمية لد

المو وين من خالج تشجيعهم على مساعدة زمالئهم،

واستغالج وقتهم في العمل والحرب على تطوير مهامهم وتحسينها.

ت -العمل على تشجيع انتهاج سلوكيات المواطنة التن يمية والتي تصب في مصلحة المن مة ،من خالج
تقديم هدية رمزية أو تذكارية لمكافأة الجهود العووية والتطوعية.

ث -العمل على اتستثمار في القيادة ا دارية التي تسهم في تذليل الصعاب التي تعترض المن مة،
وكذلت في تحويز العاملين على تبني سلوكيات المواطنة التن يمية.

 -3الذكاء العاطفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية :تقترح الباحثة العديد من التوصيات والتي من الممكن
أن تحافظ على الدرجة العالية من الذكاء العاطوي وسلوكيات المواطنة التن يمية لد بنت فلسطين في قطاع

غزة و ذلت من خالج

أ -المحاف ة على الدرجة العالية من مستو الذكاء العاطوي لد
بمحاف ات غزة ،لينعك

المو وين العاملين في بنت فلسطين

ذلت على زيادة مستويات سلوكيات المواطنة التن يمية من خالج رفع درجة

وعي المو وين بالذكاء العاطوي.

ب -تطوير وتصميم برام تدريبية للمو وين لرفع المستو المعرفي والمهارات بما يخب الذكاء العاطوي
وسلوكيات المواطنة التن يمية.

ت -زيادة اتهتمام ب عداد وتن يم دورات وبرام

تدريبية متخصصة في مجاج سلوكيات المواطنة

التن يمية تتصن باتستم اررية ،من أجل تنمية الذكاء العاطوي بأبعاده المختلوة .
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ثالث ًا :الدراسات المقترحة-:

/ - 1رورة اهتمام الباحثين بمو/وع الذكاء العاطوي واعادة تناوله ب تباع أساليب منهجية واحصائية
مختلوة ومحاولة ربطه بمتغيرات أخر غير متغيرات الدراسة.

 - 2إجراء دراسات ميدانية مشابهة على مجتمعات أخر للتحقق من مد
توصلت إليها الدراسة الحالية في مجتمعات أخر .

إمكانية تعميم النتائ التي

 - 3البحث في العوامل الديموغرافية اذخر التي لم تتناولها الدراسة والتي يمكن أن تؤدي إلى تنمية
مهارات الذكاء العاطوي لد المو وين العاملين في بنت فلسطين.

 - 4عالقة الذكاء العاطوي بال/غوط الو يوية.
 - 5عالقة الذكاء العاطوي بالوتء الو يوي.

 - 6عالقة الذكاء العاطوي بالدوران الو يوي.
 - 7عالقة سلوكيات المواطنة التن يمية بالثقة التن يمية.

 - 8عالقة سلوكيات المواطنة التن يمية بالدعم التن يمي المدرت.
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ملحق رقم ( :)1االستبانة النهائية
ج ل ل ل ل ل ل لامل ل ل ل ل ل ل للعلة اذزهل ل ل ل ل ل ل ل لر -غ ل ل ل ل ل ل ل ل ل لزة
عمادة الدراسات العليا

كلليل ل ل ل للة اتقتصل ل للاد والعل ل للوم اتداريل ل للة
قسم إدارة اذعل ل ل ل ل للم ل ل ل ل ل للاج

الموضوع :قائمة استقصاء
السادة المحترمين,
السالم عليكم ورحمة هللا،
تقوم الباحثة بدراسة تحمل عنوان "الـذكاء العـاطفي وعالقتـه بسـلوكيات المواطنـة التنظيميـة" ,دراسـة
تطبيقية على بنك فلسطين في محافظات غزة ,وذلت استكمات لمتطلبات الحصوج على درجة الماجستير من
كلية اتقتصاد والعلوم ا دارية – قسم إدارة أعماج من جامعة اذزهر بغزة.
حيث تتطلب الدراسة تطبيق المقيا

