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إليكم جميعاً أهدي بحثي هذا
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الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،خاال األر

والساماوات ،أشاكر هللا العلاي القادير علاى فضاله أن

يسر لي أمري وأعانني على إتمام هذا البحث ،سائالً منه أن يكون من العلم النافع الذي ينتفع منه.
وعمالً بقول رساول هللا صصالي هللا علياه وسالم  ،مان ال يشاكر النااس ال يشاكر هللا فاننني أتقادم بجزيال
الشااكر والعرفااان والتقاادير ،ألساااتذتي الكارام الااذين شارفوني بنشارافهم علااى بحثااي هااذا ،الاادكتور الفاضاال /وفيا
حلمي األغا والدكتور الفاضال /نبيال عباد اللاو علاى ماا باذالم مان جهاد كبيار فاي تاوجيهي روارشاادي ونصاحي
أثناء إعدادي للبحث حتى وصل إلى ما هو عليه االان ،فلهم مني أسمي أيات الشكر والتقدير.
وكذلك الشكر كل الشكر إلى األستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة كل من:
الدكتور الفاضل /رامز بدير

حفظه هللا

والدكتور الفاضل /امال الحيلة

حفظها هللا

وذلك لقبولهم مناقشة بحثي هذا.
شاك اًر أيضاً السادة المحكمين ،على ما قدموم لي من نصائح وتعاديالت حتاى وصالت اسساتبانة لوضاعها
الحالي ،وكذلك جميع العاملين في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،الذين أبدوا كال
العون في تعبئة اسستبانة بكل صدق وأمانة.
وال أنسي بالشكر أسرتي وأصدقائي وزمالئي لما قدموم لاي مان دعام ومسااندة أثنااء إعادادي للبحاث ،فلهام مناي
جميعاً كل الشكر والتقدير.

وأخي اًر أرجو هللا أن يتقبل بحثي هذا خالصاً لوجهه تعالي

الباحث
د

ملخص البحث
ه اادفت ه ااذم الد ارس ااة إل ااي التع اار عل ااى العالق ااة ب ااين ال ااذكاء الع اااطفي روادارة األزم ااات ف ااي المستش اافيات

الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،حيث اعتماد الباحاث علاى المانه الوصافي التحليلاي ،واساتخدم

برنااام  SPSSاسحصااائي لتحلياال البيانااات ،وتاام إسااتخدام اسسااتبانة كاارداة للد ارسااة ،مسااتخدماً المسااح الشااامل
للماادراء العاااميين والعينااة الطبقيااة العش اوائية لماادراء الاادوائر وراساااء األقسااام فااي كبااري المستشاافيات الحكوميااة

الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،وقاد بلاح حجام مجتماع الد ارساة ص 614فارداً ،تام إساتخدام أسالول الحصار
الشامل مع المدراء العاميين والبالح عددهم ص ، 5فرصبح المجتمع المتا ص 611فرد ،تم توزيعص 022استبانة
كعينة طبقية عشوائية وتم استرداد ص 181استبانة صالحة للتحليل من أصل االستبانات الموزعة لعينة الدراسة

صم اادراء ال اادوائر وراس اااء األقس ااام  ،وعل ااى ذل ااك بلغ اات نس اابة االس ااترداد ص ،)%1645وك ااذلك ت اام اس ااترداد ص5

استبانات من المدراء العااميين مان أصال ص 5مادراء عااميين وبلغات نسابة االساترداد ص . %122وقـد أظهـرت

الدراســة عــدداً مــن النتــا أ أهمهــا وجااود عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااين الااذكاء العاااطفي بربعااادم الخمسااة

صالااوعي بالااذات ،تنظاايم الااذات ،الدافعيااة ،التعاااطع ،المهااارات اسجتماعيااة روادارة األزمااات فااي المستشاافيات

الحكومي ااة الفلس ااطينية ف ااي المحافظ ااات الجنوبي ااة ،وأن درج ااة ممارس ااة ال ااذكاء الع اااطفي ل ااد الم اادراء وراس اااء
األقسام العااملين فاي المستشافيات الحكومياة الفلساطينية فاي المحافظاات الجنوبياة كانات مرتفعاة حياث حصال

محااور الااذكاء العاااطفي ككاال بجميااع أبعااادم علااي وزن نساابي ص ، %47.7وقااد حصاال البعااد الثالااث والخااامس
الدافعية ،المهارات االجتماعية علي المرتبة األولاي باوزن نسابي ص ، %4..7بينماا احتال البعاد األول الاوعي

بالذات المرتبة الثانية بوزن نسبي ص ، %4..7في حين جااء البعاد ال ارباع التعااطع فاي المرتباة الثالثاة باوزن
نسبي ص ، %73.7أماا البعاد الثااني تنظايم الاذات جااء فاي المرتباة األخيارة باوزن نسابي ص، %4..7وقاد تباين

أن درجاة ممارساة إدارة األزماات لادي المادراء وراسااء األقساام العااملين فاي المستشافيات الحكومياة الفلسااطينية

في المحافظات الجنوبية كانت متوسطة حيث حصل محور إدارة األزمات ككل علي وزن نسبي ص. %...7

وبناء على نتا أ الدراسة ،يوصي الباحـث بعـدد مـن التوصـيات مـن أهمهـا تعزياز دعام اسدارة العلياا للاذكاء
ً
العاااطفي والعماال علااى تطااويرم ماان خااالل تحسااين اسمكانيااات المادي اة والبش ارية لهااذم المستشاافيات ،وحيااث أن
العاااملين قااد وصاالوا لمسااتوي عااالي فااي الااذكاء العاااطفي ،فيتوجاال علااي المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي
المحافظات الجنوبية تعزيز هذا الذكاء ودورم في إدارة األزمات من خالل برام التعليم المستمر.

ه

ABSTRACT
This study aims to identify the relationship between emotional intelligence
and crisis management in the southern districts of the Palestinian governmental
hospitals, the researcher used the descriptive analytical approach, used the
SPSS program to analyze data, and the questionnaire was used as a study tool,
the comprehensive survey method was used for the all general managers, and
the random stratified sample was used for both the directors and head of
departments in the largest southern districts of the Palestinian governmental
hospitals, The population of the study consisted of (416) member,
Comprehensive survey method where used with (5) of them (the all general
managers), so the available population become (411) member, (200)
questionnaires were distributed as random stratified sample, (181) were
received for analysis of (200) distributed questionnaires for the (department
directors, and head of the departments), with response rate (%94.5), and (5)
questionnaire were received of (5) distributed questionnaires for the (general
manager) with response rate (%100), the study has many results, most
importantly: there is statistically significant relationship between Emotional
Intelligence with its five dimensions (Self-awareness, self-regulation,
Motivation, Empathy, and Social skills) and Crisis management in the southern
districts of the Palestinian governmental hospitals, the rate of practicing
Emotional Intelligence of managers and the head of departments in the southern
districts of the Palestinian governmental hospitals were high, the overall rate of
Emotional Intelligence with all five dimensions get relative weight (%74.4), the
third and fifth dimensions (Motivation-Social skills) were first in the rank with
relative weight (%75.8), and the first dimension (Self-awareness) was in the
second rank with relative weight (%75.3), and the fourth dimension (Empathy)
was in the third rank with relative weight (%73.7), and the second dimension
(Self-regulation) came in the last rank with relative weight (%71.3), and the rate
of practicing Crisis Management of managers and heads of departments in the
southern districts of the Palestinian governmental hospitals, were in medium,
the overall rate of Crisis Management get relative weight (%51.3),the
researcher recommend many recommendations, based on the results of
this study, most importantly: strengthen the support of high management in
Emotional Intelligence and develop it by improving the material and human
abilities for these hospitals, while the workers in the southern districts of the
Palestinian governmental hospitals got high level of Emotional Intelligence,
hospitals have to Strengthen this role of Emotional Intelligence in Crisis
Management by Continuing education programs.
و
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المقدمة:

يعااد مفهااوم الااذكاء العاااطفي ماان المفاااهيم الحديثااة التااي دخلاات مجااال الم اوارد البش ارية ،والتااي لهااا التاارثير

الواضح والمهم في حياة كل شخص وطريقة تفكيرم وعالقاته روانفعاالته ،رواداراك نقاط ضعفه وقوته ،كماا يبارز
هذا الترثير بوضو في اتخاذ هذم الموارد للق اررات المختلفة والتي تااثر علاى بقااء هاذم المنظماات وخاصاة فاي
أوقات األزمات التي تستهد

كافة المنظمات بال استثناء.

أن العالقة ما باين العقال والعاطفاة ملتابس عناد الكثيار مان األفاراد إلاى حاد كبيار ،حياث يعتقاد الكثيار مان

األفراد أن التفكير الجيد ال يستقيم إالّ بغيال العاطفة ،وحيث أن الكثير من الدراسات أكدت أن التفكير الخالي
من العاطفة ال يادي بالضرورة إلى اتخاذ ق اررات مرضية ،فيتضح هناا أن المشاكلة ال تكمان فاي العاطفاة فاي

حد ذاتها بقدر ما تتعل بتناسل العاطفة ومالءمتها للموقع وكيفياة التعبيار عنهاا ،فلايس المطلاول هناا تنحياة

العاطفة جانباً بقدر محاولة إيجاد أو خل التوازن بين التفكير العقالني والعاطفة صكرامز. 21.. ،

كمااا وأصاابحت األزمااات ساامة أساسااية ايضااا للمنظمااات المعاصارة فااي ظاال هااذم البيئااة الديناميكيااة ،وهااذم
األزمااات تهاادد اسااتم اررية المنظمااة وتهاادد بقائهااا وقاادرتها علااى مواصاالة تقااديم خاادماتها كمااا أنهااا تضااع ساامعتها

وصورتها أمام المجتمع على المحك ما لم تستطع هذم المنظمة التعامل مع األزماات مان خاالل اسدارة الفعالاة

لمراحل األزمة المختلفة سواء قبل أو أثناء أو بعد وقوعها صبد . 21.. ،

وحي ااث أن الكثي اار م اان األزم ااات تب اادأ ص ااغيرة ونتيج ااة سنع اادام الق اادرة عل ااى مواجهته ااا روادارته ااا بالطريق ااة

الصااحيحة تتفاااقم وتصاابح إعصااا اًر ماادم اًر للماسسااات والعاااملين فيهااا ،لااذلك فاانن األشااخاص الموكلاة إلاايهم إدارة

األزمااات ماان الضاارور أن يتمتع اوا بالصاافات القياديااة المتمي ازة ماان حيااث القاادرة علااى التعاار علااى ع اواطفهم

الذاتيااة وعواط اع األخ ارين وكااذلك القاادرة علااى ضاابط الاانفس وتحماال المساائولية رواقامااة العالقااات المتبادلااة مااع
األخرين ،حيث أن كل تلك األبعاد في شخصية القائد تجعل من السيطرة على الوضع القائم أم اًر ليس بالتعقيد

الكبير صإسليم. 2114 ،

وبمااا أن المستشاافيات جاازء أساسااي ماان تنظاايم إجتماااعي وطبااي تااتلخص وظيفتااه فااي تقااديم رعايااة صااحية
كاملااة للسااكان عالجيااة كاناات أم وقائيااة ،كمااا أنااه مركااز لتاادريل العاااملين الصااحيين وللقيااام ببحااوث اجتماعيااة
حيويااة صمنظمااة الصااحة العالميااة ، .971 ،فننااه ماان الضااروري وجااود نظااام فعااال ل زمااات ،ماان أجاال الحفااا
على خدمات طبية مميزة ،والحفا على ديمومة المستشفي وتطويرم.
وبااذلك يهااد

البحااث إلااى التعاار علااى مااا إذا كاناات هناااك عالقااة للااذكاء العاااطفي بااندارة األزمااات فااي

المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
0

أوالً الدراسة اإلستطالعية

ت اام إجا اراء د ارس ااة اس ااتطالعية متكامل ااة ،تض اامنت االط ااالع عل ااى الم ارج ااع العربي ااة واألجنبي ااة ذات العالق ااة

بموضوع الد ارساة ،كماا وشاملت علاى د ارساة تحليلياة للد ارساات الساابقة ذات العالقاة بموضاوع البحاث ،وشاملت

أيضااً علااى مقاابالت شخصااية ميدانياة قااام بهاا الباحااث مااع عيناة طبقيااة عشاوائية ماان المادراء وراساااء األقسااام
العاملين في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية والتاي بلاح عاددها ص 21مقابلاة ،وكاان

الهد

من المقاابالت هاو التعار علاى مساتوي إدارة األزماات فاي هاذم المستشافيات وكانات المقاابالت تحتاوي

علااي مجموعااة ماان األساائلة ،كمااا هااو موضااح فااي الملح ا رقاام ص ، .وكااان ساابل القيااام بهااذم المقااابالت هااو
إسااتخدام أكثاار ماان أداة لجمااع البيانااات لتسااليط الضااوء بطريقااة أكثاار عمق ااً علااى مشااكلة البحااث وكاناات نتااائ

المقابالت كما في الجدول التالي:

جدول رقم ص.
نتا أ المقابالت الشخصية
رقم السؤال
..
.2

النتيجة
أكد ما نسبتة ص %79علي توفر برام وخطط كافية في مجال إدارة األزمات.

أكد ما نسبتة ص %24على قيام المشفى بتشكيل فرق مختصة لرصد إشارات حدوث األزمات.

.7

أكد ما نسبتة ص %74علي وجود جاهزية لدي المشفى لمواجهة األزمات قبل وقوعها.

.7

أكد ما نسبتة ص %79على عدم ترثر عالقاتهم مع العاملين بشكل سلبي أثناء إدرة األزمة في المشفى.

..

أكد ما نسبتة ص %..على انه يتم توفير اسمكانيات الالزمة لعمل فري األزمة.
ذات العالقة باألزمة.

.1

أكد ما نسبتة ص %47على انه يتم التواصل مع كافة األط ار

.4

أكد ما نسبتة ص %17على انه يتم العمل على معالجة األضرار وحل المشكالت الناجمة عن األزمة.

.7

أكد ما نسبتة ص %1.علي وجود عملية تقييم ألداء المشفى بعد وقوع األزمة.

.9

أكد ما نسبتة ص %77على إستفادة إدارة المشفى من تجاربها السابقة في إدارة األزمات.
بناء على نتا أ المقابالت
المصدر من إعداد الباحث ً

تحليل نتا أ المقابالت الشخصية

من نتائ المقابالت الشخصية يتضح ما يلي:
 أك اادت عين ااة المق ااابالت بنس اابه ص %79عل ااى ت ااوفر با ارام وخط ااط كافي ااة ف ااي مج ااال إدارة األزم ااات ف ااي
المستشاافيات ،وذلااك لمواجهااة أي أزمااات قادمااة وهااو مااا يوضااح القصااور الموجااود فااي مجااال اسسااتعداد

لمواجهة األزمات.

 أكاادت نساابه ضاائيلة ماان عينااة المقااابالت بلغاات ص %24قيااام المستشاافيات بتشااكيل فاارق مختصااة لرصااد
إشارات حدوث األزمات.

3

 أك ااد م ااا نس اابته ص %74م اان عين ااة المق ااابالت عل ااي وج ااود جاهزي ااة ل اادي المش اافى لمواجه ااة األزم ااات قب اال
وقوعها ،وبهاذا يكاون إساتعداد المستشافيات لمواجهاة األزماات لام يتعادي النصاع ويظهار باه ضاعع القادرة

لدي المستشفيات.

 كما أوضحت غالبياة عيناة المقاابالت بنسابه ص %49علاى عادم تارثر عالقااتهم ماع العااملين بشاكل سالبي
أثن اااء إدارته اام ل زم ااة ف ااي المستش اافيات ،حي ااث يبق ااي تا ارابط العالق ااة موج ااود بش ااكل ق ااوي عل ااى ال اارغم م اان

الضغوط.

 كما وضحت عينة المقاابالت بنسابه ص %..علاى أناه ياتم تاوفير اسمكانياات الالزماة لعمال فريا األزماة،
وبهذا يتضح القصور في توفير اسمكانيات لد فرق األزمات أثناء إدارتهم ل زمة.

 أكد ما نسبته ص %47على أنه يتم التواصل مع كافة األط ار

ذات العالقة باألزمة ،حيث يتضح حارص

إدارة المستشفيات على إعالم كل من له صلة باألزمة ومتابعة أبعادها المختلفة معهم.

 أكادت نساابة جياادة ماان عينااة المقااابالت وبنساابه ص %17علااى أنااه يااتم العماال علااى معالجااة األضارار وحاال

المشكالت الناجمة عن األزمة ،وهذا يوضح حرص إدارة المستشافيات علاى إساتعادة النشااط الطبيعاي إلاى

الوضع ما قبل حدوث األزمة.

 أكااد مااا نساابته ص %1.علااي وجااود عمليااة تقياايم ألداء المشاافى بعااد وقااوع األزمااة ،وذلااك لمعرفااة ن اواحي
القصور والضعع في األداء.

 أكد ما نسبته ص %77على إستفادة إدارة المستشفيات من تجاربها السابقة في إدارة األزمات ،وبهذا يتضح
اناه علاى الارغم مان قياام إدارة المستشافيات بعمليااة تقيايم ألداء المستشافيات إال أنهااا ال تساتفيد منهاا بالقاادر
الكافي لمواجهة أي أزمات الحقة.

ثانياً مشكلة البحث

اء ما اان الناحي ااة السياسا ااية أو االقتصا ااادية أو
حياااث أن البيئا ااة الفلسا ااطينية تعتبا اار بيئا ااة غيا اار مسا ااتقرة س ا او ً
االجتماعيااة ،وهااي أيضااً بيئااة غياار منااة وتعاااني ماان الحصااار المسااتمر وماان الكثياار ماان األزمااات خاصااة فااي

قطاع المستشفيات ،فرصبح من األهمية إستخدام األساليل والمفااهيم اسدارياة الحديثاة فاي إدارة هاذم األزماات،
وماان هااذم المفاااهيم مفهااوم الااذكاء العاااطفي .فنختبااارات الااذكاء العقلااي كمااا وجاادها العلماااء ال تتنباار بااركثر ماان

ص %21من عوامال النجاا فاي العمال ،فاي حاين يساهم الاذكاء العااطفي بحاوالي ص ، %71وفاي د ارساة أج ارهاا
كل من" كيلي وكابالن" على مجموعة من موظفي شاركة أبال األمريكياة الحاصالين علاى درجاات مرتفعاة فاي
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الااذكاء العقلااي ،تبااين أن ص %..ماانهم فق اط تاام تصاانيفهم علااى أنهاام موظفااون لااديهم قاادرة مرتفعااة علااى إدارة
األزمات بفعالية صبظاظو. 21.1 ،

وف ا ااي د ارس ا ااة للج ا ااديليص 0224كان ا اات ﺍلنتيجة ﺍلنهائية ﺍلتي تﻭصلﺕ ﺇليها ﺍلﺩﺭﺍسة هﻭ ﺃﻥ ﺍلمستشفياﺕ

ﺍلﻜبﺭﻯ في قﻁاﻉ غﺯﺓ مستهﺩفة ل ﺯماﺕ ﻭغيﺭ مستعﺩﺓ لها وكان من توصياتها ضارورة تاوفير أفاراد مااهلين
في إدارة االزمات وتوفير العناصر األساسية التي تتسم بها اسدارة الناجحة ل زمات في مختلع مراحله.

وفي دراسة أخري ألبو عزيازص 0212كانات نتيجاة الد ارساة أناه يتاوفر لاو ازرة الصاحة المقوماات األساساية

الدرس ااة بض اارورة رف ااع الكف اااءة والجاهزي ااة للع اااملين
بالح ااد األدن ااي سدارة األزم ااات ف ااي و ازرة الص ااحة ،ووص اات ا
خصوصاً في مجال إدارة االزمات.

وفااي تقرياار لااو ازرة الصااحة فااي أكتااوبر ص 0216وضااح أن األزمااات باتاات تخنا منظومااة العماال الصااحي

وتدخله في تدهور مستمر جراء استمرار الحصار وأن األزمات المتتالية تزيد من معاناة المرضي.

وهذا ما أكدته دراسة أخر ألبو سلوت ص 0215والتي بينت على وجود العديد من األزمات التي ال تزال

توجد في هذم المستشفيات منها صنقص األدوية والمساتلزمات الطبياة ،الانقص فاي الوقاود ،توقاع عمال شاركات
النظافة ،نقص موازنات الصيانة والتي أثرت بشكل كبير على تقديم الخدمات الطبياة ومنهاا صتوقاع العملياات

المجدولااة-توقااع األجه ازة الطبيااة التااي ال غنااي عنهااا فااي تقااديم الخاادمات الصااحية الحساسااة لمرضااي العنايااة
المكثفة وغسيل الكلي .

وهذا ما تم التركد منه من خالل ما قاام باه الباحاث مان مقاابالت شخصاية ماع عادد مان أفاراد عيناة الد ارساة

اسسااتطالعية الموضااحة سااابقاً ،حيااث أكااد مااا نساابتة ص %02فق اط ماان عينااة الد ارسااة علااي قيااام المستشاافيات
بتشااكيل فاارق مختصااة لرصااد إشااارات حاادوث األزمااات ،وماان هن اا يتضااح القصااور الكبياار الموجااود لااد هااذم
المستشاافيات ماان حيااث القيااام بتشااكيل فاارق مختصااة لرصااد إشااارات حاادوث األزمااات والتااي يمكاان ماان خاللهااا
تفااادي أو حتااي زيااادة الجاهزيااة لمواجهااة أي أزمااات تلااو باااألف  ،األماار الااذي فاااقم ماان القصااور الموجااود ماان

ناحيااة إسااتعداد هااذم المستشاافيات لمواجهااة األزمااات قباال وقوعهااا حيااث أكاادت عينااة المقااابالت أن جاهزيااة هااذم

المستشاافيات للتعاماال مااع األزمااات ال تتجاااوز ص ، %62وعلااي الاارغم ماان قيااام المستشاافيات بعمليااة تقياايم ألداء
المستشفيات بعد وقوع األزمات بنسبة ص %45إال أن نسبة إستفادة إدارة هذم المستشفيات من تجاربها الساابقة

في إدارة األزمات ال تتجاوز ال ص ، %63األمر الذي ينعكس علي مدي توافر خطط وبارام كافياة فاي مجاال
إدارة األزمات حيث لم يتجاوز نسبة ص. %31

وفي تقارير لوزراة الصحة للعام ص 0218والتي تبين من خاللها أن قطاع المستشفيات ال يزال يعاني من

العديد مان األزماات حتاى هاذا العاام ومنهاا صأزماة نقاص األدوياة والمساتلزمات الطبياة حياث بلغات نسابة العجاز
5

الدوائي ص %65من األصنا

األساسية ،وأزمة نقص إمدادات الوقاود والكهربااء والتاي أدت إلاى إغاالق ص14

مرك ا اًز صااحياً ،وأزمااة توقااع عماال شااركات النظافااة والتااي أدت إلااى توقااع العماال بالعديااد ماان األقسااام وترجياال
العديد من العمليات اليومياة التاي تقاوم بهاا هاذم المستشافيات والعدياد مان األزماات األخاري التاي تواجههاا هاذم

المستشفيات بشكل دوري.

وتظهر أهمية هذم المستشفيات بوضو من خالل تقرير و ازرة الصحة الخاص برعاداد القاوي العاملاة فاي

مستشاافيات و ازرة الصااحة حيااث بلااح عاادد العاااملين ص 5121موظفااً وبرعااداد حاااالت الاادخول إلااى المستشاافيات

للعا ااام ص 0214فا ااي قﻁاﻉ غ ا ازة كانا اات ص 063،833ألا ااع ،ص %2145منها ااا تا اام إدخالها ااا إلا ااى المستشا اافيات
الحكوميااة الفلس اطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،وبااذلك فهااي تلعاال الاادور الرئيسااي األكباار فااي خدمااة القط ااع
الصحي.

ومن خالل إستع ار

الظواهر والتقارير والدراسات الساابقة ،والد ارساة اسساتطالعية ،روانطالقااً مان حارص

هذم المستشفيات علي تحسين أداء ودور المدراء وراساء األقسام العاملين فيها في ممارساتهم اليومية وخاصة

إدارة األزمات ،يمكن صياغة مشكلة البحث كالتالي:

تكمن مشكلة البحث في محاولة اإلجابة على التساؤل الر يس التالي

"مــا عالقــة الــذكاء العــاطفي ب ـإدارة األزمــات فــي المستشــفيات الحكوميــة الفلســطينية فــي المحافظــات
الجنوبية؟"

وينبثق عن التساؤل الر يس التساؤالت الفرعية التالية:

 -1ما واقع الذكاء العاطفي في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية؟

 -0ما مستوي إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية؟

 -3ما العالقة بين واقع الذكاء العاطفي وبين مستوي إدارة األزمات فاي المستشافيات الحكومياة الفلساطينية
في المحافظات الجنوبية؟

 -6إلى أي مدي يوجد أثر للاذكاء العااطفي علاى إدارة األزماات فاي المستشافيات الحكومياة الفلساطينية فاي
المحافظات الجنوبية؟

 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات عينة البحث حول الذكاء العاطفي تعزي لمتغيارات
صالجنس ،العمر ،المجمع/المشفي ،الماهل العلمي ،المسمي الوظيفي ،سنوات الخدمة ؟

 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصاائية باين إساتجابات عيناة البحاث حاول إدارة األزماات تعازي لمتغيارات
صالجنس ،العمر ،المشفي/المجمع ،الماهل العلمي ،المسمي الوظيفي ،سنوات الخدمة ؟
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ثالثاً متغيرات البحث

استند هذا البحث لمعالجة المشكلة من خالل االعتماد على معرفة عالقة الذكاء العاطفي باندارة األزماات

لااد الماادراء وراساااء األقسااام العاااملين فااي خمسااة ماان كباار المستشاافيات الحكوميااة فااي المحافظااات الجنوبيااة

الخمس ااة وه ااي صالمستش اافي األندونيس ااي ف ااي محافظ ااة ش اامال غا ازة ،مجم ااع الش اافاء الطب ااي ف ااي محافظ ااة غا ازة،
مستشاافي شااهداء األقصااي فااي محافظااة الوس اطي ،مجمااع ناصاار الطبااي فااي محافظااة خااانيونس ،المستشاافي

األوروبي في محافظة رفح .

 -8المتغير المستقل الذكاء العاطفي ويتمثل بـ
صالوعي بالذات – تنظيم الذات – الدافعية – التعاطع – المهارات اسجتماعية

 -0المتغير التابع إدارة األزمات.

 -3المتغي ـرات الديموغرافيــة صالجاانس ،العماار ،المجمع/المشاافي ،الماهاال العلمااي ،المساامي الااوظيفي ،ساانوات
الخدمة .
شكل رقم ()8
نموذج الدراسة

المتغير المستقل

المتغير التابع

ال
(الذكاء العاطفي)

الوعي بالذات

(إدارة األزمات)

تنظيم الذات
الدافعية

التعاطع
المهارات اسجتماعية
المتغيرات الديموغرافية
(الجنس،العمر،المجمع/المشفى،المؤهل العلمي،المسمي الوظيفي،سنوات الخدمة)
المصــدر إعــداد الباحــث بــالرجوع إلــى الدراســات الســابقة( (Golman 1995) .الصـوالحي )6102 ،و(الشـوا)6102 ،

و( ) Mousavi & Vahhabzadeh،6102و( (Ardestani & Amirzade،6102و ()Hasibi,et al., 2014
و( )Ying &Ting ,2013و(أبو عفش )6100 ،و(األسطل.)6101 ،
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وقد أعتمد الباحث في تحديد أبعاد المتغير المستقل (الذكاء العاطفي  :على النماذج والنظريات المفسرة
لوجود الذكاء العاطفي ،معتمداً علي أشهر نماذج الذكاء العاطفي واألكثر تناسباً مع البحاث والمسامي صنماوذج

جولمان Goleman،1995حيث ركزت العديد من النظريات والمالفات علاى هاذا النماوذج الاذي كاان تطبيقاة
على بيئة العمل مباشرة وهذا ما يميزم عن باقي نماذج الذكاء العاطفي.

رابعاً فرضيات البحث

قااام الباحااث بتطبي ا نمااوذج جولمااانص 1115بربعااادم الخمسااة علااى هااذا البحااث ،واألبعاااد هااي صالااوعي

بالذات ،تنظيم الذات ،الدافعية ،التعاطع ،المهارات اسجتماعية وفي إطار تساااالت البحاث سايحاول الباحاث

التحق من صحة الفرضيات التالية:

الفرضية الر يسية األولي

" توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوي داللة ) )α ≤ 0.05بين الذكاء العاطفي بأبعـاد الخمسـة

وادارة األزمات فـي المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية

 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللاة ) )α ≤ 0.05بين الوعي بالذات وإدارة األزماات فاي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

 -0توجد عالقة ذات داللة إحصاائية عناد مساتوي داللاة ) )α ≤ 0.05باين نظيايا الاذات وإدارة األزماات فاي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

 -3توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوي داللااة ) )α ≤ 0.05بااين الدايةيااد وإدارة األزمااات فااي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

 -6توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوي داللااة ) )α ≤ 0.05بااين النةاااطف وإدارة األزمااات فااي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

 -5توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوي داللااة ) )α ≤ 0.05بااين المهااارات اسجتماعيااة روادارة
األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

الفرضية الر يسية الثانية

" يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـا ية عنـد مسـتوي داللـة ) )α ≤ 0.05للـذكاء العـاطفي بأبعـاد الخمسـة علـى

إدارة األزمات فـي المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية
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 -1يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوي داللااة ) α ≤ 0.05للااوعي بالااذات علااى إدارة األزمااات فااي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

 -0يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوي داللااة ) α ≤ 0.05لتنظاايم الااذات علااى إدارة األزمااات فااي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

 -3يوجد أثر ذو داللة إحصاائية عناد مساتوي داللاة ) α ≤ 0.05للدافعياة علاى إدارة األزماات فاي المستشافيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

 -6يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة ) α ≤ 0.05للتعاطع على إدارة األزمات فاي المستشافيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

 -5يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مساتوي داللاة ) α ≤ 0.05للمهاارات اسجتماعياة علاى إدارة األزماات فاي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

الفرضية الر يسية الثالثة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) )α ≤ 0.05في إستجابات عينة البحث حول الذكاء

العاااطفي تعاازي للمتغي ارات التاليااة :صالجاانس ،العماار ،المجمااع /المشاافى ،الماهاال العلمااي ،المساامي الااوظيفي،
سنوات الخدمة .

الفرضية الر يسة الرابعة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عناد مساتوي داللاة ) )α ≤ 0.05فاي إساتجابات عيناة البحاث حاول إدارة

األزمااات تعاازي للمتغي ارات التاليااة :صالجاانس ،العماار ،المجمااع /المشاافى ،الماهاال العلمااي ،المساامي الااوظيفي،
سنوات الخدمة .

خامساً أهداف البحث
يه ااد

ه ااذا البح ااث بش ااكل رئيس ااي إل ااى د ارس ااة عالق ااة ال ااذكاء الع اااطفي با اندارة األزم ااات ف ااي المستش اافيات

الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ويمكن توضيح األهدا

التي يسعي البحث إلى تحقيقها في األتي:

 -.التعر على واقع الذكاء العاطفي في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
 -2التعر على مستو إدارة اسزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

 -7تسااليط الضااوء علااى طبيعااة العالقااة بااين الااذكاء العاااطفي وبااين إدارة األزمااات فااي المستشاافيات الحكوميااة
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
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 -7تسااليط الضااوء علااى أثاار الااذكاء العاااطفي علااى إدارة األزمااات فااي المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي
المحافظات الجنوبية.

 -.تحدي ااد طبيع ااة الفا ااروق ف ااي متوس ااطات اسا ااتجابة عين ااة البح ااث ح ااول درج ااة تا اوافر ال ااذكاء الع اااطفي فاااي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعز إلى الخصائص الديموغرافية.

 -1تحديد طبيعة الفروق في متوسطات استجابة عينة البحث حول درجة توافر إدارة األزمات في المستشفيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تعز إلى الخصائص الديموغرافية.

 -4تقاديم توصايات علمياة يمكان االساتفادة منهاا فاي تبناي وتعزياز دور الاذكاء العااطفي فاي إدارة األزماات فااي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

سادساً أهمية البحث

ترجع أهمية البحث في أنه يتناول موضاوعاً مان الموضاوعات الهاماة أال وهاو الاذكاء العااطفي وعالقتاه

بندارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية وتظهر األهمية من خالل كال

من:

 -0األهمية العلمية

 يعتبر موضوع الذكاء العاطفي وعالقته بندارة األزمات من الموضوعات الهاماة نسابياً فاي العصار الاراهن،
حيث أنه ياثر في نجا الماسسة واستم ارريتها في مجال عملها وتقدمها.

 قد يفيد هذا البحث طالل الدراسات العليا والبحث العلمي فاي تنااول موضاوع مااثر فاي حيااة المستشافيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،وزيادة التراكم المعرفي وفتح مجاال للبااحثين المتخصصاين
في مجال دراسة سلوك الموارد البشرية سجراء المزيد من البحوث.

 يركز هذا البحث على دراسة العالقة بين الذكاء العاطفي روادارة األزمات وهو لم يتم تناوله فاي الكثيار مان
الدراسات والبحوث األكاديمية.

 -6األهمية التطبيقية

 قااد يفيااد هااذا البحااث فااي تطااوير دور الااذكاء العاااطفي فااي إدارة األزمااات فااي واحاادة ماان أهاام الماسسااات
الحكومية العاملة في المحافظات الجنوبية أال وهي المستشفيات.

 الفائاادة التااي تعااود علااى المجتمااع الفلسااطيني فااي المحافظااات الجنوبيااة ماان خااالل المحافظااة علااى تقااديم

الخاادمات فااي وقاات األزمااات وغيارم ،فااي ماسسااة ماان أكثاار الماسسااات تاارثي اًر فااي حياااتهم اليوميااة وتحساين

مستوي الخدمات الصحية المقدمة لهم.
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 قد يسهم هذا البحث في زيادة اهتمام الماسسات الحكومية عامة العاملة في المحافظات الجنوبية بممارسة
الذكاء العاطفي بربعادة المختلفة في إدارة األزمات من أجل تطوير وتحسين أدائها.

 قد يسهم هذا البحث في تحسين إدارة المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ل زمات.

 يسا ااتمد ها ااذا البحا ااث أهميتا ااه ما اان أهميا ااة موضا ااوعه وها ااو الا ااذكاء العا اااطفي وعالقتا ااه با ااندارة األزما ااات فا ااي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

 كما تبرز أهمية هذا البحث كون المجتمع المطب عليه أال وهاو المستشافيات مان القطاعاات الهاماة والتاي

تق اادم خ اادمات حساس ااة للمجتم ااع المحل ااي ،حي ااث يبل ااح أع ااداد الق ااوي العامل ااة ف ااي مستش اافيات و ازرة الص ااحة

ص 5121موظفاً.


ويتضااح ماان خااالل تقااارير و ازرة الصااحة باارن أعااداد حاااالت الاادخول إلااى المستشاافيات للعااام ص 0214فااي

المحافظااات الجنوبيااة كاناات ص 063،833ألااع ،ص %2145منهااا تاام إدخالهااا إلااى المستشاافيات الحكوميااة
وهذا ما يوضح أهمية تطبي هذا البحث على قطاع المستشفيات.

سابعاً حدود البحث

سيتم إجراء هذا البحث في إطار الحدود التالية

 .1الحدود المكانية سيتم االعتماد في مجال التطبي على خمسة من كبري المستشفيات الحكومية الرئيساية
في المحافظات اسدارية الخمسة لقطاع غزة وهي صالمستشفي األندونيسي في محافظاة شامال غازة ،مجماع

الشفاء الطبي فاي محافظاة غازة ،مستشافي شاهداء األقصاي فاي المحافظاة الوساطي ،مجماع ناصار الطباي
في محافظة خانيونس ،المستشفي األوروبي في محافظة رفح .

 .0الحدود الزمنية ستقتصر عملية جمع البيانات على العام .0218

 .3الحدود البشرية المادراء وراسااء األقساام العااملين فاي خمساة مان كباري المستشافيات الحكومياة الرئيساية
في المحافظات اسدارياة الخمساة لقطااع غازة وهاي صالمستشافي األندونيساي ،مجماع الشافاء الطباي ،مستشافي
شهداء األقصي ،مجمع ناصر الطبي ،المستشفي األوربي .

 .6الحدود الموضوعية سيقتصر البحث على بحث عالقة الذكاء العاطفي بندارة األزماات وماا يتضامن ذلاك
من مراجعة األدبيات السابقة ذات العالقة.
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ثامناً :مصطلحات البحث
 -8األزمة

هي تاعر

المنظمة لمواقع أو أحداث تربك إدارتها العليا وتاثر على المنظمة سواء في األجل القصاير

أو الطويل ،وبالرغم من الغمو

المحيط باألزماة فعلاي اسدارة العلياا اتخااذ القا اررات الالزماة لعاالج األزماة أو

يضا تعظيم اآلثار اسيجابية منها صجاد الرل. 21.1 ،
على األقل تدنية ترثيراتها السلبية إلى أدني حد وأ ً
هااي موقااع غياار متوقااع ياااثر علااى سااير العماال فااي المنظمااة ،ويشااتت إنتبااام العاااملين عاان أداء أعمااالهم،
ويتطلاال تاادخالً فوريااً ماان خااالل إتخاااذ قا ار اًر مناسااباً وفااي وقاات قصااير منااذ نشاارة األزمااة ،سحتاواء هااذا الموقااع
والتقليل من ثارم صخبراني. 21.7،

ويعرف الباحث األ زمة إج ار ياً بأنها حالة حرجة وحاسمة تتعل بمصير كيان التنظيم الذي أصيل بها،

ار أمااام متخاذ القارار للتصادي لهااا ،فاي ظاال أجاواء غايااة فاي الضاابابية وعادم التركااد ،وقصااور
وتش ّاكل تحاادياً كبي ًا
المعرفة ،وقد تكون أحياناً فرصة للتغير نحو األفضل.

 -0إدارة األزمات

إدارة األزمااات هااي سلس االة ماان األنش ااطة واسج اراءات المح ااددة تقااوم به ااا اسدارة العليااا ف ااي المنظمااة م اان

مداخل ثالث هي :منع األزمة ،االستعداد ل زمة وقت حدوثها ،إجاراءات ماا بعاد األزماة صجااد الارل. 21.1،

كما يعرفها  (2013) Panosالمحاولة الممنهجة لتعريع وتحديد األزمات المحتملة واتخاذ إجراءات وقياسات
لمنع حدوثها واحتواء ترثيرها والتخلص من ثارها.

ويعــرف الباحــث إدارة األزمــات إج ار ي ـاً بأنه ـا عمليااة إداريااة غياار إعتياديااة ،تتمثاال فااي مجموعااة ما ا ا ا ا ا ا ا ا ان

اسجا ا اراءات االسااتثنائية ،التااي تتجاااوز المهااام اسداريااة اليوميااة ،والتااي يااتم تنفيااذها فااي المواقااع الفجائيااة الغياار

متوقعااة ،والتااي تتطلاال ق ا اررات حاساامة وس اريعة ،تهااد

ماان خاللهااا المنظمااة مواجهااة األزمااات فااي مراحلهااا

انتهاء بما بعد األزمة ،بهد
الثالث سواء قبل وقوعها أو أثناء وقوعها و ً
من ثارها ،واستعادة النشاط االعتيادي للمنظمة.

منع حدوثها واحتواء ترثيرها والتخلص

 -3الذكاء العاطفي

الاذكاء العاااطفي يتعلا بمشاااعر الفاارد ومهارتااه االجتماعيااة وقدرتاه علااى فهاام ذاتااه وتنظاايم نفسااه ودافعيتااه

وقدرتااه علااى فهاام المكونااات العاطفيااة لآلخارين والتعاماال معهاام  ،والتااي تصاال فااي نهايتهااا بقاادرة الفاارد وقابليتااه
علااى اخضاااع أهدافااه الخاصااة ل هاادا

العامااة للفريا  ،وبمااا يااامن حالااة ماان التوافا الساالوكي ،أو هااو تعبياار

عن القدرة على خل نتائ مثلى في تعامل الفرد ماع نفساه اوالً وماع اآلخارين ثانيااً ،كماا وأناه يشاير إلاى القادرة

على مراقبة شعورنا وشعور اآلخرين والتمييز بينهما وتوظيع نتائ التميز كمرشد لتفكيرنا وأعمالنا وسلوكياتنا،
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أو الق اادرة علا ااى ادراك المشا اااعر والتعبيا اار عنها ااا رواسا ااتيعابها با ااالتفكير وتنظا اايم المشا اااعر الشخصا ااية ومشا اااعر
اآلخرين ،كما أنه يشخص قابلية الفرد ألن يعمل في سبيل هد

محدد ،وأن يفكر تفكي اًر ناضجاً ،ويتعامل مع

بيئته بنجا في االشارة إلى سمعة النض في التفكير صسالمة. 0221 ،

ويعرف الباحث الذكاء العاطفي إج ار ياً بأنه برناه مجموعاة مان المهاارات والقادرات التاي يتمتاع بهاا الفارد

وتساعدم في التعر والفهم الجيد لمشاعرة وعواطفة الذاتية ،وتوجيهها نحاو تحقيا أهدافاه ،وكاذلك القادرة علاى
إدراك مشااعر األخارين وعاواطفهم وتسااخير هاذم المعرفاة الذاتيااة والعاماة فاي ساابيل تحقيا األهادا
والعامة في كافة مواقع الحياة المختلفة.

الشخصااية

 -4الوعي بالذات

صتعر على عواطفك ومشاعرك  :فمعرفة الفارد لعواطفاة ووعاي الفارد بذاتاه روادراك مشااعرم حاال حادوثها
هو أساس الثقة بالنفس وهو األساس الذي يبني عليه الفرد ق ارراته التي يتخذها في مجمل أمور وشاون حياتاه

صحسين. 0222 ،

ويعرف الباحث الوعي بالذات إج ار يا بأنه قدرة الفرد على التعر على عواطفة ومشاعرم حال حدوثها.

 -5تنظيم الذات

ص ادارة انفعاالتااك ومعالجااة الجواناال العاطفيااة  :وتعنااي قاادرة الفاارد علااى عاار

مشاااعرم والتعبياار عنهااا

بطريقة مقبولة اجتماعياً ،وبالتالي قدرة الفرد على التحكم في مشاعرم ص الرقاد وأبودية . 0210
ويعرف الباحث تنظيم الذات إج ار ياً بأنه قدرة الفرد على عر

عواطفه بشكل مقبول والتحكم بها.

 -6الدافعية

صالقدرة على تحفيز الاذات  :وتعناي قادرة الفارد علاى ضابط ودما عواطفاه الذاتياة ماع عواطاع اآلخارين

وواستخدامها وتوظفيها لتحقي األهدا

ص الرقاد وابودية . 0210

ويعرف الباحـث الدافعيـة اج ار يـا بأنهـا قادرة الفارد علاي اساتخدام عواطاع األخارين وعواطفاة للوصاول

إلي الهد .

 -7التعاطف

ص القدرة على التعر وفهم عواطع االخرين ويعني التفهم  ،أي قدرة الفرد على قاراءة مشااعر اآلخارين

والتوحااد معهاام عاطفي ااً وفهاام مشاااعرهم وع اواطفهم ،روان لاام يفصااحوا عنهااا لتناااغمهم معهااا ومعايشااة مشااكالتهم
واعطائهم الحلول لها ص اليوسع . 0211

ويعــرف الباحــث التعــاطف اج ار يـــا بأنــه قاادرة الفاارد علااي تقاادير واسسااتجابة لمشاااعر األخ ارين وتقااديم

النصح والمشورة لهم.
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 -1المهارات االجتماعية

صادارة انفعاااالت االخارين  :وهااي توضاايح مااد قااوة عالقااات وصااداقات الفاارد وحساان إدارتهااا مااع اآلخارين

والتعامل مع المجتمع بكل مهارة واقتدار ،وحل المشكالت والنزعات والقدرة على التفاو

صحسين . 0222

ويعـرف الباحــث المهــارات االجتماعيــة إج ار يـاً بأنهــا قاادرة الفارد علااى بنااء عالقااات ناجحاة مااع اآلخارين

والتفاعل معهم ومساندتهم بنيجابية.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري

المبحث .األول الذكاء العاطفي
المبحث الثاني إدارة األزمات
المبحث الثالث المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية
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المبحث األول
الذكاء العاطفي

مقدمة
إن العواطع واسنفعاالت حقيقة ال خال

علي وجودها لادي اسنساان بغا

النظار عان المكاان والزماان

والجاانس والاادين والمسااتوي اسقتصااادي واسجتماااعي لااه ،كمااا أن فصاال التفكياار عاان العواطاع أما اًر ربمااا يكااون

مستحيالً إذا أخذنا بالنظرة الكلية للشخصية ،أياً كانت الق اررات أو السالوكيات التاي يتخاذها الفارد ،فلايس ممكنااً
تجرياادم ماان قيمااه عواطفااه وحالتااه العاطفيااة لحظااة إتخاااذ هااذم القا اررات ،كمااا أن العواطاع تعااد جانبااً مهمااً ماان

الساالوك اسنساااني ،فااالعواطع تشاابع حاجااات اسنسااان اليوميااة وتقااودم وتوجااه قد ارتااه وتااتحكم بق ار ارتااه ،روانااه ماان

المهاام جاادا تااوفر الااذكاء العاااطفي عنااد الفاارد ماان أجاال النهااو
. 21.1

بمسااتقبله ومواكبااة الحياااة بنجااا

صالصاوالحي،

وحيااث أن األبحاااث أكاادت أن الااذكاء العقلااي يرساام الحاادود الاادنيا للنجااا المهنااي ،ولمااا لهااذا المفهااوم ماان

أهميااة خاصااة فااي مجااال العماال واسدارة ،أشااارت العديااد ماان الد ارسااات إلااى وجااود عالقااة إيجابيااة بااين الااذكاء

العاطفي والنجا في العمال علاى جمياع المساتويات ،والسايما علاى مساتوي اسدارات القيادياة العلياا ،وذلاك ألن
ال ااذكاء الع اااطفي يلع اال دو اًر أساس ااياً ف ااي م اادي نج ااا تعام اال ه ااذم القي ااادات م ااع الع اااملين ،وحس اان إختي ااارهم
ص. 1998،Golman

وماان هنااا تاارتي أهميااة الااذكاء العاااطفي فااي صاانع القائااد المباادع ،فالااذكاء العاااطفي يعنااي أن يكااون القائااد

اء كانت عواطفه أو عواطاع اآلخارين ،فالقائاد الاذي يقاود بقلباه وعقلاه يسااعد
ذكياً في تعامله مع العواطع سو ً
على إيجاد بيئة تشجع العمل الجماعي والتعاون والجودة وتحقي النتائ المرغوبة صبكر. 21.2 ،

أن األف اراد مختلفااون بط ارق تفاااعلهم رواسااتجابتهم للمواقااع التااي يواجهونهااا فااي بيئاااتهم ،وذلااك تبع ااً لمااا
يملكونااه ماان قاادرات ومهااارات مختلفااة ،األماار الااذي يمكاان أن يعااود علاايهم إمااا بتحقيا النجااا أو الفشاال والااذي

يمكن أن ينعكس على حيااتهم وحيااة اآلخارين إماا بالسالل أو اسيجاال ،ساواء فاي حيااتهم الخاصاة أو المهنياة

األمار الااذي ياكااد علااى أهمياة تطاوير واسرتقاااء بقاادرات ومهاارات األفاراد ماان خااالل التعار بشااكل أعما علااى

الجوانل المختلفة للذكاء العاطفي.
وبهذا سو

يقاوم الباحاث بعار

التعااريع المتعاددة للاذكاء العااطفي والمفااهيم العاماة لاه ،كماا سايتطرق

إلااى التسااميات األخااري الشااائعة للااذكاء العاااطفي والتااي غالبااً مااا تخااتلط مفاهيمهااا لااد الباااحثين مثاال :صالااذكاء
الوجااداني ،ذكاااء المشاااعر ،الااذكاء اسنفعااالي  ،وكااذلك الرمااوز المسااتخدمة الدالااة عليااه ،وأيض ااً تسااليط الضااوء

على أهمية الذكاء العاطفي ،وكذلك مجاالته وتطبيقاته واألبعاد والنماذج المختلفة المفسرة له.
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أوالً مدخل ومفاهيم حول الذكاء العاطفي
 .8تعريف الذكاء العاطفي

قاادم العلماااء والباااحثون تعريفااات متعااددة للااذكاء العاااطفي منااذ بااروزم ،وتكاااد تكااون جواناال استفاااق مااا بااين
هذم التعريفات ركزت على أناه مجموعاة مان القادرات

هذم التعريفات أكثر من جوانل اسختال  ،إال أن بع

بينمااا التعريفااات األخااري ركاازت علااى أنااه مجموعااة ماان ساامات الشخصااية والمهااارات اسجتماعيااة واسنفعاليااة
صبظاظو. 21.1 ،

يتعل الاذكاء العااطفي بمشااعر الفارد ومها ارتاه االجتماعياة وقدرتاه علاي فهام ذاتاه وتنظايم نفساه ودافعيتاه

وقدرته علي فهم المكونات العاطفية لآلخرين والتعامل معهم ،والتي تصل في نهايتها بقدرة الفرد وقابليته علي
إخضاع أهدافه الخاصة ل هدا

العامة للفري بما يامن حالة من التواف السلوكي ،أو هاو تعبيار عان القادرة

علي خل نتائ مثلي في تعامل الفرد مع نفسه أوالً ومع اآلخرين ثانياً ،كما وأنه يشير إلي القادرة علاي مراقباة

شعورنا وشعور اآلخرين والتمييز بينهما وتوظيع نتاائ التميياز كمرشاد لتفكيرناا وأعمالناا وسالوكياتنا ،أو القادرة
علااي إدراك المشاااعر والتعبياار عنهااا رواسااتيعابها بااالتفكير وتنظاايم المشاااعر الشخصااية ومشاااعر اآلخارين ،كمااا
وأنه يشخص قابليه الفرد ألن يعمل في سبيل تحقي هد محدد ،وأن يفكر تفكي اًر ناضجاً ،ويتعامل ماع بيئتاه
بنجا في إشارة إلي سمة النض في التفكيرصسالمة. 2119 ،

وهنا سوف يستعرض الباحث بعض التعريفات للذكاء العاطفي كما يلي
 استخدم سالوفي وماير عام ص .991مفهوم الذكاء العاطفي ،لوصع الخصائص العاطفية ل فراد لتحقي
النجا  ،وقد شملت هذم الخواص :صالتقمص العاطفي ،ضبظ الن ازعاات أو المازاج ،تحقيا محباة اآلخارين،
المثابرة أو اسصارار ،التعااطع أو الشافقة ،فهام المشااعر واألحاسايس والتعبيار عنهاا ،اسساتقاللية ،القابلياة

للتكيع ،حل المشكالت بين األشخاص ،المودة ،اسحترام  ،وقد عرفا الذكاء العااطفي برناه :مجموعاة مان

عناصر الذكاء اسجتماعي ،تتضمن القدرة علي قيام الفرد بالتحكم فاي عواطفاه وأحاسيساه هاو واآلخارون،

والتمييز بينهما ،واستخدام هذم المعلومات لتوجيه تفكيرم ،وأعماله ،أو تصرفاته صشابيرو. 2114 ،

 أما جولمان ) (Golmanفقد عر الذكاء العاطفي على أنه مجموعة من المهارات العاطفياة التاي يتمتاع
بها الفرد ،والالزمة للنجا في التفاعالت المهنية ،وفي مواقع الحياة المختلفة ).(Golman, 1995

 وع اار ب ااار أون ) (Bar-Onال ااذكاء الع اااطفي برن ااه تنظ اايم مك ااون م اان المه ااارات والكف اااءات الشخص ااية
والعاطفيااة واالجتماعيااة التااي تاااثر فااي قاادرة الفاارد فااي التعاماال بنجااا مااع المتطلبااات البيئيااة والضااغوط

). 1997،Bar-On
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 وعاار إب ارهااام الااذكاء العاااطفي برنااه مجموعااة ماان المهااارات التااي تعااز إليهااا الدقااة فااي تقاادير وتصااحيح
مشاعر الذات واكتشا

المالمح العاطفياة لآلخارين ،واساتخدامها ألجال الدافعياة واسنجااز فاي حيااة الفارد

ص.(Abraham, 2000

 في حين ميز جاورج ) (Georgeالاذكاء العااطفي مان خاالل التفكيار ،وعار الاذكاء العااطفي برناه القادرة
على إدراك المشاعر من خالل التفكير وفهم المعرفة االنفعالية والعاطفية وتنظيم المشاعر بحياث يساتطيع
الفرد أن ياثر في مشاعر اآلخرين ).(George, 2000

 وعاار عثمااان الااذكاء العاااطفي برنااه القاادرة علااى االنتبااام واسداراك الجيااد لالنفعاااالت والمشاااعر الذاتيااة
وفهمهااا وصااياغتها بوضااو وتنظيمهااا وفق ااً لمراقبااة روادراك دقي ا النفعاااالت اآلخ ارين ومشاااعرهم ،للاادخول
معهاام فااي عالقااات انفعاليااة اجتماعيااة إيجابيااة تساااعد الفاارد علااى الرقااي العقلااي واالنفعااالي والمهنااي وتعلاام
المزيد من المهارات االيجابية للحياة صعثمان. 211. ،

 وعر رزق الذكاء العاطفي برنه قادرة الفارد علاى اسدراك الجياد والتحدياد والفهام الادقي وتقيايم االنفعااالت

الذاتيااة والتعبياار عنهااا وتنظيمهااا والرغبااة فااي إثرائهااا والااتحكم فيهااا وضاابطها واسااتثارتها ،عناادما تعماال علااى

تسهيل التفكير وفهم انفعاالت اآلخرين والوعي بها صرزق. 2117 ،

 وعار  Nelson & Lowالاذكاء العااطفي فاي عاام ص 21..برناه القادرة علاي تعلام القادرات التاي تساهل
معرفااة الااذات وتقييمهااا جيااداً والتصاار تصارفات مساائولة متنوعااة ،وانااه يوجااد قااوة فااي العالقااات مااع القاادرة
على العمل الجيد مع األخرين ،باسضافة إلى اسنتاجية تحت ضغوط العمل اليومية والحياتية ص،21.7
. Rude

ويعرف الباحث الذكاء العاطفي برنه مجموعة من المهارات والقدرات التاي يتمتاع بهاا الفارد وتسااعدم فاي

التعر والفهم الجيد لمشاعرة وعواطفة الذاتية ،وتوجيهها نحو تحقي أهدافه ،وكذلك القدرة على إدراك مشاعر

األخرين وعواطفهم وتسخير هذم المعرفة الذاتية والعامة في سبيل تحقي األهدا

الشخصية والعامة فاي كافاة

مواقع الحياة المختلفة.

 .0تسمية الذكاء العاطفي والرموز الدالة عليه )(EQ, EI

يعبار عان الااذكاء العااطفي فاي البيئااة األجنبياة بمصاطلح  Emotional Intelligenceأمااا فاي البيئااة

العربي ااة فهن اااك ترجم ااات عدي اادة له ااذا المصا اطلح ،م اان ه ااذم الترجم ااات مصا اطلح ال ااذكاء اسنفع ااالي ،أو ذك اااء
المشاعر ،ومن الترجمات الشائعة أيضاً مصطلح الذكاء الوجداني صهريدي. 2117 ،
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وكثيا اًر مااا يسااتخدم الباااحثون كلمتااي إنفعااال ووجاادان كمارادفين ،فعنادما يعاار اسنفعااال يشااار إلااي الخبارة

الوجدانية ،وفي تعريع الوجادان يشاار إلاي الخبارة اسنفعالياة ،وياري فريا مان البااحثين أناه عنادما يقاال الاذكاء
اسنفعاالي ،فانن ذلاك يشاير إلاي الجوانال غيار الساارة أو السالبية مان اسنفعااالت كاالخو  ،والحازن ،والغضاال،
وفريا ا ث ااان يس ااميه ذك اااء العواطا اع م اان منطلا ا أن ه ااذا يش ااير إل ااي االنفع اااالت الس ااارة كالس اارور ،والح اال،

واسعجال ،وفريا ثالاث يطلا علياة الاذكاء الوجاداني ،وهاذا يعاد أكثار شامولية حياث يضام الخبارات اسنفعالياة

السارة وغير السارة أي اسيجابية والسلبية صحسين. 2111 ،
وفااي هااذم الد ارسااة سااو

يعتمااد الباحااث مصا اطلح الااذكاء العاااطفي ،حيااث أن معظاام الد ارسااات العربي ااة

والصاافحات اسلكترونيااة علااى شاابكة اسنترناات والكتابااات المترجمااة تمياال إلااى إسااتخدام هااذا المفهااوم .وكااذلك إن

مفهااوم الااذكاء العاااطفي الااذي يتبنااام عاادد ماان الباااحثين ،يتضاامن جااانبي النمااو الشخصااي ،والنمااو اسجتماااعي،
بمعنااي الاادم بااين نااوعين ماان الااذكاءات التااي حااددها ج ااردنر فااي نظريااة الااذكاءات المتعاادد (Gardner,

 ، 1993وهما الذكاء الشخصي أو الذاتي ،والذكاء اسجتماعي ،أما مفهوم الذكاء اسنفعاالي أو الوجاداني فنناه

أقاارل إلااى الجاناال الااذاتي أو الشخصااي .معنااي ذلااك أن اسااتخدام تعبياار الااذكاء العاااطفي أشاابه بمظلااة كبي ارة
يناادرج تحتهااا قائمااة واسااعة ماان :الكفايااات ،والمهااارات ،والقاادرات ،والساامات المعرفيااة والغياار معرفيااة ،كمااا يباادو

فنن تعبير الذكاء اسنفعالي ال يحتمل عناصر هذم القائمة صجروان. 21.2 ،

أمااا بخصااوص الرمااوز الشااائعة فااي الد ارسااات العلميااة واألدبيااات فاانن أساسااها يعااود إلااي الرمااز المشااهور

عالميااً الادال علاي حاصال الاذكاء المعرفاي  IQوهاو إختصاار ل ا ا ا ا  ، Intelligence Quotientأماا الاذكاء

العاطفي فيرمز له  EIوهو إختصار ل ا ا ا ا ا ، Emotional Intelligenceوأحياناً يرمز له ب ا  EQوهاذا الرماز
إختصار ل ا ا ا ا ا  Emotional Intelligence Quotientأي حاصل الذكاء العااطفي ،والفارق باين كاال الرمازين
اادة إلااي إعتماااد نمااوذج الساامات
كمااا يااذكرم كاال ماان دافيااد كارسااو وبيتاار سااالوفي أن سسااتخدام  EQيشااير عا ً
عادة إلاي إعتمااد نماوذج القادرات
والمهارات لتفسير مفهوم الذكاء العاطفي ،أما إستخدام االختصار  EIيشير ً

ص ،(Caruso & Salovey, 2004وهنااك مان الكتاال مان يساتخدم كاال الرمازين دون اسهتماام إلاي النماوذج
الذي يشير إليه الرمز).(Singh, 2006

 .3أهمية الذكاء العاطفي

لعل من أبرز ما يعزز أهمية الاذكاء العااطفي ماا ذكارم ساتيفن كاوفي ) (Stephen R. Coveyصااحل

كتااال العااادات الساابع حيااث يقااول :لقااد أظهاارت الد ارسااات بالبرهااان القاااطع أن الااذكاء العاااطفي ) (EQأكثاار
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أهمية من الذكاء العام أو المعرفي ) (IQفي معظام األدوار وهاو أكثار أهمياة فاي أدوار القياادة (Newman,
. 2008

كما يذكر دانيال جولمان ) (Daniel Golmanمالع كتال الذكاء العاطفي :مان أجال أداء متفاوق فاي

كاال المهاان والمجاااالت فاانن أهميااة الكفاااءة العاطفيااة تعااادل ضااعع أهميااة القاادرات المعرفيااة وحاادها ،وماان أجاال

نجا في المستويات العليا والمناصل القيادية فنن الكفااءة العاطفياة تلعال الادور كلاه تقريبااً ،بماا أن الكفااءات
العاطفية تشكل أكثر من ثلثي األداء المتفوق فنن إيجاد األشخاص الذين يملكون هذم القادرات أو تنميتهاا عناد
الموظفين الحاليين يضيع قيمة هائلة إلى األساس الذي تقوم عليه أي ماسسة صالعيتي. 2111 ،
وعليه يمكن تسيط الضوء على بع

الدراسات التي أجريت فاي هاذا النطااق ففاي مجاال العمال واسدارة،

أشارت عدة دراسات إلى وجود عالقة إيجابية بين الذكاء العاطفي والنجا في العمال علاى جمياع المساتويات،
والسيما على مستوي اسدارات القيادية العليا ،وذلك ألن الذكاء العاطفي يلعل دو اًر أساسياً في مدي نجا هذم
القيادات في التعامل مع العاملين وحسن إختيارهم ص.(Golman ،.997

وقد وضح أيضاً كل من ص  (Cherniss & Golmanكيفياة تارثير الاذكاء العااطفي علاى القاوي العاملاة،

حيث قاموا بذكر أهمية الذكاء العاطفي رواجمالها بالتالي ص:(Cherniss & Golman ،211.
 -.إن نجا الشاركات أصابح متارث اًر بالنااس ،وبهاذا أي شايء يااثر علاى فعالياة أذهاان النااس لاه تارثيرم أيضااً
على الشركات ،لهذا أصبح حاصل الذكاء العاطفي للشاخص أكثار أهمياة مان الاذكاء نفساه ويعتقاد العلمااء
أنه بالتركيد الماشر للنجا أو الفشل.

 -2الذكاء العاطفي له أثرم في حيام كل شخص ،فالتعاون ما بين العقال والقلال أو باين الشاعور والفكار ،يبارز
لنا أهمية الذكاء العاطفي سواء أكان ذلك من خالل إتخاذ الق اررات الحكيمة أم في إتاحة الفرصة لنا لنفكر

في صفاء ووضو  ،إذا ما أخاذنا فاي الحسابان أن العاطفاة إذا ماا قويات أفسادت عليناا القادرة علاى التفكيار
السليم والحصول على ق اررات صائبة.

 -7الذكاء العاطفي يعتبر له دور تحسين الراحة العقلية ل شخاص فاي تارثيرهم علاى سالوكهم ومسااعدتهم فاي
تقلياال القلا والتااوتر والتقلبااات المزاجيااة ،فالمسااتويات العليااا ماان الااذكاء العاااطفي لهااا عالقااة طرديااة موجبااة

علي تحسين الحالة النفسية والمزاجية ل فراد.

 -7يساعدنا الذكاء العاطفي على حل النزاعات ،حيث عندما ناتمكن مان تميياز مشااعر النااس والتعااطع مان
وجهة نظرهم ،فننه يسهل تسوية النزاعات أو ربما تفاديهاا قبال أن تبادأ حياث يصابح مان الساهل أن تعطاي

الناس ما يريدون إذا كنت تدرك ما هو وتعرفه بدون نزاعات وخالفات.
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ويورد دانيال جولمان في كتابه العمل بذكاء عاطفي ص 2006دراسة أخاري تبارز قيماة الاذكاء العااطفي

من الناحية اسقتصادية وذلك بمقارنة الموظفين منخفضي األداء برصحال األداء المتميز بحيث قسمت المهن

إلى ثالثة مستويات حسل مستوي صعوبة المهناة وتعقيادها صمانخف
أال

 ،متوساط ،مرتفاع الد ارساة أجريات علاي

الموظفين في شركات من مجاالت متعددة وجدول رقم ص 2يوضح أهام نتاائ الد ارساة وكياع أثار الاذكاء

العاطفي على القيمة اسقتصادية حسل مستوي تعقيد المهنة وصعوبتها). (Golman, 2006
جدول رقم ()2

أثر القيمة االقتصادية للذكاء العاطفي حسب درجة تعقيد المهنة

مستوي صعوبة وتعقيد المهنة

أثر الذكاء العاطفي

المهن منخفضة التعقيد

الاذين تام تصانيفهم كرفضال  %.فاي كفااءتهم العاطفياة،

صمثل مشغلو المكن ،الكتبة ،العمال

كانوا أكثر إنتاجاً من الباقين بثالثة أضعا

المهن متوسطة التعقيد

كااان إنتاااج الشااخص الااذي يملااك أكباار قاادر ممكاان ماان

صموظفي المبيعات ،الميكانيكيين

الكف اااءة العاطفي ااة يزي ااد بمق اادار إثن ااي عش اار ض ااعفاً ع اان

المهن مرتفعة التعقيد

كااان معاادل القيمااة اسقتصااادية المضااافة عنااد أصااحال

صالفيزيائيين ،مدراء الحسابات ،المحامون

الباقين.

