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 الشكر والتقدير

 

دمت تق تييسعدني ويشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساندني ووقف بجانبي منذ اللحظة ال

 .عونهفيها لدراسة الماجستير في الجامعة االفتراضية إلى أن أتممت هذا البحث بحمد هللا و

 حة والنصالذي قدم لي المساند خليلالعبد الحميد وأخص بالذكر والشكر استاذي المشرف الدكتور 

 .والدعم الكبير وكان لمالحظاته وإرشاداته األثر الكبير في إثراء هذ البحث

 إغناء يفسهمت أم بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على مالحظاتهم وتوجيهاتهم التي كما أتقد

 .هذا العمل

 وفي ريةالسو والشكر الجزيل أيضا ألعضاء الكادر التدريسي وكافة الموظفين في الجامعة االفتراضية

ساندتهم وم ةهم المبذولمقدمتهم الدكتور إياد زوكار مدير برنامج ماجستير إدارة األعمال على جهود

 .ودعمهم وتقديم كل ما يلزم إلنجاح العملية التعليمية

ختالف اعلى ة الكادر العلمي واإلداري في جامعة الرشيد الدولية الخاصكما أتقدم بجزيل الشكر إلى 

 انجاز هذزمة إلالوظيفية والذين لم يبخلوا علي في الدعم وتقديم المعلومات والبيانات الال درجاتهم

 .البحث

اإلرشاد و اعدةوالشكر الجزيل لمن لم يتسنى لي ذكرهم وكان لهم األثر والجهد الكبير في تقديم المس

  .والخبرة إلتمام هذا البحث

 جميعاًلكمًفشكرا ً
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 الفصل األول .1

 اإلطار العام للدراسة  1.1
 

 المقدمة:

ي تنمو في االساس الذكونها حجر  .المجتمعاتمن اهم المقومات الكبرى في حياة تعد المؤسسة التعليمية 

 ألدوارا في اهمع هاتداخلوالمؤسسات المجتمعية  مع ملهاللمتعلم، فبتكايد من السمات الشخصية اطاره العد

اهات جة واالتالمعرف همن اجل اكسابلحياته المعاصرة والمستقبلية  عداد الفردافي  الرئيسي مكونال تشّكل

 ة تحدياتواجهاالنسان لم ءلمجتمع الحديث يجب ان يواكبه بنااذ ان بناء ا ،وسلوكه تهوالقيم لتشكيل شخصي

 .العصر

ي يمية التاالكاد العلمية األداة ألنها هذه المؤسسة رتكز عليهاتمعة احدى الدعامات الرئيسة التي د الجاوتع

ة لبشرياخصصات والمالكات تعمل على تطوير الموارد البشرية وتزود جميع المؤسسات االخرى بكافة الت

 مع.طلبات التنمية الشاملة في المجتلمت الالزمة

مباشر ثر الان لها االديد من التغيرات التي شملت مختلف نواحي الحياة والتي كتعرض المجتمعات للعومع 

فظهر مفهوم  أهدافها وأساليبها ومفاهيمها.تغييراً في على هذه المؤسسات حتم ت ،المجتمع ومؤسساتهعلى 

 ت.المؤسساعلى الكوادر العلمية واإلدارية لهذه ضرورته الذكاء العاطفي بمهاراته كمفهوم فرض 

رهـم شـاعـتميزين في الذكاء العـاطـفـي ويـعـرفـون جـيـدا مـلمشهد كثير من األحداث أن األشخاص ات

ن نفسهم مهم أ ،تازةممويتفهمون ويتعاملون مع مشاعر اآلخرين بصورة  ويقومون بإدارتها جيدا ،الخاصة

ـة عـلـنلما غير يننأو فهم القوا ،سواء كانت عالقات رومانسية ،نراهم متمـيـزيـن فـي كـل مـجـاالت الحـيـاة

ية ت العاطفهارالمبا ينتـمـتـعـلمالـتـي تتحكم في السياسات التنظيمـيـة. كـمـا نجـد أيـضـا األشـخـاص ا

لى ع بقدرتهموم ياتهحوالتميز بالكفاءة في  ،هم أكثر مـن غـيـرهـم إحـسـاسـا بـالـرضـا عـن أنفسهم ،تطورةلما

 ،لعاطفيةاحياتهم  حكم فيا يدفع إنتاجهم قدما إلى األمام. أما من ال يستطيعون التبم ةليالسيطرة على بنيتهم العق

لتمتع من ا نعهمتمو ،فنراهم يدخلون في معارك نفسية داخلية تدمر قدرتهم على التركيز في مجاالت عملهم

