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شكر وتقدير
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،الحمد هلل الذي خلق األرض والسموات ،أحمد هللا

وأشكره على جزيل فضله ونعمائه ،وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الخلق أجمعين ،محمد الهادي
األمين ،أما بعد:

بداي ًة أشكر هللا – سبحانه وتعالى -الذي أعانني ووفقني إلتمام هذه الدراسة ،وعمالً بقول
اس" ،فإنني أتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير من
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الفاضل محمد جودت فارس على ما بذاله من جهد عظيم ليس فيه تأويل ،فقد منحاني الوقت

والجهد والعلم والتوجيهات السديدة وحسن المتابعة ،فال يسعني إال أن أدعو هللا عز وجل أن يجزيهم

عني خير الجزاء ،وأن يرفعهم بالعلم في الدنيا واآلخرة ،وأن يسهل لهما بالعلم طريقاً إلى الجنة.
كما أتقدم بالشكر لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الدكتور سامي أبو الروس والدكتور

رامز بدير لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة واثراؤها بالتوجيهات لتخرج إلى النور بأفضل صورة.
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الموقرة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،والشكر موصول لأل خ العزيز والببير الدكتور محمد
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الحبيبين واخواني ورفيقة دربي زوجتي العزيزة ،وأبنائي وكل من صنع لي معروفاً ،والى جميع
األخوة واألصدقاء وكل ما كانت له مساهمة طيبة في إتمام هذه الدراسة.

واهلل املوفق
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ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة الذكاء العاطفي باإلبداع اإلداري في الجامعات

الفلسطينية في قطاع غزة ،وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تصميم استبانة كأداة
للدراسة ،مستخدماً العينة العشوائية الطبقية ،وقد تمثل مجتمع الدراسة من جميع العاملين (أباديمي،

إداري) ذوي المناصب اإلدارية (عميد ،نائب /مساعد عميد ،مدير /مساعد مدير ،رئيس قسم

أباديمي /إداري) في الجامعات الفلسطينية النظامية األببر واألقدم في قطاع غزة (جامعة األزهر،
جامعة األقصى ،الجامعة اإلسالمية) ،وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة ( )253مفردة ،تم توزيع ()711

استبانة كعينة حيث تم استرداد ( )713استبانة ،وبنسبة استرداد قدرها (.)%21.3

وقد أظهرت الدراسة عدداً من النتائج أهمها:
 وجود مستوى عالي من اإلبداع اإلداري لدى القيادات اإلدارية بالجامعات الفلسطينية في قطاع
غزة ،حيث حصل محور "اإلبداع اإلداري" على وزن نسبي (.)%79.8

 وجود مستوى عالي من الذكاء العاطفي لدى القيادات اإلدارية بالجامعات الفلسطينية في قطاع
غزة ،حيث حصل محور "الذكاء العاطفي" ككل على وزن نسبي ( ،)%17.2وقد حصل بعد

"المهارات االجتماعية" على المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%1..1بينما حصل بعد "الدافعية"

على المرتبة الثانية بوزن نسبي ( ،)%13.1وحصل بعد "التعاطف" على المرتبة الثالثة بوزن

نسبي ( ،)%17..ويأتي في المرتبة الرابعة بعد "الوعي بالذات" بوزن نسبي ( ،)%1..2أما بعد

"تنظيم الذات" فقد جاء في المرتبة األخيرة بوزن نسبي (.)%17.7

 وجود عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين "الذكاء العاطفي" بأبعاده الخمسة (الوعي
بالذات ،تنظيم الذات ،الدافعية ،التعاطف ،المهارات االجتماعية) وبين "اإلبداع اإلداري" في

الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها:
 ضرورة قيام إدارة الجامعات بتطوير إجراءات العمل بعيداً عن الروتين ،وزيادة قدرة العاملين
على االعتماد على أنفسهم من خالل إعادة النظر في الوصف الوظيفي.

 دعوة إدارة الجامعات إلى تنمية قدرة العامليين على االعتراف بجوانب القوة والضعف وتخطي
عقبات العمل واظهار أعمالهم اإلبداعية والجديدة من خالل تحفيز المتميزين منهم.

 إتاحة الفرصة للعاملين للتعبير عن عواطفهم أثناء العمل ،وفتح باب األمل في المستقبل الوظيفي.

 زيادة فرص التفاعل االجتماعي والتواصل بين العاملين ،وبث روح المبادرة في تقديم المساعدة
والمساندة للزمالء ،والعمل على حل مشكالتهم.
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ABSTRACT
The aim of this study is to identify the emotional intelligence and its
relationship with managerial innovation in the Palestinian universities in the
Gaza Strip. The researcher used the descriptive analytical approach, and the
researcher designed a questionnaire as a study tool using stratified random
sample. The population of this study consists of all managerial staff and
academic staff in managerial positions (dean, vice/Dean, Director/ Assistant
Director Assistant, Head of Academic / manager) in the systemic largest and
oldest Palestinian universities in the Gaza Strip (Al-Azhar University, Al-Aqsa
University, Islamic University).
The population of the study consisted of (352) staff member, (177)
questionnaires were distributed, (172) were received (Response rate 97.2%).
The study reached many results such as:
 There is a high level of agreement from the respondents on managerial
innovation -in the Palestinian universities in the Gaza Strip-. The overall
relative weight equals (79.8%).
 There is a high level of agreement from the respondents on emotional
intelligence -in the Palestinian universities in the Gaza Strip-. The overall
relative weight equals (81.3%). The "social skills" values ranked first with a
relative weight of (84.8%), "motivation" ranks second with a relative weight
of (82.8%), "sympathy" ranks third with a relative weight of (81.4%), "selfawareness" ranks fourth with a relative weight of (80.9%), but "selfregulation" came in last place with a relative weight of (76.6%).
 There is a strong positive statistically significant correlation between
"Emotional Intelligence" with five dimensions (self-awareness, selfregulation, motivation, empathy, and social skills) and "administrative
creativity" in the Palestinian universities in the Gaza Strip.
The study offered many recommendations such as:
 The universities management should develop work procedures, and increase
the ability of employees to rely on themselves through the revision of the job
description.
 The universities management should develop the capacity of employees to
recognize the strength and weaknesses, overcoming obstacles to work, and
show their creative work, by stimulating them outstanding employees.
 The universities management should provide an opportunity for the
employees to express their emotions at work, and to open the door of hope
for a future career.
 The universities management should increase opportunities for social
interaction and communications between employees inspire the spirit of the
initiative in providing assistance and support to colleagues, and work to solve
their problems.
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مقدمــة:

اعتقددد كثير ما القددادل والمددد ار لمدددل طواللددة أنددو ال مكدداا للعواطن في العم د

وأا الت كير

الص ددحيا والمنطقي وحدك يك ي لص ددن قائد ناجا ومنظمة ناجحة إال أا التقدم في الجانب العاط ي

أدى إلى تغيير االعتقدداد والنظرل نحو أهميتهددا في اتخدداا الق اررات الحكيمددة فواتدداحددة ال رصد د د د د د ددة للت كير
بوضوح وهاا لو بالغ األثر في تحسيا األدا وح المشاك على مستوى األفراد والمؤسسات.

يعد اإلبداع ما أكثر الموضددوعات حداث ًة وأهمية في مجال اإلدارل وهاا ما دف اإلداراليا
إلى االهتمام بو وتش ددجي العامليا وحثهم عليو إا أص ددبا في مقدمة األهداف التي تس ددعى العديد

ما المنظمدات إلى تحقيقهدا واإلبداع يدعم قول أم منظمة في تمياها عا المنظمات األخرى مما

يتطلددب ما اإلدارل العليددا جهوداً مكث ددة تدددعم ما خملهددا العمليددة اإلبددداعيددة التي تبدددأ ما الددداخ د
(الاهرم .)2002
إا أهمية الاكا العاط ي تنب ما الص د د ددلة بيا المش د د دداعر والش د د ددخص د د ددية واالس د د ددتعدادات

األخمقية ال طرالة وهناك أدلة كافية على أا المواقن األخمقية األس د د د دداس د د د ددية في حياتنا تنب ما

قدراتنا العاط ية األس د دداس د ددية .إا األفراد ما اوم الاكا العاط ي يكونوا أكثر قرباً للنجاح في أم
قرار يتخاونو في حياتهم وفي مواقن العم

كما يس دداهم الاكا العاط ي في بنا ش ددخص ددية ال رد

بجعلهدا أكثر متعد ًة ونجداحداً في أيدام حيداتدو فيمدا يددعم الداكدا العدام النجاح في الحيال األكاديمية
والتي هي جا ما حيال ال رد العامة (نوف .)2002

كما أا الاكا العاط ي يسد د دداعد ال رد على إدراك نقا ضد د ددع و وقوتو كما يسد د دداعدك على

فهم فوادراك مشاعر اآلخرالا والتعاطن معهم وقد توصلت دراسات عديدل إلى نتيجة م ادها وجود
عمقدة ارتبداطيدة إيجدابيدة بيا الداكدا العاط ي ومسد د د د د د ددتوى مهارات اإلبداع اإلدارم .أما في مجال

العم واإلدارل أش د د د ددارت عدل د ارس د د د ددات إلى وجود عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي والنجاح في
العم على جمي المس د ددتويات وال سد د دديما على مسد د ددتوى اإلدارات القيادية العليا والك ألا الاكا

العاط ي يلعب دو اًر أس د دداس د ددياً في مدى نجاعة تعام هاك القيادات م العامليا وحس د ددا اختيارهم

(.)Goleman, 1998

ومما سبق تتضا أهمية دراسة العمقة بيا الاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم في الجامعات

بص ة خاصة حيث تعتبر الجامعات ما أهم المؤسسات القادرل على إعداد أجيال مبدعة ومبتكرل
قادرل على صناعة المستقب

كما أا العامليا في هاك المؤسسات يتحملوا قسطاً كبي اًر ما المسؤولية

في إيجاد الوسائ الممئمة للتعام م الواق الام ياداد تعقيداً بصورل مضطردل .لاا جا ت
الدراسة الحالية لتغطي نقصاً ملحوظاً في معرفة العمقة بيا الاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم وهي
الاكا العاط ي وعمقتو باإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.
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أوالً :مشكلة الدراسة:

يعد اإلبداع اإلدارم عنص اًر أساسياً في جمي نشاطات أم مؤسسة أو منظمة سوا ً أكاا
على المسددتوى التخطيطي أم على المسددتوى اإلدارم أم على المسددتوى التن يام الك ألا توظين
اإلبداع في جمي هاك المسددتويات يحقق أهداف وغايات المؤس دسددة بك ا ل وفعالية كما يعم على

تطوالر القوى البش د د درالة فيها وتحسد د دديا إج ار ات العم بها والام يؤدم بدورك إلى تحسد د دديا جودل

مخرجاتها ورف قدرتها التنافسية.

وتواجدو مؤس د د د د د د دسد د د د د د ددات التعليم العالي العديد ما التحديات والتغيرات العلمية والتكنولوجية

واالقتصدادية التي تتطلب ما قياداتها والعامليا فيها ضرورل الت كير في التقلي ما االعتماد على
المنهج التقليدم القائم على المحاولة والخطأ في ح المشكمت ومحاولة توظين اإلبداع في هاا

الش ددأا والجم كتاب اإلدارل والمديروا اليوم على أا المؤس د دسد ددة المعاص د درل تعي

ظروف متغيرل

ومعقدل وأا الحاجة إلى اإلبداع أص د د د ددبا ض د د د ددرورل ت رض د د د ددها التغيرات االقتص د د د ددادية واالجتماعية
والسياسية والثقافية وغيرها باإلضافة إلى الظروف المتغيرل والمعقدل التي تعيشها تلك المؤسسات

وقددد أك ددد ال ددك بيتر دراكر ( )Peter Drukerبقول ددو إا على المعلميا أا يتعلموا إدارل المنظم ددات

المبدعة (السلمي .)2000

بدداإلضد د د د د د ددافددة إلى الددك تعدداني الجددامعددات وخدداصد د د د د د ددة جددامعددات قطدداع غال ما العددديددد ما

المشدكمت اإلدارالة وعدم إتاحة المجال للعامليا القتراح الحلول اإلبداعية لمشكمت العم

وما

هنا فإا مواجهة هاك المش د ددكمت يتطلب تغيير األس د دداليب التقليدية الس د ددائدل فواتباع أس د دداليب جديدل
تقوم على اإلبداع واالبتكار واالهتمام بتوفير البيئة المناس د د د ددبة للمنهج اإلبداعي لتش د د د ددجيعو فوايجاد
األشد د د د د ددخال المبدعيا القادرالا على ح المشد د د د د ددكمت المختل ة التي تعاني منها الجامعات ورف

ك ا تها اإلدارالة.

وما هنا وجب على المنظمات التي ترغب في الوصول إلى مستويات مرت عة ما اإلبداع

اإلدارم أا تبال جهوداً ملحوظة لاالادل مسدتوى الاكا العاط ي لتشدجي اإلبداع لكي يساعد على
اسد د ددتغمل القدرات اإلبداعية لدى العامليا ألا غياب مهارات الاكا العاط ي ينعكً سد د ددلباً على
اإلبددداع اإلدارم لدددى هؤال العددامليا .كمددا أا الدداكددا العدداط ي عنصد د د د د د ددر مهم للنجدداح في جمي

العمليات اإلدارالة المختل ة التي تهدف إلى االرتقا بأهداف المؤسدسة حيث أا العمليات اإلدارالة
تتأثر باألوضاع العاط ية واالن عالية لجمي العامليا والايا ستنعكً على أدائهم لوظائ هم داخ

المؤسسة وعلى عمقتهم م البيئة الخارجية (االداا واإلمام .)2002

إضدداف ًة إلى ما سددبق فقد الحظ الباحث تاايد عدد الد ارسددات التي تناولت موضددوع الاكا
العاط ي حيث تم ربطو بمتغيرات متعددل منها( :س د ددلوكيات المواطنة التنظيمية القدرات القيادية
3

اتخاا الق اررات وح المشدكمت األدا الوظي ي مهارات مواجهة الضغو

األكاديمي قيادل األدا

الشخصية التحصي

النتائج التنظيمية والرضد د د ددا الوظي ي) كما الحظ الباحث –بعد اطمعو

على الخطط االسددتراتيجية للجامعات موضد الد ارسددة -أا الجامعات ال لسددطينية في قطاع غال لم

تتبنى بعددد م هوم الدداكددا العدداط ي لتطوالر وتعاالا اإلبددداع اإلدارم للقيددادات اإلدارالددة والعددامليا في
هاك الجامعات.
ومن هنا تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما عالقة الذكاء العاطفي باإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؟

وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 .0ما مستوى الاكا العاط ي في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال؟
 .2ما مستوى اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال؟

 .2ه توجد عمقة بيا الاكا العاط ي وبيا اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في
قطاع غال؟

 .4ه توجد فروق اات داللة إحصائية بيا استجابات عينة الدراسة حول الاكا العاط ي
تعاى للمتغيرات (الجنً العمر الجامعة المؤه العلمي المسمى الوظي ي سنوات

الخدمة)؟

 .5ه توجد فروق اات داللة إحصائية بيا استجابات عينة الدراسة حول اإلبداع اإلدارم
تعاى للمتغيرات (الجنً العمر الجامعة المؤه العلمي المسمى الوظي ي سنوات

الخدمة)؟
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ثاني ًا :متغيرات الدراسة:

تتضما متغيرات الدراسة الاكا العاط ي (متغير مستق ) واإلبداع اإلدارم (متغير تاب ).

وعليه يمكن توضيح متغيرات الدراسة من خالل الشكل اآلتي:

شكل رقم ( :)1متغيرات الدراسة
المتغيرات الديمغرافية:
(الجنس ،العمر ،الجامعة ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة)

الذكاء العاطفي
(المتغير المستقل)
الوعي بالذات
اإلبداع اإلداري

تنظيم الذات

(المتغير التابع)
الدافعية
التعاطف
المهارات االجتماعية
المصدر( :جرد بواسطة الباحث)

وقد اعتمد الباحث في استقا أبعاد المتغير المستق (الاكا العاط ي) على النمااج والنظرالات
الم سرل لوجود الاكا العاط ي معتمداً على أشهر نمااج الاكا العاط ي والمسمى :نمواج جولماا
( )Golemanحيث ركات العديد ما النظرالات والمؤل ات على هاا النمواج والتي سيتم التطرق
إلى أهمها في ال ص الثاني (اإلطار النظرم) بنوع ما الت صي
ركات عليها الدراسات السابقة كما هو موضا في الجدول رقم (.)2
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إضاف ًة إلى أهم األبعاد التي

ثالث ًا :فرضيات الدراسة:
قام الباحث بتطبيق نمواج جولماا ( )0995او األبعاد الخمس د د د د ددة في البيئة اإلدارالة على
ه دداك ال ددد ارسد د د د د د د ددة واألبع دداد هي( :الوعي ب ددال دداات تنظيم ال دداات ال دددافعي ددة التع دداطن المه ددارات

االجتماعية) وفي إطار تساؤالت الدراسة سيحاول الباحث التحقق ما صحة ال رضيات التالية:
الفرضية الرئيسية األولى:

"توجد عالقة ذات داللة إحصــــــائية عند مســــــتو داللة ( )a≤.0.0بين الذكاء العاطفي

بأبعاده الخمسة وبين اإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة".
وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

 .0توجد عمقة اات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a≤.0.0بيا الوعي بالاات واإلبداع
اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.

 .2توجد عمقة اات داللة إحص ددائية عند مسد ددتوى داللة ( )a≤.0.0بيا تنظيم الاات واإلبداع
اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.

 .2توجد عمقة اات داللة إحصد د د د د د ددائية عند مسد د د د د د ددتوى داللة ( )a≤.0.0بيا الدافعية واإلبداع
اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.

 .4توجد عمقة اات داللة إحص د د د د ددائية عند مس د د د د ددتوى داللة ( )a≤.0.0بيا التعاطن واإلبداع
اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.

 .5توجد عمقة اات داللة إحص ددائية عند مس ددتوى داللة ( )a≤.0.0بيا المهارات االجتماعية
واإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.

الفرضية الرئيسية الثانية:

توجد فروق اات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a≤.0.0في استجابات عينة الدراسة

حول الاكا العاط ي تعاى للمتغيرات التالية (الجنً العمر الجامعة المؤه العلمي المس د د دمى
الوظي ي سنوات الخدمة).
الفرضية الرئيسية الثالثة:

توجد فروق اات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a≤.0.0في استجابات عينة الدراسة

حول اإلبداع اإلدارم تعاى للمتغيرات التالية (الجنً العمر الجامعة المؤه العلمي المس د د ددمى

الوظي ي سنوات الخدمة).
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رابعاً :أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 .1التعرف على مستوى الاكا العاط ي في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.
 .2التعرف على مستوى اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.

 .3الكشد د د د د د ددن عا وجود عمقدة بيا الداكدا العداط ي ككد وبيا اإلبدداع اإلدارم في الجامعات
ال لسطينية في قطاع غال.

 .4الكشد د د د د د ددن عا وجود عمق ددة بيا أبعدداد الدداك ددا الع دداط ي واإلب ددداع اإلدارم في الجددامع ددات
ال لسطينية في قطاع غال.

 .5تقديم توص دديات علمية يمكا االس ددت ادل منها في تبني وتعاالا دور الاكا العاط ي في أدا
العامليا في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.

خامساً :أهمية الدراسة:

تكما أهمية الد ارس د ددة في أنها تتناول موض د ددوعاً ما الموض د ددوعات الهامة أال وهو "الذكاء
العاطفي وعالقته باإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة" ،وتظهر األهمية ما
خمل ال ائدل التي قد تعود على ك ما :الجامعات المجتم

 .1أهميتها للجامعات:

الباحثيا والمهتميا والباحث:

أ .تاوالددد القيددادات اإلدارالددة وأص د د د د د د دحدداب القرار والعددامليا في الجددامعددات ال لسد د د د د د ددطينيددة
بمعلومات وتوص د د د د د دديات ومقترحات مس د د د د د ددتمدل ما البحث الميداني عا أهمية امتمك

مهارات الاكا العاط ي والتي قد تسهم في تنمية اإلبداع اإلدارم.

ب .تضددين هاك الد ارسددة إلى مكتبات الجامعات ال لسددطينية بحثاً تطبيقياً متخص دص داً في
مجددال اإلبددداع اإلدارم بدداسد د د د د د ددتخدددام الدداكددا العدداط ي وهدداا العم د قددد يثرم المكتبددة
بالبحوث التطبيقية.

 .2أهميتها للمجتمع:

تسلط هاك الدراسة الضو على تطوالر اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية باستخدام

الاكا العاط ي مما قد يسد ددهم في إث ار المجتم بخرالجيا اوم قدرات ومؤهمت تناسد ددب

سوق العم مما يؤثر إيجاباً على المجتم بأسرك كوا عينة الدراسة متمثلة بالعامليا في
الجامعات ال لسددطينية إا يتوق أا يكوا العامليا على درجة ما ال كر والوعي والنضددج
العاط ي تمياهم عا غيرهم .كما أا دراسة الاكا العاط ي بأبعادك المختل ة تعد استجابة

التجاك جديد بدأ ينمو في اآلونة األخيرل في مجال بحوث السددلوك التنظيمي فوادارل الموارد
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البش د د د د د د درالدة حيدث أا الداكدا العداط ي هو المسد د د د د د ددئول عا قددرل ال رد على إدارل ان عاالتو
ومشاعرك وعواط و وعمقتو بالمجتم كك .

 .3أهميتها للباحثين والمهتمين:

أ .قد تسد د ددهم هاك الد ارسد د ددة في ل ت انتباك الباحثيا للقيام بالعديد ما الد ارسد د ددات والبحوث في
مجال اإلبداع اإلدارم باستخدام الاكا العاط ي في الجامعات ال لسطينية.

ب .عدم وجود د ارسد د د د د د ددات ميدانية كافية – على حد علم الباحث -اهتمت بموضد د د د د د ددوع الاكا
العاط ي وعمقتو باإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية على وجو الخصول.

 .4أهميتها للباحث:

أ .توسد د د د د د ددي دائرل المعارف وترسد د د د د د دديم المعلومات عند الباحث بقيامو بالبحث والتنقيب عا
المعلومات ما مصادرها األولية والثانوية.

ب .يعطي الباحث إضاف ًة علمي ًة ودراس ًة موضوعي ًة واكتساب معرفة عا واق الاكا العاط ي
واإلبداع اإلدارم وأهمية تطبيقو في الجامعات ال لسطينية.
ج .قد تسهم هاك الدراسة في مساعدل الباحث في تطوالر األدا الخال بمؤسستو حيث أنو
مدير في جامعة األقصى.
يعم
اً

د .هاك الدراسة هي متطلب للحصول على درجة الماجستير في إدارل األعمال.

سادساً :مصطلحات الدراسة:

اإلبداع اإلداري:

قدرل اإلدارم على التغيير والتجديد واس د د د ددتحداث نهج أو أس د د د ددلوب عم جديد يتميا بأكبر

قدر ممكا ما الطمقة واألصد ددالة والمرونة والاكا والحسد دداسد ددية للمشد ددكمت واسد ددتخدامو وسد ددائمً
واس د د ددتخدام هاك

جديدل وحديث ًة تتم م م البيئة المحيطة وتحقيق المن عة وتلبية حاجات المجتم
ً
األساليب في تحقيق أهداف المؤسسة ب اعلية وك ا ل عالية وبطرق مختل ة (أبو جام

.)2002

ويعرف الباحث اإلبداع اإلداري إجرائياً بأنه :قدرل القائد اإلدارم في الجامعة على إيجاد الطرق
واألساليب الجديدل والمختل ة التي تنب ما ت كير وقدرات إبداعية ما أصالة وطمقة ومرونة واكا

ومخاطرل وحساسية للمشكمت وقدرتو على التحلي والربط واستثمار قدرات العامليا ما أج

تحسيا المستوى اإلدارم في الجامعة ومواكبة التغيير والتطور المستمر في األساليب والطرق

واإلج ار ات.

الذكاء العاطفي:
الاكا العاط ي يتعلق بمشد د د د دداعر ال رد ومهاراتو االجتماعية وقدرتو على فهم ااتو وتنظيم

ن س د د د د ددو ودافعيتو وقدرتو على فهم المكونات العاط ية لآلخرالا والتعام معهم والتي تص د د د د ددب في
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نهايتها بقدرل ال رد وقابليتو على إخضداع أهدافو الخاصة لههداف العامة لل رالق وبما يؤما حالة

ما التوافق السلوكي أو هو تعبير عا القدرل على خلق نتائج مثلى في تعام ال رد م ن سو أوالً

وم اآلخرالا ثانياً كما وأنو يشدير إلى القدرل على مراقبة شدعورنا وشعور اآلخرالا والتمييا بينهما
وتوظين نتائج التميا كمرشدد لت كيرنا وأعمالنا وسدلوكياتنا أو القدرل على إدراك المشاعر والتعبير
عنها واسددتيعابها بالت كير وتنظيم المشدداعر الشددخصددية ومشدداعر اآلخرالا كما أنو يش دخل قابلية

ال رد ألا يعم في سد د د د ددبي هدف محدد وأا ي كر ت كي اًر ناضد د د د ددجاً والتعام م بيئتو بنجاح في
اإلشارل إلى سمة النضج في الت كير(سممة .)2009

ويعرف البــاحــث الــذكــاء العــاطفي إجرائيــا بــأنــه :قدددرل ال رد على فهم فوادراك مهددا ارتددو وعواط ددو
وتنظيمها والتحكم بها وكالك فهمو واس د د ددتيعابو لمهارات وعواطن اآلخرالا والت اع م اآلخرالا
بإيجابية والتأثير القوم فيهم.

الوعي بالذات:
(تعرف على عواط ك ومشاعرك) :فمعرفة ال رد لعواط و ووعي ال رد بااتو فوادراك مشاعرك

حال حدوثها هو أس د دداً الثقة بالن ً وهو األس د دداً الام يبني عليو ال رد قراراتو التي يتخاها في

مجم أمور وشؤوا حياتو (حسيا .)2002

ويعرف الباحث الوعي بالذات إجرائيا بأنه :قدرل ال رد على فهم مهاراتو وعواط و وتأثيراتها.
تنظيم الذات:
(إدارل ان عدداالتددك ومعددالجددة الجوانددب العدداط يددة) :وتعني قدددرل ال رد على عرض مشد د د د د د دداعرك

والتعبير عنهددا بطرالقددة مقبولددة اجتمدداعي داً وبددالتددالي قدددرل ال رد على التحكم في مش د د د د د د دداعرك (الرقدداد

وأبودية .)2002

ويعرف الباحث تنظيم الذات إجرائيا بأنه :قدرل ال رد على تنظيم فوادارل مهاراتو وعواط و وص د د د د د دوالً
لهدا األفض .
الدافعية:
(القدددرل على تح يا الدداات) :وتعني قدددرل ال رد على ضد د د د د د ددبط ودمج عواط ددو الددااتيددة م
عواطن اآلخرالا واستخدامها وتوظي ها لتحقيق األهداف (الرقاد وأبودية .)2002

ويعرف الباحث الدافعية إجرائيا بأنها :قدرل ال رد على توظين مهاراتو وعواط و ما أج وصدددول
أفض لتحقيق األهداف.
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التعاطف:
(القددددرل على التعرف وفهم عواطن اآلخرالا) :ويعني الت هم أم ق دددرل ال رد على ق ار ل

مشد د دداعر اآلخرالا والتوحد معهم عاط ياً وفهم مشد د دداعرهم وعواط هم فواا لم ي صد د ددحوا عنها للتناغم
معهم ومعايشة مشكمتهم فواعطائهم الحلول لها (اليوسن .)2000
ويعرف البـاحـث التعـاطف إجرائيـا بـأنـه :قددرل ال رد على فهم مهدارات وعواطن اآلخرالا ما أج
وصول أفض لتحقيق األهداف.
المهارات االجتماعية:

(إدارل ان عاالت اآلخرالا) :وهي توضا مدى قول عمقات وصداقات ال رد وحسا إدارتها

م اآلخرالا والتعام م المجتم بك مهارل واقتدار وح المشكمت والنااعات والقدرل على
الت اوض (حسيا .)2002

ويعرف الباحث المهارات االجتماعية إجرائيا بأنها :قدرل ال رد ومهارتو في استمالة عواطن اآلخرالا
وحثهم على التصرف ما أج أدا أفض .

سابعاً :الصعوبات التي واجهت الباحث:

 .1عدم تعاوا بعض أفراد العينة ما حيث عدم قبول تعبئة االستبانة أو المماطلة والتسوالن.
 .2ندرل الدراسات المحلية والعربية – على حد علم الباحث -التي ربطت بيا متغيرات الدراسة
والام بدورك أدى إلى صعوبة أثنا إعداد مقياً الدراسة.

 .3قلة الكتب والمراج العلمية في المكتبات الجامعية المحلية التي تناولت موضوع اإلبداع
اإلدارم.
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املبحث األول

الذكاء العاطفي
مقدمة:

إا العواطن واالن عاالت حقيقة ال خمف على وجودها لدى اإلنسد د د د دداا بغض النظر عا

المكاا والاماا والجنً والديا والمس ددتوى االقتص ددادم واالجتماعي لو كما أا فصد د الت كير عا

أمر ربما يكوا مس د د د ددتحيمً إاا أخانا بالنظرل الكلية للش د د د ددخص د د د ددية وأياً كانت الق اررات أو
العواطن ٌ
السد د د د د د ددلوكيدات التي يتخداهدا ال رد فليً ممكنداً تجرالددك ما قيمدو وعواط دو وحدالتدو العداط يدة لحظة
اتخااك هاك الق اررات كما أا العواطن تعد جانباً مهماً ما السد د ددلوك اإلنسد د دداني فالعواطن تشد د ددب

حداجدات االنسد د د د د د دداا اليوميدة وتقودك وتوجدو قدراتو وتتحكم بق ارراتو فوانو ما المهم جداً توفر الاكا
العاط ي عند ال رد ما أج النهوض بمستقبلو ومواكبة الحيال بنجاح.
والوصد د د د د د ددن الداكا العاط ي بأنو مجموعة ما القدرات التي تتعلق بكي ية قدرل ال رد على

التعام ااتياً ما مشد دداعرك وعواط و وكالك قدرتو على التعام م مشد دداعر اآلخرالا فالد ارسد ددات
الحديثة أظهرت بشدك واضا أا القائد اإلدارم المبدع يحتاج إلى مهارات الاكا العاط ي والتي
تختلن عا مهارات الاكا العقلي فالقائد هو الام يؤثر في اآلخرالا ويحرك في ن وسدهم مشاعر

الحددب والوال للمنظمددة التي يعملوا بهددا والوجددد جواً ما التعدداوا والت دداهم واالنس د د د د د د دجددام في هدداك
المنظمددة .فددالقددادل المبدددعوا عليهم أا يكونوا أاكيددا عدداط ي داً على المسد د د د د د ددتوى الددااتي أوالً وعلى
مسد د د د د ددتوى العمقات ثانياً وما هنا تأتي أهمية الاكا العاط ي في صد د د د د ددن القائد المبدع فالاكا
العدداط ي يعني أا يكوا القددائددد اكيداً في تعدداملددو م العواطن س د د د د د د دوا ً كددانددت عواط ددو أم عواطن
اآلخرالا فالقائد الام يقود بقلبو وعقلو يس د د دداعد على إيجاد بيئة تش د د ددج العم الجماعي والتعاوا
والجودل وتحقيق النتائج المرغوبة (بكر .)2112

أوالً :مدخل ومفاهيم حول الذكاء العاطفي:

 .1الذكاء والعاطفة:

لقد كانت كلمة الاكا تس د د ددتخدم منا القدم للداللة على مدى ما يمتلكو ال رد ما قدرات عقلية

أما في عص د د درنا الراها فتسد د ددتعم بشد د ددك أكثر دق ًة وتحديداً ويحكم على ال رد أنو أاكى إاا بدت
عليو مظاهر ال طنة كس ددرعة البديهة ون اا البصد دديرل والهدو واالتااا والقدرل على التوافق الن سدددي
ويعتبر هربرت سددبنسددر  Herbert Spenserهو أول ما أدخ كلمة "اكا " في علم الن ً الحديث
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التغير
معتب اًر أا الوظي ة الرئيسددية للاكا هي تمكيا اإلنسدداا ما التوافق م بيئتو المعقدل الدائمة ٌ

(جاب هللا .)2112

إا مسد د د د ددألة فص د د د د د القدرات المرتبطة بالاكا المعرفي عا تلك القدرات والسد د د د ددمات والك ايات

أا جمي تعرال ات الاكا العاط ي تمث تولي ة ما
المرتبطة بالاكا العاط ي مسددألة معقدل حيث ٌ
القدرات المعرفية والعاط ية (جرواا  )2112نقمً عا (.)Cherniss, 2000
يعرف الاكا العقلي بأنو مجموعة ما القدرات التي تمكا ما اكتسد د د د دداب المعرفة والتعلم وح

المشكمت واتخاا الق اررات .أما العاط ة فيعرفها معجم السمات الوجدانية بأنها حالة وجدانية حادل
وفجائية وغير منظمة تختلن عا الحالة االعتيادية لل رد وتتس د ددم باالس د ددتثارل والتنبيو والتوتر ما

القيام بعم ما .والعاط ة مكونات داخلية (فياالولوجية شعورالة معرفية) وخارجية (سلوكية مث
تعبيرات الوجو) وتعتمد هاك الحالة على مواقن معينة (الخضر .)2112

العواطن سددمح او حديا فإاا وجو ال رد عواط و نحو البنا كانت مسدداعدل وملهمة لو على

شددحا الهمم واالبتكار واإلبداع أما إاا وجهت نحو الجانب السددلبي فإنها تسددبب لننسدداا مشدكمت
ال حصدر لها سدوا م ن سدو أو م اآلخرالا حولو هاا إضداف ًة إلى تعقد ظروف الحيال وتضخم
حجم التنافً والصد دراع بيا األفراد وهو ما يجع التحكم في عواط هم والس دديطرل عليها عملية لها
قواعدد ومبدادي يبدال فيهدا ال رد محاوالتو الجادل لتنظيم الطاقة العاط ية وتأجي إصد د د د د د دددار األحكام
والحسم في األمور إلى حيا يحدث االسترخا وتهدأ العواطن (جاب هللا .)2112

 .2العقل والعاطفة:

إا أم نظرل للطبيعة اإلنسد د د ددانية تتجاه قول تأثير العواطن هي في الواق نظرل ضد د د دديقة دوا

أدنى ش د ددك والك ألا مش د دداعرنا غالباً ما تؤثر في ك ص د ددغي ارل وكبيرال في حياتنا وربما كاا الك
التأثير بقدر أكبر ما تأثير أفكارنا وبخاص ددة عندما يتعلق األمر بقض ددايا أو ق اررات مص دديرالة في

تشكي مستقبلنا (جرواا .)2112

إا العمق ددة بيا العقد د (ال كر) والع دداط ددة ملتبً عن ددد الكثير ما الن دداً إلى ح ددد كبير فهم

يعتقدوا أا الت كير الجيد ال يسد د د ددتقيم إال بغياب العاط ة فالعق والعاط ة يقوماا في تناغم دقيق
بقيادل حياتنا والعاط ة تغام وتاود عمليات التحصد ددي بالمعلومات بينما يعم العق على تنقية

مدخمت العاط ة وأحياناً يعترض عليها .إا المشداعر ضدرورالة للت كير والت كير مهم للمشاعر
لكا إاا تجاوات المشدداعر ارول التوااا يسددود الموقن العاط ة ليً المطلوب هنا تنحية العاط ة

جانباً بقدر محاولة إيجاد أو خلق التوااا بيا الت كير العقمني والعاط ة إا العاط ة ترشد د د دددنا في
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مواجهة المآاق والمهام الجسد دديمة مث مواجهة األخطار وخسد ددارل أو فقداا شد ددخل عاالا والعم
بمثابرل لتحقيق هدف ما على الرغم ما اإلحبا (العيتي .)2112

 .3مفهوم الذكاء العاطفي:

يعتبر م هوم الداكدا العداط ي ما الم داهيم الجدديددل نسد د د د د د ددبيداً في ميداديا علم الن ً وال يوجد

تعرالن محدد أجم عليو معظم السد د دديكولوجييا فواا كانت معظم التعرال ات التي رصد د دددت في هاا
المجال ات قت على وجود مجموعة ما القدرات والمهارات العاط ية واالجتماعية المختل ة يمتلكها
األفراد وأكددت تلدك التعرال دات أهميدة هداك القدرات والمهارات للنجاح في المواقن الحياتية والعملية

(مهيرات .)2111

ومهارتو االجتماعية وقدرتو على فهم ااتو وتنظيم ن سددو
ا
يتعلق الاكا العاط ي بمشدداعر ال رد

ودافعيتو وقدرتو على فهم المكونات العاط ية لآلخرالا والتعام معهم والتي تصد د د د د د ددب في نهايتها
بقدرل ال رد وقابليتو على إخض د د د د دداع أهدافو الخاص د د د د ددة لههداف العامة لل رالق وبما يؤما حالة ما

التوافق الس د د د ددلوكي أو هو تعبير عا القدرل على خلق نتائج مثلى في تعام ال رد م ن س د د د ددو أوالً
وم اآلخرالا ثانياً كما وأنو يشير إلى القدرل على مراقبة شعورنا وشعور اآلخرالا والتمييا بينهما

وتوظين نتائج التمييا كمرشد لت كيرنا وأعمالنا وسلوكياتنا أو القدرل على إدراك المشاعر والتعبير

عنها واسددتيعابها بالت كير وتنظيم المشدداعر الشددخصددية ومشدداعر اآلخرالا كما وأنو يشددخل قابلية

ال رد ألا يعم في سددبي تحقيق هدف محدد وأا ي كر ت كي اًر ناضددجاً والتعام م بيئتو بنجاح
في إشارال إلى سمة النضج في الت كير (سممة .)2112
ونورد بعض التعرال ات للاكا العاط ي كما يلي:

 عرف جولماا الاكا العاط ي بأنو" :مجموعة ما المهارات والك ايات التي تمكا ال رد ما

التعرف على مشاعرك ومشاعر اآلخرالا وعلى تح يا ااتو فوادارل عواط و وعمقاتو م اآلخرالا

بشك فعال وتشم هاك الك ايات والمهارات خمسة مجاالت هي :الوعي بالاات فوادارل
العواطن وح ا الاات والتعاطن والتعام م اآلخرالا أو المهارات االجتماعية" (جرواا

 2112ل )21؛ (.)Goleman, 1995

 كما عرف ماير وسالوفي الاكا العاط ي بأنو" :القدرل على معرفة الشخل لمشاعرك وعواط و
الخاصة كما تحدث بالضبط ومعرفتو بمشاعر اآلخرالا وقدرتو على ضبط مشاعرك وعواط و
م اآلخرالا واإلحساً بهم وتح يا ااتو ليصن ق اررات اكية" )السمادوني  2007ل .)11

 وعرف بار أوا ( )Bar-Onالاكا العاط ي بأنو" :مجموعة منظمة ما المهارات والك ايات
غير المعرفية في الجوانب الشخصية والعاط ية واالجتماعية والتي تؤثر في قدرل ال رد على
14

معالجة المطالب والضغو البيئية وهو عام مهم لتحديد قدرل ال رد على النجاح في الحيال"

(سعيد  )2112نقمً عا (.)Bar-On, 1997, p 14

 ويعرف عثماا الاكا العاط ي بأنو "القدرل على االنتباك واإلدراك الجيد للعواطن والمش د د د د دداعر

الااتية وفهمها وصد د ددياغتها وتنظيمها وفقاً لمراقبة إدراك عواطن اآلخرالا ومشد د دداعرهم للدخول
معهم في عمقددات عدداط ي ددة واجتم دداعيددة إيجددابيددة تسدد د د د د د دداع ددد على تعلم الماال ددد ما المه ددارات

االجتماعية" (جاب هللا  2112ل .)22

 ويعتبر رادفورد ( )Radfordالتعرف إلى م هوم الاكا العاط ي م تاحاً رئيسدياً ل هم الشدخصددية

ومكوناتو هي مصد ددادر الطاقة المحركة للسد ددلوك اإلنسد دداني الهادف أسد دداس د داً إلى خ ض التوتر

وتحقيق التوافق ).)Radford, 2112

ما خمل العرض الس د د ددابق لم هوم الاكا العاط ي نس د د ددتنتج أا أكثر التعرال ات تتمحور حول

القدددرل على فهم العواطن الددااتيددة والتحكم فيهددا وتنظيمهددا وفق فهم عواطن اآلخرالا والتعددامد م

المواقن الحيد دداتيد ددة وفق الد ددك وهو مد ددا يميا األفراد الد ددايا يعرفوا كين يراقبوا عواطن الغير
ويس ددتخدموا اس ددتراتيجيات س ددلوكية للتحكم الااتي م حس دداس ددية في التعام م متطلبات النجاح
الحيد دداتي والمهني كمد ددا تت ق جمي التعرال د ددات على أا الد دداكد ددا العد دداط ي تنبثق مند ددو مهد ددارات

واسدتراتيجيات تسدهم في ترقية جوانب شخصية وعقلية ومهنية في حيال ال رد الاكي عاط ياً (جاب

هللا .)2112

والرى الباحث أا الاكا العاط ي هو قدرل ال رد على االنتباك واإلدراك والوعي الجيد للمشد دداعر

والعواطن الااتية والقدرل على التحكم في مشاعرك وعواط و السلبية وتحواللها إلى مشاعر إيجابية

وتنظيمهدا وتوجيههدا نحو تحقيق أهددافدو والقددرل على إد ارك مشد د د د د د دداعر اآلخرالا وعواط هم وفهمها
والتأثير اإليجابي في اآلخرالا وتطوالر مشد د د د د دداعرهم وعواط هم للدخول معهم في عمقات عاط ية
اجتماعية إيجابية تسد د د د د د دداعدهم على الرقي العقلي والمهني وتعلم الماالد ما المهارات اإليجابية في

مجال العم والحيال.

 .4تسمية الذكاء العاطفي:

يعبر عا الداكدا العاط ي في البيئة األجنبية بمصد د د د د د ددطلا " "Emotional Intelligenceأما في

البيئة العربية فهناك ترجمات عديدل لهاا المصطلا ما هاك الترجمات مصطلا الاكا العاط ي

أو مص ددطلا الاكا االن عالي وما الترجمات الش ددائعة أيضد داً مص ددطلا الاكا الوجداني (هرالدم

.)2112
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وفي هاك الدراسة سوف نعتمد مصطلا الاكا العاط ي ويعود السبب إلى أا أغلب الكتابات

العربية والترجمات الخاصة بهاا الموضوع والكثير ما الص حات اإللكترونية على شبكة االنترنت
تمي إلى استخدام هاا المصطلا.

أما بخص ددول الرموا الش ددائعة في الد ارس ددات العلمية واألدبيات فإا أس دداس ددها يعود إلى الرما

المشد د د ددهور عالمياً الدال على حاص د د د د الاكا المعرفي " "IQوهو اختصد د د ددار لد د د د د د د د د د د د " Intelligence

 "Quotientأما الاكا العاط ي فيرما لو بد د د د د د د د د د د ""EIوهو اختصار ل د د د د د د د ""Emotional Intelligence

وأحياناً يرما لو ب د د د " "EQوهاا الرما اختصار لد د " "Emotional Intelligence Quotientأم حاص
الداكدا العداط ي وال رق بيا كم الرماالا كمدا يداكرك كد ما دافيد كارسد د د د د د ددو وبيتر سد د د د د د ددالوفي أا

عادل إلى اعتماد نمواج الس ددمات والمهارات لت س ددير م هوم الاكا العاط ي
اس ددتخدام " "EQيش ددير ً
عادل إلى اعتماد نمواج القدرات ( Caruso & Salovey,
أما اسدد د د ددتخدام االختصد د د د ددار " "EIيشد د د د ددير ً
 )2004وهناك ما الكتاب ما يس ددتخدم كم الرماالا دوا االهتمام إلى النمواج الام يش ددير إليو

الرما (.)Singh, 2006

 .5التطور التاريخي للذكاء العاطفي:

اهتم العلمدا بدد ارسد د د د د د ددة العمقدة بيا الداكدا والعداط دة باعتبارهما م هوميا متكامليا وليسد د د د د د ددا

متضد د دداديا وقد اهتم ال مس د د د ة منا اما بعيد بد ارسد د ددة العمقة بيا الت كير واالن عال وأكد علما

اإلغرالق أا االن عال هو "موجو حقيقي لمس د د ددتبصد د د ددار والحكمة" ( .(Mayer etal, 2003وأشد د د ددار
"أرسد ددطو" إلى أهمية المهارل العاط ية بقولو "إنها المهارل النادرل فأا يغض ددب أم إنسد دداا فهاا أمر

سدده

ولكا أا تغضددب ما الشددخل المناسددب بالقدر المناسددب وفي الوقت المناسددب وللهدف

المناس ددب فليً هاا باألمر الس دده " حيث إا التحكم باالن عاالت هو ارول الحكمة ألنو يس دداعد
ال رد على فهم الموقن أو المشكلة وتقديم حلول مبتكرل وأكثر مم مة (.)Golman, 1995

ولعد جداور الدداكدا العدداط ي تعود إلى العدالم "شد د د د د د ددارلا داروالا" عددام ( )1221حيا أكدد على

أهميدة التعبير عا العواطن واالن عداالت والدك ما أج البقا والتكين م المجتم (األعسد د د د د د ددر
والك افي .)2111

كما اهتم الباحثيا بالاكا العام وأسد دداليب قياس د ددو وكاا وكسد ددلر ) )Wechslerما أوائ الايا

اهتموا بالك فقد أشد د د ددار إلى أا القدرات غير العقلية ضد د د ددرورالة للتنبؤ بقدرل ال رد على النجاح في
الحيال وتشددم هاك القدرات الجوانب العاط ية والشددخصددية واالجتماعية وتسددهم م القدرل العقلية

في تحدديدد السد د د د د د ددلوك الداكي وأا تلك القدرات هي ما مكونات الاكا العام وبنا ً عليو فإنو ما
غير الممكا قياً الاكا الكلي لل رد دوا أا تتض ددما اختبارات الاكا بعض ال قرات التي تقيً
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العوام غير العقلية .وعلى الرغم ما أا وكسد ددلر أشد ددار إلى الجوانب غير العقلية للاكا

أهميتها للتوافق والنجاح في الحيال والعم

ومدى

إال أنو لم يهتم بتلك الجوانب وانصد د د د ددب اهتمامو على

الجوانب العقلية فقط (.)Cherniss, 2000

وقدام العددالم "بددار-أوا" بتطوالر ركددائا الداكددا العداط ي كمقيدداً للقدددرات الممعرفيددة التي تبدددو

أنهدا اات أهميدة بدالغدة للتكين اإليجابي ( .)Douglas, 2004وفي عام  1221ظهر تعبير "الاكا

العاط ي" ( )Emotional Intelligenceألول مرل في عنواا أطروحة دكتوراك غير منشددورل في مدينة

س د د ددنس د د ددناتي لوالية أوهايو األميركية في مجلة كلية ال نوا كما أش د د ددار روبرت س د د ددتنبرج ( Robert

 )Stenbergفي كتابو "ما بعد الاكا " إلى أا الاكا االجتماعي مسد د د د ددتق عا القدرات األكاديمية
وأنو م تاح أساسي لهدا الناجا في الحيال (األعسر والك افي .)2111

وفي عدام ( )1221نشد د د د د د ددرت ورقدة علميدة بعنواا "الداكدا العاط ي" للباحثيا جوا ماير ( Jon

 )Mayerوبيتر س د د د ددالوفي ( )Peter Saloveyواس د د د ددتمر الباحثاا في نش د د د ددر مقاالت حول "الاكا

العاط ي" وطو ار اختبارالا لقياسو وقد الحظ كمً ما الباحثيا "ماير وسالوفي" أا الناً يت اوتوا
في دقة معرفة العواطن التي يشعروا بها وفي التعرف على عواطن اآلخرالا وكالك في القدرل
على ح المشددكمت المتعلقة بالعواطن والمشدداعر إال أا كتاباتهما ظلت محصددورل في مجاالت

أكاديمية (.)Mayer & Salovey, 1997

في عدام ( )1221نشد د د د د د ددر البداحدث "دانيدال جولمداا" كتابو األول بعنواا "الاكا العاط ي :مااا

يمكا أا يهم أكثر ما نس د د د د د د دبددة الدداكددا ؟" أحدددث الددك نوع داً ما الثورل الثقددافيددة في عددالم التربيددة
واألعمددال حيددث انتشد د د د د د ددر م هوم الدداكددا العدداط ي وثقددافتددو على نطدداق واس د د د د د د د خددارج المجدداالت

األكاديمية .وخمل السددنوات العشددر الماضددية أصددبا موضددوع "الاكا العاط ي" ما الموضددوعات
التي تسد د د د د د ددتقطدب اهتمدام البداحثيا والتربواليا ورجال اإلدارل العليا كما أصد د د د د د ددبا محو اًر للعديد ما

البحوث والد ارس د د د ددات النظرالة والتجرالبية التي كثي اًر ما وجدت طرالقها للتطبيق في المدارً ومراكا
تدرالب القيادات اإلدارالة .وقد أشددار جولماا ( )Golemanأا الاكا العاط ي يلعب دو اًر مهماً في
نجدداح ال رد في حيدداتددو قيدداس د د د د د د داً بددالدداكددا األكدداديمي الددام يظهر دورك فقط في حيددال ال رد التعليميددة

(.)Goleman, 1995

أما على مس د د د د د ددتوى الوطا العربي فقد أهملت البحوث العربية والمحلية د ارس د د د د د ددة م هوم الاكا

العاط ي وكي ية االس د د د ددت ادل ما مهاراتو في الحيال لمدل طواللة نس د د د ددبياً واقتص د د د ددرت على د ارس د د د ددة
العواطن بشك نظرم مثالي مما أدى إلى الجه بالعواطن واالن عاالت وبكي ية التعام معها
وهداا بددورك تجداهد أهميدة الداكدا العداط ي في تحقيق النجاح والت وق في عدد كبير ما المجاالت

(راق هللا  2112وحسيا .)2112
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 .6أهمية الذكاء العاطفي:

إا أهمية الاكا العاط ي تنب ما الصددلة بيا المشدداعر والشددخصددية ما جهة وبيا المشدداعر

واالسد د د د د د ددتعدادات األخمقية ال طرالة ما جهة أخرى وهناك أدلة كافية على أا المواقن األخمقية

األساسية في حياتنا تنب ما قدراتنا العاط ية األساسية .فأولئك الايا يكونوا عاجاالا عا ضبط

أن سد د د ددهم ألنهم أسد د د ددرى ان عاالتهم يعانوا ما عجا أخمقي؛ ألا القدرل على ضد د د ددبط االن عاالت
والن ً هي أساً اإلرادل والشخصية (.)Goleman, 1995

على مسددتوى ال رد فإا الاكا العاط ي يلعب دو اًر أسدداسددياً في تحقيقو لكام طاقتو وااتو في
الحيال والك اس د ددتناداً إلى نتائج بحوث ود ارس د ددات عديدل أوردها بار-أوا كما أنو يرتبط م عدل
أبعاد للشددخصددية ما بينها احترام الاات واحتمال الضددغو

.)2000

فوادراك الحقيقة أو الواق ( Bar-On,

إا العواطن أو الك ايات االن عالية للاكا العاط ي تس دداعد ال رد على إدراك نقا ض ددع و

وقوتو كما تس دداعدك على فهم مش دداعر اآلخرالا والتعاطن معهم وتحرك االنتباك الام يعد مدخمً

أسد دداسد ددياً لعملية التعلم كما أنها تنشد ددط الااكرل في اختااا واسد ددترجاع المعلومات المرتبطة بخبرات
عاط ية قوية .وقد توص د د ددلت د ارس د د ددات كثيرل إلى نتيجة م ادها وجود عمقة ارتباطية إيجابية بيا

الاكا العاط ي والتحصد د د د ددي األكاديمي ما جهة وبيا الاكا العاط ي ومسد د د د ددتوى مهارات الت كير

اإلبداعي ما جهة أخرى (الصرايرل  2112وراضي .)2111

يس د د د د د دداعد الاكا العاط ي األفراد على االبتكار والحب والمس د د د د د ددؤولية واالهتمام باآلخرالا

باإلضددافة إلى تكوالا الصددداقات والعمقات االجتماعية الناجحة .كما أا هناك عمقة بيا الاكا
العاط ي والتوجو نحو األهداف والرضا عا الحيال (حسونة وأبو ناشي .)2112

وفي مجال العم واإلدارل أشد د د د د ددارت عدل د ارسد د د د د ددات إلى وجود عمقة إيجابية بيا الاكا

العاط ي والنجاح في العم على جمي المسدتويات والسديما على مستوى اإلدارات القيادية العليا
والك ألا الاكا العاط ي يلعب دو اًر أسد د د دداسد د د ددياً في مدى نجاعة تعام هاك القيادات م العامليا

وحسا اختيارهم (.)Goleman, 1998

وقد أظهرت نتائج د ارسد د د د د ددات عديدل وجود عمقة إيجابية اات داللة بيا مسد د د د د ددتوى الاكا

العاط ي وتقدير الاات والرض ددا الوظي ي والن س ددي وتحقيق الاات وفاعليتها والنض ددج االجتماعي
واتخداا القرارات وحد المشد د د د د د ددكمت االجتمداعيدة والس د د د د د د دمدات القيداديدة وبدالمقاب فقد أظهرت هاك

الد ارس د ددات وجود ارتبا ام داللة بيا تدني مس د ددتوى الاكا العاط ي ومش د ددكمت االكتئاب والعالة
وتدني مسد د ددتوى تقدير الاات والقلق والضد د ددغوطات الن سد د ددية وضد د ددعن اإلنتاجية في العم
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وتدني

الدافعية للتعلم والعم

وعدم الرضد د د د د ددا عا الاات والسد د د د د ددلوكيات العدوانية والتشد د د د د ددتت وغيرها ما

السلوكيات السلبية (.)Goleman, 1998

كمددا أكددد العددديددد ما العلمددا منهم جولمدداا ومدداير وس د د د د د د ددالوفي وميلر وبورتر أا الدداكددا

العاط ي يعد ما أهم المؤشرات التي يمكا االعتماد عليها في التنبؤ باحتماالت نجاح ال رد خمل
مسارك الوظي ي وهاا ما أكدك كمً ما دالوكً وهيجا ( )Dulewicz & Higgs, 2000في دراستهما
التي طبقددت على عينددة ما العددامليا في محيط العمد

أكدددت أا الدداكددا العدداط ي يسد د د د د د دداعددد في

النجاح الوظي ي لل رد ويضما لو النجاح واإلبداع في العمقات المهنية داخ العم .