األداء المتميا ا ااز صأفضا ا اال  %.فا ا ااي الكفا ا اااءة العاطفيا ا ااة
مقارنة بمتوسطي األداء .%.24

Sorce: Goleman، Daniel، "Working With Emotional Intelligence"،New York،USA،Bantam
Dell،3rd edition، 2006،P.35

وقااد أظهاارت نتااائ د ارسااات عدياادة وجااود عالقااة إيجابيااة ذات داللااة بااين مسااتوي الااذكاء العاااطفي وتقاادير

الا ااذات ،والرضا ااا الا ااوظيفي والنفسا ااي وتحقي ا ا الا ااذات وفاعليتها ااا ،والنض ا ا االجتما اااعي واتخا اااذ الق ا ا اررات وحا اال
المشااكالت االجتماعيااة ،والساامات القياديااة ،وبالمقاباال فقااد أظهاارت هااذم الد ارسااات وجااود ارتباااط ذي داللااة بااين
تاادني مسااتوي الااذكاء العاااطفي ومشااكالت االكتئااال والعزلااة وتاادني مسااتوي تقاادير الااذات والقل ا والضااغوطات

النفسااية وضااعع اسنتاجيااة فااي العماال وتاادني الدافعيااة للااتعلم والعماال ،وعاادم الرضااا عاان الااذات ،والساالوكيات
العدوانية والتشتت وغيرها من السلوكيات السلبية ).(Golman, 1998

وقااد ط ار الكثياار ماان الباااحثين تسااااالً مفااادم هااو :لماااذا يوجااد أف اراد لااديهم ذكاااء عقلااي مرتفااع ،لكاانهم ال
يحققااون النجااا المرجااو فااي حياااتهم العمليااة والمهنيااة ،وعلااى عكااس أف اراد خ ارين ذكااائهم العقلااي أقاال ،لكاانهم
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يسااتطيعون تحقيا نجاحااات أكثاار فااي الحياااة العمليااة؟ ولعاال هااذا مااا دفااع الكثياار ماان الباااحثين إلااى التعما فااي

د ارساة الاذكاء العااطفي وأثارم علاي نجاا الفارد الشخصاي واسجتمااعي ،وقاد أشاار جولمااان إلاى ذلاك بقولااه :إن
التفوق في الحياة عامة والمهن المختلفاة خاصاة يتطلال تاوفير نوعياة مان القادرات أو الكفاياات العاطفياة ،لادي

القااائمين علااى العماال بدرجااة أكثاار ماان الااذكاء العقلااي ،إضااافة إلااى المهااارات العمليااة الالزمااة ل ا داء .وتعاار
هاتان المجموعتان من القدرات بالكفاءة الشخصية الذاتية ،والكفاءة االجتماعية).(Golman, 2006

إن القدرة على السيطرة على العواطع واالنفعااالت هاي أسااس اسرادة وأسااس الشخصاية الناجحاة ،روادارة
العواطا اع ه ااي تح ا ةاد وحاج ااة ملح ااة ب اانفس الوق اات ،فهن اااك أش ااخاص يتمتع ااون بمس ااتوي ذك اااء مرتف ااع ولك اان ال
يستطيعون تسيير حياتهم العاطفياة بشاكل جياد ،فقاد يفشال الشاخص الالماع الاذكي ماثالً فاي حياتاه نتيجاة عادم

سيطرته على انفعاالته ودوافعه الجامحة صخوالدة. 2117 ،

فالذكاء العاطفي يتعل بالتنظيم الشخصي في اسدارة والمهارات التي تادفع الفارد للتفاوق فاي مركاز العمال

وفي الحياة بشكل عام ،وهو يشمل حدساً وبديهة وميزات وحماس وطمو يتميز به المدير ،ومهارات فاي إدارة

العالقات مع الموظفين وتكوين الصالت والعالقات صنصيع. 2111 ،

ومن هنا يتضح أهمياة الاذكاء العااطفي لانساان ساواء فاي حياتاة اليومياة وعالقاتاه ماع األخارين وطريقاة

الترثير فايهم ،أو فاي حياتاة المهنياة ونجاحاه ورفاع مساتوي كفائتاه فاي العمال ساواء كاان فاي موقاع المسائولية أم
كان يعمل تحت مسئولية شخص ما.

 .4مجاالت وتطبيقات الذكاء العاطفي
أ .الذكاء العاطفي في المجال العملي والمهني

نجح علماء النفس من إبراز الذكاء العاطفي كمفهوم حديث ذي أهمياة ناادرة وأناه ماشار أساساي للنجاا ،

وهو القادر علي وضع نظام مفيد وممتع داخل الماسسات يمكن لكل فرد إستخدامه لتطوير ذاته وتدريبه علي

ح اال مش ااكالته الذاتياااة ومش اااكل األخا ارين داخا اال العم اال ،والطري ا ا السا اريع للوص ااول إلا ااى األه اادا  ،روانجا اااز

التوقعااات ،وحاال المشااكالت روايجاااد الط ارق العدياادة للنج اا يااتم عباار إسااتخدام مهااارات الااذكاء العاااطفي والش ا
الااذي يحققااه اس ااتخدام قاادرات الااذكاء الع اااطفي بجاناال الساارعة ه ااو اسسااتم ارريه فااي تحقياا ونجااا األه اادا
والشااعور بالمتعااة فااي النجااا  ،ألن تلااك األهاادا

حققاات فااي بيئااة صااحية وبمشاااركة وجدانيااة وتواصاال ووعااي

ذاتااي رواجتماااعي وبهااذا تص ابح المقاادرات المكتشاافة حااديثاً هااي الااة التغيياار نحااو مسااتقبل مشاارق ناجحصعثمااان،
. 2119

00

ويري ماير و خرون أن الذكاء العااطفي قاد ياادي بعا

األدوار الهاماة فاي القياادة والتطاور المهناي وفاي

الحياة العملية ،فهو أحد العناصر الهامة للتنبا في مكان العمل ،إال أن الذكاء العاطفي لايس باديالً عان القادرة
والمعرفة أو مهارات العمل). (Mayer et al 2001

ويشير كارسو) (Carusoإلى أهمية استخدامات الذكاء العاطفي في مكان العمل ):(Caruso, 2001

 التط ـور المهنــي يااادي الااذكاء العاااطفي دو اًر هام ااً فااي مجاااالت عدياادة ماان حياتنااا ،إال أنااه لاايس حاسااماً
ااء عاطفيااً عاليااً ،فااي حااين هناااك أعمااال
للنجااا فااي كاال المهاان واألعمااال ،فاابع األعمااال ال تتطلاال ذكا ً
تتطلاال الكثياار ماان الااذكاء العاااطفي كاألعمااال التااي تتطلاال التعاااطع واالتصااال بالناااس وفهاام األخ ارين،
وتتضمن العمل ضمن الفري  ،فنذا كان الفرد ال يملك مستو عا ةل من الذكاء العاطفي ،فنن تلك االعمال

صعبة ،وأقل رضاً لهذا الفرد.
 تطوير اإلدارة إن الذكاء العااطفي هاو مجموعاة مان القادرات التاي قاد تسااعد الماديرين بطارق عديادة علاى
أن يكونوا أكثر مرونة في التخطيط وتحفيز الذات واألخرين ،واتخاذ ق اررات هامة.

 فعاليــة الفريــق تعااد مهااارات الااذكاء العاااطفي أحااد األسااس للعماال بفعاليااة وكفاااءة مااع األخ ارين إذ يساااعد
الذكاء العاطفي في التفكير بشكل مبادع مان خاالل راياة المشاكالت مان را عديادة ،واماتالك العدياد مان
األفكار المبدعة والجديدة وتوليد أفكار وحلول جديدة للمشكالت.

ب .الذكاء العاطفي والقيادة

إن القياادة ليساات مهناة أو وظيفااة بال هااي مهمااة فريادة تتطلاال إطاالق الطاقااات وتجديادها ،وتنميااة الااذكاء

والااتحكم فااي خصااائص الشخصااية واسيجابيااة ،كمااا أن العقاال القيااادي عقاال يسااتوعل التناقضااات والتعقياادات
والصراعات والغمو

األهدا

 ،وكل ما هو غير متجانس أو متس  ،وهو عقل مليا باألفكاار مان أجال الوصاول إلاي

المحددة ،وحيث الذكاء العاطفي واستزان العاطفي جوانل هامة من جوانل الشخصية ،فننه بقدر ما

يكااون الفاارد متزن ااً ماان الناحيااة العاطفيااة ومساايط اًر علااي ذاتااه ومتحكم ااً فيهااا بقاادر مااا تاازداد قدرتااه علااي قيااادة

المواقع واألخرين ،وبالتاالي تازداد ساويته النفساية روات ازناه وذكااءم العااطفي ،وهاذم اسحالاة المتبادلاة تمكان الفارد
من إستخدام مرونته بالسيطرة علي المواقع والتسامح اتجاام التاوترات وترجيال اسساتجابات وتوقاع النتاائ

قبال

تنفياذها ،ويختلااع القااادة فيمااا بياانهم ماان حيااث القاادرة علااي ضاابط أنفسااهم والساايطرة علااي عاواطفهم والااتحكم فااي
ذواتهم في المواقع اسجتماعية المختلفة ،فالبع

لديه قدرة عالياة علاي ذلاك ،والابع

تكاون ذواتهام ضاعيفة،

والدراسات في مجال القيادة والشخصاية تتفا علاى أن األقادر علاي تكيياع وتعاديل سالوكياتهم هام األكثار قادرة
علااي الوصااول إلااي الم اركااز القياديااة والقيااام بالمهااام التااي يجاادون أنفسااهم فااي مواجهتهااا ،وذكاااء القائااد العاااطفي

رواتزانه النفسي ينحصر في هذم المرونة التي تمكن صاحبها ليس فقط من مواجهة المارلو
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بال الجدياد أيضااً،

وتبلااح بااه إلااى خل ا الجديااد ابتكااا اًر وابتااداعاً ،فااي وس اط فاضاال بااين اسندفاعيااة ماان ناحيااة والتردديااة ماان ناحيااة

أخريصجال هللا. 21.2 ،

ويشير كل من الدكتور سالمة وطه حسين أن للمهارات الفنية والذكاء المعرفي دو اًر بار اًز في نجا القائد
في العمل فنن الذكاء العاطفي صالوجداني يمثل أهمياة قصاوي أيضااً فاي تحقيا ذلاك حياث أناه يسااعد المادير
علاي بلااور أرقااي مسااتويات األداء الااوظيفي فاي كافااة أوجااه العماال داخاال الماسساة وبالتااالي ينبغااي التركيااد علااي

أهمية الذكاء العاطفي ...كما أن الذكاء العاطفي يزود القائد بمزياد مان المروناة والقابلياة للتغيارات التاي تحادث

داخاال البيئااة المحيط اة بااه ،حيااث أن هناااك بع ا

الماسسااات أصاابحت تعتباار المرونااة والقابليااة للتغياار ساامة

أساسية من سمات المدير الذي يقود الماسسةصحسين. 2111 ،

كم ااا يالح ااظ أن هن اااك كثي اار م اان الد ارس ااات العلمي ااة تناول اات أث اار ال ااذكاء الع اااطفي عل ااى القي ااادة ،ويمك اان

اسستشااهاد هنااا بعاادد ماان نتااائ هااذم الد ارسااات ،ففااي د ارسااة أجرياات علااى ص 7.ماان كبيااري الماادراء التنفيااذيين
لمعرفة أثر الذكاء العاطفي على مخرجات العمل واألداء اتضح أن من تمياز بكفااءة عاطفياة عالياة كاان أكثار
فاعلية من األخرين وقد تم إستخدام مقاييس علمية لتحقي هذم النتيجة ساواء لقيااس الاذكاء العااطفي أو قيااس

الفاعلية القيادية). (Rosete & Ciarrochi, 2005

كمااا تشااير د ارسااة أخاار أجرياات علااى عينااة مكونااة ماان ص 27ماان ماادراء المشاااريع فااي سااتة قطاعااات

صناعية مختلفة أن المدراء الذين تمتعوا بنمط القيادة التحويلية كان لهم أثر إيجابي على أداء المشاروع بشاكل

عام ).(Zulauf, 2004

كمااا أجااري إيمرلنااح وجولمااان ) (Emmerling & Golmanد ارسااة بعن اوان :الااذكاء العاااطفي :قضااايا

وأخطاء في الفهم توصال من خاللها إلى مجموعة من النتائ أهمها أن الذكاء العاطفي أقدر من الاذكاء العاام

علااى التنبااا بااالتميز ،والتفااوق فااي العمال بالنساابة للوظااائع التنفيذيااة العليااا ،بينمااا الااذكاء العااام فااي حااد ذاتااه ال
يضمن تمي اًز في العمل بغ

النظر عن مجاله). (Emmerling & Golman, 2003

وأخي ا اًر يمكاان القااول أن الااذكاء العاااطفي يعااد صاافة أساسااية فااي تكااوين شخصااية القائااد الناااجح ،ذلااك أن

القادرة علااى التارثير فااي اآلخارين هااي الصافة األهاام فاي القيااادة ،ألن هاذم الصاافة تحادد فيمااا إذا كانات الصاافات
األخااري سااتعمل أم ال ،فمااا قيمااة صاافة الااذكاء والقاادرة علااى التخطايط إذا لاام يكاان القائااد قاااد اًر علااى التاارثير فااي
األخرين صالعتيبي. 2114 ،

ج .الذكاء العاطفي والصحة النفسية ومواجهة الضغوط

الصااحة النفسااية هااي قاادرة الفاارد علااى التواف ا النفسااي ومواجهااة المشااكالت واألزمااات ،وهااي حالااة نساابية

يشااعر الفاارد معهااا بالفاعليااة والطمرنينااة ،وهااي منظومااة متكاملااة يلعاال فيهااا الفاارد واآلخارين دو اًر فااي صااياغتها
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سالباً وايجابااً ،وهااي هاد

أساامى نساعى إليااه ساواء عرفنااام أم لام نعرفاه ،فهااي ماا نعباار عناه بالرضااا عان ذواتنااا

واألخ ارين ،وفااي عصاار المسااتجدات والمعلومااات المتجااددة يحتاااج الفاارد إلااى درجااة ماان الااذكاء العاااطفي تاهلااه

للتواف مع هذم المستجدات صجال هللا. 21.2 ،

وقد أشار  Alteronص .991إلى العالقة بين الذكاء العاطفي ودورم في نمو الشخصية وتطورها ،وكيع

يسااهم الااتحكم فااي المشاااعر فااي تحقي ا نجااا الفاارد ،وحاادد عاادداً ماان األبعاااد العاطفيااة ذات الصاالة بااالتواف

والصااحة النفسااية منهااا التفاااال والحساسااية فااي فهاام التواصاال غياار اللفظااي واالسااتجابة لااه ،والقاادرة علااى ق اراءة

التلميحات العاطفية ،وأهمية تطوير المهارات العاطفية.

ويشير Lapidusص .997إلى برنام لدعم الصحة النفسية لدي أفراد المجتمع يرتكز على تنمية الذكاء

العاطفي واالستعداد للتعلم ودعام أشاكال التواصال والشاعور بااألمن النفساي وتفااعالت األسارة واسثاراء المعرفاي
وتحقي األهدا  ،روادارة المناقشات روانجاز المهام وتطبيقات مواجهة الضغوط عبر أساليل فعالة.
وتختباار د ارسااة  Ciarrochi et alص 2112العالقااة بااين الااذكاء العاااطفي ومتغي ارات ثالثااة دالااة علااي

الصحة النفسية :االكتئال ،اليرس وفقادان األمال ،محااوالت األنتحاار ،ووجادت الد ارساة عالقاة دالاة باين الاذكاء
العاطفي ودرجة إدارك الضغوط ودرجة اسكتئال وفقدان األمل وتكرار محاوالت االنتحار ،وتشير الد ارساة إلاي
دالالت ساايكومترية واكلينيكيااة علااي كااون مسااتويات محااددة ماان الااذكاء العاااطفي تعااد بمثابااة دروع واقيااة تحمااي
الفرد من درجات أسوأ من االكتئال واالضطرال النفسي ،وذلاك مان خاالل ماا تضامنه مان ساعي لطلال الادعم

والترييد االجتماعي واألسري الذي يحمي الفرد من محاوالت لاقدام علي األنتحار ،فاألفراد األقال فاي مساتوي

الااذكاء العاااطفي أقاال حساسااية فااي اسنفعااال والتاارثر باألحااداث الضاااغطة ،كمااا أن المياال إلااي عاادم التعما فااي

إدراك الض ااغوط يحم ااي الف اارد م اان مس ااتوي أعل ااي م اان القلا ا واسكتئ ااال والش ااعور باالضا اطهاد ،فف ااي مواجه ااة

الضغوط يمكن أن أكون ذكياً وأحلل الموقع برمانة ،وأنحي مشاعر الغضل جانباً ،ويراودني السالم الداخلي،
أحدد أسوأ ما يمكن أن يحدث لي وأعد نفسي لتقبله ،عندئذ أشعر باالسترخاء ويراودني السالم الداخلي ،وبذلك

يمكنني تكريس وقتي لتحسين أحوالي بدالً من أن أسقط فريسة للقل الذي قد يفقدني القدرة علي اتخااذ القارار،
وبدالً من أن أغرق في اليرس أغرق في العمل.
ثانياً أبعاد ونماذج الذكاء العاطفي

بااالرغم ماان وجااود العديااد ماان النظريااات المختلفااة التااي تناولاات الااذكاء العاااطفي ،فقااد اختلااع الباااحثون فااي

تحديد مكونات الذكاء العاطفي ،ويرجع هذا اسختال

كسمة ،والبع

إلي نظرة الباحثين إلاي الاذكاء العااطفي فاالبع

اعتبارم

األخر تناوله كقادرة ،وباذلك فانن هنااك اتجااهين ،هماا :اتجاام نمااذج القادرة Ability Models
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التي تنظر إلي الذكاء العاطفي بوصفه مجموعة من القدرات المنفصلة التي تكون فيما بينهاا الاذكاء العااطفي،
وماان أصااحال هااذا استجااام ) (Salovey & Carusoو ) ،(Salovey & Mayerفااي مقاباال النماااذج

المختلطاة - Mixed Modelsأو مااا تساامي بنماااذج الساامات ،-والتااي تتعاماال مااع الااذكاء العاااطفي علااي أنااه

مجموع ااة م اان المه ااارات والخص ااائص الشخص ااية ،ويتح اادد ال ااذكاء الع اااطفي للف اارد طبقا ااً لع اادد المه ااارات الت ااي
يمتلكه ااا ،ولدي ااه الق اادرة عل ااي القي ااام به ااا ،وم اان أص ااحال ه ااذا استج ااام ) ،(Golman) ،(Bar-Onصج اااد هللا،
. 2117

والجدول رقم ص 3التالي يوضح خصائص النماذج المختلطةصالسمات  ،ونماذج القدرة في الذكاء العاطفي:
جدول رقم ()3

خصا ص النماذج المختلطة(السمات) ،ونماذج األداء(القدرة) في الذكاء العاطفي

نماذج األداء(القدرة)

النماذج المختلطة(السمات)

مقاييسها مصممة بطريقة التقدير الذاتي السمات مقاييسها مصممة بحيث يكون هناك إجابة واحدة

الشخصية تعكس تفضيالت شخصية أو ميوالً صحيحة وتناسل المسرلة المعروضة

فردية ال تخضع للصحة والخطر المطل

يستخدم لقياسه إختبارات األداء األقصي

يستخدم لقياسه اختبارات األداء المميز

هناك عدد كبير من أدوات القياس ،تعدد مظاهر هناك عدد قليل من أدوات القياس ،تركيباتها

هذم النماذج

الرئيسية ضئيلة العدد

تتعل بالشخصية

ال تتعل بالشخصية

ال تتعل بالذكاء العقلي أو المعرفي

تتعل بالذكاء العقلي والمعرفي

ثبات عالي في الثقة

ثبات الثقة يتراو من منخف

إلى مرتفع

، New York، "Mesuring Emotional Intelligence"، Glen،Source: Geher
P.22، 2004،inc.، Nova Scince Publishers

وهناااك ماان األبحاااث والد ارسااات التااي تفساار الااذكاء العاااطفي بثالثااة نماااذج أساسااية وهااي نماااذج القاادرة
والنمااذج المختلطاة ونماااذج السامات ،رواذا مااا تحادثنا عاان نمااذج القاادرة نجادها تنظاار إلاي الااذكاء العااطفي برنااه
مجمموعااة ماان القاادرات العقليااة البحتااة التااي تعماال مااع العاطفااة لمعالجااة المعلومااات ،وبالنساابة لنماااذج الساامات
فهي مجموعة من الصفات االجتماعية والعاطفية مثل صفة تركيد الذات والتي تحكم الشخص وأفعاله ،أماا إن

تحاادثنا عاان النماااذج المختلط اة فننهااا تاار أن الااذكاء العاااطفي عبااارة عاان تركياال يماازج بااين القاادرات العقليااة
والخصائص الشخصية ).(Emmerling et al, 2008
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وقااد أورد جولمااان ) (Golmanثالثااة نماااذج فااي كتابااه الااذكاء العاااطفي :هناااك إلااى األن مااا ال يقاال عاان

ثالثااة نماااذج أساسااية فااي مجااال الااذكاء العاااطفي ،مااع عشارات المتغيارات لكاال نمااوذج :كاال نمااوذج يمثاال رايااة
مختلف ااة ،يبق ااي نم ااوذج س ااالوفي وم اااير النم ااوذج األساس ااي لل ااذكاء ،ال ااذي تش ااكل ف ااي ظ اال األبح اااث األساس ااية

ن
ااء علااى بحثااه فااي
لحاصاال الااذكاء منااذ عقااد مضااي ،أمااا النمااوذج الااذي وضااعه ريااوفين بااار-أو فقااد تشااكل بنا ً
مجال السالمة الشخصية .وأما نموذجي الخاص فهو يركز على مستوي االداء في مجال العمل والقيادة ،وهاو
يماازج نظريااة الااذكاء العاااطفي ،مااع عقااود ماان البحااث ،فااي وضااع معااايير نموذجيااة للكفاااءات ،التااي تقااع وراء

أعلي مستوي من األداء صجولمان 2119 ،نقالً عن صموسي. 21.4 ،
وسو يتطرق الباحث إلى ثالثة من أشهر النماذج التي تناولتها معظم الدراسات واألبحاث التاي تناولات
موضوع الذكاء العاطفي وهذم النماذج هي- :

 نموذج ماير وسالوفي للذكاء العاطفي صنموذج قدرة .

 نموذج دانيال جولمان للذكاء العاطفي صنموذج مختلط ،سمات شخصية وكفايات .
 نموذج بار-أون للذكاء العاطفي صنموذج مختلط .

 .8نموذج ماير وسالوفي للذكاء العاطفي (نموذج قدرة)
قدم هذا النموذج العالمان النفسيان األمريكياان بيتار ساالوفي األساتاذ بجامعاة ييال األمريكياة بالتظاافر ماع

جهااود جااون ماااير أسااتاذ علاام الاانفس بجامعااة همشاااير األمريكيااة ،وأطل ا علااي ذلااك النمااوذج نمااوذج القاادرة
والمهارة المتعلقة بالذكاء العاطفي  ،حيث بدأ اهتمامهم بالذكاء العاطفي عام ص ، .991ومنذ ذلك الوقات قااموا

باانجراء العديااد ماان األبحاااث لد ارسااة موضااوع الااذكاء العاااطفي ،حيااث اعتماادت نظرياااتهم علااي دم ا العديااد ماان
األفكار المتعلقة بمجالي الذكاء والمشااعر ،فانبثقات فكارة الاذكاء مان نظرياة الاذكاء الخاصاة بهام ،والتاي تتمثال

في القدرة على تنفيذ العمليات المتعلقة بالتفكير التجريدي ،ومن خالل نظرية المشااعر انبثا االفتا ار

القائال

باارن المشاااعر عبااارة عاان إشااارات ودالالت تاانم عاان مفاااهيم معينااة تباارز العالقااة بااين تلااك المشاااعر والحالااة

النفسااية التااي يك اون عليهااا الفاارد ،روان هناااك بع ا
مشاعر الضي والفر واسحباط والسعادة لدي كل فرد ،وافتر

المشاااعر والعواط اع المعقاادة التااي تشااتمل علااى خلاايط ماان

كل من ماير وساالوفي أن هنااك فاروق فردياة

في قدرة كل فرد علي جمع المعلومات المتعلقة بطبيعته النفسية والعاطفية ،وأيضاً في قدرته على إيجاد عالقة
بين تلك العمليات العاطفية وعملية اسدراك الكلي للمدركات الحسية والمعنوية التي تحيط بذلك الفرد ،ثام أكادوا
بع ااد ذل ااك عل ااي أن تل ااك الق اادرة تب اادو واض ااحة م اان خ ااالل العدي ااد م اان الس االوكيات الت ااي يق ااوم به ااا الف اارد داخ اال

المجتمعصحسين. 2111 ،
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وحيااث أن النمااوذج األصاالي  Mayer & Saloveyعااام  1112جاااء ليحاادد األساااس للااذكاء العاااطفي،

ليشمل خمسة مجاالت كما ذكر في ) (Mayer et al, 2006هي:

 إدراك نفسه وهو أن يعر كل إنسان عواطفه وهي الحجر األساسي في الذكاء العاطفي.
 إدارة العواطف وهي القدرة علي تهدئه النفس والتخلص من القل وسرعة االستثارة.
 تحديد العواطف وهي التعر

علي عواطع اآلخرين والقدرة على التقاط اسشارات االجتماعية ممن

حولنا.

 استخدام العواطف وهي توجيه اسنفعاالت في خدمة هد

ما.

 فهم العواطف توجيه العالقات اسنسانية والمهارة في تطويع عواطع األخرين في عقد صالت مع
األخرين.

ثم طور النموذج ليكن ذا تركيد معرفي ،وكان يركز على ماهالت عقلية معينة تخص إدراك ومعرفة

وتنظيم اسنفعاالت عام ص ، .994وقسم العالمان الذكاء العاطفي بحسل نموذج القدرة إلى أربع قدرات

):(Mayer & Salovey, 1997

 إدراك اإل نفعاالت وتعني التعر على العواطع التي تواجه الفرد وتقييمها والتعبير عنها بدقة.

 توظيف اإلنفعاالت وتعني استخدام العواطع المختلفة التي تواجة الفرد لراية األمور من زوايا متعددة
مما يمكننا من اتخاذ الق اررات الصحيحة ،كما أن توظيع العواطع يعني أن تسهل العواطع عملية

التفكير من خالل توجيه االنتبام للمعلومات الهامة الخاصة بالموقع.

 فهم اإل نفعاالت وتعني فهم وتحليل العواطع المختلفة التي تواجه الفرد.

 إدارة اإل نفعاالت وتعني تنظيم العواطع بصورة ترملية روادارتها لتفعيل النمو العاطفي والعقلي وتحفيزم.
ووفقاً لهذم النظرية فنن طبيعة الذكاء العاطفي تكمن في كون الفرد قاد اًر على إدراك إنفعاالته وتقييمها،
والتعبير عنها بدقة ،والقدرة على الوصول إلى المشاعر وتوليدها حينما تسهل اسنفعاالت عملية التفكير ،وهو

أيضاً القدرة على فهم اسنفعاالت والمعرفة والقدرة على تنظيم اسنفعاالت ،لتعزيز النمو اسنفعالي العقلي

صحسين. 2111 ،

 .0نموذج دانيال جولمان (نموذج مختلط)
داني ااال جولم ااان س اايكولوجي وص ااحفي أمريك ااي حاص اال عل ااي درج ااة ال اادكتورام ف ااي عل اام ال اانفس م اان جامع ااة

هارفااارد ،تحاادث عاان الااذكاء العاااطفي ماان خااالل كتابااه الااذي نش ارم عااام ص .99.بعن اوان

Emptional

 ، Intelligenceهااذا الكتااال تصاادر أعلااي نساابة مبيعااات فااي بريطانيااا لماادة عشاار شااهور وفااي كتابااه الثاااني

الذي صدر عام ص .997بعنوان العمل بذكاء عاطفي ، Working with Emotional Intelligence -
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يااذكر جولمااان تحاات عن اوان الكفاااءة العاطفيااة :أن الااذكاء العاااطفي يتضاامن خمسااة أبعاااد أو مهااارات أساسااية

وخمس وعشرين كفاءة فرعية يعتمد النجا المهني على عدد كبير منها ،كما أن لكال شاخص خصاال خاصاة
تحدد قوة وحدود كل كفاءة ،وال يصل أي شخص إلي حد الكمال في هاذم الكفااءات ،وتعار الكفااءة العاطفياة

برنها القدرة المتعلمة التي تعتمد على الذكاء العاطفي وتاثر في أداء الفرد  ،وأن الذكاء العاطفي يحدد طاقاتنا
الكامنة لتعلم المهارات العملية التي ترتكز علي المهارات الخمسة األساسية ).(Golman, 2006

وبحسل ما أورد جولمان في كتابه بعناوان :الاذكاء العااطفي فقاد قسام كال مان هاذم الكفاياات إلاى مجموعاة

من الكفايات الفرعية كما يرتي):(Golman, 1995

أ -الكفايات الشخصية

أوالً الوعي الذاتي)(Self-Awareness

ويعن ااي معرف ااة الف اارد لحالت ااه المزاجي ااة ،وتعرف ااه عل ااى عواطف ااة الذاتي ااة ،بحي ااث يك ااون لدي ااة راي ااة واض ااحة

النفعاالته وترثيراتها .وتشمل هذم الكفاية األبعاد الفرعية التالية:

 التقييم الدقيق للذات ويعني معرفة الفرد لمواطن قوته وحدودم ،وتمييز مشاعرم لحظة بلحظة.

 الثقة بالنفس (تحقيق الذات) ويعني إدراك الفرد لقدراته وكفاءته ،والحفا على إستقالل ذاته رواحترامها.
ثانياً تنظيم الذات (إدارة العواطف))(Self-Management

ويعنااي كاابح جمااا العواط اع واسنفعاااالت ،والااتحكم فااي اسناادفاعات ،وترجياال اسشااباع ،بغاار

التوازن .ويندرج تحت هذم الكفاية األبعاد التالية:

تحقي ا

 ضبط الذات (إدارة الذات) ترشيد اسنفعاالت ،والحفا على العواطع المتهيجة ،والدوافع تحت السيطرة.
 الموثوقية (الثقة باألخرين) الحفا على معايير اسستقامة ،أو األمانة والكرامة.
 الوعي (يقظة الضمير) تحمل مسئولية األداء ،أو األفعال الشخصية.

 اإلبتكار(التجديد) اسرتيا ل فكار ،واستجاهات األصلية ،والمعلومات الجديدة.
ثالثاً الدافعية (حفز الذات ،تأجيل اإلشباع))(Self-Motivation

وهاي تعنااي الحالااة الداخليااة التااي تعبار عاان الميااول العاطفيااة والتااي توجاه أو تيساار الوصااول إلااى الهااد ،

وتشمل مجموعة من الخصائص صالسمات التالية:

 الدافع للتحصيل (الدافع لإلنجاز ،التركيز) ويعني العمل الجاد والكفا لبلور معيار للتميز.
 اإللتزام (تحمل الضغوط) اسنحياز ألهدا
 المبادرة الجاهزية الستثمار الفرص.
 التفاؤل المثابرة في مالحقة األهدا

المجموعة أو الماسسة.

بالرغم من العقابات واسنتكاسات.
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ب -الكفايات اإلجتماعية
ااء علاى معرفاة وفهام مشااعرهم وتضام هاذم
وتحدد هذم الكفايات الكيفية التي نتعامل فيها مع األخارين ،بن ً
الكفايات:

أوالً التعاطف (التفهم ،استشعار انفعاالت األخرين))(Empathy

ويقصد به الوعي بمشاعر األخرين ،وحاجاتهم ،رواهتماماتهم ،وتفهمهم ،واسهتمام بهم ويشتمل على

الكفايات التالية:

 فهم األخرين إدارك مشاعرهم إدراكاً يتسم بالتعاطع ،روابداء اهتمام نشط بهم.
 تطوير األخرين دعم قدرات األخرين ،روادارك حاجات النمو لديهم.
 تكييف الخدمة توقع وتعر حاجات اآلخرين واسستجابة لها.
 فعالية التنوع تشجيع الفرص ورعايتها بين جميع األفراد.

 الوعي السياسي الوعي بالقوانين المنظمة للمجتمع ،والقدرة على قراءة التدفقات وعالقات القو لدي
الجماعة العاطفية.

ثانياً المهارات اإلجتماعية)(Social Skills

وتعني الخبرة والمهاارة والب ارعاة فاي إساتمالة األخارين وحاثهم علاى التصار بصاورة مرغوباة عناد األخارين

وتتضمن هذم المهارات:

 التأثير يعني اسستخدام البارع لتكتيكات اسقناع الفعالة والماثرة سقناع األخرين ،والمقدرة علي كسل
الكثير من الناس.

 اإلتصال ويعني اسستماع بانفتا روانصات روارسال رسائل واضحة ومقنعة ل خرين ،والتعامل مع
المواضيع الصعبة ببساطة.

 إدارة الصراع وتعني القدرة على المفاوضات وحل الخالفات ،كذلك القدرة على التعامل مع الشخصيات
الصعبة والمشاكل المزمنة بطريقة دبلوماسية وتكتيكية.

 القيادية وتعني القدرة علي توجيه األفراد والجماعات وحثهم على اسنجاز ،ويتميز بنستخدام أسلول
القيادة بالقدوة.

 تغيير المحفز وتعني المبادأة بالتغير روادارته ،وتمييز الحاجة للتغيير روازالة العواقل والحواجز في وجه
التغيير.
 التعاون والمشاركة ويعني العمل مع األخرين لتحقي أهدا

 قدرات الفريق وتعني إيجاد تناغم بين الفري في مالحقة أهدا
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مشتركة.

جماعية.

 بناء روابط تعني رعاية وتعزيز عالقات مفيدة عملياً.

وتبعاً لتلك المهارات يتحادد ماد النجاا اسجتمااعي للفارد ،فالشاخص النااجح فاي عالقاتاه وتفاعالتاه الباد
أن يكون بارعاً وماه اًر في إظهار التناغم الوجداني مع األخارين وأمازجتهم المختلفاة .ويشاير ) (Cacippoإلاى

أن الناااس الااذين ال يحساانون إسااتقبال الرسااائل االنفعاليااة روارسااالها يكونااون عرضااة للوقااوع فااي مشااكالت تتعلا
بعالقاتهم ما دام الناس يشعرون بعدم اسرتيا أو التناغم الوجداني معهم صاألعسر وكفافي. 2111 ،

غيار أن جولماان وكاالً مان ريتشاارد بويااتزيز و ناي ميكايص، Richard Boyatizis،Daniel Golman

 Annie Mckeeق ادموا عااام  2112نموذج ااً خاار للااذكاء العاااطفي يتضاامن أربعااة أبعاااد فق اط هااي :الااوعي

بالاذات روادارة الاذات والاوعي اسجتمااعي روادارة العالقاات) ،(Feldman & Mulle, 2007والشاكل رقامص2
يوضااح هااذا النمااوذج حيااث تاام دما الدافعيااة فااي إدارة الااذات ،ودما الكفاااءات التسااع التااي كاناات تميااز هاااتين

المهااارتين فااي النمااوذج الساااب فااي خمااس كفاااءات فق اط هااي  :ضاابط الااذات ،الجاادارة بالثقااة ،يقظااة الضاامير،
القدرة علي التكيع والتجديد واسبداع ،كما تم إختزال الكفاءات الخمس والعشرين في النموذج االول إلاي ثمااني

عش اار كف اااءة فقا اط إال أن ااه يالح ااظ ان النم ااوذج األكث اار ش اايوعاً ه ااو النم ااوذج األول ذو المه ااارات الخم ااس وه ااو

النموذج الذي تعتمدم أيضاً هذم الدراسة.

شكل رقم ()6

نموذج (جولمان وأخرين )6116 ،للذكاء العاطفي

Source: ( Feldman & Mulle, "Put Emotional Intelligence to Work", Virginia, USA, ASTD
Press, 8th edition, 2007, P.11
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 .3نموذج "بار-أون" للذكاء العاطفي (نموذج مختلط)

بار-أون هو عالم نفس يهودي وماساس لمعهاد الاذكاء التطبيقاي فاي الادنمارك ،ياري باار-أون أن الاذكاء

العاااطفي هااو خل اايط ماان القاادرات العقلي ااة وساامات الشخص ااية ،أو مجموعااة ماان المه ااارات والساامات والق اادرات
اسجتماعية والشخصية والعاطفية صغير المعرفية التي تاثر في قدرة الفرد علاى النجاا فاي مواجهاه متطلباات

البيئاة وضاغوطها .وكاان أول مان اساتخدم مصاطلح معامال الاذكاء العااطفي )Emotional Quotient (EQ
وذلك مقابل المصطلح المعرو

للذكاء العام ) .Intelligence Quptient (IQويتف باار-أون ماع جولماان

في أن الذكاء العاطفي عامل مهم في تحديد قدرة الفرد علاى النجاا فاي حياتاه العملياة ،وباسضاافة إلاى تارثيرم

المباشر على الرفاهية العامة للفرد صجروان . 21.2 ،وحدد بار أون في نموذجه خمسة أبعاد للذكاء العاطفي
هي): (Bar-On, 1997

أ -المهارات الذاتية أو الشخصية وتختص بنظرة الفرد لذاته ،وتمثل القدرات والمهارات والكفاءات
المرتبطة بداخل الفرد ،وتشمل:

 الوعي بالذات وتعني قدرة الفرد على إدارك وفهم مشاعرم الذاتية.

 تأكيد الذات وتعني قدرة الفرد على التعبير عن مشاعرم وأفكارم ومعتقداته والدفاع عن حقوقه.
 تقدير الذات وتعني قدرة الفرد على إدراك ذاته بدقة وفهمها وتقبلها واحترامها.
 تحقيق الذات وتعني قدرة الفرد على إدارك إمكاناته وتوظيفها.

 االستقاللية وتعني قدرة الفرد على توجيه نفسه ،والتحكم برفكارم ومشاعرم وق ارراته ،وقدرته علاى أن يكاون
مستقالً عاطفياً عن األخرين.

ب -المهارات االجتماعية أو البينشخصية وتتعل بمهارات األفراد وقدرتهم على إقامة العالقات والتفاعل
مع األخرين ،وتشمل:

 التعاطف وتعني قدرة الفرد على إدراك وفهم وتقدير مشاعر األخرين.

 العالقات بين األفراد وتعني قدرة الفرد على بناء عالقات مرضية ناجحة متبادلة مع األخرين ،والمحافظاة
على إدامة هذم العالقات.

 المسؤولية اإلجتماعية وتعني قدرة الفرد على التعاون والمشاركة في بناء المحيط اسجتماعي المحيط
به.

ج-المهارات التكيفية وتتعل بقدرة الفرد على النجا في مواكبة الظرو

والمتطلبات البيئية والتواف معها،

من خالل مهارات مرونة التعامل مع األخرين وحل المشكالت بمنطقية ،وتشمل:

 حل المشكالت وتعني قدرة الفرد على تحديد وتعريع المشكالت وحلها بفاعلية.
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 المرونة وتعني قدرة الفرد على التكيع مع مشاعر األخرين وأفكارهم ،وقدرته على تعديل مشاعرم وأفكارم
وسلوكه كلما تغيرت ظرو

حياته.

 اختبار الواقع وتعني قدرة الفرد على التمييز بين ما يشعر به عاطفياً وما هو موجود بالواقع.
د-مهارات إدارة الضغوط وتختص بقدرة الفرد على مواجهة روادارة الضغوط دون إنهيار ،والسيطرة والتحكم
بمشاعرم وتشمل:

 تحمل الضغوط وتعني قدرة الفرد على البقاء هادئاً ومقاومة الضغوط وعدم الرضوخ لها.
 ضبط اإلندفاع وتعني قدرة الفرد على التحكم بعواطفه وترجيلها عن القيام بفعل معين.

خامساً مهارات المزاح العام

وتتحدد بقدرة الفرد على راية الجانل المشرق من الحياة ،ومهاراته في اسستمتاع بها ،والرضاا عان نفساه

واآلخرين ،وتشمل:

 الســعادة وتعنااي قاادرة الفاارد علااى الشاعور بالرضااا فااي حياتااه واسسااتمتاع بالوقاات واسنبساااط قاادر اسمكااان،
والتعبير عن مشاعرم اسيجابية.

 التفــاؤل وتعنااي قاادرة الفاارد علااى النظاار إلااى الجاناال المشاارق ماان الحياااة ،والمحافظااة علااى إتجااام إيجااابي
تجاهها حتى في الظرو

الصعبة.
شكل رقم ()3

نموذج (بار-أون )0222 ،للذكاء العاطفي

المصدر بظاظو ،عزمي" .)6101( .أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظيفي للمد ارء العاملين في مكتب غزة اإلقليمي

التابع لألنروا" ،نقال عن الموقع اإللكتروني www.reuvenbaron.org
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التعقيب على النماذج السابقة
أثناااء البحااث عاان موضااوع الااذكاء العاااطفي الحااظ الباحااث وجااود العديااد ماان النماااذج المعب ارة عاان الااذكاء

العااطفي فاي الحقال العلماي ،وقاد تام التطارق فاي هااذا البحاث إلاى أشاهر تلاك النمااذج وهاي صنماوذج بااار-أون،
نموذج ماير وسالوفي ،نموذج دانيال جولمان وقد تم اسعتماد في هاذا البحاث علاى نماوذج جولماان لمناسابته

لبيئة البحث.

وقد وجد الباحث من خالل اسطاالع علاى نمااذج الاذكاء العااطفي الساابقة أناه علاى الارغم مان اسخاتال

في تصنيع أبعاد ومكونات تلك النماذج ،إال أنها اتفقت فيما بينها علاى أنهاا مجموعاة مان المهاارات والقادرات

التاي يمتلكهاا األفاراد ،والتاي تسااعدهم علاى التعار روادراك مشااعرهم روانفعااالتهم ومشااعر روانفعااالت اآلخارين
بالشاكل الااذي يساااعدهم علااى تجناال ناواحي الضااعع فاي تعااامالتهم روادارة وضاابط عاواطفهم والااتحكم بهااا ،ممااا
يساعدهم على التواصل مع األخرين والقدرة على الترثير بهم.
وعلى الرغم من إختال

المسميات واألبعاد الرئيسية والمكونات الفرعية للذكاء العاطفي ،إال أنها تتف في

تفسير وفهم العديد من تلك األبعاد والمكونات وتعتبر مكملة لبعضها الابع

فهم أسلول ومهارة كل فرد في إدراك المشاعر وفهمها واسستفادة منها.

وذلاك أن كال نماوذج يهاد

إلاى

إن وجااود تلااك النماااذج المختلفااة قااد لفتاات االنتبااام واالهتمااام إلااى أن القاادرات العقليااة وحاادها ليساات كافيااة

لنجا الفرد في مناحي الحياة بال هنااك مان المهاارات والقادرات األخار المكملاة لهاذا الجانال والتاي ال باد مان
التعر عليها واسستفادة منها أال وهو الذكاء العاطفي.

إن إط االع الباحااث علااي النماااذج المختلفااة للااذكاء العاااطفي ود ارسااتها وفهمهااا قااد عاازز لديااة القاادرة علااى

التعم في فهم مكونات وأبعاد الذكاء العاطفي األمر الذي قد ساعد على فهم موضوع الدراسة بشكل أكبر.

36

ملخص المبحث
حيااث أن المشاااعر حقيقااة ال يمكاان نكرانهااا أو تجنبهااا فااي أغلاال أمااور حياتنااا ،وحيااث أنااه ماان الصااعل

تجنيال مشاااعرنا فااي أتخاذنااا لق ارراتنااا ،فكااان ماان الواجاال التعاار علااي هااذم المشاااعر والساايطرة عليهااا وكااذلك
تفهمنا لمشاعر األخرين وتوحيدها مع مشاعرنا وتوجييها باألتجام الصحيح الاذي يسااعدنا علاي تحقيا أهادافنا

المشتركة ،وكل هذا كان واضح من خالل ما تطرقنا إليه في موضوعنا الساب أال وهو الذكاء العاطفي.

وقد الحظ الباحث وجود العديد من التعريفاات للاذكاء العااطفي ،وعلاي الارغم مان تعادد هاذم التعريفاات إال

أنها تكاد تكون متقاربة بمضمونها ،وكان اسختال
حيااث قدمااه الاابع

في طريقة تقديم هاالء العلماء والباحثين للذكاء العااطفي،

كمجموعااة ماان القاادرات ،وقدمااه األخ ارين كمجموعااة ماان الساامات الشخصااية أوالمهااارات

اسنفعالية واسجتماعية.

وقااام الباحااث بتوضاايح أهميااة الااذكاء العاااطفي س اواء علااي الصااعيد الشخصااي ماان خااالل معرفتنااا برنفساانا

وساايطرتنا علااي مشاااعرنا ،أو علااي الصااعيد المهنااي لمااا للااذكاء العاااطفي ماان أهميااه فااي العماال وعالقاتنااا مااع

األخ ارين وأتخاذنااا لق ارراتنااا ،وتاام التطاارق إيض ااً إلااي األهميااة االقتصااادية للااذكاء العاااطفي حساال درجااة تعقيااد

المهنااة ،ومااا تاام التوصاال إليااه أيض ااً هااو عاادم وجااود عالقااة طرديااة بااين الااذكاء العقلااي وتاارثيرة علااي الااذكاء

العاطفي.

وقد تبين إرتباط الذكاء العاطفي بالعديد مان المجااالت والتطبيقاات الهاماة فاي حياتناا ومنهاا :إرتباطاة فاي

المجااال العملااي والمهنااي ،القيااادة ،الصااحة النفسااية ومواجهااة الضااغوط ،وأيض ااً بالعديااد ماان المجاااالت األخاار
كاألسرة والنجا األكاديمي.

وعنااد ح ااديثنا ع اان أبع اااد ونم اااذج ال ااذكاء الع اااطفي تب ااين وج ااود العدي ااد م اان النم اااذج الت ااي تناول اات تفس ااير

وتوضاايح الااذكاء العاااطفي ،فهناااك نماااذج القاادرات والتااي تنظاار إلااي الااذكاء العاااطفي علااي أنااه مجموعااة ماان

القدرات العقلية البحتاة مثال نماوذج صمااير وساالوفي  ،وهنااك نمااذج السامات والتاي تنظار إلاي الاذكاء العااطفي
علي أنه مجموعة مان الصافات االجتماعياة والعاطفياة ،أماا النمااذج األخيارة وهاي المختلطاة والتاي تنظار إلاي
الذكاء العاطفي علي أنه مزي من القدرات العقلية والخصائص الشخصية مثل نموذج صدانيال جولمان .
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المبحث الثاني
إدارة األزمات

مقدمة

رافقاات األزمااات والكاوارث اسنسااان منااذ أن وجااد علااي هااذم األر  ،وتعاماال معهااا وفا إمكانياتااه المتاحااة

للحااد ماان ترثيرهااا ولاام ينتبااه الباااحثون إلااى أهميااة هااذا الحقاال المعرفااي سدارة األزمااات إال فااي العصااور الحديثااة
نتيجااة لتعاادد األزمااات ،وقااد ارتاابط مص اطلح إدارة األزمااات إرتباط ااً قوي ااً باااسدارة العامااة لاايعكس مااا تقااوم بااه

منظماتها لمواجهه الظرو

الغير طبيعية ،والتي يمكن أن تواجه المجتمع ،والتاي قاد تقاع تحات مسامي األزماة

أو الكارثة أو الصراع صأبو حجر. 21.1 ،

وتواجه الماسسات الحكومية المعاصرة بشكل خاص أنواع متعددة من األزمات التي تختلاع فاي أسابابها،

ومسااتويات حاادتها ،وشاادة ترثيراتهااا ،ودرجااة تكرارهااا نتيجااة التغي ارات الس اريعة والمفاجئااة ألساابال مختلفااة س اواء
أكاناات :سياسااية أو إجتماعيااة أو إقتصااادية أو تقنيااة أو بيئيااة ،األماار الااذي يشااير إلااي أن األزمااة تعااد ظاااهرة

حتميااة ،ال يمكاان تجنبهااا أو القضاااء عليهااا ،إال أنااه يمكاان الحااد ماان أثارهااا الساالبية عاان طري ا إدرة األزمااات،
بنسااتخدام عمليااات منهجيااة علميااة ،تحق ا المناااخ المناساال للتعاماال مااع األزمااات ،والتحاارك المنااتظم للتاادخل،

وتحقي السيطرة الكاملاة علاي األزماة ،حياث أكادت الد ارساات علاى أن إدارة األزماات بفعالياة ،يتطلال عملياات

منهجية علمية سليمة مثل :التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والمتابعة ،وتشكيل فرق سدارة األزمات ،والقيادة فاي
األزمات ،ونظام االتصال ،ونظام المعلومات ،رواتخاذ الق اررات ،وتقويم األزمات صمجيد. 2111 ،
فاري أزمااة مان األزمااات تنطاوي علااى باذور النجااا وباذور الفشاال فاي أن واحااد ،وليسات إدارة األزمااات إال
السااعي نحااو الوقااو

بقاادر المسااتطاع وحصاااد النجااا الممكاان ،وتتبلااور اسدارة الناجحااة للمواقااع المترزمااة فااي

اسقرار بوجود مثل هذا الموقع رواتخاذ اسجراءات المناسبة لمداواة الموقع الحالي صرونالد. 2117 ،
ولهااذا سااو

يقااوم الباحااث بعاار

التعاااريع المتعااددة ل زمااة س اواء لغااة أو إص اطالحاً ،كمااا ساايفرق بااين

مفهوم األزمة وبع الظواهر األخري والتي غالباً ما يختلط مفاهيمها لد البااحثين مثال :صالكارثاة ،المشاكلة،
الصراع ،القاوة القااهرة  ،كماا سايتم التطارق إلاي أسابال نشاوء األزماات وخصائصاها ،وأنواعهاا ،وم ارحال تطاور
األزم ااة ،وك ااذلك س اايناقا ه ااذا المبح ااث مفه ااوم إدارة األزم ااات ،وس اايفرق ب ااين مفه ااومي إدارة األزم ااات واسدارة
باألزم ااات ،وك ااذلك س ااو

ي ااذكر الم ارح اال المختلف ااة سدارة األزم ااة ،كم ااا س ااو

األزمات ومعوقات عملها ،وذلك بهد

يع اادد األه اادا

التعم أكثر بموضوع األزمة روادارة األزمات.

34

الخاص ااة ب ااندارة

أوالً مداخل ومفاهيم حول األزمة
 .8مفهوم األزمة
أ-مفهوم األزمة لغوياً

عر إبن منظور األزمة" :الشدة والقحط" صإبن منظور. .997 ،

ويعار قااموس) (Oxfamاألزماة علاى أنهاا" :ظار انتقااالي يتسام بعادم التاوازن ،ويمثال نقطاة تحاول فااي
حياة الفرد أو الجماعة أو الماسسة أو المجتمع وغالباً ما ينت عنها تغير كبير ).(Oxfam, 1992

ويعرفهااا قاااموس ) (Long manبرنهااا :زماان يتساام بوجااود خطار كبياار أو صااعوبة شااديدة أو عاادم يقااين

سواء في السياسة أو اسقتصاد" صبركات. 21.2 ،

ب-مفهوم االزمة إصطالحاً
يااري بعا الباااحثين وماانهم  Stevenأن أصاال كلمااة  Crisisمسااتمد ماان الكلمااة اليونانيااة Krisisi
والتي تعني الحكم أو االختيار أو القرار ،وهي اللحظة التاي مررناا بهاا جميعااً حياث كاان مان المفارو

عليناا

ونحن واقعين تحت الضغط أن نقرر مجموعة من اسجراءات ،أن نسير بنتجام اليمين أو بنتجاام اليساار الفارار
أو القتال ،ص. Van Hook, 2010

وعر ) (Phelpsأنها حالة طارئة أو حدث يادي إلى االخالل بالنظاام المتباع فاي المنظماة ،ويضاعع

الجانل التنافسي مما يتطلل سرعة للمواجهة"). (Phelps, 1996
وعاار

Mindszenthy et al

األزمااة برنهااا :أيااة تهدياادات أو أحااداث تعماال علااى خل ا الفوضااي

واالضطرال وعادة المعاناة صجاد الرل. 21.. ،

ويعرفه ااا صال اادليمي برنه ااا :موق ااع أو ح اادث أو حال ااة تخا اارج ع اان الم اارلو

وت ااادي إل ااى تغيي اار الت ا اوازن

االستراتيجي القائم ويمكن أن تنشر األزمة بفعل الطبيعة أو بفعل اسنسان صالدليمي. 21.2 ،

وفااي تعريااع خاار يعا ّار صالقحطاااني األزمااة برنهااا حالااة غياار عاديااة تخاارج عاان نطاااق الااتحكم والساايطرة
وتادي إلى توقع حركة العمل أو هبوطها إلى درجة غير معتادة ،بحياث تهادد تحقيا األهادا المطلوباة مان

قبل المنظمة وفي الوقت المحدد صالقحطاني. 21.7 ،

فاألزمااة هااي موقااع غياار متوقااع ياااثر علااى سااير العماال فااي المنظمااة ،ويشااتت إنتبااام العاااملين عاان أداء

أعمالهم ،ويتطلل تادخالً فوريااً مان خاالل إتخااذ قا ار اًر مناساباً وفاي وقات قصاير مناذ نشارة األزماة ،سحتاواء هاذا
الموقع والتقليل من ثارم صخبراني. 21.7 ،
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في ضوء ما سب  ،يعتبر الباحث األزمة برنها :حالة حرجاة وحاسامة تتعلا بمصاير كياان التنظايم الاذي

كبير أمام متخذ القرار للتصدي لها ،في ظل أجواء غاية في الضبابية وعدم التركد،
وتشكل تحدياً ًا
أصيل بها،
ّ
وقصور المعرفة ،وقد تكون أحياناً فرصة للتغير نحو األفضل.
 .0الفرق بين األزمة وبعض الظواهر األخري
هناااك العديااد ماان المفاااهيم التااي يمكاان أن تخااتلط مااع مفهااوم األزمااة ،وكثي ا اًر مااا يلتاابس األماار بااين هااذم

المفاااهيم لوجااود العديااد ماان الخصااائص المشااتركة بينهااا ولااذلك قااام الباحااث بااذكر بع ا

لتوضيح الفوارق بينها.

هااذم المفاااهيم وذلااك

أ .الكارثة

تعاد ماان أكثار المفاااهيم إلتصااقاً باألزمااة فالكارثاة قااد تكااون لهاا أساابال طبيعياة ال دخاال لانساان فيهااا وقااد
تكون الكوارث أسباباً لحدوث األزمات لكنها ال تكون هي األزمة في حد ذاتهاصالزعيبر. 21.. ،
ويعر الصيرفي الكارثة برنها" :التعبير المفااج ذو األثار التادميري ،والاذي ينات عناه تغيارات ونتاائ تتعلا

بعملية التوازن وهو بمثابة المشكلة التي تبقي دون حسام فتارة طويلاة غيار أنهاا محاددة زمنااً ومكانااً صالصايرفي،

. 21.1

كما أن هناك عدة فروق بين الكارثة واألزمة حسل وجه نظر "مكاوي" ،تتلخص فيما يلي صمكاوي: 211. ،

 تنطوي الكارثة علي مسار واسع وضحايا أبرياء ال يشترط وجودها في األزمة.

 تستدعي الكارثة اهتمام الرأي العام والحكومة ،مما يثير التعاطع ماع الضاحايا وتقاديم المسااعدات المادياة
والفنية للماسسة علي خال

األزمة التي تجعل المنظمة المتعرضة لها مثار انتقادات شعبية ورسمية.

 اهتمااام وسااائل اسع االم بالكارثااة يكااون إيجابي ااً علااي عكااس األزمااة التااي يكااون إهتمااام وسااائل اسعااالم بهااا
سلبياً ،األمر الذي يجعل المنظمة المساولة عن األزمة في موضع المسائلة المستمرة واسنتقادات الشديدة.

 تقع الكارثة بشكل مفاج  ،ويستحيل التنبا بها ستخاذ التدابير لتجنبهاا ،بينماا تارتي األزماة نتيجاة تراكماات
من األخطاء والمشكالت حتى تصل إلى اسنفجار.

 الهااد

األساسااي للتخطايط للتعاماال مااع الكارثااة هااو تحقيا درجااة إسااتجابة ساريعة وفعالااة لظاارو

للحااد ماان أخطارهااا ،ومحاولااة إحتوائهااا ،أمااا الهااد

الكارثااة

الرئيسااي للتخط ايط فااي حالااة التعاماال مااع األزمااة هااو

حماية سمعة الماسسة مان اسنهياار وفقادان المصاداقية ،ويتطلال لتحقيا هاذا الهاد

وموارد المنظمة.
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حشاد كافاة الطاقاات

ب .المشكلة
يحتاج سجابة ،مانع أو عائ يحول بين الفارد أو الجماعاة والهاد

ساال غام

الاذي يساعي أو تساعي

الجماعة لتحقيقه ،وللمشكلة شواهد وأدلاة تناذر بوقوعهاا بشاكل تادريجي غيار مفااج  ،للتوصال ألفضال الحلاول
بشانها وذلك باستخدام األسلول العلمي لمعالجتهاصالبوهي. 21.. ،

والعالقااة بااين المشااكلة واألزمااة عالقااة وثيقااة ،فالمشااكلة قااد تكااون هااي ساابل األزمااة ولكنهااا ال تكااون هااي

األزمة بحد ذاتهاصالزعيبر. 21.. ،

ويمكن القول برن المشكلة أخع حادة مان األزماة ويمكان حلهاا بريسار الطارق وأساهلها ،وال تتطلال جهاوداً

كبيرة من أجل حلها مثل األزمةصحسان والعجمي. 21.1 ،
وي ااري ال اابع

أن الق اادرة عل ااي تحم اال الظ اارو

الت ااي تن اات ع اان المش ااكلة أو األزم ااة مختلف ااة ،حي ااث إن

المنظمة يمكن أن تتعامل مع المشكلة في فتارات زمنياة طويلاة تمتاد إلاي أياام عديادة ،أماا األزماة فاال يمكان أن

تتحمل المنظمة تداعياتها وترثيراتها المختلفة مدة طويلة ويذكر أيضاً أن المشاكلة عباارة عان عاائ يحاول دون
تحقي األهدا

التي تساعي المنظماة لتحقيقهاا ،وتعبار عان حادث لاه شاواهدم وأدلتاه التاي تناذر بوقاوع المشاكلة

بشكل تدريجي غير مفاج  ،مما يجعل مان الساهل إمكانياة التوصال إلاي أفضال الحلاول الممكناة فالعالقاة باين

المش ااكلة واألزم ااة عالق ااة وطي اادة الص االة فه ااي ق ااد تك ااون س اابباً ف ااي ح اادوث األزم ااة ،لكنه ااا ليس اات ه ااي األزم ااة
نفسهاصهالل. .991 ،
ج .الصراع

هااو حالااة ماان التصااادم والتعااار

بااين طارفين أو أكثاار بينهمااا اختالفااات قيميااة ومصاالحية ينخرطاان فااي
إلي إلحاق األذي والضرر باالطر األخار ،ماع ساعي

سلسلة من األفعال وردود األفعال اسرغامية التي تهد

كل طر إلي تعظيم مكاسبه علي حسال األخرين وترمين مصادر قوتهصالشعالن. 2112 ،

فالعالقة تتقارل مع مفهوم األزمة لكن الصراع قد ال يكون باالح الحادة وشاديد التادمير كماا هاو الحاال فاي

تكوين األزماتصحسان والعجمي. 21.1 ،

د .التهديد

هااو عالمااة أو إنااذار للمتاعاال أو الخ اط الممكاان حدوثااه ويمثاال هااذا التعريااع مرحلااة اسنااذار قباال حاادوث

األزمةصحافظ والبحتري. 2119 ،
ه .القوة القاهرة

هي أي ظر من الظرو

التاي يصاعل التنباا بهاا أو الاتحكم بهاا والتاي تحاول دون قياام شاخص معاين

بعمال معاين متفا علياه مااع شاخص أخار ،وغالبااً ماا ياانص علاي القاوة القاااهرة وأحاداثها والشااروط التاي تنطبا
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فيها في التعاقد ،ويشترك مفهوم القوة القاهرة مع مفهوم األزمة في أن كالً منهما يخرج عن سيطرة متخذ القرار
ويصعل التحكم فيه إال أن مفهوم القوة القاهرة ال يعبر عن األزمةصحسان ،والعجمي. 21.1 ،

 .3أسباب نشوء األزمات
إجتهد العديد من الباحثين في تحديد أسبال نشوء األزمة فرتفقوا في بعضها وزاد بعضهم علي بع
عدد أخر من األسبال المختلفة ،وهنا سو

يقوم الباحث بعر

فاي

بعضاً مما توصل إليه الباحثين :

حيث حدد صالدليمي مجموعة من األسبال لحدوث األزمات وهي صالدليمي: 21.2 ،

 ضعع اسمكانيات المادية والبشرية للتعامل مع االزمات.
 تجاهل إشارات اسنذار المبكر.
 عدم وضو األهدا
 الخو

التي تسير عليها.

الوظيفي وعدم مشاركة العاملين في صنع الق اررات.

 صراع المصالحة بين العاملين وما يترتل عليها من إنهيار الثقة وعدم اسلتزام بتعليمات اسدارة العليا.
 ضعع نظام المعلومات ونظام صنع الق اررات للوقاية من األزمات.

 القيادة اسدارية غير مالئمة في تحمل المسالية والتنبا باألحداث المستقبلية.
ويضيع حافظ والبحيري ص: 2119

 أسبال خارجة عن إرادة المنظمة منها سياسة الدولة والظرو
 عدم إجراء مراجعة دورية للمواقع المختلفة.

اسقتصادية السائدة.

 عدم مالءمة التخطيط والتدريل والتنمية للتعامل مع األزمات.
 .4خصا ص األزمات
إن اختلفاات األزمااات فااي طبيعتهااا فهااي تشااترك فااي الخصااائص التالي اة :التعقيااد والتشااابك والتااداخل فااي
عناصرها وأسبابها وقو المصالح المايدة لها أو المعارضة لها ،المفاجرة واستحواذها علاي باارة االهتماام لادي

الماسسات واألفراد ،إن مصدر الخطر أو األزمة أو الكارثة يمثل نقطة تحول أساسية فاي أحاداث متشاابكة أو
متصااارعة ،وأنهااا تساابل فااي باادايتها صاادمة ودرجااة عالياة ماان الشااك فااي الباادائل المطروحااة لمجابهااة األحااداث

ار ألن ذل ااك ي ااتم تح اات ض ااغط نفس ااي ع ااالي وف ااي ظ اال ن اادرة المعلوم ااات أو نقص ااها ،فمواجهته ااا
المتس ااارعة نظ ا ًا
تمك ان ماان اسااتيعال ومواجهااة
تسااتوجل
خروج اا عاان األنماااط التنظيميااة المرلوفااة واحتكااار الاانظم ،أو نشاااطات ّ
ً
الظرو الجديدة المترتبة علي التغيارات الفجائياة ،كماا أن مواجهاة األزماات تساتوجل درجاة عالياة مان الاتحكم
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في الطاقات واالمكانياات وحسان توظيفهاا فاي إطاار منااخ تنظيماي يتسام بدرجاة عالياة مان االتصااالت الفعالاة
ذات العالقةصرشوان. 21.2 ،

تامن التنسي والفهم الموحد بين األط ار
التي ّ
هن اااك س اامات أو خص ااائص عام ااة متفا ا عليه ااا ب ااين الب اااحثين والم ااالفين فيم ااا يتعلا ا باألزم ااة أهمهاصالس ااعيد،
: 21..