 (Goleman,1998,58. p) .بفكر واضح
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ا ر أن هذاعتبا وشخصيته، وعلىاهمة في صقل مهاراته في بناء االنسان والمسة دور الجامعوانطالقا من 

ثر في عنصر مؤكتوجب النظر في أهمية الذكاء العاطفي  فيها، ةواإلداري ةادر العلميوالدور يستند إلى الك

 الكوادر.فعالية أداء هذه 

 الدراسات السابقة 1.1.1

ة لعربيفي في البيئة اسوف نتطرق إلى ملخص لبعض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الذكاء العاط

 واألجنبية:

  العربية:الدراسات  1.1.1.1

 

 (:2020) رأس الكافو أنساعد دراسة 

ئية الستشفامساهمة الذكاء الوجداني في تحسين األداء الوظيفي بالمؤسسة العمومية ا الدراسة:عنوان 

 .بتنس "زيغود يوسف"

ي تحسين مته فاء الوظيفي ومدى مساهتهدف الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء الوجداني واألد

 200 سة مناألداء الوظيفي بالمؤسسة العمومية االستشفائية "زيغود يوسف" بتنس ، تكونت عينة الدرا

ة ومكانية ضمن حدود زمانيلقياس الذكاء الوجداني،  2001نموذج دانيال جولمان  اعتمادموظف حيث تم 

ود إلى وج توصلت الدراسةبتنس  _ الجزائر ( ود يوسف" بالمؤسسة العمومية االستشفائية "زيغ()2020)

م جراء أياإرورة ضأثر ذو داللة إحصائية ألبعاد الذكاء الوجداني على األداء الوظيفي، توصي الدراسة بـ: 

رات ل مهادراسية وملتقيات تكوينية للموظفين بالمؤسسة العمومية االستشفائية زيغود يوسف بتنس حو

اني اء الوجدالذك تي من شأنها أن تساهم في تحسين األداء الوظيفي، التركيز على أبعادالذكاء الوجداني ال

 .وتوظيفها ضمن نماذج تقييم األداء الوظيفي واختبارات التوظيف والترقية بالمؤسسة

 

  (:2019) الحراصي سعيدبن إبراهيم ودراسة 

لطلبة  ماعيةجتالدة الدراسات الماسي قتها بالتحصيل الدراالأبعاد الذكاء العاطفي وع عنوان الدراسة:

 محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان

على التحصيل الدراسي _ن لماحسب نظرية جو_قة أبعاد الذكاء العاطفي الهدفت الدراسة إلى الكشف عن ع

 380من حيث تم أخذ عينة مكونة  جتماعية لطلبة محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.الدة الدراسات الما
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في هذه الدراسة ضمن الحدود الزمانية والمكانية  با وطالبة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليليطال

ة إحصائية اللقة ذات دالأسفرت نتائج الدراسة عن وجود ع()محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان( ، 2019)

 جتماعية،الالدراسات ا دةامللجميع أبعاد الذكاء العاطفي نحو التحصيل الدراسي (a=0.001)عند مستوى 

عد التعاطف مع بالذكاء العاطفي كما أظهرت النتائج ارتباط ( ، 0.26) حيث بلغت قوة االرتباط فيما بينها

ومع الوعي (.0.87) جتماعية بمقدارالمهارات الا ( ومع0.89إدارة العواطف بمقدار )  ،ومع (0.89(بمقدار

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة .( 0.81) مقدار،ومع التحفيز الذاتي ب (0.83) الذاتي بمقدار

ي الدراسة وتوص( للتحصيل الدراسي تبعا لمتغير الصف الدراسي ،  a=0.05إحصائية عند مستوى )

 .يالدراسيجابية نحو التحصيل القته االالذكاء العاطفي لدى الطلبة، لع بضرورة تنمية

  (:2019عفيفي )دراسة 

الل خليج خالذكاء العاطفي على األداء الوظيفي للعاملين في بنك سورية وال رعنوان الدراسة: أث

 2019عام

ل قياس ن خالهدفت الدراسة الى اكتشاف تأثير الذكاء العاطفي على األداء الوظيفي للعاملين في البنك م

 ظف،مو 45 التي حددها جولمان، تألفت عينة الدراسة من مستويات الذكاء لدى العاملين بأبعاده الخمسة

بنك ) (2019)واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ضمن الحدود الزمانية والمكانية 

طفي كاء العاين الذومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود عالقة طردية إيجابية ب والخليج(،سورية 

ة ت الدراستوصل اوالعمر، بينمة بين الذكاء العاطفي إضافة الى وجود عالق الوظيفي.بأبعاده الخمسة واألداء 