وفي ض ددو هاك النتائج تتجلى أهمية الاكا العاط ي ما خمل ارتباطو وتداخلو إيجاباً وسد ددلباً

م مختلن جوانب حيال ال رد الن سية والمهنية واالجتماعية.

 .7مجاالت الذكاء العاطفي:

ما خمل البحث واالطمع فواعداد مبحث الدراسات السابقة خاص ًة وجد أا الاكا العاط ي
لو تطبيقات عديدل في مجاالت الحيال المختل ة مث تطبيقاتو في عالم األسرل والحيال الاوجية
والط ولة والعم المهني وكالك في مجال القيادل والرعاية الصحية والن سية والتعليم األكاديمي

وبرامج التدرالب والتنمية البشرالة وسيستعرض الباحث بعضاً ما أهم هاك المجاالت:
أ .الذكاء العاطفي والصحة النفسية ومواجهة الضغوط:

الصحة الن سية هي قدرل ال رد على التوافق الن سي ومواجهة المشكمت واألامات وهي حالة

نسبية يشعر ال رد معها بال اعلية والطمأنينة وهي منظومة متكاملة يلعب فيها ال رد واآلخروا دو اًر

في صياغتها سلباً فوايجاباً وهي هدف أسمى نسعى إليو سوا عرفناك أم لم نعرفو فهي ما نعبر

عنو بالرضا عا اواتنا واآلخرالا وفي عصر المستجدات والمعلومات المتجددل يحتاج ال رد إلى

درجة ما الاكا العاط ي تؤهلو للتوافق م هاك المستجدات (جاب هللا .)2112

وقد أشار  )1996( Alteronإلى العمقة بيا الاكا العاط ي ودورك في نمو الشخصية وتطورها

وكين يسهم التحكم في المشاعر في تحقيق نجاح ال رد وحدد عدداً ما األبعاد العاط ية اات

الصلة بالتوافق والصحة الن سية منها الت اؤل والحساسية في فهم التواص غير الل ظي واالستجابة
لو والقدرل على ق ار ل التلميحات العاط ية وأهمية تطوالر المهارات العاط ية.

ويشير  )1998( Lapidusإلى برنامج لدعم الصحة الن سية لدى أفراد المجتم يرتكا على تنمية

الاكا العاط ي واالستعداد للتعلم ودعم أشكال التواص والشعور باألما الن سي وت اعمت األسرل
واإلث ار المعرفي وتحقيق األهداف فوادارل المناقشات فوانجاا المهام وتطبيقات مواجهة الضغو
عبر أساليب فعالة.
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وتختبر دراسة  )2002( Ciarrochi et alالعمقة بيا الاكا العاط ي ومتغيرات ثمثة دالة على
محاوالت االنتحار ووجدت الدراسة عمقة دالة

الصحة الن سية :االكتئاب اليأً وفقداا األم

بيا الاكا العاط ي ودرجة إدراك الضغو ودرجة االكتئاب وفقداا األم وتكرار محاوالت االنتحار

وتشير الدراسة إلى دالالت سيكومترالة واكلينيكية على كوا مستويات محددل ما الاكا العاط ي
تعد بمثابة دروع واقية تحمي ال رد ما درجات أسوأ ما االكتئاب واالضطراب الن سي والك ما

خمل ما تضمنو ما سعي لطلب الدعم والتأييد االجتماعي واألسرى الام يحمي ال رد ما محاوالت

لنقدام على االنتحار فاألفراد األق في مستوى الاكا العاط ي أق حساسية في االن عال والتأثر
باألحداث الضاغطة كما أا المي إلى عدم التعمق في إدراك الضغو يحمي ال رد ما مستوى
أعلى ما القلق واالكتئاب والشعور باالضطهاد والدعم تقدير الاات ف ي مواجهة الضغو يمكا

أا أكوا اكياً وأحل الموقن بأمانة وأنحى مشاعر الغضب جانباً والراودني السمم الداخلي أحدد
أسوأ ما يمكا أا يحدث لي وأعد ن سي لتقبلو عندئا أشعر باالسترخا والراودني السمم الداخلي

وبالك يمكنني تكرالً وقتي لتحسيا أحوالي بدالً ما أا أسقط فرالسة للقلق الام قد ي قدني القدرل
على اتخاا القرار وبدالً ما أا أغرق في اليأً أغرق في العم .
ب .الذكاء العاطفي والتوافق االجتماعي:

يلخل كيلي وموا آ ار هما في القول بأا الاكا االجتماعي والاكا األكاديمي قدرتاا

من صلتاا غير أا الاكا العاط ي والاكا االجتماعي متداخما وممتاجاا وأا الاكا االجتماعي

مكوا ما مهارات معرفية وعاط ية وسلوكية وأا أكثرها تحديداً هي المهارات المعرفية وأا ال رد
ال يمكنو تنمية اكائو االجتماعي بمعال عا اآلخرالا فوانما ال بد أا يتم الك في إطار ت اعلو

معهم والاكا االجتماعي هو القدرل على التعرف على مشاعر اآلخرالا فواقامة عمقات ودية معهم

فواا ما يتميا بو الاكا االجتماعي هو تمكيا ال رد ما استخدام مهاراتو ب اعلية وحيوية حسب ما
تمليو عليو عواط و وما يؤما بو ما قيم أخمقية فيكوا عندها صادقاً م ن سو وم اآلخرالا
وال رق كبير بيا ما يحاول أا يحوا رضا الجمي ما غير حساب وال مبرر وبيا ما يجتهد

لصق مهاراتو االجتماعية جاعمً ما ااتو المرج األول واألخير في ك عمقة يقيمها م اآلخرالا

وهاك هي المصداقية العاط ية التي تحمينا ما التلوا والرالا والحرج في التعام م الغير .وبالك

يكوا أيضاً الاكا العاط ي هو لب متطلبات النجاح في الحيال االجتماعية في الوقت الحاضر في
مجاالت حياتية عدل وهو حلقة الوص بيا القدرل ال طرالة للموهبة االجتماعية والتعبير الناضج

عنها وبخاصة في مواقن اتخاا القرار (جاب هللا .)2112

وفي رأم  )2000( Elias & Weissbergفإا صدور كتاب جولماا كاا ثورل في مجال الصحة

الن سية والتوافق االجتماعي ف يو راج جولماا إنجااات جاردنر في مجال الاكا ات المتعددل
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وأكد على أهمية برامج تنمية الاكا العاط ي والصحة العاط ية والتوافق االجتماعي والتي يجب

أا يؤسً لها أول ما يؤسً بالمراح الدراسية الباكرل والراج إلياً وويسبرج الجهود المنظمة
والخطو العرالضة في مجال التعلم العاط ي واالجتماعي والم اهيم الم اتيا في هاا التعلم وأمثلة

لبرامج تستهدف تدعيم هاا النوع ما التعلم والتسا الا بداية عا معنى كوا ال رد يتمت بالصحة
الن سية والتوافق االجتماعي وكين تؤثر أحكامو على سلوكياتو وعمقاتو باآلخرالا وترتد إلى ااتو

بن ً التأثير ويشيراا إلى مهارات عاط ية اجتماعية بارال منها :التواص ب اعلية العم في

تعاوا م اآلخرالا ضبط الن ً التعاطن واعتبار وجهات نظر األخرالا الت اؤل وخ ة الروح
والوعي بالاات القدرل على التخطيط لتحقيق األهداف مواجهة وح المشكمت.
ج .الذكاء العاطفي والقيادة:

يرى السمادوني أا للقيادل دور اجتماعي رئيً يقوم بو القائد أثنا ت اعلو م غيرك ما

أفراد الجماعة والتسم هاا الدور بأا ما يقوم بو يكوا لو القول والقدرل على التأثير في اآلخرالا
وتوجيو سلوكهم في سبي بلوغ هدف الجماعة فالقيادل شك ما أشكال الت اع االجتماعي

بيا القائد وأتباعو كما أنها سلوك يقوم بو القائد للمساعدل على بلوغ أهداف الجماعة وتحرالك

الجماعة نحو هاك األهداف وتحسيا الت اع االجتماعي بيا األعضا والح اظ على تماسك
الجماعة (السمادوني .)2007

إا القيادل ليست مهنة أو وظي ة ب هي مهمة فرالدل تتطلب إطمق الطاقات وتجديدها

وتنمية الاكا والتحكم في خصائل الشخصية واإليجابية كما أا العق القيادم عق يستوعب
التناقضات والتعقيدات والصراعات والغموض وك ما هو غير متجانً أو متسق وهو عق

ملئ باألفكار ما أج الوصول إلى األهداف المحددل وحيث الاكا العاط ي واالتااا العاط ي

جوانب هامة ما جوانب الشخصية فإنو بقدر ما يكوا ال رد متاناً ما الناحية العاط ية

ومسيط اًر على ااتو ومتحكماً فيها بقدر ما تاداد قدرتو على قيادل المواقن واآلخرالا وبالتالي
تاداد سوالتو الن سية واتاانو واكاؤك العاط ي وهاك اإلحالة المتبادلة تمكا ال رد ما استخدام
مرونتو في السيطرل على المواقن والتساما تجاك التوترات وتأجي االستجابات وتوق النتائج

قب تن ياها والختلن القادل فيما بينهم ما حيث القدرل على ضبط أن سهم والسيطرل على

عواط هم والتحكم في اواتهم في المواقن االجتماعية المختل ة فالبعض لديو قدرل عالية على

الك والبعض تكوا اواتهم ضعي ة والدراسات في مجال القيادل والشخصية تت ق على أا
األقدر على تكيين وتعدي سلوكياتهم هم األكثر قدرل على الوصول إلى المراكا القيادية والقيام

بالمهام التي يجدوا أن سهم في مواجهتها .واكا القائد العاط ي واتاانو الن سي ينحصر في

هاك المرونة التي تمكا صاحبها ليً فقط ما مواجهة المألوف ب الجديد أيضاً وتبلغ بو إلى
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خلق الجديد ابتكا اًر وابتداعاً في وسط فاض بيا االندفاعية ما ناحية والترددية ما ناحية
أخرى (جاب هللا .)2112
د .الذكاء العاطفي والنجاح األكاديمي:
يشير علما الن ً إلى أا الاكا العام يتنبأ ببعض جوانب النجاح األكاديمي والمهني إا

ي سر ما بيا  %11و  %21ما هاا النجاح وتبقى نسبة  %21إلى  %21ما الت سير لعوام أخرى
).(Mayer & Salovey, 1997

وتشير دراسة  )2000( Dulewicz & Higgsإلى أا التركيا على الاكا العاط ي في

المدرسة معناك أا تركا على محتوى ما يتعلمو الصغار وعلى تقييمهم لهاا التعلم وعلى عمقاتهم
باألقراا والمعلميا فما هنا يكوا التعلم ال عال الام يجم بيا تأثير الاكا العام والاكا العاط ي

ويكوا دالة على النجاح ألنو يضما نوعاً ما الخيارات ويكوا عممة على التميا في األدا .

وما منطلق دراسة تأثير الاكا العاط ي على بعض مجاالت صعوبات التعلم أمكا التأكيد على

دورك في التقلي ما هاك الصعوبات والك ما خمل التدرالب على أنشطة أكاديمية محددل والتخ ين

ما مشاعر القلق واالكتئاب التي يسببها تدني المستوى ودعم العمقات بالرفاق للتخلل ما
مظاهر االعتمادية الم رطة وتدعيم مشاعر الثقة دوا مسايرل أو تبعية األمر الام يؤكد على أا

المهارات المتضمنة في الاكا العاط ي تشك عاممً وقائياً في المجال األكاديمي وبخاصة لدى
اوم صعوبات التعلم والك لما تسهم بو تلك العمقات ما دور في نق الخبرات الحياتية والمدرسية
التي تؤهلهم لمنتقال ما مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية وضماا النجاح المستقبلي في الحيال

العملية (جاب هللا .)2112

والرتبط الاكا العاط ي إيجاباً م النجاح األكاديمي وهاا ما أشارت إليو دراسة Barchard

( )2111كما أشارت دراسة  )1221( Wentzelإلى وجود عمقة اات داللة إحصائية بيا التحصي

ؤشر داالً
المدرسي والك ايات االجتماعية وأشارت بعض الدراسات إلى أا الاكا العاط ي يعتبر م اً
على النجاح األكاديمي كما في دراسة  )2004( Parker, J.D.A, et. Alحيث ارتبط النجاح
األكاديمي بك بعد ما أبعاد الاكا العاط ي وبالاكا العاط ي كك

الضغو أكثر ارتباطاً بالنجاح األكاديمي.

وبينت الدراسة أا إدارل

ثانياً :نماذج وأبعاد الذكاء العاطفي:

الحظ العلما أا هناك أشخاصاً يتمتعوا بنسبة اكا عقلي مرت عة ولكنهم غير ناجحيا في
حياتهم وآخرالا نسبة اكائهم متوسطة ولكنهم ناجحوا في حياتهم وتوصلوا إلى أا االختبارات
الخاصة بالاكا العام ال تقدم صورل كاملة عا شخصية ال رد وقدراتو وال يمكا االعتماد عليها
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في التنبؤ بنجاح ال رد في حياتو فقادتهم هاك الممحظات إلى افتراض أا الاكا العاط ي قد ال
يق أهمية عا دور الاكا التقليدم في تحديد سلوك ال رد ونوعية حياتو وطبيعة عمقتو باآلخرالا

فانشغ قسم ما الباحثيا بدراستو وتوصلوا إلى عدد ما النمااج النظرالة (حسا .)2112

 .1نموذج "دانيال جولمان" للذكاء العاطفي (( )1995نموذج سمات الشخصية):

دانيال جولماا عالم ن ً أمرالكي حص على درجة الدكتوراك في علم الن ً ما جامعة هارفارد

تحدث عا الاكا العاط ي ما خملو كتابو األول الام نشرك عام  1221بعنواا " Emotional

 ."Intelligenceعرض جولماا ( )1221في كتابو دور الاكا العاط ي في النجاح المهني لل رد
في حياتو العملية مقارنة م دور الاكا األكاديمي أو الاكا العام بالم هوم التقليدم للاكا  .وعرف
جولماا الاكا العاط ي بأنو مجموعة ما المهارات والك ايات االن عالية التي يتمت بها ال رد

والمامة للنجاح في الت اعمت المهنية وفي مواقن الحيال المختل ة .وأشار جولماا إلى أا الاكا

العاط ي يمث خليطاً ما السمات الشخصية والدافعية والك ايات والمهارات العاط ية وأنو من ص
عا القدرات العقلية .وأوضا جولماا أا الاكا العاط ي يتكوا ما خمسة أبعاد هي ( Goleman,
:)1995
أ .الوعي بالذات:
ويقصد بو الوعي العاط ي أم التعرف على العواطن الااتية وتأثيراتها والتمييا بيا
العواطن المختل ة ويشم الك:

 التقييم الدقيق للذات :ويعني معرفة ال رد لمواطا قوتو وضع و وحدودك.
 الثقة بالنفس :وتعني إدراكاً قوياً ما جانب ال رد لقدراتو وك ا تو.

ب .تنظيم الذات:
ويقصد بو إدارل الحاالت الداخلية لل رد ودوافعو فوامكاناتو ويشم الك:
 ضبط الذات :وتعني قدرل ال رد على ضبط عواط و والتحكم بها وجعلها تحت
السيطرل.

 الموثوقية :وتعني الح اظ على معايير االستقامة والنااهة واألمانة والكرامة.
 الوعي أو يقظة الضمير :وتعني تحم

مسؤولية األدا الشخصي والوفا

بااللتاامات.

 التكيفية :وتعني المرونة في التعام م التغيير.

 االبتكار :ويعني االرتياح لهفكار واالتجاهات األصيلة والمعلومات الجديدل.
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ج .الدافعية:
تعني الدافعية الحالة الداخلية التي تعبر عا الميول العاط ية والتي توجو أو تسير الوصول

للهدف وتشم :

 دافع اإلنجاز :ويعني المثابرل وبال الجهد لتحسيا أو تحقيق مستوى التميا.
 االلتزام :ويعني االنحياا لتحقيق أهداف الجماعة أو المنظمة.
 المبادرة :وتعني الجاهاالة الستثمار ال رل عندما تتاح.

 التفاؤل :ويعني المثابرل واإلصرار على الوصول إلى األهداف بالرغم ما العوائق
واالنتكاسات.

د .التعاطف:

ويقصد بو إدراك مشاعر اآلخرالا وحاجاتهم واهتمامهم والك ما صوتهم أو تعبيرات

وجوههم وليً بالضرورل مما يقولوا ويشم الك:

 فهم اآلخرين :ويعني إدراك مشاعر اآلخرالا ووجهات نظرهم فوابدا اهتمام نشط
بها.

 تطوير اآلخرين :ويعني إدراك حاجات النمو لدى اآلخرالا ودعم قدراتهم.

 تكييف الخدمة :ويعني توق وتعرف حاجات العمم واالستجابة لها ومحاولة
إشباعها.

 فعالية أو تعزيز التنوع :وتعني رعاية أو تشجي ال رل بيا جمي األفراد.

 الوعي السياسي :ويعني ق ار ل التدفقات العاط ية وعمقات القوى لدى أفراد
الجماعة.

ه .المهارات االجتماعية:
وتعني الخبرل والمهارل والبراعة في استمالة اآلخرالا وحثهم على التصرف بصورل مرغوبة

عند اآلخرالا وتشم :

 التأثير :ويعني االستخدام البارع لتكتيكات اإلقناع ال عالة والمؤثرل إلقناع اآلخرالا
والمقدرل على كسب الكثير ما الناً.

 االتصال :ويعني االستماع بان تاح فوانصات فوارسال رسائ
لآلخرالا والتعام م المواضي الصعبة ببساطة.

واضحة ومقنعة

 إدارة الصراع :وتعني القدرل على الم اوضات وح الخمفات كالك القدرل على
التعام م الشخصيات الصعبة والمشاك المامنة بطرالقة دبلوماسية وتكتيكية.

 القيادية :وتعني القدرل على توجيو األفراد والجماعات وحثهم على اإلنجاا والتميا
باستخدام أسلوب القيادل بالقدول.
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 تغيير المحفز :وتعني المبادأل بالتغيير فوادارتو وتمييا الحاجة للتغيير فوااالة
العوائق والحواجا في وجو التغيير.

 التعاون والمشاركة :ويعني العم م اآلخرالا لتحقيق أهداف مشتركة.

 قدرات الفريق :وتعني إيجاد تناغم بيا ال رالق في ممحقة أهداف جماعية.
 بناء روابط :وتعني رعاية وتعاالا عمقات م يدل عملياً.

وفي عام  1222نشر جولماا كتابو "العم م الاكا العاط ي" وعرض فيو إطا اًر عاماً

معدالً لنظرالتو في الاكا العاط ي مستنداً لمئات الدراسات التي أجرالت في شركات
ومؤسسات عدل بهدف التعرف على الك ايات العاط ية المرتبطة بالنجاح في أدا العم

أو الوظي ة والتي تميا األفراد األكثر نجاحاً في العم عا أولئك الايا حققوا نجاحاً في
مستوى متوسط .وعرف الك ايات العاط ية بأنها مهارات العم أو الوظي ة التي يمكا ب
يجب تعلمها الك أا وجود قدرات الاكا العاط ي بالرغم ما كونها ضرورالة وتشك

األساً إال أنها غير كافية في حد ااتها لتترجم تلقائياً إلى ك ايات في أم ما المجاالت
األربعة التي حددها جولماا للاكا العاط ي وهي :الوعي الااتي إدارل الاات الوعي

االجتماعي إدارل العمقات (جرواا  .)2112إال أنو يمحظ أا النمواج األكثر شيوعاً

هو نمواج جولماا او المهارات الخمً وهو النمواج الي اعتمدتو هاك الدراسة.

 .2نموذج "ماير وسالوفي" للذكاء العاطفي (( )1997نموذج قدرة):

قدم هاا النمواج العالماا الن سياا األمرالكياا بيتر سالوفي األستاا بجامعة يي األمرالكية

بالتضافر م جهود جوا ماير أستاا علم الن ً بجامعة همشاير األمرالكية والرى العالماا أا
الاكا العاط ي يشير إلى قدرتنا على التعرف إلى معاني العواطن وعمقتها واالستدالل وح

المشكمت باالعتماد على العواطن لالك يستلام الاكا العاط ي توظين العواطن لتعاالا ال عالية

المعرفية ( .)Mayer & Salovey, 1997حيث افترض العالماا أا هناك فروق فردية في قدرل ك

فرد على جم المعلومات المتعلقة بطبيعتو الن سية والعاط ية وأيضاً في قدرتو على إيجاد عمقة
بيا تلك العمليات العاط ية وعملية اإلدراك الكلي للمدركات الحسية والمعنوية التي تحيط بالك

ال رد ثم أكدوا بعد الك على أا تلك القدرل تبدو واضحة ما خمل العديد ما السلوكيات التي يقوم
بها ال رد داخ المجتم (حسيا  .)2112وقسم العالماا الاكا العاط ي بحسب نمواج القدرل

إلى أرب قدرات ):(Mayer & Salovey, 1997
أ .إدراك العواطف:

وتعني التعرف على العواطن التي تواجو ال رد وتقييمها والتعبير عنها بدقة.
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ب .استثمار العواطف:
وتعني استخدام العواطن المختل ة التي تواجو ال رد لرؤية األمور ما اوايا متعددل مما
يمكننا ما اتخاا الق اررات الصحيحة كما أا توظين العواطن يعني أا تسه العواطن

عملية الت كير ما خمل توجيو االنتباك للمعلومات الهامة الخاصة بالموقن.

ج .فهم العواطف:

وتعني فهم وتحلي العواطن المختل ة التي تواجو ال رد.

د .إدارة العواطف:

وتعني تنظيم العواطن بصورل تأملية فوادارتها لت عي النمو العاط ي والعقلي وتح ياك.

 .3نموذج "بار-أون" للذكاء العاطفي (( )1991نموذج مختلط):

بار-أوا هو عالم ن ً يهودم ومؤسً لمعهد الاكا التطبيقي في الدنمارك .يرى بار-أوا

أا الاكا العاط ي هو خليط ما القدرات العقلية وسمات الشخصية أو مجموعة ما المهارات

والسمات والقدرات االجتماعية والشخصية والعاط ية (غير المعرفية) التي تؤثر في قدرل ال رد على

النج اح في مواجهة متطلبات البيئة وضغوطها .وكاا أول ما استخدم مصطلا معام الاكا
العاط ي ( Emotional Quotient )EQوالك مقاب

المصطلا المعروف للاكا

العام ()IQ

 .Intelligence Quotientوالت ق بار-أوا م جولماا في أا الاكا العاط ي عام مهم في

تحديد قدرل ال رد على النجاح في حياتو العملية باإلضافة إلى تأثيرك المباشر على الرفاهية العامة لل رد

(جرواا  .)2112وحدد بار-أوا في نمواجو خمسة أبعاد للاكا العاط ي هي ):(Bar-On, 1997

أ .المهارات الذاتية أو الشخصية:

وتختل بنظرل ال رد لااتو وتمث القدرات والمهارات والك ا ات المرتبطة بداخ ال رد وتشمل:
 الوعي بالذات :وتعني قدرل ال رد على إدراك وفهم مشاعرك الااتية.

 تأكيد الذات :وتعني قدرل ال رد على التعبير عا مشاعرك وأفكارك ومعتقداتو والدفاع عا
حقوقو.

 تقدير الذات :وتعني قدرل ال رد على إدراك ااتو بدقة وفهمها وتقبلها واحترامها.
 تحقيق الذات :وتعني قدرل ال رد على إدراك إمكاناتو وتوظي ها.

 االستقاللية :وتعني قدرل ال رد على توجيو ن سو والتحكم بأفكارك ومشاعرك وق ارراتو

وقدرتو على أا يكوا مستقمً عاط ياً عا اآلخرالا.
ب .المهارات االجتماعية أو البينشخصية:

وتتعلق بمهارات األفراد وقدرتهم على إقامة العمقات والت اع م اآلخرالا وتشمل:
 التعاطف :وتعني قدرل ال رد على إدراك وفهم وتقدير مشاعر اآلخرالا.
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 العالقات بين األفراد :وتعني قدرل ال رد على بنا عمقات مرضية ناجحة متبادلة م
اآلخرالا والمحافظة على إدامة هاك العمقات.

 المسؤولية االجتماعية :وتعني قدرل ال رد على التعاوا والمشاركة في بنا المحيط
االجتماعي المحيط بو.
ج .المهارات التكيفية:
وتتعلق بقدرل ال رد على النجاح في مواكبة الظروف والمتطلبات البيئية والتوافق معها ما

خمل مهارات مرونة التعام م اآلخرالا وح المشكمت بمنطقية وتشمل:

 حل المشكالت :وتعني قدرل ال رد على تحديد وتعرالن المشكمت وحلها ب اعلية.

 المرونة :وتعني قدرل ال رد على التكين م مشاعر اآلخرالا وأفكارهم وقدرتو على
تعدي مشاعرك وأفكارك وسلوكو كلما تغيرت ظروف حياتو.

 اختبار الواقع :وتعني قدرل ال رد على التمييا بيا ما يشعر بو عاط ياً وما هو موجود
بالواق .

د .مهارات إدارة الضغوط:

وتختل بقدرل ال رد على مواجهة فوادارل الضغو دوا انهيار والسيطرل والتحكم بمشاعرك
وتشمل:
 تحمل الضغوط :وتعني قدرل ال رد على البقا هادئاً ومقاومة الضغو وعدم الرضوخ
لها.

 ضبط االندفاع :وتعني قدرل ال رد على التحكم بعواط و وتأجيلها عا القيام ب ع معيا.

ه .مهارات المزاج العام:

وتتحدد بقدرل ال رد على رؤية الجانب المشرق ما الحيال ومهاراتو في االستمتاع بها والرضا عا

ن سو واآلخرالا وتشمل:

 السعادة :وتعني قدرل ال رد على الشعور بالرضا عا حياتو واالستمتاع بالوقت واالنبسا
قدر اإلمكاا والتعبير عا مشاعرك االيجابية.

 التفاؤل :وتعني قدرل ال رد على النظر إلى الجانب المشرق ما الحيال والمحافظة على
اتجاك إيجابي تجاهها حتى في الظروف الصعبة.
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تعقيب على النماذج السابقة:
هناك عدد كبير ما نمااج الاكا العاط ي في الحق العلمي وقد تم التطرق في هاك

الدراسة إلى أشهر النمااج حيث تعتمد هاك الدراسة على نمواج جولماا كأساً لمناسبتو لبيئة
الدراسة.

بالرغم ما اختمف م اهيم الاكا العاط ي إال أنها تعتبر مكملة لبعضها البعض والك

ألا ك النمااج تهدف إلى فهم أسلوب ومهارل ك فرد في إدراك المشاعر وفهمها فوادارتها واالست ادل
منها في محاولة للتنبؤ والتركيا على فعالية ال رد الوظي ية واالجتماعية .وعلى سبي المثال

تشتم ك تلك النمااج على م هوم الوعي بالمشاعر فوادراكها وعلى م هوم إدارل المشاعر باعتبارها

عنص اًر ما أهم عناصر الاكا العاط ي لدى ال رد.

وتت ق تلك النمااج فيما بينها على أا هناك العديد ما مكونات الاكا العاط ي وأا هناك

تداخ في مسميات األبعاد الرئيسية ومكوناتها ال رعية ولكا هناك اختمفاً ط ي اً في درجة فهم

ك نمواج لتلك المكونات العاط ية.

يرج ال ض إلى جولماا وغيرك ما العلما في ل ت االنتباك واالهتمام إلى أا القدرات
العقلية وحدها ليست كافية لنجاح ال رد في مناحي الحيال المختل ة ب هناك جانب آخر مكم

لالك أال وهو الجانب العاط ي .كما أا وجود نمااج متعددل للاكا العاط ي تعني أا الم هوم ما

اال غامضاً بعض الشي وحولو خمف ما حيث كونو قدرل أا سمة أم مجموعة ما المهارات
العاط ية واالجتماعية المتنوعة وهاا يحتاج إلى دراسات متخصصة أكثر عمقاً في هاا المجال
وصوالً إلرسا م اهيم موحدل عالمياً.

فالاكا العاط ي ال يقتصر على نظرالة واحدل ولكا مجموعة ما النظرالات التي تهتم

بإبراا موضوع واحد وتسعى ك نظرالة ل هم مهارات الاكا العاط ي وسماتو وقدراتو المتعلقة بو

وت سيرها ت سي اًر معقوالً مما يساهم في الوقوف على كنو وماهية الاكا العاط ي ولالك فك نظرالة
ما نظرالات ونمااج الاكا العاط ي تض ي جوانب ومهارات إضافية ومختل ة عا النظرالة التي

سبقتها.
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خالصة المبحث:
لقد جا م هوم الاكا العاط ي ليتيا لنا مجال التعلم في كي ية التغيير ما أنما ت كيرنا
وما طرالقة نظرتنا إلى األمور بحيث يمكننا أا نولد في ن وسنا أكبر قدر ممكا ما العواطن
اإليجابية وألطول فترل ممكنة .ويمكا القول أا م هوم الاكا العاط ي المت ق عليو ما قب معظم
العلما والباحثيا يتجلى في قدرل اإلنساا على التعام باكا م عواط و بحيث يحقق أكبر قدر
ممكا ما السعادل لن سو ولآلخرالا.
وما خمل استعراضنا للتطور التارالخي للاكا العاط ي وجدنا اهتمام العلما المتاايد بو
والك ألهميتو على مستوى ال رد والمنظمة والمجتم حيث أنو يساعد األفراد على االبتكار والحب
والمسؤولية واالهتمام باآلخرالا وتكوالا صداقات وعمقات اجتماعية ناجحة مما يؤدم إلى الرضا
عا الحيال .كما أا للاكا العاط ي مهارات تتمث في :الوعي بالاات وتنظيم الاات والعاط ة
والدافعية والمهارات االجتماعية.
كما أا الدراسات أثبتت أا الاكا العاط ي لو العديد ما مجاالت الحيال المختل ة مث
تطبيقاتو في الحيال األسرالة والاوجية والعم المهني والنجاح االجتماعي واألكاديمي وكالك في
مجاالت قيادل المنظمات والمجتم ودعم األفراد في مجال مواجهة الضغو .
وضعت للاكا العاط ي العديد ما النظرالات والنمااج الم سرل لو مث  :نمواج "ماير
وسالوفي" ويسمى نمواج القدرل أو القدرات العقلية ونمواج سمات الشخصية للعالم "دانيال جولماا"
الام يعتبر النمواج األشهر والام اعتمدك الباحث في هاك الدراسة ونمواج "بار-أوا" الام يعتبر
الاكا العاط ي خليط ما القدرات العقلية والسمات الشخصية.
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املبحث الثاني
مقدمة:

اإلبداع اإلداري

يش د د ددهد عصد د د درنا الحالي الكثير ما التطورات المتس د د ددارعة والتغيرات المتمحقة نتيجة ثورل

المعلومات واالتصاالت مما جع المنظمات تواجو العديد ما التحديات والصعوبات لمواكبة هاك

التطورات والتكين معها واالس د د د د ددت ادل منها ورف مس د د د د ددتوى أدائها وقد فرض الك على المنظمات

إيجدداد طرق حددديثددة مبتكرل إبددداعيددة ونبددا الطرق واإلج ار ات التقليددديددة القددديمددة والروتينيددة وتطوالر

البنى التحتية وتوظين تقنيات إبداعية جديدل لم تكا معروفة ما قب

فوايجاد حلول إدارالة س درالعة

عا طرالق إيجدداد أش د د د د د د دخددال مبدددعيا في ك د المجدداالت يتطلعوا إلى التجددديددد وتوليددد األفكددار

وتش د د د د د ددجي األفكار الجديدل في س د د د د د ددباقهم نحو األفضد د د د د د د

وهاا ما جع اإلبداع اإلدارم أحد أهم

المكونات اإلدارالة األساسية للمنظمات المعاصرل وهو األم األكبر لها لح الكثير ما المشكمت

التي تواجههددا لتكوا تلددك المنظمددات أكثر قدددرل على المنددافس د د د د د د ددة ومواجهددة المخدداطر والتحددديددات
المستقبلية.

إا ال صد د بيا نجاح المجتمعات وفش ددلها إنما يعود إلى عنص ددر حس ددم أس دداس ددي أال وهو

اإلدارل .فاإلدارل الناجحة هي تلك التي تميا المجتمعات المتقدمة عا غيرها ما المجتمعات األق

تقدماً .وتعتبر اإلدارل هامة على جمي المس د د د ددتويات سد د د د دوا على مس د د د ددتوى ال رد أو المنظمة أو

المجتم ككد

فتبرا فعداليدة المنظمدات كددالدة في فعداليدة اإلدارل فكلمدا اادت فعداليدة اإلدارل داخد

المنظمة اادت فعالية تلك المنظمة (محمود .)2111

يعد اإلبداع ظاهرل إنسانية وجدت منا خلق هللا البشرالة إا كاا اإلنساا يبدع والخترع ك

جدديدد .وحتى تكوا المنظمدة في القمدة البددد وأا تواكدب التطور ويقصد د د د د د ددد ما التطور هندا تطور

ال كر وان تاحو وتهايبو وتكام األسد د د دداليب وسد د د ددموها وأيض د د د داً نمو األهداف والطموحات وبعبارل
مختص درل التطور اإلنسدداني في العمقات ونمط التعام ومنهجية العم داخ المؤس دسددة س دوا في

بعدد اإلدارل أو بعدد العدامليا في الداخ والخارج ألا العم مهما تطور تقنياً أو امتلك ما قدرات

فإنو يبقى رهيا العقول التي تديرك وتدبر شد د د ددؤونو .ولقد بات اإلبداع والتطور واالرتقا اإلنسد د د دداني
اليوم ضد ددرورل تلا على األنظمة س د دوا في األبعاد السد ددياسد ددية أو االجتماعية أو اإلدارالة وأصد ددبا

المعيار الام يحكم على بعض المنظمات بالبقا والثبات (السكارنو .)2111

واإلبداع اإلدارم هو محاولة التعبير عا فكر متطور يس ددعى إلى إحداث تغييرات جوهرالة

في طرق العمد اإلدارم وأسد د د د د د دداليبدو وك دا تدو وفعداليتدو بداسد د د د د د ددتخددام طرق مبتكرل ومتطورل تتجنددب
السلبيات وتدعم اإليجابيات (الجرايدل والعرالمي .)2112
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أوالً :مفهوم اإلبداع اإلداري:

اإلبداع لغ ًة :إا أص د د د كلمة "إبداع" كما جا في لسد د دداا العرب مأخوال ما "بدع" الشد د ددي أو
ابتدعو أم "أنش ددأك وبدأك" .واإلبداع كما جا في المعجم الوس دديط ما "بدعو بدعاً" أم أنش ددأك على
الرس د د ِ " ما الرس د د "
غير مثال أم صد ددياغة غير مسد ددبوقة .ويقول تعالى "ق ْ ما ك ْنت ِب ْد ًعا ِما ُّ
(األحقاف )2 :أم ما كنت أول ما أرس (مساد .)2111
وقد تباينت آ ار الباحثيا والكتاب حول م هوم اإلبداع فمنهم ما يقص د ددد باإلبداع القدرل على

خلق ش ددي جديد فواخراجو إلى حيا الوجود بينما يقصد ددد بو البعض اآلخر العمليات وخص ددوص د داً
الس د د دديكولوجية منها والتي يتم بها ابتكار ش د د ددي جديد ام قيمة مرت عة في حيا ينظر فرالق آخر
إلى اإلبدداع بدأندو العمليدة اإلبدداعية التي تؤدم في نهاية األمر إلى إنجاا العم اإلبداعي وتحقيقو

بمعنى أا العم اإلبداعي ينجم عا قدرات وعمليات تؤدم إلى إنجااك (السكارنو .)2111

وهناك العديد ما التعرال ات االصد د د د د د ددطمحية لم هوم اإلبداع فقد عرف جالتوا اإلبداع بأنو:

"عملية ينتج عنها عم جديد يرضددي جماعة ما أو تقبلو على أنو م يد" .والرى آخروا أا اإلبداع
هو" :المحصددلة الناتجة عا القدرل على التنبؤ بالصددعوبات والمشددكمت التي قد تط أر أثنا التعام
م قضد د ددايا الحيال وما ثم القدرل على الت كير بشد د ددك مختلن ومبدع والوصد د ددول إلى إيجاد ح

مناسب (السكارنو  2111ل )12؛ (أبو تايو .)2112

ونظر إليو نصد د د د د ددر ( )2112على أنو قدرل ال رد على إنتاج وتوليد أفكار جديدل باالسد د د د د ددتعانة

باآلخرالا فواعادل ص د د ددياغة خبراتو الس د د ددابقة التي تس د د دداعد على باوغ الجديد والنادر والمبتكر مما
يجع درجة االست ادل ما هاك األفكار كبيرل وتمكنو ما وض تصورات مستقبلية حديثة.
كما عرفو العمياا ( 2111ل  )222اإلبداع بأنو" :االستخدام األول أو المبكر ألحد األفكار

ما قب واحدل ما المنظمات التي تنتمي لمجموعة المنظمات اات األهداف المتشابهة".

وأشار الباحثاا  2001( Daft & Noe.ل  )121إلى أا اإلبداع هو القدرل على جم أو

مشاركة المعلومات بطرق تطوالر أفكار جديدل .أو بعبارل أخرى هو تطوالر األفكار االبتكارالة التي
تعكً الحاجات المدركة وتستجيب لل رل في المنظمة وهو يعتبر الخطول األولى لمبتكار ويساهم
في نجاح المنظمة على المدى الطوال

كما أنو يحسا ما عملية صن القرار ما خمل تشجي

العصن الاهني كأحد األساليب المستخدمة في جم أعضا الجماعة معاً لتطوالر أفكار جديدل
بحرالة وع وية دوا انتقاد.

يرى بعض الباحثيا اإلداراليا بأا اإلبداع اإلدارم عبارل عا (المبادرل والتي يبديها الموظن أو

المدير بقدرتو على الخروج عا التسلس العادم أو التقليدم في الت كير) .والتم هاا التغيير النوعي

ما خمل العملية التي يصبا عندها الموظن حساساً للمشكمت والنواقل والمتغيرات في المعرفة
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والعناصر الم قودل .عندما يتوجو الت كير اإلبداعي نحو متطلبات الحيال العملية اإلدارالة وخصوصاً
في مجال األعمال .وعليو فإا عملية اإلبداع تعني (عملية الق ا والتحول ما القديم إلى الحديث

الام يتسبب في إحمل طرالقة أو أسلوب أو إج ار جديد بدالً ما الطرالقة أو األسلوب القديم).

ويشار إلى اإلبداع اإلدارم أنو السلوك اإلنساني الام يؤدم إلى التغيير في نتائج المواد المستخدمة
في الشركات والدوائر والمؤسسات والتصن بالخبرل واألصالة والقيمة وال ائدل االجتماعية (السكارنو

.)2111

ومما سد ددبق يرى الباحث تعدد م اهيم اإلبداع نظ اًر الختمف الكتاب والباحثيا في هاا المجال

وال شد ددك أنو يوجد ات اق شد ددبو مؤكد بيا الباحثيا على أا اإلبداع هو ابتكار أفكار جديدل ومقبولة

اجتماعياً للتن يا وهناك ات اق على أا اإلبداع هو الخروج عا المألوف.

ثانياً :خصائص اإلبداع اإلداري:

يأخا اإلبداع أشكاالً متعددل تتوا م م المخرجات التي تأتي ما عملية اإلبداع التي تكوا

ضما أشكال متعددل كاآلتي (السكارنو :)2111

 .1اإلبداع يعني التمايز :وهو اإلتياا بما هو مختلن عا اآلخرالا ما المنافسيا المباشرالا
وغيرهم حيث ينشئ شرالحة سوقية ما خمل االستجابة المت ردل بحاجاتها عا طرالق

اإلبداع.

 .2اإلبداع يمثل الجديد :وهو اإلتياا بالجديد كلياً أو جائياً في مقاب الحالة القائمة كما يمث
مصدر التجدد ما أج المحافظة على حصة الشركة السوقية وتطوالرها.

 .2اإلبداع هو التوليفة الجديدة :وهو أا يكوا بمثابة وض أشيا معروفة وقديمة في تولي ة
جديدل في ن ً المجال (تولي ة األشيا ) أو نقلها إلى مجال آخر لم تستخدم فيو ما قب .

 .1اإلبداع هو أن تكون المتحرك األول في السوق :وفي هاا تمييا لصاحب اإلبداع بأنو

األول في التوص إلى ال كرل والمنتج والسوق عا اآلخرالا وهم المقلدوا وهاك هي سمة

السبق في اإلبداع أم أا يكوا صاحب اإلبداع أسرع ما منافسيو في التوص والدخول

إلى ما هو جديد.

 .1اإلبداع هو القدرة على اكتشاف الفرص :وهو يمث نمطاً ما أنما اإلبداع الام يستند
على ق ار ل جديدل للحاجات والتوقعات ورؤية خمقة الكتشاف قدرات المنتج الجديد في

خلق طلب فعال والكتشاف السوق الجديد الام هو غير موجود حتى اآلا وال دالئ

على حجمو وخصائصو ولهاا ترى الشركات المبدعة في اكتشاف ال رل ما ال تراك

الشركات األخرى المنافسة.
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وما خمل دراسة خصائل اإلبداع سابقة الاكر يرى الباحث أا التعرف على خصائل اإلبداع
يساعد في الكشن المبكر عا المد ار المبدعيا وتدرالبهم للعم

وتنمية مهارات اإلبداع لديهم.

ثالثاً :أهمية اإلبداع اإلداري:

تظهر الحاجة إلى اإلبداع نتيجة الظروف التي ت رضها التغيرات في بيئة المنظمة مث

التغيرات التكنولوجية وتغير أاواق المستهلكيا أو نتيجة الت اوت بيا أدا المنظمة ال علي واألدا
المرغوب فيو أو توفر معلومات حول أسلوب أفض للعم

لالك تحاول المنظمة سد أو تقليل

ال جول ما خمل اإلبداع.

وتكما أهمية اإلبداع اإلدارم في كونو وس د د دديلة للتطوالر والتجديد وابتكار طرق وحلول جديدل

للمشد ددكمت القائمة بطرالقة مبتكرل توفر الوقت والجهد والتكل ة؛ إا ترتبط أهمية اإلبداع بقدرتو على

ح المشكمت وابتكار طرق جديدل للعم تسهم في االادل جودتو واختصار الوقت والجهد والتكل ة

مناح رئيس د ددة هي :م هوم
(الش د ددمرم  .)2112ويمكا النظر إلى اإلبداع اإلدارم ما خمل أربعة ا
اإلبداع على أساً ال رد المبدع ويعني المبادأل التي يبديها الشخل في قدرتو على التخلل ما

النسد د د د د ددق العادم للت كير باتباعو نمطاً جديداً ما الت كير .وم هوم اإلبداع على أسد د د د د دداً اإلنتاج

ويعني أا اإلبداع ظهور إلنتاج جديد ناب ما الت اع بيا الش د د د د ددخل وما يكتس د د د د ددبو ما خبرات.
وم هوم اإلبداع على أس د دداً أنو عملية ويقص د ددد بو أنو عملية تتض د ددما معرفة دقيقة بالمجال وما

يحتويو ما معلومات أسد دداسد ددية ووض د د ال روض واختبار صد ددحتها فوايصد ددال النتائج إلى اآلخرالا.

وأخي اًر م هوم اإلبدداع بندا ً على البيئدة ويقصد د د د د د ددد بدالدك البيئدة التي تهيئ جمي العوام والظروف
المحيطة بال رد التي تساعد على نمو اإلبداع (أبو جادو  2112وسعادل .)2112
ومما ال يحتاج إلى تأكيد أا تنمية اإلبداع اإلدارم وسد د د د د دديلة المنظمات لتحقيق التميا والت وق

والسدبق في مجال عملها والك ما خمل السعي إلى تنمية الكوادر البشرالة واالادل قدراتها وصق

خبراتها علمياً وعملياً فضدمً عا تطوالر الخطط واالستراتيجيات المامة لتحقيق أهداف المنظمة

وأساليب العم وطرقو م توفير البيئة التنظيمية التي تشج اإلبداع والتجديد ألا إغ ال عنصر

ما هاك العناصد د ددر يقل – نسد د ددبياً – ما فرل اإلبداع والتميا وما أهم أسد د ددباب االهتمام بتنمية
اإلبداع اإلدارم أا المبدعيا هم صد د د د ددانعو الحضد د د د ددارل المادية والروحية فواا تنمية اإلبداع ورعاية
الموهوبيا ضد د د د د د ددرورل ملحة لك أمة ترغب في التقدم واالادهار فواا المبدعيا هم الثرول الحقيقية

لهمدة فواا الددول األقوى هي التي تملدك عددداً كبي اًر ما المبددعيا في مجداالت الحيدال كدافدة (عبد
النور .)1222
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إا اإلبداع اإلدارم هو أحد وس د د د د د ددائ التجديد والتغيير فالتغيير ما هو إال أحد مظاهر اإلبداع

التي تعبر عن ددو .وم النظر للتطورات المحيط ددة بن ددا والن دداتج ددة عا ثورل المعلوم ددات واالن ج ددار
التكنولوجي وم االادل حدل المنافسدد د د د ددة بيا الشد د د د د ددركات وتنوع حاجات األفراد واالادل طموحاتهم

أحدثت وأوجدت مشد د د د د د ددكمت عديدل؛ لالك على المنظمات أا تسد د د د د د ددتجيب لهاك التطورات بإحداث

التغييرات والتعديمت التي تتواكب م هاك التطورات .ويصد د د د د د ددعب تحقيق الك إال بوجود األفكار

الجديدل واألس د د د دداليب الحديثة التي تس د د د ددتجيب لهاك التغيرات المس د د د ددتمرل حيث إنها تتطلب مهارات

إبداعية (شقورل .)2112

بينمدا يرى جوتبدا ( )2112بدأا اإلبدداع أصد د د د د د ددبا أحدد العوامد الهدامدة المسد د د د د د دداهمة في االادهار

االقتصادم .فقد قامت العديد ما الدول بعم استثمارات كبيرل في مجال البحث والتطوالر وباتت
تحص ددد الماالد ما ب ار ات االختراع على الدوام بينما نجد بعض الدول ترص ددد اس ددتثمارات ض ددئيلة

أو حتى ال تقوم بالك في مجال اإلبداع فوااا ما قارنا بيا هاتيا ال ئتيا ما الدول فس د د د د د ددنجد بأا

الدول التي تهتم باإلبداع في أنشطتها تواص التمت باقتصاد أكثر نمواً ما األق إبداعاً.