الذي بين أيديكم ،فنرجو منكم مشلكورين بمنحنلا جلزءا يسلي ار ملن

وقتكم الثمين لإلجابة على هذا اتستبيان بو/ع عالمة (  ) في المكان المناسب الذي يعبلر علن إجلابتكم،

علما بأن إجابتكم هي مح سرية تامة ولن تستخدم إتم في أغراض البحث العلمي .
وتو/لوا بقبوج فائق اتحترام والتقدير،

الباحثة

جمانا ماهر الشوا
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أوالً:

الخصائص الديموغرافية-:
-1الجنس

( ) ذكر

( ) أنثى

-2العمر

( ) أقل من  30سنة

( ) من  39 -30سنة

( ) من 49 - 40سنة

( )  50سنة فأكثر

( ) دبلوم فأقل

( ) بكالوريو

( ) ماجستير

( ) دكتوراه

( ) أقل من  5سنوات

( ) من  10 -5سنوات

( ) من  15 – 11سنة

( )  16سنة فأكثر

( ) مدير

( ) نائب مدير

-3المؤهل العلمي
-4سنوات الخدمة
-5المسمى الوظيفي

( ) رئي

( ) مو ن

قسم
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ثانياً :مقياس الذكاء العاطفي ويعني قدرة الورد على الوعي بانوعاتته وانوعاتت اآلخرين ومعرفة ما يشعر
به المرء واستعماج هذه المعرفة تنجلاز ق اررات سليملة.
م

موافق
جدا

العب ل ل للارات

غير

غير

موافق محايد موافق موافق
جدا

 -1الوعي بالذات  :يعني قدرة اإلنسان على فهم مشاعره وميوله واتجاهاته.
 1أكون واعيا بعواطوي وأستطيع وصن ما أشعر به.
 2أمتلت الثقة بالنو

والقدرة على اتخاذ القرار.

 3أعرع نقاط القوة وال/عن لدي.
 4أتقبل النقد البناء المخلب.
 5أتعلم من خب ارت الما/ي.
 6أحمل كثي ار من التواؤج واذمل.
 7أكون دائما وا/حا مع نوسي ومع اآلخرين.
 8أدرت أهدافي ومبادئي بو/وح.
 -2إدارة االنفعاالت  :يعني قدرة الفرد على التحكم في مشاعره.
 1أستطيع التحكم في عواطوي وتصرفاتي.
 2أتغلب على مشكالتي بدون انوعاج.
 3أبحللث دائمللا عللن النلواحي ا يجابيللة فللي كللل ال للروع التللي
أتعامل معها.
 4ألتزم الهدوء عند انوعاج اآلخرين.
 5أتجاهل ما مر بي فلي الما/لي ملن مشلكالت وأسلتطيع أن
أتجاوزها.
 6أسيطر على نوسي عادة وت أثور في وجوه اآلخرين.
 7أملت السيطرة على نوسي عند تلقي أمر مزع .
 8أعتل للرع بأخطل للائي ولل للدي القل للدرة علل للى اتعتل للذار عنهل للا إذا
تطلب اذمر ذلت.

 -3الدافعية :يعني قدرة اإلنسان على استخدام وتوظيع المشاعر لتحقيق األهداف.
 1أكون متحم
 2لي

حينما أسعى لتحقيق أهدافي.

لدي مشكلة في أن أجازع مجازفة مدروسة.
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م

موافق
جدا

العب ل ل للارات

غير

غير

موافق محايد موافق موافق
جدا

 3أستطيع إنجاز مهام جديدة بنشاط وتركيز عالي.
 4أستطيع إنجاز اذعماج المهمة بكل قوتي.

 5أحاوج أن أكون ايجابيا مع تحديات الحياة.
 6أستطيع تحقيق النجاح حتى تحت ال/غ .
 7أتحم

تكتشاع الوسائل الجديدة نجاز اذعماج.

 8أجد نوسي مثابر بالرغم من وجود بعض الصعوبات.
 -4التعاطف:يعني قدرة اإلنسان على فهم مشاعر اآلخرين والتجاوب معها.
 1أستطيع ق ارءة مشاعر النا

من تعبيرات وجوههم.