 فية(الوظي جةالعلمي، الدر الخبرة، المؤهلسنوات  )الجنس،لعدم وجود عالقة بين الذكاء العاطفي وكل من 

ريا نك سوبوانتهت بمجموعة من التوصيات أهمها االهتمام بالجوانب النفسية واالجتماعية للعاملين في 

  .التدريبيةلى بعد التعاطف في الدورات والخليج والتركيز ع

 

 ( 2018دراسة أبو الخير:) 

لة الذكاء العاطفي وعالقته بتحسين أداء مديري المدارس في المرح الدراسة: مستوىعنوان 

 األساسية الدنيا التابعة لوكالة الغوث بمنطقة غرب غزة التعليمية

دى المديرين وعالقته في تحسين مستوى أدائهم من هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي ل

وجهة نظر المشرفين في مدارس المرحلة األساسية الدنيا في منطقة غرب غزة التعليمية التابعة لوكالة الغوث 

وتكونت عينة الدراسة من المشرفين التربويين في مدارس المرحلة األساسية في غرب محافظة غزة وتم ، 
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()منطقة غرب غزة التعليمية ( 2018ي التحليلي ضمن الحدود الزمانية والمكانية )استخدام المنهج الوصف

رحلة األساسية في منطقة غرب موتوصلت الدراسة الى ان مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري مدارس ال

وان ، 66.291 %من وجهة نظر المشرفين كان متوسط بوزن نسبي غزة التعليمية التابعة لوكالة الغوث

، كما تبين وجود عالقة ارتباطية بداللة   71.187 %بوزن نسبي  ى أداء مديري المدارس كان عاليامستو

إحصائية بين مستوى الذكاء العاطفي للمديرين وتحسين مستوى األداء لديهم .وعدم وجود فروق بداللة 

متغيري الجنس وعدد إحصائية لتقديرات افراد عينة الدراسة حول مستوى الذكاء العاطفي للمديرين تعزى ل

 سنوات الخدمة.

  (:2018)م اإلبراهيو عبدهدراسة 

الذكاء  مهاراتالوظيفي لدى رؤساء األقسام في الجامعات األردنية وعالقته ب الدراسة: األداءعنوان 

 االنفعالي

ه القتية وعهدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى األداء الوظيفي لدى رؤساء األقسام في الجامعات األردن

اختيارهم  أعضاء هيئة التدريس تم عضوا من (344، تكونت عينة الدراسة من )الذكاء االنفعاليبمهارات 

الجامعات )( 2018لمكانية )الحدود الزمانية وا (، ضمن3446عددهم )من مجتمع الدراسة البالغ  عشوائيا

نفعالي ذكاء االوال داء الوظيفيمن مستوى األ كلوتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها: أن األردنية( 

داء ين األجاء بدرجة متوسطة. كما أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة موجبة وذات داللة إحصائية ب

 النفعاليكاء االوظيفي والذكاء االنفعالي. وأوصى الباحثان بضرورة تدريب رؤساء األقسام على مهارات الذ

 م ومبادئغرس قيلاألقسام في الجامعات، وذلك بتهيئة المناخ المناسب لتطوير مستوى األداء الوظيفي لرؤساء 

 .مهارات الذكاء االنفعالي من خالل عقد الدورات والندوات والمحاضرات الهادفة

  (:2015الدّرة )دراسة 

 القطاع دور الذكاء العاطفي في تحسين فاعلية فرق العمل: دراسة ميدانية على الدراسة:عنوان 

 نيدالمصرفي األر

دور  األردني، وتحديدتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي في القطاع المصرفي 

مجتمع الدراسة من المدراء ورؤساء األقسام ومقدمي  تكون فاعلية فرق العمل، الذكاء العاطفي في تحسين

 العاطفي لدىتوى الذكاء سة إلى أن مسالخدمة العاملين في القطاع المصرفي األردني، وتوصلت الدرا

استخدام العواطف  هو بعد وأن أكثر أبعاده ممارسة من قبل العاملين، العاملين في القطاع المصرفي مرتفع

كما أظهرت النتائج أن درجة فاعلية فرق العمل  بعد إدراك العواطف وفهمها. وأخيراإدارة العواطف بعد يليه 
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نمط قيادة الفريق ثم الثقة في الفريق  فاعلية هو العمل ل فرقفي القطاع المصرفي مرتفعة وأن أكثر عوام

كما تبين وجود تأثير طردي لبعدي الذكاء العاطفي )إدراك العواطف وفهمها، إدارة  الفريق.تماسك  وأخيرا

العواطف( في كل من نمط قيادة الفريق وتماسك الفريق، بينما تبين وجود تأثير طردي لكافة أبعاد الذكاء 