وحسددب ما أورد العجلة ( )2112نقمً عا النمر ( )1222فإنو يمكا إجمال اإليجابيات التي توفرها

ظاهرل اإلبداع في المنظمات على النحو التالي:

 .1القدرل على االس ددتجابة لمتغيرات البيئة المحيطة مما يجع التنظيم في وضد د مس ددتقر إا
يكوا لديو االستعداد لمواجهة هاك التغيرات بشك ال يؤثر على سير العمليات التنظيمية.

 .2تحسيا خدمات التنظيم بما يعود بالن

على التنظيم وال رد.

 .2المس د د د د د د دداهمددة في تنميددة القدددرات ال كرالددة والعقليددة للعددامليا في التنظيم عا طرالق إتدداحددة
ال رصة لهم في اختبار تلك القدرات.

 .1االسدتغمل األمث للموارد المالية عا طرالق استخدام أساليب علمية تتواكب م التطورات
الحديثة.

 .1القددرل على إحدداث التوااا بيا البرامج اإلنمائية المختل ة واإلمكانيات المادية والبش د د د د د د درالة
المتاحة.

 .2حس ددا اس ددتغمل الموارد البشد درالة واالس ددت ادل ما قدراتهم عا طرالق إتاحة ال رص ددة لها في
البحددث عا الجددديددد في مجددال العمد والتحددديددث المسد د د د د د ددتمر ألنظمددة العمد بمددا يت ق م

التغيرات المحيطة.

ومما سددبق يرى الباحث أا اإلبداع اإلدارم هو وسدديلة المنظمات في االبتكار والتجديد وهجر
التقليد والتعام م روح التغيير فوادارتو بنجاح حتى تتمكا ليً فقط ما المواجهة والصمود
ب ما التقدم والنجاح في تحقيق أهداف المنظمة ومواكبة المسد د د ددتجدات والتحديات باالعتماد
على ك ا تها والقدرات اإلبداعية ألفرادها.
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رابعاً :مهارات اإلبداع اإلداري:

هناك مهارات لنبداع اإلدارم أوردها السكارنو ( )2111اإلدارم كما يلي:

 .1طالقة التفكير :ويقصد بها القدرل على إنتاج أكبر عدد ممكا ما األفكار التي ت ي بمطالب

معينة في وقت محدد دوا النظر إلى مستوى هاك األفكار ما حيث الخبرل والطمقة
والمهارل والتي تتمث في األل اظ واألشكال واألشيا .

 .2مرونة التفكير :ويقصد بها القدرل على تغيير الااوية الاهنية التي ينظر ما خملها إلى
األشيا والمواقن المتعددل بحيث يستطي الموظن أا يتحرر ما القصور العقلي

والتحرك إلى ال ئات المختل ة لهفكار دوا التركيا في فئة واحدل منها ويعد االنتقال بيا
المئات دليمً على المرونة وسهولة تغيير الموقن العقلي.

 .2أصالة التفكير :ويقصد بها إنتاج أفكار جديدل أو مستوى الخبرل فيما يقدم الموظن ما
استجابات غير مألوفة بالنسبة لموضوع ما.

 .1الخيال الخالق :المقصود بها القدرل على التخي واختمق العمقات عا طرالق الق ار ات
المتعددل واالجتماعات وتنمية مدارك العق فواث ار معرفتو.
 .1الدافعية الداخلية لإلبداع :أا توفر الواقعية الداخلية للموظن وحماسو لنبداع ومدى إقبالو
عليو كأمر أساسي للت كير اإلبداعي.

 .2الشعور بالمشكالت :هو اإلحساً المبكر للمشكمت واالستشعار بها قب حدوثها.

خامساً :أنواع اإلبداع اإلداري:

اإلبداع هو اإلجادل في إتقاا عم ما فواكمالو بشي ا ما الكمال م اإلتياا بشي جديد.
وليً اإلبداع تحسيا أدا عم ما بمهارل عالية فحسب ب المساهمة في التطوالر نحو األفض

فواضافة شي جديد بعد أدا العم بالمهارل المامة .وقد أصبا اإلبداع ضرورل في كافة مجاالت
الحيال المختل ة وعلى مس د ددتويات مختل ة يأتي ال رد والنظام التربوم والقطاع الص د ددناعي ووس د ددائ
اإلعمم ومؤس د دسد ددات المجتم في طليعة هاك المسد ددتويات (رضد ددا  .)2112وصد ددنن العالم إي اا

اإلبداع إلى نوعيا (السكارنو :)2111

 .1اإلبداع اإلداري :الام يشدم على إحداث تغيير في الهيك التنظيمي وتصددميم الوظائن
وعمليات المنظمة وسياساتها واستراتيجيتها ونظمها الرقابية.

 .2اإلبداع الفني :الام يشد د د د د ددتم على تطوالر منتجات أو خدمات جديدل أو إحداث تغييرات

في التقنيات التي تسددتخدمها المنظمة وتغييرات أخرى في فنوا وأس دداليب اإلنتاج فوادخال

الحاسوب إلى العم .
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وأشد د د د ددار  )2001( Daft & Noeإلى أا اإلبداع ال ني عملية تتم ما أس د د د د د

إلى أعلى الهرم

التنظيمي بحيث يتم توليد اإلبداعات ودعمها ما قب المستويات اإلدارالة الدنيا اات الخبرل ال نية

أما اإلبداع اإلدارم فهو عملية فاعلة تتم ما أعلى إلى أسد د د د د د د
ما قب المستويات اإلدارالة العليا.

إا يتم تبني اإلبداع ودعم تطبيقو

ويشار إلى أا كثي اًر ما الدراسات اإلدارالة ترى أا المنظمات تركا بشك مل ت للنظر على
اإلبداع ال ني بشك ي وق تركياها على اإلبداع اإلدارم مما أدى إلى نشو فجول تنظيمية أثرت
بصورل سلبية على أدا المنظمة كك

إا وجدت الدراسات أا المنظمات التي تق فيها هاك ال جول

يكوا أداؤها أفض  .واستنتج الخوالدل أا اإلبداع اإلدارم يمكا أا يأخا واحدل ما الصور اآلتية

(السكارنو :)2111

 اختراع شي جديد (أفكار جديدل أساليب وسائ

خدمات منتجات).

 تجمي أفكار ومعلومات وأساليب مترابطة وتحواللها إلى فكرل جديدل أو منتج جديد.

 االست ادل ما تجارب اآلخرالا في مجاالت جديدل (تطبيقات جديدل) والك بعد تعديلها
وتطوالرها وتكيي ها بما يتم م م الوض الجديد.

 العم على إحداث تغييرات شكلية في المنتج والخدمات ال تتجاوا المظهر العام لو.

أما الصيرفي ( )2112فقد صنن اإلبداع اإلدارم إلى خمسة أنواع:

 .1اإلبداع التعبيري :ويعني الطرالقة التقليدية التي يتميا بها شخل معيا في عم شي ما
أو مااولة مهنة أو ممارسة فا ما ال نوا.

 .2اإلبداع الفني :والتمث ما الناحية الجمالية التي تضاف إلى السل والخدمات كالمظهر
العام للسلعة أو الديكور الام يتميا بو مكاا تقديم الخدمة.

 .2االختراع :ويعني استحداث شي جديد ألول مرل غير أا عناصرك واألج اا المكونة لو
موجودل ما قب

ولكا يتم إدخال تعديمت عليها بحيث تأخا مسا اًر جديداً وتؤدم مهمة

مميال كاختراع الحاسب اآللي.

 .1اإلبداع المركب :ويمث تجمي غير عادم بيا األشيا

توض في أنمواج واحد للوصول إلى معلومة جديدل.

فمثمً يتم أخا أفكار مختل ة حيث

 .1االستحداثات :وتتمث باستخدام شي موجود فعمً ولكا يتم تطبيقو في مجاالت جيدل
(أم يتم فهم المبادي األساسية التي وضعها السابقوا فواعادل تطوالرها والبنا عليها ما

جديد).
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سادساً :عناصر اإلبداع اإلداري:

كما أشار ك ما الضمور ( )2112والصيرفي ( )2112ما خمل البحوث والدراسات

العلمية التي أجمعت على أا اإلبداع يتكوا ما ستة عناصر هي:

 .1اإلحساس بالمشكلة :أم تعرف المشكلة ما جمي جوانبها ألا الك ياالد ما فرل
التوص إلى أفكار جديدل.

 .2وفرة األفكار :وتتمث في قدرل ال رد على توليد األفكار الجديدل وعدم التشكيك بها أو التشدد
في قبولها.

 .2المرونة :معنى المرونة هنا النظر إلى األشيا بمنظور جديد غير ما اعتاد عليو الناً
والقدرل على إعطا استجابات متنوعة تتم م م الموقن المحيط.

 .1األصالة :وتعني ابتعاد اإلنساا عا طرق الت كير التقليدية واكتشاف األفكار الخمقة
والمبدعة.

 .1التفكير االبتكاري :وهو الك الام يترتب عليو تحول كبير وشام في مسار المنظمة وما
ثم يتطلب األمر إعادل ترتيب جمي األوضاع ويصاحب الك التغيير االادل في بعض

العناصر واخت ا عناصر أخرى وظهور عناصر جديدل مؤثرل في مسار المنظمة تلعب

دو اًر في تحقيق أهدافها وهاا النمط ما الت كير غالباً ما يكوا خيالياً وغير متوق
إليجاد رابطة بيا عدل عناصر لم يكا بينها سابق ارتبا .

ويسعى

 .2الثقافة التنظيمية :وتعني إيجاد قيم وأهداف مشتركة بيا العامليا وهي تمث أحد األدوار

الرئيسية للقائد إا يقوم القائد بوض الطرالقة التنظيمية التي يؤدم العاملوا بها أعمالهم

في ضو ثقافة القيم المشتركة والمعتقدات التي تعي

بها المنظمة والموظ وا.

وأشار المغربي ( )2111إلى أا هاك العناصر تشك بمجموعها سمات أساسية عامة يستدل بها
على الشخل المبدع منها:

أ .العق المتسائ الخمق.

ب .القدرل على التحلي .

ج .القدرل على التخي والحدث.

د .الثقة بالن ً.

ه .التمرد على السلطة.

و .الناعة نحو التجرالب.

ا .التقويم الااتي.

37

والرى الباحث أا ك قائد إدارم يستطي أا يبدع ويكتسب المهارات حتى ينق منظمتو إلى

الحالة المنشودل مواكب ًة للتقدم المتسارع في كافة مجاالت الحيال وحيث إا الجامعات أحد تلك
المنظمات المليئة بالطاقات المبدعة والخمقة والمؤهلة علمياً ومهنياً األمر الام يتطلب ما إدارل
تلك الجامعات أا تعيد النظر في أساليبها التقليدية المتبعة في أدائها ألعمالها وتبني أساليب

إبداعية جديدل والعم على حسا استغمل الموارد البشرالة المؤهلة لت جر الطاقات الكامنة لدى

العامليا بها فواتاحة ال رصة لهم للبحث عا الجديد في مجال العم والتجديد المستمر واالبتكار.

سابعاً :السلوك اإلداري والسلوك اإلبداعي:

يختلن السلوك اإلنساني بحسب التخصل والمجال والموقن الام يكوا فيو ال رد فقد

أشار الصيرفي إلى أا السلوك هو جمي أوجو النشا العقلي والحركي والعاط ي واالجتماعي الام

يقوم بو ال رد وهو أيضاً نشا مستمر يقوم بو ال رد لكي يتوافق والتكين م بيئتو ويشب حاجاتو

ويح مشكمتو لالك يتخا السلوك اإلنساني صو اًر شتى (الصيرفي .)2112
والسلوك اإلدارم يعبر عا الحيال العملية داخ المنظمة التي ي ترض أا تمياك بالحركة
والديناميكية وهو سلوك هادف يحتكم إلى العق والبصيرل وعرف بأنو "الدراسة التي تعنى بنشا

المدير وسلوكو وهو يمارً عملو اإلدارم والطرالقة التي يمارً فيها تأثيرك في اآلخرالا" (السكارنو
 2111ل )12؛ (العساف .)1222

أما السلوك اإلبداعي فهو "السلوك أو التصرف المميا الام يمارسو ال رد أو المجموعة في

موق العم وليً بالضرورل أا تنتج عنو خدمات وسل جديدل وأنو سلوك يسبق اإلبداع في

صيغتو النهائية وقد يكوا هاا السلوك إبداعاً في حد ااتو عندما يمارسو ال رد ألول مرل في

المنظمة" (السالم  1222ل .)11

وأشار السكارنو ( )2011إلى أا ما أهم مهام إدارل أم منظمة هو ت جير الملكات اإلبداعية

لدى العامليا ما خمل توفير الظروف الموضوعية التي يعملوا وسطها والت اعلوا معها .وأا
تعم هاك المنظمات على تنمية روح اإلبداع لدى العامليا ما خمل توفير مناخ إبداعي ممئم

لهم وما أهم شروطو المامة:
1
2

توفير مناخ عم

حر يمتاا بالحرالة العالية التي تسما بطرح األفكار ومحاورتها

ومعارضتها دونما أم قيود أو حدود.

قيادل الجماعة أو المنظمة وأهم ما يشتر هنا تميا هاك القيادل بالحافاالة التي تدف ك

فرد أا يكوا مبدعاً ومندفعاً للمشاركة اإليجابية في عم المنظمة كما أا يجب أا تتميا
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القيادل بالمهارل القيادية التي تضما أدال عم فعالة وأخي اًر ضرورل تميا هاك القيادل بالعدالة
والنااهة.

حجم الجماعة أو فرالق العم إا يشتر أا يكوا الحجم كبي اًر بما يسما بتنمية األفكار
فواثرائها وكشن ماالد ما الحلول والبدائ وأا يكوا صغي اًر بما يسما بالت اع الجماعي

2

وضماا روح ال رالق.

وأكد حرالم ( )2112بأنو ال بد أا ينظر إلى إدارل المنظمات الناجحة والمتميال في أدائها فوانجاااتها
على أنها تلك المنظمات التي ت رد لنبداع جانباً ما اهتماماتها وتسخر لو قد اًر ما إمكانياتها

وتحشد لو جهوداً كبيرل تتمث فيما يأتي:

 إيجاد هيكمً تنظيمياً من تحاً وليً مركاالاً.

 تشجي ودعم الثقافة التنظيمية التي تعاا التجارب اإلبداعية.
 االهتمام باالتصاالت ال اعلة في جمي المستويات اإلدارالة.
 تجنب البيروقراطية في تخصيل الموارد.

 التحرر ما الرقابة وتخ ين التشديد على المواعيد النهائية لننجاا.
 إدارل الصراع وت ويض السلطات بشك ناجا.
 االهتمام بالمكافآت المادية منها والمعنوية.

 االهتمام بتحقيق التوجو نحو التجربة والمحاولة وتبني األفكار على غرابتها وغموضها
فواتاحة ال رصة أمام األفراد لتجربتها.
 الحد ما العوائق والتحديات التي تواجو اإلبداع وتاليلها.

وما هنا يرى الباحث أا هناك عمقة وثيقة إلى حد ما بيا السلوك اإلدارم والسلوك اإلبداعي
الك أا منا الثقة للعامليا وتوفير بيئة عم ممئمة ومناسبة لهم وسهولة االتصال وسرعة اتخاا

القرار ك الك يؤثر في السلوك اإلبداعي لدى أفراد المنظمة.

ثامن ًا :مستويات اإلبداع اإلداري:

لنبداع ثمثة مستويات أشار إليها العمياا ( )2111كما يلي:

 .1اإلبداع على المستو الفردي (الذاتي):

وهو اإلبداع الام يتم التوص إليو ما قب أحد األفراد بحيث يكوا لدى العامليا عملية

إبداعية لتطوالر العم

وما مؤشرات األفراد المبدعيا توليد عدد كبير ما األفكار مرونة في

الت كير أصالة فكرالة تقب األفكار الجديدل عدم تجاه وجهات نظر اآلخرالا ورؤية عميقة

وثاقبة.
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 .2اإلبداع على المستو الجماعي:
وهو العم الام يؤدم إلى ابتكار أو تقديم أفكار جديدل ما قب الجماعة بحيث تعم

الجماعة على وض هاك األفكار موض التن يا ما خمل المناقشات ومحاولة إعادل بنا وصياغة

األفكار والمقترحات األصلية م مرور الوقت فوابداع الجماعة أقوى ما اإلبداع ال ردم ما ناحية
التأثير والقبول .وتحتاج المنظمات لنبداع الجماعي لصعوبة االعتماد على اإلبداع ال ردم بسبب
اختمف قدرات األفراد( .السكارنو )2111

 .3اإلبداع على مستو المنظمة (التنظيمي):
وهو اإلبداع الام يتم التوص إليو عا طرالق المنظمة كك

فهنالك منظمات متميال في

مستوى أدائها وعملها وغالباً ما يكوا عم هاك المنظمات نمواجياً ومثالياً للمنظمات األخرى

وحتى تص المنظمات إلى اإلبداع البد ما وجود إبداع فردم وجماعي في المنظمة وقد بينت

الدراسات بأا المنظمات التي تشج العامليا على طرح أفكار جديدل وحرالة النقا

واالهتمام

بآرائهم فوايجاد قنوات اتصال فعالة تسما بتبادل المعلومات بيا األفراد وتشجي التنافً بيا
العامليا وتقديم الدعم المادم والمعنوم للمبدعيا تساعد على تنمية اإلبداع التنظيمي.

تاسعاً :مراحل اإلبداع اإلداري:
وهي:

حدد دروي

الجوانب الرئيسية لنبداع وحدد المراح التي يمر بها اها اإلنساا المبدع

 .1مرحلة اإلعداد أو االستعداد أو التمهيد:
وهي المرحلة التي يتم خملها البحث عا المشكلة ما مختلن جوانبها وكالك ال ترل الامنية
التي يمكا لل رد خملها اكتساب عناصر الخبرل والمهارات المعرفية وأساليب تحديد المشكلة

وكي ية الت كير فيها .وعليو تكوا هاك المرحلة هي مرحلة ظهور ال كرل األساسية لنبداع والتجو
إلى تنمية فكرتو اإلبداعية وأهم ما يميا المبدع في هاك المرحلة التردد والتوتر الن سي

(السكارنو .)2111

عادل ما تكوا غامضة المعالم حيث أنو ال يعبر عنها بصورل
وفي هاك المرحلة فإا األفكار
ً
ل ظية ب غالباً ما تكوا في نطاق التصور البصرم لاا فأنو يتطلب ما ال رد التركيا في

هاك المرحلة وطرح العديد ما األسئلة على ن سو التي يرى أنها قد تساعد على توضيا

المشكلة لهاا فالمرونة والصبر ضرورالاا في هاك المرحلة للقدرل على تعدي األفكار بما
يتناسب م طبيعة المشكلة وكالك التخ ين ما حالة اإلحبا التي يمر بها ال رد بسبب عدم

الوصول إلى ح سرال للمشكلة (هيجاا .)1222
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 .2مرحلة الحضانة:
وتأتي بعد المرحلة األولى وفيها تأخا ال كرل األصلية في التحرر والت رالغ والنشغ ال ناا

بصورل شعورالة بت حل ال كرل األصلية .وفي هاك المرحلة تاداد درجة القلق والتوتر الن سي
للمبدع وليست هناك فترل محددل لتلك المرحلة لكنها تنتهي بأا تصبا ال كرل األصلية واضحة

المعنى محددل اإلطار وفي هاك المرحلة ال يكوا الت كير الواعي عاممً فاألفكار الجديدل
تكوا مختانة تحت مستوى الوعي الن سي أو العقلي منا مرحلة التحضير السابقة وفي هاك
المرحلة تاداد درجة القلق والتوتر الن سي للمبدع وليست هناك فترل محددل لتلك المرحلة لكنها

تنتهي بأا تصبا ال كرل األصلية واضحة المعنى محددل اإلطار كما أنها تمث أدق مراح
اإلبداع وأهمها (الطيطي .)2111

 .2مرحلة اإللهام أو اإلشراق:

يقصد باإلشراق تلك اللحظة التي يت ق فيها الت كير فجأل عا ح أو بوادر ح للمشكلة التي
طالما شغلت حي اًا كبي اًر ما النشا العقلي خمل مرحلتي اإلعداد واالحتضاا وأثنا االنتقال
ما مستوى الوعي الكام بجمي حيثيات المشكلة إلى مستوى المشعور أو ما قب الشعور
الام تتم فيو معالجة البيانات والمعلومات في أعقاب مرحلة التحضير واإلعداد (جرواا

.)2112

 .4مرحلة التحقيق:
وهي آخر مرحلة ما مراح اإلبداع وفي هاك المرحلة يتعيا على المبدع أا يختبر ال كرل

المبدعة ويعيد النظر فيها ليرى ه هي فكرل مكتملة وم يدل أو تتطلب شيئاً ما التغيير
والصق

فهي مرحلة التجرالب لل كرل الجديدل المبدعة (الطيطي .)2111

والعملية المبدعة في هاك الدراسة هي عملية يقوم بها القادل اإلدارالوا في الجامعات .وتجدر
اإلشارل إلى أنو ال يعني بالضرورل أا يمر ك عم إبداعي بهاك المراح على الترتيب فربما

يحدث تداخ بيا هاك المراح في العم اإلبداعي.
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عاش اًر :الذكاء العاطفي واإلبداع اإلداري:

ما خمل العرض السابق لهدبيات المتعلقة باإلبداع اإلدارم والاكا العاط ي نجد أا

هناك ارتباطاً بيا أبعاد الاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم داخ منظمات األعمال حيث يتم استغمل

مهارات الاكا العاط ي في تحسيا وتطوالر وتنمية اإلبداع اإلدارم لهفراد داخ المنظمات.

وحيث تعتبر الموارد البشرالة ما أهم موارد المنظمة فهي المحرك األساسي لك النشاطات

التي ينتج عنها تحوال المدخمت إلى مخرجات وم أا المنظمات تشم عناصر متعددل كاألعمال
والنشاطات والموارد المتاحة واآلالت إال أا العنصر اإلنساني يعتبر ما أهم هاك العناصر فهو

الام ينظم والواع األعمال والوفر الموارد ويستخدمها ومهما بلغت المنظمة ما التطور في تصميمها
للهيك التنظيمي وخطو اإلنتاج ونظم الرقابة إال أا المنظمة قد ت ش بسبب تعيينها ألفراد غير

مناسبيا وال يتمتعوا بقدرات كافية تجعلهم غير قادرالا على العم اإليجابي لصالا المنظمة

(أبوتايو .)2112

وما خمل اطمع الباحث وجد دراسات تناولت العمقة بيا الاكا العاط ي واإلبداع

اإلدارم وتوصلت معظم هاك الدراسات إلى أا الاكا العاط ي يمكا استخدامو للتنبؤ بمهارات

اإلبداع اإلدارم وما هاك الدراسات:

اكر  )2007( Yuvaraj & Srivastavaأنو البد للمنظمات ما تحقيق اإلبداع اإلدارم
والتركيا على ال عالية اإلدارالة حيث أشارت الدراسات إلى عوام النجاح لل رد المعتمدل على

الاكا العقلي فقط ال تتجاوا  %22بينما النسبة الباقية  %22ترج المتمك ال رد مهارات الاكا

العاط ي وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم
وال عالية اإلدارالة الام يعني ضمناً أا الاكا العاط ي يجب أا يكوا جا اً ما المنظمة بشك

ضمني.

بينما اكر  )2112( Lassk & Shepherdيشهد عالمنا الحالي تطو اًر مطرداً وسرالعاً في

بيئتو التنافسية وتغيرات كبيرل في بيئة عم المنظمات والجب على المنظمات االست ادل الكاملة
ما امكانياتهم اإلبداعية في تحقيق التقدم واالادهار للمنظمة وكي تبقى المنظمة على قيد الحيال.

الك يحتاج إلى تعاالا األدا اإلبداعي على المدى الطوال  .وقد أظهرت األبحاث الحديثة أا القائد

الام يتمت بمهارات الاكا العاط ي قادر على المضي قدماً والدعم اإليجابي ألدا عم المنظمة
اإلبداعي وكانت نتائج هاك الدراسة وجود عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي واإلبداع لرج

المبيعات كما أا الاكا العاط ي لرج المبيعات يعاا اإلبداع والؤدم إلى نتائج إيجابية ألعمال

رج المبيعات.
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وأورد  )2111( Jamesأا المنظمات الكبيرل تعم

على وض الاكا العاط ي ما

األساسيات عند اختيار موظ يها وكالك تهتم في تطوالر أدا الموظ يا وفعاليتهم وسلوكياتهم

بحيث تجد هاك المنظمات أنو كلما كاا الشخل أكثر اكا ً عاط ياً كاا بالك أكثر قدرل على
إقامة عمقات صحية م اممئو في العم فتطوالر الاكا العاط ي يعني تطوالر مواطنيا صالحيا
للمنظمة.

خالصة المبحث:
إا اإلدارل هي المسد دؤولة عا توجيو س ددلوك وتصد درفات األفراد داخ المنظمة نحو تحقيق

أهداف معينة كما أا العملية اإلدارالة هي عملية اجتماعية حيث أنها تتضما العمقات المتداخلة
بيا األفراد كما أا نشد ددا اإلدارل هو نشد ددا متميا وأنها عملية فرالدل تحتاج إلى قدر مرت

ما

المهارل والمعرفة وحتى تكوا المنظمة في القمة البد وأا تواكب التطور ولا تس د د د ددتطي المنظمة
أا تتطور دوا إتاحة المناخ التنظيمي المس د د د د د دداعد والداعم لنبداع على مسد د د د د د ددتوى ال رد والجماعة
والمنظمدة كك

كما أا تطور المنظمة رهيا تطور اإلنسد د د د د د دداا ونموك وارتقائو ويسد د د د د د دداعد اإلبداع

اإلدارم في تجنب حدوث المشكمت قب حدوثها السيما ح المشكمت بطرق اقتصادية وحديثة.

وقد تطرق هاا المبحث إلى م هوم اإلبداع اإلدارم وتبيا أا آ ار الباحثيا والكتاب تباينت

حول م هوم اإلبدداع ولكنهم ات قوا على أا اإلبدداع اإلدارم يخلل إلى ابتكدار أفكار جديدل وقابلة

للتن يدا كمدا تطرق هداا المبحدث إلى خصد د د د د د ددائل وأهمية ومهارات ومسد د د د د د ددتويات ومراح اإلبداع

اإلدارم كما تبيا أيضد د د د د د داً ما خمل هاا المبحث أنو ما إاا تم االهتمام بالاكا العاط ي في ك
مراح عم المنظمة وفي جمي المس د ددتويات اإلدارالة في المنظمة فإنو س د دديكوا لو األثر الكبير
على االادل مسد د د ددتويات اإلبداع اإلدارم لدى العامليا في المنظمة والام بدورك سد د د دديؤدم إلى تقديم

خدمات متميال للعمم والجمهور حسب طبيعة عم المنظمة مما يؤدم إلى االادل رضا العمم
عا أدا وعم المنظمة والام يعتبر أكبر مصدر قول للمنظمة.
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املبحث الثالث

مقدمة:

اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة

لم تنشد د ددأ الجامعات ال لسد د ددطينية كاسد د ددتجابة للتطور الحضد د ددارم فحسد د ددب فوانما كضد د ددرورل
لمواجهة الصد د دراع الحض د ددارم أيضد د داً .وظلت الجامعات ال لس د ددطينية تس د ددعى إلى ترس د دديم وجودها
وكينونتها كي تتمكا ما تحم مسد د ددؤوليتها في ترسد د دديم الهوية الوطنية ال لسد د ددطينية التي شد د ددكلت

التحددم األهم في رسد د د د د د ددالتهدا إلى جداندب اهتمدامها بمرتكاات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة
المجتم  .ولالك كانت المهمة ص د د ددعبة منا البداية وانعقدت المس د د ددؤولية بحجم المهمة .فواا أم
تصدددع في األدا لمؤس دسددات التعليم العالي ال لسددطيني يعني انهيار صددرح حضددارم يشددك قلعة

الصمود الوطني في وجو االحتمل وسياسات طمً الهوية.

إا قانوا التعليم العالي ال لسد ددطيني رقم  111لسد ددنة ( )1222أشد ددار إلى أهداف التعليم العالي التي
تتمث في اآلتي:

 .1فتا المجال أمام جمي الطلبة المؤهليا لملتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الك ا ات العلمية في

الداخ والخارج وتنميتها.

 .2تشد د د د د د ددجي حركة التألين والترجمة والبحث العلمي ودعم برامج التعليم المسد د د د د د ددتمر التي تقدمها
مؤسسات التعليم العالي ال لسطينية.

 .2تمكيا المجتم ال لس د د د د د ددطيني ما التعام م المس د د د د د ددتجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية
واستثمارها وتطوالرها.

 .1اإلس د د د ددهام في تلبية احتياجات المجتم ال لس د د د ددطيني ما الكوادر البشد د د د درالة المؤهلة في مختلن
المجاالت العلمية الثقافية.

 .1توثيق أطر التعاوا العلمي م الهيئات العلمية والدولية ودعم وتطوالر مؤسسات التعليم العالي
ومراكا البحث العلمي.

 .2العناية بد ارسد ددة الحضد ددارل العربية واإلسد ددممية فواكسد دداب الطلبة مهارات الت كير الناقد وتشد ددجي
اإلبداع واالبتكار العلمي والقدرل على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلمي.

 .2تنميددة القيم العلميددة والروحيددة وتنش د د د د د د دئددة أفراد منتميا لوطنهم وعروبتهم وتعاالا روح التعدداوا
والعم الجماعي لدى الطلبة.

 .2اإلسددهام في تقدم العلم وصددوا الحرالات ونااهة البحث العلمي وبنا الدولة على أسددً تضددما

سيادل القانوا واحترام الحقوق والحرالات العامة.
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لقد أضاف الباحث نبال مختصرل عا الجامعات ال لسطينية في قطاع غال التي شملتها

الدراسة والتي منها جامعة األاهر والجامعة اإلسممية وجامعة األقصى والتي تعتبر ما أكبر
وأقدم الجامعات في قطاع غال كما واستثنى الباحث جامعة القدً الم توحة نظ ًار لتواجد إدارتها

العليا في الض ة الغربية وصعوبة التواص معهم.

أوالً :جامعة األزهر – غزة:

()2111 http://www.alazhar.edu.ps/

جا ت جامعة األاهر-غال مؤسسة للتعليم العالي لتلبي طموحات الشعب ال لسطيني ولتكوا

عنواناً لقدرل هاا الشعب على البال والعطا

وقد كاا قرار سيادل الرئيً الشهيد ياسر عرفات -

رئيً دولة فلسطيا-بإنشا هاك الجامعة هادفاً إلى غرً الشباب ال لسطيني في بلدك ومد جاورك

فيها وقد نمت هاك الجامعة نمواً سرالعاً يستحق ك اإلعجاب والتقدير.
بدأت جامعة األاهر بكليتيا فقط هما :كلية الشرالعة والقانوا (الحقوق اآلا) وكلية التربية وفي

العام 1992م تم إنشا أرب كليات أخرى هي :الصيدلة-الاراعة-العلوم-اآلداب والعلوم اإلنسانية
ثم أضي ت لها في العام  1222كلية سابعة وهي كلية االقتصاد والعلوم اإلدارالة.

وفي مرحلة أخرى ما مراح تطور الجامعة وفي العام 1222م تم إنشا كلية العلوم الطبية

التطبيقية تلبي ًة الحتياجات المجتم ال لسطيني القادر على الخوض في مجال التخصصات العلمية

الدقيقة ثم تلى إنشا هاك الكلية في العام 1222م الموافقة على إنشا كلية طب فلسطيا فرع

جامعة األاهر-غال لتكوا أول كلية طب بشرم في قطاع غال.

في العام 2111م ق ات الجامعة ق ال نوعية مواكبة للتطور الهائ في علوم الحاسوب

وتكنولوجيا المعلومات فكاا قرارها الحكيم بإنشا الكلية العاشرل في الجامعة وهي كلية الهندسة
وتكنولوجيا المعلومات.

استمرت الجامعة تتطل لخدمة المجتم ال لسطيني فكاا القرار بإنشا كلية الدكتور حيدر

عبد الشافي لطب األسناا في العام 2112م والمعتمدل ما و اارل التربية والتعليم العالي لتوفير فرصة

دراسة طب األسناا في الوطا.

في العام 2112م تم إعادل ت عي كلية الشرالعة بالجامعة لتنطلق ما جديد مركا هداية

للشباب الجامعي ومصدر إشعاع إسممي متخصل تمتد آثارك عبر فلسطيا إلى العالم اإلسممي
الام يتطل إلى ماالد ما الدراسات اإلسممية والشرعية.
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رؤية الجامعة:

جامعة األاهر-غال تسعى إلى التميا واإلبداع والرقمية؛ لتكوا ضما الجامعات المرموقة

فلسطينياً وعربياً ودولياً ولتكوا مرك اًا لنشعاع العلمي والبحثي والتنموم للمجتم ال لسطيني المبني
على الجودل الشاملة والتحسيا المستمر.

رسالة الجامعة:

جامعة األاهر هي مؤسسة تعليم مستقلة غير ربحية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتم

ال لسطيني والعربي ما موارد البشرالة المؤهلة في التخصصات المعرفية المختل ة والبحوث العلمية
التطبيقية والتنمية المستدامة م

التركيا على توظين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

والمحافظة على أصالة التراث العربي اإلسممي وااللتاام بمبادي حقوق اإلنساا التي تشم العدالة

والمساوال وااللتاام بحكم القانوا والش افية والتساما واالحترام وعدم التميا والتنوع والشراكة ألصحاب

المصلحة.

األهداف االستراتيجية للجامعة:

 .1تطوالر قدرات الطاقم األكاديمي واإلدارم والعمليات اإلدارالة المساندل للبرامج التعليمية
والبحث العلمي وخدمة المجتم .

 .2تطوالر البرامج األكاديمية لتلبية احتياجات العم ال لسطيني والعربي ما خمل خلق بيئة
تعليمية اات جودل عالية .

 .2المساهمة في تحسيا مستوى المعرفة كأساً لصن السياسات حول تطوالر جامعة األاهر
والتنمية المستدامة للمجتم ال لسطيني.

 .1ربط الجامعة بالمجتم ال لسطيني ما خمل تقديم الخدمات االستشارالة والتدرالبية والبحثية
والعم التطوعي.

 .1تحسيا العمقات الدولية لجامعة األاهر وتعاالا قدراتها على الوصول إلى مصادر التموال
ال لسطينية والعربية واإلسممية والدولية.

ثاني ًا :جامعة األقصى:

()2111 http://www.alaqsa.edu.ps/

تطورت جامعة األقصى عا معهدم المعلميا والمعلمات اللايا تأسسا عام 1211م تحت

إدارل الحكومة المصرالة وكاا الهدف آنااك هو إعداد المعلميا وتأهيلهم وفي عام 1991م تطور
المعهد إلى كلية عرفت بكلية التربية الحكومية ومنا الك الحيا أخات الكلية تتنامى شيئاً فشيئاً

في خططها التعليمية وأقسامها العلمية وأساتاتها وطمبها وخرجت الكثير ما المدرسيا والباحثيا

اوى الك ا ل العلمية والتربوية العالية ما حملة البكالورالوً والليسانً والماجستير والدكتوراك عبر
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برنامج الدراسات العليا المشترك م جامعة عيا شمً بجمهورالة مصر العربية وم بداية العام

حاليا ثماني كليات
الجامعي  2111/2111تم تحوال الكلية إلى جامعة األقصى .تضم الجامعة ً
هي :كلية مجتم األقصى كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية التربية كلية العلوم التطبيقية

كلية اإلعمم كلية ال نوا الجميلة كلية التربية البدنية والرالاضية كلية العلوم اإلدارالة وجارم
العم حالياً على اعتماد كليتيا جديدتيا هما :كلية العلوم الطبية كلية تكنولوجيا المعلومات.

أما بالنسبة للدراسات العليا فقد تأسً البرنامج المشترك للدراسات العليا عام 1994م والك بيا
جامعة األقصى وكليتي البنات والتربية في جامعة عيا شمً في جمهورالة مصر العربية الشقيقة

والك إلتاحة ال رصة للطلبة والعامليا في أقسام الجامعة وكلياتها المختل ة إلتمام تعليمهم العالي

ما خمل الدراسة في برنامج الدبلوم العام والخال وبرنامج الماجستير والدكتوراك ثم توس

برنامج الدراسات العليا نتيجة اإلقبال الملحوظ ما مؤسسات التعليم العالي في داخ محافظات
غال والض ة الغربية وما مؤسسات الوطا المختل ة والك ليتيا فرصة الدراسات العليا لقطاع

واس ما الدارسيا في الوطا .وفي العام 2112م حصلت الجامعة على اعتماد لمنا درجة
الماجستير ما ن ً الجامعة في التخصصيا :اللغة العربية اإلرشاد الن سي والجامعة بانتظار

اعتماد العديد ما برامج الدراسات العليا األخرى.

رؤية الجامعة:

تسعى جامعة األقصى أا تكوا متميال بيا الجامعات ال لسطينية واإلقليمية في مجاالت

التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتم المبنية على ثقافة الجودل الشاملة.

رسالة الجامعة:

جامعة األقصى هي مؤسسة تعليم ا
عال حكومية فلسطينية تهدف إلى إعداد إنساا ماود

بالمعرفة والمهارات والقيم ولديو القدرل على التعلم المستمر وتوظين تكنولوجيا المعلومات ما خمل
برامج بنا القدرات التعليم الجامعي البحث العلمي تنمية وخدمة المجتم  .تلتام جامعة األقصى

خمل تحقيقها لرؤالتها بالثقافة العربية واإلسممية ومبادي حقوق اإلنساا التي تشم المسؤولية

وااللتاام بحكم القانوا الش افية االحترام التساما العدالة المساوال التمكيا المشاركة ألصحاب

المصلحة.

األهداف االستراتيجية:

تسعى الجامعة إلى نشر المعرفة وتعميق جاورها وخدمة المجتم ال لسطيني وتطوالرك خاصة

والمجتم العربي واإلنساني عامة في إطار فلس ة تستند إلى الم اهيم الوطنية وتراث الحضارل

العربية واإلسممية وتسعى لتحقيق هاا الهدف ما خمل:
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 تعاالا التطوالر المؤسسي لجامعة األقصى ما خمل تحسيا ك ا ل الدعم المساند للعملية
التعليمية التعلمية والبحث العلمي وخدمة المجتم .

 تحسيا جودل البرامج األكاديمية في الجامعة ما خمل توفير بيئة تعليمية تعلمية فاعلة.

 المساهمة في تحسيا المعرفة وال هم كأساً لدعم اتخاا الق اررات وصن السياسات حول
قضايا جامعة األقصى والمجتم ال لسطيني ما خمل التشبيك م المؤسسات والمراكا
التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتم المدني على المستوى المحلى واإلقليمي والعالمي.

 المساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتم ال لسطيني ما خمل تقديم الخدمات
التعليمية والتدرالبية والبحثية واالستشارالة والعم التطوعي والك بالشراكة م المؤسسات
الرسمية ومؤسسات المجتم المدني والقطاع الخال.

 تطوالر نظام تعليمي مهني متوسط يرتكا على التميا واإلتقاا واللبي احتياجات المجتم
التنموية.

ثالثاً :الجامعة اإلسالمية – غزة:

()2111 http://www.iugaza.edu.ps/

تأسست الجامعة اإلسممية بغال في العام 1978م وهي مؤسسة أكاديمية مستقلة ما

مؤسسات التعليم العالي في فلسطيا تعم بإشراف و اارل التربية والتعليم العالي ال لسطينية وهي
عضو في اتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات اإلسممية ورابطة جامعات البحر األبيض

المتوسط واالتحاد الدولي للجامعات وتربطها عمقات تعاوا بالكثير ما الجامعات العربية
واألجنبية.

بدأت الجامعة االسممية بصورل أولية بكلية الشرالعة والقانوا وكلية أصول الديا وقسم

اللغة العربية بدأت الجامعة تتوس بشك كبير فم افتتاح الجامعة عام 1222م بدأ الطمب

يدرسوا في كليتي الشرالعة وقسم اللغة العربية (نوال كلية اآلداب) وفي العام الجامعي 1221-1222

افتتحت كليتا أصول الديا والتربية وفي العام التالي افتتحت كليتا التجارل والعلوم وفي العام

الجامعي  1222-1221قررت الجامعة افتتاح كلية التمرالض إال أنها اضطرت لتأجي الك بسبب

رفض سلطات االحتمل لكا الجامعة افتتحت تلك الكلية في العام الجامعي  1222-1222كما

افتتحت في ن ً العام كلية الهندسة وفي العام الجامعي  2111-2111وافتتحت كلية تكنولوجيا
المعلومات وفي عام  2112افتتحت كلية الطب.

رؤية الجامعة:

منارل علمية رائدل للمعرفة والثقافة وخدمة اإلنسانية إلحداث نهضة مجتمعية شاملة.
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رسالة الجامعة:

الجامعة اإلسممية مؤسسة أكاديمية تسعى للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي والحضارم

تعم على مواكبة االتجاهات الحديثة في التعليم العالي والتطور التكنولوجي وتشج البحث العلمي
وتساهم في بنا األجيال وتنمية المجتم في إطار ما القيم اإلسممية.

غايات الجامعة:

 رف مستوى البرامج التعليمية في الجامعة وفقاً لمعايير الجودل.

 االرتقا بالبحث العلمي ودعمو واستثمارك في اتجاك تحقيق التنمية المستدامة.
 تعاالا دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتم .

 ضبط ورف ك ا ل األدا المؤسسي إدارالاً وتقنياً.
 االرتقا بالبيئة الجامعة ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعامليا.

 تدعيم عمقات الشراكة والتعاوا م المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية.
بعد اطمع الباحث على الخطة االستراتيجية لجامعة األقصى تبيا للباحث وجود بعض

األنشطة التي تدعم الاكا العاط ي لدى موظ ي الجامعة حيث تمثلت األنشطة بإعطا دورات
تدرالبية للموظ يا في مجال االتصال والتواص ( 11ساعات تدرالبية) التشبيك ( 1ساعات تدرالبية)

باإلضافة الى مهارات العمقات العامة ( 11ساعات تدرالبية) ولكا تلك األنشطة لم تأخا نصيبها

ما الخطة االستراتيجية مقارنة باألنشطة األخرى كما أا التدرالب المتعلق بمهارات العمقات

العامة كاا مقتص اًر على العامليا في شئوا العمقات العامة.

وبعد االطمع على الخطة االستراتيجية لجامعة األاهر تبيا للباحث وجود بعض األهداف

الخاصة التي تدعم الاكا العاط ي لدى موظ ي الجامعة حيث تمثلت األهداف بتعاالا قدرات

الكادر األكاديمي واإلدارم بمهارات العمقات العامة مهارات القيادل التواص

إدارل الوقت والت كير

اإلبداعي ولكا الخطة االستراتيجية لم تشتم على جمي مهارات الاكا العاط ي ولم تأخا
نصيبها بشك يواام أهميتها.

وفيما يخل اطمع الباحث على الخطة االستراتيجية للجامعة اإلسممية تبيا للباحث

عدم وجود أهداف أو أنشطة تدعم مجال الاكا العاط ي واقتصرت الخطة على وجود غاية تهتم

برف ك ا ل األدا المؤسسي إدارالاً وتقنياً.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 مقدمة.
 المحور األول :الدراسات التي تناولت الاكا العاط ي.
 المحور الثاني :الدراسات التي تناولت اإلبداع اإلدارم.
 المحور الثالث :الدراسات التي تناولت الاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم.
 تعقيب على الدراسات السابقة.
 مدى االست ادل ما البحوث والدراسات السابقة.
 ما يميا هاك الدراسة.
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مقدمة:

تهدف الد ارسد د د د د ددة الحالية إلى التعرف على الاكا العاط ي وعمقتو باإلبداع اإلدارم لهاا

قام الباحث باالطمع على العديد ما الد ارس ددات والبحوث الس ددابقة المتعلقة بعمقة الاكا العاط ي

باإلبداع اإلدارم وصددنن الباحث الد ارسددات السددابقة إلى محاور بما يخدم محاور الد ارسددة الحالية
(الاكا العاط ي اإلبداع اإلدارم).

المحور األول :الدراسات التي تناولت الذكاء العاطفي:
أوالً :الدراسات الفلسطينية:

 .1دراسة (الشوا )5112 ،بعنوان:

"الذكاء العاطفي وعالقته بسلوكيات المواطنة التنظيمية دراسة تطبيقية على بنك فلسطين في
محافظات غزة".

هدددفددت الددد ارسد د د د د د ددة إلى التعرف على العمقددة بيا الدداكددا العدداط ي وسد د د د د د ددلوكيددات المواطنددة

التنظيمية وتم تطبيق الد ارسددة على الموظ يا العامليا في بنك فلسددطيا بمحافظات غال واتبعت

رسد دة ()204
الد ارس ددة المنهج الوصد د ي التحليلي لمناس ددبتو لطبيعة هاك الد ارس ددة وقد بلغ مجتم الد ا

موظن وتم اختيار عينة بلغت ( )250وكانت أدال الد ارس د ددة عبارل عا اس د ددتبانو وقد تم اس د ددتخدام

أسلوب العينة العشوائية الطبقية وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وجود عمقة طردية بيا الاكا العاط ي وسلوكيات المواطنة التنظيمية وأا درجة ممارسة
الاكا العاط ي لدى موظ ي بنك فلسطيا إيجابية بدرجة مرت عة.

 مستويات سلوكيات المواطنة التنظيمية جا ت إيجابية وبدرجة مرت عة.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 العم على االهتمام بأبعاد الاكا العاط ي.

 تطوالر برامج تدرالبية للموظ يا لرف المستوى المعرفي والمهارات الخاصة بالاكا العاط ي
وسلوكيات المواطنة التنظيمية فواج ار الماالد ما الدراسات حول الاكا العاط ي.

 .5دراسة (التلباني )5112 ،بعنوان:

"الذكاء العاطفي والقدرات القيادية لد طلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية (مسار الدراسة باللغة

االنجليزية) في جامعة األزهر-غزة".

هدفت الد ارسد د ددة إلى التعرف على العمقة بيا الاكا العاط ي والقدرات القيادية لدى طلبة

الجامعات وتم تطبيق الد ارس د ددة على طلبة كلية االقتص د دداد والعلوم اإلدارالة (مس د ددار الد ارس د ددة اللغة
االنجلياالة) في جامعة األاهر في قطاع غال واتبعت الد ارسددة المنهج الوص د ي التحليلي لمناسددبتو
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لطبيعة هاك الد ارسددة وقد بلغ مجتم الد ارسددة ( )220ما طلبة الجامعة وكانت أدال الد ارسددة عبارل
عا استبانو وقد تم استخدام أسلوب المسا الشام

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 أا مستوى الاكا العاط ي لدى عينة الدراسة مقبول وأا هناك فرصة لتعاالاك.

 أا الاكا العاط ي مرتبط بالقدرات القيادية خاصة بعد الرفاهية (الوعي بالاات).

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 يمكا تطوالر جوانب الاكا العاط ي ما خمل التدرالب كما أا لصناع القرار دور في
تحسيا الاكا العاط ي للطمب ما خمل توفير فرل التنمية لهم.

 الاكا العاط ي يرتبط إيجابياً م القدرات القيادية للطمب لالك فإنو ينبغي على صناع

القرار التركيا على توفير األنشطة الت اعلية وفرل التحديات التي ما شأنها أا تؤدم
إلى تحسيا القدرات القيادية للطمب والايا هم موظ ي المستقب .

 .3دراسة (أبو عفش )5111 ،بعنوان:

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

هدفت الد ارسددة إلى التعرف على مسددتوى الاكا العاط ي بأبعادك المختل ة وعمقتو ببعض

المتغيرات الشددخصددية والوظي ية عند أفراد العينة باإلضددافة إلى التعرف على مراح اتخاا القرار

ومدى تأثير الاكا العاط ي على فعاليتها وتم تطبيق الدراسة على شرالحة المد ار في مكتب غال
اإلقليمي التاب لهونروا في قطاع غال واتبعت الدراسة المنهج الوص ي التحليلي لمناسبتو لطبيعة

هاك الد ارسددة وقد بلغ مجتم الد ارسددة ( )94مدير وكانت أدال الد ارسددة عبارل عا اسددتبانو وقد تم

استخدام أسلوب المسا الشام

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وجود عمقة اات داللة إحصائية بيا عناصر الاكا العاط ي بشك عام وفاعلية اتخاا
القرار وح المشاك للمد ار في مكتب غال اإلقليمي التاب لهونروا وهاك العمقة تعتمد

على المستوى الام يتمت بو المد ار في ك ما مكونات الاكا العاط ي.

 عدم وجود عمقة اات داللة إحصائية بيا الاكا العاط ي ومقدرل مد ار األونروا على

اتخاا القرار وح المشاك تعاى للجنً والعمر والخبرل والمؤه العلمي والدرجة الوظي ية
وعدد المشرف عليهم.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
 العم على االهتمام بتطبيق أبعاد الاكا العاط ي في مجال اتخاا القرار والك ما خمل
عقد الدورات التدرالبية والور التطبيقية والندوات والمحاضرات.

 التركيا على استخدام أساليب الاكا العاط ي عند عملية اختيار الموارد البشرالة ليكونوا قادرالا
على اتخاا القرار الصائب وال عال وجعلو جا أساسي ما عملية التطوالر التنظيمي.
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 .4دراسة (بظاظو )2212 ،بعنوان:

"أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظيفي للمدراء العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لل ونروا".
هدددفددت الددد ارس د د د د د د ددة إلى التعرف على أثر الدداكددا العدداط ي على األدا الوظي ي للمددد ار

العدامليا في مكتب غال اإلقليمي التاب لهونروا والخروج بتوصد د د د د د دديات تعم على االادل االهتمام

بهاا الجانب كأحد عوام التميا والت وق الوظي ي وتم تطبيق الد ارس د د ددة على شد د د درالحة المد ار في

مكتب غال اإلقليمي التاب لهونروا في قطاع غال واتبعت الد ارس د د د د د ددة المنهج الوصد د د د د د د ي التحليلي
لمناسددبتو لطبيعة هاك الد ارسددة وقد بلغ مجتم الد ارسددة ( )92مدير وكانت أدال الد ارسددة عبارل عا
استبانو وقد تم استخدام أسلوب المسا الشام

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وجود عمقة اات داللة إحصائية بيا الاكا العاط ي بمكوناتو الثمثة حسب نمواج سينج
وفاعلية األدا المهني بأبعادك األربعة (قيادل فرق العم

إدارل العمقة باآلخرالا القدرل

على تح يا العامليا معنوياً القدرل على إدارل الصراع وح النااع).