 أن األزمة تعتبر نقطة تحول رئيساية فاي أحاداث متتابعاة وساريعة خاالل حيااة المنظماة ،كماا أناه قاد يكاون
لها ترثير في األجل الطويل.

 من أبرز مالمح األزمة أنها تسبل في بدايتها درجة عالية من التوتر مماا يقلال مان إمكانياة التعامال معهاا
بسرعة.

 تادي األزمة إلى إحداث تغييرات في العالقات بين أعضاء المنظمة.
 أن الظهور المفاج وغير المتوقع ل زمة يادي إلى درجة عالية من الشك في البدائل المطروحة لمواجهة
األحداث المضطربة.

تمكا ان م اان اس ااتيعال
 أن مواجه ااة األزم ااة يتطل اال ال ااتخلص م اان األسا االيل التقليدي ااة ،وابتك ااار نظ اام جدي اادة ّ
الظرو الجديدة المترتبة على التغيرات الفجائية لحدوث األزمة.
 أن مواجهااة األزمااة يتطلاال درجااة عالياة ماان الااتحكم فااي الماوارد واسمكانيااات المتاحااة وحساان توظيفهااا فااي
إطااار تنظيمااي يتساام بدرجااة عالي اة ماان االتصاااالت الفعالااة والتنسااي الموحااد بااين األط ا ار
باألزمة.

وفي تقسيم خر أضا

ذات العالقااة

صمحمد مجموعة أخر من الخصائص كما يلي صمحمد: 21.. ،

 المفاجرة العنيفة والمعقدة عند حدوث األزمة ،لما تحمله من تهديد خطير للوضع القائم.

 السرعة في تتابع األحداث ونتائجها ،مما يوّلد ضغطاً كبي اًر فيما يتصل بالوقت المتا للتعامل مع األزمة،
وعواقل وخيمة تصل إلى حد التدمير.

 أهمية اتخاذ قرار سريع وحاسم ومبدع.

 التشابك بين األسبال والنتائ وبين مختلع قو األزمة المايدة والمعارضة ،مما يزيد من تعقيد الموقع.
 حالااة ماان عاادم التركااد نتيجااة نقااص المعلومااات ،وقلااة المعرفااة ،وماان ثاام ضااعع القاادرة علااى التنبااا باتجااام
حركة األزمة ،مما يوّلد تشويشاً وغموضاً عالياً وصعوبة بالغة في اتخاذ القرار واختيار البديل األفضل.

 سيادة حالة من التوتر والقل والتشكك واسرباك والخو

 نقطة تحول مصيرية تحمل جانبي التهديد والفرصة معاً.
وأضا

من فقدان السيطرة.

صأبو فارة في تقسيم خر لخصائص األزمة ما يلي صأبو فارة: 2119 ،
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 نقص واضح في البيانات والمعلومات أثناء وقوع األزمة.

 تتسم األزمة بدرجة عالية من التعقيد والتداخل فور وقوعها.
 محدودية المدة الزمنية ل زمة ،فاألزمة ال تمتد لفترة طويلة روان امتدت فننها ال تصبح أزمة ،ويعتمد طول
األزمة بحسل رأي الباحثين على حجم المنظمة وطبيعة أعمالها.
 .5مراحل تطور األزمة

فيما يلي توضيح لمالمح كل مرحلة من مراحل األ زمة (أبو فارة)0222 ،

أ .مرحلة الميالد

فااي ظاال هااذم المرحلااة يكااون هناااك ب اوادر تلااو فااي األف ا تنااذر برخط اار غياار معروفااة وغياار محااددة

المعالم تماماً وغير واضحة االتجام ولم يتحدد أو يتضح المد الذي ستصل إليه هذم األخطار ،وتتصاع
هااذم المرحلااة بغيااال وعاادم تااوفر المعلومااات والبيانااات الكافيااة عاان األزمااة المرتقبااة فيمااا يتعل ا بتطورهااا

وتوقي اات انفجاره ااا .وتتطل اال ه ااذم المرحل ااة م اان إدارة المنظم ااة جه ااوداً مبكا ارة للتص اادي ل زم ااة وت ااداعياتها
المرتقبة من خالل إفقاد هذم األزمة عوامل نموها ومرتكزات قوتها ،وأن تبذل هذم اسدارة كل ما هو ممكن

من أجل القضاء على هذم األزمة في مهدها قبل أن تنمو وتتفاقم.

ب .مرحلة النمو (اإلتساع)

إذا لم تنجح إدارة المنظمة في التغلل على األزمة والقضاء عليها في مرحلة المايالد فانن هاذم األزماة
تنمو وتتطور وتدخل في مرحلة جديدة هي مرحلة النمو واستساع ،وفي هذة المرحلة لن تعد إدارة المنظمة

قادرة على إدارة األزمة وال يمكن تجاهل هذم األزمة ،فالتجاهل يترتل عليه أثار وخيمة على المنظمة وفي
هذم المرحلة يكون مطلوباً من إدارة المنظمة التدخل لمواجهة األزمة والتعاطي معها.

ت .مرحلة النضوج

قد تفشل إدارة المنظمة في مواجهة األزمة وعالجها في مرحلة النمو وهذا يحدث ناد اًر ،ويكون ماش اًر

على عدم كفاءة إدارة المنظمة وعدم فاعليتها فاي إدارة األزماات ،رواذا حادث ذلاك ،وفشالت اسدارة فاي إدارة

األزمااة والتعاااطي معهااا بنجااا فااي مرحلااة النمااو فاانن األزمااة ستصاال إلااى مرحلااة النضااوج ،وهااذا معنااام أن

األزمة قد بلغت ذروة قوتها وعنفوانها ،وباتت السايطرة عليهاا وعلاي أثارهاا صاعبة أو شابه مساتحيلة .وتجاد
المنظمة نفسها في حالة مان الصادام الشاديد ماع هاذم األزماة وتاداعياتها ،وتكاون أثاار األزماة ذات تارثيرات

كبيرة على المنظمة وقد تادي إلى إحداث تغييرات جوهرية كبيرة.
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ث .مرحلة التقلص (اإلنحسار)
تاادخل األزمااة إلااى هااذم المرحلااة وتباادأ بااالتقلص واسنحسااار بعااد أن يقااع التصااادم العنيااع ،فهااذا يااادي

إلى أن تتفكك هذم األزمة وتتفتت ،وتفقد األزماة جازءاً كبيارة مان قوتهاا وﻁاقتهاا ،ومان األماور التاي تشاجع
علي تراجع حدة األزمة إستجابة إدارة المنظمة للضغوﻁ الناجمة عن قوة األزمة ،والقيام بنحداث التغييرات

المطلوبة التي تكفل إنهاء هذم األزمة.

ج .مرحلة اإلختفاء

تاادخل األزمااة هااذم المرحلااة عناادما تفقااد بصااورة كاملااة أو شاابه كاملااة كاال قااو الاادفاع المحركااة لهااا

وتتالشي مكوناتها وعناصارها الفرعياة وينتهاي اسهتماام بهاا ويصابح الحاديث عنهاا كحادث تااريخي مضاي

وانقضااى ،والمطلااول هنااا هااو إعااادة البناااء ولاايس التكيااع مااع الواقااع الجديااد بعااد األزمااة .ألن إعااادة البناااء
تاادي إلااى عااالج األثااار والنتااائ واساترجاع كفاااءة المنظمااة وفاعليتهااا واكسااابها خبارات وقاادرات عاليااة فااي
إدارة أسبال هذا النوع من األزمات ونتائجها.

ويري الباحث أناه مان األهمياة علاى إدارة المستشافيات وقياداتهاا ،فهام ومعرفاة كال مرحلاة مان م ارحال

نشوء وتطور االزمات لما فاي ذلاك مان أهمياة فاي كيفياة إكتشاافها والتعامال معهاا ،حياث إن عادم معارفتهم

المرحاال قااد ياااثر علااي قاادرتهم علااي مواجهااة هااذم األزمااات روادارتهااا والااتخلص منهااا ،وكااذلك تضااع
بهااذم ا

المستشفيات نفسها أمام مفتارق ﻁرق ومواجهاة عنيفاة مان الممكان أن تفتاك بهاا ،لاذلك يكاون مان الضارورة
كيفيااة التعاماال مااع كاال مرحلااة ماان الم ارحاال السااابقة ،واالسااتعداد المسااب للمرحلااة التااي تليهااا حتااي تااتمكن

المستشفيات من العودة إلى وضعها الطبيعي قبل حدوث األزمة.
 .6أنواع األزمات

قسم الباحثون األزمات إلى العدياد مان األقساام ،حياث يقاوم كال باحاث بتقسايم األزماات مان زاوياة معيناة،

وهنا سو

يقوم الباحث بذكر بعضاً من هذم التقسيمات بما يتناسل مع البحث.

حيث قام صجاد الرل بتقسيم أنواع األزمات على أساس نطاق أو شادة مساتو وتارثير األزماات كماا يلاي صجااد
الرل: 21.1 ،

أ .األزمات الدولية
هي التي تاثر في معظم دول العالم وفي إطاار ماا يسامي بالعولماة مثال األزماة التمويلياة التاي حادثت فاي
عام ص ، 2117وأزمات المنظماات الدولياة مثال األزماات التاي تعرضات لهاا منظماة الصاحة العالمياة فيماا

يساامي بااننفلون از الطيااور والخنااازير وغيرهااا واألزمااات التااي ت ارتبط باااألمم المتحاادة والتحااديات التااي تواجههااا
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خاصااة فااي الموضااوعات العالميااة بالغااة التعقي ااد مثاال القضااية الفلسااطينية ،اسيرانيااة ،البوساانة والهرس ااك،

وكوريا.

ب .األزمات اإلقليمية
تاااثر بشااكل أكباار علااي اقلاايم محاادد مثاال قضااايا وأزمااات المغاارل العربااي ،القضااايا واألزمااات اسفريقيااة

والحرول األهلية بها ،أزمة النمور اآلسيوية ،قضية الشرق األوسط ،الصراع العربي اسسرائيلي.

ت .األزمات القومية

هي التي تحدث على مستو دولة ماا دون غيرهاا مثال أزماة الايمن ماع تنظايم القاعادة والحاوثيين وأزماات

الحكاام فااي مختلااع الاادول الناميااة والمتقدمااة ،قضااايا التاارمين االجتماااعي والصااحي فااي أمريكااا ،قضااايا الجهاال

واألمية وانخفا

مستويات المعيشة في كثير من الدول النامية.

ث .أزمات الشركات ومنظمات األعمال

ارن
ساواء كاناات علااى المسااتوي القااومي أو الاادولي ،الشااركات متعااددة الجنساايات مثاال أزمااات شااركات الطيا ا

أوقات الحرول ،األزمات التي تتعار

لهاا شاركات الساياحة ،األزماات التاي تتعار

لهاا بعا

المصاانع مان

نقص المواد الخام أو عدم كفاية التمويل أو الكساد وعدم البيع أو مشكالت التوظيع وهكذا.

ج .األزمات الفردية

هااي التااي يتعاار

اور عليااه أو عل اى أف اراد أس ارته مثاال الفصاال ماان
لهااا الفاارد ويكااون تاارثير األزمااة مقصا ًا

العمل ،األزمات الصحية ،األزمات المالية ،القتل ،التشريد ،التعر

لالبتزاز والتهديد وما أكثرها.

كما قام صماهر بتقسيم أنواع األزمات كما يلي :صماهر0224 ،

أ .األزمات المادية أو المعنوية

 األزمات المادية :هي األزمات ذات الطابع اسقتصادي ،والمادي ،والكمي ،وقابلة للقياس ،ويمكان د ارساتها
والتعاماال معهااا مادي ااً وبااردوات تتناساال مااع طبيعااة األزمااة وماان أمثلتهااا :أزمااة الغااذاء ،أزمااة الااديون ،أزمااة

العمالة.

 األزمات المعنوية :هي األزمات ذات طابع نفسي ،وشخصي ،وغير ملموس ،وال يمكان اسمسااك بربعادهاا
بسهولة ،وال يمكن راية أو سماع األزمة ،بل يمكن الشعور بهاا .ومان أمثلتهاا :أزماة الثقاة ،تادهور الاوالء،

عدم إرضاء رواستياء العاملين ،تدهور اسنتماء ،إنخفا
ب .األزمات البسيطة أو الحادة

الرو المعنوية.

 األزمااات البساايطة :وهااي األزمااات خفيفااة التاارثير ،ويسااهل معالجتهااا بشااكل فااوري وس اريع .وماان أمثلتهااا:
إضرال عمال أحد األقسام ،اسشاعات الداخلية المحدودة.
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 األزمات الحادة :وهي األزمات التي تتسم بالشادة والعناع وقهار الكياان اسداري للمنظماة وتقاوي
ومن أمثلتها :إضرال شامل لكل العاملين بالمنظمة ،عداء من دولة خارجية.

أركاناه.

ت .األزمات الجز ية أو العامة

 أزمات جزئية :وهي أزماات تطاال جازءاً مان كياان المنظماة أو النظاام ،ولايس كلاه ،ويكاون الخاو
إستمرار األزمة قد يمتد إلى باقي أجازاء النظاام .ومان أمثلتهاا :إعتصاام لابع
تدهور العمل في أحد األقسام ،إنخفا

مان أن

العااملين فاي أحاد األقساام،

الرو المعنوية.

 أزمات عامة :وهاي أزماات تغطاي كافاة أجازاء النظاام صساواء كانات شاركة أو منظماة أو دولاة  ،وهاو يااثر
على كافة أط ار

النظام وأشخاصه ومن أمثلتها :إضرال عام لكافة الموظفين والعاملين بالمنظمة.

ث .أزمات وحيدة أو متكررة

 األزمات الوحيدة :هي أزمات فجائية ،غير دورية ،وغير متكررة ،ويصعل التنبا بوقوعها ،وعادة ما يكون
هناك أسبال خارجة عن اسرادة هي التي تادي إليها.

 األزمات المتكررة :فهي أزماات تتسام بالدورياة والتكارار وأنهاا تحادث فاي مواسام أو دورات يمكان التنبار بهاا،
وبالدراسة والبحث يمكن تحديد متي ستقع األزمة ودرجة حدتها ،وبالتالي يمكن السيطرة عليها.

ج .أنواع األزمات وفقاً لمرحلتها في دورة الحياة

لكل أزمة دورة حياة تشبه دورة حيااة اسنساان ،وأسااليل التعامال ماع األزماة يعتماد علاى معرفتاك بالمرحلاة

التي تمر بها األزمة ،وهناك أربع مراحل لدورة حياة األزمة هاي :مرحلاة النشارة ،مرحلاة النماو ،مرحلاة النضا ،

مرحلة اسنحسار.

ثانياً إدارة األزمات

 .8مفهوم إدارة األمات
لق ااد تعا اددت مف اااهيم إدارة األزم ااات ب اانختال

وجه ااات نظ اار الكت ااال والب اااحثين ونظا ارتهم ح ااول كيفي ااة تن اااولهم

لموض ااوع إدارة األزم ااات ،وعل ااى ال اارغم م اان ه ااذا اسخ ااتال

المشااتركة فااي تحديااد هااذا المفهااوم ،وماان هنااا سااو
األزمات ،على النحو التالي:

إال أن ااه يوج ااد العدي ااد م اان أوج ااه الش اابه والس اامات

يقااوم الباحااث بعاار

بع ا

ماان المفاااهيم الخاصااة بااندارة

حيث عرفها Crandallبرنها" :الطريقة أو المرحلة التي تستخدمها المنظمة لمواجهة األزمات التي حادثت،

حيث تتركز الجهود في هذم المرحلة على معالجة األزمات واستئنا
).(Crandall, 2014
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العمليات واسجراءات برسرع وقت ممكن"

وعرفهااا أبااو العااال برنهااا" :إساالول إداري للتعاماال مااع األزمااات باسااتخدام أساااليل منهجيااة علميااة سااليمة
تتمثاال فااي التخط ايط ،والتنظاايم ،والتوجيااه ،والمتابعااة وتشااكيل أعضاااء فري ا األزمااات والقيااادة ونظاام استصااال
والمعلومات والتقويم" صأبو العال. 0213 ،

عرفها  Panosبرنهاا" :المحاولاة الممنهجاة لتعرياع وتحدياد األزماات المحتملاة واتخااذ إجاراءات وقياساات
وي ّ
لمنع حدوثها واحتواء ترثيرها والتخلص من ثارها"). (Panos, 2013

فالعملي ااة اسداري ااة م اان وج ااه نظ اار العل ااي ه ااي" :عملي ااة مس ااتمرة ته ااتم باألزم ااات المحتمل ااة رواع ااداد الما اوارد

للتعامل مع األزمات بكفاءة وفاعلية ودراسة أسبال األزماة الساتخالص النتاائ لمناع حادوثها أو تحساين طارق

التعامل معها مستقبالً" صالعلي. 0210 ،

ويااري الرضاايع إدارة األزمااات برنهااا :عمليااة إداريااة متمي ازة ،ألنهااا تتعاار

لحاادث مفاااج  ،وألنهااا تحتاااج

لتصرفات حاسمة سريعة تتف مع تطورات األزمة وبالتالي يكون سدارة األزمة زمام المبادأة في قيادة األحاداث

والترثير عليها وتوجيهها وفقاً لمقتضيات األمور صالرضيع. 0211 ،

ويعرفهااا حسااان والعجمااي برنهااا" :تمثاال إط اار عماال يفيااد فااي فحااص وفهاام المواقااع المفاجئااة وغياار المتوقعااة،
والتي تحمل بين طياتها الضغوط الشديدة والرف

والهدم للنظام القائم " صحسان والعجمي. 0212 ،

في ضوء ما سبق يعتبر الباحـث إدارة األزمـات بأنهـا عملياة إدارياة غيار إعتيادياة ،تتمثال فاي مجموعاة
م ا ا ا ا ا ا ا ا ان اسج ا اراءات االستثنائية ،التاي تتجااوز المهاام اسدارياة اليومياة ،والتاي ياتم تنفياذها فاي المواقاع الفجائياة
الغير متوقعاة ،والتاي تتطلال قا اررات حاسامة وساريعة ،والتاي تهاد

مان خاللهاا المنظماة مواجهاة األزماات فاي

انتهاء بما بعد األزماة ،بهاد
مراحلها الثالث سواء قبل وقوعها أو أثناء وقوعها و ً
والتخلص من ثارها ،واستعادة النشاط االعتيادي للمنظمة.

مناع حادوثها واحتاواء ترثيرهاا

 .0الفرق بين إدارة األزمات واإلدارة باألزمات

بماا أن األزمااة هاي موقااع طاارئ ومفاااج ينات عنااه ردة فعال إنسااانية يانجم عاان زعزعاة إسااتقرار الوضااع

الراهن ،فنن هناك نوعان من اسدارة تقوم بالتصدي ل زمة األولى هي اسدارة باألزمات ،وتعني القياام بنحاداث

أزمااة للضااغط علااي المجااالس اسداريااة لتحقي ا مطالاال معينااة ،أي التساابل فااي إحااداث أزمااة لتحقي ا أهاادا

معينة ،واسدارة باألزمات تعني ذلاك النشااط الاذي تقاوم باه اسدارة كارد فعال لماا تواجهاه مان تهديادات وضاغوط
ناجمة عن األزمة ،فهي تترك األمور واألحاداث تتاداعي حتاي تقاع األزماة ،روايجادهاا كوسايلة للتغطياة والتموياه
علي المشاكل القائمة لدي الفرد أو المنظمة ،ويتم ذلك من خالل التخطيط لخلا األزماة ،ثام إساتغالل الفارص

التي تنت عنها ،وأما إدارة األزمات أن يدير شخص ما األزمة ،ويتخذ اسجراءات المناسابة لمواجهاة األزماات،
وذلك سنهاء تلك األزمات ،والخروج منها برقل األضرار والخسائر ،وقد ينت نوعان من اسدارة باألزمات روادارة
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األزمااة ،بحيااث تساابل فئااة أحااداثاً تااادي إلااي أزمااة ص إدارة باألزمااات بينمااا تقااوم فئااة أخااري كالماادير أو مجلااس

اسدارة بالعمل على حل األزمة روانهائهاا ،وأخيا اًر يمكان القاول أن إدارة األزماات تقاوم بنتخااذ اسجاراءات الالزماة

لمعالجة األزمات ،والتخلص منها بفعالية وكفاءة عاليتينصالحريري. 0222 ،

ويبين كال من صزري وعقون في الجدول رقم ص 7الفرق بين كل من إدارة األزمات واسدارة باألزمات.
جدول رقم ()2

الفرق بين إدارة األزمات واإلدارة باألزمات

مجال المقارنة
التعريف

اإلدارة باألزمات

إدارة األزمات

كيفيا ا ااة التغلا ا اال علا ا ااى األزما ا ااة با ا اااألدوات العلميا ا ااة تقااوم علااى افتعااال األزمااات روايجادهااا

اسداري ااة المختلف ااة وتجن اال س االبياتها واالس ااتفادة م اان م اان ع اادم كوس اايلة للتغطي ااة والتموي ااه

إيجابياتها.

على المشاكل القائمة.

الهدف منها

محاولة حل األزمة نهائياً.

إفتع ااال أزم ااة ماقت ااة لمحاول ااة التقي اايم

منهأ المعالجة

اس ا ااتخدام األس ا االول العلم ا ااي ف ا ااي اسدارة صتخط ا اايط ،افتع ااال أزم ااة وهمي ااة واالس ااتفادة م اان

على أزمة قائمة.

تنظا اايم ،رقابا ااة والبعا ااد عا اان االرتجاليا ااة والعش ا اوائية خاص ا ااية س ا اايكولوجية ،تعتم ا ااد عل ا ااى

وانفعاالت الخطة.
المراحل

نسيان مشاكلة تاتم عان طريا إحاالل

مشكلة بديلة.

إشا ا ا ااارات اسنا ا ا ااذار ،اسسا ا ا ااتعداد والوقايا ا ا ااة ،احت ا ا ا اواء اسع ا ا ا ااداد لم ا ا ا اايالد األزم ا ا ا ااة ،إنم ا ا ا اااء
األضرار والحد منها ،استعادة النشاط ،التعلم.

وتص ا ااعيد األزم ا ااة المواجه ا ااة العنيف ا ااة

والحا ا ا ااادة ،الس ا ا ا اايطرة عل ا ا ا ااى الكي ا ا ا ااان

اسداري للخصا اام ،تهدئا ااة األوضا اااع،
سلل روابراز الطر األخر.

التوقيت

غير محدديتسم بالمفاجرة في أغلل الظرو

محدد مسبقاً ويتسم بالترتيل

التهديد

غير إرادي.

إرادي ومخطط وله دور.

نوع األزمة

أزمااات قدريااة ،أزمااات ماان صاانع اسنسااان صسياسااية ،من صنع اسنسان فقط.

المخطط.

إقتصادية ،دولية ،عسكرية ،اجتماعية .

المصدر زريق ،كمال وعقون ،عبد السالم" .)6100( ،سياسات إدارة األزمة المالية العالمية".
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 .3مراحل إدارة األزمة

ويري الكثير من الباحثين والكتال أن إدارة األزمة تمر بالمراحل التالية:

أ .مرحلة إكتشاف إشارات اإلنذار المبكرصالحمالوي: 1115 ،

عااادة مااا ترساال األزمااة قباال وقوعهااا بفت ارة طويلااة سلساالة ماان إشااارات اسنااذار المبكاار أو األع ا ار

التااي

تتنب باحتمال وقاوع األزماة ،وماا لام يوجاه االهتماام الكاافي لهاذم اسشاارات فمان المحتمال جاداً أن تقاع األزماة،

وباسضافة إلي ذلك فنن كل أزمة ترسل إشارات خاصاة بهاا ،وقاد يصاعل التفرقاة باين اسشاارات الخاصاة بكال

أزمة علي حدة ،وعلي سبيل المثال فقد تكون الكتابة علي الجدران أو في بع

األمااكن الخاصاة ماثالً تعبيا اًر

عن غضل في صدور بع العاملين ،أو ربما ال تحمال هاذا المعناي إطالقااً ،وربماا تعناي زياادة عادد أعطاال
األالت فجرة إشارات إنذار مبكر لعمليات تخريل داخلي متعمد ،أو ربما تكون نتيجاة لوجاود عياول فاي الماواد
تحت التصنيع.

وقد لوحظ أن المديرين بالمنظمات المستهدفة ل زمات على درجاة عالياة مان المهاارة فاي حجال إشاارات

اسنذار التي تتنبر بقرل وقاوع األزماات ،بينماا يتاوافر لادي الماديرين فاي المنظماات المساتعدة لمواجهاة األزماات

مهااارات عاليااة فااي الشااعور بريااة إشااارات حتااى روان كاناات خافتااة واألسااوء ماان ذلااك أن المااديرين بالمنظمااات
المستهدفة ل زمات ال يتعمدون حجل إشارات اسنذار فحسل ولكنهم يعاقبون حملة األخبار السيئة.

ب .االستعداد والوقاية

تهتم هذم المرحلة أيضاً بفترة ما قبل األزمة ويجال أن يتاوفر لادي الماسساة فاي هاذم المرحلاة إساتعدادات

وأساليل كافية للوقاية من األزمات وبالتاالي مواجهتهاا قبال أن يساتغلها الخصاوم فاي إلحااق الضارر بالماسساة

وتتضاامن بااذلك أقصااي مااا يمكاان لتجناال وقااوع األزمااات واسسااتعداد بطريقااة أفضاال للمواجهااة صعبااد المجيااد،

. 0211

ت .إحتواء األضرار أو الحد منها

فاي هااذم المرحلااة يااتم إحتاواء األثااار الناجمااة عان األزمااة ،وعالجهااا لتقلياال الخسااائر ،وبااذلك يكااون الهااد

من هاذم المرحلاة هاو إيقاا

المنظمة صبركات. 0210 ،

سلسالة التارثيرات الناجماة عنهاا وعازل األزماة لمنعهاا مان اسنتشاار فاي بقياة أجازاء

ث .إستعادة النشاط

وهااي تش اامل إع ااداد وتنفي ااذ با ارام ج اااهزة أختب اارت بالفعاال ،وتتض اامن ه ااذم المرحل ااة جوان اال منه ااا محاول ااة
إستعادة األصول الملموسة والمعنوية التي فقادت ،والتاي يجال أن تاوفر للمنظماة خطاط طويلاة وقصايرة األجال
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سعادة األوضاع لما كانت عليها قبل األزمة رواستعادة مستويات النشااط ،فهاذم المرحلاة تمثال عملياة تارميم لماا

حدث صعبد المجيد. 0211 ،

ج .التعلم

المرحلة األخيرة هي التعلم المستمر رواعادة التقييم لتحسين ما تم إنجازم في الماضي ،حيث أن التعلم يعاد
أم اًر حيوياً ،غير أناه ماالم للغاياة ويثيار ذكرياات مالماة خلفتهاا األزماة ،ولكاي ياتعلم المارء فنناه يجال أن يكاون
علي إستعداد لتقبل القل دون اسستسالم للفزع ،إن إستخالص دروس مستفادة من كارثة أو أزماة رهان بتاوافر

حس مرهع لدي اسنسان يجعله يقدر معانام الغيار ويتصاور نفساه أو أحال النااس إلياه يمارون بتجرباة الغيار،
والتعلم ال يعني تبادل استهامات ،أو إلقاء اللوم علي الغير وتحميلة المسائولية ،أو البحاث عان كابا فاداء ،أو

إدعاء بطوالت كاذبة صالحمالوي. 1115 ،
وباارغم االخااتال

فااي تقساايم م ارحاال إدارة األزمااات عنااد الباااحثين إال أن هناااك قاسااماً مشااتركاً بياانهم وهااذم

المراحل تعتمد على ثالثة أسس على النحو التالي:

أ .مرحلة ما قبل األزمة

هي المرحلة التي تنذر بوقوع األزمة وهي غالباً ما تكون مرحلة تتبلور فيها مشكلة وتتفاقم حتى تنت هذم

األزمة وهي تتطلل عدداً كبي اًر من اسجراءات واالستعدادات التس تسهم في مواجهة األزمة صقطيا. 0211 ،
ب .مرحلة التعامل مع األزمة

يحدد صأبو فارة مجموعة من المتطلبات للتعامل مع هذم المرحلة بنجا وهي كالتالي صأبو فارة: 0221 ،

 تحديد الموارد المتاحة في الماسسة والتي يمكن أن تستخدمها اسدارة في مواجهة األزمة.
 تحديد نوعية وأعداد األفراد الالزمين للتعامل مع قو األزمة.
 تحديد األهدا

المرحلية التي تتيح سدارة المنظمة إمكانية تحديد المهام واألنشطة الالزمة للتعامل

المرحلي مع األزمة.

 توخي الدقة في التعامل مع األزمة.
ت .مرحلة ما بعد األ زمة

هي مرحلة محاولة عالج األثار الناجمة عن تلك األزمة رواعادة بناء ماا تام تادميرم ووضاع الضاوابط لعادم
تكرارها باسضافة إلى اسستفادة من دروس األزمة في األحداث المستقبلية صبركات. 0210 ،
كمااا تناااول الباااحثون نماااذج متقاربااة سدارة األزمااات علااى ماادار الساانوات الماضااية ،حيااث ساايقوم الباحااث

بعار

بعضااً مان هااذم النماااذج ماع الفتارة الزمنيااة التاي ظهاارت بهااا ،حياث رأي الباحااث أنااه مان المفياد عاار
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هذا الجدول لتوضيح األراء المختلفة لمراحل إدارة األزمات .ويمكن اسطالع علاى بعضاها مان خاالل الجادول

التالي:

جدول رقم ()5

مراحل إدارة األزمات

النموذج

الباحث

 .1التلطيـــــف تحدي ا ااد المشا اااكل واألوض ا اااع الحرجا ااة ،تق ا اادير األخط ا اار األكث ا اار
إحتم اااالً ،تحلي اال السا ايناريوهات ونم اااذج التنب ااا ،مراجع ااة األزم ااات المماثل ااة،
تحديد اسمكانات الالزمة ،توفير أنظمة مراقبة مستمرة.

)(Gladu,2004

 .0اإلســــتعداد (التهي ــــة) وضا ااع خط ا اة العمليا ااات واستصا اااالت ،تكا ااوين فري ا ا
اسساتجابة ،تعياين الشاركاء ،تاوفير التساهيالت ومعادات استصااالت ،التادريل
والتمرن على الخطط.

 .3اإلســــتجابة تق اادير الوض ااع الح ااالي ،تفعي اال خط ااط العملي ااات ،تفعي اال خطا اة
استصاالت ،اسستفادة من وسائل اسعالم ،إختيار المتحدث الرسمي.

 .6استعادة النشاط :اسعالن الرسمي برن األزمة انتهت ،إبقاء االتصال بوسائل
اسعا ااالم والمنظما ااات ذات العالقا ااة ،تقا ااديم الا اادعم للعا اااملين ،تقا اادير الا اادروس

المستنبطة.
)(Ritchie, 2005

 .1التطوير اتخاذ التدابير الوقائية من خالل عمليات المسح والتطوير.
 .0التنفيذ تطبي االستراتيجيات عند حدوث األزمة.

 .3التقييم تقييم كفاءة االستراتيجيات المطبقة سجراء التحسينات المستمرة في
إستراتيجيات إدارة األزمة.
)(Ocal et al, 2006

 .1إدارة ما قبل األزمة تحليل المشاكل ،تحديد األسبال ل زمات المحتملة.

 .0إدارة أثناء األزمة تشكيل فرق العمل ،تطبي أساليل صالعصع الذهني-
شجرة الق اررات-أسلول دلفي ستخاذ الق اررات ،تجنل الترثير السلبي على
معنويات العاملين.

 .3إدارة ما بعد األزمة تحليل الوضع الحالي للمنظمة ،التوجهات الحديثة
للمنظمة يجل أن تقرر من خالل تحليل ترثيرات األزمة على المنظمة،

استخدم معلومات التغذية العكسية حول األداء لتحديد السياسات الجديدة

للمنظمة.
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 .1الوقاية من األزمة :أنشطة التلطيع والتخطيط الالزمة.

)(Runyan, 2006

 .0االستجابة ل زمة :كافة الق اررات والجهود المبذولة للتخفيع من أثار األزمة.
 .3إعادة التوازن :األنشطة المتعلقة بالبحث لتقليل ترثيرات األزمة والتعلم من
األحداث.

)(Coombs, 2007

 .1ما قبل األزمة :إشارات اسنذار صتحديد إشارات اسنذار المبكرة ،جمع وتحليل

المعلومات -الوقاية من األزمة صتقليل إشارات الخطر ،معرفة مستوي الخطر
-االستعداد ل زمة صتطوير خطط األزمات واختبارها وتحديثها ،اختيار وتدريل

فري األزمة ،تحديد هيكلة االتصاالت .

باألزمة صتحديد األزمة -االستجابة ل زمة صاعتماد

 .0خالل األزمة :االعت ار

خطط رواجراءات لتقليل أثارها الجانبية .
 .3بعد توقع األزمة :استعادة التوازن صالتصرفات المتخذة لحل المشاكل الناتجة عن
األزمة تقويم إدارة األزمة صإدراك ومعاينة األزمة لمنعها من األستمرار ،دراسة

األخطاء للتعلم منها -تحسين األداء واالستعداد ل زمة القادمة.

المصدر أبو حجير ،طارق" .)6102( .القيادة اإلستراتيجية ودورها في إدارة المخاطر واألزمات

يالحااظ الباحااث االخااتال

دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية الفلسطينية".

فااي تقساايم م ارحاال إدارة األزمااات عنااد الباااحثين فماانهم ماان قساام م ارحاال إدارة

األزمااات إلااى خمااس م ارحاال وهااي صمرحلااة إكتشااا

إشااارات اسنااذار المبكاار ،مرحلااة اسسااتعداد والوقايااة ،مرحلااة

إحتواء األضرار أو الحد منها ،مرحلة إستعادة النشاط ،مرحلة التعلم ومنهم من قسمها إلى ثالثة م ارحال وهاي

صمرحلة ما قبل األزمة ،مرحلة التعامل مع األزمة ،مرحلة ما بعاد األزماة وياري الباحاث أن التقسايم الثااني هاو
األكثاار وضااوحاً وتااداوالً رواسااتخداماً فااي األبحاااث حيااث أن هااذا التقساايم يشاامل جميااع الم ارحاال الخمااس السااابقة

حيث أن:

إشارات اسنذار المبكر واسستعداد والوقاية .

 مرحلة ما قبل األزمة تجمع مرحلتي صإكتشا

 مرحلة التعامل مع األ زمة تشمل صمرحلة إحتواء األضرار أو الحد منها .
 مرحلة ما بعد األزمة تجمع مرحلتي صإستعادة النشاط ومرحلة التعلم .
 .4أهداف إدارة األزمات

سدارة األزمات العديد من األهدا

األهدا

كما يلي:

التي تناولها الباحثون والكتال ،وسو
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يقوم الباحث بعر

أهم هذم

يوضح صبركات أهدا

إدارة األزمات بالنقاط التالية صبركات: 0210 ،

 توفير القدرة العلمية على استقراء مصادر التهديد والتنبا باألخطار واالستغالل األمثل للموارد واسمكانيات
المتاحة للحد من ترثيرها الضار.

 تحديد األدوار روادارة األزمة وقت األمان ووقت األزمة.
 توفير االمكانات المادية لالستعداد والمواجهة وسرعة إعادة التعمير وبرقل التكاليع.

 االستعداد لمواجهة األزماة مان خاالل التنباا بالمشاكالت والمحافظاة علاى ثقاة جمياع األطا ار
استصال الفعالة.

وتاوفير نظام

 التعام اال الف ااوري م ااع األح ااداث لوق ااع تص اااعد وتحج اايم األزم ااة م اان خ ااالل تحلي اال نق اااط الق ااوة والض ااعع
واالستعداد المستمر للتعامل مع األزمة.

ويلخص صالرضيع أهدا

إدارة األزمات في النقاط األتية صالرضيع 0211 ،نقال عن صأبو سلوت: 0215 ،

 تااوفير القاادرة العلميااة علااى اسااتقراء وتنبااا مصااادر التهديااد الواقعااة والمحتملااة واالسااتغالل األمثاال للم اوارد
واسمكانيات المتاحة للحد من أثار األزمة.

 تحديد دور كل األجهزة المعنية لتنظيم روادارة األزمة روانشاء مركز لقيادة العمليات.
 توفير القدرات العملية واسمكانات المادية لالستعداد والمواجهة.
 العمل على تقليل الترثير السلبي والضار ل زمات على األفراد والجماعات.

 وقاية األحياء والممتلكات في مكان األزمة والتخفيع من المعانام خالل فترتها.

 العمل على العودة إلى الحالة الطبيعية من خالل مجموعة خطوات رواجراءات االستعادة.
ويذكر صالحريري أهدا إدارة األزمات على النحو التالي صالحريري: 0212 ،
 التنبا واسحساس باألزمة قبل وقوعها.

 وضع خطة مستقبلية متكاملة للتعامل مع األزمات.

 معالجة األزمات والقضاء على المشكالت في حالة حدوثها.

 رفع التقارير والمعلومات المهمة باستمرار إلى مستويات اسدارة العليا
 تخفيع حالة الخو

والذعر كنجراء عملي سريع لمواجهة الخطر.

 ايجاد القدرة علي تحمل المصاعل والمتاعل والتدرل على مواجهة األزمات دون خلل.
 التفكير والتخطيط العلمي للتغلل على المشكالت اسدارية واألزمات.
 التخفيع من حدة األزمات والعمل على تخفيع أثار شدة األزمة.
 التجهيز واسستعداد الكامل لمواجهة األزمات المحتملة.
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 تدريل الموظفين والعاملين واسداريين على الشادة والثقاة والشاجاعة فاي اساتخدام الحلاول لمواجهاة األزماات
وحل المشكالت.

 توجيه إرشادات التحذير سحتمال وجود مخاطر محتملة الحدوث مع تقديم الحلول للتصدي ل زمات.
 .5معوقات عمل إدارة األزمات
على الرغم من إهتمام اسدارة العليا بالمنظمات بعمليات إدارة األزمات وتطويرها ،إال أنه يوجد العديد مان
المعوقات التي تحد من فاعلية عمل هذم اسدارات ومن هذم المعوقات ما يلي:

حيث قام صأبو عزيز بحصر مجموعة من العوامل التي تعمال علاى إعاقاة عملياة إدارة األزماات وصانفها

على النحو التالي صأبو عزيز: 0212 ،

أ .معوقات إدارية وتشمل العوامل اسدارية من تخطيط ،فعالية في اتخاذ القرار ،توافر البيانات والمعلومات.

ل .معوقات تنظيمية وتشمل العوامل المتعلقة بالهيكل التنظيمي من توفر هيكل تنظيمي واضح الصالحيات
وقنوات اتصال تنظم التواصل بين المستويات اسدارية المختلفة ووالء وظيفي غير متزن نتيجة سزدواجية

الوالء الوظيفي.

ت .معوقات مادية متعلقة بمدي توافر المخصصات المالية النقدية والخدمات المساندة.

ث .معوقات بشرية متعلقة بمدي توافر الكوادر البشرية الماهلة في المجال الفني والمهني والمجال اسداري.
كما قسمت المعوقات التي قد تعرقل عملية إدارة األزمة عن تحقي أهدافها إلى أربعة أصنا

وهي:

أ .المعوقات اإلنسانية وهي المعوقات التي تتعل بالطبيعة اسنسانية ل فراد والثقافة التنظيمية السائدة في
الماسسة ،ومن هذم المعوقات صدقامسة: 1118 ،

 اسيمان بعبارة أن هذا لن يحصل لنا ،فعادة ما يتجنل األفراد التفكير في عملية التخطيط ل زمة ألنهم
يستبعدون إمكانية حدوث تلك األزمة.

 القصور في فهم مكامن الخطر سواء من قبل الموظع أو المدير وبالتالي فنن األزمة تترزم دون االلتفات
إليها.

 االعتماد الزائد على رأي الجماعة واسيمان بعبارة ال يمكن أن أكون مسئوالً عن هذا بمفردي.
 االعتقاد من بع
المنظمة.

األشخاص أن عملية إدارة األزمة ليست ذات أهمية وأنها ليست جزءاً أساسياً في

 التعامل مع كافة األزمات رغم تباينها بنفس المنه .

ل .المعوقات التنظيمية وتتعل هذم المعوقات بالجوانل التنظيمية ،ومنها صدقامسة: 1118 ،
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 عدم وجود تحديد واضح للسلطة والمسئولية في الماسسة.
 اختال

الثقافات والخلفيات االجتماعية بين األفراد.

 ضعع دعم وترييد اسدارة العليا ،ومحدودية فهم واستيعال المدراء ألساليل عملية إدارة األزمة.
 ضعع سياسات الترهيل والتدريل في مجال إدارة األزمات.

 عدم كفاية الصالحيات الممنوحة إلى الجهات المعنية للتعامل مع األزمات.

ت .المعوقات المتعلقة بالمعلومات صالزواهرة: 0221 ،
 تعر

المعلومات للتحريع والتشويه في أثناء انتقالها داخل وخارج الجهاز اسداري.

 صعوبة تشخيص دقة المعلومات وضمان مصدر صحتها في ظرو
ث .المعوقات المتعلقة باالتصال صدقامسة1118 ،

األزمات.

 صعوبة في عملية نقل وتبادل المعلومات داخل وخارج المنظمة.
 محدودية استخدام أجهزة االتصال الحديثة للتصدي ل زمات.

 عدم اضطالع األفراد ذوي األهمية في المنظمة على تطورات األحداث مما يادي إلى صعوبة السيطرة
على األزمة.
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ملخص المبحث
مااع إزدياااد عاادد األزمااات التااي تماار بهااا كافااة قطاعااات المجتمااع ساواء القطاااع العااام او الخاااص ،كنتيجااة

للتغيرات السريعة والمتالحقة والمفاجئاة التاي تصايل هاذم المجتمعاات والتاي باألغلال تكاون ألسابال إجتماعياة
أو إقتصااادية أو بيئيااة أو سياسااة ،أصاابح هناااك الحاجااة للتعاار بشااكل أكثاار قربااً علااي موضااوع األزمااة روادارة

األزمات وهوا ما تطرقنا إليه في مبحثنا الساب .

يعتبر مفهوم األزمة روادارة األزمات من المفاهيم الحديثة والتي إزداد الحديث عناها في األونة األخيرة لماا

لهاا ماان أهميااة كبيارة فااي نجااا المجتمعااات لاسااتعداد المسااب لمواجهااة هااذم األزمااات والتعاماال معهااا فااي حااال

حاادوثها والخااروج منهااا برقاال الخسااائر ،وهاوا مااا تطرقنااا إليااه فااي تعريفنااا ل زمااة روادارة األزمااات ،والتفريا بينهااا
وبين بع الظواهر األخر كالكارثاة والمشاكلة والصاراع والتهدياد والقاوة القااهرة ،كماا تام التفريا باين مفهاومي
إدارة األزمات واسدارة باألزمات وذلك ل ختالط الكبير بين المفهومين لدي الباحثين.

ونتيجااة لتعاادد أساابال حاادوث هااذم األزمااات فكااان ماان المهاام التطاارق إليهااا والتعاار عليهااا فااي محاولااة

لتجنل الوقوع بها ،روان أختلفت األزماات فاي مسامياتها فننهاا ال تازال تشاترك فاي نفاس الخصاائص مان التعقياد
والتداخل والغمو .
كما أن هناك مراحل معينة تمر بهاا األزماة مناذ لحظاة نشارتها والباوادر التاي تظهار فاي األفا كمقادمات

لحاادوثها إلااي مرحلااة نموهااا ونضااوجها إلااي مرحلااة الااتقلص واسختفاااء ،ولكاال مرحلااة ماان هااذم الم ارحاال م ارحاال

إخااري سدارة هااذم األزمااات فهناااك مرحلااة مااا قباال األزمااة وهااي التااي تتعاماال مااع األزمااة فااي مرحلااة نشااوئها،
ومرحلااة التعاماال مااع األزمااة وهااي التااي تتعاماال مااع األزمااة فااي مرحلااة نموهااا ونضااوجها ،وأخيا اًر مرحلااة مااا بعااد

األزمة وهي التر تتعامل معها في مرحلة تقلصها رواختفائهاا ،روان أختلفات مساميات م ارحال إدارة االزماات فننهاا
في النهاية تنحصر ضمن الثالث مراحل السابقة.
وكان من المهم التطرق إلي موضوع أهدا

إدارة األزمات وتوضيح ما نسعي إليه من خالل تعرفنا علي

إدارة األزمااات وأهميتااه فااي حياتنااا ،وأخي ا اًر ذكرنااا المعوقااات المختلفااة سدارة األزمااات فااي محاولااة لتجناال هااذم
المعوقات عند إدارتنا ل زمات المختلفة.
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المبحث الثالث

المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية

مقدمة

تقدم خدمات رعاية المرضي فاي مستشافيات قطااع غازة مان خاالل  3جهاات رئيساية وهاي و ازرة الصاحة،

وو ازرة الداخلية واألمن الوطنيصالخدمات الطبية  ،والماسسات غير الحكومية ،وتعتبر و ازرة الصحة الفلسطينية
المقدم الرئيس لخدمات رعاية المرضي في مستشافيات قطااع غازة ،والتاي تعمال تحات ظارو

إساتثنائية تتمثال

فااي الحصااار "اسس ارائيلي" المسااتمر علااي قط ااع غ ازة منااذ عااام ص (0224والااذي يمثاال إنتهاك ااً واضااحاً لحقااوق
اسنسااان بشااكل عااام وياانعكس بصااورة واضااحة علااي جميااع القطاعااات وفااي أرسااها القطااع الصااحي متمااثالً فااي
نقص إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية واألجهزة الطبية ص4)0214 ،http://www.moh.gov.ps
وله ااذا س ااو

يق ااوم الباح ااث بع اار

الرسالة ،المبادئ العامة ،األهدا

نب ااذة عام ااة ع اان و ازرة الص ااحة الفلسا اطينية تش اامل ك ااال م اان صالراي ااة،

اسستراتيجية  ،ومن ثم سو

الحكومي ااة الفلسا اطينية ف ااي قطا ااع غا ازة ،وأخيا ا اًر س ااو

يع اار

ياتم عار

نباذة عاماة عان كافاة المستشافيات

الباح ااث نب ااذة مختصا ارة ع اان كب ااري المجمع ااات

والمستشاافيات الحكوميااة الرئيسااية فااي المحافظااات اسداريااة الخمسااة لقطاااع غازة وهااي :صمجمااع الشاافاء الطبااي،

مجمااع ناصاار الطبااي ،مستشاافي شااهداء األقصااي ،المستشاافي األوروبااي ،المستشاافي األندونيسااي والتااي تمثاال
عين ااة ه ااذا البح ااث ،وأخيا ا اًر س ااو

يق ااوم الباح ااث بالح ااديث ع اان األزم ااات الت ااي تواج ااه المستش اافيات الحكومي ااة

الفلسطينية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية.

أوالً نبذة عامة عن وزارة الصحة
عن الوزارة ()0216 ،http://www.moh.ps
الرؤية

نظااام صااحي شااامل متكاماال يساااهم فااي تحسااين وتعزيااز مسااتدام للوضااع الصااحي بمااا فيااه المحااددات الرئيسااية

للصحة في فلسطين.

الرسالة

إن و ازرة الصاحة فاي السالطة الوطنياة الفلساطينية كنحاد ماسساات دولاة فلساطين المساتقلة ملتزماة بمبادأ
العمل المشترك مع جميع الشركاء لتطوير األداء في القطاع الصحي واالرتقااء باه وذلاك لضامان إدارة القطااع
الصااحي بشااكل مهنااي سااليم وخل ا قيااادة قااادرة علااى وضااع السياسااات وتنظاايم العماال وضاامان تااوفير خاادمات

نوعية في كل القطاع الصحي العام والخاص.
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المبادئ العامة
 الح في الصحة لجميع أبناء الشعل الفلسطيني.

 الحصااول علااى خاادمات صااحة عامااة ورعايااة صااحية ذات جااودة عاليااة للجميااع بمساااواة وعدالااة واالهتمااام
بالشارائح المهمشااة وعلااى األخااص تلااك المعزولااة فااي األغاوار والقاادس الشارقية وتلااك المتضااررة ماان جاادار

الفصل العنصري وسكان قطاع غزة الذي يواجه حصا اًر خانقاً منذ عدة سنوات.

 الحكم الرشيد.

األهداف االستراتيجية
لقد حددت الخطة االستراتيجية الوطنية للصحة ص 0213-0211اتجام سير العمل لتحقي األهدا

 تعزيز اسدارة والقيادة.

التالية:

 تعزيز التخطيط واسدارة والتمويل المستدام لالستخدام األمثل لامكانيات المتاحة.
المزمنة.

 تعزيز أنماط الحياة الصحية وتحسين إدارة األم ار

 ضمان الحصول على خدمات صحية ذات نوعية جيدة من قبل الجميع وخاصة الفقراء والفئات الضعيفة.
 تعزيز التمويل واسدارة المالية من أجل االستدامة والشفافية.

 تعزيز فعالية المعونات في دعم االستراتيجية الوطنية للصحة.
 تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعيين العام والخاص.

 تعزيز وتطوير التعاون بين القطاعات ومن ضمنها الجانل الصحي الذي ورد في الخطة الوطنية للتعامل
مع الكوارث والطوارئ.
ثانياً المستشفيات الحكومية الفلسطينية في قطاع غزة
مقدمة

إن القطاع الحكومي الصحي يشكل الجازء األكبار مان نظاام تقاديم الخادمات الصاحية فاي فلساطين وعلياه

فننه يحتمل كذلك الجزء األكبر في تطبي السياسات المختلفاة المتعلقاة بتقاديم الخادمات الصاحية والتاي تهاد

إلي ضمان حصول الجميع علي الخدمات الصحية بمسااواة وعدالاة للناوع اسجتمااعي وذوي اسعاقاات والفقاراء

بج ااودة عالي ااة معتم اادة عل ااي المع ااايير العالمي ااة والعربي ااة والوطني ااة ف ااي النظ ااام الص ااحي وذل ااك ض اامن القا اوانين

والتعليمات الفلسطينية ،خصوصاً قانون الصاحة العاماة الفلساطيني ،وذلاك تام مان خاالل كاادر مانظم ومادرل،
وأجهزة حديثة تعمل بكفاءة عالية ،في ماسسات صحية تامن بيئة عمل داعمة وبنية تحتية تتواف مع معايير

جودة الرعاية الصحية ()0216 ،http://www.moh.ps
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 المستشفيات في قطاع غزة ص:)0214 ،http://www.moh.gov.ps
بل ااح ع اادد المستش اافيات العامل ااة ف ااي قطا ااع غا ازة  32مستش اافي 13 ،مستش اافي تتب ااع ل ااو ازرة الص ااحة16 ،

مستشفي تتبع للماسسات الغير حكومية 3 ،مستشفيات تتبع لو ازرة الداخلية واألمن الوطني.

 األسرة في مستشفيات قطاع غزة

بلح عدد أسرة المستشفيات في قطاع غزة  0،111سري اًر ،منها  0،063سري اًر يتباع لاو ازرة الصاحة515 ،

سري اًر يتبع للماسسات الغير حكومية ،و 141سري اًر يتبع لو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
 الدخول والخروج في مستشفيات قطاع غزة

في العام ص 0214تم إدخال ص 058،610مريضاً إلاى مستشافيات قطااع غازة ،مانهم  112،140مريضااً

في مستشفيات و ازرة الصحة ،في حين بلح عدد حااالت الادخول فاي العاام ص 126،063 ، 0215مريضااً ،كماا

تم تسجيل  056،818حالة خروج في العام ص 0214من مستشفيات قطاع غزة ،منها  116،685حالة خروج
سجلت في مستشفيات و ازرة الصحة.

 تصنيف المستشفيات حسب هيكلية وزارة الصحة

 مجمع طبي وهو مجمع يشتمل على أكثر من مستشفي بشرط أن يكون لكال مستشافي تخصاص مختلاععن المستشفيات األخري.

 مستشفي كبير وهي المستشفي التي تبلح قدرتها السريرية المعتمدة  121سرير فركثر. مستشفي صغير وهي المستشفي التي تساوي قدرتها السريرية 122سرير فرقل.ثالثاً نبذة عامة عن المستشفيات عينة البحث

حي ااث س اايتم االعتم اااد ف ااي مج ااال تطبيا ا ه ااذا البح ااث عل ااى ه ااذم المستش اافيات الحكومي ااة الرئيس ااية ف ااي

المحافظات اسدارية الخمسة لقطاع غزة وهي:

 .8مجمع الشفاء الطبي (في محافظة غزة) ص)0214 ،http://www.moh.gov.ps
 عن المجمع

حيااث يعتباار مجمااع الشاافاء هااو أكباار ماسسااة صااحية طبيااة داخاال قطاااع غازة .تاام إنشاااء مستشاافى الشاافاء

عاام ص 1164وأقايم علاى مسااحة ص 60ألاع متار مرباع .يقاع فاي الناحياة الغربياة الوساطي لمديناة غزة.وكانات
عبااارة عاان أكشاااك صااغيرة ،بعااد ذلااك تاام تطااوير هااذم األكشاااك إلااى أقسااام داخليااة صالباطنااة والج ارحااة رواضااافة

أقسام تخصصية وبع

الوحدات الهامة .تقاوم إدارة مجماع الشافاء الطباي باسشا ار

والمتابعاة علاى الخادمات

الصااحية التااي تقاادم للم اواطنين ما اان خااالل ثالثااة مستشاافيات صالج ارحااة – الباطنااة – ال اوالدة وتضاام مختلااع
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المرضااى المحااولين عاان طري ا أقسااام االسااتقبال والط اوارئ أو عاان طري ا عيااادات الرعايااة األوليااة .حيااث يااتم
تحويلهم إلى األقسام الداخلية بالمستشفيات أو مراجع ااة العيادات الخارجية بالمجمع.

 .0مجمع ناصر الطبي (في محافظة خانيونس) ص)0214 ،http://www.moh.gov.ps
 عن المجمع

 وضع حجر األساس للمستشفى في العاام ص 1158م حياث تام افتتاحاه رسامياً فاي العاام ص1142م  ،وفايعهاد اسدارة المصارية لقطااع غازة ،ومناذ ذلااك التااريا توالات التطاورات فااي المستشافى فااي مبانيهاا اسداريااة

والطبيااة والكاوادر الفنيااة ذات الخبارات الواسااعة ،وفااي بدايااة األماار كااان يتكااون المستشاافى ماان طاااب واحااد
ل قسااام الطبيااة باسضااافة إلااى طاااب التسااوية للخاادمات المساااعدة وكاناات سااعته ص 102س اري اًر وبااه أربعااة
أقسام رئيسية هي الجراحة واألم ار

الجلدية واألطفال وقسم صغير للوالدة الطبيعياة باسضاافة إلاى وجاود

غرفة مختبر وغرفة عمليات واحدة  ،وبعاد مطلاع العاام ص1144م شاهدت السانوات المتالحقاة طفارة جديادة
فااي اسااتحداث أقسااام جدياادة وتوسااعة مباااني المستشاافي ال ساايما األقسااام الخارجيااة ومنااذ نهايااة االحااتالل
اسسرائيلي لقطاع غزة في العام ص1116م  ،كانت المستشفى تمتلك ص  062سري اًر وعدد األطباء ص 23

والتمري ص 135رواجمالي موظفي المستشفي ص 312موظفا.
 إلى ذلك قامت إدارة المستشفى بننشاء عدد من المراكز الطبياة والعياادات الخارجياة والمبااني الجديادة التايكفلت تقديم خدمة طبية نوعية ألبناء المنطقة الجنوبية والمناط األخر من قطاع غزة.

 -وتقااوم إدارة مجمااع ناصاار الطبااي باسش ا ار

والمتابعااة علااى الخاادمات الصااحية التااي تقاادم للم اواطنين ما اان

خ ااالل مستش اافيين هم ااا :صمستش اافي ناص اار وه ااو متخص ااص للج ارح ااة والباطن ااة ،ومستش اافي مب ااارك وه ااو
مخصص للنساء والتوليد واألطفال .

 .3المستشفي األوروبي (في محافظة رفح) ص)0214 ،http://www.moh.gov.ps
 عن المستشفي

 باادأت المستشاافى كمشااروع منحااه االتحاااد األوروبااي للشااعل الفلسااطيني فااي أواخاار االنتفاضااة األولااى عااامص 1181وحياث أنااه لاام يكاان فاي هااذم الفتارة وجااود ألي سالطة شاارعية فقااد تاام تكلياع وكالااة الغااوث بالعماال
على إنشاء هذم المستشفى بتمويل أوروبي.

 بدأ العمل في إنشااء المستشافي عاام ص 1113وانتهاي التمويال المخصاص لهاا عاام ص 1114وكاان وضاعالجاهزية كما يلي :صمباني المستشفي  ،%15األجهزة . %42
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 ومنذ وصول السلطة الفلسطينية كسلطة شارعية فاي الابالد بادأ الحاوار ماع الوكالاة واالتحااد األوروباي لنقالملكية المستشفى إلى و ازرة الصحة ،وأسفر هذا الحاوار عان توقياع ماذكرة تفااهم فاي شاهر أكتاوبر ص1112

تنص على نقل ملكية المستشفى إلى و ازرة الصحة ،على أن يقوم االتحاد األوروبي بنكمال التمويل الاالزم

وبشرط أن يكون االنتقال من خالل فري دولي تم استئجارم بمناقصة دولية في بروكسل.

 .4مستشفي شهداء األقصي (في المحافظة الوسطي) ص)0214 ،http://www.moh.gov.ps
 عن المستشفي

يعتبار مستشاافى شاهداء األقصااى هااو المستشافى الوحيااد فااي المنطقاة الوسااطى الااذي يقاوم بتقااديم خاادمات

العااالج الساريري وهااو يشاار علااى رعايااة وعااالج مااا يقااارل  322ألااع نساامة وهااو مستشاافى عااام يقااوم بتقااديم

خدمات  12تخصصات باسضافة إلى قسم االستقبال والطوارئ الذي يستقبل سنوياً  15ألاع م ارجاع كماا يقاوم

المستشاافى بمتابعااة المرضااى فااي العيااادات الخارجيااة وقااد أقاايم هااذا المستشاافى علااى عجاال عااام ص 0221وذلااك
بعد اندالع انتفاضة األقصى وتقوم و ازرة الصحة والقائمون على المستشفى بالعمل الدءول الدائم على تطاوير

المستشاافى ماان حيااث االنشاااءات و زيااادة عاادد الك اوادر الطبيااة المتخصصااة والمتمي ازة كم اا أن المستشاافى تقااوم
باستجالل العديد من الوفود األجنبياة والعربياة للقياام بخادمات طبياة تحتااج للعاالج فاي الخاارج باسضاافة لنقال

هذم الخبرات والمهارات الجديدة ألطباء المستشفى الذين يسعون جاهدين للتميز وتقديم خدمات أفضل.

 .5المستشفي األندونيسي (في محافظة الشمال) ()https://palinfo.com
((http://www.palsawa.com
 عن المستشفي
حي ااث ت اام إنش اااء المستش اافي ف ااي الع ااام ص ، 0215ويق ااع المستش اافى االندونيس ااي ش اامال قط اااع غا ازة ف ااي

منطقةصالش اايا ازي ااد  ،وال ااذي أنشا ا بنشا ا ار

وتنفي ااذ ماسس ااة ميرس ااي االندونيس ااية وبتموي اال كا اريم م اان الش ااعل

االندونيسي ،حيث سيعمل المشفي بطاقة ص 122سرير و 6غر عمليات وجهاز أشعة  CTهاو األحادث فاي
قطاااع غ ازة وأربااع غاار عمليااات مجه ازة باارعلى التقنيااات ،وجهاااز أشااعة فيلوسااكوبي ومختباار للاادم و 12أس ارة
عناياة مركازة ،إضاافة إلاى تخصصاات طبياة ساتعمل علاى عاالج مختلاع الحااالت المرضاية ،وحاول الخادمات

التي سايقدمها المستشافى ،حياث سايقدم خادمات الباطناة العاماة مان أقساام القلال والصادر واألعصاال ،إضاافة

إلى خدمات الجراحة العامة والعظام كما يقوم المستشفى بمتابعة المرضى في العيادات الخارجية.
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رابعاً األزمات التي تواجه المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية

مقدمة

ال ازلاات األزمااات تحاصاار القطاااع الصااحي فااي المحافظااات الفلس اطينية الجنوبيااة ،وال تكاااد تنتهااي أزمااة

حتي تبدأ أخر  ،وعلي الرغم من الخصوصية التي يملكها هذا القطاع عن باقي القطاعات الحكومياة األخاري
بنعتبااار أن طبيعااة العماال بااه يتعلا بحياااة أفاراد المجتمااع إال أنااه ول سااع ال يازال القصااور بمواجهااة والساايطرة

علااي هااذم األزمااات س ايد الموقااع س اواء ماان خااالل مااا يعانيااه هااذا القط ااع ماان نقااص فااي اسمكانيااات الماديااة
والصحية أو من خالل الضاعع الموجاود لادي الكاوارد البشارية الموجاودة فاي هاذا القطااع فاي مواجهاة والتغلال
علي هذم األزمات ،األمر الذي يدفع بمنظوماة الخادمات الصاحية للادخول إلاي مرحلاة مقلقاة وخطيارة قاد تصال
إلي مرحلة اسنهيار ،األمر الذي يترتل عليه تكلفه عالية والتي سيتم سدادها من حياة أفراد هذا المجتمع.