 .ي )إدراك العواطف وفهمها، إدارة العواطف، استخدام العواطف( في ثقة الفريقالعاطف

 األجنبية:الدراسات  1.1.1.2

  دراسةRanjdoost (2020:)  

ت ستشفيامالعالقة بين الذكاء الروحي والذكاء العاطفي مع أداء الممرضات في دراسة  عنوان الدراسة:

 2018تبريز عام 

د اشتمل لق ،اتالممرضة بين الذكاء الروحي والذكاء العاطفي وبين أداء العالق الغرض من هذا البحث، دراسة

ث تم يز حيالمجتمع االحصائي لهذه الدراسة التطبيقية الوصفية المترابطة على جميع ممرضات مدينة تبر

ذكاء طفي، والتم استخدام جمع البيانات عن طريق االستبيانات بما في ذلك الذكاء العا، منهن 360اختيار 

دار ومن أجل تحليل البيانات تم استخدام معامل ارتباط بيرسون واالنح ،ظيفيلوداء األوالروحي ا

ت ان هناك اظهرت الكشوفا( إيرانمستشفيات تبريز في )( 2020ضمن الحدود الزمانية والمكانية ). الخطي

بين  كذلكوممرضات عالقة ذات داللة احصائية بين مكونات الذكاء الروحي والذكاء العاطفي وبين اداء ال

 .مكونات الذكاء العاطفي وبين مكونات الذكاء الروحي لدى الممرضات

اطفي ذكاء العل النظراً لنتائج هذه الدراسة يمكن القول ان هناك امكانية ارتفاع نسبة اداء الممرضات من خال

ء أدا لى تحسينوالذكاء الروحي؛ ذلك ألن مهارات الذكاء الروحي والعاطفي سيكون لها تأثير كبير ع

ت، الممرضات الوظيفي وتحسين جودة خدمة المرضى ورعايتهم. اذن يجب أن يتبنى مدراء المستشفيا

 .سياسات مناسبة لتعزيز الذكاء الروحي والعاطفي لدى الممرضات

  2019)دراسة  ,(Gong et al: 

" The Influence of Emotional Intelligence on Job Burnout and Job 

Performance" 

 .تأثير الذكاء العاطفي على اإلرهاق الوظيفي واألداء الوظيفيعنوان الدراسة: 

دور الذي الو .األداء الوظيفي واإلرهاق الوظيفيالذكاء العاطفي على  الغرض من البحث دراسة تأثير

خالل  موظفًا من مختلف المؤسسات من 450شملت هذه الدراسة  .في هذا التأثير النفسي التكوينيلعبه 
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لتحليل البيانات.  AMOS 23.0و SPSS16.0تم استخدام برنامجي  الدراسة،هذه  ياالستبيانات. ف

تضمنت عناصر التحليل اإلحصائي ما يلي: اإلحصاء الوصفي، وتحليل االرتباط، واختبار التنوع في 

المشاركون موظفين وكان )( 2019ضمن الحدود الزمانية والمكانية ) التركيبة السكانية ومتغيرات البحث.

بمقاطعة  تشين داوفي عدد من الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة في منطقة 

 النتائج هي كما يلي:. (الصين دونغ،شان 

ا رتبط سلبً وي في،الوظيالنفسي واألداء  التكوين( الذكاء العاطفي للموظفين له تأثير تنبؤي إيجابي على 1)

 .الوظيفيباإلرهاق 

اء ى األدبؤي إيجابي علالنفسي له تأثير تنبؤي سلبي على اإلرهاق الوظيفي وتأثير تن التكوين( 2)

 .الوظيفي

 .يواألداء الوظيفالنفسي دوًرا وسيًطا في العالقة بين الذكاء العاطفي التكوين ( يلعب 3)

 ا بالنسبةأم ي.ال السلوك التنظيمقد تساهم نتائج هذه الدراسة في تطوير نظريات الذكاء العاطفي في مج 

اع ي ارتفوسيؤد النفسي، تكوينهمفإن تحسين الذكاء العاطفي للموظفين سيساعد على تحسين  للمؤسسات،

 النفسي إلى أداء وظيفي إيجابي وتقليل اإلرهاق الوظيفي. التكوين

 ( 2017دراسةAkhtar et al.,) 

"The Effect of Emotional Intelligence on Employee’s Job Performance: the 

Moderating Role of Perceived Organizational Support " 

ي لتنظيمالذكاء العاطفي على األداء الوظيفي للموظف: الدور الوسيط للدعم ا الدراسة: تأثيرعنوان 

 الملحوظ

القة بين الذكاء العاطفي الغرض من هذا البحث هو التحقيق في الدور الوسيط للدعم التنظيمي المتصور في الع