 ليً هناك أثر لعام الجنً والدرجة الوظي ية وعدد سنوات الخدمة على مستوى الاكا
العاط ي لدى المد ار العامليا في مكتب األونروا فوانما هناك أثر لعام العمر حيث وجد
أنو يؤثر بشك مباشر على النضوج االن عالي وهاا نتيجة الخبرل في الحيال التي تكتسب
نتيجة مخالطة أصناف متنوعة ما الناً.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 عقد ندوات ومحاضرات دورالة وور

عم حول م هوم الاكا العاط ي والك لرف

المستوى المعرفي لدى المد ار فيما يخل الاكا العاط ي كم هوم جديد في الحق اإلدارم.

 إدراج أسئلة ضما اختبارات ومقابمت التوظين ت حل مستوى الاكا العاط ي عند
المتقدميا للوظي ة.
 .5دراسة (األسطل )2212 ،بعنوان:

"الذكاء العاطفي وعالقته بمهارات مواجهة الضغوط لد طلبة كليات التربية بجامعات غزة".
هدفت الد ارسد ددة إلى التعرف على العمقة بيا الاكا العاط ي ومهارات مواجهة الضد ددغو

لدى طلبة كليات التربية بجامعات غال وتم تطبيق الد ارسد ددة على طلبة المسد ددتوى الراب الملتحقيا
بكليات التربية بالجامعات (اإلسددممية األاهر األقصددى) في قطاع غال واتبعت الد ارس ددة المنهج

الوص د د ي التحليلي لمناسد ددبتو لطبيعة هاك الد ارسد ددة وقد بلغ مجتم الد ارسد ددة ( )5252طالباً وطالبة
وتم اختيار عينة بلغت ( )402وكانت أدال الد ارسدة عبارل عا اسدتبانو وتوصـلت الدراسة إلى أهم
النتائج التالية:
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 وجود مستوى ( )%22.12ما الاكا العاط ي لدى طلبة كليات التربية بجامعات غال
موض البحث .ووجود مستوى ( )%22.21ما مهارات مواجهة الضغو لدى طلبة كليات
التربية بجامعات غال موضوع البحث.

 وجود عمقة ارتباطية طردية بيا مستوى الاكا العاط ي العام وبيا الدرجة الكلية لمهارات
مواجهة الضغو

فكلما ااد مستوى الاكا العاط ي ااد مستوى مهارات مواجهة الضغو .

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
 إنشا مراكا علمية متخصصة لتاوالد الطلبة وتنمية قدراتهم على الاكا العاط ي.

 االست ادل ما ال ئة التي تتمت بدرجات عالية ما الاكا العاط ي في كافة مؤسسات
المجتم ال لسطيني واالهتمام بالاكا العاط ي فواكسابو للطلبة.

ثانياً :الدراسات العربية:

 .1دراسة (غيث والحلح )5112 ،بعنوان:

"مستو الذكاء العاطفي لد طلبة الجامعة الهاشمية في ضوء متغيرات التخصص العلمي
والنوع االجتماعي والتحصيل األكاديمي".

هدفت الد ارس د ددة إلى الكش د ددن عا مس د ددتوى الاكا العاط ي لدى طلبة الجامعة الهاش د ددمية

ومعرفة فيما إاا كانت هناك فروق في مسد د د د د ددتوى الاكا العاط ي تبعاً لمتغير التخصد د د د د ددل والنوع
االجتماعي والتحصد ددي الد ارسد ددي وتم تطبيق الد ارسد ددة على طلبة الجامعة الهاشد ددمية في األردا

واتبعت الد ارسددة المنهج الوص د ي التحليلي لمناسددبتو لطبيعة هاك الد ارسددة وقد بلغ مجتم الد ارسددة

( )09990طالباً وطالبة وتم اختيار عينة بلغت ( )500وكانت أدال الدراسة عبارل عا استبانو وقد
تم اختيار عينة طبقية عشوائية ما مجتم الدراسة وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 وجود مستوى مرت

ما الاكا العاط ي لدى طلبة الجامعة الهاشمية.

 ال توجد فروق اات داللة إحصائية بيا متوسطات الاكا العاط ي للاكور واإلناث بينما
توجد فروق اات داللة إحصائية تعاى لمتغير التخصل والتحصي األكاديمي.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
 إج ار الماالد ما الدراسات التي تتناول برنامج الاكا العاط ي.

 إقامة ندوات وور عم تعرف الطلبة بأهمية الاكا العاط ي.
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 .5دراسة (طالفحة )5113 ،بعنوان:

"أثر الذكاء العاطفي والقدرة على حل المشكالت في التحصيل األكاديمي لد

الجامعية األولى في جامعة مؤتة".

طلبة السنة

هدفت الد ارس د د د ددة إلى معرفة أثر ك ما الاكا العاط ي والقدرل على ح المش د د د ددكمت في

التحص د د ددي األكاديمي لدى طلبة الس د د ددنة الجامعية األولى وتم تطبيق الد ارس د د ددة على طلبة الس د د ددنة
الجامعية األولى في جامعة مؤتة في األردا واتبعت الد ارسددة المنهج الوص د ي التحليلي لمناسددبتو

لطبيعة هاك الدراسة وقد بلغ مجتم الدراسة ( )2295طالباً وطالبة وتم اختيار عينة بلغت ()429

وكانت أدال الد ارس ددة عبارل عا اس ددتبانو وقد تم اختيار عينة طبقية عشد دوائية ما مجتم الد ارس ددة

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وجود عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي والقدرل على ح المشكمت ما جهة والتحصي

األكاديمي ما جهة أخرى فوامكانية التنبؤ بالتحصي األكاديمي ما خمل الاكا العاط ي
والقدرل على ح المشكمت.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 إج ار الماالد ما الدراسات التي تتناول عمقة الاكا العاط ي بمتغيرات شخصية أخرى
مث داف اإلنجاا وأنما الشخصية وأنما التعلم للوقوف على فهم أفض لهاا المتغير
وعواملو ومتغيراتو.

 توظين استراتيجيات وطرق تدرالً تقوم على ح المشكمت ما أج تنمية مهارات الطلبة
على ح المشكمت والسيما في التخصصات اإلنسانية.
 .3دراسة (بكر ،)5115 ،بعنوان:

"المدير المتميز ودوره الفعال في قيادة األداء بالذكاء العاطفي بالتطبيق على قطاع االتصاالت
بمصر".

هدفت الد ارس ددة إلى قياً مدى فعالية المد ار العامليا في قطاع االتص دداالت بمص ددر في
كي ية تحقيق مهارل األدا القائمة على الاكا العاط ي وتم تطبيق الد ارسددة على القيادات اإلدارالة

العليا والمتوسد ددطة والمباش د درل في قطاع االتصد دداالت في مصد ددر واتبعت الد ارس ددة المنهج الوص د د ي
التحليلي لمناسد د ددبتو لطبيعة هاك الد ارسد د ددة وكانت أدال الد ارسد د ددة عبارل عا اسد د ددتبانو وقد تم اختيار
عينة طبقية عشد د دوائية ما مجتم الد ارس د ددة بلغت ( )111قائد إدارم وتوصــــلت الدراســــة إلى أهم

النتائج التالية:

55

 إا مهارات القيادات اإلدارالة بوجو عام في القطاع مح الدراسة نحو مهارل تحقيق متطلبات
اإلدارل القائمة على الاكا العاط ي ومدى تأثيرها على نجاح العم وتحسيا األدا فيو
تتسم بالقصور والسلبية.

 توجد اختمفات جوهرالة أيضاً بيا اتجاهات مديرم اإلدارل العليا ومديرم اإلدارل المتوسطة
ومديرم اإلدارل المباشرل في القطاع مح الدراسة نحو عناصر ومتطلبات تحقيق مهارل

اإلدارل القائمة على الاكا العاط ي كما أا درجة القصور لدى مديرم اإلدارل العليا أق

ما مديرم اإلدارل المتوسطة ومديرم اإلدارل المباشرل.

 توجد اختمفات جوهرالة أيضاً بيا اتجاهات المد ار الاكور والمديرات اإلناث في القطاع
مح الدراسة نحو عناصر ومتطلبات تحقيق مهارل اإلدارل القائمة على الاكا العاط ي.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 ضرورل تحسيا وتطوالر بيئة العم باستمرار وخلق بيئة عم جاابة ومح ال للعامليا؛
للمساهمة في رف مستوى الاكا العاط ي.

 العم على توفير الكوادر البشرالة المتخصصة في تطبيقات الاكا العاط ي ومحاولة
تعاالاك لدى العامليا.
 .2دراسة (مهيرات )5111 ،بعنوان:

"الذكاء العاطفي وعالقته بمهارة اتخاذ القرار لد

بوزارة التنمية االجتماعية".

المرأة األردنية العاملة في المراكز القيادية

هددفدت الدد ارسد د د د د د ددة إلى التعرف على عمقدة الداكدا العاط ي بالقدرل على اتخاا القرار لدى
المرأل العدداملددة في المراكا القيدداديددة وتم تطبيق الددد ارسد د د د د د ددة على و اارل التنميددة االجتمدداعيددة والمراكا

الدرسددة منهج الد ارسددات شددبو التجرالبية وقد
التابعة للو اارل في المملكة األردنية الهاشددمية واتبعت ا
بلغ مجتم الدراسة ( )099امرأل تحت مراكا قيادية وكانت أدال الدراسة عبارل عا استبانو وقد تم

استخدام أسلوب المسا الشام لجمي م ردات مجتم الدراسة وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج

التالية:

 وجود مستوى مرت

ما الاكا العاط ي لدى المرأل األردنية العاملة في المراكا القيادية

بو اارل التنمية االجتماعية.

 وجود عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي وجمي مجاالت اتخاا الق اررات لدى المرأل األردنية
العاملة في المراكا القيادية بو اارل التنمية االجتماعية.
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وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها :تنظيم ور عم ودورات تعنى بكي ية تنمية الاكا العاط ي
لدى جمي العامليا ما أج تنمية الاكا العاط ي فواثرائو.
 .2دراسة (البغدادي )5112 ،بعنوان:

"مستو الذكاء العاطفي لد طلبة الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية وعالقته بمتغيرات

الجنس والعمر والتخصص".

هدفت الد ارس ددة إلى قياً مس ددتوى الاكا العاط ي لدى طلبة الد ارس ددات العليا وتم تطبيق

الد ارس د د د ددة على طلبة الد ارس د د د ددات بجامعة البلقا التطبيقية في المملكة األردنية الهاش د د د ددمية واتبعت

رسد دة ()420
الد ارس ددة المنهج الوصد د ي التحليلي لمناس ددبتو لطبيعة هاك الد ارسد دة وقد بلغ مجتم الد ا

طالباً وطالبة وتم اختيار عينة بلغت ( )052وكانت أدال الدراسة عبارل عا استبانو وقد تم اختيار
عينة طبقية عشدوائية ما مجتم الد ارسددة وتوصــلت الدراســة إلى أهم النتائج التالية :أا مسددتوى
الداكدا العداط ي لدى طلبة الد ارسد د د د د د ددات العليا في جامعة البلقا التطبيقية على جمي أبعاد الاكا

العاط ي مجتمعة حول المتوسدط وعلى بعد العمقات المتبادلة فوق المتوسط .وتوصلت الدراسة

إلى توصيات أهمها:

 إعطا دورات لمدرسي الجامعات في الاكا العاط ي وآليات تنميتو لدى طلبتهم.

 إعداد وبنا برنامج لتنمية الاكا العاط ي لدى طلبة الجامعات ضما الخطط الدراسية
وطرائق التدرالً واالادل وعيهم في موضوع الاكا العاط ي نظ اًر لحداثتو وأهميتو.

ثالثاً :الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ( )Shahid et al., 2015بعنوان:

"العالقة بين الذكاء العاطفي وفعالية تدريس المحاضرات في الجامعات الماليزية العامة والخاصة".
"The Relationship between Emotional Intelligence and Teaching Effectiveness of
"Lecturers in Public and Private Universities in Malaysia

هدفت الدراسة إلى التعرف على العمقة بيا الاكا العاط ي وفعالية تدرالً المحاضرات

وتم تطبيق الد ارسددة عينة عشدوائية ما المحاضدرالا في الجامعات المالياالة العامة والخاصددة بلغت

( )225محاضد اًر واتبعت الد ارسددة المنهج الوصد ي التحليلي لمناسددبتو لطبيعة هاك الد ارسددة وكانت
أدال الدراسة عبارل عا استبانو وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 هناك عمقة إيجابية قوية بيا الاكا العاط ي بأبعادك الخمسة م فعالية التدرالً.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها :ضرورل االهتمام بتطوالر مهارات الاكا العاط ي ما خمل
تدرالب مكثن للمحاضرالا كوا الاكا العاط ي بات ما االحتياجات الهامة للجامعات.
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 .5دراسة ( )Priya & Panchanatham, 2014بعنوان:
" الشخصية وعالقتها بالذكاء العاطفي للمهنيين".

""Personality in Relation to Emotional Intelligence among the Professionals

هدفت الد ارس ددة إلى التعرف على العمقة بيا الش ددخص ددية والاكا العاط ي للمهنييا كما

تهدف إلى التعرف على تأثير المتغيرات الديمغرافية على الشدخصدية والاكا العاط ي وتم تطبيق
الدراسة على عينة عشوائية ما المهنييا في منطقة مادورام في الهند بلغت ( )000مهنياً واتبعت
الد ارسدددة المنهج الوص د د ي التحليلي لمناسد ددبتو لطبيعة هاك الد ارسدددة وكانت أدال الد ارسد ددة عبارل عا

استبانة وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 هناك عمقة إيجابية وهامة بيا الشخصية والاكا العاط ي.
 هناك تأثير كبير للتغيرات الديمغرافية على الشخصية والاكا العاط ي.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 يجب عقد دورات تدرالبية للمهنييا في تنمية الشخصية حيث هناك عمقة إيجابية وهامة
بيا الاكا العاط ي والشخصية.
 .3دراسة ( )Rathi, 2014بعنوان:

"تأثير الذكاء والعمل العاطفي على النتائج التنظيمية في المنظمات الخدمية :نموذج مفاهيمي".
"Impact of Emotional Intelligence and Emotional Labor on Organizational
"Outcomes in Service Organizations: A Conceptual Model

هددفدت الدد ارسد د د د د د ددة إلى التعرف على نمواج نظرم لتدأثير الاكا العاط ي على المخرجات

التنظيمية والمعروفة باألدا الوظي ي ورضد ددا العمم في المؤس د دسد ددات الخدمية م العم العاط ي
لمتغير وسيط واكر اآلثار المترتبة على الك وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 المنظمات الخدمية بشك عام تمتلك قواعد عاط ية واضحة تمليها على الموظ يا والتي
يجب على الموظن أا يستخدمها في تعاملو م العمم .

 المشاعر اإليجابية للموظ يا ينتج عنها نتائج إيجابية للمنظمة وألج الك يطلب ما
موظ ي الخدمات في كثير ما األحياا تنظيم عواط هم والتعبير عنها على النحو الام
أوصتهم بو المنظمة.

 التركيا على تطوالر الاكا العاط ي دوا اكا العم لا يكوا فعاالً أما التركيا على

االثنيا معاً سيؤدم إلى تعاالا أدا الموظ يا وبالتالي يؤدم إلى النجاح التنظيمي.
وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 يجب على المؤسسة أا تركا على توظين األشخال األاكيا عاط ياً والعم على
تطوالر مهارات الاكا العاط ي لدى الموظ يا.
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 .2دراسة ( )Hess & Bacigalupo, 2013بعنوان:

"تطبيق مهارات الذكاء العاطفي على القادة وصناع القرار في المنظمات الغير ربحية".
"Applying Emotional Intelligence Skills to Leadership and Decision Making in
"Non-Profit Organizations

هددفدت الد ارسد د د د د د ددة إلى التعرف على كي ية تطبيق مهارات الاكا العاط ي لتعاالا عمليات

صد د د د د د ددن القرار للقددادل في المنظمددات غير الربحيددة وتوفير قددائمددة مرجعيددة لمس د د د د د د دداعدددل القددادل في

المنظمات غير الربحية في االادل الوعي بالاكا العاط ي وتعاالا عمليات صن القرار وتوصلت
الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 جمي قادل المنظمات غير الربحية يشاركوا في تحقيق الهدف الام يقضي بتحسيا جودل
صن القرار واالست ادل ما مهارات الاكا العاط ي للمساعدل في تحقيق الهدف.

 استخدام مهارات الاكا العاط ي ال تحسا عملية صن القرار فقط ولكنها أيضاً تحسا
العمليات المرتبطة بصن القرار داخ المنظمات غير الربحية.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 ضرورل است ادل المد ار ما مهارات الاكا العاط ي في تحسيا نوعية صن القرار.
 القدرل على فهم مشاعر اآلخرالا وردود أفعالهم يمكا ما خملها التوص إلى نتيجة قرار
أكثر إيجابية.

 ضرورل أا تكوا هناك وجهة نظر عاط ية في عملية بنا وصيانة العمقات بيا الموظ يا.
 .2دراسة ) (Shooshtarian, et. al, 2013بعنوان:

"تأثير الذكاء العاطفي للعاملين على رضاهم الوظيفي ،وأدائهم الوظيفي والتزامهم".

"The Effect of Labor's Emotional Intelligence on Their Job Satisfaction, Job
"Performance and Commitment

هدفت الد ارسد د د ددة إلى التعرف على تأثير الاكا العاط ي في العم على الرضد د د ددا الوظي ي

واألدا الوظي ي وااللتاام لدى العامليا وتم تطبيق الد ارس د د ددة على العامليا في الش د د ددركات العاملة
في صد د ددناعات محافظة فارً في إيراا واتبعت الد ارسد د ددة المنهج الوص د د د ي التحليلي وكانت أدال

رسددة بلغت ()250
الد ارسددة عبارل عا اسددتبانو وقد تم اختيار عينة طبقية عش دوائية ما مجتم الد ا

عاممً وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 التأكيد على أهمية دور الاكا العاط ي وتأثيرك على ظروف العم .
 هناك عمقة اات داللة إحصائية بيا الاكا العاط ي للعامليا وأدائهم الوظي ي.
 ال يوجد أم عمقة بيا الاكا العاط ي للعامليا والتاامهم بالعم .
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 امتمك مهارات الاكا العاط ي -وهي مهارات مرنة وقابلة للتعلم م الاما-سيكوا نتيجتو
االادل وتحسيا ك ا ل الموظ يا وأدائهم الوظي ي.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 يتوجب على الشركات الصناعية -أثنا مرحلة التوظين-التركيا على تقييم قدرل ال رد
على السيطرل على مشاعرك وقدرتو على التعرف على مشاعر اآلخرالا والك ما خمل

اختبار مستوى الاكا العاط ي.

 يجب أا تكوا نتيجة اختبار الاكا العاط ي عام هام في اتخاا قرار التوظين.

 على الموظ يا حضور ورشات عم في مجال الاكا العاط ي والتي يقوم بإجرائها
المختصيا والمستشارالا في هاا المجال.

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت اإلبداع اإلداري:
أوالً :الدراسات الفلسطينية:

 .1دراسة (حويحي )5112 ،بعنوان:

"الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري -دراسة مقارنة بين الجامعات العامة والخاصة
– محافظات غزة".

هدفت الد ارس د د د د ددة إلى التعرف على عمقة الثقافة التنظيمية باإلبداع اإلدارم في الجامعات

ال لسطينية العامة والخاصة – محافظات غال وتم تطبيق الدراسة على جمي الموظ يا اإلداراليا
واألكاديمييا بوظائن إدارالة في الجامعات العامة (األاهر واإلس ددممية) والجامعات الخاص ددة (غال

وفلس د ددطيا) واتبعت الد ارس د ددة المنهج الوصد د د ي التحليلي لمناس د ددبتو لطبيعة هاك الد ارس د ددة وقد بلغ

مجتم الد ارسد د د ددة ( )0092موظ اً إدارالاً وتم اختيار عينة بلغت ( )229وكانت أدال الد ارسد د د ددة عبارل
عا اسدتبانو وقد تم اختيار عينة طبقية عشدوائية ما مجتم الد ارسدة وتوصـلت الدراسة إلى أهم

النتائج التالية:

 وجود درجة مرت عة ما الموافقة ما قب أفراد عينة البحث على مجال اإلبداع اإلدارم
ومجال الثقافة التنظيمية كك في الجامعات العامة والخاصة.

 وجود عمقة اات داللة إحصائية بيا أبعاد الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلدارم في الجامعات
العامة والخاصة.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
 ضرورل التعرف بشك أفض على ميول الموظ يا ورغباتهم واتجاههم لتحسيا األدا .
القررات.
 استثمار الطاقات والقدرات الكامنة لدى الموظ يا بإشراكهم في عملية اتخاا ا
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 تعاالا األعراف التنظيمية التي تعم على تهيئة مناخ يشج على اإلبداع واالبتكار.

 االلتاام ما قب إدارل الجامعات ب هم قدرات الموظ يا اإلبداعية والعم على تطوالرها.
 .5دراسة (أبو جربوع )5112 ،بعنوان:

"واقع بناء فرق العمل ودورها في تنمية اإلبداع اإلداري من وجهة نظر العاملين في وزارة

االقتصاد الوطني – المحافظات الجنوبية".

هدفت الد ارس د د د د د ددة إلى التعرف على واق بنا فرق العم ودورها في تنمية اإلبداع اإلدارم

ما وجهة نظر العامليا في و اارل االقتصد د دداد الوطني (المحافظات الجنوبية) وتم تطبيق الد ارسد د ددة
على العامليا في و اارل االقتص دداد الوطني في المحافظات الجنوبية ما فلس ددطيا واتبعت الد ارس ددة

المنهج الوص ي التحليلي لمناسبتو لطبيعة هاك الدراسة وقد بلغ مجتم الدراسة ( )222عاممً وتم
اختيار عينة بلغت ( )024وكانت أدال الد ارس د د د د ددة عبارل عا اس د د د د ددتبانو وقد تم اختيار عينة طبقية
عشوائية ما مجتم الدراسة وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يوجد دور ل رق العم (العنصر ال ني نمط القيادل سلوكيات األعضا البيئة االجتماعية)

في تنمية اإلبداع اإلدارم لدى العامليا في و اارل االقتصاد الوطني (المحافظات الجنوبية).

 ال يوجد دور للبيئة التنظيمية ل رق العم في تنمية اإلبداع اإلدارم لدى العامليا في و اارل
االقتصاد الوطني (المحافظات الجنوبية).

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 تشجي اإلدارل العليا ألعضا فرق العم على تجربة أساليب جديدل حتى فواا كاا هناك
احتماالً لل ش .

 تقديم الدعم والتشجي المام ل رق العم التي يسودها روح المجاافة فواطمق العناا
ألعضا فرق العم للت كير خارج نطاق اختصاصاتهم وحثهم على خوض تجارب جديدل
غير مألوفة إلنجاا مهامهم.

 .3دراسة (الزاملي )5113 ،بعنوان:

"التمكين وعالقته باإلبداع اإلداري لد مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة".

هدفت الد ارس د د د د د ددة إلى التعرف على التمكيا اإلدارم وعمقتو باإلبداع اإلدارم وتم تطبيق

الد ارسدة على مديرم المدارً في وكالة الغوث الدولية في محافظات غال واتبعت الدراسة المنهج
الوصد د ي التحليلي لمناس ددبتو لطبيعة هاك الد ارس ددة وكانت أدال الد ارس ددة عبارل عا اس ددتبانو وقد تم

اسد ددتخدام أسد ددلوب المسد ددا الشد ددام لجمي م ردات مجتم الد ارسد ددة البالغ ( )211مدي اًر وتوصـــلت

الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
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 أا درجة التمكيا اإلدارم ودرجة ممارسة التمكيا اإلدارم لمجتم الدراسة كبيرل والعمقة
االرتباطية بيا التمكيا اإلدارم واإلبداع اإلدارم موجبة.

 ال يوجد فروق اات داللة إحصائية حول متوسطات تقديرات مجتم الدراسة لدرجة التمكيا
اإلدارم تعاى لمتغيرات (المؤه العلمي عدد سنوات الخدمة المرحلة الدراسية).

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
 مكافأل المد ار المبدعيا في عملهم والك ما باب تح ياهم وتح يا غيرهم على االستمرار
في الت كير اإلبداعي وتخصيل جائال سنوية ألحسا فكرل إبداعية مقدمة ما المد ار .

 توفير الماالد ما التسهيمت المادية والتقنية وال نية التي تساعد في تسيير اإلبداع اإلدارم.
 .2دراسة (أبو الخير )5113 ،بعنوان:
" األ نماط القيادية لد
من وجهة نظرهم".

مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها باإلبداع االداري

هدفت الد ارسد د د د ددة إلى التعرف على عمقة األنما القيادية بمسد د د د ددتوى اإلبداع اإلدارم وتم

تطبيق الد ارسد د ددة على مديرم المدارً الثانوية بمحافظات غال ما وجهة نظرهم واتبعت الد ارسد د ددة
المنهج الوصد د ي التحليلي لمناس ددبتو لطبيعة هاك الد ارس ددة وكانت أدال الد ارس ددة عبارل عا اس ددتبانو

وقد تم اس د د ددتخدام أس د د ددلوب المسدد د ددا الش د د ددام لجمي م ردات مجتم الد ارس د د ددة البالغ ( )121مدي اًر

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 هناك موافقة بدرجة كبيرل على فقرات اإلبداع اإلدارم بشد د د د ددك عام وكالك فقرات األنما
القيادية بشك عام.

 يوجد عمقة طردية متوسطة اات داللة إحصائية بيا النمط الديمقراطي واإلبداع اإلدارم
الترسلي واإلبداع اإلدارم.
وعمقة ضعي ة بيا النمط ا
وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
 إعادل النظر في طرالقة اختيار نواب المد ار بحيث يتم اختيارهم وفق آليات تضما وصول
أصحاب الك ا ات والمبدعيا.

 توفير الحوافا المادية والمعنوية للمبدعيا وربط العمول السنوية بدرجة اإلبداع.
 ضرورل عقد مديرالات التربية والتعليم ورشات عم لمديرم المدارً تناق
وتبيا ماايا ومستوى ك نمط.
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األنما القيادية

 .2دراسة (خلف )5111 ،بعنوان:

"عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لد
اإلسالمية بغزة".

رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة

هدفت الد ارسد ددة إلى التعرف على العمقة بيا امتمك القيادات األكاديمية لعناصد ددر القيادل

التحواللية وتنمية القدرات اإلبداعية وتم تطبيق الد ارس د د د ددة على رؤس د د د ددا األقس د د د ددام األكاديمييا في
الجامعة اإلس د د ددممية في غال واتبعت الد ارس د د ددة المنهج الوصد د د د ي التحليلي لمناس د د ددبتو لطبيعة هاك

الد ارس ددة وكانت أدال الد ارس ددة عبارل عا اس ددتبانو وقد تم اس ددتخدام أس ددلوب المس ددا الش ددام لجمي
م ردات مجتم الدراسة البالغ ( )11رئيً قسم وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 توجد ممارسة للقيادل التحواللية ما قب القيادات األكاديمية في مجتم العينة بدرجة عالية.
 يتوافر اإلبداع اإلدارم لدى مجتم العينة بدرجة عالية.

 ال توجد فروق اات داللة إحصائية حول عمقة القيادل التحواللية باإلبداع اإلدارم لدى
مجتم العينة تعاى للمتغيرات الديموغرافية (العمر سنوات الخبرل والمؤه العلمي).

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 عقد فعاليات متخصصة لمهتمام باألشخال المبدعيا للعم على تنمية قدراتهم وتطوالر
أدائهم وتشجيعهم إلبراا أفض ما لديهم ومكافأتهم على االبتكار واإلبداع مادياً ومعنوياً.

 ضرورل إنشا إدارل خاصة بتنمية الموارد البشرالة لتقوم بدورها في تنمية المهارات اإلدارالة
واإلبداعية لدى العامليا.

 .6دراسة (العجلة )5112 ،بعنوان:

"اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام :دراسة تطبيقية على و ازرات

قطاع غزة".

هدفت الد ارس د د د ددة إلى التعرف على واق اإلبداع اإلدارم وعمقتو بأدا المد ار

وتم تطبيق

الد ارسددة على العامليا بو اارات قطاع غال واتبعت الد ارسددة المنهج الوص د ي لمناسددبتو لطبيعة هاك

الدراسة وقد بلغ مجتم الدراسة ( )0225مدي اًر وتم اختيار عينة بلغت ( )220وكانت أدال الدراسة
عبارل عا استبانو وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية ما مجتم الدراسة وتوصلت الدراسة إلى

أهم النتائج التالية:

 يمتلك المد ار بو اارات قطاع غال جمي القدرات المميال للشخصية المبدعة بدرجة عالية.
 واق اإلبداع واألدا اإلدارم بو اارات قطاع غال بشك عام مقبول.

 عملية تقويم األدا بو اارات قطاع غال ال تتم بشك صحيا وفعال بما يخدم الموظن
والو اارل معاً.
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وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
 إنشا إدارل حاضنة لنبداع اإلدارم أو إنشا ما يسمى (بنك األفكار) تكوا مسؤولة عا
دعم وتشجي المبدعيا والمتمياالا والعم على تنمية مهارات اإلبداع اإلدارم لديهم.

 وض استراتيجية مبنية على معايير دقيقة للكشن عا المبدعيا والموهوبيا ما المد ار

والعم على تدرالبهم لتوفير قيادات إدارالة مؤهلة قادرل على استثمار طاقاتها اإلبداعية في
تطوالر العم .

ثانياً :الدراسات العربية:

 .1دراسة (حاضر )5112 ،بعنوان:

"المناخ التنظيمي وعالقته باإلبداع اإلداري لد

الشرقية".

منسوبي مديرية الدفاع المدني بالمنطقة

هدفت الدراسة إلى التعرف على العمقة بيا المناخ التنظيمي واإلبداع اإلدارم في مديرالة
الدفاع المدني بالمنطقة الشدد د د د درقية بالمملكة العربية الس د د د د ددعودية وكالك تحديد خص د د د د ددائل المناخ

التنظيمي وتحديد مسد ددتوى اإلبداع اإلدارم للعامليا فيو وتم تطبيق الد ارسد ددة على منتسد ددبي مديرالة

الدفاع المدني بالمنطقة الشدرقية في السدعودية واتبعت الد ارسدة المنهج الوص ي التحليلي لمناسبتو
لطبيعة هاك الدراسة وقد بلغ مجتم الدراسة ( )059عاممً وتم اختيار عينة بلغت ( )029وكانت
أدال الد ارسدددة عبارل عا اسد ددتبانو وقد تم اسد ددتخدام أسد ددلوب المسد ددا الشد ددام لجمي م ردات مجتم

الدراسة وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 هناك عمقة اات داللة إحصائية بيا خصائل المناخ التنظيمي واإلبداع اإلدارم لدى
أفراد عينة الدراسة.

 توفر المناخ التنظيمي واإلبداع اإلدارم بدرجة متوسطة بيا أفراد عينة الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
 إعادل توصين ك وظي ة إدارالة في مديرالة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ما واق المهام
الحقيقية التي تقوم بها والك لوض معايير جديدل لقياً األدا لها.

 أهمية تطوالر الهياك التنظيمية لمديرالة الدفاع المدني تتسم بالمرونة والك لتتمكا ما
تعاالا قدرتها على تحقيق أهدافها االستراتيجية واعتماد مبدأ الممركاالة في العم

الت ويض في السلطات بالقدر الام يحقق االستقملية والمرونة في التن يا.
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ومبدأ

 .5دراسة (عبابنة والشقران )5113 ،بعنوان:

"درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لد القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في محافظة

إربد".

هدفت الد ارسد ددة إلى الكشد ددن عا درجة ممارسد ددة اإلبداع اإلدارم ما قب القادل التربواليا

وتم تطبيق الدراسة على القادل التربواليا في مديرالات التربية والتعليم في محافظة إربد في األردا
واتبعت الد ارسدة المنهج الوصد ي التحليلي لمناسبتو لطبيعة هاك الدراسة وكانت أدال الدراسة عبارل

رسددة البالغ ()222
عا اسددتبانو وقد تم اسددتخدام أسددلوب المسددا الشددام لجمي م ردات مجتم الد ا

قائداً تربوياً وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 إا درجة ممارسة اإلبداع اإلدارم ما قب القادل التربواليا في مجتم الدراسة جا بدرجة
متوسطة في المجاالت (تبني وتشجي اإلبداع تطبيق اإلبداع).

 حص مجال (بيئة وأساليب العم ) على درجة ممارسة مرت عة ما قب مجتم الدراسة.
 عدم وجود فروق اات داللة إحصائية في مجاالت ممارسة اإلبداع اإلدارم ما قب مجتم
الدراسة واألدال كك تعاى لمتغيرات (الخبرل العملية المديرالة المسمى الوظي ي).

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 وض خطة مستقبلية مبنية على معايير واضحة للكشن عا المبدعيا ما القادل الستثمار
طاقاتهم اإلبداعية في تطوالر األدا داخ العم .

 تشجي القادل على تجرالب أساليب العم الجديدل فوابراا األفكار الخمقة في العم .
 وض نظام ش اف للحواجا مبني على أسً تضما التميا واإلبداع في األدا .
 .3دراسة (محمد )5113 ،بعنوان:

"الرضا الوظيفي وعالقته باإلبداع اإلداري لد
التربية الرياضية في اليمن".

أعضاء هيئة التدريس في كليات وأقسام

هدددفددت الددد ارسد د د د د د ددة إلى التعرف على درجددة الرضد د د د د د ددا الوظي ي والتعرف إلى درجددة اإلبددداع

اإلدارم وكالك التعرف إلى العمقة بيا الرض د د د ددا الوظي ي واإلبداع اإلدارم وتم تطبيق الد ارس د د د ددة
على أعض د ددا هيئة التدرالً بكليات وأقس د ددام التربية الرالاض د ددية في اليما واتبعت الد ارس د ددة المنهج

الوص ي التحليلي لمناسبتو لطبيعة هاك الدراسة وقد بلغ مجتم الدراسة ( )25عضو هيئة تدرالً
وتم اختيار عينة بلغت ( )40وكانت أدال الد ارس د ددة عبارل عا اس د ددتبانو وقد تم اختيار عينة طبقية

عشوائية ما مجتم الدراسة وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 درجة الرضا الوظي ي متوسطة ألعضا هيئة التدرالً بكليات وأقسام التربية الرالاضية
باليما.
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 توفر اإلبداع اإلدارم بدرجة كبيرل لدى أعضا هيئة التدرالً بكليات وأقسام التربية الرالاضية
باليما.

 وجود عمقة طردية موجبة بيا الرضا الوظي ي واإلبداع اإلدارم لدى أعضا هيئة التدرالً
بكليات وأقسام التربية الرالاضية في اليما.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 تشجي اإلبداع اإلدارم لدى أعضا هيئة التدرالً ما خمل العم على تحقيق رضاهم
الوظي ي.

 تعاالا اإلبداع اإلدارم لدى أعضا هيئة التدرالً بكليات وأقسام التربية الرالاضية في اليما
ما خمل إشباع حاجاتهم ومتطلباتهم.
 .2دراسة (الجعافرة )5113 ،بعنوان:

"أساليب إدارة الصراع التنظيمي وعالقتها باإلبداع اإلداري لد
الحكومية في محافظة الكرك من وجهة نظرهم".

مديري ومديرات المدارس

هدفت الد ارسد ددة إلى معرفة العمقة بيا أسد دداليب إدارل الص د دراع التنظيمي وعمقتها باإلبداع

اإلدارم وتم تطبيق الددد ارسد د د د د د ددة على مددديرم ومددديرات المدددارً الحكوميددة في محددافظددة الكرك في
األردا واتبعت الد ارس د د ددة المنهج الوصد د د د ي التحليلي لمناس د د ددبتو لطبيعة هاك الد ارس د د ددة وكانت أدال

الد ارسدة عبارل عا اسدتبانو وقد تم اسدتخدام أسدلوب المسا الشام لجمي م ردات مجتم الدراسة
البالغ ( )221مدي اًر ومديرل وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 إا المجال الكلي ألساليب إدارل الصراع جا بدرجة مرت عة.
 إا المجال الكلي لنبداع اإلدارم جا بدرجة مرت عة.

 يوجد عمقة إيجابية دالة إحصائياً بيا أساليب إدارل الصراع وأبعادك واإلبداع اإلدارم وأبعادك.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 بث روح المجاافة لدى المد ار والك بتشجيعهم على تجرالب أساليب عم جديدل.

 العم على تأهي المد ار ما خمل برامج التطوالر التربوم وتدرالبهم على أساليب القيادل
اإلدارالة.

 .2دراسة (محمد ومرسي )5115 ،بعنوان:

"الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري للقيادات اإلدارية بجامعة أسيوط".

هدفت الد ارسددة إلى معرفة طبيعة الثقافة التنظيمية وعمقتها بمسددتوى اإلبداع اإلدارم وتم

تطبيق الد ارسد د ددة على القيادات اإلدارالة السد د ددائدل في جامعة أسد د دديو في مصد د ددر واتبعت الد ارسد د ددة
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المنهج الوصد د ي التحليلي لمناس ددبتو لطبيعة هاك الد ارس ددة وكانت أدال الد ارس ددة عبارل عا اس ددتبانو

وقد تم اسد ددتخدام أسد ددلوب المسد ددا الشد ددام لجمي م ردات مجتم الد ارسد ددة البالغ ( )22قائداً إدارالاً
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 ات اق معظم أفراد العينة على توفر الثقافة التنظيمية بالجامعة وتماسكها.
 قول الثقافة التنظيمية وقدرتها على احتوا العامليا في الجامعة.

 توفر القدرات اإلبداعية لدى القيادات اإلدارالة بالجامعة ويعاى الك لتوفر البيئة والمناخ
الجامعي الام يساعد على نمو هاك القدرات.

 توفر القيم المكونة للثقافة التنظيمية بالجامعة يؤدم إلى االادل اإلبداع اإلدارم للقيادات
اإلدارالة واالادل قدرتهم على العم .

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 السماح للعامليا بالمشاركة في ح المشكمت اإلدارالة لمست ادل ما خبراتهم وأفكارهم.
 التركيا على العامليا األكثر إبداعاً لمست ادل منهم عند اتخاا القرار.

 تبني األفكار والممارسات اإلدارالة الحديثة والمبدعة في مجال العم .

 العم على تشكي لجاا لتصحيا األخطا وتعدي السلوك الناتج عا االجتهاد في العم .
 .6دراسة (عربيات )5111 ،بعنوان:

"اإلبداع اإلداري لد أعضاء هيئة التدريس في كلية األميرة عالية الجامعية بجامعة البلقاء

التطبيقية وعالقته باألداء الوظيفي لديهم".

هدددفددت الددد ارس د د د د د د ددة إلى معرفددة العمقددة بيا اإلبددداع اإلدارم واألدا الوظي ي وتم تطبيق

الد ارس د ددة على أعض د ددا هيئة التدرالً في كلية األميرل عالية الجامعية بجامعة البلقا التطبيقية في
األردا واتبعت الد ارس د د ددة المنهج الوصد د د د ي التحليلي لمناس د د ددبتو لطبيعة هاك الد ارس د د ددة وكانت أدال

الد ارسدة عبارل عا اسدتبانو وقد تم اسدتخدام أسدلوب المسا الشام لجمي م ردات مجتم الدراسة
البالغ ( )111عضو هيئة تدرالً وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 مدى تطبيق اإلبداع اإلدارم لدى أعضا هيئة التدرالً في كلية األميرل عالية الجامعية
في جامعة البلقا التطبيقية كاا متوسطاً.

 مدى األدا الوظي ي لدى أعضا هيئة التدرالً في كلية األميرل عالية الجامعية في جامعة
البلقا التطبيقية كاا مرت عاً.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
 العم على توفير برامج إبداعية اات ص ة إبداعية وابتكارالة تهدف إلى االادل وتحسيا
معدالت األدا الحالية إلى معدالت أكثر وأعلى تطو اًر.
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 االادل ت عي مشاركة أعضا الهيئة التدرالسية في طرح آرائهم وأفكارهم البنا ل في الكلية بما
يعود بالنتائج اإليجابية على اإلبداع اإلدارم داخ الكلية وبالتالي األدا الوظي ي لديهم.

ثالثاً :الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ( )Hamidi & Benabdeljlil, 2015بعنوان:

"هل توجد عالقة بين اإلبداع اإلداري واإلبداع التكنولوجي؟".
"?"Managerial and Technological Innovations: Any Relationship

هدف الد ارسددة إلى التعرف على وجود صددلة أو عمقة بيا اإلبداعات اإلدارالة واإلبداعات

التكنولوجية وتم تطبيق الد ارسد د ددة على جمي قطاعات الشد د ددركات الوطنية في دولة المغرب والك
عبر المس د ددا الوطني الش د ددام

واتبعت الد ارس د ددة المنهج الوصد د د ي التحليلي لمناس د ددبتو لطبيعة هاك

الد ارسدة وقد بلغ مجتم الد ارسدة ( )2000شدركة وكانت أدال الدراسة عبارل عا استبانة وتوصلت
الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وجود عمقة إيجابي ًة بيا اإلبداع اإلدارم واإلبداع التكنولوجي.
 الشركات المبدعة إدارالاً لها ال رصة األكبر في أا تكوا مبدعة تكنولوجياً.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 ضرورل قيام الشركات المغربية بدراسة عمقة اإلبداع التكنولوجي واإلبداع اإلدارم م
متغيرات أخرى ألا مجاالت اإلبداع اإلدارم واسعة وكبيرل.

 ضرورل إضافة عوام أخرى في اختبارات العمقة بيا اإلبداع اإلدارم والتكنولوجي لتحقيق
فهم أكبر للعمقة واتجاك العمقة بيا المتغيرالا.
 .5دراسة ( )Zhu & Engels, 2014بعنوان:

"الثقافة التنظيمية واإلبداعات التنظيمية في مجاالت التعليم العالي :وجهات نظر وردود أفعال

المعلمين والطلبة".

"Organizational culture and instructional innovations in higher education:
"Perceptions and reactions of teachers and students

هدفت الد ارسد د د د د ددة إلى التعرف على وجهات نظر المعلميا والطلبة حول الثقافة التنظيمية
وردود األفعال حول اإلبداعات التعليمية والتعلم التعاوني واستخدام التقنيات التعليمية المبتكرل وتم

تطبيق الد ارسد ددة على مجموعة ما المعلميا والطلبة في سد ددت جامعات صد ددينية واتبعت الد ارس د دة

المنهج الوص د د ي التحليلي لمناسد ددبتو لطبيعة هاك الد ارسد ددة وقد بلغ مجتم الد ارسد ددة ( )0050معلماً
وطالباً وكانت أدال الدراسة عبارل عا استبانو وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

68

 إا الثقافة التنظيمية تؤثر في حاجة المعلميا والطلبة إلى اإلبداع ووجهات نظرهم حول
األساليب التعليمية اإلبداعية وكالك االستجابة لنبداعات التعليمية ومستوى تن ياها.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 مواكبة التطور العالمي الكبير في مجال العلوم والتكنولوجيا وتحديات التنافً على المواهب
البشرالة.

 بال الماالد ما الجهود ما قب السلطات لتعاالا وتطوالر اإلبداع في مجاالت التعليم العالي
والك ما قد يسمى قيادل التغيير.

 .3دراسة ( )Carmeli et. al, 2013بعنوان:

"القيادة ،القدرة اإلبداعية على حل المشكالت ،واألداء اإلبداعي :أهمية مشاركة المعرفة".
"Leadership, Creative Problem-Solving Capacity, and Creative Performance:
"The Importance of Knowledge Sharing

هدفت الد ارسد ددة إلى تحديد ما إاا كانت سد ددلوكيات القائد تدعم وتسد دده مشد دداركة المعرفة

وتدعم وتسد دده قدرل الموظن على ح المشد ددكمت بطرق إبداعية والام بدورك يؤدم إلى تعاالا

األدا اإلبداعي وتم تطبيق الد ارسد د د د د ددة على مجموعة موظ يا يعملوا بدوام كام في مجال

التصني (الكيميائي والدوائي) وفي مجال إدارم (تموال وتأميا) واتبعت الدراسة المنهج الوص ي
التحليلي لمناسدبتو لطبيعة هاك الد ارسدة وقد بلغ مجتم الدراسة ( )420موظ اً وكانت أدال الدراسة
عبارل عا استبانة وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يساهم هاا العم في االادل البحث عا القيادل مشاركة المعرفة ح المشكمت بطرق
إبداعية األدا اإلبداعي.

 سعت هاك الدراسة ل هم أفض حول دور القيادل في تسهي مشاركة المعرفة داخ المنظمة
وخارجها مما يؤدم إلى االادل قدرل الموظن على ح المشكمت بشك إبداعي وخمق.

 أظهرت الدراسة أا سلوكيات القائد المباشرل وغير المباشرل وما خمل مشاركة المعرفة
الداخلية والخارجية تؤدم إلى االادل المشاركة ال ردية للموظ يا في عمليات ح المشكمت
بطرق إبداعية.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
 إيجاد الوسائ المناسبة لاالادل قدرل المد ار على مشاركة المعرفة داخ المنظمة وخارجها.

 أوصت الدراسة بضرورل القيام بالماالد ما الدراسات على موظ يا يعملوا في قطاعات
أخرى غير مجال التصني واإلدارل لما يمثلو اإلبداع في ح المشكمت ما أهمية اقتصادية

للمنظمات.
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 .2دراسة ) (Stobbeleir et. al, 2011بعنوان:

"اإلبداع التنظيمي في العمل واإلبداع األدائي".

"Self-Regulation of Creativity at Work: The Role of Feedback seeking behavior
in Creative Performance".

هدفت الد ارسد ددة إلى التعرف على كي ية اسد ددتخدام الموظ يا للسد ددلوك االسد ددتباقي وبحث رد

ال ع كاسد د د ددتراتيجية لتحسد د د دديا األدا اإلبداعي وتم تطبيق الد ارسد د د ددة على العامليا في المنظمات
اإلنتاجية الديناميكية واتبعت الد ارس د ددة المنهج الوصد د د ي التحليلي وكانت أدال الد ارس د ددة عبارل عا

اس ددتبانو وقد تم اختيار عينة طبقية عشد دوائية ما مجتم الد ارس ددة بلغت ( )112عاممً وتوصــلت

الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يمكا أا يتم تعاالا األدا اإلبداعي لهفراد ما خمل ردود أفعالهم على أعمالهم المختل ة.
 إبراا أهمية دراسة سلوكيات التنظيم الااتي للموظ يا في العملية اإلبداعية.
وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:
 على المنظمات أا تركا على تطوالر وتعاالا األدا اإلبداعي لموظ يها والك عا طرالق
تحديد أهداف العم واإلبداع مما يجع اإلبداع ما متطلبات العم

وكالك توفير التغاية

الراجعة عا التقدم في اإلبداع.

 بنا األنظمة اات القيمة في تح يا اإلبداع لدى العامليا وتح يا الموظ يا على المشاركة
والت اع وتبادل اآل ار اات القيمة اإلبداعية ومكافأل الموظ يا عند تحقيق نتائج إبداعية.

المحور الثالث :الدراسات التي تناولت الذكاء العاطفي واإلبداع اإلداري:
أوالً :الدراسات الفلسطينية:

الحظ الباحث افتقار الدراسات المحلية التي تجم بيا محورم الدراسة (الاكا العاط ي

اإلبداع اإلدارم) وكاا هاا إحدى مبررات الت كير بهاك الدراسة.

ثانياً :الدراسات العربية:

الحظ الباحث افتقار الدراسات العربية التي تجم بيا محورم الدراسة (الاكا العاط ي

اإلبداع اإلدارم) وكاا هاا إحدى مبررات الت كير بهاك الدراسة.
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ثالثاً :الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ( )Kaur, 2014بعنوان:

"الذكاء العاطفي للتنبؤ باإلبداع في العمل في القطاع المصرفي".
""Emotional Intelligence Predicting Work Role Innovation in Banking Sector

العم

هدفت الد ارسد د ددة إلى التعرف على تحلي العمقة وتأثير الاكا العاط ي على اإلبداع في

فوايجاد ال روق في مسد د ددتويات الاكا العاط ي وتأثيرك على اإلبداع في العم بيا مديرم

بنوك القطاع العام والخال وتم تطبيق الد ارسد د ددة على عينة عش د د دوائية ما مديرم بنوك القطاع

العام والخال داخ وحول منطقة شد د د د د ددانديغار في الهند وقد بلغت العينة ( )22مدي اًر واتبعت
الد ارسدددة المنهج الوص د د ي التحليلي لمناسد ددبتو لطبيعة هاك الد ارسدددة وكانت أدال الد ارسد ددة عبارل عا

استبانة وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 هناك عمقة إيجابية قوية بيا الاكا العاط ي واإلبداع في العم .

 يتمت مديرم البنوك العامة والخاصة بمستوى عال ما الاكا العاط ي.

 ال توجد فروق اات داللة احصائية في مستويات الاكا العاط ي وتأثيرك على اإلبداع في
العم بيا مديرم البنوك في القطاع العام والخال.

 ي تقر مديروا البنوك العامة والخاصة إلى اإلبداع في العم

ومستوى اإلبداع كاا منخ ضاً.