ومن هذ األزمات التي يعاني منها القطاع الصحي في هذ المرحلة

 .0أزمة نقص األدوية والمستلزمات الطبية

حيث نوم وكيل و ازرة الصحة د .يوساع أباو الارياص 21.7إلاي أن الواقاع الادوائي قاد ساجل عجا اًز دوائيااً

ل ص %7.مان األصانا

األساسااية والتاي بلااح رصايدها صاافر ،والتاي تاارثرت بهاا الخاادمات األساساية كقساطرة

القلال والثالسايميا والهوموفيلياا واألورام ،فيماا وصالت نسابة العجاز مان قائماة المساتهلكات والمساتلزمات الطبياة

المتداولة إلى ص ، %71وترتفاع نسابة العجاز فاي لاوازم المختبارات وبناوك الادم إلاى ص ، %.7وكاذلك تارثر بهاذم
األزمة أطفاال الحضاانات حياث ناشاد رئايس قسام الحضاانة فاي مجماع الشافاء الطباي د .ناصار بلبال الجهاات
المعنيااة بتااوفير األدويااة الخاصااة برطفااال الحضااانة وخاصااة األطفااال الخاادج وذلااك للحفااا علااي حياااة أولئااك

األطفااال ،وهااذا مااا أكاادت عليااه د .رضااا أبااو عاصااي أخصااائية طاال األطفااال فااي قساام الحضااانة فااي مستشاافى

النصاار  ،كمااا وأضااا

أيض ااً رئاايس قساام العنايااة المركازة فااي مستشاافى النصاار التخصصااي ل طفااال د .ارئااد

مهاادي أن حياااة األطفااال معرضااة للمااوت بساابل الاانقص الحاااد فااي األدويااة وخاصااة أدويااة نقااص المناعااة ،

والشاالل االرتخااائي الحاااد عنااد األطفااال والااذي يحتاااج إلااى جرعااات ماان األدويااة التااي ال يوجااد لهااا بااديل خاصااة
دواء نقااص المناعااة والعديااد ماان األصاانا

األخااري التااي تتعل ا بحياااة أولئااك األطفااال ،مشااي اًر إلااي أن العنايااة

أسا ارة  ،ونس اابة االش ااغال تص اال أحيانا ااً ص ، %.21كم ااا ناش اادت رئ اايس قس اام
المركا ازة تبل ااح س ااعتها السا اريرية ّ 1
الصاايدلة فااي اسدارة العامااة للصااحة النفسااية د .رياام األعاارج بتااوفير األدويااة النفسااية لمرضاااها ،وأشااارت باارن
عاادداً كبي ا اًر ماان المرضااى الااذين يعااانون ماان األم ا ار

النفسااية المزمنااة يتعرضااون النتكاسااات صااحية بساابل

نقااص األدويااة الخاصااة بهاام ،وقااد سااجل العجاز فااي أدويااتهم ص %.1ماان إجمااالي ال 79صاانع ،إذ أن هناااك
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ص ..11م اري

يحتاااجون ألدويااة نفسااية ماانهم مرضااى الصاارع واالنفصااام الشخصااي  ،واضااطرال الم ازاج،

وأضافت د .األعرج أن هناك عدداً من الحاالت منهم طالل الجامعات والموظفين وغيرهم من الشرائح مهاددة
بفقدان وظائفهم ومكانتهم االجتماعية بسبل ظهور أع ار

مر

الهوس االكتئابي عليهم بسبل عدم تلقايهم

لعالجه اام ،كم ااا وأك اادت م ااديرة دائا ارة ص ااحة األم والطف اال ف ااي اسدارة العام ااة للرعاي ااة األولي ااة د .نهل ااة حل ااس أن
المكمااالت الغذائيااة الالزمااة للنساااء الحواماال غياار متااوفرة تمام ااً منااذ شااهر يوليااو الماضااي فااي جميااع الم اركااز

الصااحية ،مشااددة علااى أن عاادم تناااول النساااء الحواماال ألق اراص الحديااد المدعمااة يعنااي إصااابتهن بفقاار الاادم
صاألنيميا وهو ما يعرضهن للخطار والنزياع أثنااء الاوالدة باسضاافة إلاى إصاابة أطفاالهن بااعتالل فاي الصاحة

وضعع البنية وأحياناً الوفاة داخل رحم األم ص4)0218 ،http://www.moh.gov.ps
 .6أزمة نقص إمدادات الوقود والكهرباء:
حيااث أكاادت و ازرة الصااحة بغازة ،أنهااا دخلاات مرحلااة قاسااية جاراء أزمااة الكهرباااء والوقااود التااي تعاااني منهااا

المستشفيات محذرة من تداعيات خطيرة علاى مجمال خادماتها الصاحية جاراء األزماة وقارل نفااد كمياات الوقاود
المتبقي في المراف الصحية ،كما ووضح النااط باسام و ازرة الصاحة د .أشار القادرة أناه ال أفا لحال األزماة

الخانقااة التااي تحاصاار القطاااع الصااحي ،مشااي ار إلااى الم ارف ا الصااحية التااي توقااع عماال المولاادات بهااا شااملت

ثااالث مستشاافيات أساسااية وهااي مستشاافى بياات حااانون ،ومستشاافى الاادرة ل طفااال ،ومستشاافى الطاال النفسااي،

مشااي اًر أيض ااً إلااى إغااالق ص .1مرك ا اًز صااحياً فااي المحافظااات الجنوبيااة الفلس اطينية نتيجااة هااذم األزمااة ،كمااا
ووضااح إن القطااع المتكاارر للتيااار الكهربااائي ياااثر علااى األجهازة الطبيااة ،ويحاادث بعا

األعطااال كمااا وياااثر

أيضااً علااى المرضااى ،خاصااة الحاااالت الحرجااة التااي تكااون بحاجااة لكهرباااء علااى ماادار الساااعة ،الفتًااا إلااى أن
الو ازرة اضطرت إلى تقلايص عادد مان الخادمات التشخيصاية والمسااندة ،وذكار أن انقطااع الكهربااء يااثر علاى
نح ااو  71غرف ااة عملي ااات ،و ..غرف ااة عملي ااات للا اوالدة القيصا ارية ،و ..4جه اااز غس اايل دم لمرض ااى الفش اال

ابوعيا ،كمااا ونااوم وكياال و ازرة الصااحة د .يوسااع أبااو ال اريا إلااي
الكلااوي ،يتوجااه لهااا  1.1مريض ااً  7م ارات أسا ً
اسجراءات المالمة التي اتخذتها و ازرة الصحة في المحافظات الفلسطينية الجنوبية المتمثلة بتقلايص العمال فاي
المستشاافيات ضاامن الخط اة التقشاافية“ل“ التااي وضااعتها الااو ازرة لترشاايد االسااتخدام األمثاال للوقااود فااي المولاادات
الصغيرة التي تغذي المراف الصحية حال انقطاع التيار الكهربائي األمر الذي ياثر علي جودة وعدد سااعات
تقديم الخدمات للمرضي الذي سو

يزيد من معاناتهم ص4)0218 ،http://www.moh.gov.ps
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 .3أزمة توقف عمل شركات النظافة
حيث أن توقاع عمال شاركات النظافاة بالمستشافيات يعناي دخاول كافاة الخادمات الطبياة فاي أزماة خطيارة

تهاادد إسااتمرار تقااديمها وذلااك فااي ظاال تاراكم الكميااات الكبيارة ماان المخلفااات الطبيااة داخاال األقسااام المختلفااة فااي
هذم المستشفيات وخاصة أقسام العمليات والتي تادي إلي توقفهاا وترجيلهاا بشاكل يااثر علاي صاحة المرضاي،
كما أن هذم ليست المرة األولي والتي يتوقع بها عمل هذم الشاركات بال إن هاذم األزماة فاي تكارر دائام نتيجاة

عدم إيجااد حلاول نهائياة لمشااكلهم األمار الاذي يوجال علاي الجمياع إيجااد حال نهاائي لهاذم األزماة والتاي تهادد

المنظومااة الصااحية ،وسااو

بوقوع أزمات أخر ومنها:

يساارد الباحااث عاادد ماان مخاااطر توقااع عماال هااذم الشااركات والتااي سااو

تتساابل

 انتشار العدو نتيجة تراكم النفايات الطبية وتعفنها في المختبرات مماا سايادي إلاى التسابل فاي مكرهاة
صحية وتلوث بيئي.

 قصور وعدم دقة في نتائ التحاليل المختلفة والتي ترتبط دقتها بشكل كبير بنظافة المكان.
 توقع العمل في بع

األقسام الطبية في المستشفيات المختلفة.

 المخاطرة بحيات المئات من األطفال والنساء في مستشفيات الوالدة خاصة مع العدد الكبيار الاذي تساتقبله
مستشفيات الوالدة في المستشفيات المختلفة )(2018 http://www.moh.gov.ps
كما وأن هناك العديد من األزمات األخري التي عانى منها القطاع الصحي وال يزال يعاني من بعضها حتى
وقتنا هذا ومنها

 أزمــة اإلضـرابات ساواء كاناات ماان قبال المااوظفين فااي القطااع الصااحي أو شااركات التغذياة والنظافااة والتااي
تطرقن ا ااا إليه ا ااا ف ا ااي د ارس ا ااتنا ه ا ااذم ،والت ا ااي ت ا ااادي إل ا ااى اسضا ا ا ارر بمنظوم ا ااة العم ا اال الص ا ااحي المتكامل ا ااة،

ص4)0216 ،http://www.moh.gov.ps

 أزمة منع المرضي من السفر للعالج بالخارج حيث أن بع

العمليات الجراحة ال يمكن إجراءهاا داخال

المستش اافيات المحلي ااة ف ااي المحافظ ااات الجنوبي ااة الفلسا اطينية وتتطل اال الس اافر للخ ااارج سجرائه ااا وحي ااث أن

السلطة الوطنية الفلسطينية تقاوم بواجبهاا بتاوفير كافاة التحاويالت العالجياة الالزماة ألفاراد المجتماع عاماة،
إال أن األزمااة تكماان فااي منااع ساافر بع ا

الحاااالت المرضااية ماان خااالل معباار إياارز بياات حااانون أو ماان

خالل اسغالق المستمر لمعبر رفح صحمد. 21.2 ،

 أزمة تعطل األجهزة الطبية والمولدات الكهربا ية إن تعطل العديد من األجهزة الطبية أدت إلاى تعثار فاي
الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في المحافظات الجنوبياة الفلساطينية ،وذلاك نتيجاة القصاور الموجاود فاي
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اسمكانيات المادية لدي هذم المستشفيات للقيام بعملية تصليحها ،وأحياناً نتيجة عدم وجود الخباراء لابع

األجهزة الطبية والتي تتطلل إحضار مختص مان الخاارج للقياام بعملياة تصاليح هاذم األجهازة أو الحصاول
على قطع الغيار من الخارج ص4(http://www.gmo.ps/ar

 أزمة تطوير المباني والبنية التحتية فـي القطـاع الصـحي إنقطااع ماواد البنااء والحصاار المفارو

علاى

قطااع غازة عماال علااى إعاقااة عادد ماان مشاااريع البناااء والترهياال وصايانة األجهازة الطبيااة ،والتااي علااى أثرهااا
قاماات و ازرة الصااحة الفلساطينية بمناشاادات عدياادة للسااما باادخول ماواد البناااء وكااذلك دخااول الوفااود الطبيااة
ص4)0213 ،http://www.moh.gov.ps



أزمــة الحــروب علــى قطـاع غــزة حياث أدت الحاارول المتكااررة علااى قطااع غازة إلااى تفاااقم األزمااات التااي

تواجههااا المستشاافيات ومنهااا مااا يلااي صاسااتهدا
اسااتهدا

الط اواقم الطبيااة بمااا فيهااا المسااعفين وساايارات اسسااعا

–

الماسسسااات الصااحية – انقط ااع التيااار الكهربااائي ط اوال فت ارة الحاارل واسعتماااد الكاماال علااى

المولدات الكهربائية – النقص الحاد في الوقود الالزم للمستشفيات  ،وغيرها العديد من األزماات التاي يمار
بها قطاع المستشفيات خالل هذم الحرول ص4)0216 ،http://www.moh.gov.ps
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 مقدمة
 المحور األول الدراسات التي تناولت الذكاء العاطفي.
 المحور الثاني الدراسات التي تناولت إدارة األزمات.

 المحور الثالث الدراسات التي تناولت الذكاء العاطفي وادارة األزمات.
 التعقيب على الدراسات السابقة.
 مدي اإلستفادة من البحوث والدراسات السابقة.
 ما يميز هذ البحث.
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مقدمة

تهااد

الد ارسااة الحاليااة إلااى التعاار علااى الااذكاء العاااطفي وعالقتااه بااندارة األزمااات ،لهااذا قااام الباحااث

باااسطالع علااى العدي اد ماان البحااوث والد ارسااات السااابقة المتعلقااة بموضااوع البحااث ،وقااد قااام الباحااث بتصاانيع

الد ارسااات السااابقة إلااى محاااور بمااا يخاادم محاااور البحااث الحااالي صالااذكاء العاااطفي ،إدارة األزمااات حيااث ساايتم

سااردها ماان األحاادث إلااى األقاادم د ارسااات فلس اطينية ،د ارسااات عربيااة ود ارسااات أجنبيااة ،حيااث بلااح عاادد هااذم

الدراسات ص ..دراسة في البيئة المحلية و ص .7دراسة في البيئة العربية ،وص .2دراسة في البيئة األجنبية.
المحور األول الدارسات التي تناولت الذكاء العاطفي

أوالً الدراسات الفلسطينية
 .0دراسة (موسي )6102 ،بعنوان

"دور برنــامأ القيــادة مــن أجــل المســتقبل فــي رفــع كفايــات الــذكاء العــاطفي لــدي مــديري مــدارس وكالــة

الغوث بمحافظات غزة وسبل تطوير ".

هدفت الدراسة إلي التعر علي دور برنام القيادة من أجل المستقبل ،في رفاع كفاياات الاذكاء العااطفي،

لاادي م ااديري م اادارس وكالااة الغ ااوث بمحافظ ااات غا ازة ،وساابل تطا اويرم ،وق ااد اعتماادت الباحثا اة الم اانه الوص اافي

التحليلي ،وقد تمثل مجتمع الدراسة من مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة الذين انخرطوا في برناام

القيااادة ماان أجاال المسااتقبل ،والبااالح عااددهم ص 2.4ماادي اًر ،فيمااا تكوناات عينااة الد ارسااة ماان ص 2..مفااردة ،تاام

اختيارهم بطريقة مسحية لكامل مجتمع الدراسة ،وقامت الباحثة بنستخدام اسستبانه كارداة للد ارساة ،وقاد طورتهاا

عاان مقياااس عثمااان ورزق للااذكاء العاااطفي .وقــد توصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن النتــا أ أهمهــا بلااح الااوزن
النسابي الكلاي لادور برنااام القياادة مان أجال المسااتقبل ،فاي رفاع كفاياات الااذكاء العااطفي ،لادي ماديري ماادارس

وكالة الغوث بمحافظات غزة ص %44.7أي بدرجة كبيرة ،كما ترتبت كفايات الذكاء العاطفي وفقاً الستجابات

أف اراد العينااة تنازلي ااً ،كمااا يلااي :التعاااطع ،التواصاال االجتماااعي ،تنظاايم اسنفعاااالت ،المعرفااة االنفعاليااة ،إدارة
اسنفعاااالت ،واتضااح أنااه ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية ،عنااد مسااتوي الداللااة ) α ≤ 0.05بااين
متوسا اطات تق ااديرات أفا اراد عين ااة الد ارس ااة ل اادور برن ااام القي ااادة م اان أج اال المس ااتقبل ،ف ااي رف ااع كفاي ااات ال ااذكاء

العاطفي ،لدي مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة تعزي إلي متغير :ص الجنس ،الماهل العلماي ،عادد
ساانوات الخدمااة  ،بنسااتثناء مجااال التواصاال اسجتماااعي حيااث أظهاارت النتااائ أن هناااك فروق ااً دالااة إحصااائياً
لصالح الذكور ،لكن توجد فروق دالة تعزي إلي متغير التخصص :صعلاوم إنساانية ،علاوم طبيعياة  ،للمجااالت
مجتمعة ،وكذلك لمجالي إدارة اسنفعاالت ،والمعرفة اسنفعالية لصالح تخصص العلوم اسنسانية ،فيما ال توجاد
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فروق دالة لباقي المجااالت .وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات من أهمها صايانة برناام القياادة مان
أجاال المسااتقبل وضاامان إسااتمرار تطبيقااة ماان قباال المااديرين ،حتااي بعااد إنتهائااه ودعاام الماادراس باسمكانيااات

الالزمااه ،لتنفيااذ البرنااام  ،وتطبيا أنش اطته بشااكل أكثاار فعاليااة ،و إعااداد ب ارام تدريبيااة خاصااة ،لتنميااة الااذكاء
العاطفي لدي مديري المدارس.

 .6دراسة (الصوالحي )6102 ،بعنوان

"الذكاء العاطفي وعالقته باإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة".

هــدفت الدراســة إلــي التعاار علااي عالقااة الااذكاء العاااطفي باسبااداع االداري فااي الجامعااات الفلس اطينية فااي

قطاع غزة ،وقد اعتمد الباحاث المانه الوصافي التحليلاي ،وتام تصاميم إساتبانه كارداة للد ارساة ،مساتخدماً العيناة
العشاوائية الطبقيااة ،وقااد تمثاال مجتمااع الد ارسااة ماان جميااع العاااملين ص أكاااديمي ،إداري ذوي المناصاال اسداريااة
صعمي ااد ،نائل/مس اااعد عمي ااد ،مدير/مسا اااعد م اادير ،رئ اايس قس اام أكا اااديمي/إداري ف ااي الجامع ااات الفلس ا اطينية
النظامياة األكبار واألقادم فاي قطااع غازة صجامعاة األزهار ،جامعاة األقصاي ،الجامعاة اسساالمية وقاد بلاح حجام
مجتمااع الد ارسااة ص 7.2مفااردة ،تاام توزيااع ص .44اسااتبانة كعينااة حيااث تاام إسااترداد ص .42اسااتبانة ،وبنساابة

إسااترداد ص %94.2وقــد توصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن النتــا أ أهمهــا وجااود مسااتوي عااالي ماان الااذكاء
العاطفي لادي القياادات اسدارياة بالجامعاات الفلساطينية فاي قطااع غازة ،وكاذلك وجاود عالقاة طردياة قوياة ذات

دالل ااة إحص ااائية ب ااين ال ااذكاء الع اااطفي بربع ااادة الخمس ااة صال ااوعي بال ااذات ،تنظ اايم ال ااذات ،الدافعي ااة ،التع اااطع،

المهارات اسجتماعية وبين اسباداع اسداري فاي الجامعاات الفلساطينية فاي قطااع غازة .وتوصـلت الدراسـة إلـي

عــدد مــن التوصــيات مــن أهمهــا ضاارورة قيااام إدارة الجامعااات بتطاوير إجاراءات العماال بعيااداً عاان الااروتين،
وزيادة قدرة العاملين علي اسعتماد علي أنفسهم مان خاالل إعاادة النظار فاي الوصاع الاوظيفي ،باسضاافة إلاي
دعاوة إدارة الجامعاات إلاي تنمياة قادرة العااملين علااي اسعتا ار

بجوانال القاوة والضاعع وتخطاي عقباات العماال

رواظهار أعمالهم اسبداعياة والجديادة مان خاالل تحفياز المتميازين مانهم ،وكاذلك إتاحاة الفرصاة للعااملين للتعبيار
عان عاواطفهم أثنااء العمال ،وفاتح باال األمال فاي المساتقبل الاوظيفي ،وأيضااً زياادة فارص التفاعال اسجتماااعي
والتواصل بين العاملين ،وبث رو المبادرة في تقديم المساعدة والمساندة للزمالء ،والعمل علي حل مشاكلهم.

 .3دراسة (الشوا )6102 ،بعنوان

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

هدفت الدراسة إلي التعر علي العالقاة باين الاذكاء العااطفي وسالوكيات المواطناة التنظيمياة ،وتام تطبيا

الدراسة علي الموظفين العاملين في بناك فلساطين بمحافظاات غازة ،واتبعات الد ارساة المانه الوصافي التحليلاي
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لمناسبته لطبيعة هذم الدراسة ،وقد بلح مجتمع الدراسة ص 417موظع ،وتم اختيار عينة بلغت ص 2.1وكانت
أداة الدراسة عباارة عان اساتبانه ،وقاد تام اساتخدام أسالول العيناة العشاوائية الطبقياة .وقـد توصـلت الدراسـة إلـي

عدد من النتـا أ أهمهـا وجاود عالقاة طردياة باين الاذكاء العااطفي وسالوكيات المواطناة التنظيمياة ،وأن درجاة

ممارساة الاذكاء العااطفي لااد ماوظفي بناك فلساطين إيجابياة بدرجاة مرتفعااة .وتوصـلت الدراســة إلـي عــدد مــن

التوصــيات مــن أهمهــا العماال علااي االهتماام بربعاااد الااذكاء العاااطفي ،وكاذلك تطاوير بارام تدريبيااة للمااوظفين
لرفع المستوي المعرفي والمهارات الخاصة بالذكاء العاطفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية.
 .2دراسة (التلباني )6102 ،بعنوان

"الــذكاء العــاطفي والقــد ارت القياديــة لــدى طلبــة كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة (مســار الد ارســة باللغــة

االنجليزية) في جامعة األزهر-غزة".

هدفت الدراسة إلي التعر علي العالقة بين الذكاء العااطفي والقادرات القيادياة لاد طلباة الجامعاات ،وتام

تطبي الدراسة علي طلبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية صمسار الدراسة باللغاة االنجليزياة فاي جامعاة األزهار

فااي قط ااع غ ازة ،واتبعاات الد ارسااة الماانه الوصاافي التحليلااي لمناساابته لطبيعااة هااذم الد ارسااة ،وقااد بلااح مجتمااع
الد ارسااة ص 721ماان طلبااة الجامعااة ،وكاناات أداة الد ارسااة عبااارة عاان اسااتبانه ،وقااد تاام اسااتخدام أساالول المسااح

الشااامل .وقــد توصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن النتــا أ أهمهــا أن مسااتوي الااذكاء العاااطفي لااد عينااة الد ارسااة
مقبااول ،وأن هن اااك فرص ااة لتعزي ازم ،باسض ااافة إل ااي أن الااذكاء الع اااطفي ماارتبط بالقاادرات القيادي ااة خاص ااة بع ااد
الرفاهية صالوعى بالذات وتوصلت الدراسة إلي عدد مـن التوصـيات مـن أهمهـا يمكان تطاوير جوانال الاذكاء

العاطفي من خالل التدريل ،كما أن لصناع القرار دور في تحسين الذكاء العااطفي للطاالل مان خاالل تاوفير
فاارص التنميااة لهاام ،باسضااافة إلااي أن الااذكاء العاااطفي يارتبط إيجابيااً مااع القاادرات القياديااة للطاالل ،لااذلك فننااه
ينبغاي علااي صااناع القارار التركيااز علااي تااوفير األنشاطة التفاعليااة وفاارص التحااديات التااي ماان شاارنها أن تااادي

إلي تحسين القدرات القيادية للطالل ،والذين هم موظفي المستقبل.

 .2دراسة (أبو عفش )6100 ،بعنوان

"أثر الذكاء العاطفي على مقدرة مد ارء مكتب األونروا بغزة على اتخاذ الق ارر وحل المشكالت".
هــدفت الدراســة إلــي التعاار علااي مسااتوي الااذكاء العاااطفي بربعااادم المختلفااة وعالقتااه باابع

المتغي ارات

الشخصااية والوظيفيااة عنااد أفاراد العينااة ،باسضااافة إلااي التعاار علااي م ارحاال اتخاااذ القارار ،ومااد تاارثير الااذكاء

العاااطفي علااي فعاليتهااا ،وتاام تطبيا الد ارسااة علااي شاريحة الماادراء فااي مكتاال غازة اسقليمااي التااابع ل نااروا فااي
قط ااع غ ازة ،واتبعاات الد ارسااة الماانه الوصاافي التحليلااي لمناساابته لطبيعااة هااذم الد ارسااة ،وبلااح مجتمااع الد ارسااة
ص 97مدير ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه ،وتم استخدام أسلول المسح الشامل .وقد توصلت الدراسة
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إلــي عــدد مــن النتــا أ أهمهــا وجااود عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااين عناصاار الاذكاء العاااطفي بشااكل عااام،
وفاعلياة اتخااذ القارار وحال المشااكل للماادراء فاي مكتال غازة اسقليماي التااابع ل ناروا ،وهاذم العالقاة تعتماد علااي

المساتوي الاذي يتمتاع باه المادراء فاي كال ماان مكوناات الاذكاء العااطفي ،باسضاافة إلاي عادم وجاود عالقااة ذات

داللة إحصائية بين الذكاء العاطفي ومقدرة مدراء األنروا علي اتخاذ القرار وحل المشاكل تعزي للجنس والخبرة
والماهاال العلمااي والدرجااة الوظيفيااة وعاادد المشاار علاايهم .وتوصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن التوصــيات مــن

أهمهــا العماال علااي االهتمااام بتطبي ا أبعاااد الااذكاء العاااطفي فااي مجااال اتخاااذ الق ارار ،وذلااك ماان خااالل عقااد
ال اادورات التدريبي ااة وال ااورا التطبيقي ااة والن اادوات والمحاضا ارات ،وك ااذلك التركي ااز عل ااي اس ااتخدام أس اااليل ال ااذكاء
العاااطفي عنااد عمليااة اختيااار الماوارد البشارية ليكوناوا قااادرين علااي اتخاااذ القارار الصااائل والفعااال ،وجعلااه جاازء
أساسي من عملية التطوير التنظيمي.
 .2دراسة (بظاظو )6101 ،بعنوان

"أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظيفي للمد ارء العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألنروا".

هدفت الدراسة إلي التعر علي أثر الذكاء العاطفي علي األداء الوظيفي للمدراء العاملين في مكتل غازة

اسقليمي التابع ل نروا ،والخروج بتوصيات تعمل علي زيادة االهتمام بهذا الجانل كرحد عوامل التميز والتفوق
الااوظيفي ،وتاام تطبي ا الد ارسااة علااي ش اريحة الماادراء فااي مكتاال غ ازة اسقليمااي التااابع ل نااروا فااي قط ااع غ ازة،
واتبعت الدراسة المنه الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذم الدراسة ،وقاد بلاح مجتماع الد ارساة ص 92مادير،
وكانت أداة الدراسة عباارة عان اساتبانه ،وتام اساتخدام أسالول المساح الشاامل .وقـد توصـلت الدراسـة إلـي عـدد

مــن النتــا أ أهمهــا وجااود عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااين الااذكاء العاااطفي بمكوناتااه الثالثااة حساال نمااوذج

سااين وفاعليااة األداء المهنااي بربعااادم األربعااة صقيااادة فاارق العماال ،إدارة العالقااة باااآلخرين ،القاادرة علااي تحفيااز
العاااملين معنوي ااً ،القاادرة علااي إدارة الص اراع وحاال الن ازاع  ،باسضااافة إلااى أنااه لاايس هناااك أثاار لعاماال الجاانس
والدرجة الوظيفية وعدد سنوات الخدمة علي مساتوي الاذكاء العااطفي لادي المادراء العااملين فاي مكتال األناروا،
و إنما هناك أثر لعامل العمر حيث وجد أنه ياثر بشكل مباشر علي النضوج االنفعالي وهذا نتيجة الخبرة في

الحياة التي تكتسل نتيجة مخالطة أصنا

متنوعة من النااس .وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات من

أهمها عقد ندوات ومحاضرات دورية وورا عمل حول مفهوم الذكاء العاطفي ،وذلك لرفع المساتوي المعرفاي
لد المدراء فيما يخص الذكاء العاطفي كمفهوم جديد في الحقل اسداري ،وكذلك إدارج أسئلة ضمن اختباارات

ومقابالت التوظيع تفحص مستوي الذكاء العاطفي عند المتقدمين للوظيفة.

 .2دراسة (األسطل )6101 ،بعنوان

"الذكاء العاطفي وعالقته بمها ارت مواجهة الضغوط لدى طلبة كليات التربية بجامعات غزة".
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هدفت الدراسة إلي التعر علي العالقة بين الذكاء العاطفي ومهارات مواجهة الضغوط لد طلبة كلياات

التربيااة بجامعااات غ ازة ،وتاام تطبي ا الد ارسااة علااي طلبااة المسااتوي ال اربااع الملتحقااين بكليااات التربيااة بالجامعااات

صاسسالمية ،األزهر ،األقصي في قطاع غزة ،واتبعت الدراسة المنه الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعاة هاذم
الدراسة ،وقاد بلاح مجتماع الد ارساة ص .7.7طالبااً وطالباة وتام اختياار عيناة بلغات ص 717وكانات أداة الد ارساة
عبارة عن اساتبانه .وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتا أ أهمهـا وجاود مساتوي ص %19.17مان الاذكاء
العاطفي لدي طلبة كليات التربية بجامعات غزة موضوع البحاث ،باسضاافة إلاي وجاود عالقاة إرتباطياة طردياة
بااين مسااتوي الااذكاء العاااطفي العااام وبااين الدرجااة الكليااة لمهااارات مواجهااة الضااغوط ،فكلمااا زاد مسااتو الااذكاء

العاطفي زاد مستو مهارات مواجهة الضاغوط .وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصـيات مـن أهمهـا إنشااء
مراكز علمية متخصصة لتزويد الطلباة وتنمياة قادراتهم علاي الاذكاء العااطفي ،وكاذلك االساتفادة مان الفئاة التاي
تتمتع بدرجات عالية من الذكاء العاطفي فاي كافاة ماسساات المجتماع الفلساطيني ،واالهتماام بالاذكاء العااطفي

رواكسابه للطلبة.
ثانياً الدراسات العربية
 .0دراسة (الحموري )6102 ،بعنوان

"مستوي الذكاء الروحي لدي الطلبة الموهوبين وعالقته بالذكاء العاطفي دراسة ميدانية على الطلبة
الموهوبين في مركز األمير فيصل بن خالد لرعاية الموهوبين في منطقة أبها".

هـــدفت الدراســـة إلـــي التع اار عل ااي مس ااتوي ال ااذكاء الروح ااي ل اادي الطلب ااة الموه ااوبين ،وعالقت ااه بال ااذكاء

العاااطفي ،تكوناات عينااة هااذم الد ارسااة ماان ) (260طالب ااً ماان الماارحلتين المتوسااطة والثانويااة ماان مركااز األمياار

فيصاال باان خالااد لرعايااة الموهااوبين فااي منطقااة أبهااا ،حيااث تاام اسااتخدام الماانه الوصاافي التحليلااي ،اسااتخدمت
الد ارسااة مقياااس الااذكاء الروحااي صالض اابع  2012ومقياااس الااذكاء العاااطفي )1998

 .(weisinger,وقـــد

توصلت الدراسة إلي عدد من النتا أ أهمها مستوي الذكاء الروحي لدي الطلبة الموهوبين كاان مرتفعااً ،وأناه
ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي مسااتوي الااذكاء الروحااي تعاازي ألثاار المرحلااة ،فااي مختلااع المجاااالت،
وفي الدرجة الكلية ،كما أشارت النتاائ إلاي أن مساتوي الاذكاء العااطفي لادي الطلباة الموهاوبين كاان متوساطاً،
وأن هناك فروق ذات داللة إحصاائية تعازي ألثار المرحلاة ،فاي مختلاع المجااالت وفاي الاذكاء العااطفي ككال،

وجاااءت الفااروق لصااالح المرحلااة الثانويااة ،وكااذلك وجااود عالقااة إيجابيااة دالااة إحصااائياً ،بااين مسااتوي الااذكاء

الروحي وبين الذكاء العاطفي.
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 .6دراسة (البطاينة وعتوم )6102 ،بعنوان

"أثر الذكاء العاطفي علي سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء الهي ة التدريسية في
الجامعات الخاصة في إقليم الشمال".

هــدفت الدراســة إلــي بيااان أثاار الااذكاء العاااطفي علااي ساالوك المواطنااة التنظيميااة ماان وجهااة نظاار أعضاااء

الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة في إقليم الشمال ،وتكون مجتمع الد ارساة مان أعضااء الهيئاة التدريساية
في الجامعات الخاصة إقليم الشمال حيث بلغت العيناة الكلياة ) (135عضاواً ،وبلاح عادد اسساتبانات المساتردة

والصااالحة للتحلياال ) (120إسااتبانة أي بنساابة ) (%89وهااي نساابة مقبولااة إحصااائياً فااي مث ال هااذا النااوع ماان
البحوث الميدانية .وقد توصلت الدراسة إلي عـدد مـن النتـا أ أهمهـا وجاود أثار ذو داللاة إحصاائية لكال مان
الااوعي بالااذات وادارك وفهاام عواطااع اآلخ ارين ،وادراك العالقااات اسنسااانية علااي المواطنااة التنظيميااة ألعضاااء
الهيئااة التدريسااية فااي الجامعااات الخاصااة إقلاايم الشاامال ،وعاادم وجااود أثاار لكاال ماان إدارة الااذات ،وتحفيااز الااذات
علي المواطنة التنظيمية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة إقليم الشمال .وتوصلت الدراسة إلي

عدد من التوصيات من أهمها زيادة قدرة أعضاء الهيئة التدريسية علي قيادة عواطع اآلخارين ،وزياادة القادرة
علي تحفيز وتحريك عواطع اآلخرين.

 .3دراسة (العيد )6102 ،بعنوان

"الذكاء العاطفي وعالقته بالنجاح األكاديمي عند طالبات اللغة العربية في جامعة حا ل".

هـــدفت الدراســـة إلـــي الكش ااع ع اان عالق ااة ال ااذكاء الع اااطفي بالنج ااا األك اااديمي لطلب ااات الس اانة الثاني ااة

لتخص ااص اللغ ااة العربي ااة ف ااي كلي ااة اآلدال والفن ااون بجامع ااة حائ اال ،وق ااد اس ااتخدمت الباحث ااة الم اانه الوص اافي

التحليلااي وتاام تطبي ا مقياااس الااذكاء العاااطفي لسااكوت و خاارون ) (1997والااذي يتكااون ماان ) (33فق ارة فااي
األبعاد الثالثة للذكاء العاطفي وهيص بعد التقدير والتعبير عن الوجدان ،وبعد التنظيم الوجداني ،وبعد استعمال
الوجدان وقد تكونت عينة الدراسة من ) (34طالبة من طالبات السنة الثانية تخصص اللغاة العربياة فاي كلياة

اآلدال والفنون بجامعة حائل بلح عدد الطالباات المتفوقاات ) (17طالباة ،وبلاح عادد الطالباات غيار المتفوقاات

) (17طالبة .وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتا أ أهمها أن نسبة الذكاء العاطفي للطالبات المتفوقاات

كان مرتفعاً ،حيث احتل بعد صاستعمال الوجدان المرتباة األولاي فاي مساتوي الاذكاء العااطفي المرتفاع يلياه بعاد
صالتنظيم الوجداني وأخي اًر بعد صالتقدير والتعبير عان الوجادان  ،كماا أشاارت النتاائ أن نسابة الاذكاء العااطفي

للطالبات الغير متفوقات كان منخفضاً بشادة ،حياث احتال بعاد صالتقادير والتعبيار عان الوجادان المرتباة األولاي
فااي مسااتوي الااذكاء العاااطفي الماانخف  ،ثاام احااتال بعاادا صالتنظاايم الوجااداني ،اسااتعمال الوجاادان المرتبااة الثانيااة
بالتساااوي فااي مسااتوي الااذكاء العاااطفي الماانخف

 .وتوصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن التوصــيات مــن أهمهــا
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تضمين مهارات الذكاء العاطفي في البرام التعليمية والمساقات الجامعية لما لها من أهمية في شخصية الفرد

وكااذلك فااي تحصاايله وتفوقااه ،تصااميم الب ارام التدريبيااة التااي تعماال علااي رفااع مسااتوي الااذكاء العاااطفي لاادي
الطالبات ،إتاحة فرص النشاط والتفاعل للطلباة مماا لاه أثار فاي إكساابهم مهاارات الاذكاء العااطفي المهماة فاي

الحياة وذلك من خالل نشاطات منهجية وال منهجية.

 .2دراسة (غيث والحلح )6102 ،بعنوان

"مستوى الذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعة الهاشمية فـــــي ضوء متغيرات التخصص العلمــــــي والنــــــــوع
االجتماعي والتحصيل األكاديمي".

هدفت الدراسة إلي الكشع عن مستوي الذكاء العاطفي لد طلبة الجامعة الهاشمية ومعرفة فيما إذا كانت

هنااك فااروق فااي مسااتوي الااذكاء العاااطفي تبعااً لمتغيار التخصااص والنااوع االجتماااعي والتحصاايل الد ارسااي ،وتاام

تطبيا الد ارساة علاي طلباة الجامعااة الهاشامية فاي األردن ،واتبعات الد ارسااة المانه الوصافي التحليلاي لمناساابته

لطبيعة هذم الدراسة ،وقد بلح مجتمع الدراسة ص .1991طالباً وطالبة وتم اختيار عينة بلغت ص ، .11وكانت
أداة الدراسة عبارة عن استبانه ،تم اختيار عينة طبقية عشوائية من مجتمع الد ارساة .وقد توصلت الدراسة إلـي
عدد من النتا أ أهمها وجود مستوي مرتفع من الذكاء العاطفي لد طلبة الجامعة الهاشامية ،باسضاافة إلاي

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذكاء العاطفي للذكور واسنااث بينماا توجاد فاروق ذات

داللة إحصائية تعز لمتغير التخصص والتحصيل األكاديمي .وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات من

أهمهــا إج اراء المزيااد ماان الد ارسااات التااي تتناااول برنااام الااذكاء العاااطفي ،وكااذلك إقامااة ناادوات وورا عماال
تعر الطلبة برهمية الذكاء العاطفي.

 .2دراسة (طالفحة )6103 ،بعنوان

"أثر الذكاء العاطفي والقدرة على حل المشكالت في التحصيل األكاديمي لــــــــدى طلبة السنة الجــامــعية
األولي في جامعة مؤتة".

هـــدفت الدراســـة إلـــي معرف ااة أث اار ك اال م اان ال ااذكاء الع اااطفي والق اادرة عل ااي ح اال المش ااكالت ف ااي التحص اايل
األكاديمي لد طلبة السنة الجامعية األولي ،وتم تطبي الدراسة علي طلبة السنة الجامعية األولى فاي جامعاة
ماتااة فااي األردن ،واتبعاات الد ارسااة الماانه الوصاافي التحليلااي لمناساابته لطبيعااة هااذم الد ارسااة ،وقااد بلااح مجتمااع

الدراسة ص 741.طالباً وطالبة وتم اختيار عينة بلغت ص 771وكانت أداة الدراسة عبارة عان اساتبانه ،وقاد تام
أختيار عينة عشوائية من مجتماع الد ارساة .وقـد توصـلت الدراسـة إلـي عـدد مـن النتـا أ أهمهـا وجاود عالقاة

إيجابيااة بااين الااذكاء العاااطفي والقاادرة علااي حاال المشااكالت ماان جهااة والتحصاايل األكاااديمي ماان جهااة أخااري،
روامكانية التنبا بالتحصيل األكاديمي من خالل الذكاء العاطفي والقدرة علي حل المشكالت .وتوصلت الدراسة
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إلي عدد من التوصيات من أهمها إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول عالقاة الاذكاء العااطفي بمتغيارات

شخصااية أخااري مثاال دفااع اسنجاااز وأنماااط الشخصااية وأنماااط الااتعلم للوقااو
وعوامله ومتغيراته.

علااي فهاام أفضاال لهااذا المتغياار

 .2دراسة (بكر )6106 ،بعنوان

"المدير المتميز ودور الفعال في قيادة األداء بالذكاء العاطفي بالتطبيق على قطاع االتصاالت بمصر".
هــدفت الدراســة إلــي قياااس مااد فعاليااة الماادراء العاااملين فااي قطااع االتصاااالت بمصاار فااي كيفيااة تحقيا

مه ااارة األداء القائم ااة عل ااي ال ااذكاء الع اااطفي ،وت اام تطبيا ا الد ارس ااة عل ااي القي ااادات اسداري ااة العلي ااا والمتوسا اطة
والمباشارة فااي قطااع االتصاااالت فااي مصاار ،واتبعاات الد ارسااة الماانه الوصاافي التحليلااي لمناساابته لطبيعااة هااذم

الد ارسااة ،وكاناات أداة الد ارسااة عبااارة عاان اسااتبانه ،وتاام اختيااار عينااة طبقيااة عشاوائية ماان مجتمااع الد ارسااة بلغاات
ص .11قائد إداري .وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتا أ أهمها إن مهارات القيادات اسدارية بوجه عام
في القطاع محل الدراسة نحو مهارة تحقيا متطلباات اسدارة القائماة علاي الاذكاء العااطفي وماد ترثيرهاا علاي

نجا العمل وتحسين األداء فيه تتسم بالقصور والسلبية ،باسضافة إلي أنه توجد اختالفات جوهرية أيضاً باين
اتجاهات مديري اسدارة العليا ومديري اسدارة المتوسطة ومدير اسدارة المباشرة في القطاع محل الدراسة نحاو
عناصاار ومتطلبااات تحقي ا مهااارة اسدارة القائمااة علااي الااذكاء العاااطفي ،كمااا أن درجااة القصااور لاادي ماادير

اسدارة العلياا أقاال ماان مااديري اسدارة المتوساطة وماادير اسدارة المباشارة ،كااذلك توجااد اختالفااات جوهريااة أيضااً
بين اتجاهات المدراء الذكور والمديرات اسناث في القطاع محل الدراسة نحو عناصر ومتطلبات تحقيا مهاارة
اسدارة القائمة علي الذكاء العااطفي .وتوصلت الدراسة إلـي عـدد مـن التوصـيات مـن أهمهـا ضارورة تحساين

وتط اوير بيئااة العماال بنسااتمرار وخل ا بيئااة عماال جذابااة ومحف ازة للعاااملين ،للمساااهمة فااي رفااع مسااتوي الااذكاء
العاطفي ،وكذلك العمل علي توفير الكوادر البشرية المتخصصة في تطبيقات الذكاء العاطفي ومحاولاة تعزيازم
لد العاملين.

 .2دراسة (مهيرات )6101 ،بعنوان

"الذكاء العاطفي وعالقته بمهارة اتخاذ القرار لـــــدى المرأة األردنية العاملة فــــــي المراكز القيادية بـــــوزارة
التنمية االجتماعية".

هدفت الدراسة إلـي التعار علاي عالقاة الاذكاء العااطفي بالقادرة علاي اتخااذ القارار لاد المارأة العاملاة فاي

المراكز القيادية ،وتم تطبي الدراسة علي و ازرة التنمية اسجتماعية والمراكز التابعة للو ازرة في المملكاة األردنياة
الهاشاامية ،واتبعاات الد ارسااة ماانه الد ارسااات شاابه التجريبيااة ،وقااد بلااح مجتمااع الد ارسااةص .19امارأة تحتاال م اركااز
قيادية ،وكانت أداة الدراسة عبارم عن استبانه ،وقاد تام اساتخدام أسالول المساح الشاامل لجمياع مفاردات مجتماع
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الد ارساة .وقــد توصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن النتــا أ أهمهــا وجااود مسااتوي مرتفااع ماان الااذكاء العاااطفي لاادي
المرأة األردنية العاملة في الم اركاز القيادياة باو ازرة التنمياة اسجتماعياة ،باسضاافة إلاي وجاود عالقاة إيجابياة باين

الذكاء العااطفي وجمياع مجااالت اتخااذ القا اررات لادي المارأة األردنياة العاملاة فاي الم اركاز القيادياة باو ازرة التنمياة
اسجتماعياة .وتوصلت الدراسة إلـي عـدد مـن التوصـيات مـن أهمهـا تنظايم ورا عمال ودورات تعناي بكيفياة
تنمية الذكاء العاطفي لدي جميع العاملين من أجل تنمية الذكاء العاطفي رواثرائه.

 .8دراسة (البغدادي )6112 ،بعنوان

"مستوي الذكاء العاطفي لـــــدى طلبة الدراسات العليا فــــــي جامعة البلقاء التطبيقية وعالقته بمتغيـــــرات
الجنس والعمر والتخصص".

هدفت الدراسـة إلـي قيااس مساتوي الاذكاء العااطفي لاد طلباة الد ارساات العلياا ،وتام تطبيا الد ارساة علاي

طلبااة الد ارسااات بجامعااة البلقاااء التطبيقيااة فااي المملكااة األردنيااة الهاشاامية ،واتبعاات الد ارسااة الماانه الوصاافي
التحليلي لمناسبته لطبيعة هذم الدراسة ،وقد بلح مجتماع الد ارساة ص 77.طالبااً وطالباة وتام اختياار عيناة بلغات

ص ، ..7وكانت أدام الدراسة عبارة عن استبانه ،وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية من مجتماع الد ارساة .وقـد
توصلت الدراسة إلي عدد من النتـا أ أهمهـا مساتوي الاذكاء العااطفي لادي طلباة الد ارساات العلياا فاي جامعاة

البلقاء التطبيقية لجميع أبعاد الذكاء العاطفي مجتمعة حول المتوسطة ،أما بعد العالقات المتبادلاة فكاان فاوق

المتوسط .وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات من أهمها إعطاء دورات لمدرسي الجامعاات فاي الاذكاء
العاطفي واليات تنميتاه لاد طلباتهم ،وكاذلك إعاداد وبنااء برناام لتنمياة الاذكاء العااطفي لادي طلباة الجامعاات
ضمن الخطط الدراسية وطرائ التدريس وزيادة وعيهم في موضوع الذكاء العاطفي نظ اًر لحداثته وأهميته.
ثالثاً الدراسات األجنبية

 .0دراسة ( )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".
هــدفت الدراســة إلــي التعاار علااي العالقااة بااين الااذكاء العاااطفي وفعاليااة تاادريس المحاضارات ،وتاام تطبيا

الدراسة علي عينة عشوائية من المحاضرين في الجامعات الماليزية العاماة والخاصاة بلغات ص 24.محاضا اًر،
واتبع اات الد ارس ااة الم اانه الوص اافي التحليل ااي لمناس اابته لطبيع ااة ه ااذم الد ارس ااة ،وكان اات أداة الد ارس ااة عب ااارة ع اان

اساتبانه .وقد توصـلت الدراسـة إلـي عـدد مـن النتـا أ أهمهـا هنااك عالقاة إيجابياة قوياة باين الاذكاء العااطفي
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بربعادم الخمسة مع فعالية التدريس .وتوصلت الدراسة إلي عـدد مـن التوصـيات مـن أهمهـا ضارورة االهتماام
بتطا اوير مه ااارات ال ااذكاء الع اااطفي م اان خ ااالل ت اادريل مكث ااع للمحاضا ارين ك ااون ال ااذكاء الع اااطفي ب ااات مااان
االحتياجات الهامة للجامعات.

 .6دراسة ( )Priya & Panchanatham, 2014بعنوان

"الشخصية وعالقتها بالذكاء العاطفي للمهنيين".
"Personality in Relation to Emotional Intelligence among the
Professionals "4
هـــدفت الدراســـة إلـــي التعاار علااي العالقااة بااين الشخصااية والااذكاء العاااطفي للمهنيااين ،كمااا تهااد إلااي

التعاار علااي تاارثير المتغيارات الديموغرافيااة علااي الشخصااية والااذكاء العاااطفي ،وتاام تطبيا الد ارسااة علااي عينااة
عش اوائية ماان المهنيااين فااي منطقااة مااادوراي فااي الهنااد بلغاات ص .11مهني ااً ،واتبعاات الد ارسااة الماانه الوصاافي

التحليلي لمناسبته لطبيعة هذم الدراسة ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه .وقد توصلت الدراسـة إلـي عـدد
من النتا أ أهمها هناك عالقة إيجابية وهامة بين الشخصية والذكاء العاطفي ،باسضافة إلي أن هناك ترثير

كبير للمتغيرات الديموغرافية علي الشخصية والذكاء العاطفي .وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصـيات مـن

أهمهــا

عقااد دورات تدريبيااة للمهنيااين فااي تنميااة الشخصااية حيااث هناااك عالقااة إيجابيااة وهامااة بااين الااذكاء

العاطفي والشخصية.

 .3دراسة ( )Rathi, 2014بعنوان

"تأثير الذكاء والعمل العاطفي على النتا أ التنظيمية في المنظمات الخدمية نموذج مفاهيمي".
"Impact of Emotional Intelligence and Emotional Labor on
Organizational Outcomes in Service Organizations: A Conceptual
Model".
هـــدفت الدراســـة إلـــي التعاار علااي نمااوذج نظااري لتاارثير الااذكاء العاااطفي علااي المخرجااات التنظيميااة

والمعروفااة باااألداء الااوظيفي ورضااا العمااالء فااي الماسسااات الخدميااة فااي المانيااا مااع العماال العاااطفي كمتغياار

وسيط ،وذكر األثار المترتبة علي ذلك .وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتا أ أهمها المنظمات الخدمية
بشكل عام تمتلك قواعد عاطفية واضحة تمليها علاي الماوظفين ،والتاي يجال علاي الموظاع أن يساتخدمها فاي

تعامله مع العمالء ،باسضافة إلي أن المشاعر اسيجابية للموظفين ينات عنهاا نتاائ إيجابياة للمنظماة ،وألجال
ذلااك يطلاال ماان مااوظفي الخاادمات فااي كثياار ماان األحيااان تنظاايم ع اواطفهم والتعبياار عنهااا علااي النحااو الااذي
أوصااتهم بااه المنظمااة ،وكااذلك التركيااز علااي تط اوير الااذكاء العاااطفي دون ذكاااء العماال لاان يكااون فعاااالً ،أمااا

التركياز علاي االثنااين معااً ساايادي إلاي تعزياز أداء المااوظفين وبالتاالي يااادي إلاي النجاا التنظيمااي .وتوصــلت
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الدراسة إلي عدد من التوصيات من أهمها يجل علي الماسسة أن تركاز علاي توظياع األشاخاص األذكيااء
عاطفياً ،والعمل علي تطوير مهارات الذكاء العاطفي لد الموظفين.
 .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".
هدفت الدراسة إلي التعر علي كيفية تطبي مهارات الذكاء العاطفي لتعزياز عملياات صانع القارار للقاادة

ف ااي المنظم ااات غي اار الربحي ااة ف ااي الوالي ااات المتح اادة األمريكي ااة ،وت ااوفير قائم ااة مرجعي ااة لمس اااعدة الق ااادة ف ااي
المنظمات غير الربحية في زيادة الوعي بالذكاء العاطفي ،وتعزيز عمليات صنع القارار .وقد توصلت الدراسـة

إلــي عــدد مــن النتــا أ أهمهــا جميااع قااادة المنظمااات غياار الربحيااة يشاااركون فااي تحقيا الهااد

الااذي يقضااي

بتحسين جودة صنع القرار واالستفادة من مهارات الذكاء العاطفي للمساعدة في تحقي الهاد  ،باسضاافة إلاي

أن استخدام مهارات الذكاء العاطفي ال تحسن عملية صنع القرار فقط ،ولكنها أيضاً تحسن العمليات المرتبطة
بصنع القرار داخل المنظمات غير الربحياة .وتوصلت الدراسـة إلـي عـدد مـن التوصـيات مـن أهمهـا ضارورة

استفادة المدراء من مهارات الذكاء العاطفي في تحسين نوعية صنع القرار ،باسضاافة إلاي أن القادرة علاي فهام
مشاااعر األخارين وردود أفعااالهم يمكاان ماان خاللهااا التوصاال إلااي نتيجااة قارار أكثاار إيجابيااة ،وكااذلك ضاارورة أن

تكون هناك وجهة نظر عاطفية في عملية بناء وصيانة العالقات بين الموظفين.

 .2دراسة ( )Shooshtarian, et. Al, 2013بعنوان

"تأثير الذكاء العاطفي للعاملين على رضاهم الوظيفي ،وأدا هم الوظيفي والتزامهم".
The Effect of Labor's Emotional Intelligence on Their Job
Satisfaction Job Performance and Commitment .
هدفت الدراسة إلي التعار علاي تارثير الاذكاء العااطفي فاي العمال علاي الرضاا الاوظيفي واألداء الاوظيفي

وااللتزام لد العااملين ،وتام تطبيا الد ارساة علاي العااملين فاي الشاركات العاملاة فاي صاناعات محافظاة فاارس

فاي إياران ،واتبعاات الد ارساة الماانه الوصاافي التحليلاي ،وكاناات أداة الد ارسااة عباارة عاان اسااتبانة ،وقاد تاام اختيااار
عيناة طبقياة عشاوائية مان مجتماع الد ارساة بلغات ص 7.1عاامالً .وقـد توصـلت الدراسـة إلـي عـدد مـن النتــا أ

أهمهــا التركيااد علااي أهميااة دور الااذكاء العاااطفي وتاارثيرة علااي ظاارو

العماال ،باسضااافة إلااي أن هناااك عالقااة

ذات داللااة إحصااائية بااين الااذكاء العاااطفي للعاااملين وأدائهاام ال اوظيفي ،بينمااا ال توجااد أي عالقااة بااين الااذكاء

العاطفي للعاملين والتزامهم بالعمل ،وكذلك امتالك مهارات الذكاء العاطفي – وهي مهارات مرناة وقابلاة للاتعلم
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ماع الازمن-ساايكون نتيجاة زيااادة وتحساين كفاااءة الماوظفين وأدائهاام الاوظيفي .وتوصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن
التوصيات من أهمها يتوجل علي الشركات الصناعية –أثناء مرحلة التوظيع-التركيز علي تقيايم قادرة الفارد

علي السيطرة علي مشاعرم وقدرته علي التعر علي مشاعر األخرين ،وذلك من خالل اختبار مستوي الذكاء

العاااطفي ،وكااذلك يجاال أن تكااون نتيجااة اختبااار الااذكاء العاااطفي عاماال هااام فااي اتخاااذ قارار التوظيااع ،وأيضااً
يج اال عل ااي الم ااوظفين حض ااور ورش ااات عم اال ف ااي مج ااال ال ااذكاء الع اااطفي ،والت ااي يق ااوم بنجرائه ااا المختص ااين
والمستشارين في هذا المجال.

المحور الثاني الدراسات التي تناولت إدارة االزمات

اوالً الدراسات الفلسطينية
 .0دراسة (الخضري )6102 ،بعنوان

"فاعلية إتخاذ القرار لدي مديري المدراس الثانوية في محافظات غزة وعالقتها بإدارة اإلزمات"

هــدفت الدراســة إلــى التعاار علااى فاعليااة اتخاااذ القارار لاادي مااديري الماادارس الثانويااة فااي محافظااات غازة

وعالقتهااا بااندارة األزمااات ،ولتحقيا أهاادا

الد ارسااة اسااتخدمت الباحثااة الماانه الوصاافي التحليلااي وقاماات ببناااء

إسااتبانه كاارداة للد ارسااة ،حيااث تاام توزيعهااا علااى عينااة الد ارسااة التااي شااملت ص 2.1معلم ااً ومعلمااة ماان معلمااي
المرحلة الثانوية بمحافظات غزة وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية وتم جمع االستبانات وتحليل استجابات أفراد
العينة بنستخدام برنام الرزم اسحصائية للدراسات االجتماعياة  .SPSSوقـد توصـلت الدراسـة إلـي عـدد مـن

النتــا أ أهمهــا تحققاات فاعليااة اتخاااذ القارار لاادي مااديري الماادراس الثانويااة بمحافظااات غازة وبدرجااة متوساطة،
كمااا يوجااد موافقااة بدرجااة متوساطة علااي مسااتوي إدارة األزمااات لاادي مااديري الماادراس الثانويااة بمحافظااات غازة،

باسضااافة إلااي أنااه توجااد عالقااة ارتباطيااة طرديااة موجبااة دالااة إحصااائياً عنااد مسااتوي داللااة ) α≤ 0.05بااين
متوساطات تقاادير أفاراد عينااة الد ارسااة لدرجااة فاعليااة اتخاااذ القارار ومسااتوي إدارة األزمااات لاادي مااديري الماادراس
الثانوية بمحافظات غزة .وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات من أهمها تطوير كفااءة ماديري المادراس
الثانوية في مهاارات إتخااذ القا اررات وفا المنهجياة العلمياة لتحقيا فاعلياة إتخااذ القارار لاديهم لتحساين الفاعلياة

في إدارة األزمات.

 .6دراسة (أبو حجر )6102 ،بعنوان

"درجة ممارسة مديري مدراس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة إلدارة األزمات وعالقتها بالثقافـة
التنظيمية السا دة لديهم".
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هــدفت الدراســـة إلـــي قياااس درجااة ممارسااة مااديري ماادارس وكالااة الغااوث الدوليااة بمحافظااات غ ازة سدارة
االزماات وتحدياد عالقتهاا بالثقافاة التنظيمياة الساائدة ،ولتحقيا أهادا

الد ارساة اتبعات الباحثاة المانه الوصاافي

التحليلااي ،وقاماات الباحثااة بتصااميم اسااتبانتين ،اسااتبانة سدارة األزمااات مكونااة ماان ص 79فقارة ،رواسااتبانة للثقافااة
التنظيمية مكونة من ص 71فقرة ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مدارس وكالاة الغاوث
الدوليااة فااي ثااالث مااديريات وهااي مديريااة جباليااا التعليميااة ومااديريرة بياات الهيااا التعليميااة ومديريااة غاارل غ ازة

التعليميااة والبااالح عااددهم ص 2.2.معلاام ومعلمااة للعااام الد ارسااي  21..قاماات الباحثااة بنختيااار عينااة طبقيااة
عشوائية بنسبة تمثل ص %21مان مجتماع الد ارساة والباالح عادد أفرادهاا ص 72.معلام ومعلماة تام جماع ص7.1

إس ااتبانة بمع اادل ص %72.7م اان عين ااة الد ارس ااة ،ولمعالج ااة البيان ااات ت اام إس ااتخدام برن ااام التحلي اال اسحص ااائي

ص . SPSSوقــد توصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن النتــا أ أهمهــا درجااة ممارسااة مااديري ماادارس وكالااة الغااوث
الدولية بمحافظات غزة سدارة األزمات كانت بشكل مرتفاع وباوزن نسابي بلاح ص ، %47..باسضاافة إلاي وجاود

فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للمارسة إدارة األزمات وفي درجات األبعاد الفرعية تعازي
لمتغير الجنس صمعلم ومعلمة لصالح المعلمات وكذلك الماهل العلمي لصالح المعلمين الحاصلين علي درجة

البكااالوريوس فااردني ،بينمااا أتضااح عاادم وجااود فااروق جوهريااة ذات داللااة إحصااائية فااي الدرجااة الكليااة لممارسااة

إدارة األزم ااات ل اادي م ااديري م اادارس وكال ااة الغ ااوث الدولي ااة بم ااديرياتها ال ااثالث ،تع اازي لمتغي اار س اانوات الخدم ااة

للمعلااين والمعلمااات .وتوصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن التوصــيات مــن أهمهــا عقااد دورات تدريبيااة لمااديري
الماادارس ون اوابهم ،خاصااة المااديرين الجاادد لزيااادة مع ارفتهم برليااات إدارة االزمااات المدرسااية المتنوعااة التااي قااد
تصيل المدرسة ،روادخال مادة الثقافة التنظيمية ضمن المواد التدريبية.

 .3دراسة (مخيمر )6102 ،بعنوان

"دور العالقات العامة في إدارة األ زمات في المؤسسات الحكومية الفلسطينية دراسـة حالـة وزارة الصـحة

الفلسطينية".

هــدفت الدراســة إلــي التعاار علااي دور العالقااات العامااة فااي الماسسااات الحكوميااة الفلس اطينية فااي إدارة

االزمااات فااي و ازرة الصااحة الفلس اطينية فااي محافظااات قط ااع غ ازة ،والكشااع عاان مسااتويات األدوار للعالقااات
العامااة فااي إدارة األزمااات ولتحقي ا أهاادا

هااذم الد ارسااة تاام اسااتخدام الماانه الوصاافي التحليليصد ارسااة الحالااة

وكانت أدوات الدراسة عبارة عن :إستبانة تكونت من ص 49فقرة موزعة علي ص ..محور أساسي ،تم تطبيقها

علي عينة بلغت ص 7.من العاملين بالعالقات العامة بوزراة الصحة الفلساطينية فاي قطااع غازة .وقـد توصـلت

الدراســة إلــي عــدد مــن النتــا أ أهمهــا أن هناااك دور حيااادي للعالقااات العامااة بااو ازرة الصااحة الفلساطينية فااي
مرحلااة اكتشااا

إشااارات اسنااذار المبكاار بنساابة ص ، %17..ودور مرتفااع جااداً فااي مرحلااة اسسااتعداد والوقايااة
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بنسابة ص ، %7..7ودور مرتفاع فاي مرحلاة إساتعادة النشااط بنسابة ص ، %71..ودور مرتفاع فاي مرحلاة الااتعلم
بنساابة ص ، %44.4فااي إدارة األزمااات ،باسضااافة إلااي أن مااوظفي العالقااات العامااة بااو ازرة الصااحة الفلس اطينية

لهاام دور مرتفااع فااي إدارة األزماات حيااث بلااح مسااتوي الدرجااة الكليااة السااتبانة إدارة األزمااات ص ، %7.97بااوزن
نساابي ص ، %47.7كمااا وجااد أن هناااك دور مرتفااع للعالقااات العامااة بااو ازرة الصااحة الفلس اطينية فااي التخط ايط

ل زمااات حيااث بلااح متوساط الدرجااة الكليااة ص ، %7.17بااوزن نساابي ص . %7..1وتوصــلت الدراســة إلــي عــدد
مــن التوصــيات مــن أهمهــا إج اراء تجااارل إفت ارضااية للتعاماال مااع األزمااات لزيااادة الكفاااءة الموجااودة للعاااملين

بالعالقااات العامااة ب ااو ازرة الصااحة الفلسا اطينية ،وكااذلك عق ااد دورات مكثفااة م اان قباال العالق ااات العامااة لل ااو ازرات

األخري لالستفادة من التجارل والخبرة واألداء المميز.
 .2دراسة (أبو شعيرة )6102 ،بعنوان

"دور مديري المدارس الحكومية في إدارة األزمات بمحافظات غزة دراسة تقويمية "

هدفت الدراسة إلي الكشع عن أدوار مدير المدارس الحكومية في محافظات غزة فاي إدارة األزماات مان

وجهااه نظاار المااديرين ،حيااث إسااتخدمت الباحثااة الماانه الوصاافي التحليلااي ،وتكااون مجتمااع الد ارسااة ماان جميااع

مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااات غازة البااالح عااددهم ص 79.ماادي اًر ومااديرة ،أخااذ ماانهم عينااة عش اوائية

طبقية عددها ص 272مدي اًر ومديرة وبنسابة ص %11مان المجتماع األصالي ،حياث قامات الباحثاة ببنااء اساتبانة

لقي اااس دور م اادير المدرس ااة ف ااي إدارة األزم ااات وتكون اات فق ارت ااه م اان ص 74فقا ارة ،وك ااذلك مقابل ااة م ااع المشا ارفين
التربويين وبع

مديري ومديرات المادارس وقاد قامات الباحثاة بتطبيا االساتبيان علاي عيناة الد ارساة ثام قامات

بتحليل إستجابات أفراد العينة بنساتخدام برناام الارزم االحصاائية ص . SPSSوقـد توصـلت الدراسـة إلـي عـدد

من النتا أ أهمها الدرجة الكلية ألدوار مديري المدارس الحكومية في مرحلة إدارة االزمات كانت بوزن نسبي

ص ، %71وهي درجة كبيرة جداً ،باسضافة إلي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات
عينة الدراسة لواقع دور مديري المدارس الحكومية في إدارة األزمات بمحافظات غازة لمتغيار صالجانس ،الماهال

العلماي ،المرحلاة التعليميااة  ،وأيضااً توجااد فاروق ذات داللاة إحصااائية عناد مسااتوي داللاة ) )α ≤ 0.05بااين
مجموعتي سنوات الخدمة صأقل من خماس سانوات مان ناحياة ،ومجماوعتي ص 12-5سانوات ،وأكثار مان عشار
سنوات علي مجال دور مدير المدرسة فاي إكتشاا

اسناذار المبكار ل زماة والدرجاة الكلياة لاساتبانة لصاالح

مجمااوعتي ص 12-5س اانوات وأكث اار م اان عشاار س اانوات ،أم ااا بالنس اابة لمرحلااة اس ااتعادة النش اااط فكان اات لص ااالح
مجموعة أكثر من عشر سنوات .وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات من أهمها ضرورة إعطاء دورات

تدريبية في إدارة األزمات لمديري المدارس ،روادارة الوقت للحد من األزمات ،وكذلك تبادل الخبارات باين ماديري
الم اادارس ف ااي التعام اال م ااع األزم ااات ،واسس ااتفادة م اان خبا ارات ال اادول المتقدم ااة ،وأخيا ا اًر االتص ااال م ااع المجتم ااع
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المحلي،سسااتقطال الاادعم المااالي فااي محاولااة سسااتعادة النشاااط فااي حالااة األزمااات المدرسااية وتزويااد الماادارس
بوسائل اتصال حديثة.

 .2دراسة (أبو سلوت )6102 ،بعنوان

"دور رأس المال الفكري في إدارة األزمات الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية".