موظفًا يعملون في البنوك الموجودة  316واألداء الوظيفي. تم جمع البيانات من خالل استبيان من عينة من 

لمعرفة االرتباط وتحليل  IBM SPSS Statistics 20تم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام ،في إسالم أباد 

ضمن العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة . ة أداة البحث ، وقوةاالنحدار بين متغيرات الدراسة ، وموثوقي

تشير النتائج إلى أن الذكاء العاطفي له  ( البنوك الموجودة في إسالم أباد( )2017الحدود الزمانية والمكانية )

ذكاء العاطفي العالقة بين ال ضبطوأن الدعم التنظيمي الملحوظ ي تأثير إيجابي على األداء الوظيفي للموظف ،
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واألداء الوظيفي بحيث تصبح العالقة بين الذكاء العاطفي واألداء الوظيفي أقوى / إيجابية عندما يكون الدعم 

 التنظيمي المتصور مرتفعًا.

  دراسة((Mahdinezhad et al , 2017 

"Emotional Intelligence and Job Performance: A Study among Malaysian 

Administrators" 

 الذكاء العاطفي واألداء الوظيفي: دراسة بين المسؤولين الماليزيين عنوان الدراسة:

ن في كاديمييين األتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العالقة بين الذكاء العاطفي واألداء الوظيفي بين اإلداري

ا تم استخدام اإلحصاء أكاديميً  إداريًا 196من  من عينة مكونة م جمع البيانات باستخدام االستبياناتتو ماليزيا.

كانية والم ضمن الحدود الزمانية .الوصفي للتحقق من قوة العالقة الخطية بين الذكاء العاطفي واألداء

عاطفي ذكاء الأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن الو في ماليزيا( ن)اإلداريين األكاديميي (2017)

 يفي. يرتبط ارتباًطا إيجابيًا باألداء الوظ

ة الجتماعياالعوامل  نهناك العديد مبين المسؤولين األكاديميين، العاطفي الذكاء تعزيز ل هتشير النتائج إلى أن

ن ية والذيلعاطفالمساهمة، مثل تطوير مجموعة جديدة من اإلداريين ذوي الكفاءة العالية من ذوي المهارات ا

 اء العاطفيالذكتالك امن لمقالة إلى أي التعليم العالي. تشير ايمكنهم إدارة المواقف المتغيرة في الذكاء العالي ف

 فيما يتعلق باختيارهم وتوظيفهم عبر مؤسسات التعليم العالي. المدراء يدعم

 ( دراسةDhani et al , 2016:) 

"Relationship between Emotional Intelligence and Job Performance: A 

Study in Indian Context" 

 .العالقة بين الذكاء العاطفي واألداء الوظيفي: دراسة في السياق الهندي الدراسة: عنوان

اإلدارة المتوسطة  لدىالهدف من هذه الدراسة هو فحص العالقة بين الذكاء العاطفي واألداء الوظيفي 

)البنوك، قطاعات مختلفة في الهند من  مدير 685، عينة هذه الدراسة تشمل المستوى في المنظمات الهندية

تم إجراء تحليل االرتباط واالنحدار إليجاد ، الطاقة، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات واإلعالن(

)اإلدارة متوسطة المستوى  (2016ضمن الحدود الزمانية والمكانية ) العالقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة.
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اإلدراك  ان الذكاء العاطفي مع جميع مكوناته؛المتعلقة بية وفقًا للتنبؤات النظر في الهند( وكانت أهم النتائج:

العاطفي والتقييم العاطفي والتنظيم العاطفي مرتبطًا بشكل كبير بجميع مؤشرات األداء الوظيفي، بما في ذلك: 

 إلى أن الموظف ذو الذكاء العاطفي النتائج تشيرحيث االلتزام بالمواعيد والكفاءة والدقة والعمل الجماعي. 

وكفاءة بالمقارنة مع أولئك الذين حصلوا على درجات  ةدقوأكثر العالي يكون أفضل في العمل الجماعي 

تساهم الدراسة الحالية في مجموعة متزايدة من األدبيات التي تسعى إلى إيجاد  .منخفضة في الذكاء العاطفي

ء العاطفي هو أحد أفضل مؤشرات التنبؤ العالقة بين الذكاء العاطفي واألداء الوظيفي، مما يشير إلى أن الذكا

 . يالوظيفاألداء ب

 التعقيب على الدراسات السابقة: 1.1.1.3

 

 داء واأل بين الذكاء العاطفي ذات داللة إحصائية أجمعت جميع الدراسات السابقة على وجود عالقة