 التركيا على تمت الموظ يا الجدد بمهارات الاكا العاط ي ياالد ما فرل جلب موظ يا
مبدعيا مما يؤدم إلى نمو المنظمة في جمي األوقات.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها :إج ار ماالد ما األبحاث باستخدام متغيرات مماثلة م

حجم عينة أكبر فواج ار دراسات مماثلة على صناعات أخرى للمساعدل في تعميم النتائج.
 .5دراسة ( )Yadav, 2014بعنوان:

"دور الذكاء العاطفي في تطوير المنظمة".
""The Role of Emotional Intelligence in Organization Development

هدفت الد ارس ددة إلى التعرف على دور الاكا العاط ي في تطوالر منظمات األعمال وفي
عمليدة اختيدار رؤسد د د د د د ددا المنظمدة وكدالدك التعرف على آ ار المرؤوسد د د د د د دديا حول الداكدا العاط ي

لمرؤوس د دديهم والك عا طرالق تطبيق المعرفة والعواطن معا أو بطرالقة اكية عاط ياً عا طرالق
نمواج مكوا ما أرب خطوات هي فهم الشخل لن سو وأهدافو وتعلم كي ية التحكم والسيطرل في

مش دداعرك وتقييم القدرات الش ددخص ددية للش ددخل ن س ددو ومراقبة ومراجعة كي ية تطبيق مهاراتو وتم

تطبيق الد ارسددة على عينة عشدوائية ما العامليا والرؤسددا والمد ار في مختلن إدارات ومسددتويات

واحدل ما أكبر ش د د ددركات اإللكترونيات متعددل الجنس د د دديات في العالم (الباحث يتح ظ على اس د د ددم
الش د ددركة والدولة التي توجد بها كما أش د ددار في الد ارسد د ددة) وقد بلغت العينة ( )21مدي اًر ومرؤوس د د داً
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واتبعت الد ارسدة المنهج الوصد ي التحليلي لمناسبتو لطبيعة هاك الدراسة وكانت أدال الدراسة عبارل

عا استبانة وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وجود عمقة إيجابية قوية با الاكا العاط ي وتطوالر المنظمة.
 العواطن مهمة في مكاا العم
العم

وبدورها تؤدم إلى االادل االنتاجية واالنسجام في مكاا

وهاك العواطن تحتاج إلى الاكا العاط ي لمعرفة كي ية إدارل تلك العواطن.

 هناك في المنظمة رؤسا ثقة وك ا ل ويحافظوا على عمقات عم جيدل ولكا يحتاج

هؤال الرؤسا أا يكونوا أكثر اكا عاط ياً وكالك على الرؤسا الايا لديهم بعد نظر

االنتباك إلى آ ار مرؤوسيهم للحصول على أفكار جديدل.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 على اإلدارل القيام بإج ار برامج تدرالبية لتنمية الجوانب الن سية لرؤسا األقسام مما يحسا
فهمهم لمرؤوسيهم.

 على اإلدارل النظر أكثر وبجدية في مشاعر الموظ يا ومشاكلهم حيث إا الموظ يا هم
رأً المال ال كرم للمنظمة والام ما خملو تحقق أهدافها بك ا ل وفاعلية.

 .3دراسة ( )Lassk & Shepherd, 2013بعنوان:

"استكشاف العالقة بين الذكاء العاطفي وابداع رجل المبيعات".
"Exploring the Relationship between Emotional Intelligence and Salesperson
"Creativity

هدفت الد ارس ددة إلى التعرف على كي ية تأثير الاكا العاط ي لرج المبيعات على إبداعو

ونتائج عملو الرئيسد ددية وتم تطبيق الد ارسد ددة على مجموعة وطنية ما رجال المبيعات المس د دتقليا

لشركة أعمال تجارالة في قطاع الصحة والجمال في أمرالكا وهاك المنظمة تعم في صناعة البي

المباشددر وتسددتخدم خطة متعددل المسددتويات واتبعت الد ارسددة المنهج الوص د ي التحليلي لمناسددبتو
رسددة ( )922رج مبيعات وتم اختيار عينة بلغت ()490
لطبيعة هاك الد ارسددة وقد بلغ مجتم الد ا

وكانت أدال الدراسة عبارل عا استبانو وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 الاكا العاط ي لرج المبيعات يعاا اإلبداع والؤدم إلى نتائج إيجابية.

 هناك عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي واإلبداع والرضا واألدا الوظي ي لرج المبيعات.
 هناك عمقة إيجابية إلبداع رج المبيعات مرتبطة بالرضا واألدا الوظي ي.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 على اإلدارل االهتمام بأا يمتلك جمي رجال المبيعات في الشركة مهارات الاكا العاط ي
لما لو ما تأثير كبير على تحسيا مستويات األدا .
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 ونظ اًر ألهمية النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنو يتعيا على اإلدارل العم دوماً ما

أج تعاالا وتطوالر الاكا العاط ي واستقطاب وتوظين موظ يا لديهم مستويات أعلى
ما الاكا العاط ي.

 .2دراسة ) (Castro et. al, 2012بعنوان:

"هل القادة األذكياء يصنعون التغيير؟ تأثير الذكاء العاطفي للقادة على إبداع العاملين".

"Do Intelligent Leaders Make a Difference? The Effect of a Leader’s Emotional
Intelligence on Follower’s Creativity".

هدفت الدراسة إلى التعرف على عمقة الاكا العاط ي باإلبداع وتم تطبيق الدراسة على

العامليا في أحد المسدد د ددتش د د د د يات في شد د د ددبو جاالرل أيبيرالا في قارل أوروبا واتبعت الد ارسد د د ددة المنهج
الوصد د د د د ي التحليلي وقد تم اختيار عينة طبقية عشد د د د دوائية ما مجتم الد ارس د د د ددة وقد بلغ مجتم

الدراسة ( )5000قائداً وتابعاً وتم اختيار عينة بلغت ( )492وكانت أدال الدراسة عبارل عا استبانو
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 وجود عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي للقادل فوابداع العامليا.
 وجود ارتبا بيا اإلبداع وأبعاد الاكا العاط ي المتمثلة في (ضبط الن ً وفهم العواطن).

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 الوحدات الطبية في المستش يات بحاجة إلى العم معاً بشك كبير على توثيق وتطوالر
العمقة بيا القادل اإلداراليا والموظ يا في هاك الوحدات.

 ماالداً ما التركيا على امتمك القادل اإلداراليا والموظ يا لمهارات الاكا العاط ي في بيئة
المستش يات بشك خال والك لحساسية وأهمية الخدمات الطبية واإلدارالة التي يقوموا
بتقديمها للناً.
 .2دراسة ) (Rego et. al, 2007بعنوان:

"الذكاء العاطفي وابداع الموظف :دراسة استطالعية".

"Leader Self-Reported Emotional Intelligence and Perceived Employee
Creativity: An Exploratory Study".

هدفت الد ارسد د د ددة إلى التعرف على العمقة بيا أبعاد للاكا العاط ي فوابداع الموظن وتم
تطبيق الدد ارسد د د د د د ددة على العدامليا في منظمدات داخ االتحاد األوروبي واتبعت الد ارسد د د د د د ددة المنهج
الوصد د ي التحليلي وقد بلغ مجتم الد ارس ددة ( )022عاممً وتم اس ددتخدام أس ددلوب المس ددا الش ددام
لجمي م ردات مجتم الدراسة وكانت أدال الدراسة عبارل عا استبانو وتوصلت الدراسة إلى أهم
النتائج التالية:
 وجود عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي بأبعادك (الوعي بالاات تنظيم الاات الدافعية
التعاطن المهارات اإلجتماعية) فوابداع الموظ يا.
 استخدام القائد لمهارات الاكا العاط ي يح ا والاالد اإلبداع للموظن وفرق العم .
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 .6دراسة ( )Yuvaraj & Srivastava, 2007بعنوان:
"هل المدراء المبدعون أذكياء عاطفياً؟".

"Are Innovative Managers Emotionally Intelligent?".

هدفت الد ارسددة التعرف إلى دور الاكا العاط ي في اإلبداع وال اعلية اإلدارالة وه هناك

عمقددة بيا الدداكددا العدداط ي واإلبددداع اإلدارم وه د هندداك عمقددة بيا الدداكددا العدداط ي وال عدداليددة
اإلدارالة وتم تطبيق الد ارسددة على عينة عش دوائية طبقية ما المد ار التن ياييا والمد ار ما الطبقة

اإلدارالة الوسددطى (الاكور واإلناث) في المنظمات الخدمية ما القطاع العام والخال في مومبام
وأحمد أباد وتشددينام بالهند وقد بلغ مجتم الد ارسددة ( )90مدي اًر واتبعت الد ارسددة المنهج الوص د ي
التحليلي وكانت أدال الدراسة عبارل عا استبانو وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 وجود عمقة إيجابية قوية بيا الاكا العاط ي واإلبداع وال اعلية اإلدارالة.

 اإلبداع وال اعلية اإلدارالة يتطلباا أا يتوفر لدى ال رد مستوى عال ما الوعي الااتي
والمهارات االجتماعية.

 بمساعدل الاكا العاط ي يستطي ال رد اإلي ا بجمي متطلبات منصبو بنجاح وكالك
يستطي تحقيق األهداف المرجول.

وتوصلت الدراسة إلى توصيات أهمها:

 يجب أا يكوا الاكا العاط ي جا اً ال يتج أا ما متطلبات عملية تطوالر المنظمة.

 يجب على المنظمات في جمي أنحا العالم الراغبة في تنمية وتطوالر قدراتها التنظيمية
قبول وتطبيق م اهيم الاكا العاط ي.

 يجب دمج الاكا العاط ي في سياسات المنظمات الهندية.
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جدول ( :)1ملخص الدراسات السابقة
الدراسات التي تناولت المحور األول "الذكاء العاطفي"
م

الباحث

السنة

أوالً :الدراسات الفلسطينية
2115
الشوا
1
2
2

التلباني
أبو ع

2114

العنوان
الاكا العاط ي وعمقتو بسلوكيات المواطنة التنظيمية دراسة تطبيقية على بنك فلسطيا في محافظات غال.

الاكا العاط ي والقدرات القيادية لدى طلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارالة (مسار اللغة االنجلياالة)
في جامعة األاهر –غال.

2111

أثر الاكا العاط ي على مقدرل مد ار مكتب األونروا بغال على اتخاا القرار وح المشكمت.

1

بظاظو

2111

أثر الاكا العاط ي على األدا الوظي ي للمد ار العامليا في مكتب غال اإلقليمي التاب لهونروا.

1

األسط

2111

الاكا العاط ي وعمقتو بمهارات مواجهة الضغو لدى طلبة كليات التربية بجامعات غال.

ثانياً :الدراسات العربية
2

غيث والحلا

2114

2

طمفحة

2113

2

بكر

2112

2

مهيرات

2111

11

البغدادم

2112

ثالثاً :الدراسات األجنبية

مستوى الاكا العاط ي لدى طلبة الجامعة الهاشمية في ضو متغيرات التخصل العلمي والنوع
االجتماعي والتحصي األكاديمي.

أثر الاكا العاط ي والقدرل على ح المشكمت في التحصي األكاديمي لدى طلبة السنة الجامعية
األولى في جامعة مؤتة.
المدير المتميا ودورك ال عال في قيادل األدا بالاكا العاط ي بالتطبيق على قطاع االتصاالت بمصر.
الاكا العاط ي وعمقتو بمهارل اتخاا القرار لدى المرأل األردنية العاملة في المراكا القيادية بو اارل
التنمية االجتماعية.
مستوى الاكا العاط ي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة البلقا التطبيقية وعمقتو بمتغيرات الجنً
والعمر والتخصل.

11

Shahid,
et. al

2015

العمقة بيا الاكا العاط ي وفعالية تدرالً المحاضرات في الجامعات المالياالة العامة والخاصة.
The Relationship between Emotional Intelligence and Teaching
Effectiveness of Lecturers in Public and Private Universities in Malaysia.

12

& Priya
Panchana
tham

2014

الشخصية وعمقتها بالاكا العاط ي للمهنييا.
Personality in Relation to Emotional Intelligence among the Professionals.

12

Rathi

2014

11

& Hess
Bacigalu
po

2013

11

Shooshta
rian et. al

2013

تأثير الاكا والعم العاط ي على النتائج التنظيمية في المنظمات الخدمية :نمواج م اهيمي.
Impact of Emotional Intelligence and Emotional Labor on Organizational
Outcomes in Service Organizations: A Conceptual Model.
تطبيق مهارات الاكا العاط ي على القادل وصناع القرار في المنظمات غير الربحية.
Applying Emotional Intelligence Skills to Leadership and Decision Making
in Non-Profit Organizations.
تأثير الاكا العاط ي للعامليا على رضاهم الوظي ي وأدائهم الوظي ي والتاامهم.
The Effect of Labor's Emotional Intelligence on Their Job Satisfaction, Job
Performance and Commitment.
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الدراسات التي تناولت المحور الثاني "اإلبداع اإلداري"
م

الباحث

السنة

أوالً :الدراسات الفلسطينية

العنوان
الثقافة التنظيمية وعمقتها باإلبداع اإلدارم -دراسة مقارنة بيا الجامعات العامة والخاصة –

1

حويحي

2115

2

أبو جربوع

2114

2

الااملي

2113

التمكيا وعمقتو باإلبداع اإلدارم لدى مد ار مدارً وكالة الغوث الدولية في محافظات غال.

1

أبو الخير

2113

األنما القيادية لدى مد ار المدارً الثانوية بمحافظات غال وعمقتها باإلبداع اإلدارم ما وجهة نظرهم.

1

خلن

2111

عمقة القيادل التحواللية باإلبداع اإلدارم لدى رؤسا األقسام األكاديمييا في الجامعة اإلسممية بغال.

2

العجلة

2112

اإلبداع اإلدارم وعمقتو باألدا الوظي ي لمد ار القطاع العام :دراسة تطبيقية على و اارات قطاع غال.

ثانياً :الدراسات العربية

محافظات غال.

واق بنا فرق العم ودورها في تنمية اإلبداع اإلدارم ما وجهة نظر العامليا في و اارل االقتصاد
الوطني – المحافظات الجنوبية.

2

حاضر

2114

المناخ التنظيمي وعمقتو باإلبداع اإلدارم لدى منسوبي مديرالة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية.

2

عبابنة والشقراا

2113

درجة ممارسة اإلبداع اإلدارم لدى القادل التربواليا في مديرالات التربية والتعليم في محافظة إربد.

2

محمد

2113

11

الجعافرل

2113

11

محمد ومرسي

2112

12

عربيات

2111

ثالثاً :الدراسات األجنبية
12

& Hamidi
Benabdeljlil

2015

11

& Zhu
Engels

2114

11

Carmeli, et.
al

2013

12

Stobbeleir,
et. al

2011

الرضا الوظي ي وعمقتو باإلبداع اإلدارم لدى أعضا هيئة التدرالً في كليات وأقسام التربية الرالاضية
في اليما.
أساليب إدارل الصراع التنظيمي وعمقتها باإلبداع اإلدارم لدى مد ار ومديرات المدارً الحكومية في
محافظة الكرك ما وجهة نظرهم.
الثقافة التنظيمية وعمقتها باإلبداع اإلدارم للقيادات اإلدارالة بجامعة أسيو .
اإلبداع اإلدارم لدى أعضا هيئة التدرالً في كلية األميرل عالية الجامعية بجامعة البلقا التطبيقية

وعمقتو باألدا الوظي ي لديهم.

ه توجد عمقة بيا اإلبداع اإلدارم واإلبداع التكنولوجي؟
?Managerial and Technological Innovations: Any Relationship
الثقافة التنظيمية واإلبداعات التنظيمية في مجاالت التعليم العالي :وجهات نظر وردود أفعال المعلميا والطلبة.

Organizational culture and instructional innovations in higher education:
Perceptions and reactions of teachers and students.
القيادل القدرل اإلبداعية على ح المشكمت واألدا اإلبداعي :أهمية مشاركة المعرفة.
Leadership, Creative Problem-Solving Capacity, and Creative Performance:
The Importance of Knowledge Sharing.
اإلبداع التنظيمي في العم واإلبداع األدائي.
Self-Regulation of Creativity at Work: The Role of Feedback seeking
behavior in Creative Performance.

76

الدراسات التي تناولت المحورين "الذكاء العاطفي" و"اإلبداع اإلداري"
الباحث

م

العنوان

السنة

الدراسات األجنبية
الاكا العاط ي للتنبؤ باإلبداع في العم في القطاع المصرفي.
Emotional Intelligence Predicting Work Role Innovation in Banking Sector.
دور الاكا العاط ي في تطوالر المنظمة.
The Role of Emotional Intelligence in Organization Development.
استكشاف العمقة بيا الاكا العاط ي فوابداع رج المبيعات.
Exploring the Relationship between Emotional Intelligence and Salesperson
Creativity.
ه القادل األاكيا يصنعوا التغيير؟ تأثير الاكا العاط ي للقادل على إبداع العامليا.
Do Intelligent Leaders Make a Difference? The Effect of a Leader’s
Emotional Intelligence on Follower’s Creativity.
الاكا العاط ي فوابداع الموظن :دراسة استطمعية.
Leader Self-Reported Emotional Intelligence and Perceived Employee
Creativity: An Exploratory Study.

1

Kaur

2114

2

Yadav

2014

2

& Lassk
Shepherd

2013

1

Castro et.
al

2012

1

Rego, et. al

2007

2

& Yuvaraj
Srivastava

ه المد ار المبدعوا أاكيا عاط ياً؟
2007
?Are Innovative Managers Emotionally Intelligent
المصدر :جرد بواسطة الباحث

جدول رقم ( :)2الدراسات السابقة التي تناولت أبعاد المتغير المستقل "الذكاء العاطفي"
الوعي بالذات – تنظيم الذات – الدافعية – التعاطف – المهارات االجتماعية

األبعاد

العنوان

الباحث

السنة

الشوا

2111

الاكا العاط ي وعمقتو بسلوكيات المواطنة التنظيمية دراسة تطبيقية على بنك فلسطيا في محافظات غال.

Shahid, et. al

2111

العمقة بيا الاكا العاط ي وفعالية تدرالً المحاضرات في الجامعات المالياالة العامة والخاصة.

التلباني

2111

غيث والحلا

2111

طمفحة

2112

جرواا

2112

كتاب الاكا العاط ي والتعلم االجتماعي العاط ي.

جاب هللا

2112

كتاب سيكولوجية الاكا االن عالي أسً وتطبيقات.

بكر

2112

المدير المتميا ودورك ال عال في قيادل األدا بالاكا العاط ي بالتطبيق على قطاع االتصاالت بمصر.

Castro et. al

2112

ه القادل األاكيا يصنعوا التغيير؟ تأثير الاكا العاط ي للقادل على إبداع العامليا.

الاكا العاط ي والقدرات القيادية لدى طلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارالة (مسار اللغة االنجلياالة) في
جامعة األاهر –غال.
مستوى الاكا العاط ي لدى طلبة الجامعة الهاشمية في ضو متغيرات التخصل العلمي والنوع
االجتماعي والتحصي األكاديمي.
أثر الاكا العاط ي والقدرل على ح المشكمت في التحصي األكاديمي لدى طلبة السنة الجامعية

األولى في جامعة مؤتة.

77

أثر الاكا العاط ي على مقدرل مد ار مكتب األونروا بغال على اتخاا القرار وح المشكمت.

أبو ع

2111

مهيرات

2111

األسط

2111

البغدادم

2112

& Yuvaraj
Srivastava

2112

ه المد ار المبدعوا أاكيا عاط ياً؟

Rego, et. al

2007

الاكا العاط ي فوابداع الموظن :دراسة استطمعية.

جولماا

2111

كتاب الاكا العاط ي "ترجمة ليلى الجبالي".

الاكا العاط ي وعمقتو بمهارل اتخاا القرار لدى المرأل األردنية العاملة في المراكا القيادية بو اارل التنمية
االجتماعية.
الاكا العاط ي وعمقتو بمهارات مواجهة الضغو لدى طلبة كليات التربية بجامعات غال.
مستوى الاكا العاط ي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة البلقا التطبيقية وعمقتو بمتغيرات الجنً
والعمر والتخصل.

المصدر :جرد بواسطة الباحث

تعقيب على الدراسات السابقة:

يتضا ما العرض السابق للدراسات والبحوث التي اهتمت بالاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم

ما يلي:

المحور األول :الدراسات التي اهتمت بالذكاء العاطفي:

 .0أجرالت هاك الد ارس د د ددات في فترات امنية متباينة فكاا أولها د ارس د د ددة البغدادم ( )2009وآخرها
د ارسدة  )2005( Shahid, et. alودراسة الشوا ( )2005وكاا معظمها في العقد األول والثاني
ما القرا ال  20ما يدل بش د د د د ددك واض د د د د ددا على تاايد االهتمام بالاكا العاط ي في العمليات
اإلدارالة.

 .2أجرالت الد ارس د د ددات الس د د ددابقة في أماكا متعددل فمنها ما أجرالت في فلس د د ددطيا كد ارس د د ددة الشد د د دوا
( )2005ود ارس ددة التلباني ( )2004ود ارس ددة أبو ع

( )2000ود ارس ددة بظاظو ( )2000ود ارس ددة

األس د د د ددط ( )2000ومنها ما أجرالت في مص د د د ددر كد ارس د د د ددة بكر ( )2002ومنها ما أجرم في
رسد د د د ددة مهيرات ()2000
األردا كد ارسد د د د ددة غيث والحلا ( )2004ود ارسد د د د ددة طمفحة ( )2002ود ا

ودراسة البغدادم ( )2009ومنها ما أجرى في مالياالا كدراسة  )2005( Shahid, et. alومنها

ما أجرم في الهند كد ارسددة  )2004( Priya & Panchanathamود ارسددة  )2004( Rathiومنها
ما أجرم في إيراا كدراسة . )2002( Shooshtarian

 .2اهتمت عديد ما الد ارس د د د د د ددات بد ارس د د د د د ددة الاكا العاط ي م متغيرات أخرى مث (س د د د د د ددلوكيات
المواطنددة التنظيميددة القدددرات القيدداديددة اتخدداا الق اررات وح د المشد د د د د د ددكمت األدا الوظي ي

78

مهارات مواجهة الضددغو

الشددخصددية التحصددي األكاديمي قيادل األدا

النتائج التنظيمية

والرضا الوظي ي) في حيا أا الباحث سيدرً العمقة بيا الاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم.

 .4اهتمدت بعض الدد ارسد د د د د د ددات بدالتعرف إلى العمقدة بيا الداكا العاط ي وسد د د د د د ددلوكيات المواطنة
التنظيمية لدى موظ ي بنك فلس د د ددطيا كد ارس د د ددة الشد د د دوا ( )2005بينما اهتمت د ارس د د ددة التلباني

( )2004بالتعرف إلى العمقة بيا الاكا العاط ي والقدرات القيادية لدى طلبة الجامعات كما
اهتمدت د ارسد د د د د د ددة أبو ع

( )2000بدالتعرف إلى مسد د د د د د ددتوى الداكدا العاط ي بأبعادك المختل ة

وعمقتو ببعض المتغيرات الشددخصددية والوظي ية كما اهتمت د ارسددة بظاظو ( )2000بالتعرف

إلى أثر الاكا العاط ي على األدا الوظي ي ولقد تناولت د ارسد د ددة األسد د ددط ( )2000التعرف
إلى العمقة بيا الاكا العاط ي ومهارات مواجهة الض ددغو

وقد اهتمت د ارس ددة غيث والحلا

( )2004بالكشد د د ددن عا مسد د د ددتوى الاكا العاط ي لدى طلبة الجامعة الهاش د د د ددمية فيما اهتمت

د ارس د ددة طمفحة ( )2002بمعرفة أثر ك ما الاكا العاط ي والقدرل على ح المش د ددكمت في

رسد د د ددة بكر ()2002
التحصد د د ددي األكاديمي لدى طلبة السد د د ددنة الجامعية األولى بينما اهتمت د ا

بقيداً مددى فداعليدة المدد ار في كي يدة تحقيق مهدارل األدا القدائمدة على الداكدا العداط ي وقد

اهتمت د ارسد د د ددة مهيرات ( )2000التعرف إلى عمقة الاكا العاط ي بالقدرل على اتخاا القرار

في حيا كاا اهتمام د ارسد ددة البغدادم ( )2009يدور حول قياً مسد ددتوى الاكا العاط ي لدى

طلبة الد ارس د د د د ددات العليا في جامعة البلقا التطبيقية أما د ارس د د د د ددة  )2115( Shahid, et.alفقد
اهتمت بالكش ددن عا العمقة بيا الاكا العاط ي وفعالية تدرالً المحاضد درات في الجامعات

المالياالة العامة والخاصددة بينما هدفت د ارسددة  )2114( Priya & Panchanathamإلى التعرف
على الشدخصدية وعمقتها بالاكا العاط ي وقد هدفت د ارسدة  )2114( Rathiإلى دراسة تأثير

رسد د ددة & Hess
الاكا العاط ي على النتائج التنظيمية في المنظمات الخدمية بينما اهتمت د ا

 )2002( Bacigalupoبددالتعرف إلى كي يددة تطبيق مهددارات الدداكددا العدداط ي لتعاالا عمليددات

رسددة Shooshtarian et. al
صددن القرار للقادل في المنظمات الغير ربحية في حيا تناولت د ا

( )2013التعرف إلى تأثير الاكا العاط ي للعامليا على رضاهم وأدائهم والتاامهم الوظي ي.

 .5معظم الد ارس ددات اس ددتخدمت المنهج الوصد د ي التحليلي وس دديس ددتخدم الباحث المنهج الوصد د ي
التحليلي في هاك الدراسة لمناسبتو لطبيعة هاك الدراسة.

 .9العديد ما الد ارسد د ددات اسد د ددتخدمت أسد د ددلوب المسد د ددا الشد د ددام لجمي م ردات مجتم الد ارسد د ددة
وبعض ددها اآلخر اس ددتخدم أس ددلوب اختيار عينة طبقية عشد دوائية ومنتظمة ما مجتم الد ارسد دة

وس دديس ددتخدم الباحث أس ددلوب العينة الطبقية العشد دوائية في هاك الد ارس ددة لمناس ددبتو لطبيعة هاك

الدراسة.
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 .2تنوعت األدوات التي استخدمت في الدراسات والبحوث والك حسب الهدف ما هاك الدراسات
فمنها ما اسد ددتخدم اسد ددتبانات ومنها ما اسد ددتخدم نمااج خاصد ددة بد ارسد ددتو وسد دديسد ددتخدم الباحث

استبياا لمناسبتو لطبيعة هاك الدراسة.

المحور الثاني :الدراسات التي اهتمت باإلبداع اإلداري:

 .0أجرالت هاك الد ارسد د د د د ددات في فترات امنية متباينة فكاا أولها د ارسد د د د د ددة العجلة ( )2009وآخرها
د ارسد ددة  )2115( Hamidi & Benabdeljlilود ارسدددة حويحي ( )2005وكاا معظمها في العقد

األول والثاني ما القرا ال  20ما يدل بشددك واض ددا على تاايد االهتمام باإلبداع اإلدارم في

العمليات اإلدارالة.

 .2أجرالت الد ارس د ددات الس د ددابقة في أماكا متعددل فمنها ما أجرالت في فلس د ددطيا كد ارس د ددة حويحي
( )2005ودراسة أبو جربوع ( )2004ودراسة الااملي ( )2002ودراسة أبو الخير ( )2002ودراسة

خلن ( )2000ود ارس د د د ددة العجلة ( )2009ومنها ما أجرالت في الس د د د ددعودية كد ارس د د د ددة حاض د د د ددر
( )2004ومنها ما أجرالت في األردا كد ارسد د د د ددة عبابنة والشد د د د ددقراا ( )2002ود ارسد د د د ددة عربيات
( )2000ودراسة الجعافرل ( )2002ومنها ما أجرالت في مصر كدراسة محمد ومرسي ()2002

ومنها ما أجرالت في اليما كد ارسد د د د د ددة محمد ( )2002ومنها ما أجرالت في المغرب كد ارسد د د د د ددة

رسد د د ددة Zhu & Engels
 )2115( Hamidi & Benabdeljlilومنها ما أجرالت في الصد د د دديا كد ا

(.)2114

 .2اهتمت العديد ما الدراسات بدراسة اإلبداع اإلدارم م متغيرات أخرى مث (الثقافة التنظيمية
بن ددا فرق العمد د

التمكيا األنمدددا القيد دداديد ددة القيد ددادل التحوالليد ددة األدا الوظي ي المند دداخ

التنظيمي إدارل الصراع التنظيمي الرضا الوظي ي اإلبداع التكنولوجي القدرل اإلبداعية على

ح المشد ددكمت األدا اإلبداعي) في حيا أا الباحث سد دديدرً العمقة بيا اإلبداع اإلدارم
والاكا العاط ي.

 .4اهتمت بعض الد ارس د د د د د ددات بالتعرف إلى الثقافة التنظيمية وعمقتها باإلبداع اإلدارم كد ارس د د د د د ددة
حويحي ( )2005فيما اهتمت د ارس د د د د ددات أخرى بالتعرف إلى واق بنا فرق العم ودورها في
تنمية اإلبداع اإلدارم كدراسة أبو جربوع ( )2004بينما تناولت دراسة الااملي ( )2002التعرف

إلى التمكيا اإلدارم وعمقتو باإلبداع اإلدارم أما د ارسد ددة أبو الخير ( )2002فقد كا اهتمامها

يددور حول التعرف إلى عمقدة األنمدا القيداديدة واإلبداع اإلدارم بينما هدفت د ارسد د د د د د ددة خلن

( )2000إلى التعرف إلى العمقدة بيا امتمك القيادات األكاديمية لعناصد د د د د د ددر القيادل التحواللية

وتنمية القدرات اإلبداعية ولقد تناولت دراسة العجلة ( )2009التعرف إلى واق اإلبداع اإلدارم

وعمقتو بأدا المد ار

فيما اهتمت د ارسددة حاضددر ( )2004بالمناخ التنظيمي وعمقتو باإلبداع
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اإلدارم لدى منسددوبي مديرالة الدفاع المدني وقد اهتمت د ارسددة عبابنة والشددقراا ( )2002إلى
الكشن عا درجة ممارسة اإلبداع اإلدارم ما قب القادل اإلداراليا بينما اهتمت دراسة محمد

( )2002بدالتعرف على درجدة الرضد د د د د د ددا الوظي ي ودرجدة اإلبدداع اإلدارم وكدالدك التعرف إلى

العمقة بيا الرض د د ددا الوظي ي واإلبداع اإلدارم وقد اهتمت د ارس د د ددة الجعافرل ( )2002بالتعرف

إلى العمقة بيا أسد د د دداليب إدارل الص د د د دراع التنظيمي واإلبداع اإلدارم في حيا تناولت د ارسد د د ددة

محمد ومرسي ( )2002التعرف إلى عمقة الثقافة التنظيمية ومستوى اإلبداع اإلدارم وتناولت

د ارس د د د ددة عربيات ( )2000التعرف إلى عمقة اإلبداع اإلدارم لدى أعض د د د ددا هيئة التدرالً في
كليددة األميرل عدداليددة الجددامعيددة بجددامعددة البلقددا التطبيقيددة بدداألدا الوظي ي لددديهم وق دد تندداولددت

د ارسد د د د د ددة  )2115( Hamidi & Benabdeljlilالكش د د د د د ددن عا وجود عمقة بيا اإلبداع اإلدارم
واإلبداع التكنولوجي بينما هدفت د ارس د ددة  )2114( Zhu & Engelsالتعرف على وجهات نظر
المعلميا والطلب ددة حول الثق دداف ددة التنظيمي ددة وردود األفع ددال حول اإلب ددداع ددات التعليمي ددة والتعلم

رسد د د ددة )2013( Carmeli et. Al
التعاوني واسدد د ددتخدام التقنيات التعليمية المبتكرل وقد اهتمت د ا

ب ددالتعرف إلى القي ددادل ودوره ددا في اال ددادل األدا اإلب ددداعي واال ددادل الق دددرل اإلب ددداعي ددة على حد د

المش د د د ددكمت لدى العامليا كما أا د ارس د د د ددة  )2011( Stobbeleir et. alاهتمت بالتعرف إلى
كي ية اس د ددتخدام الموظ يا للس د ددلوك اإلس د ددتباقي وبحث رد ال ع كاس د ددتراتيجية لتحس د دديا األدا

اإلبداعي.

 .5معظم الد ارس ددات اس ددتخدمت المنهج الوصد د ي التحليلي وس دديس ددتخدم الباحث المنهج الوصد د ي
التحليلي في هاك الدراسة لمناسبتو لطبيعة هاك الدراسة.

 .9العديد ما الد ارسد د ددات اسد د ددتخدمت أسد د ددلوب المسد د ددا الشد د ددام لجمي م ردات مجتم الد ارسد د ددة
وبعضدها اآلخر اسدتخدم أسدلوب اختيار عينة طبقية عشدوائية ما مجتم الد ارسدة وسيستخدم

الباحث أسلوب العينة الطبقية المنتظمة في هاك الدراسة لمناسبتو لطبيعة هاك الدراسة.

 .2تنوعت األدوات التي اس ددتخدمت في الد ارس ددات والبحوث والك تبعاً للهدف ما هاك الد ارسد دات
فمنها ما اس ددتخدم اس ددتبيانات ومنها ما اس ددتخدم نمااج خاص ددة بد ارس ددتو وس دديس ددتخدم الباحث
استبياا لمناسبتو لطبيعة هاك الدراسة.

المحور الثالث :الدراسات التي جمعت بين الذكاء العاطفي واإلبداع اإلداري:

 .0أجرالت هاك الد ارسد د د د د ددات في فترات امنية متباينة فكاا أولها د ارس د د د د د ددة ،)2007( Rego et. al
رس د د ددة Yadav
ود ارس د د ددة  )2002( Yuvaraj & Srivastavaوآخرها د ارس د د ددة  )2004( kaurود ا

( )2014وكاا معظمها في العقد األول والثاني ما القرا ال  20مما يدل بشددك واضددا على
تاايد االهتمام بالاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم في العمليات اإلدارالة.
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رسددة )2004( Kaur
 .2أجرالت الد ارسددات السددابقة في أماكا متعددل فمنها ما أجرالت في الهند كد ا

ود ارسد د د د د د ددة  )2002( Yuvaraj & Srivastavaومنهدا مدا أجرالدت على شد د د د د د ددركدة كبرى متعدددل

رس د ددة et. al
الجنس د دديات كد ارس د ددة  )2004( Yadavومنها ما أجرالت في ش د ددبو جاالرل أيبيرالا كد ا

 )2012( Castroومنها ما أجرالت في االتحاد األوروبي كد ارسد ددة  )2007( Rego et. alوالتي

اهتمت بدراسة الاكا العاط ي م إبداع الموظن.

 .2اهتمت العديد ما الد ارسددات بد ارسددة الاكا العاط ي م اإلبداع في حيا أا الباحث سدديدرً
تحديداً العمقة بيا اإلبداع اإلدارم والاكا العاط ي.

رسددة Kaur
 .4اهتمت بعض الد ارسددات بالتعرف إلى عمقة الاكا العاط ي باإلبداع فقد هدفت د ا

فوايجاد ال روق في
( )2004إلى تحلي عمقة وتأثير الاكا العاط ي على اإلبداع في العم
مسد د د د ددتويات الاكا العاط ي وتأثيرك على اإلبداع في العم بيا مديرم بنوك القطاع العام
والخال حيث تم تطبيق الدراسة ما مديرم بنوك القطاع العام والخال داخ وحول منطقة

شددانديغار في الهند وقد اهتمت د ارسددة  )2014( Yadavبالتعرف إلى دور الاكا العاط ي في
تطوالر منظمددات األعمددال وفي عمليددة اختيددار رؤس د د د د د د ددا المنظمددة وكددالددك التعرف على آ ار

المرؤوسيا حول الاكا العاط ي لمرؤوسيهم والك عا طرالق تطبيق المعرفة والعواطن معا

أو بطرالقة اكية عاط ياً عا طرالق نمواج مكوا ما أرب خطوات هي فهم الش ددخل لن س ددو
وأهدافو وتعلم كي ية التحكم والسدديطرل في مشدداعرك وتقييم القدرات الشددخصددية للشددخل ن سددو
ومراقبة ومراجعة كي ية تطبيق مهاراتو وتم تطبيق الد ارس ددة على عينة عشد دوائية ما العامليا

والرؤسا والمد ار في مختلن إدارات ومستويات واحدل ما أكبر شركات اإللكترونيات متعددل

الجنس د دديات في العالم في حيا هدفت د ارس د ددة  )2013( Lassk & Shepherdإلى التعرف إلى
كي ية تأثير الاكا العاط ي لرج المبيعات على إبداعو ونتائج عملو الرئيسد د ددية وتم تطبيق

الد ارس ددة على مجموعة وطنية ما رجال المبيعات المس ددتقليا لش ددركة أعمال تجارالة في قطاع
الص د ددحة والجمال وهاك المنظمة تعم في ص د ددناعة البي المباش د ددر وتس د ددتخدم خطة متعددل
المسددتويات وقد تم تطبيق د ارسددة  )2012( Castro et. alعلى العامليا في أحد المسددتش د يات
في شبو جاالرل أيبيرالا في قارل أوروبا والك للتعرف على عمقة الاكا العاط ي باإلبداع بينما

تم تطبيق د ارس د د د د د ددة  )2007( Rego et. alعلى العامليا في المنظمات في االتحاد األوروبي

رس د ددة Yuvaraj
للتعرف إلى العمقة بيا أبعاد الاكا العاط ي فوابداع الموظن فيما اهتمت د ا

 )2112( & Srivastavaبالتعرف على دور الاكا العاط ي في اإلبداع وال اعلية اإلدارالة

وه هناك عمقة بيا الاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم وه هناك عمقة بيا الاكا العاط ي

وال عالية اإلدارالة وتم تطبيق الد ارس د د د ددة على المد ار التن ياييا والمد ار ما الطبقة اإلدارالة

الوسطى (الاكور واإلناث) في المنظمات الخدمية ما القطاع العام والخال.
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مد االستفادة من البحوث والدراسات السابقة:

 .0أفادت نتائج هاك الدراسات الدراسة الحالية حيث كانت نقطة االنطمق لموضوع هاك

مرشدل للباحث في إعداد أدواتو فواج ار ات تطبيقها ومناقشة نتائج تطبيقها
الدراسة و
ً
وت سيرها.

 .2إكساب الباحث معلومات قيمة وكبيرل فيما يتعلق بالاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم.
 .2التعرف إلى محاور الدراسة ما حيث المتغير المستق والتاب فواعداد أدال البحث.
 .1ربط نتائج هاك الدراسة م نتائج الدراسات السابقة في عملية تحلي النتائج.

ما يميز هذه الدراسة:

 تطرقدت الدد ارسد د د د د د ددة الحداليدة إلى التعرف على عمقدة الداكدا العداط ي بداإلبداع اإلدارم في
الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.

 وبددالتددالي فدإنددو بنددا ً على آ ار وتوجيهددات القيددادات اإلدارالددة بددالجددامعددات حول العمقددة بيا
الاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لس د د ددطينية في قطاع غال س د د ددوف تخرج
هاك الدراسة بالتوصيات التي ما شأنها المساهمة في إعداد قوى بشرالة عاملة ومدربة ما
شدأنها التعام م متطلبات العصدر الحالي بإبداع وهاا لم يتم التطرق إليو في الدراسات

السابقة.

 كالك تتميا الد ارسددة في المكاا الام سددوف تطبق عليو فهي تتناول شدرالحة حسدداسدة أال
الدرس د د د ددات
وهي الجامعات ال لسد د د ددطينية في قطاع غال والتي لم يسد د د ددبق التطرق إليها في ا

معا– في حدود علم الباحث.-
السابقة التي تناولت الاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم ً
 وما أهم ما يميا هاك الد ارس د د د د د ددة أنها ما أولى الد ارس د د د د د ددات المحلية والعربية التي تناولت
معا– في حدود علم الباحث.-
الاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم ً
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مقدمـة:

تعتبر منهجية الدراسة فواج ار اتها محو اًر رئيسياً يتم ما خملو إنجاا الجانب التطبيقي ما
الدراسة وعا طرالقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلج ار التحلي اإلحصائي للتوص إلى

النتائج التي يتم ت سيرها في ضو األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة وبالتالي تحقق الدراسة

األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

حيث تناول هاا ال ص وص ا للمنهج المتب ومجتم وعينة الدراسة وكالك أدال الدراسة

المستخدمة وطرالقة إعدادها وكي ية بنائها وتطوالرها ومدى صدقها وثباتها .كما يتضما وص اً

لنج ار ات التي قام بها الباحث في تصميم أدال الدراسة وتقنينها واألدوات التي استخدمها لجم
بيانات الدراسة والنتهي ال ص

بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحلي

البيانات

واستخمل النتائج وفيما يلي وصن لهاك اإلج ار ات.

أوالً :منهج الدراسة:

بنا ً على طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت لتحقيقها استخدم الباحث المنهج الوص ي
التحليلي والام يعتمد على د ارسددة الظاهرل كما توجد في الواق والهتم بوصد ها وصد اً دقيقاً ويعبر
عنها تعبي اًر كي ياً وكمياً فالتعبير الكي ي يصددن الظاهرل والوضددا خصددائصددها أما التعبير الكمي

فيعطينا وص اً رقمياً يوضا مقدار هاك الظاهرل أو حجمها ودرجات ارتباطها م الظواهر المختل ة
األخرى كما ال يكت ي هاا المنهج عند جم المعلومات المتعلقة بالظاهرل ما أج اس د د د د ددتقص د د د د ددا
مظاهرها وعمقاتها المختل ة ب يتعداك إلى التحلي والربط والت س د د ددير للوص د د ددول إلى اس د د ددتنتاجات
يبني عليها التص ددور المقترح بحيث ياالد بها رص دديد المعرفة عا الموض ددوع .وفي هاك الد ارس ددة تم

استخدام هاا المنهج لدراسة" :الذكاء العاطفي وعالقته باإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية
في قطاع غزة" .وقد استخدم الباحث مصدرالا أساسيا للمعلومات:

 .1المصـــــــــادر الثــانويــة :حيددث اتجددو البدداحددث إلى الكتددب والمراج العربيددة واألجنبيددة اات
العمقة والدورالات والمقاالت والتقارالر واألبحاث والد ارسدات السدابقة التي تناولت موضدوع

الدراسة وكالك البحث والمطالعة في مواق اإلنترنت المختل ة.

 .2المصــــادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضد د ددوع الد ارسد د ددة لجأ الباحث إلى جم
البيانات األولية ما خمل االستبانة كأدال رئيسة للدراسة صممت خصيصاً لهاا الغرض.
وقددد واعددت االسد د د د د د ددتبددانددة على ( )122موظ داً يعملوا بمندداص د د د د د د ددب إدارالددة في الجددامعددات

رس د ددة وتم تحليلها باس د ددتخدام برنامج التحلي اإلحص د ددائي SPSS
ال لس د ددطينية موضد د د الد ا

والك للتحقق ما صحة ال روض النظرالة للدراسة.
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ثاني ًا :مجتمع الدراسة:

تمثد مجتم الدد ارسد د د د د د ددة ما جمي العدامليا (أكاديمي إدارم) اوم المناصد د د د د د ددب اإلدارالة

(عميد نائب /مسد د دداعد عميد مدير /مسد د دداعد مدير رئيً قسد د ددم أكاديمي /إدارم) في الجامعات
ال لسد د د د د ددطينية النظامية األكبر واألقدم في قطاع غال (جامعة األاهر جامعة األقصد د د د د ددى الجامعة

اإلسدممية) وتم اسدتثنا جامعة القدً الم توحة لكونها جامعة غير نظامية وبسبب مركاالة قرارها

الناب ما اإلدارل العليا بالض د د ة الغربية .وتم تواال اسد ددتبانات الد ارسد ددة على كافة م ردات مجتم
الدراسة والك في ال ص الثاني للعام الدراسي 2005/2004م .والجدول التالي يوضا الك:
جدول رقم ( :)3مجتمع الدراسة
جامعة األزهر

جامعة األقصى

الجامعة اإلسالمية

الرتبة اإلدارية
عميد

19

15

12

نائب /مساعد عميد

6

11

12

مدير /مساعد مدير

36

31

29

رئيس قسم أكاديمي /إداري

49

12

43

112

146

96

المجموع

352

المجموع الكلي

المصدر :دائرل شئوا الموظ يا في الجامعات موض الدراسة ()2111

ثالثاً :عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة باستخدام طرالقة العينة العشوائية الطبقية لتكوا ممثلة لمجتم

الدراسة وفقاً لقواعد البحث العلمي في اختيار العينات ومقدارها ( )022موظن بحيث تشم الموظ يا

اوم المناصب اإلدارالة (عميد نائب /مساعد عميد مدير /مساعد مدير رئيً قسم أكاديمي/

إدارم) في الجامعات موض الدراسة والك في ال ص الثاني للعام الدراسي 2005/2004م.
وقب تواال االستبانات بالكام قام الباحث بتواال عينة استطمعية حجمها ( )35استبانة
الختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات االستبانة وما ثم التحقق ما صمحية

استخدامها وبعد جم البيانات وتحليلها أشارت النتائج إلى أنو يصلا استخدام االستبانة لجم

البيانات المطلوبة وبالتالي تم التأكد ما صدق االستبانة وثباتها.
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تم حساب العينة حسب معادلة رالتشارد جيجر حيث بلغت العينة ( )022م ردل:
2

2
z 
    0.50 
d 
n
2

1  z 
2
1      0.50   1
N  d 


حيث:
( :)Nحجم المجتم .

( :)Zالدرجة المعيارالة المقابلة لمستوى الداللة ( )0995وتساوم (.)0999
( :)dنسبة الخطأ.
جدول رقم ( :)4حجم عينة الدراسة التي تم اختيارها من كل جامعة
المنصب اإلداري
عميد ،نائب /مساعد عميد
مدير /مساعد مدير

رئيس قسم أكاديمي /إداري
النسبة %

جامعة

جامعة

الجامعة

األزهر

األقصى

اإلسالمية

المجموع

55

74

48

177

%31

%42

%27

%122

والجدول رقم ( )1يوضا االستبانات المواعة والمستردل ونسبة االسترداد بما فيها العينة

االستطمعية.

جدول رقم ( :)5االستبانات الموزعة والمستردة ونسبة االسترداد
االستبانات

التكرار

النسبة%

مستردة

172

% 97.2

غير مستردة

5

% 2.1

المجموع

177

% 100.0
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شكل رقم ( :)2االستبانات الموزعة والمستردة ونسبة االسترداد
97.2%

100.00%
80.00%
60.00%
2.8%

40.00%
20.00%
0.00%

يتضا ما خمل جدول رقم ( )1وشك رقم ( )2أا ( )%22.2ما االستبانات تم استكمالها
بالتعبئة ما عينة الدراسة بينما ( )%2.2ما االستبانات لم تستكم وتم اعتبارها استبانات م قودل.

رابعاً :خطوات بناء أداة الدراسة (االستبانة):

اعتمدت الدراسة الحالية على (االستبانة) كأدال دراسة في جم البيانات المتعلقة بموضوع

الدراسة لما تمتاا بو في جم البيانات ما عدد كبير ما األشخال في وقت محدد وألنها تعطي

مساحة كافية ألفراد العينة في الت كير دوا ضغو ن سية كما هو الحال في المقابلة كما أنها تتسم
بالموضوعية العلمية في النتائج حيث قام الباحث بإعداد استبانة لدراسة "الذكاء العاطفي وعالقته

باإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة" واتب الباحث الخطوات التالية لبنا
االستبانة:

 .1االطمع على الدراسات السابقة اات الصلة بموضوع الدراسة واالست ادل منها في بنا االستبانة
وصياغة فقراتها.

 .2استشار الباحث عدداً ما أساتال الجامعات ال لسطينية والمشرفيا اإلداراليا في تحديد محاور
االستبانة وفقراتها.

 .2تم تحديد المحاور الرئيسية التي شملتها االستبانة وكالك تحديد ال قرات التي تق تحت ك
محور.

 .1تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وقد تكونت ما محورالا أساسييا ( )21فقرل.
 .1تم عرض االستبانة على المشرفيا للنقا

فوابدا الممحظات.

 .2تم عرض االستبانة على ( )12ما المحكميا اوم الخبرل في المجاالت األكاديمية واإلدارالة
واإلحصائية في ك ما الجامعات والمؤسسات الحكومية .والملحق رقم ( )2يبيا أسما

المحكميا.
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 .2في ضو آ ار المحكميا وتوجيهات المشرفيا تم تعدي بعض فقرات االستبانة ما حيث الحاف
أو اإلضافة أو التعدي

لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على ( )21فقرل كما في الملحق(.)1

 .2تم إج ار عينة استطمعية ما خمل تواال ( )35استبانة على أفراد عينة الدراسة والك بغرض
التأكد ما صدق االستبانة وثباتها.

خامساً :مكونات أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة حول "الذكاء العاطفي وعالقته باإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية

في قطاع غزة" وقد تكونت االستبانة ما قسميا رئيسيا:

القسم األول :وهو عبارل عا البيانات الشخصية ألفراد العينة والمتمثلة في( :الجنً العمر
الجامعة المؤه العلمي المسمى الوظي ي سنوات الخدمة).
القسم الثاني :وهو عبارل عا محاور الدراسة وأبعادها ومتغيراتها حيث تكونت ما ( )21فقرل
مواعة على محوراليا رئيسييا كما هو موضا في جدول رقم (:)2
جدول رقم ( :)6توزيع فقرات أداة الدراسة على المحاور واألبعاد المكونة لها
البعد

المحور

الذكاء العاطفي

(المتغير المستقل)

عدد الفقرات

الوعي بالاات

12

تنظيم الاات

12

الدافعية

12

التعاطن

12

المهارات االجتماعية

12

أبعاد محور (الذكاء العاطفي) ككل

52

اإلبداع اإلداري (المتغير التابع)

34

مجموع الفقرات

14
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سادساً :تصحيح أداة الدراسة:

استخدم الباحث مقياساً عشرالاً( )11-1لقياً استجابات عينة الدراسة ل قرات االستبانة

حسب جدول رقم (:)2

جدول رقم ( :)7المقياس العشري



موافقة

االستجابة

متدنية جدا

المقياس

1

موافقة
عالية جدا

3

2

5

4

7

6

1

12

9

اختار الباحث التدرج ( )11-1لمستجابة وكلما اقتربت االجابة ما ( )11دل على الموافقة العالية
على ما ورد في ال قرل المعنية وك تدرج لو واا نسبي (.)%11

جدول رقم ( :)1مستويات الموافقة على فقرات الدراسة وأبعادها ومحاورها
االستجابة

موافقة متدنية جدا
2+1

المقياس

%22-12

التفسير بعد التحليل
(ليكرت الخماسي)



موافقة متدنية جدا

4+3

%42-22
موافقة متدنية

6+5

موافقة عالية جدا
8+7

10+9

%62-42

%12-62

%122-12

محايدة

موافقة

موافقة مرتفعة جداً

سابعاً :صدق أداة الدراسة وثباتها:

تم التحقق ما صدق االستبانة وثباتها ما خمل تطبيق االستبانة على عينة استطمعية مكونة ما

( )25مستجيباً وتم اتباع الطرق الموضحة فيما يلي للتأكد ما صدق االستبانة وثباتها والتأكد ما
صمحيتها للتطبيق على جمي أفراد عينة الدراسة.
 .1صدق أداة الدراسة:

يقصد بصدق أدال الدراسة (االستبانة) أا تقيً أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسو وقد قام

الباحث بالتأكد ما صدق االستبانة بالطرق التالية:

أ .الصدق الظاهري (صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين):
عرض الباحث االستبانة على مجموعة ما المحكميا تأل ت ما ( )02ما المختصيا في

المجاالت األكاديمية واإلدارالة واإلحصائية في الجامعات ال لسطينية وأسما المحكميا بالملحق
رقم ( )2حيث طلب منهم الباحث إبدا الرأم فيما يتعلق بمدى صدق ك فقرل ما فقرات االستبانة
وصمحيتها ومدى ممئمتها لقياً ما وضعت لقياسو فوابدا وجهة النظر فيما تحتويو االستبانة

فوادخال التعديمت المامة التي يرونها ما وجهة نظرهم وقد استجاب الباحث آل ار المحكميا
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وقام بإج ار ما يلام ما حاف وتعدي في ضو المقترحات المقدمة وبالك خرجت االستبانة في

صورتو النهائية كما هو موضا في الملحق رقم (.)0

ب .صدق االتساق الداخلي:

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق ك فقرل ما فقرات االستبانة م المحور أو

البعد الام تنتمي إلية هاك ال قرل وقد قام الباحث بالتحقق ما وجود صدق االتساق الداخلي
لمستبانة ما خمل حساب معاممت االرتبا بيا درجة ك فقرل والدرجة الكلية للبعد أو المحور

الام تنتمي إليو والك بهدف التحقق ما مدى صدق االستبانة كك .