هدفت الدراسـة إلـي الكشاع عان واقاع رأس الماال الفكاري باو ازرة الصاحة الفلساطينية ،رواباراز إدارة األزماات
فيهااا ،وبيااان طبيعااة العالقااة بااين رأس الماال الفكااري روادارة األزمااات الصااحية ،وقااد اعتمااد الباحااث علااي الماانه
الوصاافي التحليل ااي ،وتكااون مجتم ااع الد ارس ااة ماان م ااوظفين بالاادرجات الوظيفي ااة العلي ااا بااالو ازرة ،وتكون اات عين ااة

الد ارس ااة م اان عين ااة عشا اوائية طبقي ااة م اان م ااوظفي اسدارات العام ااة والوح اادات األكث اار ت اارث اًر باألزم ااات ف ااي و ازرة

الصحة الفلسطينية ،والباالح عاددهم ص 247موظفااً ،وقاام الباحاث بجماع البياناات عان بنساتخدام اسساتبانة وقاد
تمت عملية جمع البيانات في الفترة من فبراير  21..وحتي أبريل من نفس العام .وقد توصـلت الدراسـة إلـي

عدد من النتا أ أهمها جااءت الدرجاة الكلياة لمجاال إدارة األزماات فاي و ازرة الصاحة الفلساطينية باوزن نسابي

ص %1..7وهو بدرجة صمتوساطة  .وتوصـلت الدراسـة إلـي عـدد مـن التوصـيات مـن أهمهـا التوصاية بزياادة
االهتمااام بعقااد دورات تدريبيااة علااي أياادي خباراء ومختصااين بهااد

تطاوير معااار األفاراد وتمكياانهم ماان القيااام

بحل مشكالت العمل ،وهذا اسهتمام يجل أال يقتصر علي الفعاليات والدورات التي تتم داخل الو ازرة.

 .2دراسة (أبو حجير )6102 ،بعنوان

"القيادة اإلستراتيجية ودورها في إدارة المخاطر واألزمات دراسة تطبيقية على المؤسسـات الحكوميـة

الفلسطينية".

هدفت الدراسة إلي التعار علاي ممارساات القياادرة اسساتراتيجية ودورهاا فاي إدارة المخااطر واألزماات فاي

الماسسات الحكومياة الفلساطينية ،اساتخدم الباحاث المانه الوصافي التحليلاي لهاذا الغار  ،حياث تام إساتخدام
قائمة اسستقصاء كردارة لجمع البيانات ،أما مجال التطبي فتمثل في القيادة اسدارية في الماسساات الحكومياة

الفلس اطينية التااي تعاااني العديااد ماان المخاااطر واألزمااات وبلااح حجاام المجتمااع ص 2172موظف ااً بينمااا بلااح حجاام
العينة ص 79.مفردة ،وتم اختيار عينة طبقية عشوائية ،كما تم استخدام برنام التحليل اسحصائي صSPSS

كرزماة إحصاائية سدخاال ومعالجاة البيانااات واختباار الفرضايات .وقـد توصــلت الدراسـة إلـي عــدد مـن النتــا أ

أهمهـــا أن ممارس ااات القي ااادة اسس ااتراتيجية مطبق ااة بنس اال متوسا اطة م اان قب اال قي ااادات الماسس ااات الحكومي ااة
الفلسا اطينية ،كم ااا أن إدارة المخ اااطر واألزم ااات مطبق ااة ف ااي الماسس ااات الحكومي ااة الفلسا اطينية بنس اابة متوسا اطة
وطغ ااي عليه ااا األس االول العالج ااي أكث اار م اان الوق ااائي ،باسض ااافة إل ااي وج ااود عالق ااة إرتب اااط طردي ااة قوي ااة ب ااين

ممارس ااات القي ااادة اسس ااتراتيجية روادارة المخ اااطر واألزم ااات وه ااو م ااا يع اازز دور القي ااادة اسس اات ارتيجية ف ااي إدارة
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المخاااطر واألزمااات ،وكااذلك توصاالت النتااائ إل ااي أن الممارسااات األكثاار ارتباط ااً وتاارثي اًر فااي إدارة المخ اااطر
واألزماات كانات األقاال تطبيقااً ماان قبال القيااادات فاي الماسساات الحكوميااة الفلساطينية .وتوصــلت الدراســة إلــي
عدد من التوصيات من أهمها االهتماام برصاد ماشارات متغيارات البيئاة الخارجياة المختلفاة ماع التركياز علاي

البيئة اسقتصادية والبيئة السياسية والقانونية إذ أنها وفقاً لنتائ الدراسة تمثل أكثر مصادر التهديدات الخارجية

للماسسااات الحكوميااة الفلساطينية ،وكااذلك إتباااع األساالول العلمااي فااي إدارة المخاااطر واألزمااات وهااو مااا يتمثاال
باألهتمام بمراحلها كافة.

 .2دراسة (أبو عزيز )6101 ،بعنوان

"معوقات إدارة األ زمات في وزارة الصحة الفلسطينية في ظل الحصار دراسة حالة قطاع غزة "

هـــدفت الدراســـة إلـــي التع اار علااى أه اام المعوقااات والصااعال الت ااي واجهاات و ازرة الص ااحة خااالل إدارته ااا
ل زمات في قطاع غزة فاي ظال الحصاار ومادي تارثير هاذم المعوقاات علاي جاهزياة و ازرة الصاحة للتعامال ماع
األزمات ،وقد استخدم الباحث المنه الوصفي التحليلي حيث قاام بنعاداد إساتبانه وتوزيعهاا علاي ص %7.مان
مجتم ااع الد ارس ااة حي ااث ق ااام بتوزي ااع ص 721إس ااتبانة وت اام إس ااترداد ص 244إس ااتبانة ص ااالحة ألغا ا ار

البح ااث

العلمي .وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتا أ أهمها يتوفر لدي و ازرة الصحة المقومات األساسية سدارة
األزمااات فااي و ازرة الصااحة فااي قطاااع غ ازة فااي ظاال الحصااار لكاان هااذم المقومااات متااوفرة بالحااد األدنااي فقااط،

باسضافة إلي أن أهم المعوقات التي واجهتها و ازرة الصحة هي المعوقات التنظيمية التي شكلت العائ األكبر

فيمااا شااكلت المعوقااات الماديااة ث ااني هااذم العواماال .وتوصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن التوصــيات مــن أهمهــا

ضرورة العمل علي تطبي المنه العلمي المتكامل للتعامل مع األزمات من خالل توفير المتطلبات األساسية
للتعامل ماع األزماات التاي يشاكل أيااً منهاا عائقااً أماام إدارة األزماات ،وكاذلك رفاع كفااءة وجاهزياة العااملين فاي
و ازرة الصحة للتعامل مع األزمات من خالل تزويدهم بالمعرفة الفنية في مجال تخصصااتهم والمعرفاة اسدارياة

في مجال إدارة األزمات من خالل تدريبهم العملي علي إدارة األزمات.
 .8دراسة (الجديلي )6112 ,بعنوان

"واقع ادارة االزمات في المستشفيات الحكومية "

حيااث هاادفت هااذم الد ارسااة إلااي التعاار علااى اتجاهااات العاااملين نحااو مااد تااوفر نظااام ألدارة األزمااات فااي
مراحله المختلفة في ثالث مستشفيات حكومية بغزة ص مستشفى الشفاء ,مستشفى ناصر ,المستشفى األوروبي

وذلااك لتحديااد مااد االسااتعداد والجاهزيااة الااذي تتمتااع بااه هااذم المستشاافيات فااي التعاماال مااع األزمااات .وقـــد
توصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن النتــا أ أهمهــا يوجااد ضااعع شااديد فاي نظااام إدارة األزمااات فااي المستشاافيات

الثالث في كل مرحلة من مراحل النظام والتي تمثل المنظور المكتمل سدارة األزماات ،وأظهارت الد ارساة ايضاا
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ع اادم وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة احص ااائية ب ااين المستش اافيات الم ااذكورة ح ااول فاعلي ااة نظ ااام ادارة االزم ااات فيه ااا.

وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات من أهمها ضرورة انشاء وحدات سدارة األزماات فاي و ازرة الصاحة

الفلسطينية وفي المستشفيات الكبر وبضرورة االعتماد على أشخاص ماهلين في إدارة األزمات ،كماا أوصات
بضرورة العمال علاى ترصايل منهجياة متكاملاة سدارة األزماات مان خاالل زياادة تاوفير العناصار األساساية التاي
تتسم بها االدارة الناجحة ل زمات في مختلع مراحلها.

ثانياً الدراسات العربية
 .0دراسة (زيد ونجاد )6102 ،بعنوان
"التخطيط اإلستراتيجي ودور في إدارة األزمات في شركة الطيران اليمنية ".

هــدفت الدراســـة إلـــى التعاار علااى التخطاايط االسااتراتيجي ودورم فااي إدارة األزمااات فااي شااركة الخطااوط

الجوية اليمنية وذلك من خالل اسجابة على ساال البحث الرئيساي :ماا دور التخطايط االساتراتيجي فاي فاعلياة
إدارة األزمااات؟ هااذا وقااد اعتمااد الباحثااان علااى الماانه الوصاافي ،حيااث كااان اعتمااادم علااى المصااادر والم ارجااع
الساابقة لبنااء اسطااار النظاري للد ارسااة ،ومان ثاام قاماا بجمااع البياناات بواسااطة االساتبانة التااي تمثال أداة الد ارسااة
وتم تحليلها بالبرناام اسحصاائي المعارو

ل ) (SPSSوقاد بلغات عيناة البحاث ) (119موظفااً مان مجتماع

الد ارسااة الكلااي .وقــد توصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن النتــا أ أهمهــا وجااود نساابة كبي ارة ماان عينااة البحااث ال
ياادركون أهميااة التخطاايط االسااتراتيجي ،كمااا تبااين ماان نتااائ الد ارسااة أن إدارة الشااركة ال تمتلااك رايااة واضااحة
لتطوير نقاط القوة والتقليل من نقاط الضاعع ،وال تحارص علاي وضاع الخطاط اسساتراتيجية بعناياة .وتوصـلت

الدراسة إلي عدد من التوصيات من أهمها ضارورة تبناي برناام ترهيال للعااملين فاي شاركة الخطاوط الجوياة
اليمنية في مجال التخطيط اسستراتيجي ،ووضع خطاط وبارام كافياة وجااهزة سدارة األزماات والتقيايم والتحليال

المستمر ل زمات والمخاطر المحتملة.

 .6دراسة (زويلف )6102 ،بعنوان

"نجاح نظم المعلومات المحاسبية وأثر في مراحل إدارة األزمات".

هــدفت الدراســة إلــي التعاار علااي أثاار نجااا نظاام المعلومااات المحاساابية فااي إدارة األزمااات التااي تواجااه

البنوك التجارية العاملة في األردن ،وشملت الدراسة عينة مكونة مان ) (10بناوك ،ولجماع البياناات الالزماة تام

تصااميم إس ااتبانة وزعاات عل ااي أف اراد عين ااة الد ارسااة ف ااي اسدارات العامااة له ااذم البنااوك ،وق ااد تاام توزي ااع )(120

إس ااتبانة ،اعتماااد منها ااا لغايا ااات البحاااث والتحليا اال ) (108إساااتبانات ،أي ما ااا نس اابته ) (%90مااان اسسا ااتبانات
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الموزعاة .وقد توصلت الدراسة إلي عـدد مـن النتـا أ أهمهـا :وجاود أثار دال إحصاائياً لنجاا نظام المعلوماات
المحاسابية صمجماال ماشاراته فاي كاال بعااد ماان أبعااد إدارة األزمااات صم ارحاال إدارة األزماات كمااا تبااين أن هناااك

أث ا اًر ذا داللااة إحص ااائية لكاال ماشاار م اان الماش ارات التالي اة ف ااي كاال مرحلااة م اان م ارحاال إدارة األزمااات :ج ااودة

المعلوماات ،وجااودة النظااام ،واسااتخدام النظااام ،بينمااا لاام يكان هناااك أثار دال إحصااائياً لماشاار رضااي المسااتخدم
فاي هاذم الم ارحال .وتوصـلت الدراسـة إلــي عـدد مـن التوصـيات مــن أهمهـا التعزياز مان دور نظام المعلومااات
المحاساابية فااي البنااوك التجاريااة العاملااة فااي األردن ،وتطااوير قاادرة العاااملين فااي البنااوك التجاريااة العاملااة فااي
األردن علي إستخدام هذم النظم.
 .3دراسة (الزلفي )6100 ،بعنوان

"ادارة االزمات لدى مديري المدارس في التعليم العام الحكومي واالهلي بمدينة الطا ف" .

هــدفت الدراســة إلــي التعاار علااى أباارز األزمااات التااي تواجااه مااديري ماادارس التعلاايم الحكااومي واألهلااي

بمدينااة الطااائع وكااذلك للتعاار علااى دور مااديري ماادارس التعلاايم العااام الحكااومي واألهلااي بمدينااة الطااائع فااي
التعاماال مااع األزمااة قباال وأثناااء وبعااد حاادوثها ،واسااتخدم الماانه الوصاافي المسااحي فااي الد ارسااة وتكوناات عينااة
الد ارسااة النهائيااة ماان ص .7.ماادي ار ماان ماادارس التعلاايم العااام الحكااومي واألهلااي الع ااملين فااي ماادارس البنااين

التابعة سدارة التربية والتعليم بمدينة الطائع ،وتام اساتخدام االساتبانة لجماع البياناات الالزماة ألغا ار

الد ارساة

وتضمنت ص 77فقرة موزعة على أربعة محاور رئيساية .وقد توصلت الدراسـة إلـي عـدد مـن النتـا أ أهمهـا

أن أباارز األزمااات التااي تواجااه مااديري ماادارس التعلاايم العااام الحكااومي واألهلااي بمدينااة الطااائع كاناات بدرجااة
متوساطة ،حيااث تراوحات المتوسااطات الحساابية بااين ص ، 7.71-..12باسضاافة إلاي أن دور ماديري ماادارس
التعلاايم العااام الحكااومي واألهلااي بمدينااة الطااائع مااع االزمااة فااي االتعاماال قباال حاادوثها كااان بدرجااة متوسااطة
وتراوحت المتوسطات الحسابية بين ص 7.91 – 2.47وبلح المتوسط العام ص . 7،17وتوصلت الدراسة إلي

عــدد مــن التوصــيات مــن أهمهــا ضاارورة تعزيااز وعااي مااديري الماادارس الحكوميااة واألهليااة فااي جميااع م ارحال
التعلايم بمديناة الطاائع برهمياة إدارة األزمااات والتخطايط المساب لهاا وبادورهم فااي حال األزماات والتغلال عليهاا

فااي البيئااة المدرسااية قباال حاادوثها ،وكااذلك عقااد دورات تدريبيااة فااي مجااال إدارة األزمااات لمااديري ماادراس التعلاايم
العام الحكومي واألهلي بمدينة الطائع.

 .2دراسة (جاسم )6100،بعنوان

" دراسة تحليلية لواقع إدارة األ زمات في وزارتي الصحة والداخلية في العراق – دراسة مقارنة".

هدفت الدراسة إلـي معرفاة واقاع إدارة األزماات فاي الماسساات الحكومياة فاي العاراق مان خاالل د ارساة هاذا

الواقااع وتحليلااه فااي و ازرتااي الصااحة والداخليااة ،حيااث تاام اسااتخدام الماانه الوصاافي التحليلااي ويتكااون مجتمااع
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الدراسة من المديرين والمديرات ص وكيل و ازرة – مدير عاام – مادير ونائال مادير أو ماا يعادلهاا الاذين يعملاون
في المقار الرئيسية والمقار الفرعية وبلاح عاددهم فاي و ازرة الصاحة ص 227وفاي و ازرة الداخلياة ص .94وجار

اختيااار عينااة عشاوائية قوامهااا ص  .1.ماان و ازرة الصااحة وص .79ماان و ازرة الداخليااة .وقــد توصــلت الدراســة

إلـي عـدد مـن النتـا أ أهمهـا إن االسااتعدادات لمواجهاة األزماات قبال وقوعهاا غيار كافياة وغيار مناسابة لكلتااا
الو ازرتين ،باسضافة إلي أن االستعدادات حال وقوع األزماات فكانات أفضال ولكان بنسال متوساطة ،مماا يعناي

ان الجهاود كاناات عالجيااة أكثاار منهااا وقائيااة ،بينمااا فااي مرحلااة مااا بعااد األزمااة فاالسااتعدادات كاناات ساالبية فااي
و ازرة الصحة بينما اشارت الدراسة الى أنها كانت متوسطة في و ازرة الداخلية .وتوصلت الدراسة إلي عـدد مـن

التوصــيات مــن أهمهــا ضاارورة األهتمااام فااي التعاماال مااع األزمااات بمراحلهااا الااثالث وطرحاات مجموعااة ماان

االجراءات واآلليات التي تساعد على ذلك ،وكاذلك تشاجيع القياادات النقابياة لعقاد دورات تتخصاص فاي القياادة
روادارة األزمات وكيفية التصر حيال األزمة قبل وأثناء وقوعها.
 .2دراسة (الشمري )6101 ،بعنوان

" االنماط القيادية وعالقتها بإدارة األ زمات لــــدى القيادات اإلدارية فــــي إدارة التربية والتعليم فـــي مدينة
حا ل".

هــدفت الدراســة إلــي التعاار علااى الاانمط القيااادي الااذي تمارسااه القيااادات اسداريااة فااي إدارات التعلاايم ماان

وجهة نظر مديري ومديرات المدارس ،وبيان العالقاة باين الانمط القياادي روادارة األزماات لاد القياادات اسدارياة
في إدارة التعليم من وجهة نظر مديري ومديرات المادارس الثانوياة ،وخضاعت الد ارساة للمانه الوصافي وتكاون

مجتمااع الد ارسااة ماان جميااع مااديري ومااديرات الماادارس الثانويااة .وقــد توصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن النتــا أ

أهمهــا عاادم وجااود عالقااة ذات داللااة احصااائية بااين الاانمط الااديموقراطي ومرحلااة االنااذار ،باسضااافة إلااي عاادم
وجااود عالقااة ذات داللااة احصااائية بااين الاانمط القيااادي الااديكتاتوري ومرحلااة االنااذار ،وكااذلك عاادم وجااود عالقااة

ذات دالل ااة احص ااائية ب ااين ال اانمط القي ااادي النس اابي ومرحل ااة االن ااذار ،وأيضا ااً ع اادم وج ااود عالق ااة ذات دالل ااة
إحصائية بين كل من مرحلة االنفجار ومرحلة االنحسار مع االنماط القيادية الثالثاة ساابقة الاذكر فاي المنطقاة

التعليمية في مديناة حائال .وتوصـلت الدراسـة إلـي عـدد مـن التوصـيات مـن أهمهـا التركياد علاى ادارة التعلايم
بالمنطقة بضارورة التهياا المساب لمواجهاة األزماات واتخااذ التادابير الالزماة لمواجهتهاا ،وكاذلك ضارورة اهتماام
القيااادات االداريااة العليااا فااي وز اررة التربيااة والتعلاايم لم ارحاال إدارة األزمااات وباااألخص مرحلااة اسنااذار التااي ماان
خاللها تستطيع القيادات اسدارية التنبا بالمتغيرات التي في إدارة التعليم مستقبال .
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ثالثاً الدراسات األجنبية

 .0دراسة ( )Genit, 2014بعنوان

" نماذج االعمال االبداعية وادارة األ زمات "

" Innovative business models and crisis management".

هـدفت الدراســة إلـى تقااديم أسااس منطقاي حااول الحاجاة إلاى االسااتثمار فاي نمااذج األعمااال اسبداعياة وفقااً

لالدبياات الساابقة للمسااعدة فاي إتخاااذ القا اررات الصاحيحة عناد التعامال مااع األزماات ،وقاد تام اساتخدام الد ارسااة
المقارنة الثنين من الشركات الكبر في البانيا وهما  Mangoو ،Abertisوحياث شاركة  Mangoهاي منشارة

دولية في تصميم وصناعة المالبس واألحذية  ،بينما  Aberitsهاي شاركة متخصصاة فاي ادارة البنياة التحتياة
عبر شركات خاصة .وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتا أ أهمها االستنتاج الرئيس هو بياان ان الفشال

فااي كثياار ماان الشااركات لاام يحاادث بساابل األزمااة فقااط ولكنااه بساابل ان ادارة الشااركة لاام تبتكاار نماااذج جدياادة
ل عمال االبداعية ،باسضافة إلي أنه تبرز النتائ تغير في قواعد وأدوار إدارة األزمات حيث تبين الدور الهام
ل عمال االبداعية في هذا المجال.

 .6دراسة ( ( Fredericka, 2013بعنوان

" عندما انقذت الثقافة الموقف ثقافة المنظمة وادارة األ زمات ".
When Culture Saved The Day: Organization Culture And Crisis
Management".

هدفت الدراسة إلي إبراز حالة وصفية لدور الثقافة التنظيمية في إدارة األزماات وذلاك فاي إحاد منظماات

الرعايااة األمريكيااة ،حيااث تعرضاات بساابل الفيضااانات إلااى خسااائر تقاادر ل  211مليااون دوالر ،وأغلقاات للم ارة
األولى منذ انشاءها قبل  91عاماً كما كان متوقع أن يستغرق تشغيلها من  .7إلى  27شهر ،إال أنها عادت

للعماال فااي خااالل  .شااهور فقااط .وقــد توصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن النتــا أ أهمهــا بيناات الد ارسااة أن عاادة
عوامل رواجراءات لعبت دو اًر في تشكيل قدرة المستشفى على تجاوز األزماة فاي وقات قياساي جاداً ،أهمهاا باروز
مهارات قيادية عالية تم بنااها من خالل االلتزام لعقاود بتطاوير القياادة ،كماا ظهار لاد العااملين دوافاع داخلياة

ووالء كبي اار دفعه اام للمش اااركة بص ااورة كبيا ارة ف ااي تج اااوز األزم ااة ،باسض ااافة إل ااى أن الع اااملين ص بس اابل ثقاف ااة
المنظمة أظهروا قدرات فائقة على المرونة والتوجيه الذاتي والتضامن كفري عمل ،وكذلك من خاالل التجرباة
تبااين أن الثقافااة التنظيميااة كاناات أباارز المتغيارات التااي مكناات المستشاافى االقليمااي ماان تجاااوز األزمااة بساارعة،

وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات من أهمها بتعليم الدروس المستفادة الى طالل الماجستير المهني
في ادارة االعمال .
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 .3دراسة ( )jemy, 2013بعنوان

" التعلم في األ زمة إعادة النظر في العالقة بين التعلم التنظيمي وادارة األ زمات "
"Learning in Crisis: Rethinking the Relationship Between
Organizational Learning and Crisis Management".
هــدفت الدراســة إلــي التعاار علااى الاادور ال ارئيس والهااام للااتعلم التنظيمااي أثناااء األزمااات حيااث يمثاال ذلااك

أساالول جديااد للااتعلم خاصااة فااي األوقااات الصااعبة ،كمااا هاادفت الد ارسااة إلااى ايضااا أن عاادم االهتمااام بااالتعلم

التنظيمي قد يكون سبباً في األزمات الالحقة .وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتا أ أهمها وجاود عالقاة
بين التعلم التنظيماي مان األزماات وكفااءة إدارة األزماات التنظيمياة حياث تعازز عملياة الاتعلم مان إدارة األزماة.

وتوصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن التوصــيات مــن أهمهــا برهميااة ترهياال وتاادريل القااائمين علااى إدارة األزمااات
علااى الااتعلم التنظيمااي برسااس علميااة خاصااة ماان خااالل البعثااات الد ارسااية ،اذ أن القصااور فااي ذلااك يسااهم فااي

حدوث أزمات تنظيمية في المستقبل.

 .2دارسة ( )Zenica – Livia, 6106بعنوان

" تغيير السلوك األخالقي في أوقات األزمات االقتصادية في المنظمات ".
"" Changing ethical behavior in times of economic crisis in organizations
هدفت الدراسة إلي التعر على أدبيات ومفاهيم تغيير السلوك األخالقي في أوقات األزمات االقتصادية،

وقد طبقت على المنظمات الرومانية ،حيث كان حجم العينة  21.موظع أجاابوا علاى نماوذجي االستقصااء،

األول صاامم للتعاار علااى األساابال التااي تااادي إلااى الساالوك غياار األخالقااي أثناااء األزمااات االقتصااادية أمااا

الثاااني فصاامم للتعاار علااى اج اراءات منااع الساالوك غياار االخالقااي أثناااء األزمااات االقتصااادية .وقــد توصــلت
الدراسة إلي عدد من النتا أ أهمها بينات الد ارساة أناه بحادوث األزماات تبارز خمساة أسابال النعادام السالوك
األخالقي أهمها :تخفاي

األجاور ،فقادان الم ازياا والشاعور بفقادان الوظاائع ،مماا يضاع العااملين أماام ضاغوط

هائلااة ،فيصاابح ذلااك دافعهااا لتحقي ا أي مكاساال علااى حسااال المعااايير األخالقيااة فااي ساالوكياتهم .وتوصــلت

الدراســة إلــي عــدد مــن التوصــيات مــن أهمهــا أن أهاام اسج اراءات لمنااع الساالوك الغياار أخالقااي هااو تاادريل
المديرين والعاملين وتطوير ثقافتهم خاصة في السنة األولى من عضويتهم بالمنشرة ،لغرس المعايير األخالقية
ومنع أي سلوك غير أخالقي قد ينت عن األزمات االقتصادية.

 .2دراسة ( )MedienWitrt, 6101بعنوان

" االتصاالت المتكاملة والمنهأ الجديد إلدارة األ زمات التنظيمية ".
Integrated Crisis Communication as New Approach in Organizational
Crisis .
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هدفت الدراسة إلي التعريع بالدور المهم لالتصاالت المتكاملة خالل األزمات التنظيمية حيث يمثل ذلك
مادخال حاديثا سدارة األزمااات التنظيمياة ،وتباارز الد ارساة األساااليل التقنياة الحديثااة فاي االتصاااالت التاي تساااعد
في إدارة األزمات التنظيمية ،والتي تدعم القياادة فاي اتخااذ القارارت الكفاا خاالل األزماة .وقـد توصـلت الدراسـة

إلي عدد من النتا أ أهمها وجود عالقة بين االتصاالت المتكاملة روادارة األزمة التنظيمية بنجا  ،اذ تتكامل
كافااة األنظمااة التسااويقية والماليااة والتقنيااة والبش ارية لتمثاال مخرجاتهااا نمااوذج اتص ااالت متكاماال يساااعد علااى

مواجهااة األزمااات التنظيميااة وادارتهااا بكفاااءة .وتوصــلت الدراســة إلــي عــدد مــن التوصــيات مــن أهمهــا أهميااة
التواصل االعالمي في الوقت المناسل عند وقوع األزماة اذ يسااعد ذلاك فاي التغلال عليهاا ومعالجتهاا بسارعة،
كما ان للمتحدث االعالمي دو اًر مهماً ضمن فري االزمة حيث يجل أن يكون أحد أعضائها.

المحور الثالث الدراسات التي تناولت الذكاء العاطفي وادارة األزمات
أوالً الدراسات الفلسطينية
الحظ الباحث افتقاار الد ارساات المحلياة التاي تجماع باين محاوري البحاث صالاذكاء العااطفي ،إدارة األزماات ،
وكان هذا أحد مبررات البحث.
ثانياً الدراسات العربية
الحظ الباحث افتقار الدراسات العربياة التاي تجماع باين محاوري البحاث صالاذكاء العااطفي ،إدارة األزماات ،

وكان هذا أحد مبررات البحث.
ثالثاً الدراسات األجنبية

 .0دراسة (  Vahhabzadeh، Mousavi، 2015بعنوان

"مسح العالقة بين الذكاء العاطفي مع قدرات إدارة األزمات"
"Surveying the Relationship between Emotional Intelligence with Crisis
Management Capabilities".
هدفت الدراسة إلى إستقصاء العالقة بين الذكاء العاطفي وقدرات إدارة األزمات في شركة)(Paksan

حيث كان البحث قابل للتطبي من خالل عر

الهد

والوصع من خاالل جماع البياناات ،حياث إساتخدمت

اسستبانة كرداة لجمع البيانات والتي صممت بنستخدام الدراسات المكتبية والدراسات الميدانية ،واستخدم لقيااس

ال ااذكاء الع اااطفي أرب ااع أبع اااد رئيس ااية تتض اامن صال ااوعي بال ااذات ،تنظ اايم ال ااذات ،ال ااوعي اسجتم اااعي ،المه ااارات
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اسجتماعيااة  ،حيااث تضاامن مجتمااع الد ارسااة جميااع الخب اراء والماادراء فااي

وتاام اخااذ عينااة عش اوائية بساايطة

ص 2.1فاارد ماان مجتمااع الد ارسااة ،وقــد توصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــا أ أهمهــا وجااود عالقااة ترابطيااة
إيجابية كبيرة ما بين الذكاء العاطفي وأبعادم ،ما عدا بعد المهارات اسجتماعية التي تترثر بشكل كبير روايجابي

بندارة األزمات ،باسضاافة إلاى أناه تام اختياار بعاد صتنظايم الاذات علاي أناه أهام بعاد فاي إدارة األزماات ،وأخيا اًر
جميااع المتغي ارات مااا عاادا الااوعي اسجتماااعي وضااعت فااي مسااتويات مالئمااة كنختبااار ذي حاادين .وتوصـــلت

الدراســة إلــي عــدد مــن التوصــيات مــن أهمهــا تحديااد ماواطن القااوة والضااعع الااذاتي والساايطرة والتغلاال علااى
العواطع والمشاعر ،وكذلك ترخير ردود الفعل صالقليل من الوقت للتفكير واختيار رد فعال مناسال  ،باسضاافة
إلي السيطرة علي الغضل رواستحضار أشياء أخري عدا الموضوع ،وأيضاً محاولة للعثور على أمزجة الخصام
واألخالق وصنع عالقات فعالة معاً ،وأخي اًر الحصول على انتقادات من المدراء.
 .6دراسة ( )Ardestani،Amirzade, 6102بعنوان

" تأثير الذكاء العاطفي على إدارة األزمات"
"THE INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON CRISIS
MANAGEMENT".
هدفت الدراسة إلي التعر علاي تارثير الاذكاء العااطفي علاي إدارة األزماات علاي شاركات صاغيرة ومتوساطة
الحجم في طهران ،وبعاد مراجعاة األدبياات الساابقة مان قبال الباحاث  ،قاام بنساتخدم أرباع أبعااد رئيساية لقيااس

الااذكاء العاااطفي تتضاامن ص الااوعي بالااذات ،تنظاايم الااذات ،الااوعي اسجتماااعي ،المهااارات اسجتماعيااة  ،وتماات
عملية جمع البيانات بنستخدام إستبانة تم تطبيقها علي عينة عشوائية بسيطة مانص 711مان المادراء العااملين

فااي هااذم الشااركات .وقــد توصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــا أ أهمهــا وجااود أثاار للعالقااة اسيجابيااة مااا بااين
الذكاء العاطفي وكذلك مكوناته ،باساتثناء الاوعي االجتمااعي وباين قادرات إدارة األزماات لاد المادراء العااملين

فااي هااذم الشااركات ،باسضااافة إلااي أن الماادراء الااذين يتمتعااون بااذكاء عاااطفي أعلااى قااادرون علااى اتخاااذ قا اررات
أفضل في ظل الظرو

الغير متوقعة .وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات من أهمها توصية للمادراء

بتحسين مهارات الذكاء العاطفي لديهم من أجل اتخاذ ق اررات أكثر فعالية في مواجهة األحاداث الغيار متوقعاة،

ااء علااي أن مهااارات الااذكاء العاااطفي يمكاان تعلمهااا ينصااح بالتاادريل لمهااارات الااذكاء العاااطفي والتااي
وكااذلك بنا ً
يمكن أن تحسن من القدرة علي اتخاذ الق اررات العشوائية.
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التعقيب على الدراسات السابقة:

أوالً محور الدراسات التي اهتمت بالذكاء العاطفي
 أجرياات هااذم الد ارسااات فااي فتارة زمنيااة متباينااة فكااان أولهااا د ارسااة األساطل ص 21.1وأخرهااا د ارسااة موسااي
ص 21.4والحموري ص ، 21.4وكان معظمها في العقد األول والثاني من القرن ال  2.ما يدل علي تزايد
االهتمام بالذكاء العاطفي في العمليات اسدارية.

 أجري اات الد ارسا ااات فا ااي أم اااكن متعاااددة فمنهاااا م ااا أجريااات فا ااي فلسا اطين ومصا اار واألردن والهناااد وماليزياااا
والسعودية.

 اهتم اات عدي ااد م اان الد ارس ااات بد ارس ااة ال ااذكاء الع اااطفي م ااع متغيا ارات أخ ااري مث اال صاسب ااداع اسداري ،ح اال
المشا ااكالت ،اتخا اااذ الق ا ارار ،األداء الا ااوظيفي ،القا اادرات القياديا ااة ،سا االوكيات المواطنا ااة التنظيميا ااة ،مواجها ااة
الضا ااغوط ،القيا ااادة ما اان أجا اال المسا ااتقبل ،الا ااذكاء الروحا ااي ،التحصا اايل األكا اااديمي ،قيا ااادة األداء ،النتا ااائ
التنظيمية ،الرضا واألداء الوظيفي ،تدريس المحاضرات ،الشخصية .

 معظ اام الد ارسا ااات الس ااابقة اساااتخدمت المااانه الوص اافي التحليلاااي ،وسيساااتخدم الباح ااث الم اانه الوصا اافي
التحليلي في هذا البحث لمناسبته لطبيعة هذا البحث.

 العديااد ماان الد ارسااات اسااتخدمت أساالول المسااح الشااامل لجميااع مفااردات مجتمااع البحااث ،وبعضااها األخاار
اسااتخدم أساالول اختيااار عينااة طبقيااة عش اوائية ومنتظمااة ماان مجتمااع البحااث ،وسيسااتخدم الباحااث أساالول

العينة الطبقية العشوائية في هذا البحث لمناسبته لطبيعة هذا البحث.

 تنوعات األدوات التااي اسااتخدمت فاي الد ارسااات والبحااوث وذلااك حسال الهااد

ماان هاذم الد ارسااات فمنهااا مااا

استخدم استبانات ومنها ماا اساتخدم نمااذج خاصاة بد ارساته ،وسيساتخدم الباحاث اساتبيان لمناسابته لطبيعاة

هذا البحث.

ثانياً محور الدراسات التي اهتمت يإدارة األزمات

 أجريت هذم الدراسات في فترة زمنية متباينة فكاان أولهاا د ارساة الجاديلي ص 2111وأخرهاا د ارساة الخضاري
ص 21.4ود ارسااة زيااد ونجاااد ص 21.4وكااان معظمهااا فااي العقااد األول والثاااني ماان القاارن ال  2.مااا ياادل
علي تزايد االهتمام بندارة األزمات في العمليات اسدارية.

 أجرياات الد ارسااات فااي أماااكن متعااددة فمنهااا مااا أجرياات فااي فلس اطين ومصاار والسااعودية والع اراق والبانيااا
وأمريكا ورومانيا واليمن والجزائر واألردن.

81

 اهتماات عديااد ماان الد ارسااات بد ارسااة إدارة األزمااات مااع متغي ارات أخااري مثاال صفاعليااة إتخاااذ الق ارار ،الثقافااة
التنظيميا ااة ،رأس الما ااال الفكا ااري ،القيا ااادة اسسا ااتراتيجية ،األنما اااط القياديا ااة ،التخط ا ايط اسس ا اتراتيجي ،نظا اام
المعلومات الحسابية ،ثقافة المنظمة ،التعلم التنظيمي ،األعمال اسبداعية ،السلوك األخالقي ،االتصاالت

 معظ اام الد ارسا ااات الس ااابقة اساااتخدمت المااانه الوص اافي التحليلاااي ،وسيساااتخدم الباح ااث الم اانه الوصا اافي
التحليلي في هذا البحث لمناسبته لطبيعة هذا البحث.

 العديد من الدراسات اساتخدمت أسالول العيناة الطبقياة العشاوائية لجمياع مفاردات مجتماع البحاث ،وبعضاها
األخاار اسااتخدم األساالول الوصاافي المسااحي ماان مجتمااع البحااث والاابع

األخاار أسااتخدم د ارسااة الحالااة،

وسيستخدم الباحث أسلول العينة الطبقية العشوائية في هذا البحث لمناسبته لطبيعة هذا البحث.

 تنوع اات األدوات الت ااي أس ااتخدمت ف ااي الد ارس ااات والبح ااوث وذل ااك حسا ال اله ااد

م اان ه ااذم الد ارس ااات منه ااا

االستبانات خاصة ،وسيستخدم الباحث استبيان لمناسبته لطبيعة هذا البحث.
ثالثاً محور الدراسات التي اهتمت بالذكاء العاطفي وادارة األزمات

 أجرياات هااذم الد ارسااات فااي فتارة زمنيااة متباينااة فكااان أولهااا د ارسااة Ardestani،Amirzade
واخرهااا د ارسااة Mousavi،Vahhabzadeh

ص21.7

ص 21..وكااان معظمهااا فااي العقااد الثاااني ماان القاارن ال

 2.ما يدل علي تزايد االهتمام بالعالقة ما بين الذكاء العاطفي روادارة األزمات في العمليات اسدارية حتى
وقتنا هذا.

 أقتصرت هذم الدراسات على الجمهورية اسيرانية.

 أستخدمت الدراسات السابقة المنه الوصفي التحليلي ،وسيستخدم الباحث المنه الوصفي التحليلي أيضاً
في هذا البحث لمناسبته لطبيعة هذا البحث.

 إستخدمت الدراسات أسلول العيناة العشاوائية البسايطة لجمياع مفاردات مجتماع البحاث ،وسيساتخدم الباحاث
أسلول العينة الطبقية العشوائية في هذا البحث لمناسبته لطبيعة هذا البحث.

 االداة التااي أسااتخدمت فااي الد ارسااات والبحااوث هااي االسااتبانات ،وسيسااتخدم الباحااث االسااتبيان لمناساابته
لطبيعة هذا البحث.
مدي اإلستفادة من البحوث والدراسات السابقة
 إكسال الباحث معلومات قيمة وكبيرة فيما يتعل بالذكاء العاطفي روادارة األزمات.
 اختيار منه البحث وهو المنه الوصفي التحليلي.
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 االستفادة منها في بناء أداة البحث المستخدمة وهي االستبانة.
 تحديد المتغيرات المناسبة للبحث.

 االستفادة منها في تحديد نوع المعالجات اسحصائية المناسبة.
 تحديد اسجراءات المناسبة للبحث/.

 ربط نتائ هذا البحث مع نتائ الدراسات السابقة في عملية تحليل النتائ .

ما يميز هذا البحث
 تطرق البحث الحالي إلاى التعار علاى عالقاة الاذكاء العااطفي باندارة األزماات فاي المستشافيات الحكومياة
الفلسطينية في قطاع غزة.

 كااذلك يكماان أهميااة هااذا البحااث فااي مكااان تطبيقااه فهااو يتناااول مكااان حساااس جااداً ملي ا باألزمااات وهااي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في قطاع غزة ولما لهذم المستشفيات من دور مهم في تقديمها لخدماتها

المختلفة للمجتمع الفلسطيني والتاي لام يساب التطارق إليهاا فاي الد ارساات الساابقة التاي تناولات دور الاذكاء

العاطفي في إدارة األزمات.

 ومن أهم ما يميز هذا البحث أنه من أولي األبحاث المحلية والعربية صعلى حد علم الباحث والتي تناولت
الذكاء العاطفي روادارة األزمات معاً.
 وتميز البحث عن البحوث التي ربطت بين المتغيرين صالذكاء العاطفي روادارة األزمات في مجتمع البحاث
حيث سو

يتم دراسة هذا البحث على المستشفيات الكبر في قطاع غزة.

 كما واختلع هذا البحث عن البحوث السابقة بزمن التطبي .
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المقدمة
ان محاولااة الباحااث لتعميا وترصاايل الصاافة العلميااة تتطلاال عاار

وتوضاايح اسجاراءات المنهجيااة التااي

اتبعها في دراسته وما تضمن ذلك من ضوابط وخطوات .إن البحث العلمي المتين يقوم على النظارة الفاحصاة
للظاهرة المدروسة وذلك من خالل التعم في أبعادها وتحديد العالقاات بينهاا وباين مختلاع الظاواهر األخار ،
لذلك على الباحث عدم االكتفاء بالجانل النظري الاذي يهاد

إلاى توضايح مجموعاة مان االفت ارضاات النظرياة

حول الظاهرة المدروسة بل عليه تدعيم ذلك بجانل ميداني باستخدام األدوات البحثية المختلفة.
فيعر

الباحث الخطوات التي اتبعها والمتمثلة في :منه الدراسة ،مجتمع وعينة الدراسة ،وطريقاة جماع

البيانات ،نسبة االسترداد ،وأداة الدراسة ،محتو أداة الدراسة ،وصدق وصالحية أداة الد ارساة وثباتهاا ،وأسااليل
التحليل االحصائي التي تم االعتماد عليها في تحليل بيانات الدراسة.
أوالً منهأ الدراسة
اعتمد الباحث المنه الوصفي التحليلي والذي يرتكز على الوصع الدقي والتفصيلي للموضوع والمشكلة
قيد البحث ،ويهد

المنه إلى جمع بيانات ومعلومات كافية ودقيقة عن الموضوع ومن ثم د ارساة وتحليال ماا

تام جمعااه مان بيانااات ومعلوماات وذلااك للكشااع عان الظاااهرة موضاوع الد ارسااة وتحدياد المشااكالت الموجااودة أو

توضيح بع

الظواهر ذات العالقة بموضوع الدراسة صالبياتي والقاضي. 2117 ،

وقد استخدم الباحث هذا المنه لدراسة الذكاء العاطفي وعالقته بإدارة األزمات في المستشفيات الحكومية

الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".

حيااث يتميااز الماانه الوصاافي التحليلااي بقدرتااه علااى وصااع التعبياار الكيفااي والكمااي للظاااهرة موضااوع الد ارسااة،

فيوضح خصائص الظاهرة موضوع الدراسة ،وكذلك يعطي وصافاً رقميااً بحياث يوضاح مقادار هاذم الظااهرة أو
حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخر صالمشوخي. 2112 :
ثانياً مجتمع وعينة الدراسة

يتمثاال مجتمااع الد ارسااة بالماادراء وراساااء األقسااام العاااملين فااي كباار المستشاافيات الحكوميااة الرئيسااية فااي

المحافظاات الجنوبياة وهاي صمستشاافى األندونيساي فاي محافظااة شامال غازة ،مجماع الشاافاء الطباي فاي محافظااة

غزة ،مستشفى شهداء األقصى فاي محافظاة الوساطي ،مجماع ناصار الطباي فاي محافظاة خاانيونس ،مستشافى

األوروبااي فااي محافظااة رفااح وبلااح عاادد الماادراء العاااميين ص ، 5وماادراء الاادوائر ص ، 61وراساااء أقسااام ص322

حساال احصااائيات صااادرة ع ان المجمعااات والمستشاافيات لعااام ص ، 0212حيااث تاام اسااتخدام أساالول الحصاار

الشامل للمدراء العاميين للمجمعات والمستشفيات الحكومية.
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حيث تم اختيار عينة ممثلة من مجتمع الدراسة المتا تم استخدام معادلة مدخل رابطة التربياة األمريكياة

لا كيرجسي ومورجان ص Kergcie & Morgan 1970لتحديد الحد األدنى لحجم العينة المناسل الذي يمثال
مجتمع الدراسة أفضل تمثيل ،وذلك وف الصيغة الموضحة أدنام.
)𝑃 𝜒 2 𝑁𝑃(1 −
=𝑛
)𝑃 𝑀𝐸 2 (𝑁 − 1) + 𝜒 2 𝑃(1 −

حيث أن:
 :حجم العينة المطلول.

n

N

 :حجم مجتمع البحث.

ME

 :نسبة الخطر الذي يمكن التجاوز عنه وأكبر قيمة له .1.17

 :ماشر السكان أو نسبة المجتمع واقت ار كيرجيسي ومورجان ان تساوي .1..

P

 :قيمة مربع كاي بدرجة حرية واحدة =  7.71عند مستو ثقة =  1.9.أو مستو داللة .1.1.

𝜒2

بعد التعوي

في المعادلاة الساابقة تام التوصال ألن حجام عيناة الد ارساة المناسال ص 022موزعاة علاى المادراء

الاادوائر ص ، 02بينمااا راساااء األقسااام ص 182ماان أصاال المجتمااع المتااا ص ، 611والجاادول رقاام ص 4يوضااح
توزيع مجتمع وعينة الدراسة على المجمعات والمستشفيات الحكومية.

جدول رقم ( )6يوضح توزيع مجتمع وعينة الدراسة ونسبة االسترداد
مجمع/

مستشفى

مدراء عاميين
المجتمع
المطلوبة

عدد

االستبانات
المستردة

مدراء الدوا ر
نسبة

العينة

االسترداد

المطلوبة

عدد

االستبانات
المستردة

رؤساء أقسام
نسبة

العينة

االسترداد

المطلوبة

عدد

االستبانات
المستردة

نسبة
االسترداد

الشفاء

8

8

%822.2

6

6

%822.2

51

56

97.0%

األوروبي

8

8

%822.2

3

3

%822.2

34

30

94.0%

8

8

%822.2

3

3

%822.2

03

08

91.0%

مجمع ناصر

8

8

%822.2

5

4

%12.2

46

43

93.0%

األندونيسي

8

8

%822.2

3

3

%822.2

82

81

95.0%

اإلجمالي

5

5

%822.2

02

82

%25.2

812

872

94.0%

شهداء

األقصى

حجم العينة المطلوبة

8

022

عدد االستبانات المستردة

812

نسبة االسترداد الكلية

%24.5

 0يوضح حجم العينة المطلوبة من مجتمع الدراسة (مدراء الدوا ر ورؤساء األقسام)

وبعد االنتهاء من عملية جمع البياناات واساترداد االساتبانات التاي تام توزيعهاا تام اساترداد ص 181اساتبانة

صااالحة للتحلياال ماان أصاال االسااتبانات الموزعااة لعينااة الد ارسااة صماادراء الاادوائر وراساااء األقسااام  ،وعلااى ذلااك
16

بلغت نسبة االسترداد ص ،)%1645وكذلك تم استرداد ص 5استبانات من المادراء العااميين مان أصال ص 5مادراء
عاميين وبلغت نسبة االسترداد ص. %12242

ااء علي ااه يمك اان االعتم اااد عليه ااا ف ااي اس ااتكمال إجا اراءات
وتعتب اار ه ااذم النس اابة ممثل ااة لمجتم ااع الد ارس ااة وبن ا ً
الد ارسااة ،حيااث ياار الاابع أن نساابة االسااترداد التااي تزيااد عاان  %62أو  %52تعتباار نساابة مقبولااة ويمكاان

االعتماد عليها ،كما أنه وفقاً لماا توصال لاه ص Sekaran,2000فنناه يعتبار نسابة اساترداد  %71كحاد أدناى
مناسبة ألغ ار

البحث.

ثالثاً طريقة جمع البيانات

تم جماع البياناات مان خاالل توزياع أداة الد ارساة علاى المبحاوثين الاذين يمثلاون عيناة الد ارساة ،حياث قااموا

باسجاب ااة عل ااى فقا ارات أداة الد ارس ااة بدق ااة وموض ااوعية بعي ااداً ع اان التحي ااز متبع ااين توجيه ااات الباح ااث رواشا ارافه

الشخص ااي ،بع ااد ذل ااك ق ااام الباح ااث باس ااترداد أداة الد ارس ااة صاالس ااتبانة الموزع ااة عل ااى المبح ااوثين وذل ااك للقي ااام
بوصفها وتحليلها وتقييم النتائ  ،وقد قام الباحث بهذم العملية بنفسه كاملة.
رابعاً أداة الدراسة

اعتماد الباحاث فاي هاذم الد ارساة بشاكل أساساي علاى االساتبانة ،حياث أن االساتبانة تتضامن مجموعاة ماان

األساائلة أو الجماال الخبريااة التااي يطلاال ماان المبحااوثين اسجابااة عنهااا بطريقااة يحااددها الباحااث بمااا يتناساال مااع

أغ ار

البحث .صعودة وملكاوي.992 ،

خامساً خطوات إعداد أداة الدراسة (االستبانة)

تاام إعااداد أداة الد ارسااة بمااا يوافا موضااوع الظاااهرة قيااد الد ارسااة ،وذلااك لد ارسااة الــذكاء العــاطفي وعالقتــه

بإدارة األزمات على المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،حياث قاام الباحاث بمراجعاة
الد ارسااات السااابقة التااي تتعل ا بموضااوع الد ارسااة وكيفيااة إعااداد االسااتبانة وترتياال فقراتهااا وصااياغتها بالشااكل
المالئاام الااذي يناساال موضااوع الد ارسااة ،ماان ثاام قااام الباحااث بنعااداد مسااودة أوليااة لالسااتبانة حيااث قااام بعااد ذلااك
بعرضها على المشر من أجل تقييمها ،وتم النقاا حول مادي مالئماة فقارات االساتبانة ومتغيراتهاا لقيااس ماا
وضاعت لقياسااه وقاادرتها علااى التعبياار عاان مضاامون الد ارساة ،بعااد مراجعااة المشاار لالسااتبانة تاام إعااادة ترتياال
محاور وأبعاد االستبانة رواعادة صياغة بع

الفقرات وف التعديالت التي أبداها المشر .
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ومن ثم تم تصاميم االساتبانة فاي صاورتها األولياة كماا هاي موضاحة فاي الملحا رقام ص ، 7وبعاد ذلاك تام
االسااتبانة علااى عاادد ماان المحكمااين ماان ذوي الخب ارة ماان دكاااترة ومختصااين ،والملح ا رقاام ص 2يبااين

عاار

أسااماء أعضاااء لجنااة التحكاايم ،وأخي ا اًر فااي ضااوء راء المحكمااين تاام تعااديل بع ا

الحذ

فق ارات االسااتبانة ماان حيااث

أو اسضافة أو التعديل لتستقر االستبانة في صورتها النهائية كما في ملح رقم ص. 7

سادساً محتوى أداة الدراسة

تكوناات أداة الدارسااة ماان ثالثااة أقسااام رئيسااية ،حيااث يمثاال القساام األول البيانااات الشخصااية ألف اراد عينااة

الد ارسااة ،فااي حااين أن القساام الثاااني تمثاال فااي المحااور األول وأبعااادم الفرعيااة :والااذي يمثاال المتغياار المسااتقل

ويتكاون مان ص 71فقارة ،بينماا القسام الثالااث يتمثال فاي المحاور الثااني والااذي يمثال المتغيار التاابع ويتكاون ماان

ص 2.فقرة ،والجدول ص 4يوضح محتويات محاور وأبعاد أداة الدراسة.

جدول ( )2يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة على المحاور وأبعاد المكونة لها
المحاور

المحور األول

الوصف
األول الوعي بالذات

8

الثاني تنظيم الذات

1

الثالث الدافعية

1

الرابع التعاطف

1

الخامس المهارات االجتماعية

1

أبعاد المحور األول (الذكاء العاطفي) ككل ويتمثل بالمتغير المستقل
المحور الثاني

عدد الفقرات

إدارة األزمات ويتمثل بالمتغير التابع

42
08

مجموع الفقرات

68

سابعاً تصحيح أداة الدراسة (االستبانة)
اسااتخدم الباحااث تاادري مكااون ماان  12درجااات وف ا مقياااس ليكاارت ص Likert Scaleلتصااحيح أداة

الدراسة ،بحيث تعر

فقرات االستبانة على عينة الدراسة ومقابل كل فقرة  12إجابات تحادد مساتو ماوافقتهم

عليهااا وتعطااى اسجابااات أوزان رقميااة تمثاال درجااة االجابااة علااى الفق ارة يسااتفاد منهااا فااي التعبياار عاان مسااتو
انخفا

أو ارتفاع الموافقة على فقرات وبنود االستبانة ،والجدول ص 8يوضح ذلك.
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جدول ( )1تصحيح أداة الدراسة بعشرة درجات وفق مقياس ليكرت للموافقة
الدرجة

0

اإلجابة

عدم الموافقة التامة

3

6

2

2

2

2

8

01

2

الموافقة التامة

يتضاح مان الجادول أعاالم أناه كلماا انخفضات الدرجاة الممنوحاة لاجاباة كلماا زادت درجاة الارف

عليهاا،

حيااث تعباار الدرجااة ص 1عاان عاادم الموافقااة التامااة للفق ارة ،وكلمااا زادت الدرجااة الممنوحااة لاجابااة زادت درجااة
الموافقة عليها ،وتعبر الدرجة ص 12عن الموافقة التامة للفقرة ،وحياث تام االعتمااد علاى قيماة الوساط الحساابي
وقيمااة الااوزن النساابي والجاادول ص 1أدنااام يوضااح مسااتويات الموافقااة اسااتناداً لخمسااة مسااتويات صماانخف

منخف

 ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً .

جااداً،

جدول ( )2مستويات الموافقة على فقرات ومحاور وأبعاد الدراسة

مستوى الموافقة
الوسط الحسابي

منخفض جداً

أقل من 0.12

 0.12إلى 4.52

الوزن النسبي

أقل من %28

 %01إلى

منخفض

متوسط

مرتفع

 4.62إلى 6.32

 6.42إلى 1.82

 %46إلى

 %64إلى

%63.2

%45.2

%18.2

مرتفع جداً
أكبر من
1.02
أكبر من
%10

وهذا يعطي داللة واضاحة علاى أن المتوساطات التاي تقال عان ص 0482تادل علاى وجاود درجاة منخفضاة
جداً من الموافقة على الفقرة أو المحور أو البعد بمعنى وجود درجاة مرتفعاة جاداً مان الارف

 ،أماا المتوساطات

التي تتاراو باين ص 0.82-6451فهاي تادل علاى وجاود درجاة منخفضاة مان الموافقاة بمعناى درجاة مرتفعاة مان
الرف

على الفقرات أو المحاور واألبعااد ،بينماا المتوساطات التاي تتاراو باين ص 6442-4431فهاي تادل علاى

وجااود درجااة متوسااطة ماان الموافقااة أو وجااود درجااة حياديااة تجااام الفقارة أو المحااور أو البعااد المقصااود ،كمااا أن

المتوس ااطات الت ااي تتا اراو ب ااين ص 4462-8411ت اادل عل ااى وج ااود درج ااة مرتفع ااة م اان الموافق ااة ،ف ااي ح ااين أن

المتوسطات التي تساوي وتزيد عن ص 8402تادل علاى وجاود درجاة مرتفعاة جاداً مان الموافقاة ،وهاذا التقسايم تام
تحديدم وف مقياس ليكرت المكون من  12درجات الذي تم اعتمادم في تصحيح أداة الدراسة.
ثامناً العينة اإلستطالعية ()Pilot Study
هي نوع من أنواع العينات التاي يساتخدمها أي باحاث يقاوم بد ارساة ميدانياة ،وخاصاة الباحاث الجدياد يلجار

إليها عندما تكون معرفته عن الموضوع بسيطة جداً ،مما تزيد من معرفتاه حتاى يتسانى لاه التعما فاي د ارساته
والتوس ااع ف ااي جمي ااع جوانبه ااا ،وتمث اال العين ااة االس ااتطالعية نقط ااة انط ااالق ف ااي البح ااث العلم ااي بش ااقيه النظ ااري
12

والتطبيقي وتمثل الخطوة األولى للدراسة الميدانية ،وتكون بمثاباة طمرناة للباحاث وبمثاباة تعزياز لالساتمرار فاي

دراسته.

وبناء على ذلك قاام الباحاث بتوزياع عيناة اساتطالعية عشاوائية مكاون مان ص 03اساتبانة للمادراء وراسااء

األقسام العاملين في مستشفيات المحافظات الجنوبية .والجدول ص 03يوضح الوصع اسحصائي ألفراد العينة
اسستطالعية حسل متغيري صالجنس ،المسمى الوظيفي .

جدول ( )01توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب (الجنس ،المسمى الوظيفي)
المتغير

العدد

النسبة

الجنس
ذكر

27

90.0

أنثى

3

10.0

المجموع

30

822.2

المسمى الوظيفي
مدير عام ،نا ب مدير عام

0

6.7

مدير دا رة ،نا ب مدير دا رة

6

02.2

ر يس قسم ،نا ب ر يس قسم

00

73.3

المجموع

32

822.2

وتكمن أهمية العينة االساتطالعية فاي اساتطالع جمياع المتغيارات المتعلقاة بمشاكلة البحاث والتاي يازعم الباحاث
بناء عليهما يتم تحديد االستمرار بالدراسة ام التوقع.
دراستها ،وكذلك لحسال صدق وثبات أداة الدراسة التي ً
تاسعاً صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة)

ص اادق وثب ااات أداة الد ارس ااة هما اا أس االوبان لقي اااس م ااد ص ااحة أداة الد ارس ااة صاالس ااتبانة  ،ويمك اان تعري ااع

الصادق علاى أنااه ماد قاادرة المقيااس فاي وصااع أو تقادير مااا صامم لقياساه ،ووجااود درجاة عاليااة مان الصاادق
يدل علاى غياال األخطااء المنهجياة فاي أداة الد ارساة ،ويعكاس المفهاوم المفتار

والحقيقاي للمقيااس .فاي حاين

أن الثبااات يعناي إلااى أي درجااة يمكاان االعتماااد علااى أداة الد ارسااة لضاامان نفااس النتااائ عنااد التطبيا المتكاارر
ألداة الد ارسااة ،أي أنااه فااي حااال اسااتخدام باحااث خاار لاانفس أداة الد ارسااة تحاات نفااس الظاارو

سيتوصاال لاانفس

النتائ تقريباً ،وهذا يعني أن الدراسة التي تتمتع بدرجة عالية من الثبات ص. Jonathan Weiner, 2007
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 -0صدق أداة الدراسة

أ -الصدق المرتبط بالمحتوى ()Content validity
الدرسااة ،حيااث يعتباار أنااه التحق ا ماان تمثياال
يعتباار صاادق المحتااو الخطااوة األولااى لقياااس صاادق أداة ا

المقياس للمحتو المراد قياسه ،وعليه فانن تحقيا درجاة عالياة مان صادق المحتاو للمقيااس ماا هاي إال داللاة
على أن فقرات المقياس تمثل نطاق السلوك المراد قياسه تمثيالً جيداً صاألنصاري ،2111 ،ص. 91

بينما يشير صدق المرتبط بالمحتو إلى محتو األداة وشكلها ومد مالئمة المحتو وشموله للموضاوع

قيد الدراسة ،ولتحقي هذا النوع من الصدق فال بد من تحديد مجال المحتو الاذي نرياد قياساه وبنااء أسائلة أو

فقرات تمثل الموضوع قيد الدراسة ومن ثم تقديم المحتو واألسئلة للخبراء والمختصين ليقوموا بفحاص الفقارات

منطقياً وتقدير مد تمثليها للمحتو المراد قياسه صأبو عالم. .974 ،

االستبانة على عدد من المحكمين من مختلع الجامعات والتخصصات ملح

وبناء على ذلك تم عر
ً
رقاام ص ، 0حي ااث ق اادم السااادة المحكم ااين العدي ااد م اان التعااديالت عل ااى أداة الد ارس ااة ،وقااام الباح ااث باألخ ااذ به ااذم
التعديالت وأعاد صياغة االستبانة في ضوء المالحظات التي قادمها المحكماين ،حتاى أخاذت االساتبانة شاكلها
النهائي.

ب -الصدق البنا ي ()Construct validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس األداء الذي يقيس مد تحق األهدا

التي تريد األداة الوصول إليهاا،

ويبين مد ارتباط كل محور من محاور الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

يااتم حسااال معااامالت االرتباااط بااين الدرجااة الكليااة لالسااتبانة مااع المحاااور واألبعاااد المكونااة لهااا وذلااك ماان

خااالل طريقااة الصاادق البنااائي ،والجاادول ص ..يوضااح أن معااامالت االرتباااط لمسااتو األبعاااد الفرعيااة للمحااور
األول “الــذكاء العــاطفي تراوحاات بااين ص 1.927وذلااك للبعااد الثاااني تنظــيم الــذات" ،و ص 1.914وذلااك للبعااد

الثالث الدافعية".

وعلى مستو المحاور ككل بلح معامل ارتباط المحاور األول الـذكاء العـاطفي بالدرجاة الكلياة لالساتبانة

ص ، 1.92.بينما بلح معامل ارتباط المحور الثاني إدارة األزمات بالدرجة الكلية لالستبانة ص ، 1.71.وكانت
جميع معامالت االرتباط صالصدق ذات داللة إحصاائية عناد مساتو  1.1.ويشاير ذلاك لوجاود درجاة مرتفعاة

من صدق البنائي ل بعاد الفرعية والمحاور الرئيسية للبيانات التي تم جمعها من أفراد العينة االستطالعية.

11

جدول ( )00معامالت االرتباط (الصدق) بين الدرجة الكلية لالستبانة والمحاور واألبعاد الفرعية
المحاور

عدد الفقرات

المجاالت

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

األول الوعي بالذات

8

*0.253

0.000

الثاني تنظيم الذات

1

*0.203

0.000

الثالث الدافعية

1

*0.267

0.000

الرابع التعاطف

1

*0.254

0.000

الخامس المهارات االجتماعية

1

أبعاد المحور األول (الذكاء العاطفي) ككل ويتمثل بالمتغير المستقل

40

*0.252
*0.208

0.000
0.000

08

*0.165

0.000

المحور األول

إدارة األزمات ويتمثل بالمتغير التابع

المحور الثاني

*دالة إحصا ية عند مستوى .1.12

ت -صدق االتساق الداخلي

يقصد باالتساق الاداخلي ماد ارتبااط درجاات المحااور واألبعااد ماع درجاات الفقارات المكوناة لهاا ،وكاذلك

ارتباط درجات المجاالت والمحاور مع درجة أداة الدراسة ككل.

وتم التحق مان وجاود صادق االتسااق الاداخلي مان خاالل حساال معاامالت االرتبااط باين درجاة كال فقارة

والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وذلك بهد

التحق من ماد صادق االساتبانة ككال ،وفيماا يلاي عار

لنتائ التحق من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة حسل األبعاد.

جدول ( )80معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "الوعي بالذات"
معامل
الفقرة
االرتباط

مستوى
الداللة

8

لدي القدرة للتعرف على عواطفي بسهولة.

*0.564

2.228

0

أدرك نقاط القوة والضعف في شخصيتي.

*0.156

0.000

3

استفيد من خبراتي وتجاربي الماضية.

*0.173

0.000

4

أشعر عادة بالثقة بالنفس.

*0.742

0.000

5

أميز بسهولة بين عواطفي اإليجابية والسلبية.

*0.131

0.000

6

أكون صادقاً مع نفسي ومع األخرين.

*0.101

0.000

7

أحدد أهدافي ومباد ي بوضوح.

*0.134

0.000

1

آخذ بعين االعتبار نصا ح ونقد األخرين.

*0.121

0.000

رقم

*دالة إحصائية عند مستو .1.1.

يتض ااح مااان خا ااالل الج اادول ص .2أن معا ااامالت صااادق االتسااااق ال ااداخلي لفق ا ارات البع ااد األول الاااوعي

بالذات  ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستو  ،1.1.حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتسااق لفقارات
122

البعد باين ص 1..17للفقارة األولاى التاي تانص علاى لادي القادرة للتعار علاى عاواطفي بساهولة و ص1.747
للفقرة الثالثة التي تنص على استفيد من خبراتي وتجاربي الماضية .

جدول ( )83معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "تنظيم الذات"
معامل

مستوى

8

أتحكم بمشاعري وتصرفاتي عند التعرض لمشكلة.