 ،Gong et al) , 2019(، )2019علي حسين عفيفي ) دراساتالوظيفي. حيث أشارت كل من 

(2017 Akhtar et al.,) ،((Mahdinezhad et al , 2017لسابقين على أن العالقة بين المتغيرين ا

( 2019كما أشارت دراسة ميكائيل إبراهيم وسيف بن درويش الحراصي ) إيجابي.تتمثل بوجود أثر 

 ة،ماعيالجتاهارات الم التعاطف،إدارة  )التعاطف،الى تباين في تأثير أبعاد الذكاء العاطفي المتمثلة بـ 

 .لطلبة محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمانعلى األداء الوظيفي  التحفيز( الذاتي،الوعي 

 ا راسات تبعالد نتائج وفيما يتعلق بوجود عالقة بين المتغيرات الديموغرافية والذكاء العاطفي، اختلفت

ي راسة علد اشارت ،العمركل من متغير الذكاء العاطفي ومتغير  يخص العالقة بين للمتغيرات، فبما

سة أحمد درا بينما أكدت المتغيرين،لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  (2019حسين عفيفي )

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنسعلى ( 2018غنيم أبو الخير )

  اف أس الك(، دراسة أنساعد ور2018دراسة عبده واالبراهيم ) التالية:أوصت كل من الدراسات

( على أهمية التدريب 2019عفيفي )( و2019درويش الحراصي ) بن(، دراسة إبراهيم و2020)

ذكاء هارات المية مواجراء أيام دراسية للموظفين واالهتمام بالجوانب النفسية واالجتماعية للعاملين لتن

 العاطفي وبالتالي الوصول ألداء وظيفي أفضل.

  ت السابقة في الحدود الزمانية والمكانية حيث سيتم ألول مرة التطرقتختلف هذه الدراسة عن الدراسا 

الدولية الخاصة للعلوم  لدراسة أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظيفي ضمن جامعة الرشيد

 حيث السابقة للدراسات امتدادا   الدراسة ولكن تعتبر هذه.2020في سوريا خالل العام  والتكنولوجيا
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 الدراسات من االستفادة تم وقد الموظفين، أداء على الذكاء العاطفي أثر تحديدل الدراسة هذه تمت

 تفسير في المساعدة إلى باإلضافة االستبيان وصياغة الفرضياتوتحديد  المشكلة تحديد في السابقة

 النتائج

 مشكلة الدراسة: 1.1.2

 ،سلوكهم ثير فيالطلبة والتأدورا أساسيا في تكوين شخصيات  المتمثلة بالجامعات تلعب المؤسسات التعليمية

على  العملواألمر الذي يلقي على عاتق هذه المؤسسة مسؤولية كبيرة اتجاه التحسين المستمر في أداءها 

 المؤثرة في أداء الكادر العلمي واإلداري في الجامعات.البحث في المهارات 

ى لذي أدى الاألمر ا، االجتماعي في السلوك الذكاء العاطفيمهارات الدور الذي تلعبه أهمية وبالنظر في 

 .خاصة هاالكادر العلمي واإلداري في ضمن المؤسسات التعليمية عامة وعلىضرورة تسليط الضوء عليها 

لية الدو شيدة الرلمعرفة أثر الذكاء العاطفي على الكادر العلمي واإلداري في جامع تقرر اجراء هذه الدراسة

 Goleman (,p.5ال عاطفيالتي صاغها جولمان للذكاء الخمسة لألبعاد ووفقا  .الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

1998:) 

 الوعي بالذات -1

 تنظيم الذات -2

 الذات()تحفيز  الدافعية -3

 التعاطف -4

 المهارات االجتماعية  -5

 التالي:لمشكلة البحث على الشكل  األول التساؤل الرئيسيصياغة  عليه تم وبناءً 

 يد؟الرشوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جامعة هل يؤثر الذكاء العاطفي على األداء ال .1

 التالية: التساؤالت الفرعيةويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي 

 ؟هل يؤثر تنظيم الذات على األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جامعة الرشيد 1.1

 ؟رشيدعلى األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جامعة ال يؤثر الوعي بالذاتهل  1.2

 الدافعية على األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جامعة الرشيد؟ هل تؤثر 1.3

 التعاطف على األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جامعة الرشيد؟ هل يؤثر 1.4
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 د؟ة الرشيعلى األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جامع المهارات االجتماعيةؤثر ل ته 1.5

 :يسي الثانيالتساؤل الرئ

ت لمتغيراافي جامعة الرشيد باختالف  هل يختلف مستوى الذكاء العاطفي للكادر العلمي واالداري .2

 الديمغرافية؟ 

 