وفيما يلي عرض لنتائج االتساق الداخلي ل قرات االستبانة حسب األبعاد والمحاور التي

تتكوا منها.

المحور األول :الذكاء العاطفي:

 البعد األول "الوعي بالذات":

يوضا جدول رقم ( )9معام االرتبا بيا ك فقرل ما فقرات البعد األول "الوعي بالذات"

والدرجة الكلية للبعد والام يبيا أا معاممت االرتبا المبينة اات داللة إحصائية عند مستوى

 α≥0905وبالك يعتبر البعد صادقاً لما وض لقياسو.
جدول رقم ( :)9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد األول "الوعي بالذات"
والدرجة الكلية للبعد

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

أستطي التعرف على عواط ي بسهولة.

*1.222

1.111

2

أنا أشعر باستمرار بالثقة العالية بن سي.

*1.212

1.111

3

أعبر عا عواط ي بسهولو.

*1.212

1.111

4

أتعرف على نقا القول والضعن ما ن سي.

*1.221

1.111

5

أمي إلى الت اؤل في جمي نواحي حياتي.

*1.211

1.111

6

أدرك تماماً ما أود القيام بو ما أعمال.

*1.212

1.111

*1.212

1.111

1

عادل ما أكوا صادقاً م ن سي.
ً
أحدد أهدافي ومبادئي بوضوح.

*1.121

1.111

*1.222

1.111

12

أميا بسهولة بيا عواط ي اإليجابية والسلبية منها.

*1.212

1.111

#

7
9

فقرات بعد (الوعي بالذات)

أشعر دائماً بالرضا عا ن سي.

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة α≥0905
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 البعد الثاني "تنظيم الذات":
يوضا جدول رقم ( )00معام االرتبا بيا ك فقرل ما فقرات البعد الثاني "تنظيم الذات"

والدرجة الكلية للبعد والام يبيا أا معاممت االرتبا المبينة اات داللة إحصائية عند مستوى

 α≥0905وبالك يعتبر البعد صادقاً لما وض لقياسو.

جدول رقم ( :)1.معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثاني "تنظيم الذات"
والدرجة الكلية للبعد

معامل

القيمة

#

فقرات بعد (تنظيم الذات)

بيرسون

االحتمالية

1

أتحكم بتصرفاتي ومشاعرم عند مواجهة المخاطر.

*1.212

1.111

2

أبحث دائماً عا اإليجابيات في ك األعمال التي أقوم بها.

*1.211

1.111

3

أجيد إدارل ااتي وعواط ي بشك فعال.

*1.212

1.111

4

أتجاه ك المشكمت التي مرت بي في الماضي.

*1.121

1.111

5

أستطي أا أسيطر على ن سي عند الغضب.

*1.2

1.111

6

أعتار لآلخرالا عما يبدر مني ما أخطا .

*1.221

1.111

7

أجيد إدارل مااجي بشك إيجابي.

*1.211

1.111

1

أعتار عا أخطائي دائماً.

*1.221

1.111

9

أتصن بالهدو واالتااا عند إنجاا مهامي.

*1.221

1.111

12

أسيطر على ن سي عند تلقي أمر ماعج.

*1.211

1.111

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة α≥0905
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لالرتباط

()Sig.

 البعد الثالث "الدافعية":
يوضا جدول رقم ( )00معام االرتبا بيا ك فقرل ما فقرات البعد الثالث "الدافعية"

والدرجة الكلية للبعد والام يبيا أا معاممت االرتبا المبينة اات داللة إحصائية عند مستوى

 α≥0905وبالك يعتبر البعد صادقاً لما وض لقياسو.

جدول رقم ( :)11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثالث "الدافعية"
والدرجة الكلية للبعد
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

1

أشعر بحماً قوم إلنجاا أعمالي.

*09245

1.111

2

لدم القدرل على اتخاا الق اررات الصعبة.

*09220

1.111

3

أنجا أعمالي بتركيا ونشا عالييا.

*09222

1.111

4

أستطي تحقيق النجاح في الظروف الضاغطة.

*09204

1.111

0

أبادر الكتشاف الوسائ الجديدل في العم .

*09222

1.111

6

أستطي تخطي العقبات التي توجهني في عملي.

*09209

1.111

7

أحاول أا أكوا مبدعاً رغم تحديات الواق .

*09294

1.111

8

أتحمً لتن يا األفكار الجديدل.

*09209

1.111

9

أحاول ح ا اآلخرالا إلنجاا أعمالهم.

*09222

1.111

1.

أحاول الوصول ألهدافي رغم التحديات.

*09259

1.111

#

فقرات بعد (الدافعية)

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة α≥0905

93

لالرتباط

()Sig.

 البعد الرابع "التعاطف":
يوضا جدول رقم ( )02معام االرتبا بيا ك فقرل ما فقرات البعد الراب "التعاطف"

والدرجة الكلية للبعد والام يبيا أا معاممت االرتبا المبينة اات داللة إحصائية عند مستوى

 α≥0905وبالك يعتبر البعد صادقاً لما وض لقياسو.

جدول رقم ( :)12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الرابع "التعاطف"
والدرجة الكلية للبعد
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

1

أستطي ق ار ل مشاعر اآلخرالا بسهولة.

*09549

1.111

2

أقدر االحتياجات العاط ية لآلخرالا.

*09949

1.111

3

أستجيب بسرعة لعواطن اآلخرالا.

*09920

1.111

4

أبال جهد إلسعاد اآلخرالا.

*09222

1.111

0

أتعاطن م اآلخرالا في مناسباتهم السارل والمحانة.

*09252

1.111

6

أقدم العوا والمساعدل لآلخرالا إلحساسي بهم.

*09252

1.111

7

أتأثر كثي اًر بمشاعر ما حولي.

*09292

1.111

8

أقدر عواطن اممئي في العم .

*09255

1.111

9

يؤرقني شعور اممئي بالحاا.

*09922

1.111

1.

أقدم النصا والمشورل لما يطلبها مني.

*09220

1.111

#

فقرات بعد (التعاطف)

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة α≥0905
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لالرتباط

()Sig.

 البعد الخامس "المهارات االجتماعية":
يوضا جدول رقم ( )02معام االرتبا بيا ك فقرل ما فقرات البعد الخامً "المهارات

االجتماعية" والدرجة الكلية للبعد والام يبيا أا معاممت االرتبا المبينة اات داللة إحصائية
عند مستوى  α≥0905وبالك يعتبر البعد صادقاً لما وض لقياسو.

جدول رقم ( :)13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الخامس "المهارات االجتماعية"
والدرجة الكلية للبعد

#

معامل

فقرات بعد (المهارات االجتماعية)

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

يسه على بنا عمقات ناجحة م امم جدد.

*09992

1.111

2

أنا من تا في عمقاتي م اآلخرالا.

*09929

1.111

3

أقيم عمقات م الامم على أساً ما الود.

*09252

1.111

4

الامم يحترمونني ويقدرونني.

*09992

1.111

0

أصغي للامم عندما يتحدثوا إلي.

*09229

1.111

6

لدم قدرل كبيرل على الت اع م مشاعر الامم .

*09250

1.111

7

أشارك الامم في الس ار والض ار .

*09225

1.111

8

أبادر إلى ح مشكمت اممئي في العم .

*09200

1.111

9

أقدم المساندل والمساعدل لك ما يحتاج إليها.

*09200

1.111

1.

أت اع بإيجابية م ما حولي.

*09200

1.111

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة α≥0905
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المحور الثاني :اإلبداع اإلداري:
يوضا جدول رقم ( )04معام االرتبا بيا ك فقرل ما فقرات محور" االبداع االداري"

والدرجة الكلية للمحور والام يبيا أا معاممت االرتبا المبينة اات داللة إحصائية عند مستوى

 α≥0905وبالك يعتبر المحور صادقاً لما وض لقياسو.

جدول رقم ( :)14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "اإلبداع اإلداري"
فقرات محور "اإلبداع اإلداري"

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

أنجا ما يسند إلى ما أعمال بأسلوب متجدد.

*09922

1.111

2

أجد أا إج ار ات العم بحاجة إلى عملية تطوالر مستمرل بعيداً عا الروتيا.

*09522

1.111

3

أحاول االبتعاد عا تقليد اآلخرالا في ح المشكمت التي تعترض سير العم .

*09220

1.111

4

دوماً أقدم أفكار جديدل حول طرق وأساليب إنجاا العم .

*09249

1.111

0

أقدم أفكار جديدل لتطوالر أساليب العم .

*09990

1.111

6

لدم القدرل على تقديم حلول جديدل للمشكمت التي تواجهني في العم .

*09202

1.111

7

أطرح أفكا اًر جديدل لمواجهة مشاك العم .

*09929

1.111

8

أستطي الت كير بسهولة في الظروف المختل ة.

*09229

1.111

9

أستطي أا أعبر عا فكرل معينة بمجموعة ما األل اظ المختل ة اات الداللة الواحدل.

*09994

1.111

1.

أتمت بمرونة عالية في الت كير في وقت محدد.

*09590

1.111

11

أحرل على معرفة الرأم المخالن لرأيي لمست ادل منو.

*09902

1.111

12

أغير موق ي بسرعة إاا ثبت خطؤك.

*09259

1.111

13

أحرل على إحداث تغييرات في أساليب العم بيا فترل وأخرى.

*09929

1.111

14

لدم القدرل على النظر لهشيا ما اوايا مختل ة.

*09222

1.111

10

أمتلك القدرل على التكين م طبيعة المواقن المختل ة في العم .

*09992

1.111

16

أتنبأ بمشكمت العم قب حدوثها.

*09922

1.111

17

أخطط لمواجهة مشكمت العم الممكا حدوثها.

*0920

1.111

18

أحرل على معرفة أوجو القصور أو الضعن فيما أقوم بو ما عم .

*09222

1.111

19

أمتلك رؤية دقيقة الكتشاف المشكمت التي يعاني منها اآلخروا في العم .

*09952

1.111

2.

لدم القدرل على تنظيم أفكارم.

*09922

1.111

#

96

فقرات محور "اإلبداع اإلداري"

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

21

لدم القدرل على إدراك العمقة بيا األشيا وت سيرها.

*09295

1.111

22

أحدد ت اصي العم قب البد بتن ياك.

*09222

1.111

23

لدم القدرل على تجائة مهام العم .

*09929

1.111

24

لدم القدرل على تحلي مهام العم .

*09949

1.111

20

أعط األولوية إلنجاا مهام عملي قب أعمالي الشخصية.

*09299

1.111

26

أض ألعمالي مسا اًر واضحاً ومحدداً في ك يوم.

*09220

1.111

27

أصر على تحقيق أهدافي وال أتناال عنها.

*09490

1.111

28

أمتلك داف قوم لتحقيق النجاح والدرجات العليا في الحيال.

*09922

1.111

29

اهتمامي ينصب على إنتاج أفكار جديدل أكثر ما اهتمامي بتبني األفكار التقليدية.

*09992

1.111

3.

أتقب انتقادات اآلخرالا برحابة صدر.

*09592

1.111

31

أتقب ال ش باعتبارك التجربة التي تسبق النجاح.

*09922

1.111

32

أقدم أفكارم مدعمة بالحجة والبرهاا.

*09922

1.111

33

أبادر بتبني األفكار واألساليب الجديدل والبحث عا حلول لمشكمت العم .

*09992

1.111

34

أتحم مسؤولية ما أقوم بو ما أعمال ولدم االستعداد لمواجهة النتائج المترتبة على الك.

*09925

1.111

#

لالرتباط

()Sig.

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة α≥0905

ج .الصدق البنائي:
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييً صدق األدال الام يقيً مدى تحقق األهداف التي ترالد
األدال الوصول إليها والبيا مدى ارتبا

االستبانة.

ك محور ما محاور الدراسة بالدرجة الكلية ل قرات

يبيا جدول رقم ( )11أا جمي معاممت االرتبا في جمي محاور وأبعاد االستبانة دالة

إحصائياً عند مستوى  ،α≥1.11وبالك تعتبر جمي محاور وأبعاد االستبانة صادقو لما وضعت
لقياسو.
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جدول رقم ( :)15معامل االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد محور "الذكاء العاطفي"
والدرجة الكلية للمحور

معامل

القيمة

األبعاد

بيرسون

االحتمالية

1

الوعي بالذات

*1.221

1.111

2

تنظيم الذات

*1.222

1.111

الدافعية

*1.221

1.111

4

التعاطف

*1.212

1.111

5

المهارات االجتماعية

*1.222

1.111

المحور

#

الذكاء العاطفي

3

لالرتباط

()Sig.

 .2ثبات أداة الدراسة:
يقصد بثبات أدال الدراسة (االستبانة) أا تعطي هاك االستبانة ن ً النتيجة لو تم إعادل
تواالعها أكثر ما مرل تحت ن ً الظروف والشرو أو بعبارل أخرى أا ثبات االستبانة يعني
االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشك كبير فيما لو تم إعادل تواالعها على األفراد عدل
مرات خمل فترات امنية معينة.
وقد تحقق الباحث ما ثبات استبانة الدراسة ما خمل معام أل ا كرونباخ ( Cronbach's
 )Alpha Coefficientوطرالقة التجائة النص ية ( )Split Half Methodحيث تم تجائة فقرات
االستبانة إلى جائيا (األسئلة اات األرقام ال ردية واألسئلة اات األرقام الاوجية) ثم تم حساب
معام االرتبا بيا درجات األسئلة ال ردية ودرجات األسئلة الاوجية وبعد الك تم تصحيا معام
االرتبا بمعادلة سبيرماا – براوا (.)Spearman-Brown
والجدول رقم ( )16يوضح النتائج باستخدام الطريقتين:

جدول رقم ( :)16قياس ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية
الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

التجزئة

عدد

0.867

0.833
0.770

#

المحاور واألبعاد

1

الوعي بالذات

11

2

تنظيم الذات

11

0.862

3

الدافعية

11

0.934

0.890

4

التعاطف

11

0.895

0.781

5

المهارات االجتماعية

11

0.919

0.867

محور "الذكاء العاطفي"

52

0.965

0.901

محور "اإلبداع اإلداري"

34

0.866

0.834

98

النصفية

يتضد د د ددا ما النتائج الموضد د د ددحة في جدول رقم ( )09أا قيمة معام أل ا كرونباخ مرت عة

ألبعداد محور "الـذكـاء العـاطفي" حيدث تتراوح بيا ( )0.919-0.862بينما بلغت ( )569.0لمحور

وكدالدك قيمدة معدامد أل دا كرونبداخ مرت عة لمحور "اإلبداع اإلداري" حيث

"الـذكـاء العـاطفي" ككد

بلغت ( )0.866وهاا يعنى أا معام الثبات مرت

باستخدام معام أل ا كرونباخ.

أما باستخدام طرالقة التجائة النص ية فكانت النتائج مشابهة لطرالقة معام أل ا كرونباخ

حيث تراوحت بيا ( )56895-0.770ألبعاد محور "الذكاء العاطفي" بينما بلغت ( )0.901لمحور

"الـذكاء العاطفي" كك

وكالك القيمة مرت عة لمحور "اإلبداع اإلداري" حيث بلغت ( )0.834وهاا

يعنى أا معام الثبات مرت

باستخدام طرالقة التجائة النص ية.

وبالك تكوا االس د د ددتبانة في ص د د ددورتها النهائية كما هي في الملحق رقم ( )0قابلة للتواال ؛

ويكوا الباحث قد تأكد ما صدددق وثبات اسددتبانة الد ارسددة مما يجعلو على ثقة بصددحة االسددتبانة
وصمحيتها لتحلي النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

ثامناً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:
تم ت رالغ وتحلي االستبانة ما خمل برنامج التحلي اإلحصائي Statistical Package for

.(SPSS) the Social Sciences
يستخدم اإلحصائيوا نوعاا ما االختبارات اإلحصائية الختبار ال رضيات النوع األول هو:
االختبارات المعلمية ()Parametric Tests

والنوع الثاني هو :االختبارات الممعلمية ( Non

 )Parametric Testsحيث تستخدم االختبارات المعلمية عندما تتب البيانات المراد إج ار االختبارات
اإلحصائية لها التواال الطبيعي بينما تستخدم االختبارات الممعلمية في حال لم يتحقق شر

التواال الطبيعي للبيانات.
اختبار التوزيع الطبيعي :Normality Distribution Test
تم اسددتخدام اختبار كولمجوروف -سددمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار

مدا إاا كدانددت البيدداندات تتب التواال الطبيعي ما عدددمدو وكدانددت النتددائج كمدا هي مبيندة في جدددول

رقم (.)02

99

جدول رقم ( :)17نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
عدد

كولمجوروف -

القيمة

االحتمالية

#

المحاور واألبعاد

1

الوعي بالذات

11

2

تنظيم الذات

11

1.222

3

الدافعية

11

1.122

1.211

4

التعاطف

11

1.221

1.122

5

المهارات االجتماعية

11

1.221

1.111

محور "الذكاء العاطفي"

52

2.433

2.992

محور "اإلبداع اإلداري"

34

2.464

2.912

الفقرات

سمرنوف ))K-S
1.212

1.222
1.222

()Sig.

يتضد د د د د ددا ما النتائج الموض د د د د د ددحة في جدول رقم ( )02أا القيمة االحتمالية ) (Sig.لجمي
مجاالت الدراسة كانت أكبر ما مستوى الداللة ( )0905وبالك فإا تواال البيانات لهاك المجاالت
يتب التواال الطبيعي وبالتالي سيتم استخدام االختبارات المعلمية لنجابة على فرضيات الدراسة.

تاسعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

بنا على نتائج اختبار التواال الطبيعي للبيانات والتي أوضحت أا البيانات تتب التواال
الطبيعي تم استخدام االختبارات المعلمية التالية:
 .1النس ددب المئوية والتك اررات والمتوس ددط الحس ددابي :يس ددتخدم هاا األمر بش ددك أس دداس ددي ألغراض
معرفة تكرار فئات متغير ما والتم االست ادل منها في وصن عينة الدراسة.
 .2اختبار أل ا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .2اختبار التجائة النص ية ( :)Split Halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4اس ددتخدام اختبار كولمجوروف -س ددمرنوف ) :Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sيس ددتخدم هاا
االختبار لمعرفة ما إاا كانت البيانات تتب التواال الطبيعي ما عدمو.
 .5معام ارتبا بيرسوا ( )Pearson Correlation Coefficientلقياً درجة االرتبا  :يقوم هاا
االختبار على د ارسد د د ددة العمقة بيا متغيرالا وقد تم اسد د د ددتخدامو لحسد د د دداب االتسد د د دداق الداخلي
والصدق البنائي لمستبانة والعمقة بيا المتغيرات.
 .9اختبار  Tفي حالة عينة واحدل ( :)T-Testلمعرفة ما إاا كانت متوس د د ددط درجة االس د د ددتجابة قد
وصد د د د ددلت إلى الحياد وهي ( )%90أو اادت أو قلت عا الك ولقد تم اسد د د د ددتخدامو للتأكد ما
داللة المتوسط لك فقرل ما فقرات االستبانة.
 .2اختبددار  Tفي حددالددة عينتيا ( :)Independent Samples T-Testلمعرفددة مددا إاا كدداا هندداك
فروقات اات داللة إحصائية بيا مجموعتيا ما البيانات المستقلة.
 .2اختبار تحلي التبايا األحادم ) :One Way Analysis of Variance (ANOVAلمعرفة ما إاا
كاا هناك فروقات اات داللة إحصائية بيا ثمث مجموعات أو أكثر ما البيانات.
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الفصل الخامس
تحليل البيانات
واختبار فرضيات الدراسة
 مقدمة.
 أوالً :الوصن اإلحصائي لعينة الدراسة وفقاً للخصائل الديمغرافية.
 ثانياً :تحلي النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة.
 ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة.
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مقدمـة:

يتضما هاا ال ص عرضًا لتحلي البيانات واختبار فرضيات الدراسة والك ما خمل اإلجابة

عا أسئلة الدراسة واستعراض أبرا نتائج االستبانة التي تم التوص إليها ما خمل تحلي فقراتها

إحصائيًا والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على (الجنً العمر الجامعة المؤه العلمي

المسمى الوظي ي سنوات الخدمة) لاا تم إج ار المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة ما استبانو

الدراسة إا تم استخدام برنامج الحام اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج
الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هاا ال ص .

أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفقاً للمتغيرات الديمغرافية:
جدول ( :)11توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات الديمغرافية
المتغير
الجنس

العمر

الجامعة

المؤهل العلمي

المسمى الوظيفي

سنوات الخدمة

البند

التكرار

النسبة %

ذكر

148

86.0

أنثى

24

14.0

أقل من 32

14

8.1

-32أقل من 42

74

43.0

-42أقل من 52

51

29.7

 52فأكثر

33

19.2

جامعة األ زهر

52

30.3

جامعة األقصى

74

43.0

الجامعة اإلسالمية

46

26.7

دبلوم

12

7.0

بكالوريوس

59

34.3

ماجستير

53

30.8

دكتوراه

48

27.9

عميد

14

8.1

نائب /مساعد عميد

13

7.6

مدير /مساعد مدير

رئيس قسم أكاديمي /إداري

65

37.8

80

46.5

أقل من  5سنوات

14

8.1

من  5سنوات إلى أقل من  12سنة

36

20.9

من -12أقل من  15سنة

50

29.1

من  15سنة فأكثر

72

41.9

مالحظة :النسب في الجدول مقربة إلى أقرب رقم بعد ال اصلة حسب مخرجات برنامج
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SPSS

من الجدول رقم ( )11يمكن استنتاج ما يلي:

 .1توزيع عينة الدراسة حسب "الجنس":

يبيا الجدول رقم ( )12أا الغالبية العظمى ما مجتم الدراسة هم ما الاكور حيث بلغت

نسبتهم ( )%22ونسبة ( )%11ما مجتم الدراسة ما اإلناث وهاك النسبة تتناسب م ما

جا في تقرالر مسا القوى العاملة في األراضي ال لسطينية الام أوضا أا ال جول بيا الاكور
واإلناث ما االت كبيرل في المشاركة في القوى العاملة ويأتي ال رق لصالا الاكور (الجهاا

المركام لنحصا ال لسطيني – مسا القوى العاملة .)2112
 .2توزيع عينة الدراسة حسب "العمر":

يمحظ ما الجدول رقم ( )12أا ال ئة العمرالة ما  40-20سدنة وال ئة العمرالة  50-40سنة

قد حص د ددلتا مجتمعتيا على نس د ددبة ( )%72.7ما مجم عينة الد ارس د ددة ويعاى الك إلى أا جمي

أفراد العينة ما العمدا ونوابهم ومس د د دداعديهم والمد ار ومس د د دداعديهم ورؤس د د ددا األقس د د ددام األكاديمية

واإلدارالة فما الطبيعي أا تكوا أعمارهم متوسدطة حيث أنهم حصلوا على هاك الدرجات الوظي ية
نتيجة لخبرتهم وطول فترل خدمتهم.

 .3توزيع عينة الدراسة حسب "الجامعة":
يبيا الجددول رقم ( )12أا هنداك تنوي ما حيدث العدامليا في الجدامعدات حيث احتلت

جامعة األقصد د ددى المرتبة األولى بنسد د ددبة ( )%43.0تليها جامعة األاهر بنسد د ددبة ( )%30.3وكانت

الجامعة اإلسدممية قد حصدلت على أق نصديب بنسبة ( .)%26.7وقد أظهرت النتائج أا جامعة

األقص ددى هي الحاص ددلة على أكبر نس ددبة ويعاى الك ألا جامعة األقص ددى هي الجامعة الحكومية

الوحيدددل وعدددد طلبتهددا أكبر ما الجددامعددات األخرى نظ اًر المتدددادهددا الجغرافي وتعدددد فروعهددا والتي

عمول على رسوم الساعة الدراسية المعتمدل التي تعتبر
تصد إلى  1فروع ما بيا غال وخانيونً
ً
األق على مسد ددتوى الوطا .ولكا ما حيث االسد ددتبانات المسد ددتردل ما الجامعات فكانت النسد ددبة
شدد ددبو متطابقة في ك الجامعات ما إجمالي مجتم الد ارسد د ددة مما يعني أا العينة ممثلة لمجتم

الدراسة.
 .4توزيع عينة الدراسة حسب "المؤهل العلمي":
يتضا ما الجدول رقم ( )12أا هناك تنوع في المؤهمت العلمية حيث بلغت نسبة
الحاصليا على درجة البكالورالوً ( )%21.2تليها درجة الماجستير بنسية ( )%21.2وما
ثم درجة الدكتوراك بنسبة ( )%22.2أما المؤه العلمي الام حص على أق نسبة فهو الدبلوم

بنسبة ( .)%2وقد أظهرت النتائج أا غالبية أفراد العينة ما حملة درجة البكالورالوً ويعاو
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الباحث الك إلى أا معظم الوظائن اإلدارالة في الجامعات تتطلب الدرجة الجامعية األولى
(البكالورالوً) ثم تليها نسبة فئة الماجستير والك طبيعي ألا هرم المناصب اإلدارالة تبدأ

قاعدتو (األقسام والشعب والوحدات اإلدارالة) ما حملة البكالورالوً وكلما ارت عنا في الهرم يق

عدد األقسام والشعب اإلدارالة وتندرج تحت دوائر وبالتالي مد ار الدوائر سيكوا عددهم أق

والايا غالبيتهم ما حملة الماجستير ثم تليها في الهرم العمادات المساعدل واألكاديمية والتي
يق

عددها عا الدوائر اإلدارالة والتقلدها أكاديمييا ما حملة الدكتوراك والك ألا حجم

الصمحيات والمهام الموكلة لهم كبير.

 .5توزيع عينة الدراسة حسب "المسمى الوظيفي":
يتضا ما الجدول رقم ( )12أا هناك تنوي في المسميات الوظي ية في الجامعات حيث

أا المسمى الوظي ي رئيً قسم أكاديمي /إدارم والمسمى الوظي ي مدير /مساعد مدير قد

حصم مجتمعتيا على نسبة ( )%84.3ما مجم عينة الدراسة والمسمى الوظي ي عميد
والمسمى الوظي ي نائب /مساعد عميد حصم مجتمعيا على نسبة ( )%15.7ما مجم عينة

الدراسة .ويعاى ارت اع نسبة رؤسا األقسام األكاديمية واإلدارالة والدوائر اإلدارالة إلى طبيعة
الهيك التنظيمي الام يتضما مجموعة كبيرل ما األقسام اإلدارالة واألكاديمية مقارن ًة بالعمادات

األكاديمية والمساعدل والك يتوافق م هرم المناصب اإلدارم الام تق فيو المسميات الوظي ية

كلما اتجهنا إلى أعلى الهرم.

 .6توزيع عينة الدراسة حسب "سنوات الخدمة":

يتضا ما الجدول رقم ( )12أا عينة الدراسة كانت على مستوى خبرل عالية في المنصب

اإلدارم حيث تبيا أا نسبة كبيرل ما أفراد العينة يمتلكوا خبرل عملية في المنصب اإلدارم

ما  11سنة فأكثر بلغت نسبتهم ( )%41.9يليهم اوم الخبرل ما  11إلى أق ما  11سنة
بنسبة ( )%29.1ثم يليهم اوم الخبرل ما  1سنوات إلى أق ما  11سنوات بنسبة ()%20.9

أما األفراد اوم الخبرل أق ما  1سنوات فهم األق ما بيا عينة الدراسة بنسبة ( .)%8.1وقد
أظهرت النتائج أنو كلما ااد عدد سنوات الخدمة ااد عدد أفراد العينة ويعل الك أنو كلما ااد

عدد سنوات الخدمة في المسمى الوظي ي كلما كاا لدى الموظن الدراية الكافية بطبيعة المناخ
السائد في الجامعة وبالتالي ارتقى الموظن في المناصب اإلدارالة والك يتوافق م عينة

الدراسة وهي العامليا اوم المناصب اإلدارالة في الجامعات.
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ثاني ًا :تحليل النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:

تم استخدام اختبار  Tللعينة الواحدل ) (One Sample T testلتحلي فقرات االستبانة

لمعرفة ما إاا كانت متوسطات درجات االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي

 %21أم ال حيث اعتبرت النسبة (األهمية النسبية)  %21هي الحياد على مقياً الدراسة وتعتبر

ال قرل ايجابية بمعنى أا أفراد العينة يوافقوا على محتواها إاا كانت قيمة  Tالمحسوبة أكبر ما

قيمة  Tالجدولية والتي تساوم ) )1.97أو القيمة االحتمالية أق ما ( )1.11والواا النسبي أكبر
ما ( )%21وتعتبر ال قرل سلبية بمعنى أا أفراد العينة ال يوافقوا على محتواها إاا كانت قيمة T

المحسوبة أصغر ما قيمة  Tالجدولية والتي تساوم ) )1.97أو القيمة االحتمالية أكبر ما ()1.11

والواا النسبي أق ما (.)%21

تم استخدام اختبار  Tلمعرفة متوسطات االستجابة لجمي ال قرات والنتائج موضحة في الجداول
التالية:

 .1تحليل النتائج المتعلقة بالمحور األول /المتغير المستقل "الذكاء العاطفي":
أ .النتائج المتعلقة بالبعد األول "الوعي بالذات":

جدول رقم ( :)19نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "الوعي بالذات"
قيمة

الوزن

االختبار

النسبي

الترتيب

1

أستطي التعرف على عواط ي بسهولة.

8.15

34.72

81.45

5

.000

2

أنا أشعر باستمرار بالثقة العالية بن سي.

8.10

27.96

80.99

7

.000

3

أعبر عا عواط ي بسهولو.

7.36

20.61

73.60

12

.000

4

أتعرف على نقا القول والضعن ما ن سي.

8.11

29.97

81.10

6

.000

5

أمي إلى الت اؤل في جمي نواحي حياتي.

7.83

20.82

78.31

9

.000

6

أدرك تماماً ما أود القيام بو ما أعمال.

8.37

34.26

83.66

3

.000

7.87

25.42

78.66

1

.000

8.48

33.65

84.83

1

.000

8.44

36.67

84.36

2

.000

8.28

32.16

82.81

4

.000

8.1

42.6

80.9

#

فقرات بعد (الوعي بالذات)

7
9

أشعر دائماً بالرضا عا ن سي.
عادل ما أكوا صادقاً م ن سي.
ً
أحدد أهدافي ومبادئي بوضوح.

12

أميا بسهولة بيا عواط ي اإليجابية والسلبية منها.

1

الوسط
الحسابي

إجمالي بعد "الوعي بالذات"
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T

%

القيمة
االحتمالية
()Sig.

2.22

يشد ددير الجدول رقم ( )19إلى أا المتوسد ددطات الحسد ددابية لجمي فقرات البعد األول "الوعي

بالذات" تراوحت بيا ( )8.48 –7.36بنس د د ددبة مئوية تراوحت بيا ( )%21.22-%22.2وفق مقياً

التدرج العشدرم وتشير هاك النتائج إلى أا إجابات أفراد عينة الدراسة قد اادت عا درجة الموافقة
المتوسطة وهي  %21على جمي ال قرات التي تمث البعد األول.

وقد احتلت ال قرل الثامنة التي تنل على (عاد ًة ما أكون صــــــــادقاً مع نفســــــــي) المرتبة
األولى بواا نسد د ددبي ( )%21.22ويشد د ددير الك إلى وجود درجة مرتفعة ما االجماع والموافقة ما
قب أفراد عينة الدراسة على أا الاكا العاط ي يعم على االادل مصداقية ال رد م ن سو.
بينما احتلت ال قرل الثالثة التي تنل على (أعبر عن عواطفي بسهوله) المرتبة األخيرل

بواا نسبي بلغ ( )%22.2مما يدل على وجود موافقة لدى عينة الدراسة على أا الاكا العاط ي
يعم على االادل قدرل ال رد في التعبير عا عواط و بسهولة.

وبص ة عامة يتبيا أا الواا النسبي لجمي فقرات البعد األول "الوعي بالاات" بلغ

( )%80.9مما يدل على وجود درجة مرتفعة ما الموافقة ما قب أفراد العينة تجاك بعد "الوعي
عادل ما يكونوا صادقيا م
بالذات" ويعاو الباحث الك إلى أا العامليا بالجامعات ال لسطينية
ً
أن سهم وقادرالا على تحديد أهدافهم ومبادئهم بوضوح وكالك مدركيا لما يتوجب عليهم القيام بو

باإلضافة إلى استطاعتهم التعرف على عواط هم بسهولة وقدرتهم على التمييا بيا عواط هم

اإليجابية والسلبية بسهولة.

وهي تتفق مع ما توص ددلت إليو د ارسددة (الشد دوا  )5102ود ارس ددة (التلباني  )5102ود ارس ددة
(غيث والحلا  )5102ود ارس د د ددة (أبو ع

 )5100ود ارسدد د ددة ( )Shahid et. Al, 2015ود ارسدد د ددة

( )Rathi, 2014ود ارسد د د ددة ) (Rego et. al, 2007والتي خلصد د د ددت إلى أا بعد الوعي بالاات يؤثر
بشددك كبير على الاكا العاط ي بينما اختلفت مع د ارس دة (األسددط

 )5101حيث توصددلت الى

أا الوعي بالاات يؤثر بشددك ضددعين على الاكا العاط ي والرى الباحث إلى أا هاا االختمف
يعود الختمف مجتم الدراسة وظروف الدراسة ن سها.
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ب .النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "تنظيم بالذات":
جدول رقم ( :)22نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "تنظيم الذات"
#

الوسط

فقرات بعد (تنظيم الذات)

الحسابي

قيمة

الوزن

االختبار

النسبي

T

%

الترتيب

القيمة

االحتمالية
()Sig.

1

أتحكم بتصرفاتي ومشاعرم عند مواجهة المخاطر.

7.68

22.18

76.80

5

2.22

2
3

أبحث دائماً عا اإليجابيات في ك األعمال التي أقوم بها.

8.21

34.64

82.09

1

2.22

أجيد إدارل ااتي وعواط ي بشك فعال.

7.85

29.73

78.49

4

2.22

4

أتجاه ك المشكمت التي مرت بي في الماضي.

6.95

12.98

69.48

12

2.22

5

أستطي أا أسيطر على ن سي عند الغضب.

7.20

16.60

71.98

9

2.22

6

أعتار لآلخرالا عما يبدر مني ما أخطا .

8.10

26.75

81.05

3

2.22

7

أجيد إدارل مااجي بشك إيجابي.

7.53

20.16

75.35

6

2.22

1
9

أعتار عا أخطائي دائماً.

7.51

20.28

75.06

7

2.22

أتصن بالهدو واالتااا عند إنجاا مهامي.

8.17

28.10

81.69

2

2.22

12

أسيطر على ن سي عند تلقي أمر ماعج.

7.45

19.69

74.48

1

2.22

7.7

33.1

76.6

إجمالي بعد "تنظيم الذات"

يشد ددير الجدول رقم ( )21إلى أا المتوسد ددطات الحسد ددابية لجمي فقرات البعد الثاني "تنظيم

الذات" تراوحت بيا ( )8.21 –6.95بنس د د ددبة مئوية تراوحت بيا ( )%82.09-%69.48وفق مقياً

التدرج العشدرم وتشير هاك النتائج إلى أا إجابات أفراد عينة الدراسة قد اادت عا درجة الموافقة
المتوسطة وهي  %21على جمي ال قرات التي تمث البعد الثاني.

وقدد احتلدت ال قرل الثدانيدة التي تنل على (أبحـث دائمـاً عن اإليجـابيـات في كل األعمال
التي أقوم بها) المرتبة األولى بواا نسد ددبي ( )%82.09ويشد ددير الك إلى وجود درجة مرتفعة ما
الموافقدة ما قبد أفراد عيندة الدد ارسد د د د د د ددة على أا الداكدا العداط ي يعمد على االدادل قدرل ال رد على
البحث دائماً عا اإليجابيات في ك األعمال التي يقوم بها.
بينما احتلت ال قرل الرابعة التي تنل على (أتجاهل كل المشكالت التي مرت بي في

الماضي) المرتبة األخيرل بواا نسبي بلغ ( )%69.48مما يدل على وجود موافقة لدى عينة الدراسة
على أا الاكا العاط ي يعم على االادل قدرل ال رد على تجاه ك المشكمت التي مر بها في
الماضي.

وبص ة عامة يتبيا أا الواا النسبي لجمي فقرات البعد الثاني "تنظيم الاات" بلغ ()%76.6

مما يدل على وجود درجة متوسطة ما الموافقة ما قب أفراد العينة تجاك بعد "تنظيم الذات" ويعاو
الباحث الك إلى قدرل العامليا بالجامعات ال لسطينية على البحث عا اإليجابيات في األعمال التي
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2.22

يقوموا بها واتصافهم بالهدو واالتااا عند إنجاا مهامهم وكالك اعتاارهم لآلخرالا عندما يبدر

منهم أخطا

باإلضافة إلى إدارتهم الااتية ال عالة لعواط هم وتحكمهم بتصرفاتهم عند مواجهة

المخاطر.

رس ددة ()Shahid et. Al, 2015
وهي تتفق مع ما توص ددلت إليو د ارس ددة (الشد دوا  )2005ود ا

ودراسة (التلباني  )2111ودراسة (أبو ع

 )5101ودراسة (طمفحة

 )5100ودراسة (األسط

 )5102ود ارس د ددة ( )Rathi, 2014والتي خلص د ددت إلى أا بعد تنظيم بالاات يؤثر بش د ددك كبير على
رسد د د د ددة )et. al, 2007
الاكا العاط ي واختلفت الدراســـــــة مع د ارسد د د د ددة (غيث والحلا  )5102ود ا

 (Regoوالرى الباحث إلى أا هاا االختمف يعود الختمف مجتم الد ارس د د د د ددة وظروف الد ارس د د د د ددة
ن سها.
ج .النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "الدافعية":

جدول رقم ( :)21نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "الدافعية"

#

الوسط

االختبار

النسبي

الترتيب

االحتمالية

1

أشعر بحماً قوم إلنجاا أعمالي.

8.56

39.8

85.64

1

.000

2

لدم القدرل على اتخاا الق اررات الصعبة.

8.17

31.4

81.74

7

.000

3

أنجا أعمالي بتركيا ونشا عالييا.

8.27

32.2

82.73

6

.000

4

أستطي تحقيق النجاح في الظروف الضاغطة.

8.15

33.9

81.51

1

.000

5

أبادر الكتشاف الوسائ الجديدل في العم .

8.12

31.7

81.16

12

.000

6

أستطي تخطي العقبات التي تواجهني في عملي.

8.15

34.0

81.51

1

.000

8.28

34.0

82.85

5

.000

8.39

34.2

83.90

2

.000

34.5

83.72

3

.000

83.72

4

.000

82.8

7

فقرات بعد (الدافعية)

قيمة

الوزن

القيمة

الحسابي

أحاول أا أكوا مبدعاً رغم تحديات الواق .

T

1

أتحمً لتن يا األفكار الجديدل.

9

أحاول ح ا اآلخرالا إلنجاا أعمالهم.

8.37

12

أحاول الوصول ألهدافي رغم التحديات.

8.37

31.8

8.3

42.5

إجمالي بعد "الدافعية"

%

يشير الجدول رقم ( )21إلى أا المتوسطات الحسابية لجمي فقرات البعد الثالث "الدافعية"
تراوحت بيا ( )8.56 –8.12بنس د د ددبة مئوية تراوحت بيا ( )%85.64-%81.16وفق مقياً التدرج

العشد د د د د درم وتش د د د د ددير هاك النتائج إلى أا إجابات أفراد عينة الد ارس د د د د ددة قد اادت عا درجة الموافقة

المتوسطة وهي  %21على جمي ال قرات التي تمث البعد الثالث.
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()Sig.

.000

وقد احتلت ال قرل األول التي تنل على (أشعر بحماس قوي إلنجاز أعمالي) المرتبة األولى
بواا نسدبي ( )%85.64ويشير الك إلى وجود درجة مرتفعة ما الموافقة ما قب أفراد عينة الدراسة
على أا الاكا العاط ي يعم على االادل حماسة ال رد إلنجاا أعمالو.
بينما احتلت ال قرل الخامسة التي تنل على (أبادر الكتشاف الوسائل الجديدة في العمل) المرتبة
األخيرل بواا نسبي بلغ ( )%81.16مما يدل على وجود درجة مرتفعة ما الموافقة لدى عينة الدراسة
على أا الاكا العاط ي يعم على االادل قدرل ال رد على المبادرل الكتشاف وسائ جديدك في عملو.
وبص ة عامة يتبيا أا الواا النسبي لجمي فقرات البعد الثالث "الدافعية" بلغ ( )%82.8مما
يدل على وجود درجة مرتفعة ما الموافقة ما قب أفراد العينة تجاك بعد "الدافعية" ويعاو الباحث الك
إلى شعور العامليا بالجامعات ال لسطينية بحماً قوم إلنجاا أعمالهم وحماسهم القوم لتن يا األفكار
الجديدل في العم وكالك ح ا اآلخرالا إلنجاا أعمالهم ومحاولة الوصول ألهدافهم رغم التحديات
باإلضافة إلى محاولة أا يكونوا مبدعيا رغم تحديات الواق وقدرتهم على اتخاا الق اررات الصعبة
وتحقيق النجاح في ظروف ضغط العم .

وهي تتفق مع ما توصلت إليو دراسة (الشوا  )2005ودراسة (التلباني  )2111ودراسة (غيث
 )5100ودراسة (األسط  )5101ودراسة
والحلا  )5102ودراسة (طمفحة  )5102ودراسة (أبوع
(بكر  )5112ودراسة ) (Rego et. al, 2007والتي خلصت إلى أا بعد الدافعية يؤثر بشك كبير
على الاكا العاط ي.
د .النتائج المتعلقة بالبعد الرابع "التعاطف":

جدول رقم ( :)22نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "التعاطف"
قيمة

الوزن

االختبار

النسبي

الترتيب

1

أستطي ق ار ل مشاعر اآلخرالا بسهولة.

7.66

23.8

76.57

9

.000

2

أقدر االحتياجات العاط ية لآلخرالا.

7.87

27.0

78.66

1

.000

3

أستجيب بسرعة لعواطن اآلخرالا.

7.38

20.1

73.84

12

.000

4

أبال جهد إلسعاد اآلخرالا.

8.19

30.0

81.86

6

.000

5

أتعاطن م اآلخرالا في مناسباتهم السارل والمحانة.
أقدم العوا والمساعدل لآلخرالا إلحساسي بهم.

8.51

35.1

85.06

2

.000

8.35

32.7

83.55

3

.000

7

أتأثر كثي اًر بمشاعر ما حولي.

8.13

28.6

81.28

7

.000

9

يؤرقني شعور اممئي بالحاا.

8.34

38.4

83.43

4

.000

8.20

26.8

81.98

5

.000

أقدم النصا والمشورل لما يطلبها مني.

8.82

35.6

88.20

1

.000

8.1

40.9

81.4

#

6
1
12

الوسط

فقرات بعد (التعاطف)

الحسابي

أقدر عواطن اممئي في العم .

إجمالي بعد "التعاطف"
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T

%

القيمة
االحتمالية
()Sig.

.000

يشير الجدول رقم ( )22إلى أا المتوسطات الحسابية لجمي فقرات البعد الراب "التعاطف"
تراوحت بيا ( )8.82 –7.38بنس د د ددبة مئوية تراوحت بيا ( )%88.20-%73.84وفق مقياً التدرج

العشد د د د د درم وتش د د د د ددير هاك النتائج إلى أا إجابات أفراد عينة الد ارس د د د د ددة قد اادت عا درجة الموافقة
المتوسطة وهي  %21على جمي ال قرات التي تمث البعد الراب .
وقد احتلت ال قرل العاشد د د درل التي تنل على (أقدم النصـــــح والمشـــــورة لمن يطلبها مني)

المرتبة األولى بواا نسددبي ( )%88.20ويشددير الك إلى وجود درجة مرتفعة ما الموافقة ما قب

أفراد عينة الد ارسددة على أا الاكا العاط ي يعم على االادل قدرل ال رد في تقديم النصددا والمشددورل
لما يطلبها منو.
بينما احتلت ال قرل الثالثة التي تنل على (أستجيب بسرعة لعواطف اآلخرين) المرتبة

األخيرل بواا نسبي بلغ ( )%73.84مما يدل على وجود درجة مرتفعة ما الموافقة لدى عينة
الدراسة على أا الاكا العاط ي يعم على االادل سرعة استجابة ال رد لعواطن اآلخرالا.
وبص ة عامة يتبيا أا الواا النسبي لجمي فقرات البعد الراب "التعاطن" بلغ ()%81.4

مما يدل على وجود درجة مرتفعة ما الموافقة ما قب أفراد العينة تجاك بعد "التعاطف" ويعاو
الباحث الك إلى تقديم العامليا بالجامعات ال لسطينية النصا والمشورل لما يطلبها منهم وتعاط هم

م اآلخرالا في المناسبات السارل والمحانة وكالك تقدير عواطن اممئهم وتقديم العوا والمساعدل

لهم باإلضافة إلى أنو يؤرقهم شعور اممئهم بالحاا وبالهم الجهد إلسعاد اآلخرالا.

وهي تتفق مع ما توصلت إليو دراسة (الشوا  )2005ودراسة (غيث والحلا  )5102ودراسة
(أبو ع

 )5100ودراسة (األسط

 )5101ودراسة (بكر  )5112ودراسة (طمفحة )2002

ودراسة ) (Rego et. al, 2007والتي خلصت إلى أا بعد التعاطن يؤثر بشك كبير على الاكا

العاط ي ،واختلفت الدراسة مع دراسة (التلباني  )2111ودراسة ( )Shahid et. Al, 2015في أا

بعد التعاطن يؤثر بشك متوسط على الاكا العاط ي والرى الباحث إلى أا هاا االختمف يعود
الختمف مجتم الدراسة وبيئة الدراسة ن سها.
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ه .النتائج المتعلقة بالبعد الخامس "المهارات اإلجتماعية":

جدول رقم ( :)23نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الخامس "المهارات اإلجتماعية"

#

الوسط

االختبار

النسبي

الترتيب

1

يسه علي بنا عمقات ناجحة م امم جدد.

8.3

35.7

83.5

1

.000

2

أنا من تا في عمقاتي م اآلخرالا.

8.0

23.0

79.5

12

.000

3

أقيم عمقات م الامم على أساً ما الود.

8.5

32.6

85.1

5

.000

4

الامم يحترمونني ويقدرونني.

أصغي للامم عندما يتحدثوا إلي.

8.8

47.6

88.2

1

.000

8.7

36.9

86.9

2

.000

6

لدم قدرل كبيرل على الت اع م مشاعر الامم .

8.5

41.1

85.4

4

.000

7

أشارك الامم في الس ار والض ار .

8.7

42.5

86.5

3

.000

1

أبادر إلى ح مشكمت اممئي في العم .

8.3

33.1

83.4

9

.000

9

أقدم المساندل والمساعدل لك ما يحتاج إليها.

8.5

39.3

84.7

7

.000

12

أت اع بإيجابية م ما حولي.

8.5

37.7

85.1

6

.000

8.5

47.0

84.8

5

فقرات بعد (المهارات االجتماعية)

قيمة

الوزن

القيمة

الحسابي

إجمالي بعد "المهارات االجتماعية"

T

%

يشد د د د د ددير الجدول رقم ( )22إلى أا المتوسد د د د د ددطات الحسد د د د د ددابية لجمي فقرات البعد الخامً

"المهارات االجتماعية" تراوحت بيا ( )8.8 –8.0بنسبة مئوية تراوحت بيا ( )%88.2-%79.5وفق
مقياً التدرج العش درم وتشددير هاك النتائج إلى أا إجابات أفراد عينة الد ارسددة قد اادت عا درجة

الموافقة المتوسطة وهي  %21على جمي ال قرات التي تمث البعد الخامً.

وقد احتلت ال قرل الرابعة التي تنل على (الزمالء يحترمونني ويقدرونني) المرتبة األولى

بواا نسد د د د د د ددبي ( )%88.2ويشد د د د د د ددير الدك إلى وجود درجة مرتفعة ما الموافقة ما قب أفراد عينة
الدراسة على أا الاكا العاط ي يعم على االادل تقدير واحترام الامم لل رد.

بينما احتلت ال قرل الثانية التي تنل على (أنا منفتح في عالقاتي مع اآلخرين) المرتبة

األخيرل بواا نسبي بلغ ( )%79.5مما يدل على وجود درجة مرتفعة ما الموافقة لدى أفراد عينة
الدراسة على أا الاكا العاط ي يعم على االادل ان تاح عمقات ال رد م اآلخرالا.