االرتباط

الداللة

*0.765

0.000

0

لدي القدرة للسيطرة على غضبي بعيداً عن األخرين.

*0.767

0.000

3

أعترف بأخطا ي وأعتذر عنها.

*0.150

0.000

4

أستطيع إدارة مزاجي وعواطفي بشكل جيد.

*0.727

0.000

5

عند انجاز المهام يتسم سلوكي بالمرونة واالتزان.

*0.128

0.000

6

أتجاوز كل المشكالت التي تعرضت لها في الماضي.

*0.766

0.000

7

أستطيع التركيز عند التعرض للضغوط.

*0.708

0.000

1

أبحث عن النواحي اإليجابية في كل األعمال التي أقوم بها.

*0.174

0.000

الفقرة

رقم

*دالة إحصائية عند مستو .1.1.

يتضح من خالل الجدول ص .7أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني تنظايم الاذات ،

جميعهااا ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو  ،1.1.حيااث تراوحاات قاايم معااامالت صاادق االتساااق لفقارات البعااد
بين ص 1.42.للفقرة السابعة التي تنص على أساتطيع التركياز عناد التعار

للضاغوط .و ص 1.79.للفقارة

الخامسة التي تنص على عند انجاز المهام يتسم سلوكي بالمرونة واالتزان .
جدول ( )84معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "الدافعية"
رقم

معامل

الفقرة

مستوى

8

أكون متحمس حينما أسعى لتحقيق أهدافي.

االرتباط

الداللة

*0.221

0.000

0

أتحمل المس ولية وأتحدى المخاطر من أجل إنجاز األهداف.

*0.224

0.000

3

أستطيع إنجاز ما يطلب مني من مهمات بكل قوة.

*0.170

0.001

4

أسعى إلى اإلبداع رغم تحديات الحياة.

*0.202

0.000

5

لدي القدرة على تحقيق النجاح بالرغم من ضغط العمل.

*0.220

0.000

6

لدي تركيز عال عند القيام بمهامي وأعمالي.

*0.152

0.000

7

أسعى إلى ابتكار أساليب جديدة إلنجاز األعمال.

*0.244

0.000

8

أحاول تحفيز األخرين إلنجاز أعمالهم.

*0.282

0.000

*دالة إحصائية عند مستو .1.1.

يتضااح ماان خااالل الجاادول ص .7أن معااامالت صاادق االتساااق الااداخلي لفق ارات البعااد الثالااث الدافعيااة ،

جميعهااا ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو  ،1.1.حيااث تراوحاات قاايم معااامالت صاادق االتساااق لفقارات البعااد
121

بااين ص 1.7.1للفق ارة السادسااة التااي تاانص علااى لاادي تركيااز عااال عنااد القيااام بمهااامي وأعمااالي وص1.977

للفقرة السابعة التي تنص على أسعى إلى ابتكار أساليل جديدة سنجاز األعمال .

جدول ( )85معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع "التعاطف"
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

8

لدي القدرة على التعرف على مشاعر األخرين بسهوله.

*0.145

0.000

0

أبذل جهدي ألسعاد األخرين.

*0.203

0.001

3

أقدم النصح والمشورة لألخرين.

*0.231

0.000

4

أتأثر كثي اًر بمشاعر من حولي.

*0.254

0.000

5

أستطيع أن أشعر باالحتجاجات العاطفية لألخرين.

*0.282

0.002

6

أتعاطف مع األخرين في مواقف حياتهم السلبية واإليجابية.

*0.232

0.000

7

أبادر بتقديم العون والمساعدة عند أحساسي بأمر يزعأ األخرين.

*0.231

0.000

1

أستجيب لعواطف األخرين بسرعة.

*0.875

0.000

الفقرة

رقم

*دالة إحصائية عند مستو 1.1.

يتضااح ماان خااالل الجاادول ص ..أن معااامالت صاادق االتساااق الااداخلي لفق ارات البعااد ال اربااع التعاااطع ،

جميعهااا ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو  ،1.1.حيااث تراوحاات قاايم معااامالت صاادق االتساااق لفقارات البعااد
ب ااين ص 1.77.للفقا ارة األول ااى الت ااي ت اانص عل ااى ل اادي الق اادرة عل ااى التع اار عل ااى مش اااعر األخا ارين بس ااهوله
وص 1.9.7للفقرة الرابعة التي تنص على أترثر كثي اًر بمشاعر من حولي .

جدول ( )86معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الخامس "المهارات االجتماعية"

رقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

8

أتمتع بمهارة االندماج مع األخرين.

*0.154

2.222

0

لدي القدرة على بناء عالقات جيدة على أساس من المحبة والود.

*0.132

2.222

3

يحبني األخرين ويحترمونني حتى وان لم يتفقوا معي.

*0.721

0.000

4

لدي القدرة على االستماع الجيد لألخرين.

*0.153

0.000

5

انا منفتح في عالقاتي مع األخرين.

*0.147

0.000

6

أشجع األخرين على الحديث براحة وشجاعة معي.

*0.223

0.000

7

أستطيع التأثير في األخرين.

*0.618

0.000

1

أبادر إلى حل مشكالت زمال ي في العمل.

*0.142

0.000

*دالة إحصائية عند مستو .1.1.

يتضااح ماان خااالل الجاادول ص .1أن معااامالت صاادق االتساااق الااداخلي لفقارات البعااد الخااامس المهااارات

االجتماعيااة  ،جميعهااا ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو  ،1.1.حيااث تراوحاات قاايم معااامالت صاادق االتساااق
120

لفقارات البعااد باين ص 1.17.للفقارة الساابعة التااي تانص علااى أساتطيع التاارثير فاي األخارين وص 1.917للفقارة

السادسة التي تنص على أشجع األخرين على الحديث براحة وشجاعة معي .

جدول ( )87معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني "إدارة األزمات"
الفقرة

رقم

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.670

0.000
0.000

8

يوجد لدى المشفى سيناريوهات وخطط معدة مسبقاً إلدارة األزمات.
يهتم المشفى بتشكيل فرق مختصة لرصد إشارات حدوث األزمة وتحليلها.

*0.183

3

تعقد إدارة المشفى اجتماعات دورية للتعامل مع األ زمات المحتملة.

*0.121

0.000

4

تتوفر تعليمات إدارية محددة إلجراءات التعامل مع األزمات المحتملة.

*0.174

0.000

*0.152

0.000

*0.122

0.000

*0.263

0.000

1

يتم توفير االمكانيات الالزمة لعمل فريق األزمة.

*0.125

0.000

2

يتم االهتمام بالتواصل مع كافة األطراف ذات العالقة باألزمة.

*0.112

0.000

82

يؤخذ عامل الوقت عند التعامل مع األزمات بعين اإلعتبار لتقليل األضرار.

*0.281

0.000

88

ُتعد غرفة عمليات مهي ة بنظام معلومات واتصاالت فعال للتعامل مع األزمة.
يتم إنشاء فريق مختص للتعامل مع األزمة مع تحديد اختصاصات األعضاء.

*0.188

0.000

*0.180

0.000

*0.162

0.000

*0.126

0.000

85

يتم العمل على معالجة األضرار وحل المشكالت الناجمة عن األزمة.

*0.248

0.000

86

تعتمد اإلجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار األزمة.

*0.118

0.000

87

نقوم بتقييم خطط وبرامأ إدارة األزمات لتصويبها وتطويرها.

*0.200

0.000

81

يتم االتصال بكافة األطراف لتوضيح أثار األزمة وطريقة التعامل معها.

*0.121

0.000

82

يتم العمل على تحسين أداء فريق األزمة بالتدريب استعداداً لألزمات الالحقة.

*0.116

0.000

02

يتم تحديد االحتياجات الالزمة للمواقع المختلفة التي تأثرت باألزمة.

*0.116

0.000

08

تستفيد إدارة المشفى من تجارب المنظمات المشابهة في إدارتها ألزماتها.

*0.282

0.000

0

5
6
7

80
83
84

توجد اتفاقيات ثنا ية في إدارة األزمات مع المؤسسات والجهات الحكومية ذات
العالقة.

تجري مناورات تدريبية باستمرار تحاكي وقوع أزمة في المشفى للتحقق من

الجاهزية.
تتسم األنظمة واإلجراءات بمرونة كافية تساعد المشفى في التعامل مع األزمات
حال وقوعها.

هناك قدرة وسرعة مناسبة في تحريك الموارد المادية والبشرية الضرورية الحتواء
األزمة.

يتم التأثير في األحداث واستخدام إجراءات الطوارئ التي تقلل وتحد من األضرار
التي تسببها األزمة بكفاءة.

*دالة إحصائية عند مستو .1.1.

123

يتض ااح م اان خ ااالل الج اادول ص .4أن مع ااامالت ص اادق االتس اااق ال ااداخلي لفقا ارات المح ااور الث اااني إدارة

األزمااات  ،جميعهااا ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو  ،1.1.حيااث تراوحاات قاايم معااامالت صاادق االتساااق
لفقارات المحااور بااين ص 1.142للفقارة األولااى التااي تاانص علااى يوجااد لااد المشاافى ساايناريوهات وخطااط معاادة
مسابقا سدارة األزمااات  ،وص 1.917للفقارة السااابعة التاي تاانص علاى تتساام األنظماة واسجاراءات بمروناة كافيااة
تساعد المشفى في التعامل مع األزمات حال وقوعها .
 -6ثبات أداة الدراسة

أ -طريقة التجز ة النصفية
تقوم طريقاة التجزئاة النصافية علاى مقارناة درجاات نصاع االختباار األول ماع النصاع الثااني لكال حالاة،
ومان ثاام حسااال معاماال االرتبااط بينهمااا .ثاام يااتم تصاحيح قيمااة معاماال االرتباااط للحصاول علااى معاماال الثبااات

لك ا اال االختب ا ااار باس ا ااتخدام معادل ا ااة س ا اابيرمان با ا اراون صFormula

Brown

 Spearmanصالق ا اادس

المفتوحة ، 21.7،حيث يتم تقسايم فقارات أداة الد ارساة إلاى جازأين ،فيمثال الجازء األول الفقارات الفردياة والجازء
الثاني الفقرات الزوجية .والجدول ص .7يوضح نتائ معامالت االرتباط بعد التعديل:
جدول ( )08ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجز ة النصفية
المحاور

المحور األول

عدد

الوصف

الفقرات

االرتباط

االرتباط

قبل التعديل

بعد التعديل

األول الوعي بالذات

1

0.872

0.931

الثاني تنظيم الذات

1

0.766

0.868

الثالث الدافعية

1

0.948

0.973

الرابع التعاطف

1

0.927

0.962

الخامس المهارات االجتماعية

1
42

0.651

0.789

0.920

0.958

08

0.911

0.954

68

0.739

0.842

أبعاد المحور األول (الذكاء العاطفي) ككل ويتمثل بالمتغير المستقل
المحور الثاني

معامل

معامل

اإلدارة األزمات “المتغير التابع"
االستبانة ككل

يوضح الجدول السااب نتاائ ثباات أداة الد ارساة باساتخدام التجزئاة النصافية ،حياث أن معاامالت االرتبااط

المعدلة باستخدام معادلة سبيرمان كانت مرتفعة بشكل عام لجميع محاور وأبعاد االستبانة ،حيث على مستو

مجاالت المحور األول الذكاء العاطفي نجد أن معامالت االرتباط المعدلة باستخدام معادلة سبيرمان تراوحت
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ب ااين ص 1.479للبع ااد الخ ااامس المه ااارات االجتماعي ااة و ص 1.947للبع ااد الثال ااث الدافعي ااة  ،وعل ااى مس ااتو

المحاااور نجااد أن معاماال الثبااات للمحااور األول بلااح ص ، 1.9.7كمااا بلااح معاماال الثبااات للمحااور الثاااني إدارة
األزمات ص. 1.9.7

وبشااكل عااام نالحااظ أن معاماال الثبااات الكلااي لالسااتبانة بطريقااة التجزئااة النصاافية بلااح ص ، 1.772وتشااير

جميا ااع النتا ااائ السا ااابقة لوجا ااود درجا ااة مرتفعا ااة ما اان الثبا ااات فا ااي البيانا ااات التا ااي تا اام جمعها ااا ما اان أف ا اراد العينا ااة

االستطالعية.

ب -طريقة معامل ألفاكرونباخ
تس ااتخدم طريق ااة معام اال الف ااا كرونب اااخ لقي اااس االتس اااق ال ااداخلي لفقا ارات أداة الد ارس ااة ،وذل ااك م اان خ ااالل
حسابات معامل الفاا الاذي تتاراو قيمتاه ماا باين الااص 1وال ا ص ، .حياث أناه كلماا اقتربات قيمتاه مان الااص .زادت
دقة االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة وتواف المقياس وذلك يعني أن كل فقرة داخل المقياس تقيس الظاهرة

العامة التي يقيسها المقياس.

وفااي هااذم الد ارسااة تاام حسااال معاماال ألفااا كرونباااخ لكاال محااور وكااذلك لكاال بعااد ماان أبعاااد المحااور وذلااك

لقياس ثبات أداة الدراسة ،والجدول ص .9يوضح ذلك.

جدول ( )02ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ
عدد

معامل

الفقرات
8

الفاكرونباخ
2.280

الثاني تنظيم الذات

1

2.281

الثالث الدافعية

1

2.266

الرابع التعاطف

1

2.278

الخامس المهارات االجتماعية

1

أبعاد المحور األول (الذكاء العاطفي) ككل ويتمثل بالمتغير المستقل

42
08

2.230
2.216
2.213

68

2.216

الوصف

المحاور
األول الوعي بالذات
المحور األول

المحور الثاني

إدارة األزمات ويتمثل بالمتغير التابع
االستبانة ككل

يوضاح الجادول السااب نتاائ ثباات أداة الد ارساة باساتخدام طريقاة ألفاكرونبااخ حياث نالحاظ أن معاامالت
الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة بشكل عام لجمياع محااور وأبعااد االساتبانة ،حياث علاى مساتو أبعااد

المحااور األول الااذكاء العاااطفي نجااد أن معااامالت الثبااات بطريقااة ألفاكرونباااخ تراوحاات بااين ص 2.110للبعااد
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األول الااوعي بالااذات و ص 2.121للبعااد ال اربااع التعاااطع  ،وعلااى مسااتو المحاااور نجااد أن معاماال الثبااات

للمحور األول بلح ص ، 2.184كما بلح معامل الثبات للمحور الثاني إدارة االزمات ص. 2.183

وبشكل عام نالحظ أن معامال الثباات الكلاي لالساتبانة بطريقاة ألفاكرونبااخ بلاح ص ، 2.184وتشاير جمياع

النتائ السابقة لوجود درجة مرتفعة من الثبات في البيانات التي تم جمعها من أفراد العينة االستطالعية.

وبع ااد الترك ااد م اان ص اادق وثب ااات أداة الد ارس ااة االس ااتبانة م اان خ ااالل األس اااليل اسحص ااائية وعلي ااه يمك اان

االعتماد عليها وتحليلها وتفسير نتائجها وتعميمها على مجتمع الدراسة.

عاش اًر التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
يستخدم اسحصائيون نوعين من االختبارات االحصاائية الختباار الفرضايات ،الناوع األول االختباارات المعلمياة

ص Parametric Testsوالنااوع الثاااني االختبااارات الالمعلمي ااة ص ، Non Parametric Testsويش ااترط
الستخدا م االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات المراد إجراء االختبارات اسحصائية عليها ،بينماا
تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حال عدم تحق شرط التوزياع الطبيعاي للبياناات

ولكن ذلك يكون فقط فاي حاال العيناات الصاغيرة التاي يقال حجمهاا عان ص 71مفاردة ،بينماا العيناات التاي يزياد
حجمها عن ص 71مفردة يمكن التخلي عن شارط التوزياع الطبيعاي وذلاك وفقااً لماا تقارم نظرياة النهاياة المركزياة

صربيااع،2114،ص ، ...وبغ ا

النظاار عاان البيانااات تتبااع التوزيااع الطبيعااي أم ال ،وفااي هااذم الد ارسااة ساايتم

استخدام االختبارات المعلمية وفقاً للسبل الساب دون اللجوء للتحق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.
الحادي عشر األساليب اإلحصا ية المستخدمة في الدراسة

اعتماادت هااذم الد ارسااة بشااكل أساسااي علااى اسااتخدام الحزمااة اسحصااائية للعلااوم االجتماعيااة ص Statistical

 Package for Social Sciences-SPSS V.25فاي معالجاة وتحليال البياناات التاي تام الحصاول عليهاا
م اان خ ااالل أداة الد ارس ااة صاالس ااتبانة  ،وفيم ااا يل ااي أه اام األس اااليل اسحص ااائية الوص اافية واالس ااتداللية الت ااي ت اام

استخدامها في معالجة بيانات هذم الدراسة:

 ..معامل ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات

 .2معامل ارتباط سبيرمان بروان ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 .7الوسط الحسابي ص Meanوذلك لمعرفة مد

ارتفاع أو انخفا

الفقرات والمحاور واألبعاد الفرعية لالستبانة.
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استجابات مفردات الدراسة على

 .7االنح ار

المعياري ص : Standard Deviationللتعر

على مد

انح ار

استجابات مفردات

الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي ،إلى جانل المحاور الرئيسية وأبعادها ،فكلما
اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخف

تشتتها.

 ..اختبار ص One Sample T-testالختبار متوسطات اسجابات على فقرات ومحاور وأبعاد
االستبانة حول القيمة ص 7التي تعبر عن الدرجة الحيادية.

 .1معامل ارتباط بيرسون ص Pearson Correlation Coefficientلقياس العالقة بين متغيرات
الدراسة واختبار فرضيات الدراسة.

 .4تحليل التباين األحادي ص : One way ANOVAالختبار الفروق بين متغيرات الدراسة واختبار
فرضيات الدراسة.

 .7اختبار ص : Independent Samples T-testالختبار الفروق بين متغيرات الدارسة واختبار
فرضيات الدارسة ويستخدم للمقارنة بين مجموعتين مستقلتين.

 .9نموذج االنحدار المتعدد لقياس ترثير المتغيرات المستقلة صالذكاء العاطفي على المتغير التابع صإدارة
األزمات  ،من خالل حسال معامالت انحدار المتغير التابع على المتغيرات المستقلة ،وحسال قيمة
معامل التحديد لتحديد نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة في تفسير تباين المتغير التابع.

122

الفصل الخامس
تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتا أ
 مقدمة
 أوالً الوصف اإلحصا ي لعينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية
 ثانياً نتا أ تحليل محاور وأبعاد الدراسة
 ثالثاً اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
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مقدمة
فااي هااذا الفصاال يسااتعر
على أسئلة الدراسة واستع ار

الباحااث تحلياال البيانااات واختبااار فرضاايات الد ارسااة ،وذلااك ماان خااالل اسجابااة
أبرز نتائ االساتبانة والتاي تام التوصال إليهاا مان خاالل اسجاراءات اسحصاائية

التحليلية ،كما وتم وصع عينة الدراسة حسل المتغيرات الديموغرافية ،وكذلك تم اجراء المعالجات اسحصاائية
للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة والمتعلقاة بفقارات ومحااور وأبعااد الد ارساة ،إذ تام اساتخدام برناام الحازم
اسحصااائية للعلااوم االجتماعيااة ص SPSSللحصااول علااى نتااائ الد ارسااة التااي تاام عرضااها وتحليلهااا فااي هااذا
الفصل.
أوالً الوصف اإلحصا ي لعينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية
يتكون حجم العينة المستردة من ص .97مدير ورئيس قسم فاي مستشافيات المحافظاات الجنوبياة ،وجادول
ص 21يوضااح توزيااع أفاراد عينااة الد ارسااة حساال المتغيارات الديموغرافيااة المكونااة ،حســب متغيــر الجــنس حيااث
بلغت نسبة الذكور ص ، %71..بينما بلغات نسابة اسنااث ص . %.7.9حسـب متغيـر العمـر حياث بلغات نسابة
ص %7..2ماان الماادراء تتاراو أعمااارهم مااا بااين -71أقاال ماان  .1ساانة ،بينمااا بلغاات نساابة ص %77..تت اراو
أعمارهم ما بين -71أقل من  71سنة ،في حين بلغت نسبة ص %22.2تزياد أعماارهم عان  .1سانة ،والنسابة
المتبقية تقل أعمارهم عن  71سنة والبالح نسبتهم ص ، %2..حسـب متغيـر المؤهـل العلمـي حياث بلغات نسابة
الحاصلين على درجة البكالوريوس ص ، %.1بينما بلغت نسابة الحاصالين علاى درجاة الماجساتير ص، %27.9
فااي حااين بلغاات نساابة ص %.7.7حاصاالين علااى درجااة الاادكتورام ،ص %1.4ماان الماادراء حاصاالين علااى درجااة
الاادبلوم .حســـب ســـنوات الخدمـــة حي ااث بلغ اات نس اابة ص %72.7ماان الم اادراء تزي ااد س اانوات خ اادمتهم ع اان .1
سنوات ،بينما بلغت نسبة ص %....تتراو سنوات خادمتهم ماا باين -.أقال مان  .1سانوات ،فاي حاين بلغات
نسبة ص %2..تقل سنوات خدمتهم عن  .سنوات.
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جدول ( )61يوضح الوصف االحصا ي للمتغيرات الديموغرافية
المتغيرات الديموغرافية

الجنس

عام ()N=5

دا رة ()N=19

ر يس قسم ()N=170

()N=194

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

ذكر

.

.11.1

.9

.11.1

.77

77..

.14

71..

أنثى

1

1.1

1

1.1

24

...9

24

.7.9

أقل من  31سنة

0

0.0

0

0.0

4

2.4

4

2.1

0

0.0

2

10.5

65

38.2

67

34.5

-31أقل من 21

العمر

مدير عام /نا ب مدير

مدير دا رة /نا ب مدير

ر يس قسم /نا ب

اإلجمالي

سنة
-21أقل من 21

1

20.0

8

42.1

71

41.8

80

41.2

 21سنة فأكثر

4

80.0

9

47.4

30

17.6

43

22.2

دبلوم

0

0.0

0

0.0

13

7.6

13

6.7

المؤهل

بكالوريوس

0

0.0

8

42.1

89

52.4

97

50.0

العلمي

ماجستير

0

0.0

9

47.4

47

27.6

56

28.9

دكتورا

5

100.0

2

10.5

21

12.4

28

14.4

أقل من  2سنوات

0

0.0

0

0.0

4

2.4

4

2.1

0

0.0

0

0.0

30

17.6

30

15.5

1

20.0

5

26.3

74

43.5

80

41.2

4

80.0

14

73.7

62

36.5

80

41.2

سنة

 2سنوات-أقل من

سنوات

 01سنوات

الخدمة

 01سنوات-أقل
من  02سنة
 02سنة فأكثر

من الجدول ( )61يمكن استنتاج ما يلي
 -0توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
حيث بلغت نسبة الاذكور ص ، %71..بينماا بلغات نسابة اسنااث ص ، %.7.9ومان خاالل ذلاك يتضاح أن
الغالبية العظمي من عينة الدراسة هم من الذكور ،وذلك كون المجتمع ذكوري ويكون الميل غالباً نحو الرجاال
فااي الوظااائع اسش ارافية ،وهااذم النساابة تتناساال مااع مااا جاااء فااي تقرياار الجهاااز المركاازي لالحصاااء الفلس اطيني
لمسح القوي العاملة في األ ارضاي الفلساطينية للرباع الثالاث مان العاام ص 21.4والتاي أوضاحت أن الفجاوة باين
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ال ا ا ا ااذكور واسن ا ا ا اااث م ا ا ا ااا ازل ا ا ا اات كبيا ا ا ا ارة ف ا ا ا ااي المش ا ا ا اااركة ف ا ا ا ااي الق ا ا ا ااوي العامل ا ا ا ااة ،وأت ا ا ا اات لص ا ا ا ااالح ال ا ا ا ااذكور
ص. 21.4 ،http://www.pcbs.gov.ps
 -6توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر
حياث بلغاات نساابة ص %7..2ماان المادراء تتاراو أعمااارهم مااا بااين  -71أقال ماان  .1ساانة ،بينمااا بلغاات
نس اابة ص %77..تتا اراو أعم ااارهم م ااا ب ااين  -71أق اال م اان  71س اانة ،ف ااي ح ااين بلغ اات نس اابة ص %22.2تزي ااد
أعمارهم عن  .1سنة ،والنسبة المتبقية تقل أعمارهم عن  71سانة والباالح نسابتهم ص ، %2..ومان خاالل ذلاك
يتضااح أن الفئااة العمريااة ماان  .1-71ساانة قااد حصاالت علااي مااا نساابتة ص %4..4ماان مجماال عينااة الد ارسااة،
ويعزو الباحث ذلك إلي أن جميع أفراد العينة كانوا من المدراء العامون ومدراء الدوائر وراساء األقساام ،حياث
أنهم قاد حصالوا علاي هاذم الادرجات الوظيفياة نتيجاة سانوات خادمتهم وخبارتهم الطويلاة أو مان خاالل درجااتهم
العلمية العاليا والتي تحتاج سنوات عديدة للحصول عليها ،كل في مجاله فكان من الطبيعي أن تكون أعمارهم
متوسطة ما بين ال .1-71سنة.
 -3توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
حيث بلغت نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس ص ، %.1بينماا بلغات نسابة الحاصالين علاى درجاة
الماجستير ص ، %27.9في حين بلغت نسبة ص %.7.7حاصلين على درجة الدكتورام ،ص %1.4مان المادراء
وراساء األقسام حاصلين على درجة الدبلوم ،ومن خالل ذلك يتضح أن النسبة األكبر من أف ارد عيناة الد ارساة
من حملة درجة البكالوريوس ،ويعزو الباحث ذلك إلي هرم المناصل اسدارية لمجتمع الدراسة في المستشفيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبياة بحياث بادأت قاعدتاه براسااء األقساام والاذين تتجااوز نسابتهم ال
ص %7.من مجتمع الدراسة ،والذين أغلبهم من الحاصلين علي درجة البكالوريوس ،رواذا ما صعدنا بالهرم إلي
المسمي الوظيفي التالي في مجتمع الدراسة وهو مدير دائرة فسو

يقل عددهم بحيث ال يتجاوزوا ال ص%.1

مان مجتماع ال ارساة والااذين أغلابهم مان الحاصاالين علاي درجاة الماجسااتير ،رواذا ماا صاعدنا إلااي أعلاي الهارم إلااي
المسامي الاوظيفي األعلاي وهاو مادير عاام فساو

يقال عاددهم بحياث ال يتجااوز الص %.مان مجتماع الد ارساة

وهم أغلبهم من الحاصلين علي درجة الدكتوراة ،وذلك ألن حجم المهام والصالحيات الموكلة إليهم كبير جداً.
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 -2توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
حيااث بلغاات نساابة ص 7..2ماان الماادراء وراساااء األقسااام تزيااد ساانوات خبارتهم عاان  ..ساانة فااركثر ،بينمااا
بلغ اات نس اابة ص %7..2تتا اراو س اانوات خ اادمتهم م ااا ب ااين  -.1أق اال م اان  ..س اانة  ،بينم ااا بلغ اات نس اابة
ص %....تتراو سنوات خادمتهم ماا باين  -.أقال مان  .1سانوات ،فاي حاين بلغات نسابة ص %2..تقال
سنوات خدمتهم عن  .سنوات ،ومن خاالل ذلاك يتضاح أن النسابة األكبار مان أفاراد عيناة الد ارساة هام مان
تجاااوزت ساانوات خاادمتهم ال .1ساانوات ،وذلااك نتيجااة أن عينااة الد ارسااة للعاااملين فااي مناصاال عليااا والتااي
يتطلل منهم سنوات خدمة أكبر للحصول علي مسميات أعلي ،ومن الواضاح أناه كلماا صاعدنا أعلاي فاي
المسمي الوظيفي كلما زادت عدد سنوات الخبرة ،وذلك يرجع إلي أنه كلما زادت عادد سانوات الخدماة لادي
العاااملين فااي المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة كلمااا زادت خب اراتهم ومع ارفتهم
بوظائفهم ،األمر الذي يساعدهم في الحصول علي الترقيات للمناصل األعلي وهذا ما يوضحه الجدول.
ثانياً نتا أ تحليل محاور وأبعاد الدراسة
 -0تحليل النتا أ المتعلقة بأبعاد المحور األول "الذكاء العاطفي"
يوضح الجدول ص 2.المقاييس الوصفية ألبعاد المحور األول الذكاء العاطفي في المستشفيات الحكومية

الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية ويتكون من ص .أبعاد ،حيث نجد أن البعد الثالث والخامس الدافعية،

المهارات االجتماعية احتل بالمرتبة األولى وذلك بمتوسط حسابي ص 4..7من  .1وبوزن نسبي

ص ، %4..7بينما احتل البعد األول الوعي بالذات بالمرتبة الثانية وذلك بمتوسط حسابي ص 4..7من .1

وبوزن نسبي ص %75.3في حين جاء البعد الرابع التعاطع في المرتبة الثالثة وذلك بمتوسط حسابي

ص 4.74من  .1وبوزن نسبي ص ، %73.7اما البعد الثاني تنظيم الذات جاء في المرتبة األخيرة وذلك
بمتوسط حسابي ص 4..7من  .1وبوزن نسبي ص. %4..7

وبشااكل عااام بلااح متوسااط المحااور ككاال ص 4.77ماان  .1وبااوزن نساابي ص %47.7وهااي تعباار عاان موافقااة

بدرجة مرتفعة من قبل مدراء وراساء أقسام المستشفيات الحكومية في المحافظات الجنوبية.

كما تشير نتائ أن قيمة اختبارص Tللتحق مان أن متوساط االجاباات يزياد عان القيماة ص ...التاي تعبار عان
الموقااع الحيااادي ألف اراد العينااة أم ال ،كاناات جميعهااا ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو  1.1.وكاناات جميااع

المتوسطات تزياد عان القيماة ص ، ...ويشاير ذلاك الن متوساط االجاباة علاى كال بعاد مان أبعااد المحاور األول

تزيد عن القيمة ص ...زيادة جوهري وذات داللة إحصائية ،عند مستو  ،1.1.ويشير ذلك ألن موقاع أفاراد
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عينة الدراسة تجام أبعاد المحور األول الذكاء العاطفي يتجه نحاو الموقاع اسيجاابي وهاذم النتيجاة تشاير الاى

موافقة المدراء وراساء األقسام على أبعاد الذكاء العاطفي في المستشفيات الحكومية في المحافظات الجنوبية.
جدول ( )60نتا أ التحليل اإلحصا ي ألبعاد المحور األول "الذكاء العاطفي"
القيمة

المعياري

الوزن

قيمة

النسبي

Tإختبار

1

الوعي بالذات

7.53

1.64

75.3%

*17.20

0

0

تنظيم الذات

7.13

1.59

71.3%

*14.19

6

*24222

3

الدافعية

7.58

1.70

75.8%

*17.10

1

*24222

6

التعاطع

7.37

1.73

73.7%

*15.02

3

*24222

5

المهارات االجتماعية

7.58

1.84

75.8%

*15.75

1

*24222

7.44

1.59

74.4%

*16.92

#

المتوسط

البعد

الحسابي

الدرجة الكلية للمحور األول

االنحراف

مالحظة :المتوسط الحسابي :متوسط إجابات المستجيبين ،االنحراف المعياري :انح ار

الترتيب

اإلحتمالية
*24222

((sig.

*24222

القيم عن وسطها الحسابي ،الوزن النسبي :يتم حسابها من

خالل صالمتوسط الحسابي ، %.11*.1/اختبار  :Tاختبار لعينة واحد حول القيمة ص * ، 545دالة إحصائية عند مستو .1.1.

يتضح من استعراض بيانات الجدول رقم ( )60التالي -

أن الدرجااة الكليااة لجميااع أبعاااد الااذكاء العاااطفي قااد حصاالت علااي متوسااط محااور ككاال ص 4.77ماان .1
وبوزن نسبي ص %47.7وهي تعبر عن موافقة بدرجة مرتفعة من قبال أفاراد العيناة لجمياع أبعااد محاور الاذكاء
العا اااطفي مجتمعا ااة ،وها ااذم النتيجا ااة تاكا ااد وجا ااود ذكا اااء عا اااطفي فا ااي المستشا اافيات الحكوميا ااة الفلسا ااطينية فا ااي
المحافظااات الجنوبيااة ،والااذي يعتب ار ماشاار إيجااابي فااي طريقااة فهاام ومعرفااة ه ااالء الماادراء وراساااء األقسااام
ألنفسااهم أوالً ول خارين ،األماار الااذي ياانعكس علااي تعااامالتهم وطارقهم فااي تحقيا أهاادافهم بشااكل أكثاار فاعليااة
روايجابية ,وقد أتفقت هذم النتيجة مع العديد من الد ارساات ومنهاا ،د ارساة صالصاوالحي 21.1 ،ود ارساة صالشاوا،
 21..ود ارسااة صأبااوعفا 21.. ،ود ارسااة ) (Shahidet, Al. 2015ود ارسااة صغيااث والحلااح، 21.7 ،
وذلك علي الرغم من إختال

المجتمعات التي طبقت عليها الدراسات وكذلك أهدافها وبيئاتهاا ،ويعازو الباحاث

المستويات المرتفعة للذكاء العاطفي في جميع الدراسات السابقة إلي أهميته في حياة الفرد وضرورة تواجاد هاذم
الصفة لدي األفراد علي إختال

أعمالهم وبيئاتهم وأهدافهم.

كمااا يالحااظ أن جميااع أبعاااد الااذكاء العاااطفي وهااي :صالااوعي بالااذات ،تنظاايم الااذات ،الدافعيااة ،التعاااطع،
المهارات اسجتماعية قد حصلت على أوزان نسبية مرتفعة ،أي جاءت بادرجات موافقاة مرتفعاة لكال بعاد علاى
حداً ،ويعازو الباحاث ذلاك إلاى البيئاة اسجتماعياة الودياة التاي تساود فاي المستشافيات الحكومياة الفلساطينية فاي
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المحافظ ااات الجنوبي ااة ،م اان حي ااث تنظ اايم اسنفع اااالت والس اايطرة عل ااى التصا ارفات ،والتعبي اار عم ااا يش ااعروا ب ااه
والتعاطع الموجود بينهم والمودة والسيطرة على الغضل وضبط النفس.
يتضح أن بعدا المهارات اسجتماعية ،والدافعية قد احتال المرتباة األولاى وذلاك بمتوساط حساابي ص4..7
من  .1وبوزن نسبي ص ، %4..7وهاذا يادل علاي وجاود درجاة مرتفعاة مان اسجمااع لادي أفاراد عيناة الد ارساة
لكال البعدين ،والذي يتضح من خالله أن الذكاء العاطفي يسهم في زياادة الدافعياة والمهاارات اسجتماعياة لادي
المادراء وراسااء األقساام فااي المستشافيات الحكومياة الفلسااطينية فاي المحافظاات الجنوبيااة ،ويعازو الباحاث هااذم
النتيجة إلي أن المدراء وراساء األقسام العااملين فاي هاذم المستشافيات يتمتعاون بادرجات مرتفعاة مان الحماساة
واسبداع وتحمل المسئولية في ساعيهم لتحقيا أهادافهم علاي الارغم مان كال ماا يواجهوناه مان ضاغوط وتحاديات
الحيااة ،كماا أن لاديهم القادرة علاي اسساتماع الجياد وبنااء العالقاات ماع األخارين علاي أساس مان المحباة والاود،
باسضااافة إلااي تمااتعهم بمهااارة اسناادماج والمبااادرة إلااي حاال مشااكالت األخ ارين والتاارثير فاايهم ،وقااد اتفقاات هااذم
النتيجااة مااع د ارسااة صالصاوالحي 21.1 ،ماان حيااث بعااد المهااارات اسجتماعيااة حيااث احتاال المرتبااة األولااي فااي
د ارسااته ،كمااا اتفقاات هااذم النتيجااة مااع د ارسااة صاألسااطل 21.1 ،ماان حيااث بعااد الدافعيااة حيااث احتاال المرتبااة
األولااي فااي د ارسااته ،وقااد اختلفاات نتيجااة هااذم الد ارسااة مااع كاال ماان د ارسااة صالش اوا 21.. ,ود ارسااة صالتلباااني،
 21.7ودراسة ) (Shahid, et, Al. 2015ودراسة صغياث والحلاح 21.7 ,ود ارساة صأباو عفاا21.. ،
حيث كان لديهم بعد الوعي بالذات في الترتيل األول ،ويتبين من خالل اسطالع علي نتائ الدراسات السابقة
أن كااال بعاادي الااوعي بالااذات والمهااارات اسجتماعيااة قااد حصااال علااى اعلااى ترتياال ماان بااين األبعاااد األخااري،
االماار الااذي ياادل علااي أن هااذان البعاادان ال يقااالن أهميااة عاان بعضااهم الاابع

فااي موضااوع الااذكاء العاااطفي،

ويعاازو الباحااث ذلاك إلااي أن الااذكاء العاااطفي قااائم علااى عاااملين هااو الفاارد والااذي يمثلااه صالااوعي بالااذات والفاارد
المقاباال لااه وال ااذي يمثلااه صالمه ااارات اسجتماعيااة  ,ولك اان هااذا اسخ ااتال
األختال

في مجتمع وظرو

فااي النس اال بااين البع اادين يرجااع إل ااي

الدراسة نفسها.

بينما احتل بعد الوعي بالذات المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ص 4..7من  .1وبوزن نسابي ص%75.3
وهذا يدل على وجود درجة مرتفعة من اسجماع لد أفراد عينة الدراسة ،ان الاذكاء العااطفي يساهم فاي تحقيا
الوعي بالذات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،وقد اختلفات نتيجاة هاذم الد ارساة
ماع كال مان د ارساة صالتلبااني 21.7 ،ود ارساة ) (Shahid, et, Al. 2015ود ارساة صغياث والحلاح21.7 ,
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ودراسة صالشوا 21.. ,ودراسة صأبو عفا 21.. ،حياث كاان لاديهم بعاد الاوعي بالاذات فاي الترتيال األول،
ويعزو الباحث هذا اسختال

إلي إختال

مجتمع وظرو

الدراسة نفسها.

فااي حااين جاااء بعااد التعاااطع فااي المرتبااة الثالثااة وذلااك بمتوسااط حسااابي ص 4.74ماان  .1وبااوزن نساابي
ص ، %73.7وهااذا ياادل علااى وجااود درجااة مرتفعااة ماان اسجماااع لاادي أف اراد عينااة الد ارسااة ،أن الااذكاء العاااطفي
يسااهم فااي تحقي ا التعاااطع فااي المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،وقااد أتفقاات هااذم
النتيجة مع دراسة صالصوالحي ، 21.1 ،وقاد أختلفات نتيجاة هاذم الد ارساة ماع كال مان د ارساة صالشاوا21.. ،
ود ارس ااة صالتلب اااني 21.7 ،ود ارس ااة صأب ااو عف ااا 21.. ،ود ارس ااة صاألس ااطل ، 21.1 ،ويع اازو الباح ااث ه ااذا
اسختال

إلى إختال

مجتمع وظرو

الدراسة نفسها.

امااا بعااد تنظاايم الااذات جاااء فااي المرتبااة األخي ارة وذلااك بمتوسااط حسااابي ص 4..7ماان  .1وبااوزن نساابي
ص ، %4..7وهااذا ياادل علااي وجااود درجااة مرتفعااة ماان اسجماااع لاادي أف اراد عينااة الد ارسااة ،أن الااذكاء العاااطفي
يسهم في تحقي تنظيم الذات في المستشفيات الحكومياة الفلساطينية فاي المحافظاات الجنوبياة ،ويعازو الباحاث
ذلك إلي التقلل المستمر الذي تمر به البيئة الفلسطينية ،األمار الاذي يااثر علاي كفااءة تنظايمهم لاذاتهم بشاكل
أكثاار فاعليااة ,وعلااي الاارغم ماان حصااول هااذا البعااد علااي المرتبااة األخي ارة إال أنااه قااد حصاال علااي وزن نساابي
ص %4..7وهااو يعباار عاان درجااة مرتفعااة ماان الموافقااة لاادي أفاراد عينااة الد ارسااة بقاادرتهم علااي المحافظااة علااي
أت ازانهم روادارتهاام لع اواطفهم عنااد مواجه اة أي ظاارو

خطي ارة بشااكل فعااال ،وقااد اتفقاات هااذم النتيجااة مااع د ارسااة

صالشاوا 21.. ،ود ارساة صأباو عفاا 21.. ،ود ارساة ) (Shahid, et, Al. 2015ود ارساة صغياث وحلاح،
 21.7حياااث كا ااان لا ااديهم بعا ااد تنظا اايم الاااذات فا ااي المرتبا ااة األخي ا ارة ،وقا ااد اختلف اات ها ااذم النتيجا ااة ما ااع د ارسا ااة
صاألسااطل 21.1،حيااث كااان لديااه بعااد تنظاايم الااذات فااي المرتبااة الثالثااة ،ويعاازو الباحااث هااذا اسخااتال
إختال

مجتمع وظرو

إلااي

الدراسة نفسها.

أ -تحليل النتا أ المتعلقة بفقرات البعد األول "الوعي بالذات"
جدول ( )66ملخص لنتا أ التحليل اإلحصا ي لفقرات البعد األول "الوعي بالذات"
القيمة

المعياري

الوزن

قيمة

النسبي

Tإختبار

1

لدي القدرة للتعر على عواطفي بسهولة.

7.46

1.63

74.6%

*16.78

4

0

أدرك نقاط القوة والضعع في شخصيتي.

7.53

1.83

75.3%

*15.46

6

#

البعد

المتوسط
الحسابي
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االنحراف

الترتيب

اإلحتمالية
*24222
*24222

)(Sig.

3

استفيد من خبراتي وتجاربي الماضية.

7.62

1.93

76.2%

*15.30

3

*24222

6

أشعر عادة بالثقة بالنفس.

7.63

1.91

76.3%

*15.53

0

*24222

5

أميز بسهولة بين عواطفي اسيجابية والسلبية.

7.35

1.96

73.5%

*13.13

2

*24222

4

أكون صادقاً مع نفسي ومع األخرين.

7.90

2.10

79.0%

*15.89

1

*24222

2

أحدد أهدافي ومبادئي بوضو .

7.49

2.07

74.9%

*13.44

5

*24222

8

خذ بعين االعتبار نصائح ونقد األخرين.

7.25

2.11

72.5%

*11.59

8

*24222

7.53

1.64

75.3%

*17.20

الدرجة الكلية للبعد

مالحظة :المتوسط الحسابي :متوسط إجابات المستجيبين ،االنحراف المعياري :انح ار

*24222

القيم عن وسطها الحسابي ،الوزن النسبي :يتم حسابها من

خالل صالمتوسط الحسابي ، %.11*.1/اختبار  :Tاختبار لعينة واحد حول القيمة ص* ، 545دالة إحصائية عند مستو .1.1.

يوضاح الجادول ص 22المقااييس الوصافية لفقارات البعااد األول الاوعي بالاذات فاي المستشافيات الحكوميااة

الفلسااطينية بالمحافظااات الجنوبيااة ويتكااون ماان ص 7فق ارات ،حيااث نجااد أن الفق ارة السادسااة أكااون صااادقاً مااع
نفساي ومااع األخارين احتلاات المرتبااة األولااى وذلاك بمتوسااط حسااابي ص 4.91ماان  .1وبااوزن نساابي ص، %49
ويشير ذلك إلي وجود درجة مرتفعة من الموافقة علي هذم الفقرة من قبل أفراد العينة ،مما يدل علي أن الاذكاء

العاطفي يعمل علي زيادة مصداقية الفرد مع نفسه ومع األخرين ،واتفقت هذم النتيجاة ماع د ارساة صالصاوالحي،

 21.1حيث احتلت فقرة عادة ما أكون صادقاً مع نفسي فاي د ارساة الصاوالحي علاي المرتباة األولاي ،بينماا
احتلت الفقرة الثامنة خذ بعين االعتبار نصائح ونقد األخرين بالمرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي ص4.2.

من  .1وبوزن نسبي ص ، %42..ويشير ذلك إلي وجود درجة مرتفعاة مان الموافقاة علاي هاذم الفقارة مان قبال
أفراد العينة ،مما يدل علي أن الذكاء العاطفي يساعد في تقبل النصح والنقد من األخرين.

وبشااكل عااام بلااح متوسااط البعااد ككاال ص 4..7ماان  .1وبااوزن نساابي ص %4..7وهااي تعباار عاان موافقااة

بدرج ااة مرتفع ااة م اان قب اال أفا اراد العين ااة ،ويع اازو الباح ااث ذل ااك إل ااي أن الم اادراء وراس اااء األقس ااام بالمستش اافيات

الحكومية في المحافظات الجنوبية ،يمتلكون من القدرة ماا تمكانهم مان التعار علاي عاواطفهم بساهولة وتحدياد
أهدافهم ومبادئهم بوضو  ،ولديهم إدراك لنقااط القاوة والضاعع فاي شخصاياتهم ،وكاذلك يساتفيدون مان خباراتهم
وتجاربهم الماضية ،وهم عادة ما يكونوا صادقين مع أنفسهم ومع األخرين وهاذم النتيجاة تتفا ماع ماا توصالت

إليااة د ارسااة صالشاوا 21.. ،ود ارسااة صالتلباااني 21.7 ،ود ارسااة صأبااو عفااا 21.. ،ود ارسااة صغيااث والحلااح،
 21.7ود ارساة ) (Mousavi, Vahhabzadeh, 2015ود ارساة)(Ardestani,Amirzade, 2014

ود ارساة ) (Shahid et.Al, 2015والتاي توصالت إلاي أن بعاد الاوعي بالاذات يااثر بشاكل كبيار علاي الاذكاء

العاطفي.
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ب -تحليل النتا أ المتعلقة بفقرات البعد الثاني "تنظيم الذات"
جدول ( )63ملخص لنتا أ التحليل اإلحصا ي لفقرات البعد الثاني "تنظيم الذات"
البعد

#

القيمة

المتوسط

االنحراف

الوزن

النسبي

Tإختبار

6.97

1.69

69.7%

*12.15

4

1.76

67.7%

*10.09

8

*24222

74.9%

*14.82

1

*24222

*10.89

5

*24222

0

*24222

الحسابي

المعياري

قيمة

الترتيب

اإلحتمالية
*24222

1

أتحكم بمشاعري وتصرفاتي عند التعر

0

لدي القدرة للسيطرة على غضبي بعيداً عن األخرين.

6.77

3

أعتر برخطائي وأعتذر عنها.

7.49

1.87

6

أستطيع إدارة مزاجي وعواطفي بشكل جيد.

7.01

1.92

70.1%

5

عند انجاز المهام يتسم سلوكي بالمرونة واالتزان.

7.48

1.98

74.8%

*13.93

7.06

2.07

70.6%

*10.49

6

6.81

1.87

68.1%

*9.73

2

7.40

2.18

74.0%

*12.12

3

7.13

1.59

71.3%

*14.19

لمشكلة.

أتجاوز كل المشكالت التي تعرضت لها في

4

الماضي.

أستطيع التركيز عند التعر

2

للضغوط.

أبحث عن النواحي اسيجابية في كل األعمال التي

8

أقوم بها.

الدرجة الكلية للبعد

مالحظة :المتوسط الحسابي :متوسط إجابات المستجيبين ،االنحراف المعياري :انح ار

)(Sig.

*24222
*24222
*24222
*24222

القيم عن وسطها الحسابي ،الوزن النسبي :يتم حسابها من

خالل صالمتوسط الحسابي ، %.11*.1/اختبار  :Tاختبار لعينة واحد حول القيمة ص * ، 545دالة إحصائية عند مستو .1.1.

يوضااح الجاادول ص 27المقاااييس الوصاافية لفقارات البعااد الثاااني تنظاايم الااذات فااي المستشاافيات الحكوميااة

الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية ويتكون من ص 7فقرات ،حيث نجد أن الفقرة الثالثة أعتر برخطائي وأعتاذر
عنهاا احتلات المرتبااة األولاى وذلااك بمتوساط حساابي ص 4.79ماان  .1وباوزن نساابي ص ، %47.9ويشاير ذلااك

إلى وجود درجة مرتفعة مان الموافقاة علاي هاذم الفقارة مان قبال أفاراد العيناة ،مماا يادل علاى أن الاذكاء العااطفي
يساعد المدراء وراساء األقسام في المستشفيات الحكومية في المحافظات الفلساطينية الجنوبياة علاي االعتا ار

باألخطاء الصاادرة عانهم ،واسعتاذار عنهاا ،ويعازو الباحاث ذلاك إلاى أن المادراء وراسااء األقساام العااملين فاي

هذم المستشفيات لديهم القدرة علاي تحمال مسائولية أفعاالهم وأي أخطااء قاد تصادر عانهم كماا وي ارعاون مشااعر

األخ ارين ويعتااذرون إذا مااا تطلاال األماار ذلااك ،وتتف ا هااذم النتيجااة مااع د ارسااة صالش اوا 21.. ،حيااث أن فق ارة
أعتر برخطائي ولدي القدرة على االعتذار عنها إذا ما تطلل األمار ذلاك جااءت بالمرتباة األولاي ،وأختلفات

مع دراسة صأبو عفا 21.. ،حيث حصلت علي المرتبة الثانية بدراسته ،ويعزو الباحث هاذا اسخاتال

إخااتال

إلاي

طبيع ااة مجتم ااع الد ارسااة ،بينم ااا احتل اات الفقا ارة الثانيااة ل اادي الق اادرة للس اايطرة علااى غض اابي بعي ااداً ع اان

األخرين بالمرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي ص 1.44من  .1وباوزن نسابي ص ، %14.4ويشاير ذلاك إلاي
وجود درجة مرتفعة من الموافقة على هاذم الفقارة مان قبال أفاراد العيناة ،مماا يادل علاي أن الاذكاء العااطفي يزياد
112

م اان ق اادرة الم اادراء وراس اااء األقس ااام ف ااي المستش اافيات الحكومي ااة ف ااي المحافظ ااات الجنوبي ااة م اان الس اايطرة عل ااي

غضابهم ودون التارثير علاى مان حاولهم ،ويعازو الباحاث ذلااك إلاى الكام الكبيار مان الضاغو التاي يتعار
هاالء العاملين مما ياثر فاي قادرتهم علاي السايطرة علاى انفعااالتهم فاي بعا

لهااا

المواقاع ،وتختلاع هاذم النتيجاة

مااع د ارسااة صالصاوالحي 21.1 ،حيااث أتاات بالمرتبااة األخيارة فقارة أتجاهاال كاال المشااكالت التااي ماارت بااي فااي
الماضي ويعزو الباحث هذا اسختال

إلي إختال

طبيعة مجتمع الدراسة.

وبشااكل عااام بلااح متوسااط البعااد ككاال ص 4..7ماان  .1وبااوزن نساابي ص %4..7وهااي تعباار عاان موافقااة

بدرجااة مرتفعااة ماان قباال أفاراد العينااة ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى قاادرة الموجااود لاادي الماادراء وراساااء األقسااام فااي
المستشفيات الحكومية في المحافظات الجنوبية على الاتحكم بمشااعرهم وتصارفاتهم عناد التعار
وذلااك ماان خااالل قاادرتهم عل اي الساايطرة علااي غضاابهم والتركيااز الكبياار عنااد التعاار

لمشاكلة ماا،

للضااغوط ,كمااا تتضااح

المروناة واالتازان فاي ساالوكهم عنااد إنجاازهم للمهااام الموكلااة إلايهم ,باسضااافة إلااى اعتارافهم برخطاائهم واالعتااذار

عنهااا إذا مااا تطلاال األماار ذلااك ،وهااذم النتيجااة تتف ا مااع مااا توصاالت إليااة د ارسااة صالش اوا 21.. ،ود ارسااة

) (Mousavi, Vahhabzadeh, 2015ود ارساة ) (Ardestani,Amirzade, 2014ود ارساة صالتلبااني،

 21.7ودراسة ) (Shahid et.Al, 2015ودراسة صأبو عفا 21.. ،والتي توصلت إلي أن بعاد تنظايم
الذات ياثر بشكل كبير علي الذكاء العاطفي ،وأختلفت مع دراسة صغيث والحلح 21.7 ،ويعزو الباحاث هاذا

اسختال

إلي إختال

طبيعة مجتمع وظرو

الدراسة.

ث -تحليل النتا أ المتعلقة بفقرات البعد الثالث "الدافعية"
جدول ( )62ملخص لنتا أ التحليل اإلحصا ي لفقرات البعد الثالث الدافعية"
القيمة

المتوسط

االنحراف

الوزن

النسبي

Tإختبار

7.96

1.90

79.6%

*18.06

1

7.80

1.86

78.0%

*17.29

0

3

أستطيع إنجاز ما يطلل مني من مهمات بكل قوة.

7.66

1.78

76.6%

*16.87

3

*24222

6

أسعى إلى اسبداع رغم تحديات الحياة.

7.34

1.97

73.4%

*13.01

2

*24222

7.56

1.71

75.6%

*16.77

5

4

لدي تركيز عال عند القيام بمهامي وأعمالي.

7.60

1.88

76.0%

*15.54

6

*24222

2

أسعى إلى ابتكار أساليل جديدة سنجاز األعمال.

7.21

2.04

72.1%

*11.71

8

*24222

#
1
0

5

البعد

الحسابي

أكون متحمس حينما أسعى لتحقي أهدافي.
أتحمل المسئولية وأتحد

األهدا .

لدي القدرة على تحقي

العمل.

المخاطر من أجل إنجاز

النجا

بالرغم من ضغط

118

المعياري

قيمة

الترتيب

اإلحتمالية
)(Sig.
*24222
*24222

*24222

8

أحاول تحفيز األخرين سنجاز أعمالهم.
الدرجة الكلية للبعد

7.54

2.03

75.4%

*13.98

7.58

1.70

75.8%

*17.10

مالحظة :المتوسط الحسابي :متوسط إجابات المستجيبين ،االنحراف المعياري :انح ار

4

*24222
*24222

القيم عن وسطها الحسابي ،الوزن النسبي :يتم حسابها من

خالل صالمتوسط الحسابي ، %.11*.1/اختبار  :Tاختبار لعينة واحد حول القيمة ص * ، 545دالة إحصائية عند مستو .1.1.

يوض ااح الج اادول ص 27المق اااييس الوص اافية لفقا ارات البع ااد الثال ااث الدافعي ااة ف ااي المستش اافيات الحكومي ااة

الفلسااطينية بالمحافظااات الجنوبيااة ويتكااون ماان ص 7فقارات ،حيااث نجااد أن الفقارة األولااى أكااون مااتحمس حينمااا
أسا ااعى لتحقي ا ا أها اادافي احتلا اات المرتبا ااة األولا ااى وذلا ااك بمتوسا ااط حسا ااابي ص 4.91ما اان  .1وبا ااوزن نسا اابي

ص ، %49.1ويشير ذلك إلى وجود درجاة مرتفعاة مان الموافقاة علاي هاذم الفقارة مان قبال أفاراد العيناة ،مماا يادل
علي أن الذكاء العااطفي يعمال علاي زياادة حماساة وساعي المادراء وراسااء األقساام فاي المستشافيات الحكومياة

في المحافظات الجنوبية لتحقي أهدافهم ،ويعزو الباحث ذلك إلى الطمو العالي الموجود لدي هاالء العااملين
وسااعيهم لتحقي ا النجااا والتقاادم فااي أعمااالهم وأهاادافهم ،وجاااءت هااذم النتيجااة متفقااة مااع د ارسااة صالص اوالحي،

 21.1ود ارسااة صالش اوا 21.. ،ود ارسااة صأبااو عفااا ، 21.. ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااي أنهااا طبقاات علااي

عينة من المدراء والذين غالباً ماا يكوناون علاي درجاة عالياة مان الطماو لتحقيا أهادافهم ،بينماا احتلات الفقارة
السابعة أسعى إلى ابتكار أساليل جديدة سنجاز األعمال بالمرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي ص 4.2.من

 .1وبوزن نسبي ص ، %42..ويشير ذلك إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة علي هذم الفقرة مان قبال أفاراد
العينة ،مما يدل علي أن الذكاء العاطفي يساعد العاملين فاي المستشافيات الحكومياة فاي المحافظاات الجنوبياة

علي السعي سبتكار األساليل الجديدة في العمال ،ويعازو الباحاث ذلاك إلاي أن أحيانااً ضاي الوقات والضاغوط

التي يتعر

لها هاالء العاملين قد تضعع من قدرتهم علي اسبتكار المستمر لما هو جديد سنجاز األعماال،

وجاءت هذم النتيجة متفقة مع دراسة صالصوالحي. 21.1 ،

وبشااكل عااام بلااح متوسااط البعااد ككاال ص 4..7ماان  .1وبااوزن نساابي ص %4..7وهااي تعباار عاان موافقااة

بدرجااة مرتفعااة ماان قباال أف اراد العينااة ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااي قاادرة الماادراء وراساااء األقسااام فااي المستشاافيات
الحكومية الفلساطينية فاي المحافظاات الجنوبياة علاي تحقيا النجاا باالرغم مان ضاغط العمال وذلاك مان خاالل
حماسهم في السعي لتحقي األهدا

وتحملهم المسئولية وتحديهم للمخااطر مان أجال إنجااز األهادا  ،وكاذلك

السااعي إلااي اسبااداع علااي ال ارغم ممااا بواجهونااه ماان تحااديات الحياااة ,باسضااافة إلااي التركيااز العااالي لااديهم عنااد
قياامهم بالمهاام واألعماال المختلفاة وتحفيازهم ل خارين ،وهاذم النتيجاة تتفا ماع ماا توصالت إلياة د ارساة صالشاوا،

 21..ود ارس ااة صالتلبا اااني 21.7 ،ود ارسا ااة صغياااث والحل ااح 21.7 ،ود ارس ا اة صأب ااو عف ااا 21.. ,والتاااي
خلصت إلي أن بعد الدافعية ياثر بشكل كبير علي الذكاء العاطفي.
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ج -تحليل النتا أ المتعلقة بفقرات البعد الرابع "التعاطف"
جدول ( )62ملخص لنتا أ التحليل اإلحصا ي لفقرات البعد الرابع "التعاطف"
القيمة

المتوسط

االنحراف

الوزن

النسبي

Tإختبار

7.18

1.76

71.8%

*13.23

4

0

أبذل جهدي ال سعاد األخرين.

7.57

2.03

75.7%

*14.22

0

*24222

3

أقدم النصح والمشورة ل خرين.

7.82

2.02

78.2%

*16.04

1

*24222

6

أترثر كثي اًر بمشاعر من حولي.

7.31

2.08

73.1%

*12.10

5

*24222

7.00

1.96

70.0%

*10.68

8

*24222

7.40

1.88

74.0%

*14.03

6

7.53

2.02

75.3%

*14.01

3

7.12

1.99

71.2%

*11.37

2

7.37

1.73

73.7%

*15.02

#

1

5
4
2
8

البعد
لدي القدرة على التعر

بسهوله.

الحسابي
على مشاعر األخرين

أستطيع أن أشعر باالحتجاجات العاطفية ل خرين.
أتعاطع مع األخرين في مواقع حياتهم السلبية
واسيجابية.

أبادر بتقديم العون والمساعدة عند أساسي برمر

يزع األخرين.

أستجيل لعواطع األخرين بسرعة.
الدرجة الكلية للبعد

المعياري

مالحظة :المتوسط الحسابي :متوسط إجابات المستجيبين ،االنحراف المعياري :انح ار

قيمة

الترتيب

اإلحتمالية
)(Sig.

*24222

*24222
*24222
*24222
*24222

القيم عن وسطها الحسابي ،الوزن النسبي :يتم حسابها من

خالل صالمتوسط الحسابي ، %.11*.1/اختبار  :Tاختبار لعينة واحد حول القيمة ص * ، 545دالة إحصائية عند مستو .1.1.

يوض ااح الج اادول ص 2.المق اااييس الوص اافية لفقا ارات البع ااد ال ارب ااع التع اااطع ف ااي المستشا افيات الحكومي ااة

الفلسااطينية بالمحافظااات الجنوبيااة ويتكااون ماان ص 7فقارات ،حيااث نجااد أن الفقارة الثالثااة أقاادم النصااح والمشااورة
ل خ ارين احتلاات المرتبااة األولااى وذلااك بمتوسااط حسااابي ص 4.72ماان  .1وبااوزن نساابي ص ، %47.2ويشااير

ذلااك إلااي وجااود درجااة مرتفعااة ماان الموافقااة علااي هااذم الفق ارة ماان قباال أف اراد العينااة ،ممااا ياادل علااي أن الااذكاء
العاطفي يساعد المدراء وراساء األقسام في المستشفيات الحكومية في المحافظات الجنوبية علي تقديم النصح
والمشااورة ل خ ارين ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااي عالقااة المااودة والمحبااة الموجااودة لاادي ه ااالء العاااملين وحرصااهم

علي أحدهم األخرين من خالل تقديم النصح والمشورة له في مواقع الحياة المختلفة والتي تستلزم أحياناً األخذ

ب ارأي األخا ارين ,وج اااءت ه ااذم النتيج ااة متفق ااة مااع د ارس ااة صالصا اوالحي ، 21.1 ،بينم ااا احتل اات الفقاارة الخامس ااة
أسااتطيع أن أشااعر باالحتياجااات العاطفيااة ل خ ارين بالمرتبااة األخي ارة وذلااك بمتوسااط حسااابي ص 4.1ماان .1

وبااوزن نساابي ص ، %41.1ويشااير ذلااك إلااي وجااود درجااة مرتفعااة ماان الموافقااة علااي هااذم الفق ارة ماان قباال أف اراد
العينااة ،ممااا ياادل علااي أن الااذكاء العاااطفي يزيااد ماان قاادرة الماادراء وراساااء األقسااام فااي المستشاافيات الحكوميااة
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية علاي الشاعور بنحتياجاات األخارين ،ويعازو الباحاث ذلاك إلاي طبيعاة عمال
102

هاالء العاملين مان حياث أوقاات العمال الطويلاة والمهاام والواجباات المطلوباة مانهم والتاي تتعلا بساالمة وحيااة

األفاراد األماار الااذي يقلاال ماان شااعورهم باالحتياجااات العاطفيااة ل خارين ،وعلااي الاارغم ماان أنهااا جاااءت بالترتياال

األخير بين الفقرات األخري إال أنها أتت بوزن نسبي مرتفع.

وبشااكل عااام بلااح متوسااط البعااد ككاال ص 4.74ماان  .1وبااوزن نساابي ص %47.4وهااي تعباار عاان موافقااة

بدرجااة مرتفعااة ماان قباال أفاراد العينااة ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااي تاارثر الماادراء وراساااء األقسااام فااي المستشاافيات

الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة بشااكل كبياار بمشاااعر ماان حااولهم وتعاااطفهم معهاام فااي مواقااع

حياااتهم س اواء الساالبية أو اسيجابيااة ,وكااذلك المبااادرة فااي تقااديم العااون والمساااعدة والنصااح والمشااورة ل خ ارين,
باسضافة إلي قدرتهم علي التعر علي مشاعر األخرين بسهولة واسستجابة الساريعة لهاا ،وهاذم النتيجاة تتفا

مااع مااا توصاالت إليااة د ارسااة صالش اوا 21.. ،ود ارسااة صأبااو عفااا 21.. ,ود ارسااة صغيااث والحلااح21.7 ،
والتي خلصت إلي أن بعد التعاطع ياثر بشكل كبير علاي الاذكاء العااطفي ،واختلفات ماع د ارساة (Shahid,

) et. Al, 2015ودراسة صالتلباني 21.7 ,فاي أن بعاد التعااطع يااثر بشاكل متوساط علاي الاذكاء العااطفي,
ويعزو الباحث هذا اسختال

إلي اختال

مجتمع وبيئة الدراسة.