 :فرضيات الدراسة 1.1.3

ادر العلمي يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء العاطفي على أداء الك :H1: األولى الفرضية الرئيسية

 .2020واإلداري في جامعة الرشيد 

 تفرع هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:وي

H1.1ي جامعة اري فعلى األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلد لتنظيم الذات : يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 .2020الرشيد للعام 

H1.2ي جامعة اري فعلى األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلد للوعي بالذات : يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 .2020رشيد للعام ال

H1.3 ة الرشيدي جامعفعلى األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري  للدافعية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 .2020للعام 

H1.4 ة الرشيدي جامععلى األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري ف للتعاطف: يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 .2020للعام 

H1.5 اري في ي واإلدعلى األداء الوظيفي للكادر العلم للمهارات االجتماعيةداللة إحصائية : يوجد أثر ذو

 .2020جامعة الرشيد للعام 

معة الرشيد في جا يختلف مستوى الذكاء العاطفي للكادر العلمي واالداري  H2:الثانيةالفرضية الرئيسية 

 .العلمي( المؤهل ،الخبرة تالعمر، سنوا )الجنس،باختالف المتغيرات الديمغرافية 
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 :الدراسة وأهداف أهمية 1.1.4

 يمكننا أن نبرز أهمية الدراسة من الناحية العلمية والعملية، كما يلي:

  :األهمية العملية 

أهميته  ن حيثميعد الذكاء العاطفي من المداخل اإلدارية الحديثة، وقد لفت هذا المدخل نظر الباحثين 

دى ضمن نطاق اح كما ان تركيز الدراسة لى المنظمات،وأثره الواضح على الموظفين وبالتالي ع

ي دور ف أهمية مضاعفة، لما لهذا النوع من المؤسسات من الدراسةالجامعات )جامعة الرشيد( يعطي 

 التنمية مة فيتنمية المجتمع، وألثر الكادر العلمي واإلداري فيها على سلوك الطلبة وبالتالي المساه

 المجتمعية.

 األهمية العلمية : 

ى تسليط جة الالمتعلقة بالذكاء العاطفي في سوريا والحا ا نظرا لقلة الدراساتأهميته تستمد الدراسة

 الضوء على هذا المفهوم والذي يعد حديثا نوعا ما على بعض المنظمات.

 أهدافها كما يلي: بضرورتها، تحددتألهمية الدراسة والتعريف  بالنظرو

 همية2ام د للعداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جامعة الرشيبيان أثر الذكاء العاطفي على األ .1

020. 

 .2020ام يد للعبيان أثر تنظيم الذات على األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جامعة الرش  1.1

 .2020عام شيد للبيان أثر الوعي بالذات على األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جامعة الر  1.2

 .2020لعام لان أثر الدافعية على األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جامعة الرشيد بي  1.3

 .2020لعام بيان أثر التعاطف على األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جامعة الرشيد ل  1.4

ام رشيد للعلمعة ابيان أثر المهارات االجتماعية على األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري في جا  1.5

2020. 

تالف يد باخفي جامعة الرش ف مستوى الذكاء العاطفي للكادر العلمي واالداريختالبيان أثر ا .2

 العلمي( المؤهل الخبرة، تالعمر، سنوا المتغيرات الديمغرافية )الجنس،
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 متغيرات الدراسة: 1.1.5

 : أداء الموظفينالمتغير التابع

 عناصره في: : الذكاء العاطفي، وتتمثلالمتغير المستقل

 الوعي بالذات 

 تنظيم الذات 

 الدافعية 

 التعاطف 

  المهارات االجتماعية 

 دراسةنموذج متغيرات ال 1.1.6

 ( المتغيرات المستقلة والمتغير التابع1شكل رقم )

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من اعداد الباحث

 

 الدافعية

الوعي 

 بالذات
 التعاطف

تنظيم 

 الذات

المهارات 

 االجتماعية

الذكاء 

 العاطفي

 ء الوظيفياألدا
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 :اوعينته مجتمع الدراسة 1.1.7

اسة على الدر . فاشتمل مجتمعالدراسة لية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا لتطبيقاختيرت جامعة الرشيد الدو

نة غير عشوائية ( موظفا، وتم اختيار عي175الكادر العلمي واإلداري العاملين بدوام كامل والبالغ عددهم )

ناًء بم العينة حجيد لعدم إمكانية الوصول لجميع مفردات المجتمع ومنها تم اختيار العينة الميسرة، حيث تم تحد

لدراسة كانت موظف. وأن نسبة االستجابة إلجمالي عينة ا 70 أي ؛استبياناتما ُسمح للباحثة بتوزيع  على