وبص ة عامة يتبيا أا الواا النسبي لجمي فقرات البعد الخامً "المهارات االجتماعية"

بلغ ( )%84.8مما يدل على وجود درجة مرتفعة ما الموافقة ما قب أفراد العينة تجاك بعد

"المهارات االجتماعية" ويعاو الباحث الك إلى أا العامليا بالجامعات ال لسطينية يحترموا ويقدروا
بعضهم البعض ويشاركوا بعضهم في الس ار والض ار
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وكالك قدرتهم الكبيرل على الت اع م

االحتمالية
()Sig.

.000

مشاعر اممئهم فواقامة عمقات معهم على أساً ما الود باإلضافة إلى مبادرتهم إلى ح

مشكمت اممئهم في العم وتقديمهم المساندل والمساعدل لك ما يحتاج إليها.

وهي تتفق مع ما توصلت إليو دراسة (الشوا  )2005ودراسة (التلباني  )2111ودراسة

(غيث والحلا  )5102ودراسة ( )Shahid et. Al, 2015ودراسة (أبو ع
(األسط

 )5100ودراسة

 )5101ودراسة (بكر  )5112والتي خلصت إلى أا بعد المهارات االجتماعية يؤثر

بشك كبير على الاكا العاط ي واختلفت الدراسة مع دراسة ) (Rego et. al, 2007والرى الباحث

إلى أا هاا االختمف يعود الختمف مجتم الدراسة وظروف الدراسة ن سها.
النتائج المتعلقة بأبعاد محور "الذكاء العاطفي" ككل:

جدول رقم ( :)24نتائج التحليل اإلحصائي ألبعاد "الذكاء العاطفي"
قيمة

الوزن

االختبار

النسبي

الترتيب

1

الوعي بالذات

8.1

42.6

80.9

4

.000

2

تنظيم الذات

7.7

33.1

76.6

5

.000

3

الدافعية

8.3

42.5

82.8

2

.000

4

التعاطف

8.1

40.9

81.4

3

.000

5

المهارات االجتماعية

8.5

47.0

84.8

1

.000

إجمالي المحور "الذكاء العاطفي"

8.1

48.3

81.3

المحاور واألبعاد

#

الوسط

الحسابي

T

%

القيمة
االحتمالية
()Sig.

.000

ما خمل الجدول السابق رقم ( )21الام يوضا المتوسط الحسابي والواا النسبي وقيمة

االختبار  Tومستوى المعنوية لك بعد ما أبعاد محور "الذكاء العاطفي" يتبيا أا بعد "المهارات
االجتماعية" احت المرتبة األولى بواا نسبي ( )%21.2وهاا يدل على وجود درجة مرت عة ما
اإلجماع لدى أفراد عينة الدراسة بأا الاكا العاط ي يسهم في االادل المهارات االجتماعية وتقديمها

بشك أفض في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال .واختلفت الدراسة مع دراسة (الشوا )2005
ودراسة (التلباني  )2111ودراسة (أبو ع

 )5100ودراسة ) (Rego et. al, 2007حيث كاا

لديهم بعد الوعي بالاات بالمرتبة األولى والرى الباحث إلى أا هاا االختمف يعود الختمف

مجتم الدراسة وظروف الدراسة ن سها كما اختل ت هاك الدراسة م دراسة (األسط

 )5101حيث

كاا لديو بعد الدافعية في المرتبة األولى.

وفي الترتيب الخامً واألخير يأتي البعد الثاني "تنظيم الذات" بواا نس د د ددبي ()%22.2

وهاا ما يدل على وجود موافقة لدى أفراد عينة الد ارس د د د ددة بأا الاكا العاط ي يس د د د ددهم في تحقيق
تنظيم الاات في الجامعات ال لسدطينية في قطاع غال واتفقت الدراسة مع دراسة (الشوا )2005
112

ود ارسد د د د ددة (أبو ع

 )5100ود ارسد د د د ددة ) (Rego et. al, 2007حيث كاا لديهم بعد تنظيم الاات

بالمرتبة األخيرل والرى الباحث أا القيادات اإلدارالة في الجامعات ال لسد ددطينية وبالرغم ما تقلبات
البيئة ال لسد د ددطينية وتغيرها باسد د ددتمرار فإنهم يتص د د د وا بالهدو واالتااا والبحثوا عا اإليجابيات في
أعمالهم والجيدوا إدارل ااتهم وعواط هم عند مواجهة المخاطر بشك فعال.

وجا البعد الثالث "الدافعية" في الترتيب الثاني بواا نسبي ( )%82.8وهاا يدل على

وجود موافقة بدرجة مرت عة لدى أفراد عينة الدراسة بأا الاكا العاط ي يسهم في االادل الدافعية في

الجامعات ال لسطينية في قطاع غال واتفقت الدراسة مع دراسة (الشوا  )2005ودراسة (أبوع
 )5100واختلفت الدراسة مع دراسة (التلباني  )2111ودراسة (األسط

 )5101ودراسة et. al,

).(Rego 2007

وفي الترتيب الثالث يأتي البعد الراب "التعاطف" بواا نسبي ( )%81.4وهاا يدل على

وجود موافقة بدرجة مرت عة لدى أفراد عينة الدراسة بأا الاكا العاط ي يسهم في تحقيق التعاطن

في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال .واختلفت الدراسة مع دراسة (الشوا  )2005ودراسة
(التلباني  )2111ودراسة (أبو ع

 )5100ودراسة (األسط

 )5101ودراسة )et. al, 2007

 (Regoوالرى الباحث إلى أا هاا االختمف يعود الختمف مجتم الدراسة وظروف الدراسة

ن سها.

وفي الترتيب الراب يأتي البعد األول "الوعي بالذات" بواا نسبي ( )%80.9وهاا يدل

على وجود موافقة بدرجة مرت عة لدى أفراد عينة الدراسة بأا الاكا العاط ي يسهم في تحقيق
الوعي بالاات في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال .واختلفت الدراسة مع دراسة (الشوا

 )2005ودراسة (التلباني  )2111ودراسة (أبو ع

 )5100ودراسة (األسط

 )5101ودراسة

) (Rego et. al, 2007والرى الباحث إلى أا هاا االختمف يعود الختمف مجتم الدراسة وظروف

الدراسة ن سها.

وبص ة عامة يمكننا القول (كما يظهر في الجدول رقم( ))21أا المتوسط اإلجمالي لجمي

فقرات الاكا العاط ي هو( )8.1بواا نسبي ( )%81.3مما يعني أا آ ار المستجيبيا كانت إيجابية

بالنسبة لجمي أبعاد محور الاكا العاط ي مجتمعة وتؤكد وجود اكا عاط ي في الجامعات

ال لسطينية في قطاع غال.

ومما سبق يخلل إلى أا الجامعات ال لسطينية تستخدم الاكا العاط ي في األبعاد الخمسة

موض الدراسة (الوعي بالاات تنظيم الاات الدافعية التعاطن المهارات االجتماعية) ما أج
تحقيق مستويات أفض في اإلبداع اإلدارم.
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 .2تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الثاني /المتغير التابع "اإلبداع اإلداري":

جدول رقم ( :)25نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "اإلبداع اإلداري"
قيمة

الوزن

االختبار

النسبي

الترتيب

1

أنجا ما يسند إلي ما أعمال بأسلوب متجدد.

8.3

35.7

83.5

14

.000

2

أجد أا إج ار ات العم بحاجة إلي عملية تطوالر مستمرل بعيداً عا
الروتيا.

8.0

23.0

79.5

31

.000

8.5

32.6

85.1

12

.000

8.8

47.6

88.2

2

.000

8.7

36.9

86.9

3

.000

41.1

85.4

7

.000

86.5

5

.000

15

.000
.000

فقرات محور (اإلبداع اإلداري)

#

3

الوسط

الحسابي

أحاول االبتعاد عا تقليد اآلخرالا في ح المشكمت التي تعترض سير

العم .

T

%

القيمة
االحتمالية
()Sig.

4
5

دوماً أقدم أفكار جديدل حول طرق وأساليب إنجاا العم .
أقدم أفكار جديدل لتطوالر أساليب العم .

6

لدم القدرل على تقديم حلول جديدل للمشكمت التي تواجهني في العم .

8.5

7

أطرح أفكا اًر جديدل لمواجهة مشاك العم .

8.7

42.5

8.3

33.1

83.4

8.5

39.3

84.7

13

12

أتمت بمرونة عالية في الت كير في وقت محدد.

8.5

37.7

85.1

12

.000

11

أحرل على معرفة الرأم المخالن لرأيي لمست ادل منو.

8.2

34.7

82.3

24

.000

12

أغير موق ي بسرعة إاا ثبت خطؤك.

8.5

38.7

85.1

12

.000

13

أحرل على إحداث تغييرات في أساليب العم بيا فترل وأخرى.

8.1

31.3

80.9

21

.000

14

لدم القدرل على النظر لهشيا ما اوايا مختل ة.

8.0

26.7

79.7

32

.000

15

أمتلك القدرل على التكين م طبيعة المواقن المختل ة في العم .

8.1

34.0

81.3

27

.000

16

أتنبأ بمشكمت العم قب حدوثها.

8.3

34.3

82.6

23

.000

17

أخطط لمواجهة مشكمت العم الممكا حدوثها.

8.2

32.4

82.1

25

.000

11

أحرل على معرفة أوجو القصور أو الضعن فيما أقوم بو ما عم .

7.9

33.6

78.7

33

.000

19

أمتلك رؤية دقيقة الكتشاف المشكمت التي يعاني منها اآلخروا في العم .

8.0

28.4

79.5

31

.000

22

لدم القدرل على تنظيم أفكارم.

8.3

36.4

82.8

21

.000

21

لدم القدرل على إدراك العمقة بيا األشيا وت سيرها.

8.3

40.7

83.1

19

.000

22

أحدد ت اصي العم قب البد بتن ياك.

8.3

33.1

82.7

22

.000

23

لدم القدرل على تجائة مهام العم .

8.5

39.5

85.3

1

.000

24

لدم القدرل على تحلي مهام العم .

8.5

42.2

85.2

9

.000

25

أعط األولوية إلنجاا مهام عملي قب أعمالي الشخصية.

8.6

34.7

86.3

6

.000

1
9

أستطي الت كير بسهولة في الظروف المختل ة.
أستطي أا أعبر عا فكرل معينة بمجموعة ما األل اظ المختل ة اات

الداللة الواحدل.
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26

أض ألعمالي مسا اًر واضحاً ومحدداً في ك يوم.

8.3

36.6

83.4

15

.000

27

أصر على تحقيق أهدافي وال أتناال عنها.

8.3

32.4

83.3

11

.000

21

أمتلك داف قوم لتحقيق النجاح والدرجات العليا في الحيال.

9.0

8.4

89.7

1

.000

8.1

31.6

81.4

26

.000

32

أتقب انتقادات اآلخرالا برحابة صدر.

8.1

29.3

80.5

29

.000

31

أتقب ال ش باعتبارك التجربة التي تسبق النجاح.

7.5

21.5

75.2

34

.000

32

أقدم أفكارم مدعمة بالحجة والبرهاا.

8.3

40.4

83.4

15

.000

8.3

34.8

83.1

19

.000

8.7

40.0

86.9

3

.000

7.9

43.2

79.8

29

33
34

اهتمامي ينصب على إنتاج أفكار جديدل أكثر ما اهتمامي بتبني
األفكار التقليدية.

أبادر بتبني األفكار واألساليب الجديدل والبحث عا حلول لمشكمت
العم .
أتحم مسؤولية ما أقوم بو ما أعمال ولدم االستعداد لمواجهة
النتائج المترتبة على الك.

إجمالي المحور "اإلبداع اإلداري"

يش د د د د ددير الجدول رقم ( )21إلى أا المتوس د د د د ددطات الحس د د د د ددابية لجمي فقرات محور "اإلبداع

اإلداري" تراوحت بيا ( )9.0 –7.5بنسبة مئوية تراوحت بيا ( )%89.7-%75.2وفق مقياً التدرج
العشد د د د د درم وتش د د د د ددير هاك النتائج إلى أا إجابات أفراد عينة الد ارس د د د د ددة قد اادت عا درجة الموافقة

المتوسطة وهي  %21على جمي ال قرات التي تمث محور اإلبداع اإلدارم.

وقدد احتلت ال قرل الثامنة والعش د د د د د د درالا التي تنل على (أمتلك دافع قوي لتحقيق النجاح

والدرجات العليا في الحياة) في المرتبة األولى بواا نسد د د د ددبي ( )%89.7ويشد د د د ددير الك إلى وجود

درجة مرتفعة ما الموافقة ما قب أفراد عينة الد ارسد د د د د د ددة على أا اإلبداع اإلدارم يعم على االادل
قدرل ال رد على امتمك دواف قوية لتحقيق النجاح والدرجات العليا في الحيال.

بينما احتلت ال قرل الحادية والثمثوا التي تنل على (أتقبل الفشل باعتباره التجربة التي

تسبق النجاح) المرتبة األخيرل بواا نسبي بلغ ( )%75.2مما يدل على وجود درجة مرتفعة ما

الموافقة لدى أفراد عينة الدراسة على أا اإلبداع اإلدارم يعم على االادل تقب ال رد لل ش باعتبارك
التجربة التي تسبق النجاح.

وبص ة عامة يتبيا أا الواا النسبي لجمي فقرات محور "اإلبداع اإلداري" بلغ ()%79.8

مما يدل على وجود درجة مرتفعة ما الموافقة ما قب أفراد العينة تجاك محور "اإلبداع اإلداري"

ويعاو الباحث الك إلى امتمك العامليا بالجامعات ال لسطينية دواف قوية لتحقيق النجاح والدرجات

العليا في الحيال وقدرتهم دوماً على تقديم أفكار جديدل لتطوالر طرق وأساليب تسرع إنجاا العم

وتقديم أفكار وحلول جديدل لمواجهة مشكمت العم التي تواجههم وما ثم تحملهم مسؤولية
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.000

األعمال التي يقوموا بها واستعدادهم لمواجهة النتائج المترتبة باإلضافة إلى إعطا األولية إلنجاا
مهام العم قب أعمالهم الشخصية والقدرل على تجائة وتحلي مهام العم
اآلخرالا في ح المشكمت التي تعترض سير العم

وتغيير مواق هم بسرعة حال ثبوت خطئهم.

واالبتعاد عا تقليد

وكالك تمتعهم بمرونة عالية في الت كير

ومما سبق يخلل إلى أا الاكا العاط ي يسهم في تطوالر اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية

في قطاع غال.

واتفقت الدراسة مع دراسة (حويحي  )2111والتي خلصت إلى وجود درجة مرت عة ما

اإلبداع اإلدارم لدى الموظ يا العامليا في الجامعات العامة والخاصة في محافظات غال وات قت

م دراسة (أبو جربوع  )2111والتي خلصت إلى أا أعضا فرق العم في و اارل االقتصاد الوطني

في المحافظات الجنوبية يمتلكوا عناصر اإلبداع اإلدارم ودراسة (حاضر  )2111والتي خلصت

إلى وجود عمقة اات داللة إحصائية بيا خصائل المناخ التنظيمي واإلبداع اإلدارم لدى أفراد
عينة الدراسة كما وات قت م دراسة (الااملي  )2112والتي خلصت إلى تمت مد ار مدارً وكالة

الغوث الدولية في محافظات غال بدرجة عالية ما اإلبداع اإلدارم ودراسة (أبوالخير  )2112والتي
بينت أا مد ار المدارً الثانوية بقطاع غال يتمتعوا بدرجة عالية ما اإلبداع اإلدارم ودراسة

(محمد  )2112والتي أشارت إلى أا مستوى اإلبداع اإلدارم لدى أعضا هيئة التدرالً بكليات
وأقسام التربية الرالاضية في اليما جا بدرجة كبيرل ودراسة (الجعافرل  )2112والتي أشارت إلى

أا مجال اإلبداع اإلدارم جا بدرجة مرت عة باإلضافة إلى أنها ات قت م دراسة (محمد ومرسي

 )2112والتي أكدت على توفر القدرات اإلبداعية المتمثلة في القدرل على التحلي والمرونة والطمقة

واألصالة والخروج عا المألوف والحساسية للمشكمت لدى القيادات اإلدارالة بالجامعة ويعاى الك

لتوفر البيئة والمناخ الجامعي الام يساعد على نمو هاك القدرات وات قت م دراسة (خلن )2111

التي أشارت إلى توفر اإلبداع اإلدارم لدى رؤسا األقسام األكاديمييا بالجامعة اإلسممية بغال

بنسبة كبيرل ودراسة (العجلة  )2112والتي أكدت امتمك المد ار بو اارات قطاع غال جمي القدرات

المميال للشخصية المبدعة وبدرجة عالية.

واختلفت هذه الدراسة مع دراسة (عبابنة والشقراا  )2112حيث أظهرت الدراسة أا درجة

ممارسة اإلبداع اإلدارم ما قب القادل التربواليا في مديرالات التربية والتعليم في محافظة إربد جا

بدرجة متوسطة وكالك اختل ت م دراسة (عربيات  )2111حيث يتضا أا مدى تطبيق اإلبداع

اإلدارم لدى أعضا هيئة التدرالً في كلية األميرل عالية الجامعية في جامعة البلقا التطبيقية كاا

متوسطاً والرى الباحث إلى أا هاا االختمف يعود الختمف مجتم الدراسة وظروف الدراسة
ن سها.
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ثالث ًا :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة:

تهدف هاك الدراسة إلى اختبار ال رضية التي تنل على "توجد عالقة ذات داللة إحصائية

عند مستو داللة ( )α≤0.05بين الذكاء العاطفي بأبعاده الخمسة (الوعي بالذات ،تنظيم الذات،
الدافعية ،التعاطف ،المهارات االجتماعية) وبين اإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية في

قطاع غزة".

الفرضية الصفرية  :H0تعني أنو ال توجد عمقة اات داللة إحصائية بيا متغيرالا ما متغيرات الدراسة.

الفرضية البديلة  :H1تعني أنو توجد عمقة اات داللة إحصائية بيا متغيرالا ما متغيرات الدراسة.

والت رع ما هاك ال رضية خمً فرضيات فرعية تم التحقق ما صحتها ما خمل حساب

معام ارتبا بيرسوا لقياً العمقة بيا أبعاد المحور األول "الاكا العاط ي" والمحور الثاني

"اإلبداع اإلدارم" فواحصائياً يتم اختبار ال رضية الص رالة (العدمية) مقاب ال رضية البديلة والتم
الحكم على نتيجة االختبار بنا ً على قيمة مستوى الداللة المحسوبة لمختبار ) Sig.(P-valueفإاا
كانت ) Sig.(P-valueأكبر ما مستوى الداللة  α≥1.11فإنو ال يمكا رفض ال رضية الص رالة

وبالتالي ال توجد عمقة اات داللة إحصائية بيا متغيرالا ما متغيرات الدراسة أما إاا كانت

) Sig.(P-valueأق ما مستوى الداللة  α≥1.11فيتم رفض ال رضية الص رالة وقبول ال رضية
البديلة القائلة بأنو توجد عمقة اات داللة إحصائية بيا متغيرالا ما متغيرات الدراسة.

وفيما يلي نتائج اختبار ال رضيات ال رعية وال رضية الرئيسة للتحقق ما وجود عمقة بيا

المتغيرات المستقلة (الوعي بالذات ،تنظيم الذات ،الدافعية ،التعاطف ،المهارات االجتماعية)
والمتغير التاب المتمث في "اإلبداع اإلداري".

أ .الفرضية الفرعية األولى:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين الوعي بالذات واإلبداع

اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة".

جدول رقم ( :)26معامل االرتباط بين "الوعي بالذات" و "اإلبداع اإلداري"
الفرضية

*1.222

1.111

لالرتباط

توجد عمقة اات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيا الوعي
بالاات واإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.
* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية
)(Sig.

α≥1.11

يبيا جدول رقم ( )22أا معام االرتبا بيا البعد األول "الوعي بالذات" ومحور "اإلبداع

اإلداري" يساوم ( )1.222وأا القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوم ( )1.11وهي أق ما مستوى
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الداللة ( ،)α≥1.11وهاا يدل على وجود عمقة طردية متوسطة اات داللة إحصائية بيا "الوعي
بالذات" و "اإلبداع اإلداري" في الجامعات ال لسطينية األمر الام يدل على أا مجتم الدراسة

يعتمد بدرجة كبيرل على الوعي بالاات للوصول إلى اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في

قطاع غال .ويعزو الباحث ذلك إلى أا وعي وصدق ال ئات اإلدارالة العليا في الجامعات م

أن سهم كمهارل شخصية تتأثر بمستوى الاكا العاط ي الام يتمتعوا بو ووضوح أهدافهم فوادراكهم
ألعمالهم المطلوبة منهم وتحييد العم عواط هم السلبية واستغمل عواط هم اإليجابية في العم ؛

لو بالغ األثر على إبداع العامليا في الجامعات وك الك يدل على اهتمام الجامعات باختيار

المد ار واوم المناصب اإلدارالة العليا الايا يتمتعوا بالوعي الااتي الام يؤهلهم لح المشكمت

واتخاا الق اررات فوايجاد الحلول اإلبداعية التي تؤثر إيجاباً على العم وتؤثر إيجاباً على إبداع
العامليا وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ) (Castro et. al, 2012ودراسة )et. al, 2007
 (Regoوالتي أكدت وجود عمقة إيجابية بيا الوعي بالاات واإلبداع اإلدارم.
ب .الفرضية الفرعية الثانية:

"توجد عالقة ذات داللة إحصـــائية عند مســـتو داللة ( )α≤0.05بين تنظيم الذات واإلبداع

اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة".

جدول رقم ( :)27معامل االرتباط بين "تنظيم الذات" و "اإلبداع اإلداري"
الفرضية

*1.111

1.111

لالرتباط

توجد عمقة اات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيا تنظيم
الاات واإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية
)(Sig.

α≥1.11

يبيا جدول رقم ( )22أا معام االرتبا بيا البعد الثاني "تنظيم الذات" ومحور "اإلبداع

اإلداري" يسد د دداوم ( )1.111وأا القيمة االحتمالية ( )Sig.تسد د دداوم ( )0.00وهي أق ما مسد د ددتوم
الداللة ( ،)α≥1.11وهاا يدل على وجود عمقة طردية متوس ددطة اات داللة إحص ددائية بيا "تنظيم

الذات" و "اإلبداع اإلداري" في الجامعات ال لس د د ددطينية األمر الام يدل على أا مجتم الد ارس د د ددة

يعتمد بدرجة متوسد ددطة على تنظيم الاات للوصد ددول إلى اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسد ددطينية

في قطداع غال .ويعزو الباحث ذلك إلى أا الجامعات تهتم باختيار القيادات اإلدارالة التي تتمت

بقدرل كبيرل على ضددبط الن ً والعواطن وتنظيم الاات بحيث يسددتطي التحكم بعواط و والتصددرف

بش د د د د ددك س د د د د ددليم في ك الظروف وخاص د د د د ددة عند مواجهة المخاطر باإلض د د د د ددافة إلى أا العامليا

بدالجدامعدات لدديهم القددرل على البحدث عا اإليجدابيدات في أعمدالهم فوانجااها بهدو واتااا ولديهم
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القدرل على البحث عا اإليجابيات في األعمال التي يقوموا بها واتصد ددافهم بالهدو واالتااا عند

إنجاا مهامهم وتتفق نتائج هذه الدراســة مع نتائج د ارس ددة ) (Castro et. al, 2012ود ارس ددة
) (Rego et. al, 2007والتي أكدت وجود عمقة إيجابية بيا تنظيم الاات واإلبداع اإلدارم.
ج .الفرضية الفرعية الثالثة:

"توجد عالقة ذات داللة إحصـــــــــائية عند مســـــــــتو داللة ( )α≤0.05بين الدافعية واإلبداع

اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة".

جدول رقم ( :)21معامل االرتباط بين "الدافعية" و "اإلبداع اإلداري"
الفرضية

*1.211

1.111

لالرتباط

توجد عمقة اات داللة احصد ددائية عند مسد ددتوى داللة ( )α≤0.05بيا الدافعية

واإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.
* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية
)(Sig.

α≥1.11

يبيا جدددول رقم ( )22أا معددام د االرتبددا بيا البعددد الثددالددث "الــدافعيــة" ومحور "اإلبــداع

اإلداري" يسد د دداوم ( )1.211وأا القيمة االحتمالية ( )Sig.تسد د دداوم ( )0.00وهي أق ما مسد د ددتوم
الداللة ( ،)α≥1.11وهاا يدل على وجود عمقة طردية قوية اات داللة إحص د د د د ددائية بيا "الدافعية"
و"اإلبداع اإلداري" في الجامعات ال لسد د د د د ددطينية األمر الام يدل على أا مجتم الد ارسد د د د د ددة يعتمد
بدرجة كبيرل على الدافعية للوص ددول إلى اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لس ددطينية في قطاع غال.

متعددل ما التح يا المادم والمعنوم وبالتالي
ويعزو الباحث ذلك إلى أا الجامات تقدم أش د د د ددكاالً
ً
تتمت القيدادات اإلدارالدة في الجدامعددات بدالدددافعيددة الكبيرل التي تدددفعهم للعمد اإلبدداعي والعطدا بم
حدود وبال الجهود الكبيرل الس د د د دديما أنهم يخدموا أبنائهم الطلبة لالك نجدهم يعملوا في ظروف

مختل ددة وصد د د د د د ددعبددة بكد ك ددا ل وفدداعليددة والتحدددوا الواق لتقددديم أجود الخدددمددات اإلدارالددة والق اررات
الصد ددعبة وتحقيق النجاح في ظروف ضد ددغو العم

باإلضد ددافة إلى تح يا اآلخرالا للس د ددير على

خطاهم والوصددول لتحقيق أهدافهم وأهداف الجامعة رغم التحديات وتتفق نتائج هذه الدراســة مع
نتائج دراسة ) (Rego et. al, 2007والتي أكدت وجود عمقة إيجابية بيا الدافعية واإلبداع اإلدارم.
د .الفرضية الفرعية الرابعة:
"توجد عالقة ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتو داللة ( )α≤0.05بين التعاطف واإلبداع

اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة".
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جدول رقم ( :)29معامل االرتباط بين "التعاطف" و "اإلبداع اإلداري"
الفرضية

*1.222

1.111

لالرتباط

توجد عمقة اات داللة احصددائية عند مسددتوى داللة ( )α≤0.05بيا التعاطن

واإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.
* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية
)(Sig.

α≥1.11

يبيا جدددول رقم ( )22أا معددام د االرتبددا بيا البعددد الراب "التعــاطف" ومحور "اإلبــداع

اإلداري" يسد د دداوم ( )1.222وأا القيمة االحتمالية ( )Sig.تسد د دداوم ( )0.00وهي أق ما مسد د ددتوم
الددداللددة ( ،)α≥1.11وهدداا يدددل على وجود عمقددة طرديددة متوس د د د د د د دطددة اات داللددة إحصد د د د د د ددائيددة بيا
"التعاطف" و "اإلبداع اإلداري" في الجامعات ال لسطينية األمر الام يدل على أا مجتم الدراسة
يعتمد بدرجة متوس ددطة على التعاطن للوص ددول إلى اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لس ددطينية في

قط دداع غال .ويعزو البــاحــث ذلــك إلى تمت القي ددادات اإلدارال ددة في الج ددامع ددات بق دددر ع ددالي ما

التعدداطن م اآلخرالا في ال رح والحاا والددام يمدددهم بددالمقدددرل على التعددامد م اآلخرالا وتقدددير
واحترام عواط هم ووجهة نظرهم ومراعال مشد د د د د د دداعرهم والك كي تسد د د د د د ددتطي تقديم خدمات تعليمية

رسددة )et. al, 2007
متميال وتقديم المسدداعدل لهم فواسددعادهم وتت ق نتائج هاك الد ارسددة م نتائج د ا

 (Regoوالتي أكدت وجود عمقة إيجابية بيا التعاطن واإلبداع اإلدارم.
ه .الفرضية الفرعية الخامسة:

"توجد عالقة ذات داللة إحصـــائية عند مســـتو داللة ( )α≤0.05بين المهارات االجتماعية

واإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة".

جدول رقم ( :)32معامل االرتباط بين "المهارات االجتماعية" و "اإلبداع اإلداري"
الفرضية

*1.211

0.000

لالرتباط

توجد عمقة اات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيا المهارات
االجتماعية وبيا اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية
)(Sig.

α≥1.11

يبيا جدددول رقم ( )21أا معددام د االرتبددا بيا البعددد الخددامً "المهــارات االجتمــاعيــة"

ومحور "اإلبداع اإلداري" يساوم ( )1.211وأا القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوم ( )0.00وهي أق

ما مسددتوم الداللة ( ،)α≥1.11وهاا يدل على وجود عمقة طردية قوية اات داللة إحصددائية بيا

"المهارات االجتماعية" و "اإلبداع اإلداري" في الجامعات ال لس د د د د ددطينية األمر الام يدل على أا
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مجتم الد ارس د د د ددة يعتمد بدرجة كبيرل على المهارات االجتماعية للوص د د د ددول إلى اإلبداع اإلدارم في

الجدامعات ال لسد د د د د د ددطينية في قطاع غال .ويعزو الباحث ذلك إلى أا الجامعات تلي اهتماماً كبي اًر

في هاا المجال ما حيث توفير الس د د د ددب المناس د د د ددبة التي تس د د د دداعد القيادات اإلدارالة في اكتس د د د دداب

المهارات االجتماعية فواقامة عمقات ودية جديدل م اممئهم وموظ يهم تضما احترامهم وتقديرهم
لبعضدهم البعض وتضدما سدير العم بسدمسدة وسهولة وتضما تقديمهم المساعدل لاممئهم في

ح مشد د ددكمت العم

وتتفق نتائج هذه الدراســــة مع نتائج د ارسد د ددة ) (Rego et. al, 2007والتي

أكدت وجود عمقة إيجابية بيا المهارات االجتماعية واإلبداع اإلدارم.
وبشددك عام يمكا ما خمل جدول ( )21ممحظة أا معام االرتبا بيا متغير "الذكاء

العاطفي" بأبعادك الخمس د ددة وبيا متغير "اإلبداع اإلداري" يس د دداوم ( )1.221وأا القيمة االحتمالية
( )Sig.تس د د د د دداوم ( )1.11وهي أق ما مس د د د د ددتوم الداللة ( )α≥1.11وهاا يدل على وجود عمقة
طردية قوية اات داللة إحصدائية بيا "الذكاء العاطفي" بأبعادك الخمسة وبيا "اإلبداع اإلداري" في
الجامعات ال لسدطينية في قطاع غال وحيث أنو كلما اقترب معام االرتبا إلى الواحد الصحيا

الموجب كلما كانت العمقة طردية قوية وكلما كاا معام االرتبا يقترب إلى الواحد الص ددحيا

السد د د د د ددالب كانت العمقة عكسد د د د د ددية أقوى فإا هاك العمقة طردية قوية األمر الام يدل على أا

مجتم الددد ارسد د د د د د ددة يعتمددد بدددرجددة كبيرل على الدداكددا العدداط ي للوصد د د د د د ددول إلى اإلبددداع اإلدارم في
الجددامعددات ال لسد د د د د د ددطينيددة في قطدداع غال كمددا يعني الددك أنددو كلمددا ااد اهتمددام الجددامعددات بددالدداكددا

العاط ي كلما ساهم الك وبدرجة كبيرل في تحقيق اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية األمر

الام يعكً قبول ال رضية الرئيسة األولى.

جدول ( :)31معامل االرتباط بين "الذكاء العاطفي" بأبعاده الخمسة وبين "اإلبداع اإلداري"
الفرضية
توجد عمقة اات داللة إحص د د ددائية عند مس د د ددتوى داللة ( )α≤0.05بيا الاكا

العاط ي بأبعادك الخمسد د ددة وبيا اإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسد د ددطينية في

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*1.221

1.111

قطاع غال.
* االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة

α≥1.11

ويعزو البــاحــث ذلــك إلى أا اإلبددداع اإلدارم يتطلددب مهددارات ت كير عدداليددة وس د د د د د د دمددات

ش د ددخص د ددية ال تتوفر إال في القيادات اإلدارالة التي يتوفر لديها الاكا العاط ي ما س د ددرعة البديهة
والمرونة في التصرفات حسب الموقن ومراعال المواقن اإلنسانية واالتصال الناجا والقدرل على

التأثير واإلقناع في الامم والمرؤوسد د د د دديا وعليو فإا الجامعات كمؤسد د د د د دس د د د د ددات تعليم عالي تهتم
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بداختيدار قيادات إدارالة مبدعة إدارالاً وتتمت بمهارات الاكا العاط ي مما يسد د د د د د ددهم في تحسد د د د د د دديا
أس د ددلوب ونوعية وجودل الخدمات اإلدارالة والتعليمية المقدمة للمجتم

مما يس د دداعد في حجا قيمة

ومكانة أعلى بيا الجامعات.

وبذلك تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ( )Kaur, 2014والتي أكدت وجود عمقة

إيجابية قوية بيا الاكا العاط ي واإلبداع في العم

ودراسة ( )Yadav, 2014والتي أكدت وجود

عمقة إيجابية قوية بيا الاكا العاط ي وتطوالر المنظمة وخاصة إاا فهم الشخل ااتو وأهدافو

ر على التحكم بعواط و والسيطرل عليها وكالك ات قت م دراسة ( Lassk & Shepherd,
وكاا قاد اً

 )2013والتي أكدت على وجود عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي واإلبداع لرج المبيعات ووجود
عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي والرضا واألدا الوظي ي لرج المبيعات وات قت م دراسة et.

) (Castro al, 2012والتي أكدت وجود عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي للقادل فوابداع العامليا
باإلضافة إلى ات اقها م دراسة ( )Yuvaraj & Srivastava, 2007والتي أكدت وجود عمقة إيجابية
قوية بيا الاكا العاط ي واإلبداع وال اعلية اإلدارالة

وكالك ات اقها م

دراسة )et. al, 2007

 (Regoوالتي أكدت وجود عمقة إيجابية بيا الاكا العاط ي فوابداع الموظ يا وأا استخدام القائد
لمهارات الاكا العاط ي يح ا والاالد اإلبداع للموظ يا.

الفرضية الرئيسية الثانية:

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05في استجابات عينة

الدراسة حول الذكاء العاطفي تعز للمتغيرات التالية (الجنس ،العمر ،الجامعة ،المؤهل العلمي،
المسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة)".

يتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية:

أوالً :متغير الجنس:
"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات
عينة الدراسة حول الذكاء العاطفي تعز لمتغير الجنس".

والختبار الك تم اسددتخدام اختبار ( )Tفي حالة العينتيا المسددتقلتيا لمعرفة ما إاا كانت

هناك فروق اات داللة إحص ددائية وهو اختبار معلمي يص ددلا لمقارنة متوس ددطي مجموعتيا ما

البيانات وقد كانت النتائج كما في الجدول التالي:
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جدول رقم ( :)32نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق في
"الذكاء العاطفي" تعز لمتغير "الجنس"

المحور

قيمة

المتوسطات

القيمة

االختبار

االحتمالية
0.114

ذكر

أنثى

الوعي بالذات

8.14

7.81

1.588

تنظيم الذات

7.71

7.41

1.263

0.208

الدافعية

8.21

8.24

0.354

0.724

التعاطف

8.13

8.24

0.488

0.626

المهارات اإلجتماعية

8.50

8.32

0.849

0.397

إجمالي محور "الذكاء العاطفي"

8.17

8.00

0.835

0.405

T

()Sig.

يتبيا ما الجدول رقم ( )22أا القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار ( )Tأكبر ما

مستوى الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المحور (الاكا العاط ي) وهي ( )0.405مما يوضا
عدم وجود فروق معنوية بيا استجابات عينة الدراسة حول الاكا العاط ي تعاى لمتغير الجنً.

ويعزو الباحث ذلك إلى أا أفراد عينة البحث يمتلكوا رؤى متشابهة حول الاكا العاط ي بغض
النظر عا الجنً سوا اكر أم أنثى والك يعني أا متغير الجنً ال يؤثر في الاكا العاط ي

في الجامعات ال لسطينية بقطاع غال.

وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (الشوا  )2111ودراسة (التلباني  )2111ودراسة (غيث

والحلا  )5102ودراسة (طمفحة  )2112ودراسة (أبوع
ودراسة (األسط

 )2111ودراسة (بظاظو )2111

 )2111والتي أكدت جميعها عدم تأثير الجنً في الاكا العاط ي .واختلفت

هذه الدراسة مع دراسة (بكر  )2112ودراسة (البغدادم  )2112إا أس رت نتائج هاك الدراسات
عا وجود فروق معنوية في الاكا العاط ي تعاى لمتغير الجنً.

ثانياً :متغير العمر:
"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات

عينة الدراسة حول الذكاء العاطفي تعز لمتغير العمر".

والختبار الك تم استخدام اختبار تحلي التبايا األحادم ( )One Way Anovaلمعرفة ما إاا كاا

هناك فروق اات داللة إحصائية وهاا االختبار المعلمي يصلا لمقارنة  3متوسطات أو أكثر وقد
كانت النتائج كما في الجدول التالي:
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جدول رقم ( :)33نتائج اختبار التباين األحادي ( )ANOVAللتحقق من الفروق في
"الذكاء العاطفي" تعز لمتغير "العمر"
المتوسطات
المحور

أقل من 32

قيمة

القيمة

 50سنة

االختبار

االحتمالية

فأكثر

T

()Sig.

1.121

1.111
1.111

40-30

50-40

الوعي بالذات

7.37

8.02

8.12

8.42

تنظيم الذات

7.14

7.54

7.85

7.95

2.221

الدافعية

8.18

8.22

8.36

8.35

1.2221

1.211

التعاطف

7.75

8.09

8.30

8.20

1.222

1.211

المهارات االجتماعية

7.75

8.49

8.61

8.56

2.112

1.122

إجمالي محور "الذكاء العاطفي"

7.64

8.07

8.25

8.29

2.529

2.25

سنة

يتبيا ما الجدول رقم ( )22أا القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التبايا األحادم"

أق ما مسد د ددتوى الداللة  α≥0.05بالنسد د ددبة إلجمالي المحور (الاكا العاط ي) وهي ( )1.11مما

يوض د د د ددا وجود فروق معنوية بيا اس د د د ددتجابات عينة الد ارس د د د ددة حول الاكا العاط ي تعاى لمتغير

العمر وكانت ال روق لصالا ما كانت أعمارهم ما  11سنة فأكثر .ويعزو الباحث ذلك إلى أا
العمر يلعددب دو اًر هددام داً في اكتس د د د د د د دداب وتعلم مهددارات حيدداتيددة جددديدددل عنددد العددامليا بددالجددامعددات
ال لسطينية في مواق العم م مرور الاما مما أسهم في تنمية اكائهم العاط ي.

وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (التلباني  )2111ودراسة (بظاظو  )2111والتي أكدت

جميعها وجود فروق تعاى لمتغير العمر تؤثر في الاكا العاط ي .واختلفت هذه الدراسة مع
دراسة (الشوا  )2111ودراسة (أبو ع

 )2111ودراسة (مهيرات  )2111إا أس رت نتائج هاك

الدراسات عا عدم وجود فروق معنوية في الاكا العاط ي تعاى لمتغير العمر والرى الباحث إلى
أا هاا االختمف يعود الختمف مجتم الدراسة وظروف الدراسة ن سها.

ثالثاً :متغير الجامعة:
"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات

عينة الدراسة حول الذكاء العاطفي تعز لمتغير الجامعة".
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جدول رقم ( :)34نتائج اختبار التباين األحادي ( )ANOVAللتحقق من الفروق ف
"الذكاء العاطفي" تعز لمتغير "الجامعة"
المتوسطات

قيمة

القيمة

الجامعة

االختبار

االحتمالية

اإلسالمية

T

()Sig.

الوعي بالذات

7.78

8.16

8.34

1.222

1.112

تنظيم الذات

7.45

7.63

7.96

2.112

1.111

الدافعية

8.14

8.26

8.49

1.112

1.221

التعاطف

8.00

8.16

8.29

1.111

1.221

المهارات االجتماعية

8.13

8.60

8.67

1.111

1.112

إجمالي محور "الذكاء العاطفي"

7.90

8.16

8.35

3.691

2.227

المحور

جامعة األ زهر جامعة األقصى

يتبيا ما الجدول رقم ( )21أا القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التبايا األحادم" أق

ما مستوى الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المحور (الاكا العاط ي) وهي ( )1.122مما يوضا
وجود فروق معنوية بيا استجابات عينة الدراسة حول الاكا العاط ي تعاى لمتغير الجامعة
وكانت ال روق لصالا الجامعة اإلسممية تبعتها جامعة األاهر ثم جامعة األقصى.

بينما عند المجاليا ال رعييا (الدافعية والتعاطن) تبيا عدم وجود فروق معنوية حيث كانت القيمة

االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التبايا األحادم" أكبر ما ( )1.11مما يؤكد عدم وجود فروق
بيا متوسطات الجامعات الثمثة في هاايا المجاليا.

اهتماما بتمت عامليها بمهارات
ويعزو الباحث ذلك إلى أا الجامعة اإلسممية هي األكثر
ً
الاكا العاط ي مقارن ًة بجامعتي جامعتي األاهر واألقصى وهاا يوافق كوا الجامعة اإلسممية
هي األولى في قطاع غال.

وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (أبو ع

 )2111ودراسة (األسط

أكدت جميعها وجود فروق تعاى لمتغير الجامعة تؤثر في الاكا العاط ي.
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 )2111والتي

رابعاً :متغير المؤهل العلمي:
"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات

عينة الدراسة حول الذكاء العاطفي تعز لمتغير المؤهل العلمي".

جدول رقم ( :)35نتائج اختبار التباين األحادي ( )ANOVAللتحقق من الفروق في
"الذكاء العاطفي" تعز لمتغير "المؤهل العلمي"

قيمة

القيمة

المتوسطات

االختبار

االحتمالية

T

()Sig.

الوعي بالذات

7.78

7.87

8.28

8.24

2.112

1.112

تنظيم الذات

7.42

7.38

7.84

7.88

2.222

1.111

الدافعية

8.13

8.07

8.59

8.25

2.22

1.111

التعاطف

7.99

7.86

8.52

8.13

1.222

1.111

المهارات االجتماعية

8.00

8.38

8.71

8.45

2.211

1.121

إجمالي محور "الذكاء العاطفي"

7.86

7.91

8.39

8.19

3.55

2.216

المحور

دبلوم

بكالوريوس ماجستير

دكتوراه

يتبيا ما الجدول رقم ( )21أا القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التبايا األحادم"

أق ما مستوى الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المحور (الاكا العاط ي) وهي ( )1.112مما
يوضا وجود فروق معنوية بيا استجابات عينة الدراسة حول الاكا العاط ي تعاى لمتغير المؤه

العلمي وكانت ال روق لصالا ما مؤهلهم ماجستير تمها الدكتوراك ثم البكالورالوً ثم الدبلوم.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن غالبية العامليا بالجامعات في المناصب اإلدارالة ما حملة الماجستير

وهم ما يتعاملوا م مرؤوسيهم باستمرار باإلضافة إلى أا عدد المرؤوسيا كبير مما يكسب

عمول على مكوث المد ار فترات
المد ار حملة الماجستير مهارات الاكا العاط ي يومياً وباستمرار
ً
طواللة في مناصبهم اإلدارالة أما العمادات األكاديمية والمساعدل يرأسها حملة الدكتوراك (عمدا )

وهاك العمادات عددها قلي مقارن ًة بالدوائر واألقسام اإلدارالة كما أا العميد ال يرأً العمادل أكثر
ما سنتيا متتاليتيا وبالتالي لم يحظى بوقت ا
كاف إلكسابو مهارات الاكا العاط ي أما حملة

الدبلوم فإنهم يعملوا في وظائن إدارالة بالمستويات التن ياية كمتلقيا للتعليمات.
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (أبو ع

 )2111ودراسة (طمفحة  )2112والتي

أكدت وجود فروق تعاى لمتغير المؤه العلمي تؤثر في الاكا العاط ي .واختلفت هذه الدراسة
مع دراسة (الشوا  )2111ودراسة (غيث والحلا  )5102ودراسة (بظاظو  )2111ودراسة (مهيرات
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 )2111ودراسة (البغدادم  )2112إا أس رت نتائج هاك الدراسات عا عدم وجود فروق معنوية في

الاكا العاط ي تعاى لمتغير المؤه العلمي.

خامساً :متغير المسمى الوظيفي:
"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات

عينة الدراسة حول الذكاء العاطفي تعز لمتغير المسمى الوظيفي".

جدول رقم ( :)36نتائج اختبار التباين األحادي

()ANOVA

للتحقق من الفروق في

"الذكاء العاطفي" تعز لمتغير "المسمى الوظيفي"
المتوسطات
المحور

رئيس قسم

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

T

()Sig.

1.211

1.121
1.122

نائب/مساعد

مدير/

عميد

مساعد مدير

الوعي بالذات

8.45

7.96

8.02

8.11

تنظيم الذات

8.00

7.40

7.67

7.64

1.222

الدافعية

8.52

8.03

8.16

8.38

1.111

1.222

التعاطف

8.16

8.08

8.13

8.15

1.122

1.221

المهارات االجتماعية

8.74

8.44

8.43

8.47

1.221

1.222

إجمالي محور "الذكاء العاطفي"

8.37

7.99

8.08

8.15

2.556

2.645

عميد

أكاديمي/
إداري

يتبيا ما الجدول رقم ( )22أا القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التبايا األحادم"

أكبر ما مستوى الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المحور (الاكا العاط ي) وهي ( )1.211مما

يوضا عدم وجود فروق معنوية بيا استجابات عينة الدراسة حول الاكا العاط ي تعاى لمتغير

المسمى الوظي ي .ويعزو الباحث عدم تأثير المسمى الوظيفي إلى أا جمي أفراد مجتم البحث
اوم مناصب إدارالة مهما اختل ت مسمياتهم الوظي ية وجميعهم لديهم مرؤوسيا والتعاملوا معهم

كما أا الجامعات تعتمد نظام التدوالر اإلدارم مما يكسبهم مهارات الاكا العاط ي بشك متجانً.
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (الشوا  )2111ودراسة (أبو ع

 )2111ودراسة

(بظاظو  )2111إا أس رت نتائج هاك الدراسات عا عدم وجود فروق معنوية في الاكا العاط ي
تعاى لمتغير المسمى الوظي ي .واختلفت هذه الدراسة مع دراسة (مهيرات  )2111والتي أكدت
وجود فروق تعاى لمتغير المسمى الوظي ي تؤثر في الاكا العاط ي.
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سادساً :متغير سنوات الخدمة:
"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات

عينة الدراسة حول الذكاء العاطفي تعز لمتغير سنوات الخدمة".

جدول رقم ( :)37نتائج اختبار التباين األحادي ( )ANOVAللتحقق من الفروق في
"الذكاء العاطفي" تعز لمتغير "سنوات الخدمة"
المتوسطات

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

T

()Sig.

الوعي بالذات

7.43

7.90

8.13

8.29

1.122

1.112

تنظيم الذات

7.06

7.49

7.62

7.90

2.221

1.121

الدافعية

7.91

8.28

8.13

8.47

1.221

1.122

التعاطف

7.71

7.99

8.13

8.32

1.222

1.122

المهارات االجتماعية

7.89

8.40

8.45

8.65

2.211

1.111

إجمالي محور "الذكاء العاطفي"

7.60

8.01

8.09

8.33

3.599

2.215

المحور

أقل من5

-5أقل

-12أقل من

من12

15

 15فأكثر

يتبيا ما الج دددول رقم ( )22أا القيم ددة االحتم ددالي ددة ) (Sig.المق ددابل ددة الختب ددار "التب ددايا

األحدادم" أقد ما مسد د د د د د ددتوى الداللة  α≥0.05بالنسد د د د د د ددبة إلجمالي المحور (الاكا العاط ي) وهي

( )1.111مما يوضد د د ددا وجود فروق معنوية بيا اسد د د ددتجابات عينة الد ارسد د د ددة حول الاكا العاط ي

تعاى لمتغير سد د ددنوات الخدمة وكانت ال روق لصد د ددالا ما سد د ددنوات خدمتهم ما  11سد د ددنة فأكثر.

ويعزو الباحث ذلك إلى أا الموظن اإلدارم كلما ااد عمرك فإا خبرتو اإلدارالة والثقافية والعاط ية
تاداد مما يعني اكتسدد دداب وتعلم مهارات حياتية جديدل عند العامليا بالجامعات ال لسد د ددطينية مما
أسهم في تنمية اكائهم العاط ي.

وقد اتفقت هذه النتائج مع د ارس د د د ددة ( )Priya & Panchanatham, 2014ود ارس د د د ددة (بكر

 )2112والتي أكدت وجود فروق تعاى لمتغير سنوات الخدمة تؤثر في الاكا العاط ي .واختلفت

هذه الدراســة مع د ارسددة (الشدوا  )2111ود ارسددة (أبو ع

 )2111ود ارسددة (مهيرات  )2111إا

أس رت نتائج هاك الدراسات عا عدم وجود فروق معنوية في الاكا العاط ي تعاى لمتغير سنوات

الخدمة.
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الفرضية الرئيسية الثالثة:

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05في استجابات عينة

الدراسة حول اإلبداع اإلداري تعز للمتغيرات التالية (الجنس ،العمر ،الجامعة ،المؤهل العلمي،
المسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة)".

يتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية:

أوالً :متغير الجنس:
"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات
عينة الدراسة حول اإلبداع اإلداري تعز لمتغير الجنس".

والختبار الك تم اس د ددتخدام اختبار ( )Tفي حالة العينتيا المس د ددتقلتيا لمعرفة ما إاا كانت هناك

فروق اات داللة إحصدائية وهو اختبار معلمي يصلا لمقارنة متوسطي مجموعتيا ما البيانات
وقد كانت النتائج كما في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)31نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق في "اإلبداع اإلداري"
تعز لمتغير "الجنس"

المتوسطات

المحور
اإلبداع اإلداري

يتبيا ما الجدول رقم

()22

ذكر

أنثى

7.97

8.06

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

T

()Sig.