ح -تحليل النتا أ المتعلقة بفقرات البعد الخامس "المهارات االجتماعية"
جدول ( )62ملخص لنتا أ التحليل اإلحصا ي لفقرات البعد الخامس "المهارات االجتماعية"
القيمة

المعياري

الوزن

قيمة

النسبي

Tإختبار

7.49

1.85

74.9%

*15.04

4

7.69

1.88

76.9%

*16.21

0

3

يحبني األخرين ويحترمونني حتى روان لم يتفقوا

7.55

1.83

75.5%

*15.58

6

6

لدي القدرة على االستماع الجيد ل خرين.

8.14

6.81

81.4%

*5.41

1

*24222

5

انا منفتح في عالقاتي مع األخرين.

7.38

1.89

73.8%

*13.84

2

*24222

4

أشجع األخرين على الحديث براحة وشجاعة معي.

7.59

1.95

75.9%

*14.94

3

*24222

2

أستطيع الترثير في األخرين.

7.50

1.76

75.0%

*15.79

5

*24222

8

أبادر إلى حل مشكالت زمالئي في العمل.

7.31

2.03

73.1%

*12.43

8

*24222

7.58

1.84

75.8%

*15.75

#
1
0

البعد
أتمتع بمهارة االندماج مع األخرين.
لدي القدرة على بناء عالقات جيدة على أساس من

المحبة والود.
معي.

الدرجة الكلية للبعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف

مالحظة :المتوسط الحسابي :متوسط إجابات المستجيبين ،االنحراف المعياري :انح ار

الترتيب

اإلحتمالية
*24222
*24222
*24222

*24222

القيم عن وسطها الحسابي ،الوزن النسبي :يتم حسابها من

خالل صالمتوسط الحسابي ، %.11*.1/اختبار  :Tاختبار لعينة واحد حول القيمة ص * ، 545دالة إحصائية عند مستو .1.1.
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)(Sig.

يوضااح الجاادول ص 21المقاااييس الوصاافية لفقارات البعااد الخااامس المهااارات االجتماعياة فااي المستشاافيات

الحكوميااة الفلسااطينية بالمحافظااات الجنوبيااة ويتكااون ماان ص 7فقارات ،حيااث نجااد أن الفقارة الرابعااة لاادي القاادرة

علاى االسااتماع الجيااد ل خارين احتلاات المرتبااة األولاى وذلااك بمتوسااط حساابي ص 7..7ماان  .1وبااوزن نساابي

ص ، %7..7ويشير ذلك إلي وجود درجاة مرتفعاة مان الموافقاة علاي هاذم الفقارة مان قبال أفاراد العيناة ،مماا يادل
علااي أن الااذكاء العاااطفي يزيااد ماان قاادرة الماادراء وراساااء األقسااام فااي المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي

المحافظااات الجنوبيااة علااي اسسااتماع الجيااد ل خارين ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااي وجااود درجااة عاليااة ماان التارابط

اسجتماااعي و استصااال والتواصاال بااين ه ااالء العاااملين ،بينمااا احتلاات الفق ارة الثامنااة أبااادر إلااى حاال مشااكالت
زمالئي في العمل بالمرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي ص 4.7.من  .1وبوزن نسابي ص ، %47..ويشاير

ذلااك إلااي وجااود درجااة مرتفعااة ماان الموافقااة علااي هااذم الفق ارة ماان قباال أف اراد العينااة ،ممااا ياادل علااي أن الااذكاء
العاطفي يساعد المدراء وراساء األقسام فاي المستشافيات الحكومياة الفلساطينية فاي المحافظاات الجنوبياة علاي

المباادرة فاي حال مشاكالت زمالئهام فااي العمال ,ويعازو الباحاث ذلاك إلااي تناوع التخصصاات الموجاودة فاي هااذم
المستشفيات األمر الذي يزيد من صعوبة التدخل في بع

المواقع والمشكالت ،وعلي الرغم من أنها جااءت

بالترتيل األخير بين الفقرات األخري إال أنها أتت بوزن نسبي مرتفع.

وبشااكل عااام بلااح متوسااط البعااد ككاال ص 4..7ماان  .1وبااوزن نساابي ص %4..7وهااي تعباار عاان موافقااة

بدرجااة مرتفعااة ماان قباال أفاراد العينااة ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااي تمتااع الماادراء وراساااء األقسااام فااي المستشاافيات

الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة بمهااارة اسناادماج مااع األخارين والقاادرة علااي بناااء عالقااات جياادة
علاي أساااس ماان المحباة والااود ،وكااذلك تشااجيع األخارين علااي الحااديث ب ارحااة وشاجاعة ،باسضااافة إلااي تمااتعهم
بالقاادرة علااي اسسااتماع الجيااد ل خ ارين والتاارثير فاايهم ،وهااذم النتيجااة تتف ا مااع مااا توصاالت إليااة د ارسااة صالش اوا،

 21..ود ارساة صأباو عفاا 21.. ,ود ارساة صغياث والحلاح 21.7 ،ود ارساة )(Shahid et, Al. 2015
ود ارسااة صالتلباااني 21.7 ،والتااي خلصاات إلااي أن بعااد المهااارات اسجتماعيااة ياااثر بشااكل كبياار علااي الااذكاء

العاطفي.

 -6تحليل النتا أ المتعلقة بالمحور الثاني "إدارة األزمات"
يوضح الجدول ص 24المقاييس الوصفية لفقرات المحور الثاني إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية

الفلسااطينية بالمحافظااات الجنوبيااة ويتكااون ماان ص 2.فق ارة ،حيااث نجااد أن الفق ارة األولااى يوجااد لااد المشاافى
ساايناريوهات وخطااط معاادة مساابقا سدارة األزمااات احتلاات المرتبااة األولااى وذلااك بمتوسااط حسااابي ص ..41ماان

 .1وبااوزن نساابي ص ، %.4.1بينمااا احتلاات الفق ارة السادسااة تجااري مناااورات تدريبيااة باسااتمرار تحاااكي وقااوع
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أزمة في المشفى للتحق من الجاهزية بالمرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي ص 7..7مان  .1وباوزن نسابي

ص. %7..7

وبشكل عام بلح متوسط المحور ككل ص ...7مان  .1وباوزن نسابي ص %...7وهاي تعبار عان موافقاة

بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة ،والشكل ص .1يوضح األوزان النسبية لفقرات المحور الثاني.

كما تشير نتائ أن قيمة اختبارص Tللتحق من أن متوسط االجاباات يزياد عان القيماة ص ...التاي تعبار

عاان الموقااع الحيااادي ألف اراد العينااة أم ال ،كاناات معظمهااا ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو  1.1.وكاناات
بع

المتوسطات تزيد عن القيمة ص ، ...ويشير ذلك الن متوسط االجابة علاى كال فقارة مان فقارات المحاور

الثاااني تزيااد عاان القيمااة ص ...زيااادة جااوهري وذات داللااة إحصااائية ،عنااد مسااتو  ،1.1.ويشااير ذلااك ألن
موقع أفاراد عيناة الد ارساة تجاام المحاور الثااني إدارة األزماات يتجاه نحاو الموقاع السالبي وهاذم النتيجاة تشاير
الى الموافقة المتوسطة من قبل المدراء وراساء األقسام على محور إدارة االزمات وهذا يدل على ضاعع إدارة

األزمات في المستشفيات الحكومية في محافظات الجنوبية.

جدول ( )62ملخص لنتا أ التحليل اإلحصا ي لفقرات المحور الثاني "إدارة األزمات"
#

1
0
3
6
5
4
2

البعد
يوجد لد

سدارة األزمات.

يهتم المشفى بتشكيل فرق مختصة لرصد إشارات
حدوث األزمة وتحليلها.

تعقد إدارة المشفى اجتماعات دورية للتعامل مع
االزمات المحتملة.

تتوفر تعليمات إدارية محددة سجراءات التعامل مع

األزمات المحتملة.

توجد اتفاقيات ثنائية في إدارة األزمات مع

الماسسات والجهات الحكومية ذات العالقة.

تجري مناورات تدريبية باستمرار تحاكي وقوع أزمة
في المشفى للتحق من الجاهزية.

تتسم األنظمة واسجراءات بمرونة كافية تساعد
المشفى في التعامل مع األزمات حال وقوعها.

8

يتم توفير االمكانيات الالزمة لعمل فري األزمة.

1

يتم االهتمام بالتواصل مع كافة األط ار

المتوسط

االنحراف

الوزن

النسبي

Tإختبار

5.76

2.38

57.6%

1.54

1

5.21

2.37

52.1%

-1.73

1

5.43

2.38

54.3%

-0.39

6

5.46

2.43

54.6%

-0.21

3

5.38

2.49

53.8%

-0.69

5

4.53

2.72

45.3%

*-4.97

02

4.90

2.42

49.0%

*-3.48

12

4.90

2.47

49.0%

*-3.38

12

*24222

5.28

2.43

52.8%

-1.27

4

*24222

الحسابي

المشفى سيناريوهات وخطط معدة مسبقا

ذات

القيمة
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المعياري

قيمة

الترتيب

اإلحتمالية
)(Sig.
*24222
*24222
*24222
*24222
*24222
*24222
*24222

العالقة باألزمة.
12
11
10
13

ياخذ عامل الوقت عند التعامل مع األزمات بعين

اسعتبار لتقليل األضرار.

تعد غرفة عمليات مهيئة بنظ/ام معلومات
واتصاالت فعال للتعامل مع األزمة.

يتم إنشاء فري

مختص للتعامل مع األزمة مع

تحديد اختصاصات األعضاء.

هناك قدرة وسرعة مناسبة في تحريك الموارد المادية
والبشرية الضرورية الحتواء األزمة.

5.27

2.47

52.7%

-1.31

2

4.92

2.50

49.2%

*-3.22

14

5.17

2.46

51.7%

-1.87

12

5.51

5.66

55.1%

0.03

0

يتم الترثير في األحداث واستخدام إجراءات الطوارئ
16

التي تقلل وتحد من األضرار التي تسببها األزمة

*24222
*24222
*24222
*24222
*24222

5.14

2.39

51.4%

*-2.07

11

بكفاءة.
15
14
12
18
11
02
01

يتم العمل على معالجة األضرار وحل المشكالت

الناجمة عن األزمة.

تعتمد اسجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار

األزمة.

نقوم بتقييم خطط وبرام

وتطويرها.

يتم االتصال بكافة األط ار

وطريقة التعامل معها.

إدارة األزمات لتصويبها
لتوضيح أثار األزمة

يتم العمل على تحسين أداء فري

استعداداً ل زمات الالحقة.

األزمة بالتدريل

يتم تحديد االحتياجات الالزمة للمواقع المختلفة التي

ترثرت باألزمة.

تستفيد إدارة المشفى من تجارل المنظمات المشابهة

في إدارتها ألزماتها.

الدرجة الكلية للمحور

5.26

2.28

52.6%

-1.48

8

5.00

2.45

50.0%

*-2.84

13

5.09

2.46

50.9%

*-2.33

10

4.97

2.43

49.7%

*-3.04

16

4.88

2.48

48.8%

*-3.50

18

4.94

2.48

49.4%

*-3.12

15

4.83

2.76

48.3%

*-3.38

11

5.13

2.18

51.3%

*-2.33

مالحظة :المتوسط الحسابي :متوسط إجابات المستجيبين ،االنحراف المعياري :انح ار

*24222
*24222
*24222
*24222
*24222
*24222
*24222
*24222

القيم عن وسطها الحسابي ،الوزن النسبي :يتم حسابها من

خالل صالمتوسط الحسابي ، %.11*.1/اختبار  :Tاختبار لعينة واحد حول القيمة ص * ، 545دالة إحصائية عند مستو .2425

يتضح من استعراض بيانات الجدول رقم ( )62التالي -

ان الدرجااة الكليااة لجميااع أبعاااد إدارة األزمااات قااد حصاالت علااي متوسااط المحااور ككاال ص ...7ماان .1
وبااوزن نس اابي ص %...7وه ااي تعباار ع اان موافق ااة بدرجااة متوس ااطة م اان قباال م اادراء المجمع ااات والمستش اافيات
الحكومية في المحافظات الجنوبية لجميع أبعاد محور إدارة األزمات مجتمعة ،ويشير ذلك إلى أن موقع أفاراد
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عينة الدراسة تجام المحاور الثااني إدارة األزماات يتجاه نحاو الموقاع السالبي وهاذم النتيجاة تشاير الاى الموافقاة
المتوسااطة ماان قباال الماادراء علااى محااور إدارة األزمااات وهااذا ياادل علااى ضااعع إدارة األزمااات فااي المستشاافيات
الحكومي ااة الفلس ااطينية ف ااي المحافظ ااات الجنوبي ااة ،وال ااذي يعتب اار ماش اار س االبي ف ااي طريق ااة إدارة ها ااالء الم اادراء
وراساااء األقسااام ل زمااات الموجااودة لااد هااذم المستشاافيات ،األماار الااذي ياانعكس علااي قاادرة هااذم المستشاافيات
علي الجهوزية واسستعداد لمواجهة هذم األزمات ،أو حتي التعامل معها أثناء حدوثها ،األمر الذي سو

ياثر

أيضاً علي معالجة أضرار هذم األزمات والعودة إلاى الوضاع الطبيعاي ماا قبال حادوث األزماة ،وقاد اتفقات هاذم
النتيجة مع نتيجة المقابلاة اسساتطالعية التاي قاام بهاا الباحاث لاطاالع أكثار علاى مشاكلة البحاث والتركياد مان
وجودها من عدمه والتي توصلت إلى الضعع الكبير الموجود في هذم المستشفيات فاي إدارتهاا ل زماات التاي
تماار بهااا ،وأيض ااً اتفقاات مااع العديااد ماان الد ارسااات ومنهااا ،د ارسااة صالخضااري 21.4 ،ود ارسااة صأبااو ساالوت،
 21..ود ارسااة صأبااوحجير 21.7 ،ود ارسااة صأب او عزيااز 21.1 ،ود ارسااة صالجااديلي ، 2111 ،وذلااك علااي
الرغم من اسختال

في بع

هذم المجتمعات والتي طبقت عليها الدراسات السابقة وكذلك أهادافها وبيئاتهاا،

ويعزو الباحث ذلك إلى ضعع اسهتمام والقصور الموجود لدي إدارة هاذم المستشافيات بموضاوع إداة األزماات
وعاادم إعطائااة األهميااة التااي يسااتحقها وكااذلك عاادم وجااود أقسااام خاصااة فااي هااذم المستشاافيات مختصااة برصااد
إشارات حدوث األزمات والتعامال معهاا وكاذلك ضاعع اسمكانياات المادياة والاذي يكاون السابل فاي العدياد مان
هذم األزمات والذي يزيد مان عجاز إدارة هاذم المستشافيات مان التعامال بكفااءة وفاعلياة ماع هاذم األزماات ،وقاد
أختلفت هذم النتيجة مع عادد مان الد ارساات ومنهاا ،د ارساة صأباو حجار 21.1 ،والتاي خلصات إلاي أن درجاة
ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة سدارة األزمات كانت بشكل مرتفع ويعازو الباحاث
إخااتال

تلااك النتيجااة عاان نتيجااة هااذم الد ارسااة ،وذلااك ألنهااا طبقاات علااي مجموعااة ماان الماادراء فااي القطاااع

التعليمااي أي بساابل إخااتال

بيئااة ومجتمااع البحااث ،ود ارسااة صمخيماار  21..والتااي خلصاات إلااي أن مااوظفي

العالقااات العامااة بااو ازرة الصااحة الفلس اطينية لهاام دور مرتفااع فااي إدارة االزمااات ويعاازو الباحااث إخااتال

تلااك

النتيجااة عاان نتيجااة هااذم الد ارسااة وذلااك ألنهااا طبقاات أوال فااي و ازرة الصااحة ولاايس فااي المستشاافيات ،ثانيااً ألنهااا
طبقت بشكل خاص على موظفي العالقات العامة فقط ،أي بسبل إختال

بيئة ومجتمع البحث ،ودراسة صأبو

ش ااعيرة 21.. ،والت ااي خلص اات إل ااي أن الدرج ااة الكلي ااة ألدوار م ااديري الم اادارس الحكومي ااة ف ااي مرحل ااة إدارة
االزمااات كاناات بدرجااة كبيارة جااداً ،ويعاازو الباحااث إخااتال
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تلااك النتيجااة عاان نتيجااة هااذم الد ارسااة ،وذلااك ألنهااا

طبقت أيضاً علي مجموعة من المدراء في القطاع التعليمي أي بسابل إخاتال

بيئاة ومجتماع البحاث ،وبشاكل

عااام يعاازو الباحااث النتيجااة المرتفعااة سدارة األزمااات فااي الد ارسااات السااابقة إلااي اسهتمااام الااذي يبديااه أف اراد
العينات السابقة بموضوع إدارة األزمات وحرصهم على تطوير أنفسهم في هذا المجال الهام.
يتضااح أن الفق ارة األولااى يوجااد لااد المشاافى ساايناريوهات وخطااط معاادة مساابقاً سدارة األزمااات احتلاات
المرتبااة األولااى وذلااك بمتوسااط حسااابي ص ..41ماان  .1وبااوزن نساابي ص ، %.4.1ويعاازو الباحااث ذلااك إلااي
أهمي ااة وج ااود خط ااط وس اايناريوهات مس اابقة للمس اااعدة عل ااي الس اايطرة روادارة األزم ااات الت ااي ربم ااا تواجهه ااا ه ااذم
المستشفيات ،وعلي الرغم من حصاول هاذم الفقارة علاي المرتباة األولاي باين بااقي الفقارات األخاري لمحاور إدارة
األزماات إال أنهاا ال تازال تعبار عاان موافقاة بدرجاة متوساطة مان قباال المادراء وراسااء األقساام فاي المستشاافيات
الحكومية الفلسطينية فاي المحافظاات الجنوبياة علاي مادي تاوفر الخطاط والسايناريوهات الجااهزة والمعادة مسابقاً
سدارة األزم ااات ف ااي ه ااذم المستش اافيات والت ااي تعب اار ع اان الض ااعع الموج ااوود ف ااي م اادي الجهوزي ااة ل اادي ه ااذم
المستشافيات للساايطرة والااتحكم فاي األزمااات حااال حاادوثها ،ويعازو الباحااث هااذم النتيجاة إلااي القصااور والضااعع
الموجااود لاادي الماادراء وراساااء األقسااام فااي المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة فااي
جهوزيتهم روادارتهم ل زمات ،وقد اختلفات هاذم النتيجاة ماع د ارساة صالجاديلي 2111 ،حياث احتلات فقارة تاولي
اسدارة العليا في المستشفي اهتمامااً ودعمااً لرصاد ماشارات حادوث األزماة علاي المرتباة األولاي مان باين بااقي
فقرات محور مرحلة إكتشا

اسنذار المبكر ،كما واختلفت مع دراسة صأباو عزياز 21.1 ،حياث احتلات فقارة

التخطيط يقلل من الوقت الالزم الستعادة النشاط بعد حدوث األزمة علي المرتبة األولي من بين بااقي فقارات
محور مجال التخطيط سدارة األزمات ،كما واختلفت ماع د ارساة صأباو حجيار 21.7 ،حياث احتلات فقارة نهاتم
برصااد ماش ارات حاادوث األزمااة وتحليلهااا علااي المرتبااة األولااي ماان بااين باااقي فق ارات مرحلااة مااا قباال األزمااة،
ويعزو الباحث هذا اسختال

في النسل إلي االختال

في ظرو

الدراسات.

بينما احتلت الفقرة السادسة تجري مناورات تدريبية باستمرار تحاكي وقوع أزمة في المشفى للتحق من

الجاهزية بالمرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي ص 7..7من  .1وبوزن نسبي ص ، %7..7وعلي الرغم من
حصول هذم الفقرة علي المرتبة األخيرة بين باقي الفقرات األخر لمحور إدارة األزمات إال أنها ال تزال تعبر
عن موافقة بدرجة متوسطة من قبل المدراء وراساء األقسام في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في

المحافظات الجنوبية علي مدي ممارسة هاالء العاملين للمناورات التدريبية والتي تحاكي وقوع أزمة في

المشفى للتحق من مدي الجاهزية الموجودة لمواجهتها ،ويعزو الباحث هذم النتيجة إلي ضعع اسمكانيات
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وقلة التجهيزات الموجودة لدي المستشفيات والتي تلزم سجراء مثل تلك المناورات األمر الذي يحد من تنفيذها،

وقد اتفقت هذم النتيجة مع دراسة صالخضري 21.4 ،ودراسة صالجديلي 2111 ،حيث احتلت تلك الفقرة

أيضاً على المرتبة األخيرة في الدراستين السابقتين ،وقد اختلفت هذم النتيجة مع دراسة صأبو حجير21.7 ،
حيث احتلت فقرة نقوم بتشكيل وتدريل فرق مختصة لجمع واكتشا ماشرات األزمة على المرتبة األخيرة
من باقي فقرات مرحلة ما قبل األزمة ،كما واختلفت مع دراسة صأبو عزيز ، 21.1 ،ويعزو الباحث هذا

اسختال

في النسل إلى االختال

في ظرو

الدراسات.

ثالثاً اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
تنص الفرضية الرئيسية األولى على توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوي داللة ) )α ≤ 0.05بين
الذكاء العاطفي بأبعاد الخمسة وادارة األزمات فـي المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات
الجنوبية".
ويتفرع من هذم الفرضاية ص .فرضايات فرعياة ،تام التحقا مان صاحتها مان خاالل حساال معامال ارتبااط
بيرسااون لقياااس العالقااة بااين أبعاااد المحااور األول المتغياار المسااتقل الـــذكاء العـــاطفي والمتغياار التااابع إدارة
األزمـــات  ،حيااث إحص ااائياً يااتم اختبااار الفرض ااية العدميااة ص Hoالت ااي تفتاار
إحصائية مقابل الفرضية البديلة ص H1التي تفتر

عاادم وج ااود عالقااة ذات دالل ااة

وجود عالقة ذات داللة إحصائية ،ويتم الحكم على نتيجة
الفرضية العدمية والتوصل

بناء على قيمة مستو الداللة المحسوبة لالختبار ص Sigحيث يتم رف
االختبار ً
لصحة الفرضية البديلة في حال كانات قيماة ص Sigأقال مان مساتو  1.1.ويقاال عنادها أن االختباار معناوي
ويعنااي ذلااك وجااود عالقااة حقيقيااة وذات داللااة إحصااائية ،ويااتم قبااول الفرضااية العدميااة فااي حااال كاناات قيمااة
ص Sigأعلى من  1.1.ونستن عند إذن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية.
وفيمااا يلااي نتااائ اختبااار الفرضاايات الفرعيااة والفرضااية الرئيسااية للتحقا ماان وجااود عالقااة بااين المتغيارات
المسااتقلة أبعاااد المحااور الااذكاء العاااطفي والمتغياار التااابع المتمثاال فااي إدارة األزمااات والجاادول ص 28يوضااح
نتائ اختبار فرضيات الدراسة.
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جدول رقم ( )28نتا أ اختبار الفرضية الر يسية األولى والفرضيات الفرعية ذات العالقة بها
المتغير التابع "إدارة األزمات"
اإلجابات

معامل ارتباط
بيرسون

مستوى

()N

()r

()Sig.

البعد األول :الوعي بالذات

116

*24515

0.000

3

البعد الثاني :تنظيم الذات

116

*2.492

0.000

4

البعد الثالث :الدافعية

116

*2.512

0.000

2

البعد الرابع :التعاطع

116

*2.545

0.000

1

البعد الخامس :المهارات االجتماعية

116

*2.456

0.000

5

824

*2.533

0.000

عدد

المتغيرات المستقلة

المحور األول ككل (الذكاء العاطفي)

الداللة

الترتيب

*دالة إحصا ية عند مستوى .1.12

 .0بالنسبة للفرضية الفرعية االولى
والتي تنص على "توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين الوعي بالذات
وادارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
بل ااح معاما اال ارتب اااط بيرسا ااون ب ااين المتغيا اار المساااتقل ال ااوعي بال ااذات والمتغي اار التاااابع إدارة األزماااات ،
ص r =1..9.وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستو  1.1.حيث بلغت قيمة الداللاة المحساوبة ص Sig
 ، =0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الوعي بالذات روادارة األزماات فاي المستشافيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبياة .وباذلك نساتنت رفا
التااي تفتاار

الفرضاية العدمياة وقباول الفرضاية البديلاة

وجااود عالقااة ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو داللااة ص α ≤ 0.05بااين الااوعي بالاذات روادارة

األزمااات فااي المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،وبناااء علااي هااذم النتيجااة أسااتنت
الباحث صحة فرضاية الد ارساة ،األمار الاذي يادل علاي أن المادراء وراسااء األقساام فاي المستشافيات الحكومياة
الفلسطينية في المحافظات الجنوبياة يعتمادون علاي الاوعي بالاذات للوصاول إلاي إدارة قوياة سدارة األزماات فاي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظاات الجنوبياة ،ويعازو الباحاث ذلاك إلاي أن وعاي هااالء العااملين
بااذاتهم ومع ارفتهم ألنفسااهم ومشاااعرهم ونقاااط القااوة والضااعع لااديهم تمكاانهم ماان زيااادة الثقااة برنفسااهم وتحديااد
أهاادافهم ومبااادئهم بوضااو  ،األماار الااذي ياانعكس علااي ساالوكهم فااي طريقااة أدائهاام ألعمااالهم ،وهااذا األماار أيضااً
يظه اار م ااد ح اارص المستش اافيات الحكومي ااة الفلس ااطينية ف ااي المحافظ ااات الجنوبي ااة عل ااي اختي ااار ع اااملين ف ااي
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المستويات اسدارية العليا من الذين يتمتعون بدرجاة كبيارة مان الاوعي بالاذات ،األمار الاذي يسااعدهم فاي إتماام
مه ااامهم وأعم ااالهم بكف اااءة ،تل ااك األعم ااال الت ااي تتطل اال م اانهم اتخ اااذ العدي ااد م اان القا ا اررات والت ااي تك ااون أحيانا ااً
مصيرية ،كما تتطلل منهم إيجاد حلاول إبداعياة لابع

المشاكالت التاي تاواجههم فاي حيااتهم العملياة اليومياة،

والتي تس ا ا ا ا ااعد العمل والعاملين ،وتتف نت ا ا ا ا ا ااائ ه ا ا ا اذم الدراس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اة م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اع نت ا ا ا ا اائ دراسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اة )،2015
 (Vahhabzadeh,Mousaviودراسة ) (Amirzade,Ardestani, 2014حيث طبقت كال الدراستين علي
المدراء العاملين بهذم الشركات والتي أكدت وجود عالقة إيجابية بين الوعي بالذات روادارة األزمات.
 .6بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية
والتي تنص على "توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين تنظيم الذات وادارة
األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
بلا ااح معاما اال ارتبا اااط بيرسا ااون با ااين المتغيا اار المسا ااتقل تنظا اايم بالا ااذات والمتغيا اار التا ااابع إدارة األزما ااات ،
ص r =1.792وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستو  1.1.حيث بلغت قيمة الداللاة المحساوبة ص Sig
 ، =0.000ويشير ذلك لوجود عالقاة ذات داللاة إحصاائية باين تنظايم الاذات روادارة األزماات فاي المستشافيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبياة .وباذلك نساتنت رفا
التااي تفتاار

الفرضاية العدمياة وقباول الفرضاية البديلاة

وجااود عالقااة ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو داللااة ص α ≤ 0.05بااين تنظاايم ال اذات روادارة

األزمااات فااي المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،وبناااء علااي هااذم النتيجااة اسااتنت
الباحث صحة فرضاية الد ارساة ،األمار الاذي يادل علاي أن المادراء وراسااء األقساام فاي المستشافيات الحكومياة
الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة يعتماادون علااي تنظاايم الااذات للوصااول إلااي إدارة قويااة سدارة األزمااات فااي
المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااي وجااود قاادرة كبي ارة لاادي
هااالء العاااملين علااي الاتحكم بمشاااعرهم وتصارفاتهم والساايطرة علاي غضاابهم بعيااداً عان األخارين عنااد التعاار
لمشكلة ما ،واسعت ار
عند التعر

برخطائهم واسعتذار عنها إذا تطلل األمر ذلك ،كما أن لديهم القدرة علي التركيز حتي

للضغوط رواتسام سلوكهم بالمرونة واستزان عندما يتطلل الموقع ذلك ،األمر الذي يساعدهم في

إنجاز أعمالهم بكل دقة وحرص ،وهذا األمر أيضااً يظهار ماد حارص المستشافيات الحكومياة الفلساطينية فاي
المحافظاات الجنوبياة علاي اختياار عااملين فاي المساتويات اسدارياة العلياا مان الاذين يتمتعاون بدرجاة كبيارة مان
تنظاايم الااذات ،األماار الااذي يساااعدهم بالقيااام بمهااامهم رواتخاااذ الق ا اررات الخاصااة برعمااالهم بعيااداً عاان أي تاارثير
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خارجي وفي ظرو

سليمة وخاصة في أوقات األزمات والضغوط الكبيرة التى تحيط بهاالء العاملين ،وخاصة

أن هااذم القا اررات تتعل ا بحياااة أفاراد المجتمااع وحااالتهم الصااحية ،وتتف ا نتااائ هااذم الد ارسااة مااع نتااائ د ارسااة
) (Vahhabzadeh,Mousavi,2015والتااي خرجاات بنتيجااة مماثلااة كمااا تاام أختيااار بعااد صتنظاايم الااذات فااي
هذم الدراسة علي أنه أهم بعد في إدارة األزمات ،ودراسة) (Amirzade,Ardestani, 2014حيث طبقت كال
الد ارسااتين علااى الماادراء العاااملين بهااذم الشااركات والتااي أكاادت وجااود عالقااة إيجابيااة بااين الااوعي بالااذات روادارة
األزمات.
 .3بالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة
والتي تنص على "يوجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين الدافعية وادارة
األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
بلح معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل الدافعية والمتغير التابع إدارة األزماات  ،صr =1...2
وكاان هاذا االرتبااط دال إحصاائياً عناد مساتو  1.1.حياث بلغاات قيماة الداللاة المحساوبة ص، Sig =0.000
ويشاااير ذلا ااك لوجا ااود عالقاااة ذات داللا ااة إحصا ااائية باااين الدافعيا ااة روادارة األزما ااات فا ااي المستشا اافيات الحكوميا ااة
الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة .وبااذلك نسااتنت رف ا
تفتر

الفرضااية العدميااة وقبااول الفرضااية البديلااة التااي

وجاود عالقاة ذات داللاة إحصاائية عناد مساتو داللاة ص α ≤ 0.05باين الدافعياة روادارة األزماات فاي

المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،وبناااء علااي هااذم النتيجااة اسااتنت الباحااث صااحة
فرضية الدراسة ،األمر الاذي يادل علاي أن المادراء وراسااء األقساام فاي المستشافيات الحكومياة الفلساطينية فاي
المحافظات الجنوبية يعتمدون علي الدافعية للوصول إلي إدارة قوية سدارة األزمات فاي المستشافيات الحكومياة
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،ويعزو الباحث ذلك إلى وجود قدرة كبيرة لد هاالء العاملين علي تحقي
النجااا وتحماال المساائولية والمخاااطر فااي العماال بااالرغم ماان مااا يتعرض اوا لااه ماان ضااغوط وذلااك بهااد
األهدا

وتحقي المهمام بكل قوة ،وخاصة في ظل وجود األزمات المتالحقة التي تستهد

كما أنهم دائماً ما يسعون إلى إبتكار كل ما هو جديد وتحفيز األخارين األمار الاذي ساو

إنجاااز

هذم المستشفيات،
يسااعد علاي إنجااز

االعمااال والمهااام بكاال كفاااءة وخاصااة فااي وقاات األزمااات ،وهااذا األماار أيض ااً يظهاار ماادي حاارص المستشاافيات
الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة علااي اختيااار عاااملين فااي المسااتويات اسداريااة العليااا ماان الااذين
يتمتعون بدرجة كبيرة من الدافعية ،األمر الذي يعمل على تحفيزهم للعطاء بال حادود وباذل الجهاود الكبيارة فاي
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عمله اام دون إنتظ ااار الش ااكر أو التحفي ااز وخاص ااة أنه اام يخ اادمون أبن اااء مج ااتمعهم ف ااي أص ااعل أوق ااات حي اااتهم
وحاالتهم الصحية.
 .2بالنسبة للفرضية الفرعية الرابعة
والتي تنص على "يوجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين التعاطف وادارة
األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
بلح معامل ارتبااط بيرساون باين المتغيار المساتقل التعااطع والمتغيار التاابع إدارة األزماات  ،ص=1..7.
 rوكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستو  1.1.حيث بلغت قيمة الداللاة المحساوبة ص، Sig =0.000
ويش ااير ذل ااك لوج ااود عالق ااة ذات دالل ااة إحص ااائية ب ااين التع اااطع روادارة األزم ااات ف ااي المستش اافيات الحكومي ااة
الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة .وبااذلك ن ارف

الفرضااية العدميااة ونقباال الفرضااية البديلااة التااي تفتاار

وج ااود عالق ااة ذات دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتو دالل ااة ص0.05

≤  αب ااين التع اااطع روادارة األزم ااات ف ااي

المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،وبناااء علااي هااذم النتيجااة أسااتنت الباحااث صااحة
فرضية الدراسة ،األمر الاذي يادل علاى أن المادراء وراسااء األقساام فاي المستشافيات الحكومياة الفلساطينية فاي
المحافظا ااات الجنوبيا ااة يعتما اادون علا ااى التعا اااطع للوصا ااول إلا ااي إدارة قويا ااة سدارة األزما ااات فا ااي المستشا اافيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،ويعزو الباحاث ذلاك إلاي التعااطع الاذي يظهارم هااالء العااملين
مااع األخ ارين فااي شااتي مواقااع الحياااة الساالبية منهااا أو اسيجابيااة ومبااادرتهم لتقااديم العااون والمساااعدة والنصااح
والمشااورة عن ااد إحساسااهم ب اارمر ي اازع األخ ارين ،األم اار الااذي يجع اال م اانهم أشخاص ااً أكث اار وعي ااً وتعاطفا ااً م ااع
األخ ارين االماار الااذي يكااون لااه الط اابع اسيجااابي علااي الفاارد نفسااه واألخ ارين ،وهااذا األماار أيض ااً يظهاار ماادي
حرص المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية علي اختيار عاملين في المستويات اسدارية
العليا من الذين يتمتعون بدرجة كبيرة من التعاطع ،األمر الاذي يمادهم بالقادرة علاي التعامال ماع األخارين مان
خااالل تقاادير مشاااعرهم واحت ارام رغباااتهم ،وفهاام معاناااتهم األماار الااذي يعاازز الرغبااة لااديهم بمساااعدتهم وتقااديم
الخاادمات الممي ازة لهاام للتخفيااع ماان هااذم المعانااام ،والااذي باادورم ياانعكس علااي قاادرتهم سدارة أي ماان األزمااات
المتعددة التي يمر بها القطاع الصحي متمثالً بهذم المستشفيات.
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 .2بالنسبة للفرضية الفرعية الخامسة
والتي تنص على "يوجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين المهارات
االجتماعية وادارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
بلح معامل ارتبااط بيرساون باين المتغيار المساتقل المهاارات االجتماعياة والمتغيار التاابع إدارة األزماات ،
ص r =1.7.1وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستو  1.1.حيث بلغت قيمة الداللاة المحساوبة ص Sig
 ، =0.000ويش ااير ذل ااك لوج ااود عالق ااة ذات دالل ااة إحص ااائية ب ااين المه ااارات االجتماعي ااة روادارة األزم ااات ف ااي
المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة .وب اذلك نسااتنت رف ا
الفرضااية البديلااة التااي تفتاار

الفرضااية العدميااة وقبااول

وجااود عالقااة ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو داللااة ص0.05

≤  αبااين

المهااارات االجتماعيااة روادارة األزمااات فااي المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،وبناااء
على هذم النتيجة استنت الباحث صحة فرضية الدراسة ،األمر الذي يدل على أن المدراء وراساء األقسام في
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظاات الجنوبياة يعتمادون علاى المهاارات اسجتماعياة للوصاول إلاى
إدارة قوية سدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظاات الجنوبياة ،ويعازو الباحاث ذلاك
إلى تمتع هاالء العاملين بمهارات اسندماج وبناء العالقات مع األخرين على أسس من المحبة والماودة ،األمار
الذي يشجع األخرين علاي الحاديث ب ارحاة وشاجاعة معهام والاذي بادورم ساياثر علاي سالوكهم ويزياد مان التارابط
بااين كافااة العاااملين فااي هااذم المستشاافيات ،ممااا ياانعكس بشااكل إيجااابي علااى قاادرتهم لمعالجااة كافااة المشاااكل
المحيطا اة به اام ،وه ااذا األم اار أيضا ااً يظه اار م اادي ح اارص المستش اافيات الحكومي ااة الفلس ااطينية ف ااي المحافظ ااات
الجنوبيااة علااي اختيااار عاااملين فااي المسااتويات اسداريااة العليااا ماان الااذين يتمتعااون بدرجااة كبي ارة ماان المهااارات
اسجتماعيااة ،األماار الااذي يساااعدهم فااي بناااء عالقااات جياادة مااع األخ ارين تضاامن تقااديم يااد العااون والمساااعدة
ألحدهم األخر وسير العمل بكل سهولة ويسار ،األمار الاذي ساينعكس علاي قادرتهم سنجااز أعماالهم ،ومواجهاة
والتغلل علي كافة المشاكل واألزمات التي من الممكان أن يتعرضاوا لهاا ،وتتفا نتاائ هاذم الد ارساة ماع د ارساة
) (Amirzade,Ardestani, 2014وأختلفت مع نتائ دراسة ).(Vahhabzadeh,Mousavi,2015
 .1بالنسبة للفرضية الر يسية األولى
والتي تنص على " توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوي داللة ) )α ≤ 0.05بين الذكاء العاطفي
بأبعاد الخمسة وادارة األزمات فـي المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
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بل ااح معام اال ارتب اااط بيرس ااون ب ااين المتغي اار المس ااتقل ال ااذكاء الع اااطفي والمتغي اار الت ااابع إدارة األزم ااات ،
ص r =1..77وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستو  1.1.حيث بلغت قيمة الداللاة المحساوبة ص Sig
 ، =0.000ويش ا ااير ذل ا ااك لوج ا ااود عالق ا ااة ذات دالل ا ااة إحص ا ااائية ب ا ااين ال ا ااذكاء الع ا اااطفي روادارة األزم ا ااات ف ا ااي
المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة .وبااذلك نسااتنت رف ا
الفرضية البديلة التي تفتر

الفرضااية العدميااة وقبااول

وجود عالقة ذات داللاة إحصاائية عناد مساتو داللاة ص α ≤ 0.05باين الاذكاء

العاااطفي روادارة األزم ااات ف ااي المستشاافيات الحكومي ااة الفلس ااطينية فااي المحافظ ااات الجنوبي ااة ،وبناااء عل ااي ه ااذم
النتيج ااة اس ااتنت الباح ااث ص ااحة فرض ااية الد ارس ااة ،األم اار ال ااذي ي اادل عل ااي أن الم اادراء وراس اااء األقس ااام ف ااي
المستش اافيات الحكومي ااة الفلس ااطينية ف ااي المحافظ ااات الجنوبي ااة يعتم اادون بش ااكل كبي اار عل ااي ال ااذكاء الع اااطفي
للوصول إلى إدارة قوية سدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلساطينية فاي المحافظاات الجنوبياة ،األمار
الااذي ياكااد علااي أهميااة الااذكاء العاااطفي وأنااه يجاال علااي المستشاافيات الحكوميااة فااي المحافظااات الجنوبيااة أن
تعازز مان وجاود هاذا النااوع مان الاذكاء لاد هااالء العااملين حياث أناه كلمااا زاد االهتماام بالاذكاء العااطفي كلمااا
عا اازز ذلا ااك فا ااي تحقي ا ا إدارة ل زما ااات بشا ااكل أكثا اار قا ااوة ،ويعا اازو الباحا ااث ذلا ااك إلا ااى أن إدارة األزما ااات فا ااي
المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة تتطلاال وجااود صاافات شخصااية متنوعااة ومختلفااة
لكي تساعد هاالء العاملين في إدارتهم ل زمات وهي األمر الذي يتوفر بشكل واضح في هاالء العاملين الذين
يتمتعون بالذكاء العاطفي من حيث قدرتهم علي فهمهم لذاتهم واألخرين ،والتحكم بتصرفاتهم وردود أفعالهم في
األوقات العادياة واألهام فاي أوقاات الضاغوط واألزماات ،وم ارعااتهم لمشااعر األخارين وقادراتهم وتقاديمهم للعاون
والمس اااعدة والنص ااح عن ااد الحاج ااة ،وبن اااء العالق ااات معه اام عل ااى أس ااس م اان المحب ااة وال ااود ،وك ااذلك إحساس ااهم
باااألخرين فااي المواقااع اسنسااانية التااي تتطلاال الرحمااة والعط اع ،وهااذا األماار أيض ااً يتطلاال ماان المستشاافيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية أن تقوم باختيار عاملين في المستويات اسدارية العليا من الذين
يتمتعون بدرجة كبيرة من الذكاء العااطفي ،األمار الاذي يسااعد هاذم المستشافيات فاي إدارتهاا ألزماتهاا المتعاددة
والمتكااررة بكفاااءة أكثاار ،وتتف ا نتااائ هااذم الد ارسااة مااع نتااائ د ارسااة )(Vahhabzadeh,Mousavi,2015
ودراسة (Amirzad,Ardestani, 2014والتي أكدت وجود عالقة بين الذكاء العاطفي روادارة األزمات ،على
الرغم من اختال

أحد أبعاد النموذج المستخدم في كال الدراستين ،ويعزو الباحث هذا استفاق إلى التشابه في
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عينة الدراسة حيث أن كال الدراستين طبقت على المدراء العاملين بهذم الشركات أي علاى المساتويات اسدارياة
العليا وهو ما تم تطبيقه في هذم الدراسة.
الفرضية الر يسية الثانية
تنص الفرضية الرئيسية الثانية على "يوجد أثر ذو داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للذكاء
العاطفي بأبعادة الخمسة على إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات
الجنوبية".
ويتفاارع ماان هااذم الفرضااية خمسااة فرضاايات فرعيااة ،تاام التحق ا ماان صااحتها ماان خااالل حسااال أساالول
االنحدار الخطي البسيط ،حيث تم د ارساة تارثير كال بعاد مان أبعااد المتغيار المساتقل والتاي تمثال أبعااد الـذكاء
العاطفي على المتغير التابع إدارة األزمات باستخدام االنحادار البسايط ،حياث إحصاائياً ياتم اختباار الفرضاية
العدميااة ص Hoالتااي تفتاار

عاادم وجااود أثاار ذو داللااة إحصااائية مقاباال الفرضااية البديلااة ص H1التااي تفتاار

ااء علااى قيمااة مسااتو الداللااة المحسااوبة
وجااود أثاار ذو داللااة إحصااائية ،ويااتم الحكاام علااى نتيجااة االختبااار بنا ً
لالختبااار ص Sigحيااث يااتم رف ا الفرضااية العدميااة والتوصاال لصااحة الفرضااية البديلااة فااي حااال كاناات قيمااة
ص Sigأقاال ماان مسااتو  1.1.ويقااال عناادها أن االختبااار معنااوي ويعنااي ذلااك وجااود أثاار جااوهري وذو داللااة
إحصااائية ،ويااتم قبااول الفرضااية العدميااة فااي حااال كاناات قيماة ص Sigأعلااى ماان  1.1.ونسااتن عنااد إذن عاادم
وجود أثر ذو داللة إحصائية.
وفيمااا يلااي نتااائ اختبااار الفرضاايات الفرعيااة للتحق ا ماان وجااود أثاار للمتغي ارات المسااتقلة ،علااى المتغياار التااابع
المتمثل في إدارة األزمات .
 .0بالنسبة للفرضية الفرعية األولى
تنص الفرضية الفرعية األولى على "يوجد أثر ذو داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للوعي
بالذات على إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
يوضااح الجاادول رقاام ص 29برنااه يوجااد ارتباااط خطااي طااردي بااين الااوعي بالااذات روادارة األزمااات حيااث بلااح

معامل االرتباط بين المتغيرين ص ، 1..9.وبالنظر إلى نتائ تحليل االنحدار الخطي البسيط نالحظ أن هناك

تاارثير موجاال للااوعي بالااذات علااى إدارة األزمااات ،حيااث بلااح معاماال االنحاادار الخطااي البساايط ص 1.1.4وهااذا

يعني أن الزيادة في مستو الوعي بالذات بمقادار درجاة واحادة سايادي إلاى رفاع مساتو إدارة األزماات بمقادار
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ص 1.1.4درج ااة وذل ااك ف ااي ظ اال غي ااال ت اارثير ب اااقي المتغيا ارات األخ اار  ،كم ااا وبل ااح معام اال التحدي ااد لنم ااوذج
االنحدار ص 1.27.وهذا يعني أن متغير الوعي بالذات يفسر ص %27..من تباين متغير الوعي بالاذات مان
وجهة نظر المدراء وراساء األقسام في المستشفيات الحكومية بالمحافظات الجنوبية.
جدول رقم ( )62نتا أ تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير الوعي بالذات على إدارة االزمات
المتغير التابع " إدارة األزمات"
معامل
المتغير المستقل

ارتباط

بيرسون
()r

الوعي بالذات

*2.525

الحد

معامل

معامل

الثابت

االنحدار

التحديد

()a

()B

()R2

2.817

2.657

2.045

معنوية النموذج عند مستوى 2.25
مستوى الداللة

F

()Sig.

*60.45

2.222

النتيجة
معنوي

*دالة إحصائية عند مستو .1.1.

كماا ويالحاظ مان خاالل الجادول أعااالم أن مساتو داللاة اختباار ص F-Testبلغات ص 1.111وهاي قيمااة

أقاال ماان مسااتو  ،1.1.وهااذا يشااير إلااى معنويااة نمااوذج االنحاادار الخطااي البساايط الااذي يقاايس تاارثير الااوعي
بالذات على إدارة األزمات وبالتالي معنوية متغير الوعي بالذات عند مستو داللة .1.1.

وهذم النتيجة تاكد صحة الفرضية الفرعياة األولاى التاي تانص علاى وجـود أثـر ذو داللـة إحصـا ية عنـد

مســتوى داللــة ( )α≥0.05للــوعي بالــذات علــى إدارة األزمــات فــي المستشــفيات الحكوميــة الفلســطينية فــي

المحافظات الجنوبية ،تم التعقيل وتفسير نتيجة هذم الفرضية سابقاً وذلك عند دراسة العالقة بين المتغيرين.
 .6بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية

تاانص الفرضااية الفرعيااة األولااى علااى "يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى داللــة ()α≥0.05
لتنظيم الذات على إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
يوضااح الجاادول رقاام ص 71برنااه يوجااد ارتباااط خطااي طااردي بااين تنظاايم الااذات روادارة األزمااات حيااث بلااح
معامل االرتباط بين المتغيرين ص ، 1.792وبالنظر إلى نتائ تحليل االنحدار الخطي البسيط نالحظ أن هناك
تاارثير موجاال لتنظاايم الااذات علااى إدارة األزمااات ،حيااث بلااح معاماال االنحاادار الخطااي البساايط ص 1.147وهااذا

يعناي أن الزياادة فااي مساتو تنظايم الااذات بمقادار درجاة واحاادة سايادي إلاى رفااع مساتو إدارة األزماات بمقاادار

ص 1.147درج ااة وذل ااك ف ااي ظ اال غي ااال ت اارثير ب اااقي المتغيا ارات األخ اار  ،كم ااا وبل ااح معام اال التحدي ااد لنم ااوذج
االنحاادار ص 1.272وهااذا يعنااي أن متغياار تنظاايم الااذات يفساار ص %27.2ماان تباااين متغياار تنظاايم الااذات ماان
وجهة نظر المدراء وراساء األقسام في المستشفيات الحكومية بالمحافظات الجنوبية.
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جدول رقم ( )31نتا أ تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير تنظيم الذات على إدارة االزمات
المتغير التابع " إدارة األزمات"
معامل
المتغير المستقل

ارتباط

بيرسون
()r

تنظيم الذات

*2.420

الحد

الثابت
()a

2.348

معامل

االنحدار
()B

2.673

معامل

التحديد
()R2

2.040

معنوية النموذج عند مستوى 2.25
مستوى الداللة

F

()Sig.

*68.45

2.222

النتيجة
معنوي

*دالة إحصائية عند مستو .1.1.

كماا ويالحاظ مان خاالل الجادول أعااالم أن مساتو داللاة اختباار ص F-Testبلغات ص 1.111وهاي قيمااة

أقل من مستو  ،1.1.وهذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس ترثير تنظيم الذات
على إدارة األزمات وبالتالي معنوية متغير تنظيم الذات عند مستو داللة .1.1.

وهذم النتيجة تاكد صاحة الفرضاية الفرعياة الثانياة التاي تانص علاى وجـود أثـر ذو داللـة إحصـا ية عنـد

مســتوى داللــة ( )α≥0.05لتنظــيم الــذات علــى إدارة األزمــات فــي المستشــفيات الحكوميــة الفلســطينية فــي

المحافظات الجنوبية ،تم التعقيل وتفسير نتيجة هذم الفرضية سابقاً وذلك عند دراسة العالقة بين المتغيرين.
 .3بالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة

تاانص الفرضااية الفرعيااة الثالثااة علااى "يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى داللــة ()α≥0.05
للدافعية على إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
يوضح الجدول رقم ص 7.برناه يوجاد ارتبااط خطاي طاردي باين الدافعياة روادارة األزماات حياث بلاح معامال
االرتباط بين المتغيرين ص ، 1...2وبالنظر إلى نتائ تحليل االنحدار الخطاي البسايط نالحاظ أن هنااك تارثير
موجاال للدافعيااة علااى إدارة األزمااات ،حيااث بلااح معاماال االنحاادار الخطااي البساايط ص 1.1.4وهااذا يعنااي أن

الزيادة في مستو الدافعية بمقدار درجة واحدة سيادي إلى رفع مستو إدارة األزمات بمقدار ص 1.1.4درجاة
وذلك في ظل غيال ترثير باقي المتغيرات األخر  ،كما وبلح معامل التحديد لنموذج االنحدار ص 1.212وهذا
يعني أن متغير الدافعياة يفسار ص %21.2مان تبااين متغيار الدافعياة مان وجهاة نظار المادراء وراسااء األقساام

في المستشفيات الحكومية بالمحافظات الجنوبية.
جدول رقم ( )30نتا أ تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير الدافعية على إدارة االزمات
المتغير التابع " إدارة األزمات"
المتغير المستقل

معامل
ارتباط

الحد

الثابت

معامل

االنحدار
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معامل

التحديد

معنوية النموذج عند مستوى 2.25
F

مستوى الداللة

النتيجة

بيرسون

()a

()B

()R2

*2.580

2.858

2.657

2.060

()r

الدافعية

()Sig.
*61.826

2.222

معنوي

*دالة إحصائية عند مستو .1.1.

كماا ويالحاظ مان خاالل الجادول أعااالم أن مساتو داللاة اختباار ص F-Testبلغات ص 1.111وهاي قيمااة

أقاال ماان مسااتو  ،1.1.وهااذا يشااير إلااى معنويااة نمااوذج االنحاادار الخطااي البساايط الااذي يقاايس تاارثير الدافعيااة
على إدارة األزمات وبالتالي معنوية متغير الدافعية عند مستو داللة .1.1.

وهذم النتيجة تاكاد صاحة الفرضاية الفرعياة الثالثاة التاي تانص علاى وجـود أثـر ذو داللـة إحصـا ية عنـد

مســـتوى داللـــة ( )α≥0.05للدافعيـــة علـــى إدارة األزمـــات فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة الفلســـطينية فـــي

المحافظات الجنوبية ،تم التعقيل وتفسير نتيجة هذم الفرضية سابقاً وذلك عند دراسة العالقة بين المتغيرين.
 .2بالنسبة للفرضية الفرعية الرابعة

تاانص الفرضااية الفرعيااة الرابعااة علااى "يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى داللــة ()α≥0.05
للتعاطف على إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
يوضح الجدول رقم ص 72برنه يوجد ارتباط خطي طردي بين التعااطع روادارة األزماات حياث بلاح معامال
االرتباط بين المتغيرين ص ، 1..7.وبالنظر إلى نتائ تحليل االنحدار الخطاي البسايط نالحاظ أن هنااك تارثير
موجاال للتعاااطع علااى إدارة األزمااات ،حيااث بلااح معاماال االنحاادار الخطااي البساايط ص 1.174وهااذا يعنااي أن

الزيااادة فااي مسااتو التعاااطع بمقاادار درجااة واح ادة ساايادي إلااى رفااع مسااتو إدارة األزمااات بمقاادار ص1.174

درج ااة وذل ااك ف ااي ظ اال غي ااال ت اارثير ب اااقي المتغيا ارات األخ اار  ،كم ااا وبل ااح معام اال التحدي ااد لنم ااوذج االنح اادار

ص 1.294وهذا يعني أن متغير التعاطع يفسر ص %29.4من تباين متغير التعاطع من وجهة نظر المدراء
وراساء األقسام في المستشفيات الحكومية بالمحافظات الجنوبية.
جدول رقم ( )36نتا أ تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير التعاطف على إدارة االزمات
المتغير التابع " إدارة األزمات"
معامل
المتغير المستقل

ارتباط

بيرسون
()r

التعاطف

*2.545

الحد

الثابت
()a

2.277

معامل

االنحدار
()B

2.617

*دالة إحصائية عند مستو .1.1.
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معامل

التحديد
()R2

2.027

معنوية النموذج عند مستوى 2.25
مستوى الداللة

F

()Sig.

*18.86

2.222

النتيجة
معنوي

كماا ويالحاظ مان خاالل الجادول أعااالم أن مساتو داللاة اختباار ص F-Testبلغات ص 1.111وهاي قيمااة

أقل من مساتو  ،1.1.وهاذا يشاير إلاى معنوياة نماوذج االنحادار الخطاي البسايط الاذي يقايس تارثير التعااطع
على إدارة األزمات وبالتالي معنوية متغير التعاطع عند مستو داللة .1.1.

وهذم النتيجة تاكد صحة الفرضاية الفرعياة الرابعاة التاي تانص علاى وجـود أثـر ذو داللـة إحصـا ية عنـد

مســـتوى داللـــة ( )α≥0.05للتعـــاطف علـــى إدارة األزمـــات فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة الفلســـطينية فـــي

المحافظات الجنوبية ،تم التعقيل وتفسير نتيجة هذم الفرضية سابقاً وذلك عند دراسة العالقة بين المتغيرين.

 .2بالنسبة للفرضية الفرعية الخامسة تنص الفرضية الفرعية الخامسة علاى "يوجد أثـر ذو داللـة إحصـا ية
عنـــد مســـتوى داللـــة ( )α≥0.05للمهـــارات االجتماعيـــة علـــى إدارة األزمـــات فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية".
يوضح الجدول رقم ص 77برنه يوجد ارتباط خطي طردي بين المهاارات االجتماعياة روادارة األزماات حياث
بلح معامل االرتباط بين المتغيرين ص ، 1.7.1وبالنظر إلاى نتاائ تحليال االنحادار الخطاي البسايط نالحاظ أن

هناااك تاارثير موجاال للمهااارات االجتماعيااة علااى إدارة األزمااات ،حيااث بلااح معاماال االنحاادار الخطااي البساايط

ص 1..79وهذا يعني أن الزيادة في مستو المهارات االجتماعية بمقدار درجة واحدة سيادي إلى رفع مستو

إدارة األزمات بمقدار ص 1..79درجاة وذلاك فاي ظال غياال تارثير بااقي المتغيارات األخار  ،كماا وبلاح معامال

التحديااد لنمااوذج االنحاادار ص 1.217وهااذا يعنااي أن متغياار المهااارات االجتماعيااة يفساار ص %21.7ماان تباااين
متغير المهاارات االجتماعياة مان وجهاة نظار المادراء وراسااء األقساام فاي المستشافيات الحكومياة بالمحافظاات

الجنوبية.

جدول رقم ( )33نتا أ تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير المهارات االجتماعية على إدارة االزمات
المتغير التابع " إدارة األزمات"
معامل
المتغير المستقل

ارتباط

بيرسون
()r

المهارات االجتماعية

*2.456

الحد

معامل

معامل

الثابت

االنحدار

التحديد

()a

8.246

()B

2.532

*دالة إحصائية عند مستو .1.1.
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()R2

2.021

معنوية النموذج عند مستوى 2.25
مستوى الداللة

F

()Sig.

*52.30

2.222

النتيجة
معنوي

كماا ويالحاظ مان خاالل الجادول أعااالم أن مساتو داللاة اختباار ص F-Testبلغات ص 1.111وهاي قيمااة

أقل مان مساتو  ،1.1.وهاذا يشاير إلاى معنوياة نماوذج االنحادار الخطاي البسايط الاذي يقايس تارثير المهاارات
االجتماعية على إدارة األزمات وبالتالي معنوية متغير المهارات االجتماعية عند مستو داللة .1.1.

وهذم النتيجة تاكد صحة الفرضاية الفرعياة الرابعاة التاي تانص علاى وجـود أثـر ذو داللـة إحصـا ية عنـد

مستوى داللة ( )α≥0.05للمهارات االجتماعية على إدارة األزمات في المستشـفيات الحكوميـة الفلسـطينية
فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة ،تاام التعقياال وتفسااير نتيجااة هااذم الفرضااية سااابقاً وذلااك عنااد د ارسااة العالقااة ب ااين

المتغيرين.

الفرضية الر يسية الثالثة

تنص الفرضية الرئيسية الثالثة على توجد فروق ذات داللة إحصا ية عنـد مسـتوى داللـة ()α≤0.05

فـي اســتجابات عينـة البحــث حـول الــذكاء العـاطفي تعــزي للمتغيـرات الديموغرافيــة التاليـة (الجــنس ،العمــر،
المجمع /المشفى ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).

وللتحق من صحة هذم الفرضية تم استخدام اختبار ص Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق

التي تعز لمتغير الجنس والمسمى الوظيفي ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التبااين األحاادي ص One Way

 ANOVAالختباار الفااروق التااي تعااز للمتغيارات األخاار التااي تتكااون ماان أكثاار ماان مجمااوعتين ،وفيمااا يلااي
اختبار الفرضية الثانية وفقاً للمتغيرات الديموغرافية والجدول ص 7.يوضح ذلك.

جدول ( )35يوضح نتا أ اختبار الفروق في استجابات المبحوثين حول الذكاء العاطفي تعزي للمتغيرات الديموغرافية
المتوسط

الوزن

ذكر

7.35

%73.5

8.67

أنثى

7.25

%72.5

2.74

7.46

%74.6

8.40

 42أقل من  52سنة

7.02

%70.2

8.66

 52سنة فأكثر

7.61

%76.1

8.78

مجمع الشفاء

7.15

%71.5

8.30

مجمع ناصر

7.05

%70.5

8.73

المستشفى االندونيسي

7.87

%78.7

8.54

المتغيرات الديموغرافية

الحسابي

النسبي

االنحراف
المعياري

T-test

Sig

النتيجة

الجنس
 =T3.227

2.223

يوجد فروق

العمر
أقل من  42سنة

8

F= 2.181

2.443

ال يوجد فروق

المجمع ،المشفى

131

F= 8.220

2.227

ال يوجد فروق

المستشفى األوربي

7.40

%74.0

8.68

مستشفى شهداء األقصى

6.26

%62.6

8.72

دبلوم

7.74

%77.4

8.42

بكالوريوس

7.51

%75.1

8.42

ماجستير

6.75

%67.5

8.11

دكتو ار

1.83

%18.3

8.82

1.45

%14.5

2.22

7.02

%70.2

8.68

3

7.22

%72.2

8.58

 82أقل من  85سنة

7.02

%70.2

8.52

 85سنة فأكثر

7.15

%71.5

8.54

المؤهل العلمي

F= 6.851

2.228

يوجد فروق

المسمى الوظيفي
مدير عام ،مدير دا رة

0

ر يس قسم /نا ب

T= 4.280

2.222

يوجد فروق

سنوات الخدمة
أقل من  82سنوات

.تم دم الفئة العمرية أقل من  71سنة والفئة  71اقل من  71سنة،
مدير الدائرة وما ينال عنه ،

7

F= 5.272
2

2.227

يوجد فروق

تم دم المسمى صمدير عام وما ينال عنه مع المسمى

تم دم فئة سنوات الخدمة صأقل من  .سنوات . ،أقل  .1سنوات وذلك لقلة عددهم.

يوض ااح الج اادول ص 7.نت ااائ اختب ااار الف ااروق ف ااي اس ااتجابات المبح ااوثين ح ااول ال ااذكاء الع اااطفي تع اازي

للمتغي ارات الديموغرافيااة ،وكااان مسااتو الداللااة اسحصااائية أكباار ماان  1.1.للمتغي ارات الديموغرافيااة صالعماار،

المجمااع /المشاافى  ،وهااذا يعنااي عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي اسااتجابات المبحااوثين حااول الااذكاء

العاطفي تعزي للمتغي ارت الديموغرافية عند مستو  ،1.1.حيث تم استخدام اختبارات المقارنات البعدية حيث
تم اختبار ص LSDلمعرفة لصالح من الفروق.