 2أستطيع أن أشعر باحتياجات اآلخرين.
 3أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة.
 4أستطيع اتستجابة لرغبات وانوعاتت اآلخرين.
 5أساعد اآلخرين بحل مشاكلهم عندما يكونوا منزعجين.
 6أتعاطن مع معاناة اآلخرين وأح ازنهم بشكل فعاج.
 -5المهارات االجتماعية  :يعني القدرة على التعامل مع اآلخرين في مختلف المواقف االجتماعية.
 1أستطيع بسهولة مقابلة أنا

جدد وأبدأ حديثا معهم.

 2أجيد فن التعامل مع اآلخرين.
 3أستطيع أن أقيم عالقات ممتازة مع اآلخرين.
 4أشعر بمحبة اآلخرين واحترامهم وان لم يتوقوا معي.
 5أركز وأنتبه دائما عندما أستمع لآلخرين.
 6أشعر باندفاع اآلخرين وتحمسهم عند الحديث معي.
 7أستطيع التأثير في اآلخرين.
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ثالثاً:

ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة ويعنللي السلللوت اتختيللاري الللذي يقللوم بلله الوللرد دون إجبللار وت يكللون

مذكو ار في الوصن الو يوي ،كما أنه ت يرتب بن ام الحوافز الرسمية داخل المن مة.
موافق
م

العب ل ل للارات

1

أساعد زمالئي على القيام بمهامهم.

2

جدا

أستجيب لتوجيهات رؤسائي في العمل دون تردد.

3

أقوم بمساعدة وارشاد المراجعين ليحصلوا على خدمة متميزة.

4

أقوم بأداء عمل زمالئي في حاج غيابهم.

5

أقوم بمساعدة المو وين الجدد حتى إذ لم يطلب مني ذلت.

6

أحترم حقو اآلخرين في العمل.

7

أحرب على اتخاذ التدابير الوقائية للمشاكل قبل حدوثها.

8

أنتبه لتثر الذي يتركه سلوكي في اآلخرين.

9

أتجنب إثارة المشاكل في العمل.

 10أقوم بالمهام ا /افية دون تذمر.
 11أقوم بمساعدة زمالئي دون تردد ولو تطلب ذلت وقتا إ/افيا.
 12أستغل وقت العمل بأداء واجبات العمل.
 13أهتم لسمعة البنت وأدافع عنها في حاج انتقادها.
 14أتابع دائما ا عالنات والتعاميم الداخلية.
 15أحللرب علللى ح/للور اتجتماعللات واللقللاءات غي لر الرسللمية
والتي يعقدها البنت.

 16أحترم أن مة وتعليمات البنت حتى عندما ت يوجد مراقب.
 17أهتم بمستقبل البنت.
 18أقدم اقتراحات لتحسين وتطوير عمل البنت.
 19أعمل ساعات أكثر من اللدوام الرسلمي نهلاء عمللي دون أن
يطلب مني ذلت.

 20أساهم في حل مشاكل العمل.
نشكركم على حسن تعاونكم
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غير

غير

موافق محايد موافق موافق
جدا

ملحق رقم ( :)2قائمة المحكمين
االســـم

مكـان العمـل

الرقـم

د.تيسير محمود نشوان

جامعة األقصى

2

د.جالل إسماعيل شبات

جامعة القدس المفتوحة

3

د.سامي علي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية

4

سحر توفيق جبر

بنك فلسطين

5

سعيد فتحي مقداد

بنك فلسطين

6

عارف عبد هللا العشي

بنك فلسطين

7

د.محمود خالد عكاشة

جامعة األزهر

8

د.مروان سليم األغا

جامعة األزهر

9

د.وائل محمد ثابت

جامعة األزهر

10

د.وفيق حلمي األغا

جامعة األزهر

11

د.ياسر أبو مصطفى

جامعة فلسطين

12

أ.د .يوسف جمعة عاشور

الجامعة اإلسالمية

13

د.يوسف عبد بحر

الجامعة اإلسالمية

1
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