2.459

2.647

أا القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار ( )Tأكبر ما

مستوى الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المحول (اإلبداع اإلدارم) وهي ( )1.212مما يوضا

عدم وجود فروق معنوية بيا استجابات عينة الدراسة حول اإلبداع اإلدارم تعاى لمتغير الجنً.
ويعزو الباحث ذلك إلى أا سياسة الجامعات ال ت رق بيا الجنسيا حيث أا كم الجنسيا يتلقى

احدل في الجامعات وفي مجتم واحد وبالك
ن ً األنشطة والدورات التدرالبية ويعيشاا ظروفاً و ً
فإا أفكارهم ومشكمتهم مشتركة.
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (حويحي  )2111ودراسة (أبو جربوع  )2111ودراسة

(الااملي  )2112ودراسة (الجعافرل  )2112ودراسة (خلن  )2111والتي أكدت عدم وجود فروق
تعاى لمتغير الجنً تؤثر في اإلبداع اإلدارم .واختلفت هذه الدراسة مع دراسة (أبو الخير

 )2112ودراسة (العجلة  )2112إا أس رت نتائج هاك الدراسات عا وجود فروق معنوية في اإلبداع

اإلدارم تعاى لمتغير الجنً.

129

ثانياً :متغير العمر:
"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات

عينة الدراسة حول اإلبداع اإلداري تعز لمتغير العمر".

والختبار الك تم استخدام اختبار تحلي التبايا األحادم ( )One Way Anovaلمعرفة ما إاا كاا

هناك فروق اات داللة إحصائية وهاا االختبار المعلمي يصلا لمقارنة  3متوسطات أو أكثر وقد
كانت النتائج كما في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)39نتائج اختبار التباين األحادي ( )ANOVAللتحقق من الفروق في
"اإلبداع اإلداري" تعز لمتغير "العمر"
المحور
اإلبداع اإلداري

قيمة

المتوسطات
20-30

30-40

40-50

 50فأكثر

7.76

7.93

8.12

7.96

القيمة

االختبار

االحتمالية

2.791

2.496

T

()Sig.

يتبيا ما الجدول رقم ( )22أا القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التبايا األحادم"

أكبر ما مستوى الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المحور (اإلبداع اإلدارم) وهي ( )1.122مما

يوضا عدم وجود فروق معنوية بيا استجابات عينة الدراسة حول اإلبداع اإلدارم تعاى لمتغير

العمر .ويعزو الباحث ذلك إلى أا األنظمة اإلدارالة في الجامعات ال تعتمد على العمر في اختيار

التكلي ات اإلدارالة كما أنها تعتمد تكلين الموظن بمنصب إدارم لمدل مؤقتة (ما سنة إلى أربعة

سنوات) وكالك اعتماد الجامعات مبدأ التدوالر الوظي ي ك الك يجع جمي العامليا أكثر حماساً

واندفاعاً للعم ورغبة في إثبات جدارتهم.

وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (حويحي  )2111ودراسة (أبو جربوع  )2111ودراسة

(العجلة  )2112والتي أكدت عدم وجود فروق تعاى لمتغير العمر تؤثر في اإلبداع اإلدارم.
ويعاو الباحث الك لخضوع جمي أفراد العينة على اختمف أعمارهم إلى ظروف متشابهة ما
تنشئة اجتماعية تدرالب تعليم عادات وثقافة المجتم .
ثالثاً :متغير الجامعة:
"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات

عينة الدراسة حول اإلبداع اإلداري تعز لمتغير الجامعة".
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جدول رقم ( :)42نتائج اختبار التباين األحادي ( )ANOVAللتحقق من الفروق في
"اإلبداع اإلداري" تعز لمتغير "الجامعة"
المتوسطات
المحور

جامعة األ زهر جامعة األقصى

اإلبداع اإلداري

8.07

7.82

قيمة

الجامعة

االختبار

اإلسالمية

T

8.00

1.252

القيمة

االحتمالية
()Sig.

2.219

يتبيا ما الجدول رقم ( )11أا القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التبايا األحادم"

أكبر ما مستوى الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المحور (اإلبداع اإلدارم) وهي ( )1.222مما

يوضا عدم وجود فروق معنوية بيا استجابات عينة الدراسة حول اإلبداع اإلدارم تعاى لمتغير

الجامعة .ويعزو الباحث ذلك إلى كوا مختلن الجامعات ال لسطينية تخض لن ً اللوائا والقوانيا
الصادرل عا و اارل التربية والتعليم العالي مما يلام جمي القيادات اإلدارالة العم وفق ن ً القوانيا
م بعض االختمفات البسيطة بيا الجامعات.

وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (حويحي  )2111ودراسة (أبو الخير  )2112ودراسة

(عبابنة والشقراا  )2112والتي أكدت عدم وجود فروق تعاى لمتغير الجامعة تؤثر في اإلبداع
اإلدارم.
رابعاً :متغير المؤهل العلمي:
"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات

عينة الدراسة حول اإلبداع اإلداري تعز لمتغير المؤهل العلمي".

جدول رقم ( :)41نتائج اختبار التباين األحادي ( )ANOVAللتحقق من الفروق في
"اإلبداع اإلداري" تعز لمتغير "المؤهل العلمي"

المحور
اإلبداع اإلداري

المتوسطات
دبلوم
7.55

بكالوريوس ماجستير
7.83

8.23

قيمة

دكتوراه
7.99

القيمة

االختبار

االحتمالية

2.142

2.242

T

()Sig.

يتبيا ما الجدول رقم ( )11أا القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التبايا األحادم"

أق ما مستوى الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المحور (اإلبداع اإلدارم) وهي ( )1.111مما
يوضا وجود فروق معنوية بيا استجابات عينة الدراسة حول اإلبداع اإلدارم تعاى لمتغير المؤه

العلمي وكانت ال روق لصالا المؤه العلمي (ماجستير ودكتوراك) .ويعزو الباحث ذلك إلى أا
ارت اع المؤه العلمي لل رد يجلو أقدر على الحكم على ممارسات اآلخرالا ولديو مرونة عالية في
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التصرف حسب الموقن والتحدم للمواقن المختل ة كما ينمي عندك الوعي في التعام م اآلخرالا
وتقب أفكارهم وآرائهم ورؤية األشيا ما اوايا مختل ة.

وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (حويحي  )2111والتي أكدت وجود فروق تعاى لمتغير

المؤه العلمي تؤثر في اإلبداع اإلدارم .واختلفت هذه الدراسة مع دراسة (أبو جربوع )2111
ودراسة (الااملي  )2112ودراسة (الجعافرل  )2112ودراسة (أبو الخير  )2112ودراسة (خلن

 )2111ودراسة (العجلة  )2112إا أس رت نتائج هاك الدراسات عا عدم وجود فروق معنوية في

اإلبداع اإلدارم تعاى لمتغير المؤه العلمي.

خامساً :متغير المسمى الوظيفي:
"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات

عينة الدراسة حول اإلبداع اإلداري تعز لمتغير المسمى الوظيفي".

جدول رقم ( :)42نتائج اختبار التباين األحادي ( )ANOVAللتحقق من الفروق في
"اإلبداع اإلداري" تعز لمتغير "المسمى الوظيفي"
المتوسطات
المحور
اإلبداع اإلداري

عميد
8.75

نائب/مساعد
عميد

مدير/

رئيس قسم

مساعد

أكاديمي/

7.85

8.01

8.14

مدير

إداري

قيمة

االختبار
T

2.946

القيمة

االحتمالية
()Sig.

2.422

يتبيا ما الجدول رقم ( )12أا القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التبايا األحادم"

أكبر ما مستوى الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المحور (اإلبداع اإلدارم) وهي ( )1.12مما

يوضا عدم وجود فروق معنوية بيا استجابات عينة الدراسة حول اإلبداع اإلدارم تعاى لمتغير

المسمى الوظي ي .ويعزو الباحث ذلك إلى أا المسميات الوظي ية في الجامعة ال تؤثر بشك

كبير على اإلبداع اإلدارم للعامليا كوا أا مهام العامليا اوم المناصب اإلدارالة متشابهة إلى حد
كبير حيث أا جمي الدوائر والعمادات تقدم خدمة للطالب بشك أساسي وكبير كما أا العامليا

اوم المناصب اإلدارالة يق على كاهلهم أعبا كبيرل تستوجب منهم امتمك مهارات اإلبداع اإلدارم
بغض النظر عا الموق اإلدارم أو المسمى الوظي ي.

وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (أبو جربوع  )2111ودراسة (عبابنة والشقراا )2112

ودراسة (العجلة  )2112والتي أكدت عدم وجود فروق تعاى لمتغير المسمى الوظي ي تؤثر في

اإلبداع اإلدارم .واختلفت هذه الدراسة مع دراسة (حويحي  )2111إا أس رت نتائج هاك الدراسات
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عا وجود فروق معنوية في اإلبداع اإلدارم تعاى لمتغير المسمى الوظي ي والرى الباحث إلى أا
هاا االختمف يعود الختمف مجتم الدراسة وظروف الدراسة ن سها.

سادساً :متغير سنوات الخدمة:
"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات

عينة الدراسة حول اإلبداع اإلداري تعز لمتغير سنوات الخدمة".

جدول رقم ( :)43نتائج اختبار التباين األحادي ( )ANOVAللتحقق من الفروق في
"اإلبداع اإلداري" تعز لمتغير "سنوات الخدمة"
المتوسطات
المحور
اإلبداع اإلداري

أقل من5
7.64

-5أقل
من12

7.92

-12أقل من
15

7.92

 15فأكثر
8.12

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

T

1.343

()Sig.

2.262

يتبيا ما الجدول رقم ( )12أا القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التبايا األحادم"

أكبر ما مستوى الداللة  α≥0.05بالنسبة إلجمالي المحور (اإلبداع اإلدارم) وهي ( )1.222مما

يوضا عدم وجود فروق معنوية بيا استجابات عينة الدراسة حول اإلبداع اإلدارم تعاى لمتغير

سنوات الخدمة .ويعزو الباحث ذلك إلى أا العامليا اوم الخبرل األق لديهم دافعية قوية في
تحسيا األوضاع القائمة في دوائرهم وهاا مو ااا لما لديهم خبرل وباع طوال في العملية اإلدارالة

كما أا الكثير منهم لديو رغبة وطموح بأا يتقلدوا مناصب إدارالة أعلى باإلضافة إلى أا العبرل

ليست بعدد سنوات الخدمة ب بما تضي و هاك السنوات ما مواقن وتجارب تؤثر إيجاباً على ك ا ل

العامليا.

وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (أبو جربوع  )2111ودراسة (الااملي  )2112ودراسة

(أبو الخير  )2112ودراسة (عبابنة والشقراا  )2112ودراسة (الجعافرل  )2112ودراسة (خلن

 )2111ودراسة (العجلة  )2112والتي أكدت عدم وجود فروق تعاى لمتغير سنوات الخدمة تؤثر

في اإلبداع اإلدارم .واختلفت هذه الدراسة مع دراسة (حويحي  )2111إا أس رت نتائج هاك
الدراسات عا وجود فروق معنوية في اإلبداع اإلدارم تعاى لمتغير سنوات الخدمة.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
 مقدمة.
 أوالً :النتائج.
 ثانياً :التوصيات.
 ثالثاً :الدراسات المستقبلية المقترحة.
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مقدمـة:

بنا ً على الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث حول العمقة بيا الاكا العاط ي واإلبداع
اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال وما خمل ما تم تناولو ما م اهيم وجوانب

متعددل في اإلطار النظرم وأدبيات الدراسة إضاف ًة إلى ما تم جمعو ما بيانات ما خمل االستبانو

وبعد نتائج التحلي اإلحصائي لمحاور الدراسة وت سيرها وربطها بالدراسات السابقة خلصت الدراسة

إلى مجموعة ما النتائج والتوصيات على النحو التالي:

أوالً :النتائج:
 .1هناك موافقة بدرجة كبيرل جداً على محور "الذكاء العاطفي" كك

حيث حص على واا

نسبي ( )%81.3ونستنتج ما الك وجود الاكا العاط ي بشك كبير لدى العامليا في
الجامعات ال لسطينية في قطاع غال وقد حص بعد "المهارات االجتماعية" على المرتبة
األولى بواا نسبي ( )%84.8بينما حص بعد "الدافعية" على المرتبة الثانية بواا نسبي
( )%82.8وحص بعد "التعاطف" على المرتبة الثالثة بواا نسبي ( )%81.4ويأتي في
المرتبة الرابعة بعد "الوعي بالذات" بواا نسبي ( )%80.9أما بعد "تنظيم الذات" فقد جا
في المرتبة األخيرل بواا نسبي (.)%76.6
 .2توجد فروق اات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيا متوسطات استجابات
عينة الدراسة حول محور "الذكاء العاطفي" تعاى لمتغيرات (العمر ،الجامعة ،المؤهل
العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة) بينما ال توجد فروق اات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بيا متوسطات استجابات عينة الدراسة حول محور "الذكاء
العاطفي" تعاى لمتغير (الجنس).
 .3هناك موافقة بدرجة كبيرل على محور "اإلبداع اإلداري" حيث حص على واا نسبي
( )%79.8ونستنتج ما الك تمت العامليا بالجامعات ال لسطينية بمهارات عالية ما اإلبداع
اإلدارم وامتمكهم دواف قوية لتحقيق النجاح واإلبداع.
 .4توجد فروق اات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيا متوسطات استجابات
عينة الدراسة حول محور "اإلبداع اإلداري" تعاى لمتغير (المؤهل العلمي) بينما ال توجد
فروق اات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيا متوسطات استجابات عينة
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الدراسة حول محور "اإلبداع اإلداري" تعاى لمتغيرات (الجنس ،العمر ،الجامعة ،المسمى
الوظيفي ،سنوات الخدمة).
 .5توجد عمقة طردية قوية اات داللة إحصائية بيا "الذكاء العاطفي" بأبعادك الخمسة (الوعي
بالاات تنظيم الاات الدافعية التعاطن المهارات االجتماعية) وبيا "اإلبداع اإلداري" في
الجامعات ال لسطينية في قطاع غال ونستنج ما الك أنو كلما ااد اهتمام الجامعات بالاكا
العاط ي المبني على األبعاد الخمسة كلما ساهم وبدرجة كبيرل في تحقيق اإلبداع اإلدارم.
 .6توجد عمقة طردية قوية اات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيا بعد "الوعي
بالذات" وبيا محور "اإلبداع اإلداري" في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.
 .7توجد عمقة طردية متوسطة اات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيا بعد
"تنظيم الذات" وبيا محور "اإلبداع اإلداري" في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.
 .1توجد عمقة طردية قوية اات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيا بعد "الدافعية"
وبيا محور "اإلبداع اإلداري" في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.
 .9توجد عمقة طردية متوسطة اات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيا بعد
"التعاطف" وبيا محور "اإلبداع اإلداري" في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.
 .12توجد عمقة طردية قوية اات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيا بعد "المهارات
االجتماعية" وبيا محور "اإلبداع اإلداري" في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال.
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ثانياً :التوصيات:

في ضو النتائج التي أس رت عنها الدراسة يقترح الباحث عدل توصيات:

جدول رقم ( :)44بيان توصيات الدراسة وآليات تنفيذها

م
0

النتيجة

آلية التنفيذ

التوصية

بلغ الوزن النسبي لفقرات البعد  إتاحة ال رصة أمام العامليا للتعبير عا  عقد ورشات عم ولقا ات وندوات تتيا للعامليا القيام
األول من محور الذكاء العاطفي

"الوعي بالذات" ()%8.09

عواط هم وان عاالتهم أثنا العم .

بعملية تمثي األدوار وال ض ضة.

اجتماعياً وترقياً مهنياً.

الحوار والمناقشة واالارات امم العم .

 إفساح المجال أمام العامليا لتحقيق حراكاً  عقد االجتماعات الم توحة والرحمت الترفيهية وجلسات
 فتا باب األم في المستقب الوظي ي والمهني  .تضميا نظام الجامعة بنوداً تنل على :آلية الترقي
 إتاحة ال رصة أمام العامليا لتحقيق إنجا اًا مهنياً
م منحهم ماالداً ما المهام والصمحيات.

 العم

على ح

الوظي ي نظام الحوافا المادية والمعنوية تقدي اًر لجهود
العامليا ولتحقيق الدعم الن سي.

المشكمت التي تعترض  التدرالب المستمر في مجال العم .

العامليا وتحقيق الشعور باألما الوظي ي

للعامليا.
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2

بلغ الوزن النسبي لفقرات البعد  مساعدل العامليا على النظر بإيجابية إلى  عقد ورشات عم واختبارات قياً الااكرل واأللعاب العقلية
الثاني من محور الذكاء العاطفي

"تنظيم بالذات" ()%7606

لتعاالا إدارل ال رد لحاالتو الداخلية ودوافعو فوامكانياتو.

التجارب والخبرات الماضية.

 منا العامليا فرل االست ادل ما المشكمت  تقديم نمااج عملية إيجابية للعامليا.
 إج ار

كخبرات في حياتهم العملية.

 رف قدرل العامليا على تحم الضغو أثنا
العم .

تمارالا االسترخا

وممارسة األلعاب الرالاضية

وال ض ضة

 اسناد مهام وتحم المسؤولية.

 إتاحة ال رل أمام العامليا لتحم المسؤولية  عقد جلسات الحوار والمناقشة واالستماع للعامليا.
وااللتاام باألمانة.

2

بلغ الوزن النسبي لفقرات البعد  تنمية قدرات العامليا على اإلبداع فواظهار  تنظيم برامج التدرالب على استخدام المهارات اإلبداعية.

الثالث من محور الذكاء العاطفي

"الدافعية" ()%8208

4

أعمالهم اإلبداعية والجديدل.

 تقليد نمااج ما العامليا المبدعيا في المؤسسات األخرى.

عقبات العم في ظ ظروف ضغط العم .

 إثارل التنافً الخمق بيا العامليا.

 تنمية قدرات العامليا على اإلبداع وتخطي  الق ار ل المتواصلة عا ك ما هو جديد ومبتكر.

بلغ الوزن النسبي لفقرات البعد  إتاحة ال رل للت اع

الرابع من محور الذكاء العاطفي

"التعاطف" ()%8104

والشعورم للعامليا.

والتواص

االجتماعي  تدرالب العامليا على إظهار مشاعرهم لآلخرالا وكالك
ق ار تهم لمشاعر اآلخرالا عبر اللقا ات الجماعية-الرحمت

الترفيهية-الحوار.

 تنمية الشعور باآلخرالا.

 عقد اللقا ات ال ردية والجماعية.

 عقد المهرجانات-االحت االت-الاالارات-الحوارات.
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 تشجي تبادل الهدايا بيا العامليا.

5

بلغ الوزن النسبي لفقرات البعد  االادل فرل الت اع االجتماعي والتواص بيا  اللقا ات-الندوات-الرحمت-المناقشات-ممارسة الهوايات-

الخامس من محور الذكاء العاطفي
"المهارات االجتماعية" ()%8408

9

حضور االجتماعات.

العامليا.

 بث روح المبادرل في تقديم المساعدل والمساندل  تعاالا عملية االتصال المباشر بيا القائد ومرؤوسيو.
للامم والعم على ح مشكمتهم.

بلغ الوزن النسبي لفقرات المحور  تطوالر إج ار ات العم بعيداً عا الروتيا.
الثاني "اإلبداع اإلداري" (  )%7908تطوالر قدرل العامليا على النظر لهشيا ما  إعادل النظر في هيكلية المؤسسة والعم على تطوالرها.
 إعادل النظر في الوصن الوظي ي للعامليا.

 تقديم النمااج-تحدى الاات-تن يا مشارال مشتركة.

اوايا مختل ة.

 تنمية قدرل العامليا على االعتراف بجوانب القول  ممارسة األنشطة الجماعية.
والضعن واعتبارها مدخمً للنجاح.

 االادل قدرل العامليا على االعتماد على أن سهم.

 إبدا المرونة في ممارسات العم ما خمل االستجابة
للتغيرات المحيطة .تح يا العامليا المتمياالا مادياً
ومعنوياً.

 اإلشادل بعبارات الشكر والثنا للعامليا المتمياالا.
 تشجي المرؤوسيا على اإلبداع واالبتكار ما خمل
إشراكهم في اتخاا الق اررات التي تخل أعمالهم.

 اطمع العامليا على نتائج تقييمهم السنوم أو الشهرم
وتبرالرك لهم.

139

ثالث ًا :الدراسات المستقبلية المقترحة:
 .0الاكا االجتماعي وعمقتو باإلبداع اإلدارم لدم العامليا بالجامعات ال لسطينية.

 .2فاعلية القيادل وعمقتها بمهارات اإلبداع اإلدارم لدى اإلدارل العليا بالجامعات ال لسطينية.
 .2الدافعية لننجاا وعمقتها باإلبداع اإلدارم لدى العامليا بالجامعات ال لسطينية.

 .4الرضا الوظي ي وعمقتو باإلبداع اإلدارم لدم العامليا اإلداراليا بالجامعات ال لسطينية.
 .5سمات الشخصية وعمقتها باإلبداع اإلدارم لدى العامليا بالجامعات ال لسطينية.
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املراجـــع

 القرآن الكريم.

أوالً :المراجع العربية:
 أبو جددادو ص د د د د د د ددالا محمددد علي" .)2112( .تطبيقــات عمليــة في تنميــة التفكير اإلبــداعي
باستخدام نظرية الحل االبتكاري للمشكالت" ،دار الشروق األردا.

 أبو حطب فؤاد" .)1222( .القدرة العقلية" ،مكتبة االنجلو المصرالة القاهرل.
وك افي عم الديا" .)2111( .الذكاء الوجداني" ،دار قبا

 األعسر ص ا

القاهرل.

 البرالخت كارل" .)2112( .الذكاء االجتماعي" 2 ،مكتبة جرالر للترجمة والطباعة والنش د د د ددر
والتواال

دبي االمارات العربية المتحدل.

 بكر ن ددادي ددة" .)2112( .المــدير المتميز ودوره الفعــال في قيــادة األداء بــالــذكــاء العــاطفي
بالتطبيق على قطاع االتصــــــاالت بمصــــــر" .مجلة مركا ص د د د ددالا عبد هللا كام لمقتص د د د دداد

اإلسممي .221-212 :)12(12

 جاب هللا منال عبد الخالق" .)2112( .ســــــــيكولوجية الذكاء االنفعالي أســــــــس وتطبيقات"،
دسوق دار العلم واإليماا للنشر والتواال .

 جرواا فتحي عبد الرحما" .)2112( .الموهبة والتفوق اإلبداع"
والتواال

 1دار ال كر للنشر

األردا.

 جرواا فتحي عبدد الرحما" .)2112( .الـذكاء العاطفي والتعلم االجتماعي العاطفي" ،الطبعة
األولى عماا دار ال كر ناشروا ومواعوا.

 جوتبا برافيا" .)2112( .اإلبداع اإلداري في القرن الحادي والعشــــــرين" ،دار ال جر للنشد د د ددر
والتواال

 1عماا األردا.

 جولماا دانيي " .)2111( .الذكاء العاطفي" ترجمة ليلى الجبالي المجلً الوطني للثقافة
وال نوا واآلداب .الكوالت.

 حرالم حسيا (" .)2112إدارة المنظمات ،منظور كلي" الحامد للنشر

 1عماا.

 حس د د د ددا إنعام هادم" .)2112( .الذكاء االنفعالي وعالقته بأســــــاليب التعامل مع الضــــــغوط
النفسية" ،عماا دار ص ا للنشر والتواال .

 حس د ددونة أم

وأبو ناش د ددي منى" .)2112( .الذكاء الوجداني" ،الدار العالمية للنش د ددر والتواال

عماا األردا.

 حسد د دديا طو" .)2112( .مهارات توكيد الذات" ،الطبعة األولى دار الوفا للطباعة والنشد د ددر
اإلسكندرالة.
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 حسد د د د د د دديا محمدد عبدد الهدادم" .)2112( .الذكاء العاطفي وديناميات قوة التعلم االجتماعي"،
دار الكتاب الجامعي العيا اإلمارات العربية المتحدل.

 الخضر عثماا" .)2112( .الذكاء الوجداني" ،الكوالت شركة اإلبداع ال كرم للنشر والتواال .
 راق محمد كرالم" .)2112( .علم النفس المعرفي" ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر مصر.

 الرق دداد هن ددا وأبو دي ددة عاالال" .)2112( .الـــذكـــاء العـــاطفي لـــد

القـــادة األكـــاديميين في

الجامعات األردنية الرســـــــمية وعالقتها بســـــــلوك المواطنة التنظيمية لد أعضـــــــاء الهيئة

التدريسية" .مجلة الجامعة اإلسممية للدراسات التربوية والن سية .222-222 :)2(21

 االا العابديا دروي " .)1222( .تنمية اإلبداع :منهجه وتطبيقه" ،دار المعارف القاهرل.

 السالم مؤالد سعيد (" .)1222المناخ التنظيمي" ،م هوم حديث في ال كر اإلدارم المعاصر
المجلة العربية لندارل .12-22 )11( 1

 سعادل جودت أحمد" .)2112( .تدريس مهارات التفكير" ،دار الشروق للنشر والتواال

رام هللا.

 سد ددعيد سد ددعاد جبر" .)2112( .الذكاء االنفعالي وســـيكلوجية الطاقة الالمحدودة" ،إربد عالم
الكتب الحديث.

 السكارنو بمل خلن" .)2111( .اإلبداع اإلداري" ،دار المسيرل للنشر والتواال

عماا األردا.

 سممة نهى" .)2112( .الذكاء العاطفي وأسرار قوتك في العمل" المعهد العربي للبحوث
والدراسات االستراتيجية القاهرل مصر.

 السددمادوني السدديد إبراهيم" .)2112( .الذكاء العاطفي :أســســه-تطبيقاته-تنميته" ،دار ال كر
ناشروا ومواعوا عماا.

 الشد د ددمرم فهد عايض" .)2112( .المدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث" ،فهرسد د ددة مكتبة
الملك فهد الوطنية الرالاض.

 صالا قاسم حسيا" .)1222( .علم النفس المعرفي" ،مكتبة الجي الجديد صنعا
 الصيرفي محمد عبد ال تاح" .)2112( .اإلدارة الرائدة" ،دار الص ا للنشر والتواال

اليما.
 1عماا.

 طمفحة فؤاد" .)2112( .أثر الذكاء العاطفي والقدرة على حل المشــــــــكالت في التحصــــــــيل
األكــاديمي لــد طلبــة الســـــــــنــة الجــامعيــة األولى في جــامعــة مؤتــة" مجلددة العلوم التربويددة

والن سية .)1(11

 الطيطي محمد (" .)2111تنمية قدرات التفكير اإلبداعي"

 1دار المسيرل للنشر والتواال

عماا.

 عبد النور كاظم" .)1222( .تحفيز التفكير واإلبداع" ،مجلة العلوم التربوية والن س ددية جامعة
بغداد العراق.

 عثماا فاروق السيد" .)2111( .القلق وادارة الضغوط النفسية" ،القاهرل دار ال كر العربي.
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 العمياا محمود سليماا" )2111( .السلوك التنظيمي في منظمات األعمال"
للنشر والتواال

 2دار وائ

عماا.

 العيتي يداسد د د د د د ددر" .)2112( .الـذكـاء العـاطفي نظرة جديدة في العالقة بين الذكاء والعاطفة"،
دمشق دار ال كر.

 غيث سددعاد والحلا لمى" .)2111( .مســتو الذكاء العاطفي لد طلبة الجامعة الهاشــمية
في ضـوء متغيرات التخصص العلمي والنوع االجتماعي والتحصيل األكاديمي" مجلة جامعة

القدً الم توحة لهبحاث والدراسات التربوية .212-222 :)2(2

 القبول والتسجي ( .)2111دلي الطالب الجامعة اإلسممية غال.
 القبول والتسجي ( .)2111دلي الطالب جامعة األاهر غال.

 القبول والتسجي ( .)2111دلي الطالب جامعة األقصى غال.
 محمود عم الديا عبد الغني" .)2111( .إدارة المنظمات"

 1دار ص ا للنشر والتواال

عماا.

 المرسي جمال فوادرالً ثابت" .)2111( .السلوك التنظيمي ،نظريات ونماذج وتطبيق عمل
اإلدارة" ،الدار الجامعية للنشر والتواال عماا.
 الماالني أسد ددامة" .)2112( .اإلرشـــاد النفســـي الديني-أســـســـه النظرية وتطبيقاته العملية"،
مكتبة آفاق غال.

 1عماا.

 مساد عمر" .)2111( .سيكولوجية اإلبداع" دار ص ا للنشر والتواال

 المغربي كام محمد" .)2111( .السلوك التنظيمي" ،م اهيم وأسً سلوك ال رد والجماعة في
التنظيم دار ال كر

 2عماا.

 نص د د د ددر عال جمل" .)2112( .اإلبداع اإلداري والتطوير الذاتي للمدرســــــة الثانوية العامة
رؤية استراتيجية" المركا القومي للبحوث التربوية.

 نوف

محمد بكر" .)2112( .الذكاء المتعدد في غرفة الصف النظرية والتطبيق" دار المسيرل

للنشر والتواال  .عماا.

 هيجاا عبد الرحما (" .)1222المدخل اإلبداعي لحل المشكالت"

 1الرالاض.

ثانياً :الرسائل العلمية:

 أبو الخير سددامي" .)2112( .األنماط القيادية لد مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة
وعالقتها باإلبداع االداري من وجهة نظرهم" ،رس د ددالة ماجس د ددتير غير منش د ددورل كلية التربية

الجامعة اإلسممية غال فلسطيا.

 أبو جددام

إبراهيم" .)2002( .الثقــافــة التنظيميــة واإلبــداع اإلداري في وزارة التربيــة والتعليم

األردنية" رسالة دكتوراك غير منشورل .الجامعة األردنية عماا األردا.
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 أبو جربوع يوسن" .)2111( .واقع بناء فرق العمل ودورها في تنمية اإلبداع اإلداري من
وجهة نظر العاملين في وزارة االقتصاد الوطني – المحافظات الجنوبية" رسالة ماجستير غير
منشورل .أكاديمية اإلدارل والسياسة للدراسات العليا غال فلسطيا.
 أبو ع

إيناً" .)2111( .أثر الـذكـاء العاطفي على مقدرة مدراء مكتب األونروا بغزة على اتخاذ

القرار وحل المشكالت" رسالة ماجستير غير منشورل .الجامعة اإلسممية غال فلسطيا.
 األسدط

مصط ى" .)2111( .الذكاء العاطفي وعالقته بمهارات مواجهة الضغوط لد طلبة كليات

التربية بجامعات غزة" رسالة ماجستير غير منشورل .الجامعة اإلسممية غال فلسطيا.
 بظدداظو عامي" .)2111( .أثر الــذكــاء العــاطفي على األداء الوظيفي للمــدراء العــاملين في مكتــب
غزة اإلقليمي التابع للونروا" رسالة ماجستير غير منشورل .الجامعة اإلسممية غال فلسطيا.

 البغدادم ,هبو" .)2112( .مســــــتو الذكاء العاطفي لد طلبة الدراســــــات العليا في جامعة

البلقاء التطبيقية وعالقته بمتغيرات الجنس والعمر والتخصـــــــص" رسد د د د ددالة ماجسد د د د ددتير غير
منشورل .جامعة البلقا التطبيقية األردا.

 حاضددر محمد" .)2111( .المناخ التنظيمي وعالقته باإلبداع اإلداري لد منســوبي مديرية
الدفاع المدني بالمنطقة الشـرقية" ،رسدالة ماجستير غير منشورل جامعة ناين العربية للعلوم
األمنية الرالاض السعودية.

 حويحي اس ددماعي " .)2111( .الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري -دراســـة مقارنة
بين الجامعات العامة والخاصـــــة – محافظات غزة" ،رسد د د ددالة ماجس د د ددتير غير منش د د ددورل كلية

االقتصاد والعلوم اإلدارالة جامعة األاهر غال فلسطيا.

 خلن محمد" .)2111( .عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لد رؤســاء األقســام األكاديميين
في الجامعة اإلسالمية بغزة" رسالة ماجستير غير منشورل .الجامعة اإلسممية غال فلسطيا.

 راق هللا رنددا" .)2112( .فـاعليـة برنـامج تدريبي لتنمية مهارات الذكاء العاطفي" ،د ارسد د د د د د ددة
تجرالبية في مدارً دمشد د ددق على عينة ما تمميا الصد د ددن السد د ددادً ما التعليم األسد د دداسد د ددي
أطروحة دكتوراك غير منشورل جامعة دمشق سورالا.

 الااملي يوسن" .)2112( .التمكين وعالقته باإلبداع اإلداري لد مديري مدارس وكالة الغوث

الدولية في محافظات غزة" رسالة ماجستير غير منشورل .الجامعة اإلسممية غال فلسطيا.

 الس د د د د دوالداا طارق محمد والعدواني محمد أكرم" .)2111( .مبادئ اإلبداع" ،قرطبة للنشد د د د ددر
والتواال

السعودية.

 شد د د د د د ددقورل منير" .)2112( .إدارة التغيير وعالقتهــا بــاإلبــداع اإلداري لــد مــديري المــدارس
الثانوية في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين" ،رس د ددالة ماجس د ددتير غير منش د ددورل كلية

التربية جامعة األاهر غال فلسطيا.
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 الش د د دوا جمانة" .)2111( .الذكاء العاطفي وعالقته بســــلوكيات المواطنة التنظيمية دراســـــة
تطبيقية على بنك فلسطين في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورل كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارالة جامعة األاهر غال فلسطيا.

 الصدرايرل أسدما " .)2112( .أثر برنامج تدريبي مستند لنظرية جولمان للذكاء االنفعالي في
مســــتو التفكير اإلبداعي ومفهوم الذات لد طلبة الصــــف الســــادس األســــاســــي" ،رس د ددالة
دكتوراك غير منشورل كلية العلوم التربوية للدراسات العليا جامعة عماا العربية األردا.

 الضمور فيروا مصلا" .)2112( .أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على اإلبداع التنظيمي"،
دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية .رسالة ماجستير غير

منشورل الجامعة األردنية عماا األردا.

 العجلة توفيق" .)2112( .اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام :دراســـــــــة
تطبيقية على و ازرات قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشورل .الجامعة اإلسممية غال فلسطيا.

 عربيات بشد د د د د ددير" .)2111( .اإلبداع اإلداري لد أعضــــــــاء هيئة التدريس في كلية األميرة
عالية الجامعية بجامعة البلقاء التطبيقية وعالقته باألداء الوظيفي لديهم" ،رسددالة ماجسددتير
غير منشورل كلية األميرل عالية الجامعية جامعة البلقا التطبيقية األردا.

 مهيرات مروى محمددد" .)2111( .الــذكــاء العــاطفي وعالقتــه بمهــارة اتخــاذ القرار لــد المرأة
األردنيـة العـاملة في المراكز القيادية بوزارة التنمية االجتماعية" ،رسد د د د د د ددالة ماجسد د د د د د ددتير غير

منشورل جامعة البلقا التطبيقية األردا.

 مهيرات مروى" .)2111( .الـذكـاء العاطفي وعالقته بمهارة اتخاذ القرار لد المرأة األردنية
العاملة في المراكز القيادية بوزارة التنمية االجتماعية" رسالة ماجستير غير منشورل .جامعة
البلقا التطبيقية األردا.

 اليوسد د د د د د ددن رامي" .)2000( .الـذكـاء العـاطفي وعالقتـه بـاتخاذ القرار لد عينة من معلمي
المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية واألهلية بمنطقة حائل التعليمية" رسدالة ماجسدتير.

كلية التربية جامعة األاهر جمهورالة مصر العربية.
ثالثاً :الدوريات:

 أبو تايو بندر" .)2112( .أثر العدالة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية في مراكز

الو ازرات الحكومية في األردن" .مجلة الجامعة اإلسممية للدراسات االقتصادية واإلدارالة .)2(21

 أبو تايو سدلطاا ناين" .)2112( .العالقة بين أسلوب القيادة والسلوك اإلبداعي للفرد"،
دراسات الجامعة األردنية مجلد ( )21عدد ( )2ل.221-222 :
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 أحمد عبد الواحد" .)2111( .نوعية الحياة والذكاء الوجداني ومســتو التوافق النفســي
لد عينة من ذوي التوجه الديني" ،رس ددالة ماجس ددتير غير منش ددورل كلية التربية جامعة

المنيا مصر.

 بكر نداديدة" .)2112( .المـدير المتميز ودوره الفعـال في قيـادة األداء بـالـذكـاء العاطفي
بالتطبيق على قطاع االتصـــاالت بمصـــر" مجلة مركا صد ددالا عبد هللا كام لمقتص د دداد

اإلسممي .221-212 :)12(12

 التلباني نهاية" .)2111( .الذكاء العاطفي والقدرات القيادية لد طلبة كلية االقتصــــــــاد
والعلوم اإلداريــة (مســـــــــار اللغــة االنجليزيــة) في جــامعــة األزهر  -غزة" مجلددة جددامعددة

النجاح لهبحاث  -العلوم اإلنسانية .992 - 941 :)1(22

 الج اريددل محمدد سد د د د د د ددليمداا والعرالمي حليً محمدد" .)2112( .معوقـات اإلبداع اإلداري
لد رؤســــاء األقســـــام في المديريات العامة للتربية والتعليم في ســـــلطنة عمان" ،مجلة
دراسات الخليج والجاالرل العربية العدد ( )112سلطنة عماا.

 الجعافرل ص د د ا " .)2112( .أســـاليب إدارة الصـــراع التنظيمي وعالقتها باإلبداع اإلداري
لد مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة الكرك من وجهة نظرهم" د ارسدددات
-العلوم التربوية .1663 -1687 :)2(11

 ارض د ددي فوقية محمد" .)2111( .الذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصــــيل الدراســــي والقدرة
على التفكير االبتكاري" ،مجلة كلية التربية بالمنصورل العدد ( )11ل ل.211-121

 رض د د د ددا أنور طاهر" .)2112( .من يحتاج إلى االبتكار ولماذا؟" ،مجلة ال يصد د د د د

العدد

(.)211

 الاهرم رن دددل" .)2112( .اإلبــداع اإلداري في ظــل البيروقراطيــة" ،مجل ددة ع ددالم ال كر
.)2(21

 االدداا عصد د د د د د ددام .واإلمدام كمدال" .)2112( .الـذكاء االنفعالي وأســـــــــاليب التعلم وأبعاد
الشخصية" دراسات عربية في علم الن ً .)1(2

 الس د ددلمي س د ددعود" .)2111( .نمط القيادة وممارســــات اإلبداع اإلداري لمديري المدارس
الثانوية بمحافظة جدة :دراسة تحليلية" مجلة التربية السعودية .)12(22

 عبابنة رامي .الشقراا رامي" .)2112( .درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لد

القادة التربويين

في مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد" مجلة العلوم التربوية والن سية459 - :)2(11 .

.486

 عثماا فاروق الس د دديد وراق محمد عبد الس د ددمي (" .)1222الذكاء االنفعالي – مفهومه
وقياسه" ،مجلة كلية التربية جامعة المنصورل العدد (.)22
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أعضاء هيئة

 "الرضا الوظيفي وعالقته باإلبداع اإلداري لد.)2112( . محمد رضواا

التدريس في كليات وأقسام التربية الرياضية في اليمن" مجلة جامعة النجاح لهبحاث

.)1(22 )(العلوم اإلنسانية

 "الثقـافـة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري.)2112( . مرسد د د د د د ددي عمر. محمدد مداهر
.222-222 :)2(22

للقيادات اإلدارية بجامعة أسيوط" مجلة كلية التربية بأسيو

 د ارس د د ددات عربية في علم،" "الفروق الفرية في الذكاء الوجداني.)2112( . هرالدم عادل
.الن ً المجلد الثاني العدد الثاني
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ملحق رقم ()1

االستبانة بصورتها النهائية
عمادة الدارسات العليا والبحث العلمي
كلية االقتصـــــاد والعــــلوم اإلداريـــــــــــــة

قســـــــــــــــــــــــــم إدارة األعـــمــــــــــــــــــــــــــــال
استبانة الدراسة

األخوة الكرام ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
يقوم الباحث بإج ار دراسة حول "الذكاء العاطفي وعالقته باإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة"

والك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارل األعمال .لاا يقوم الباحث بتواال استبانة للتعرف على العمقة

بيا الاكا العاط ي واإلبداع اإلدارم في الجامعات ال لسطينية في قطاع غال حيث ستوجو إلى العامليا اوم المناصب اإلدارالة
في هاك الجامعات .ويشرفني مساهمتكم في تعبئة هاك االستبانة وأرجو ت ضلكم بق ار تها فوابدا رأيكم في المسائ المطروحة فيها
واإلجابة عما جا فيها بموضوعية ودقة ولا تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
ولكم منا فائق االحترام والتقدير شاكرين حسن تعاونكم ومساعدتكم

الباحث  /عماد يونس الصوالحي
القسم األول :البيانات الشخصية
1

الجنس

2

العمر

3

الجامعة

4

المؤهل العلمي

5

المسمى الوظيفي

6

سنوات الخدمة

□ ذكر

□ أنثى

□ أقل من 32

□  - 32أقل من 42

□  42ـ أقل من 52

□  52فأكثر

□ جامعة األزهر

□ جامعة األقصى

□ دبلوم

□ بكالوريوس

□ الجامعة اإلسالمية
□ ماجستير

□ دكتوراه

□ عميد

□ نائب /مساعد عميد

□ مدير /مساعد مدير

□ رئيس قسم أكاديمي /إداري

□ أقل من  5سنوات

□ من  5سنوات إلى أقل من  12سنة

□ من  12سنة إلى أقل من  15سنة

□ من  15سنة فأكثر
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القسم الثاني :متغيرات الدراسة
يرجى اإلجابة على أسئلة االستبانة حيث تبدأ من ( 1أقل موافقة) إلى ( 12أعلى موافقة)
المحور األول :استبانة الذكاء العاطفي وتتكوا ما خمسة أبعاد:
البعد األول :الوعي بالذات:

ويعني الوعي بالاات والقدرات التعرف على العواطن الااتية وتأثيراتها والتمييا بيا
العواطن المختل ة والقدرل على ضبط الن ً.

م

الفقرة

1

أستطي التعرف على عواط ي بسهولة.

2

أنا أشعر باستمرار بالثقة العالية بن سي.

3

أعبر عا عواط ي بسهولو.

4

أتعرف على نقا القول والضعن ما ن سي.

5

أمي إلى الت اؤل في جمي نواحي حياتي.

6

أدرك تماماً ما أود القيام بو ما أعمال.

7

أشعر دائماً بالرضا عا ن سي.

1

عادل ما أكوا صادقاً م ن سي.
ً

9

أحدد أهدافي ومبادئي بوضوح.

12

أميا بسهولة بيا عواط ي اإليجابية والسلبية منها.

البعد الثاني :تنظيم الذات:

الدرجة 12-1

ويعني القدرل على التحكم بالعواطن الجياشة والتحكم بالاات فوادارل الحاالت الداخلية
لل رد ودوافعو فوامكاناتو وكي ية التعام معها في المواقن االجتماعية المختل ة.

م

الفقرة

1

أتحكم بتصرفاتي ومشاعرم عند مواجهة المخاطر.

2

أبحث دائماً عا اإليجابيات في ك األعمال التي أقوم بها.

3

أجيد إدارل ااتي وعواط ي بشك فعال.

4

أتجاه ك المشكمت التي مرت بي في الماضي.

5

أستطي أا أسيطر على ن سي عند الغضب.

6

أعتار لآلخرالا عما يبدر مني ما أخطا .

7

أجيد إدارل مااجي بشك إيجابي.

1

أعتار عا أخطائي دائماً.

9

أتصن بالهدو واالتااا عند إنجاا مهامي.

12

أسيطر على ن سي عند تلقي أمر ماعج.
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البعد الثالث :الدافعية:
م

وتعني القدرل على تحم ال رد المسؤولية الااتية عا مشاعرك وسعادتو وضبط عواط و
وسيطرتو على المواقن الخارجية وتوجيهها للوصول إلى الهدف.
الفقرة

1

أشعر بحماً قوم إلنجاا أعمالي.

2

لدم القدرل على اتخاا الق اررات الصعبة.

3

أنجا أعمالي بتركيا ونشا عالييا.

4

أستطي تحقيق النجاح في الظروف الضاغطة.

5

أبادر الكتشاف الوسائ الجديدل في العم .

6

أستطي تخطي العقبات التي تواجهني في عملي.

7

أحاول أا أكوا مبدعاً رغم تحديات الواق .

1

أتحمً لتن يا األفكار الجديدل.

9

أحاول ح ا اآلخرالا إلنجاا أعمالهم.

12

أحاول الوصول ألهدافي رغم التحديات.

البعد الرابع :التعاطف:
م

الدرجة 12-1

ويعني إدراك مشاعر وعواطن اآلخرالا وحاجاتهم واهتمامهم والت اع

عواطن اآلخرالا وتقديم يد العوا والمساعدل لهم.
الفقرة

1

أستطي ق ار ل مشاعر اآلخرالا بسهولة.

2

أقدر االحتياجات العاط ية لآلخرالا.

3

أستجيب بسرعة لعواطن اآلخرالا.

4

أبال جهد إلسعاد اآلخرالا.

5

أتعاطن م اآلخرالا في مناسباتهم السارل والمحانة.

6

أقدم العوا والمساعدل لآلخرالا إلحساسي بهم.

7

أتأثر كثي اًر بمشاعر ما حولي.

1

أقدر عواطن اممئي في العم .

9

يؤرقني شعور اممئي بالحاا.

12

أقدم النصا والمشورل لما يطلبها مني.

معهم وتقدير

الدرجة 12-1
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قدرل ال رد على المبادرل في إقامة عمقات متبادلة م اآلخرالا ومشاركة اآلخرالا

البعد الخامس :المهارات االجتماعية:

مشكمتهم ومساندتهم والت اع معهم وحثهم على التصرف بصورل مرغوبة عند اآلخرالا.

م

الفقرة

1

يسه علي بنا عمقات ناجحة م امم جدد.

2

أنا من تا في عمقاتي م اآلخرالا.

3

أقيم عمقات م الامم على أساً ما الود.

4

الامم يحترمونني ويقدرونني.

5

أصغي للامم عندما يتحدثوا إلي.

6

لدم قدرل كبيرل على الت اع م مشاعر الامم .

7

أشارك الامم في الس ار والض ار .

1

أبادر إلى ح مشكمت اممئي في العم .

9

أقدم المساندل والمساعدل لك ما يحتاج إليها.

12

أت اع بإيجابية م ما حولي.
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المحور الثاني :استبانة اإلبداع اإلداري
اإلبداع اإلداري:
م

يعني قدرل اإلدارم على التغيير والتجديد واستحداث نهج أو أسلوب عم جديد يتميا
بأكبر قدر ممكا ما الطمقة واألصالة والمرونة والاكا .

الدرجة 12-1

الفقرة

1

أنجا ما يسند إلي ما أعمال بأسلوب متجدد.

2

أجد أا إج ار ات العم بحاجة إلي عملية تطوالر مستمرل بعيداً عا الروتيا.

3

أحاول االبتعاد عا تقليد اآلخرالا في ح المشكمت التي تعترض سير العم .

4

دوماً أقدم أفكار جديدل حول طرق وأساليب إنجاا العم .

5

أقدم أفكار جديدل لتطوالر أساليب العم .

6

لدم القدرل على تقديم حلول جديدل للمشكمت التي تواجهني في العم .

7

أطرح أفكا اًر جديدل لمواجهة مشاك العم .

1

أستطي الت كير بسهولة في الظروف المختل ة.
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9

أستطي أا أعبر عا فكرل معينة بمجموعة ما األل اظ المختل ة اات الداللة الواحدل.

12

أتمت بمرونة عالية في الت كير في وقت محدد.

11

أحرل على معرفة الرأم المخالن لرأيي لمست ادل منو.

12

أغير موق ي بسرعة إاا ثبت خطؤك.

13

أحرل على إحداث تغييرات في أساليب العم بيا فترل وأخرى.

14

لدم القدرل على النظر لهشيا ما اوايا مختل ة.

15

أمتلك القدرل على التكين م طبيعة المواقن المختل ة في العم .

16

أتنبأ بمشكمت العم قب حدوثها.

17

أخطط لمواجهة مشكمت العم الممكا حدوثها.

11

أحرل على معرفة أوجو القصور أو الضعن فيما أقوم بو ما عم .

19

أمتلك رؤية دقيقة الكتشاف المشكمت التي يعاني منها اآلخروا في العم .

22

لدم القدرل على تنظيم أفكارم.

21

لدم القدرل على إدراك العمقة بيا األشيا وت سيرها.

22

أحدد ت اصي العم قب البد بتن ياك.

23

لدم القدرل على تجائة مهام العم .

24

لدم القدرل على تحلي مهام العم .

25

أعط األولوية إلنجاا مهام عملي قب أعمالي الشخصية.

26
27

أض ألعمالي مسا اًر واضحاً ومحدداً في ك يوم.

أصر على تحقيق أهدافي وال أتناال عنها.

21

أمتلك داف قوم لتحقيق النجاح والدرجات العليا في الحيال.

29

اهتمامي ينصب على إنتاج أفكار جديدل أكثر ما اهتمامي بتبني األفكار التقليدية.

32

أتقب انتقادات اآلخرالا برحابة صدر.

31

أتقب ال ش باعتبارك التجربة التي تسبق النجاح.

32

أقدم أفكارم مدعمة بالحجة والبرهاا.

33

أبادر بتبني األفكار واألساليب الجديدل والبحث عا حلول لمشكمت العم .

34

أتحم مسؤولية ما أقوم بو ما أعمال ولدم االستعداد لمواجهة النتائج المترتبة على الك.

انتهت فقرات االستبانة

شك اًر لكم على حسن تعاونكم
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الباحث  /عماد يونس الصوالحي

ملحق رقم ()2

اسم المحكم

م

قائمة احملكمني

مكان العمل

1

د .مدرواا األغدا

جامعة األاهر

2

د .ارمدا بديدر

جامعة األاهر

2

أ.د .محمدود عكاشدو

جامعة األاهر

1

د .درداح الشداعر

جامعة األقصى

1

د .رائد الحجار

جامعة األقصى

2

د .عبدد الكرالم فدرج هللا

جامعة األقصى

2

د .نضدال عبدد هللا

جامعة األقصى

2

د .ناجدى سكدر

جامعة األقصى

2

أ.د .محمود األستاا

جامعة األقصى

11

د .وسيدم الهبيد

الجامعة اإلسممية

11

د .سامدي أبو الروً

الجامعة اإلسممية

12

د .نافدا بركدات

الجامعة اإلسممية

12

د .محمدد المدهدوا

أكاديمية اإلدارل والسياسة للدراسات العليا
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ملحق رقم ()2

كتب تسهيل مهمة إىل اجلامعات الفلسطينية
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