بالنســبة لمتغيــر الجــنس حيااث يوجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي اسااتجابات المبحااوثين حااول الااذكاء

العاااطفي تعااز لمتغياار الجاانس وكاناات الفااروق لصااالح االناااث ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااي أن األناااث غالب ااً مااا
يتمتعون بعاطفاة وتفاعال ماع ماا يادور حاولهم أكثار مان الاذكور ،ولاذلك نجادهم أكثار تفهمااً وحساساية لمشااعر
األخارين ،ولااديهم القاادرة بشااكل أكباار علااي إظهااار مشاااعرهم وأحساسااهم باااألخرين مقارنااة بالااذكور ،وقااد أتفقاات

نتيجااة هااذم الد ارسااة مااع د ارسااة صبكاار 21.2 ،ود ارسااة صالبغاادادي 2119 ,والتااي أظهاارت وجااود فااروق فااي

اس ااتجابات المبح ااوثين ح ااول ال ااذكاء الع اااطفي تع ااز لمتغي اار الج اانس ،وأختلف اات م ااع د ارس ااة صموس ااي21.4 ،

ود ارسا ااة صالص ا اوالحي 21.1 ،ود ارسا ااة صالش ا اوا 21.. ،ود ارسا ااة صالتلبا اااني 21.7 ،ود ارسا ااة صأبا ااو عفا ااا،
 21..والتي أكدت جميعها على عدم تارثير الجانس علاى الاذكاء العااطفي ويعازو الباحاث ذلاك إلاى إخاتال

طبيعة ومجتمع الدراسة.
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بالنسبة لمتغيـر العمـر حياث ال يوجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي اساتجابات المبحاوثين حاول الاذكاء
العاااطفي تعااز لمتغياار العماار ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااي أن مكونااات الااذكاء العاااطفي هااي قاادرات شخصااية
فامتالك المدراء وراساء األقسام في المستشافيات الحكومياة الفلساطينية فاي المحافظاات الجنوبياة لهاذم القادرات
أو عاادم إمتالكهااا لاايس لااه عالقااة بعماارهم ،حيااث أن هااذم القاادرات تعتمااد علااي شخصااية الشااخص نفسااه فااي

إكتسال وممارسة وتنمية هذم القدرات روادراكه لعواطفه وسالوكه وتعاملاه ماع األخارين بغا

النظار عان عمارم،

وقااد اتفقاات نتااائ هااذم الد ارسااة مااع د ارسااة صالش اوا 21.. ،ود ارسااة صأبااو عفااا 21.. ،ود ارسااة صمهي ارات،

 ، 21.1والتي أظهرت عدم وجود فروق في استجابات المبحوثين حول الذكاء العاطفي تعز لمتغير العمار،
وأختلفات مااع د ارساة صالصاوالحي 21.1 ،ود ارسااة صالتلبااني 21.7 ،ود ارسااة صبظااظو 21.1،والتااي أكاادت
جميعهااا علااي وجااود تاارثير للعماار علااي الااذكاء العاااطفي ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى إخااتال

طبيعااة ومجتمااع

الدراسة.
بالنســبة لمتغيــر المجمع/المشــفي حيااث ال يوجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي اسااتجابات المبحااوثين
حول الذكاء العاطفي تعز لمتغير المجمع/المشفي ،ويعازو الباحاث ذلاك إلاى االهتماام الاذي يبدياه جمياع هاذم
المجمعات والمستشفيات في الحصول على الكوادر البشرية التي تتمتع بالقدر الكبير من الذكاء العاطفي.
بالنسـبة لمتغيــر المؤهــل العلمــي حيااث يوجاد فااروق ذات داللااة إحصاائية فااي اساتجابات المبحااوثين حااول

الااذكاء العاااطفي تعااز لمتغياار الماهاال العلمااي والفااروق بااين الحاصاالين علااى درجااة علميااة دبلااوم والماجسااتير

وكاناات الفااروق لصااالح الحاصاالين علااى درجااة علميااة دبلااوم ،وكااذلك ايض ااً يوجااد فااروق بااين الحاصاالين علااى
درجة علمية بكالوريوس والماجستير وكانت الفاروق لصاالح الحاصالين علاى الدرجاة العلمياة بكاالوريوس ،بينماا

كاناات الفااروق بااين الحاصاالين علااى درجااة ماجسااتير والاادكتورام وكاناات الفااروق لص االح الحاصاالين علااى درجااة
الدكتورام ،ويتضح من خالل ذلك أن الفروق كانت لصالح العاملين الحاصالين علاي درجاة الادكتورام ثام الادبلوم
ث اام البك ااالوريوس وأخيا ا اًر الماجس ااتير ،ويع اازو الباح ااث ذل ااك إل ااي أن الم اادراء وراس اااء األقس ااام ف ااي المستش اافيات
الحكومية الفلساطينية فاي المحافظاات الجنوبياة والحاصالين علاي درجاة الادكتورام لاديهم الاوعي اسد اركاي والقادرة
علااي التكيااع مااع األخارين بشااكل أكباار نتيجااة الخبارة العلميااة التااي حصاالوا عليهااا خااالل مساايرة حياااتهم العلميااة

األمار الااذي عاازز ماان مهااارات الااذكاء العاااطفي لااديهم بشااكل أكباار ،أمااا حملااة الاادبلوم والااذين يشااغلون مناصاال
عليااا كماادراء دوائاار وراساااء أقسااام قااد أمضاوا علااي األقاال  21-..عااام فااي هااذا المجااال ،األماار الااذي يوضااح
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سبل وجود هذم الفروق في صاالحهم ،حياث أنهام أكتسابوا مان الخبارة ماا يفاوق علاي العااملين الحاصالين علاي

درجة البكاالوريوس أو الماجساتير األمار الاذي عازز مان مهاارات الاذكاء العااطفي لاديهم ,وقاد أتفقات نتاائ هاذم
الدراسة مع دراسة صالصوالحي 21.1 ،ودراسة صأبو عفا 21.. ،ودراسة صطالفحة 21.7 ،والتاي أكادت
علي وجود فاروق تعازي لمتغيار الماهال العلماي والتاي تااثر فاي الاذكاء العااطفي ،واختلفات نتيجاة هاذم الد ارساة

م ااع د ارس ااة صموس ااى 21.4 ،ود ارس ااة صالشا اوا 21.. ،ود ارس ااة صبظ اااظو 21.1 ،ود ارس ااة صغي ااث والحل ااح،
 21.7ود ارسااة صمهي ارات 21.1 ،ود ارسااة صالبغاادادي 2119 ،إذ أكاادت هااذم الد ارسااات علااى عاادم وجااود

فااروق تاااثر علااي الااذكاء العاااطفي تعاازي لمتغياار الماهاال العلمااي ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى إخااتال

طبيعااة

ومجتمع الدراسة.
بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي حيث يوجد فروق ذات داللة إحصائية فاي اساتجابات المبحاوثين حاول

الذكاء العاطفي تعز لمتغير المسمى الوظيفي وكانت الفروق لصالح المدراء العامين والدوائر ،ويعزو الباحث
ذلا ااك إلا ااي أن الما اادراء وراسا اااء األقسا ااام فا ااي المستشا اافيات الحكوميا ااة الفلسا ااطينية فا ااي المحافظا ااات الجنوبيا ااة
والحاصلين علي مسمي وظيفي صمادير عاام أو مادير دائارة قاد اكتسال خبارة كبيارة فاي مجاال عملاه وذلاك مان
خ ااالل م ااوقعهم ال ااوظيفي ال ااذي يح ااتم عل اايهم التعام اال م ااع كاف ااة القا ارارت الت ااي تس ااير العم اال الي ااومي ف ااي ه ااذم

المستشفيات وما يترتال علاى هاذم القارارت مان ردود أفعاال قاد يكاون بعضاها خطيار ،األمار الاذي يحاتم علايهم
دراسة بيئتهم وق اررتهم بشكل أكثر دقة ووضو  ،وكذلك من خالل تعاملهم مع أكبر عدد من المراوسين األمر

الااذي عاازز لااديهم ماان مهااارات الااذكاء العاااطفي بشااكل كبياار بحيااث أكساابهم القاادرة علااي التعاماال مااع األخ ارين

بشااكل أكثاار فاعليااة مماان يحملااون مسااميات إداريااة أقاال ،وقااد اتفقاات نتااائ هااذم الد ارسااة مااع د ارسااة صمهي ارات،

 21.1ودراسة صبكر ، 21.2 ،والتي أكادت علاي وجاود فاروق تعازي لمتغيار المسامي الاوظيفي والتاي تااثر
في الذكاء العاطفي ،وأختلفت نتيجة هذم الدراسة مع دراسة صالشوا 21.. ،ودراسة صبظاظو 21.1 ،ودراسة

صالصوالحي 21.1 ،ودراسة صأبو عفا 21.. ،إذ أكدت هذم الدراسات على عدم وجود فاروق تااثر علاى

الذكاء العاطفي تعزي لمتغير المسمي الوظيفي ،ويعزو الباحث ذلك إلى إختال

طبيعة ومجتمع الدراسة.

بالنسـبة لمتغيـر سـنوات الخدمـة حياث يوجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي اساتجابات المبحاوثين حااول

الاذكاء العااطفي تعاز لمتغياار سانوات الخدماة والفاروق بااين الاذين تقال سانوات خاادمتهم عان  .1سانوات والتااي

تزياد ساانوات خادمتهم صعاان  ..ساانة وكانات الفااروق لصااالح المبحاوثين الااذين تزيااد سانوات خاادمتهم عاان ص..

ساانة  ،وكااذلك أيضااً يوجااد فااروق بااين الااذين تتاراو ساانوات خاادمتهم ماان ص .1أقاال ماان  ..ساانة والااذين تزيااد
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سنوات خدمتهم عن ص ..سنة فركثر وكانت الفاروق لصاالح المبحاوثين الاذين تزياد سانوات خادمتهم عان ص..

س اانة  ،ويع اازو الباح ااث ذل ااك إل ااي أناااه م ااع أزدي اااد ع اادد س اانوات الخدم ااة ل اادي الم اادراء وراس اااء األقس ااام ف ا اي
المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة تاازداد لااديهم الخب ارة والقاادرة علااي ممارسااة رواداراك
مهارات الذكاء العاطفي ،كما وتزداد لديهم الفرص سكتسال وتعلم مهارات جديدة مماا يسااهم فاي تنمياة قادرات

ومهارات الذكاء العاطفي لديهم ،وهذا ما يتضح في الفاروق التاي كانات لصاالح العااملين األكثار سانوات خدماة

وهاام ممااا زادت ساانوات خاادمتهم عاان  ..ساانة فااركثر ،وقااد اتفقاات نتااائ هااذم الد ارسااة مااع د ارسااة صالص اوالحي،

 21.1ودراسة صبكر ، 21.2 ،والتي أكدت علي وجاود فاروق تعازي لمتغيار سانوات الخدماة والتاي تااثر فاي
الااذكاء العاااطفي ،وأختلفاات نتيجااة هااذم الد ارسااة مااع د ارسااة صموسااي 21.4 ،ود ارسااة صالش اوا 21.. ،ود ارسااة
صبظاظو 21.1 ،ودراسة صأبو عفا 21.. ،ودراسة صمهيرات 21.1 ،إذ أكادت هاذم الد ارساات علاي عادم
وجود فروق تاثر على الذكاء العاطفي تعزي لمتغير سنوات الخدمة ،ويعزو الباحث ذلاك إلاى إخاتال

ومجتمع الدراسة.

طبيعاة

الفرضية الر يسية الرابعة

تنص الفرضية الرئيسية الرابعة علاى توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللـة ()α≤0.05

فــي اســتجابات عينــة البحــث حــول إدارة األزمــات تعــزي للمتغي ـرات الديموغرافيــة التاليــة (الجــنس ،العمــر،

المجمع /المشفى ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).

وللتحق من صحة هذم الفرضية تم استخدام اختبار ص Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق

التي تعز لمتغير الجنس والمسمى الوظيفي ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التبااين األحاادي ص One Way

 ANOVAالختباار الفااروق التااي تعااز للمتغيارات األخاار التااي تتكااون ماان أكثاار ماان مجمااوعتين ،وفيمااا يلااي
اختبار الفرضية الثانية وفقاً للمتغيرات الديموغرافية والجدول ص 71يوضح ذلك.

جدول ( )36يوضح نتا أ اختبار الفروق في استجابات المبحوثين حول إدارة األزمات تعزي للمتغيرات الديموغرافية
المتوسط

الوزن

ذكر

5.27

%57.2

0.06

أنثى

5.52

%55.2

8.57

4.76

%47.6

0.23

 42أقل من  52سنة

4.27

%42.7

0.88

 52سنة فأكثر

6.24

%62.4

0.30

المتغيرات الديموغرافية

الحسابي

النسبي

االنحراف
المعياري

T-test

Sig

النتيجة

الجنس
 =T8.081

2.032

ال يوجد فروق

العمر
أقل من  42سنة

8
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F= 5.063

2.226

يوجد فروق

المجمع ،المشفى
مجمع الشفاء

5.23

%53.2

0.84

مجمع ناصر

5.28

%52.8

0.00

المستشفى االندونيسي

5.2

%52.2

0.06

المستشفى األوربي

4.52

%45.2

0.26

مستشفى شهداء األقصى

4.13

%41.3

8.22

دبلوم

5.04

%50.4

8.75

بكالوريوس

5.01

%50.1

0.83

ماجستير

4.44

%44.4

8.22

دكتو ار

5.28

%52.8

0.56

7.44

%74.4

8.61

4.12

%41.2

0.24

3

4.73

%47.3

0.06

 82أقل من  85سنة

4.67

%46.7

0.20

 85سنة فأكثر

5.76

%57.6

0.86

F= 0.547

2.248

يوجد فروق

المؤهل العلمي

F= 3.347

2.202

يوجد فروق

المسمى الوظيفي
مدير عام ،مدير دا رة

0

ر يس قسم /نا ب

T= 6.208

2.222

يوجد فروق

سنوات الخدمة
أقل من  82سنوات

.تم دم الفئة العمرية أقل من  71سنة والفئة  71اقل من  71سنة،
مدير الدائرة وما ينال عنه ،

7

F= 6.232
2

2.223

يوجد فروق

تم دم المسمى صمدير عام وما ينال عنه مع المسمى

تم دم فئة سنوات الخدمة صأقل من  .سنوات . ،أقل  .1سنوات وذلك لقلة عددهم.

يوضح الجدول ص 71نتائ اختبار الفروق في استجابات المبحوثين حول إدارة االزمات تعزي للمتغيارات

الديموغرافياة ،وكااان مساتو الداللااة اسحصاائية أكباار مان  1.1.للمتغياار الجانس ،وهااذا يعناي عاادم وجاود فاارق
ذات داللاة إحصااائية فااي اساتجابات المبحااوثين حااول إدارة األزماات تعاازي للمتغيارات الديموغرافياة عنااد مسااتو
 ،1.1.حيث تم استخدام اختبارات المقارنات البعدية حيث تم اختبار ص LSDلمعرفة لصالح من الفروق.

بالنسبة لمتغير الجنس حيث ال يوجد فروق ذات داللاة إحصاائية فاي اساتجابات المبحاوثين حاول الاذكاء
العاااطفي تعااز لمتغياار الجاانس ،ويعاازو الباحاث ذلااك إلااي أن جميااع الماادراء وراساااء األقسااام فااي المستشاافيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبياة يتعرضاون تقريبااً لانفس الظارو

التاي تحادث فيهاا األزماات فاي

هذم المستشفيات ،والنتائ المترتبة علي تلك األزمات ،كماا أن جمياع هااالء العااملين علاي قادر مان المسائولية

والمساااواة ساواء كااانوا ذكااور أو إناااث لتحماال مساااولياتهم والمواجهااة والتصاادي فااي إدارة أي ماان األزمااات التااي

يتعرضااون لهااا ،حيااث يكااون الهااد

العااام للجميااع هااو التغلاال علااي األزمااة ،وقااد أتفقاات نتااائ هااذم الد ارسااة مااع
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د ارسااة صمخيماار ، 21.. ،ود ارسااة صأبااو شااعيرة 21.. ،ود ارسااة صأبااو ساالوت 21.. ،ود ارسااة صأبااو عزيااز،

 21.1ودراسة صالجديلي 2111 ،والتي أكدت علي عدم وجود فروق تاثر علي إدارة األزمات تعزي لمتغير

الجاانس  ،واختلفاات نتيجااة هااذم الد ارسااة مااع د ارسااة صأبااو حجاار 21.1 ،ود ارسااة صالخضااري ، 21.4 ،والتااي
أكدت علي وجود فروق تعزي لمتغير الجنس والتي تاثر في إدارة االزماات ،ويعازو الباحاث ذلاك إلاي إخاتال

طبيعة ومجتمع الدراسة.
بالنســـبة لمتغيـــر العمـــر حي ااث يوجااد ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية فااي اس ااتجابات المبح ااوثين ح ااول إدارة

األزمات تعز لمتغير العمر ،والفروق بين الفئة العمرية صأقل من  71سنة والفئة من  .1سانة فاركثر وكانات

الفااروق لصااالح الفئااة العمريااة ماان  .1ساانة فااركثر ،ويتضااح ماان ذلااك أنااه مااع زيااادة العماار تاازداد القاادرة علااي
معالجة روادارة األزمات بشكل أفضل وذلك بسبل الخبرة التي تكتسل خالل سنوات العمر ،ويعزو الباحث ذلك
إلي أن الفئة العمرياة  .1سانة فاركثر تتمتاع باالخبرة والممارساة والد ارياة الشااملة والكاملاة بمجاال عملاه وبماا قاد
يواجه من أزمات ،حياث عايشاوا أزماات متعاددة خاالل مسايرتهم الوظيفياة ،ولاديهم مان الد ارياة والخبارة وأسااليل

المواجهة سدارة ومعالجة هذم األزمات بكل قوة ،وقد اتفقت نتائ هذم الدراسة مع دراسة صأباو سالوت21.. ،

ودراسة صالجديلي ، 2111 ،والتي أكدت علي وجود فروق تعزي لمتغير العمر والتي تااثر فاي إدارة األزماات،

وأختلفات نتيجاة هاذم الد ارساة ماع د ارساة صأباو عزياز ، 21.1 ،إذ أكادت هاذم الد ارساات علاي عادم وجاود فااروق
تاثر علي إدارة األزمات تعزي لمتغير العمر ،ويعزو الباحث ذلك إلي إختال

وقت وطبيعة مجتمع الدراسة.

بالنسبة لمتغير المجمع /المشفى حيث يوجد فروق ذات داللة إحصائية فاي اساتجابات المبحاوثين حاول

إدارة االزم ااات تع ااز لمتغي اار المجم ااع /المش اافى ،والف ااروق ب ااين مجم ااع ناص اار والمستش اافى األوروب ااي وش ااهداء

األقصاى وكاناات الفاروق لصااالح مجمااع ناصار ،ويعاازو الباحااث ذلاك اسخااتال

فااي طريقااة إدارتهااا ألزماتهااا روالااي نساابة تعاار

الموجااود فاي هااذم المستشاافيات

هااذم المستشاافيات ل زمااات فااي الفت ارات السااابقة ومااد حاارص

إدارة هااذم المستشاافيات علااى تعزيااز الااوعي لاادي الماادراء وراساااء األقسااام العاااملين فااي المستشاافيات الحكوميااة
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية في موضوع إدارة األزمات وحرصهم علي تعزيز دورهم وقادرتهم سدارة أي

أزمااة قااد تماار بهااا المستشاافيات التااي يعملااون بهااا ،ويعاازو الباحااث تفااوق مجمااع ناصاار الطبااي علااى غي ارم ماان
المجمعااات والمستشاافيات إلااي أن مجمااع ناصاار الطبااي يضاام أكثاار ماان مشاافى ،حيااث يسااتطيع إسااتقبال عاادد
حااالت أكثاار مان أي مشاافي فااي المنطقاة الوساطي أو الجنوبيااة لقطااع غازة ،ويوجاد بااه عاادد أقساام أكثاار وعاادد
عاااملين أيضااً أكباار األماار الااذي يجعلااه عرضااة ل زمااات أكثاار ماان غيارم ماان المستشاافيات األخاار نتيجااة كباار
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حجماه والماوارد الالزمااة لتشاغيلة ،وخاصااة فاي أوقاات الحاارول حياث تتركااز معظام الحااالت إلااى هاذا المجمااع،
األمر الذي زاد من نسبة تعر

هذا المجمع أكثار مان غيارم ل زماات والاذي كاان لاه تارثيرم علاى العااملين فاي

هذا المجمع من حيث إكتسال خبرة أكبر في التعامل مع األزمات نتيجة ما مر به من أزمات ،كما يبادي هاذا

المجمااع أهميااة أكباار فااي موضااوع إدارة االزمااات تصاال لدرجااة القيااام بمناااورات تحاااكي وقااوع أزمااات ضااخمة
ووصول عدد كبير من الحاالت التي تلزم العالج بوقت واحد وهذا ما تعر عليه الباحث أثناء قيامة بالمقابلة

اسستطالعية والتي سبقت هذم الدراسة وذلك للتعر واسطالع أكثر علي مشكلة البحث والتركد من وجودها.

بالنسـبة لمتغيــر المؤهــل العلمــي حيااث يوجاد فااروق ذات داللااة إحصاائية فااي اساتجابات المبحااوثين حااول

إدارة األزمات تعز لمتغيار الماهال العلماي ،والفاروق باين الحاصالين علاى درجاة علمياة ماجساتير والحاصالين
علااى بكااالوريوس ودكتااورام وكاناات الفااروق لصااالح الحاصاالين عل اى درجااة علميااة بكااالوريوس ودكتااورام ،ويعاازو

الباحاث ذلااك إلاي أن الماادراء وراساااء األقساام فااي المستشافيات الحكوميااة الفلسااطينية فاي المحافظااات الجنوبيااة
والحاصاالين علااي درجااة الاادكتورام لااديهم القاادرة للتعاماال مااع األزمااات التااي يمااروا بهااا بشااكل أكباار نتيجااة الخبارة

العلميااة التااي حصاالوا عليهااا خااالل مساايرة حياااتهم العلميااة األماار الااذي عاازز لااديهم القاادرة والخبارة علااي مواجهااة

االزمااات بشااكل أفضاال ماان غياارهم ماان العاااملين ،امااا العاااملين الحاصاالين علااي درجااة البكااالوريوس ويحملااون

مسااميات ماادير أو رئاايس قساام فيمتلكااون ماان الخب ارة والقاادرة مااا يمكاانهم ماان مواجه اة أي ماان األزمااات التااي
يتعرضون لها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة وذلك نتيجة ما تعرضاوا لاه مان أزماات خاالل مسايرة حيااتهم العملياة،

وقااد اتفقاات نتااائ هااذم الد ارسااة مااع د ارسااة صأبااو حجاار ، 21.1 ،والتااي أكاادت علااي وجااود فااروق تعاازي لمتغياار

الماهاال العلمااي والتااي تاااثر فااي إدارة األزمااات ،واختلفاات نتيجااة هااذم الد ارسااة مااع د ارسااة صأبااوعزيز21.1 ،

ود ارسااة صأبااو ساالوت 21.. ،ود ارسااة صأبااو شااعيرة 21.. ،ود ارسااة صمخيماار 21.. ،ود ارسااة صالخضااري،

 ، 21.4إذ أك اادت ه ااذم الد ارس ااات عل ااي ع اادم وج ااود ف ااروق ت اااثر عل ااي إدارة األزم ااات تع ااز لمتغي اار الماه اال
العلمي ،ويعزو الباحث ذلك إلي إختال

طبيعة ومجتمع الدراسة.

بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي حيث يوجد فروق ذات داللة إحصائية فاي اساتجابات المبحاوثين حاول

إدارة األزمات تعز لمتغير المسمى الوظيفي وكانت الفاروق لصاالح المادراء العاامين والادوائر ،ويعازو الباحاث
ذلك إلي أن المدراء العاملين يقع علي عاتقهم مسئوليات أكثر ومباشرة في حالة حدوث األزمات ،حيث يكونوا
هم المساولين عن إتخاذ الق اررات رواعطاء األوامر التي من خاللها يتم التعامل مع األزمات ،كما وتتوفر لديهم

المعلومات والتقارير بشكل أكبر من غيرهم األمر الذي يمكنهم من متابعة أماور العمال واألزماات بشاكل يعازز
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ماان أدائهاام فااي العماال ،وقااد اتفقاات نتااائ هااذم الد ارسااة مااع د ارسااة صأبااو ساالوت 21.. ،ود ارسااة صالج ااديلي،
 ، 2111والتي أكدت علي وجود فروق تعزي لمتغير المسمي الوظيفي والتي تاثر في إدارة األزمات.

بالنسـبة لمتغيـر سـنوات الخدمـة حياث يوجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي اساتجابات المبحاوثين حااول

إدارة االزمات تعز لمتغير سنوات الخدمة والفروق بين الذين تزيد سنوات خدمتهم عن  ..سنة والذين تتراو

سنوات خدمتهم ما بين ص ،.1-.ومن  ..-.1سانة وكانات الفاروق لصاالح الاذين تزياد سانوات خادمتهم عان

 ..ساانة ،ويعاازو الباح ااث ذلااك إل ااى أنااه م ااع ازدياااد ع ادد س اانوات الخدمااة ل ااد الماادراء وراس اااء األقسااام ف ااي
المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية تزداد لديهم الخبرة والقدرة علي إدارة األزمات بشكل

أكثاار فاعليااة نتيجااة تعرضااهم للعديااد ماان المواقااع واألزمااات خااالل ساانوات خاادمتهم ،كمااا وتاازداد لااديهم الفاارص
لمعايشة المزيد من نمااذج األزماات المختلفاة التاي قاد يماروا بهاا أثنااء عملهام كماا وتمكانهم مان إكتساال وتعلام

مهااارات جدياادة ممااا يساااهم فااي تنميااة قاادرتهم علااي اتخاااذ الق ا اررات المناساابة التااي ماان شاارنها العماال علااى حاال
األزمات ،وهذا ما يتضح في الفروق التي كانات لصاالح العااملين األكثار سانوات خدماة وهام مان زادت سانوات
خدمتهم عن  ..سنة فركثر ،وقد اتفقت نتائ هذم الد ارسة ماع د ارساة صأباو سالوت 21.. ،ود ارساة صمخيمار،

 21..ودراسة صأبو شعيرة 21.. ،ودراسة صالزلفي ، 21.. ،والتي أكدت علاي وجاود فاروق تعازي لمتغيار
ساانوات الخدمااة والتااي تاااثر فااي إدارة األزمااات ،وأختلفاات نتيجااة هااذم الد ارسااة مااع د ارسااة ص الخضااري21.4 ،

ودراسة صأبو حجر 21.1 ،ودراسة صأبو عزيز 21.1 ،ودراسة صالجديلي ، 2111 ،إذ أكدت هذم الد ارساات

علااى عاادم وجااود فااروق تاااثر علااي إدارة األزمااات تعاازي لمتغياار ساانوات الخدمااة  ،ويعاازو الباحااث ذلااك إلااي

إختال

طبيعة ومجتمع الدراسات السابقة بنستثناء دراسة صالجديلي 2111 ،والتي أتفقت ماع الد ارساة الحالياة

بنفس المجتمع ولكن اختلفت في التوقيت بين الدراستين حيث يوجد فجوة كبيرة تتجاوز الص .2عام .
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الفصل السادس
النتا أ والتوصيات
 مقدمة.
 أوالً النتا أ.
 ثاني ًا التوصيات.

 ثالثاً الدراسات المستقبلية المقترحة.
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مقدمة

ااء علااى الد ارسااة الميدانيااة التااي أج ارهااا الباحااث حااول العالقااة بااين الااذكاء العاااطفي روادارة األزمااات فااي
بنا ً
المستشاافيات الحكوميااة الفلس اطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،وماان خااالل مااا تاام تناولااه فااي اسط اار النظااري
والدراسات السابقة ،وما تم جمعه من بيانات من خالل اسستبانه ،والنتائ التاي تام الحصاول عليهاا مان خاالل

التحلي اال اسحص ااائي لمح اااور الد ارس ااة وتحليله ااا وتفس اايرها وربطه ااا بالد ارس ااات الس ااابقة ،خلص اات الد ارس ااة إل ااى
مجموعة من النتائ والتوصيات نجملها فيما يلي:

أوالً النتا أ -
 .0النتا أ المتعلقة بالمتغير المستقل -

أ .حصل محور الذكاء العاطفي ككل بجميع أبعادم علي وزن نسبي ص %47.7وهي تعبر عن موافقة بدرجة
مرتفعااة ماان قباال ماادراء المجمعااات والمستشاافيات الحكوميااة فااي المحافظااات الجنوبيااة علااي هااذا المحااور،
األم اار ال ااذي نس ااتنت م اان خالل ااه تمت ااع الع اااملين ف ااي المستش اافيات الحكومي ااة الفلس ااطينية ف ااي المحافظ ااات

الجنوبيا ااة بقا اادر كبيا اار م ا ان الا ااذكاء العا اااطفي ،وقا ااد حصا اال البعا ااد الثالا ااث والخا ااامس الدافعيا ااة ،المها ااارات
االجتماعية علي المرتبة األولي بوزن نسبي ص ، %4..7بينماا احتال البعاد األول الاوعي بالاذات المرتباة

الثانيااة بااوزن نساابي ص ، %75.3فااي حااين جاااء البعااد ال اربااع التعاااطع فااي المرتبااة الثالثااة بااوزن نساابي

ص ، %73.7أما البعد الثاني تنظيم الذات جاء في المرتبة األخيرة بوزن نسبي ص. %4..7

 .6النتا أ المتعلقة بالمتغير التابع -

أ .حصل محور إدارة األزمات ككل علاى وزن نسابي ص %...7وهاي تعبار عان موافقاة بدرجاة متوساطة مان
قباال ماادراء المجمعااات والمستشاافيات الحكوميااة فااي المحافظااات الجنوبيااة علااي هااذا المحااور ،األماار الااذي
يظهاار القصااور الموجااود لاادي العاااملين فااي المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة

روانخفااا

ق اادرتهم علااي إدارة األزم ااات بكفاااءة وفاعلي ااة ،وقااد حص االت الفق ارة األول ااى يوجااد ل ااد المش اافى

سيناريوهات وخطط معدة مسبقاً سدارة األزمات علي المرتبة األولي بوزن نسبي ص ، %.4.1بينما احتلت
الفق ارة السادسااة تجااري مناااورات تدريبيااة باسااتمرار تحاااكي وقااوع أزمااة فااي المشاافى للتحق ا ماان الجاهزيااة
بالمرتبة األخيرة بوزن نسبي ص. %7..7
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 .3النتا أ المتعلقة بفرضيات الدراسة -

أ .توجاود عالقـة ذات داللاة إحصاائية بااين الـذكاء العـاطفي بأبعـاد الخمســة صالاوعي بالاذات ،تنظايم الااذات،
الدافعي ااة ،التع اااطع ،المه ااارات اسجتماعي ااة وادارة األزمـــات ف ااي المستش اافيات الحكومي ااة الفلس ااطينية ف ااي
المحافظ ااات الجنوبي ااة ،ونس ااتنت م اان ذل ااك أن ااه كلم ااا زاد اهتم ااام المستش اافيات الحكومي ااة ف ااي المحافظ ااات

الجنوبية برن تكون الكوارد البشارية فاي مستشافياتها علاى درجاة كبيارة مان الاذكاء العااطفي بربعاادة الخمساة

كلما زادت قدرتهم على مواجهة روادارة األزمات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

ب .توجد عالقة ذات داللاة إحصاائية عناد مساتو داللاة ص α ≤ 0.05باين بعاد الـوعي بالـذات ومحاور إدارة
األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

ت .توجاد عالقـة ذات داللاة إحصاائية عناد مساتو داللاة ص α ≤ 0.05باين بعاد تنظـيم الـذات ومحااور إدارة
األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

ث .توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ص α ≤ 0.05بين بعد الدافعية ومحور إدارة األزمات
في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
ج .توجااد عالقــة ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو داللااة ص α ≤ 0.05بااين بعااد التعــاطف ومحااور إدارة
األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

ح .توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ص α ≤ 0.05بين بعاد المهارات اإلجتماعيـة ومحاور
إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

خ .وجااود أثــر ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتو داللااة ص α≥0.05للــذكاء العــاطفي علااى إدارة األزمــات فااي
المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،حيااث تاام د ارسااة تاارثير المتغي ارات المسااتقلة

صأبعـــاد الـــذكاء العـــاطفي مع ااً علااى المتغياار التااابع صإدارة األزمـــات  ،حيااث بلغاات قيمااة معاماال التحديااد
ص 1.717وتعناي هااذم القيمااة أن المتغيارات المسااتقلة صأبعاااد الاذكاء العاااطفي المدرجااة باالنموذج تفساار مااا
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نسبته  %71.7من التغير في المتغير التابع صإدارة األزمات والنسابة المتبقياة والتاي تبلاح  %19.1تعاز

لعوامل ومتغيرات أخر غير مدرجة بالنموذج باسضافة ألخطاء التقدير العشوائية.

د .وجااود أثـــر ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتو داللااة ص α≥0.05للـــوعي بالـــذات علااى إدارة األزمـــات فااي
المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،حيااث بلااح معاماال االنحاادار الخطااي البساايط
ص 1.1.4وهذا يعناي أن الزياادة فاي مساتو الاوعي بالاذات بمقادار درجاة واحادة سايادي إلاى رفاع مساتو
إدارة األزمات بمقدار ص 1.1.4درجة وذلك في ظل غيال ترثير باقي المتغيرات األخر .

ذ .وج ااود أثـــر ذو دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتو دالل ااة ص α≥0.05لتنظـــيم الـــذات عل ااى إدارة األزمـــات ف ااي
المستشاافيات الحكوميااة الفلسااطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،حيااث بلااح معاماال االنحاادار الخطااي البساايط

ص 1.147وهااذا يعنااي أن الزيااادة فااي مسااتو تنظاايم الااذات بمقاادار درجااة واحاادة ساايادي إلااى رفااع مسااتو
إدارة األزمات بمقدار ص 1.147درجة وذلك في ظل غيال ترثير باقي المتغيرات األخر .

ر .وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستو داللة ص α≥0.05للدافعية على إدارة األزمات فاي المستشافيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،حيث بلح معامل االنحدار الخطي البسيط ص 1.1.4وهاذا
يعنااي أن الزيااادة فااي مسااتو الدافعيااة بمقاادار درجااة واحاادة ساايادي إلااى رفااع مسااتو إدارة األزمااات بمقاادار

ص 1.1.4درجة وذلك في ظل غيال ترثير باقي المتغيرات األخر .

ز .وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستو داللة ص α≥0.05للتعاطف على إدارة األزمات في المستشفيات
الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،حيث بلح معامل االنحدار الخطي البسيط ص 1.174وهاذا

يعني أن الزيادة في مساتو التعااطع بمقادار درجاة واحادة سايادي إلاى رفاع مساتو إدارة األزماات بمقادار
ص 1.174درجة وذلك في ظل غيال ترثير باقي المتغيرات األخر .
س .وجاود أثــر ذو داللاة إحصااائية عناد مسااتو داللاة ص α≥0.05للمهــارات االجتماعيــة علااى إدارة األزمــات
في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،حيث بلح معامل االنحدار الخطي البسيط
ص 1..79وهااذا يعنااي أن الزيااادة فااي مسااتو المهااارات االجتماعيااة بمقاادار درجااة واحاادة ساايادي إلااى رفااع
مستو إدارة األزمات بمقدار ص 1..79درجة وذلك في ظل غيال ترثير باقي المتغيرات األخر .
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ش .توجد فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتو داللاة ص α≤0.05فاي اساتجابات المبحاوثين حاول محاور

الذكاء العاطفي تعزي لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،المسـمي الـوظيفي ،سـنوات الخدمـة) ،بينماا ال
توجــد فــروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو داللااة ص α≤0.05فااي اسااتجابات المبحااوثين حااول محااور

الذكاء العاطفي تعزي لمتغيرات (العمر ،المجمع/المشفي).

ص .توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتو داللاة ص α≤0.05فاي اساتجابات المبحاوثين حاول محاور

إدارة األزمـــات تع اازي لمتغيا ارات (العمـــر ،المجمع/المشـــفي ،المؤهـــل العلمـــي ،المســـمي الـــوظيفي ،ســـنوات
الخدمة) ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتو داللاة ص α≤0.05فاي اساتجابات المبحاوثين
حول محور إدارة األزمات تعزي لمتغيرات (الجنس).

ثانياً التوصيات

في ضوء النتائ التي أسفرت عنها الدراسة ،يقتر الباحث التوصيات التالية:

 .0التوصيات الخاصة بالمحور المستقل "الذكاء العاطفي" ،حيث سوف يسـرد الباحـث عـدد مـن التوصـيات
التــي مــن شــأنها المحافظــة علــى المســتوى العــالي مــن الــذكاء العــاطفي الموجــود لــدي العــاملين فــي
المستشفيات الحكومية في المحافظات الجنوبية ،وأيضاً تعزيز بشكل أكبر ومن هذ التوصيات

أ .إقامة المحاضرات وورا العمل والندوات التي يتم من خاللها تزويد هاالء العااملين بكال ماا هاو جدياد فاي
مفهااوم الااذكاء العاااطفي ،لمااا لااه ماان دور هااام فااي تنميااة والمحافظااة علااى مهااارات وقاادرات الااذكاء العاااطفي

لد العاملين في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

ل .تااوفير الك اوادر البشارية التااي تتمتااع بدرجااة عاليااة ماان الااذكاء العاااطفي ،وذلااك ماان خااالل إسااتخدام أساااليل
الذكاء العاطفي في عملية التوظيع ،وتزويد إختبارات ومقاابالت التوظياع التاي تاتم فاي هاذم المستشافيات
بمعايير معينة تقيس مستوي مهارات وقدرات الذكاء العاطفي الموجودة لد المتقدمين.

ت .تعزيااز مهااارات وقاادرات العاااملين فااي تفاااعالتهم مااع األخ ارين ،وذلااك ماان خااالل تشااجيعهم علااى التفاعاال
اسيجابي واسستماع الجيد وتقديم النصح والمشورة ل خرين.

ث .ضاارورة تعزيااز الب ارام التدريبيااة التااي يتلقاهااا العاااملين فااي هااذم المستشاافيات ،بمهااارات وساالوكيات إدارة
ضغو العمل ،رواتخاذ الق اررات ،وفن التواصل والتعامل مع األخرين.
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ج .تحسااين وتط اوير بيئااة العماال وثقافتهااا التنظيميااة ،رواعط ااء العاااملين الحريااة فااي التعبياار عاان أرائهاام وتقااديم
إقتراحاتهم وتعزيز أسلول الحوار والتواصل داخل العمل ،األمر الذي يخلا بيئاة مساتقرة نسابياً ياتمكن مان

خاللها العاملين تقديم أفضل ما لديهم في سبيل تحقي االهدا

الموضوعة.

 .اسستعانة بالخبراء والمختصين ،وذلك للتقييم الدوري للكوادر البشرية الموجود ،للتركد مان مادي توافا هاذم
الكوادر مع متطلبات العمل واألهدا

الموضوعة.

خ .تعزيا ااز الم ارجا ااع العلمي ا اة وتوزيا ااع النش ا ارات التثقيفيا ااة فا ااي مجا ااال الا ااذكاء العا اااطفي لجميا ااع العا اااملين فا ااي
المستشفيات ،لما لها من أثر على تطوير وتعزيز أسلول وشخصية هاالء العاملين.

 .6التوصيات الخاصة بالمحور االتابع "إدارة األزمات" ،حيث سوف يسرد الباحث عدد من التوصـيات التـي
مــن شــأنها التعزيــز مــن القصــور الموجــود لــدي العــاملين فــي المستشــفيات الحكوميــة الفلس ـطينية فــي

المحافظات الجنوبية لطريقة إدارتهم لألزمات ،ومن هذ التوصيات

أ .نش ا اار ثقاف ا ااة إدارة األزم ا ااات بداي ا ااة ب ا ااو ازرة الص ا ااحة ،م ا اارو اًر ب ا اااسدارة العامل ا ااة للمسش ا اافيات ،وصا ا اوالً لكاف ا ااة
المستشاافيات الحكوميااة الفلساطينية فااي المحافظااات الجنوبيااة ،لمااا لهااذم الثقافااة ماان أهميااة فااي التغلاال علااى
األزمات المتالحقة التي تمر بها هذم المستشفيات.

ل .إنشاء قسم خاص برصد إشارات حدوث األزمات في كل مشفي من المستشفيات الحكومية الفلسطينية فاي
المحافظااات الجنوبيااة ،ولاايس اسنتظااار لحاادوث األزمااة وماان ثاام تشااكيل لجنااة لهااا ،األماار الااذي يمكاان ماان

خالله تجنل الوقوع بهذم األزمة أو على األقل التجهيز لمواجهتها قبل وصولها.

ت .تعزيز البرام التدريبياة للعااملين باألسااليل والطارق المختلفاة فاي إدارة األزماات ،األمار الاذي ساو
القدرة لد هاالء العاملين في مواجهة والتغلل على األزمات التي يواجهونها.

يعازز

ث .مراجعة كافة األزمات التي سب وأن مرت بها المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظاات الجنوبياة
وأخذ العظة والعبر منها ،واسستفادة من األساليل والطرق التي استخدمت والتي أدت إلى النجا في إدارة

هذم األزمات وتطويرها ،وتجنل الطرق التي عززت من هذم األزمات وفاقمتها.

ج .التعزيااز ماان الخطااط والبارام والساايناريوهات الموجااودة سدارة األزمااات وتطويرهااا بمااا يتناساال مااع المرحلااة
التي مرت بها هذم المستشفيات والقيام بمناورات تحاكي الوقوع بهذم األزمات المتوقعة.

 .ترسيس شراكة قوية بين منظمات المجتمع المختلفة التاي مان الممكان أن تحاد وتخفاع مان وطئاة األزماات
التي قد تمر بها هذم المستشفيات ،وتساعد على تجاوزها والمعافاة منها.
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خ .توفير الكورادر البشرية القادرة على التعامل مع كافة األزمات التي قد تمار بهاا هاذم المستشافيات وتادريبهم
وتعزيز قدراتهم في إدارة األزمات.

د .اسستفادة من تجاارل المنظماات المشاابهة والتاي ساب وأن وقعات فاي األزماات ،ود ارساة هاذم األزماات فاي
محاولة لفهم أسبابها وتجنل الوقوع بها.

 .3التوصـيات الخاصـة بـالمحور المسـتقل "الـذكاء العـاطفي" والمحـور االتـابع "إدارة األزمـات" ،حيـث سـوف
يسرد الباحث عدد مـن التوصـيات التـي مـن شـأنها التعزيـز مـن دور الـذكاء العـاطفي فـي إدارة االزمـات

لدي العاملين في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،ومن هذ التوصيات

أ .دعم اسدارة العليا في المستشفيات للذكاء العاطفي له عالقة إيجابية على إدارة األزمات ،لذا نوصي
بتعزيز هذا الدعم من طر

اسدارة العليا والعمل على تطويرم من خالل تحسين اسمكانيات المادية

والبشرية لهذم المستشفيات.

ل .عقااد الاادورات التدريبيااة التااي تركااز علااى مفهااوم الااذكاء العاااطفي ودورة الكبياار فااي إدارة األزمااات بكفاااءة
وفاعلية في المستشفيات الحكومية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

ت .للذكاء العااطفي الادور واألثار الكبيار فاي إدارة االزماات ،وحياث أن العااملين قاد وصالوا لمساتوي عاالي فاي

الااذكاء الع اااطفي فيتوج اال عل ااى المستش اافيات الحكومي ااة الفلسا اطينية ف ااي المحافظ ااات الجنوبي ااة ،المحافظا اة
وتعزيز دور هذا الذكاء في إدارة األزمات من خالل برام التعليم المستمر.

ثالث ًا الدراسات المستقبلية المقترحة

 ..إجراء دراسة للتعر على العالقة بين القيادة اسستراتيجية روادارة األزمات.
 .2إجراء دراسة للتعر على العالقة بين الذكاء العاطفي واسبداع اسداري.

 .7إجراء دراسة للتعر على العالقة بين التدريل اسستراتيجي روادارة األزمات.
 .7إجراء دراسة للتعر على العالقة بين الذكاء العاطفي والوالء الوظيفي.
 ..إجراء دراسة للتعر علي أثر أوقات األزمات على أخالقيات المهن.

 .1إجراء دراسة للتعر علي أثر الذكاء اسجتماعي على الضغوط الوظيفية.
 .4إجراء دراسة مقارنة ما بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة ،للتعر على واقع إدارة االزمات
بينهم.
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المالحق
ملحق رقم ()8

أس لة الدراسة اإلستطالعية
م

السؤال

 41هل تتوفر برام وخطط كافية في مجال إدارة األزمات؟
 40هل يقوم المشفى بتشكيل فرق مختصة لرصد إشارات حدوث األزمات؟
 43إلى أي مد يوجد جاهزية لدي المشفى لمواجهة األزمات قبل وقوعها؟
 46هل تترثر عالقتك مع العاملين بشكل سلبي أثناء إدرة األزمة في المشفى؟
 45إلى أي مد يتم توفير اسمكانيات الالزمة لعمل فري األزمة؟
 44هل يتم التواصل مع كافة األط ار

ذات العالقة باألزمة؟

 42إلى أي مد يتم العمل على معالجة األضرار وحل المشكالت الناجمة عن األزمة؟
 48هل نوجد عملية تقييم ألداء المشفى بعد وقوع األزمة؟
 41إلى أي مد تستفيد إدارة المشفى من تجاربها السابقة في إدارة األزمات؟
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ملحق رقم ()3
اإلستبانة بصورتها األولية

جامعـــــــــة األزهـــــــــــــــر – غـــــــزة
عمــــــــــادة الدراســـــــــات العليــــــــا

كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية
قســـــــــــــــــــم إدارة األعمـــــــــــــــــــال
إستبانة التحكيم
الذكاء الةاطفي وعالقنه بإدارة األزمات
"دراسد نطبيقيد على المسنشفيات الحكوميد الفلسطيظيد يي المحاييات الجظوبيد"
الدكنور ................................................../حفيه هللا
السالا عليكا ورحمه هللا
يقوا الباحث بإجراء دراسد حول "الذكاء الةاطفي وعالقنه بإدارة األزمات دراساد نطبيقياد
على المسنشفيات الحكوميد الفلسطيظيد يي المحاييات الجظوبياد" وذلاإ إسانكما م لمنطلباات
الحصااول علااى درجااد الماجساانير يااي إدارة األعمااال .وذلااإ ماان وجاااه ظياار الماادراء يااي
المسنشفيات الحكوميد الفلسطيظيد ،وظيارا م لببارنكا ياي اذا الميادان يشاريظي ن

ا باين

يديكا ذه اإلسنباظد الني نشكل داة للدراسد الميداظياد ياي صاورناا األولياد باادف نحكيمااا
قبل نطبيقاا ميداظيا م.
لذا ظرجو من سيادنكا النكرا با طالع على يقراناا وإبداء ر يكا يياا من حيث دقد الصياغد
وماادإ إظسااجاماا للمجااال المطلااوب بح ااه وإعطااء النوصاايات الالزمااد لمااا يم لااه ر يكااا ماان
ميد بالظسبد للدراسد.
شاكرين لكا حسن نةاوظكا
ونف لوا بقبول يائق اإلحنراا والنقدير
الباحث:
شرف ظصار محمود بدح
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القسم األول :البيانات الشخصية
1
0

الجظس
الةمر

3

المجم /المشفي

ذكر

ظى

قل من 32

 -32قل من 62

 -62قل من 52

 52يأك ر

مجم الشفاء

مجم ظاصر

المسنشفي األظدوظيسي

المسنشفي األوروبي

مسنشفي شاداء األقصي
6
5

دبلوا

المؤ ل الةلمي
المسمي الوييفي

ماجسنير

مدير

ظائب مدير

مدير دائرة

ظائب مدير دائرة

رئيس قسا

ظائب رئيس قسا

قل من  5سظوات

من  5سظوات إلي قل من  12سظوات

4
سظوات البدمد

بكالوريوس

دكنوراه

من  12سظوات إلي قل من  15سظد

من 15سظد يأك ر

القسم الثاني :متغيرات الدراسة
يرجي التكرم بوضع إشارة ( )Xفي المكان الذي تراه مناسبا ً وامام كل فقرة بعد قراءة الفقرات التالية:

المحور األول :استبانة الذكاء العاطفي وننكون من بمسد بةاد:
البعد األول الوعي بالذات ويعني قدرة الفرد على معرفة عواطفة وميوله روانفعاالته ،والوعي بذاته ،روادراك مشاعرم حال
حدوثها ،والقدرة علي ضبط النفس.
موافق

م

جداً

الفقرة

8

لدي القدرة للتعرف على عواطفي بسهولة.

0

أدرك نقاط القوة والضعف في شخصيتي.

3

استفيد من خبراتي وتجاربي الماضية.

4

أشعر عادة بالثقة بالنفس.

122

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

جداً

5

أميز بسهولة بين عواطفي اإليجابية والسلبية.

6

أكون صادقا ً مع نفسي ومع األخرين.

7

أحدد أهدافي ومبادئي بوضوح.

1

أخذ بعين االعتبار نصائح ونقد األخرين.

البعد الثـاني تنظـيم الـذات وتعناي قادرة الفارد علاى عار

مشااعرم والتعبيار عنهاا بطريقاة مقبولاة اجتماعياا ،وبالتاالي قادرة

الفرد على التحكم في مشاعرم ،وكيفية التعامل معها في المواقع اسجتماعية المختلفة.

موافق

م

جداً

الفقرة
8

أتحكم بمشاعري وتصرفاتي عند التعرض لمشكلة.

0

لدي القدرة للسيطرة على غضبي بعيدا ًعن األخرين.

3

أعترف بأخطائي وأعتذر عنها.

4

أستطيع إدارة مزاحي وعواطفي بشكل جيد.

5

عند انجاز المهام يتسم سلوكي بالمرونة واالتزان.

6

أتجاوز كل المشكالت التي تعرضت لها في الماضي.

7

أستطيع التركيز عند التعرض للضغوط.

1

أبحث عن النواحي اإليجابية في كل األعمال التي أقوم بها.

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

جداً

البعد الثالث الدافعية وهي قدرة الفرد علي تحمل المساولية الذاتية عن مشاعرة وسعادته ،وضبط ودم عواطفه الذاتية

وعواطع األخرين للوصول إلى الهد .

موافق

م

جداً

الفقرة

8

أكون متحمس حينما أسعى لتحقيق أهدافي.

0

أتحمل المسئولية وأتحدي المخاطر من أجل إنجاز األهداف.

3

أستطيع إنجاز ما يطلب مني من مهمات بكل قوة.

4

أسعى إلى اإلبداع رغم تحديات الحياة.

5

لدي القدرة على تحقيق النجاح بالرغم من ضغط العمل.

6

لدي تركيزعال عند القيام بمهامي وأعمالي.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

جداً

7

أسعى إلى إبتكار أساليب جديدة إلنجاز األعمال.

1

أحاول تحفيز األخرين إلنجاز أعمالهم.

البعد الرابع التعاطف اي قدرة الفرد على التعر على مشاعر االخرين ،والتوحد معهم عاطفيا وفهم مشاعرهم وعواطفهم،

وتقديم النصح والمشورة لهم.

موافق

م

جداً

الفقرة

8

لدي القدرة على التعرف على مشاعر األخرين بسهوله.

0

أبذل جهدي ألسعاد األخرين.

3

أقدم النصح والمشورة لألخرين.

4

أتأثر كثيرا ً بمشاعر من حولي.

5

أستطيع أن أشعر باإلحتياجات العاطفية األخرين.

6

أتعاطف مع األخرين في مواقف حياتهم السلبية واإليجابية.

7

عند أحساسي بأمر يزعج األخرين أبادر بتقديم العون والمساعدة.

1

أستجيب لعواطف األخرين بسرعة.

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

جداً

البعد الخامس المهارات اإلجتماعية قدرة الفرد على بناء عالقات ناجحة مع االخرين والتفاعل معهم ومساندتهم بنيجابية
في مختلع المواقع اسجتماعية.

موافق

م

جداً

الفقرة

8

أتمتع بمهارة اإلندماج مع األخرين.

0

لدي القدرة على بناء عالقات جيدة على أساس من المحبة والود.

3

يحبني األخرين ويحترمونني حتى وإن لم يتفقوا معي.

4

لدي قدرة اإلستماع الجيد لألخرين.

5

انا منفتح في عالقاتي مع األخرين.

6

أشجع األخرين على الحديث براحة وشجاعة معي.

7

أستطيع التأثير باألخرين.

1

أبادر إلى حل مشكالت زمالئي في العمل.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

جداً

المحور الثاني :إستبانة إدارة األزمات
أوالً مرحلة ما قبل األزمة (اإلستعداد والوقاية واكتشاف اإلشارات)
موافق
جداً

م

الفقرة

8

توجد لدي المشفي سيناريوهات وخطط معدة مسبقا إلدارة األزمات.

0

تهتم المشفي برصد إشارات حدوث األزمة وتحليلها.

3

تعقد إدارة المشفي اجتماعات دورية للتعامل مع االزمات المحتملة.

4

توجد تعليمات إدارية محددة إلجراءات التعامل مع األزمات المحتملة.

5

يتوفر الدعم الالزم لالستعداد لألزمات المحتملة

6

تتخذ التدابير الوقائية الالمة للتعامل مع األزمة.

7

توجددد اتفاقيددات ثنائيددة فددي إدارة األزمددات مددع الم سسددات والجهددات

موافق

محايد

غير

غير

موافق

موافق

جداً

الحكومية ذات العالقة.

1

تجددري مندداورات تدريبيددة باسددتمرار تحدداكي وقددوع أزمددة فددي المشددفي
للتحقق من الجاهزية.

2

تقوم المشفي بتشكيل وتدريب فرق مختصة لجمع واكتشاف م شرات
األزمات.

82

يتسم الهيكل التنظيمي بمرونة كافيدة تسداعد المشدفي فدي التعامدل مدع
األزمات حال وقوعها.

ثانياً مرحلة التعامل مع األزمة (المواجهة وتخفيف األثار)
موافق

م

جداً

الفقرة

8

يتم توفير االمكانيات الالزمة لعمل فريق األزمة.

0

يتم التواصل مع خبراء في معالجة األزمات.

3

يتم اإلهتمام بمتابعة احداث االزمة عن قرب وبشكل مباشر.

4

يتم األهتمام بالتواصل مع كافة األطراف ذات العالقة باألزمة.

5

ي خددذ عامددل الوقددت عنددد التعامددل مددع األزمددات بعددين اإلعتبددار لتقليددل
األضرار.

6

يددتم إعددداد غرفددة عمليددات مهيئددة بنظددام معلومددات واتصدداالت فعددال

123

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

جداً

للتعامل مع األزمة.

7

يدتم إنشداء فريدق مخدتت للتعامدل مدع األزمدة مدع تحديدد إختصاصددات
األعضاء.

1

هندداك قدددرة وسددرعة مناسددبة فددي تحريددك المددوارد الماديددة والبشددرية
الضرورية الحتواء األزمة.

2

يددددتم السدددديطرة علددددى األزمددددة عنددددد حدددددوثها والحددددد مددددن إنتشددددارها
واستمرارها بفترة زمنية مناسبة.

82

يتم التاثير في األحداث واستخدام إجراءات الطوارئ التدي تقلدل وتحدد
من األضرار التي تسببها األزمة بكفاءة.

ثالثاً مرحلة ما بعد األزمة (استعادة النشاط والتعلم)
موافق

م

جداً

الفقرة

8

يتم العمل على معالجة األضرار وحل المشكالت الناجمة عن األزمة.

0

تعتمد اإلجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار األزمة.

3

نقوم بتقييم خطط وبرامج إدارة األزمات لتصويبها وتطويرها.

4

تستخلت إدارة المشفي الدروس والعبدر مدن األزمدات التدي واجهتهدا
سابقا.

5

تقددوم المشددفي بحملددة توعيددة لمعالجددة االثددار السددلبية المعنويددة التددي
خلفتها االزمة.

6

يددتم االتصددال بكافددة األط دراف لتوضدديح أثددار األزمددة وطريقددة التعامددل
معها.

7

يتم العمل علي تحسين أداء فريق األزمة بالتدريب استعدادا ً لألزمدات
الالحقة.

1

تقوم إدارة المشفي بدمج الدروس المستفادة مدن الندواقت والثغدرات
في الخطط السابقة بدقة عالية في خطط األزمات المستقبلية.

2

تقوم إدارة المشفي بتحديد االحتياجات الالزمة للمواقع المختلفة التدي
تأثَّرت باألزمة لمعالجة تأثيرات األزمة واستعادة النشاط االعتيادي.

82

تستخلت إدارة المشفي نتائج تجدارب التعامدل مدع االزمدات لمنظمدات
اخري ذات ظروف متشابهة.

126

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

جداً

ملحق رقم ()4
اإلستبانة بصورتها النهائية

جامعـــــــــة األزهـــــــــــــــر – غـــــــزة
عمــــــــــادة الدراســـــــــات العليــــــــا

كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية

قســـــــــــــــــــم إدارة األعمـــــــــــــــــــال

استبانة الدراسة
األبوة  /األبوات الكراا .السالا عليكا ورحمه هللا وبركانه.
يقوا الباحث بإجراء دراسد حول "الذكاء الةاطفي وعالقنه بإدارة األزمات دراسد نطبيقيد علاى المسنشافيات
الحكوميد الفلسطيظيد يي المحاييات الجظوبيد" وذلإ إسنكما م لمنطلبات الحصول على درجد الماجسنير يي
إدارة األعمال .لذا سيقوا الباحث بنوزي اسنباظد للنةرف علاى الةالقاد باين الاذكاء الةااطفي وإدارة األزماات
يي المسنشفيات الحكوميد الفلساطيظيد ياي المحايياات الجظوبياد ،حياث سانوجد إلاى الةااملين ذوإ المساميات
الوييفيد الناليد( :مدير عاا /ظائب مادير عااا – مادير دائارة /ظائاب مادير دائارة – رئايس قساا /ظائاب رئايس
قسااا) .ويشااريظي مسااا منكا يااي نةبئااد ااذه اإلساانباظد ،و رجااو نف االكا بقراءناااا واإلجابااد عمااا جاااء يياااا
بمو وعيد ودقد ،علما م بأن إجابنكا لن نسنبدا إ ألغراض البحث الةلمي.
شاكرين لكا حسن نةاوظكا
ونف لوا بقبول يائق اإلحنراا والنقدير

الباحث:
شرف ظصار محمود بدح
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القسم األول :البيانات الشخصية
1
0

الجظس
الةمر

3

المجم /المشفى

ذكر

ظى

قل من 32

 -32قل من 62

 -62قل من 52

 52يأك ر

مجم الشفاء

مجم ظاصر

المسنشفى األظدوظيسي

المسنشفى األوروبي

مسنشفى شاداء األقصي
6
5

دبلوا

المؤ ل الةلمي

بكالوريوس

مديرعاا /ظائب مديرعاا

المسمي الوييفي

ماجسنير

دكنوراه

مدير دائرة /ظائب مدير دائرة

رئيس قسا /ظائب رئيس قسا
قل من  5سظوات

4
سظوات البدمد

من  5سظوات إلي قل من  12سظوات

من  12سظوات إلي قل من  15سظد

من 15سظد يأك ر

القسم الثاني :محاور الدراسة
يرجي اإلجابة على أسئلة اإلستبانة حيث تبدأ من ( 8أقل موافقة) إلى ( 82أعلي موافقة)

المحور األول :الذكاء العاطفي وينكون من بمسد بةاد:
البعد األول الوعي بالذات ويعني قدرة الفرد على معرفة عواطفة وميوله روانفعاالته ،والوعي بذاته ،روادراك مشاعرم
حال حدوثها ،والقدرة علي ضبط النفس.

م

الفقرة

8

لدي القدرة للتعرف على عواطفي بسهولة.

0

أدرك نقاط القوة والضعف في شخصيتي.

3

استفيد من خبراتي وتجاربي الماضية.

4

أشعر عادة بالثقة بالنفس.

5

أميز بسهولة بين عواطفي اإليجابية والسلبية.

6

أكون صادقا ً مع نفسي ومع األخرين.

7

أحدد أهدافي ومبادئي بوضوح.

1

آخذ بعين االعتبار نصائح ونقد األخرين.

الدرجة 82 – 8

124

البعد الثاني تنظيم الذات وتعني قدرة الفرد علاى عار

مشااعرم والتعبيار عنهاا بطريقاة مقبولاة اجتماعياا ،وبالتاالي

قدرة الفرد على التحكم في مشاعرم ،وكيفية التعامل معها في المواقع اسجتماعية المختلفة.

م

الدرجة 82 – 8

الفقرة

8

أتحكم بمشاعري وتصرفاتي عند التعرض لمشكلة.

0

لدي القدرة للسيطرة على غضبي بعيدا ًعن األخرين.

3

أعترف بأخطائي وأعتذر عنها.

4

أستطيع إدارة مزاجي وعواطفي بشكل جيد.

5

عند انجاز المهام يتسم سلوكي بالمرونة واالتزان.

6

أتجاوز كل المشكالت التي تعرضت لها في الماضي.

7

أستطيع التركيز عند التعرض للضغوط.

1

أبحث عن النواحي اإليجابية في كل األعمال التي أقوم بها.

البعد الثالث الدافعية وهي قدرة الفرد علي تحمل المساولية الذاتية عن مشاعرة وسعادته ،وضبط ودم عواطفه
الذاتية وعواطع األخرين للوصول إلى الهد .

م

الدرجة 82 – 8

الفقرة

8

أكون متحمس حينما أسعى لتحقيق أهدافي.

0

أتحمل المسئولية وأتحدى المخاطر من أجل إنجاز األهداف.

3

أستطيع إنجاز ما يطلب مني من مهمات بكل قوة.

4

أسعى إلى اإلبداع رغم تحديات الحياة.

5

لدي القدرة على تحقيق النجاح بالرغم من ضغط العمل.

6

لدي تركيزعال عند القيام بمهامي وأعمالي.

7

أسعى إلى إبتكار أساليب جديدة إلنجاز األعمال.

1

أحاول تحفيز األخرين إلنجاز أعمالهم.

122

البعد الرابع التعاطف اي قدرة الفرد على التعر على مشاعر االخرين ،والتوحد معهم عاطفيا وفهم مشاعرهم وعواطفهم،
وتقديم النصح والمشورة لهم.

م

الدرجة 82 – 8

الفقرة

8

لدي القدرة على التعرف على مشاعر األخرين بسهوله.

0

أبذل جهدي ألسعاد األخرين.

3

أقدم النصح والمشورة لألخرين.

4

أتأثر كثيرا ً بمشاعر من حولي.

5

أستطيع أن أشعر باإلحتياجات العاطفية لألخرين.

6

أتعاطف مع األخرين في مواقف حياتهم السلبية واإليجابية.

7

أبادر بتقديم العون والمساعدة عند أحساسي بأمر يزعج األخرين.

1

أستجيب لعواطف األخرين بسرعة.

البعد الخامس المهارات اإلجتماعية قدرة الفرد على بناء عالقات ناجحة مع االخرين والتفاعل معهم ومساندتهم
بنيجابية في مختلع المواقع اسجتماعية.

م

الدرجة 82- 8

الفقرة

8

أتمتع بمهارة اإلندماج مع األخرين.

0

لدي القدرة على بناء عالقات جيدة على أساس من المحبة والود.

3

يحبني األخرين ويحترمونني حتى وإن لم يتفقوا معي.

4

لدي القدرة على اإلستماع الجيد لألخرين.

5

انا منفتح في عالقاتي مع األخرين.

6

أشجع األخرين على الحديث براحة وشجاعة معي.

7

أستطيع التأثير في األخرين.

1

أبادر إلى حل مشكالت زمالئي في العمل.
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م

الدرجة 82 - 8

الفقرة

8

يوجد لدى المشفى سيناريوهات وخطط معدة مسبقا إلدارة األزمات.

0

يهتم المشفى بتشكيل فرق مختصة لرصد إشارات حدوث األزمة وتحليلها.

3

تعقد إدارة المشفى اجتماعات دورية للتعامل مع االزمات المحتملة.

4

تتوفر تعليمات إدارية محددة إلجراءات التعامل مع األزمات المحتملة.

5

توجد اتفاقيات ثنائية في إدارة األزمدات مدع الم سسدات والجهدات الحكوميدة ذات
العالقة.

6

تجري منداورات تدريبيدة باسدتمرار تحداكي وقدوع أزمدة فدي المشدفى للتحقدق مدن
الجاهزية.

7

تتسم األنظمة واإلجراءات بمرونة كافية تساعد المشفى فدي التعامدل مدع األزمدات
حال وقوعها.

1

يتم توفير االمكانيات الالزمة لعمل فريق األزمة.

2

يتم األهتمام بالتواصل مع كافة األطراف ذات العالقة باألزمة.

82

ي خذ عامل الوقت عند التعامل مع األزمات بعين اإلعتبار لتقليل األضرار.

88

ت ُعد غرفة عمليات مهيئة بنظام معلومات واتصاالت فعال للتعامل مع األزمة.

80

يتم إنشاء فريق مختت للتعامل مع األزمة مع تحديد إختصاصات األعضاء.

83

هندداك قدددرة وسددرعة مناسددبة فددي تحريددك المددوارد الماديددة والبشددرية الضددرورية
الحتواء األزمة.

84

يتم التاثير في األحداث واستخدام إجراءات الطوارئ التي تقلل وتحد من األضرار
التي تسببها األزمة بكفاءة.

85

يتم العمل على معالجة األضرار وحل المشكالت الناجمة عن األزمة.

86

تعتمد اإلجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار األزمة.

87

نقوم بتقييم خطط وبرامج إدارة األزمات لتصويبها وتطويرها.

81

يتم االتصال بكافة األطراف لتوضيح أثار األزمة وطريقة التعامل معها.

82

يتم العمل على تحسين أداء فريق األزمة بالتدريب استعدادا ً لألزمات الالحقة.

02

يتم تحديد اإلحتياجات الالزمة للمواقع المختلفة التي تأثرت باألزمة.

08

تستفيد إدارة المشفى من تجارب المنظمات المشابهة في إدارتها ألزماتها.
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