رات المتبقية ( استمارة لم تُسترجع، وبذلك فإن عدد االستما2( وهي نسبة محققة للهدف، أذ هناك )%97.1)

 ( استمارة.68والتي مثلت عينة الدراسة كانت )

 

 :الدراسة منهج 1.1.8

وية ات الثانلبيان، وقد تم الحصول على اتنتاجي السببي في اعداد هذه الدراسةتم االعتماد على األسلوب االس

ا ي، أممن خالل استعراض ما جاء في الدراسات واألبحاث السابقة التي تناولت موضوع الذكاء العاطف

عد نياً، وبلكترواان تم توزيعه واالجابة عليه البيانات األولية فقد تم الحصول عليها عن طريق اجراء استبي

توصيات وتفسيرها لوضع الأجل الحصول على النتائج  من SPSSجمع البيانات تم االعتماد على برنامج 

 .هذه النتائجوفقا لالمناسبة 

 

 : الدراسة حدود 1.1.9

 وريا.وجيا في سكنوللتالدولية الخاصة للعلوم وا الحدود المكانية: تم اجراء هذه الدراسة في جامعة الرشيد 

 :2020في  تم انجاز هذه الدراسة الحدود الزمانية. 

 :المقدر رشيد وأُجريت الدراسة على عينة األساتذة والموظفين الدائمين في جامعة ال الحدود البشرية

 ( أستاذا. 70عددهم ب )
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 دراسةمصطلحات ال 1.1.10

 

 الذكاء العاطفي:

ل إلى الوصوو بدقة،التفكير. ويشمل القدرة على إدراك العواطف  القدرة على التفكير في العواطف لتعزيز

نعكاسي ار بشكل وتنظيم المشاع العاطفية،وفهم المشاعر والمعرفة  التفكير،المشاعر وتوليدها للمساعدة في 

    .لتعزيز النمو العاطفي والفكري

(Mayer،Salovey & Caruso 2000 ، 197.ص) 

 

 

 األداء الوظيفي:

و يشبع الفرد بها بها، أ قيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية التي يتحققهو درجة تح

  .متطلبات الوظيفة

20،ص. 2001محمد،  (



15 
 

 الفصل الثاني .2

 _إطار نظري الذكاء العاطفي 2.1
 

 :تمهيد

ش هذا يناق ، كذلكالتي اختلفت وفقا للباحثينلمتعددة للذكاء العاطفي لتعاريف ايتطرق هذا المبحث ل

 .عاطفيعلى أهمية الذكاء ال ، ويسلط أيضا الضوءواختالفهاالذكاء العاطفي مكونات وأبعاد المبحث 

 لذكاء العاطفي:ا مفهوم 2.1.1

ً و ،لمعرفيةه اعملياتتبعا لبنيته أو اختالف اهتمامات العلماء والباحثين في النظر الى الذكاء إن  ألن  نظرا

ذه ، هفاضإضافة الى أن مصطلح الذكاء العاطفي رحب وفض ونتائجه، الذكاء ال يُدرك مباشرة بل بآثاره

 ا: أهمه العوامل أدت الى اختالف تعريف الذكاء العاطفي بين العلماء، وفيما يلي نستعرض بشكل موجز

الزمة رد، والالذكاء العاطفي بأنه مجموعة من المهارات العاطفية التي يتمتع بها الف جولمانعرف 

 (Goleman, 1995: p 271) المختلفة.اعالت المهنية وفي مواقف الحياة للنجاح في التف

تتضمن  جتماعيالـذكاء العـاطفي بأنـه: يمثـل مجموعة من عناصر الذكاء اال فعرفا وماير سلوفي أما

ـذه هخدام القدرة على قيام الفـرد بـالتحكم فـي عواطفه وأحاسيسه هو واآلخرين والتمييز بينها واست

  ) .١٢-٦ص :٢٠٠٧ات لتوجيـه تفكيره وأعماله وتصرفاته. )شابيرو،المعلومـ

 

عية بمجموعة من السمات والصفات الشخصية والمهارات االجتما (Stewart,J) ستيوارت عرفهو

ثم  ن، ومنثم مشاعر وعواطف األخري ، التي تمكن اإلنسان من تفهم مشاعر وعواطف ذاته أوال،والعاطفية

 .(50، ص2013)حسين ، شيد حياته المهنية واالجتماعية انطالقا من تلك المهارات.يكون أكثر قدرة على تر

 

ه ه ومشاعرنفعاالتالمصدر بأنه "قدرة الفرد على االنتباه واالدراك الصادق ال عبد العظيمفيما يعرفه 

لتحكم وامها ووضوح وضبطها وتنظيالذاتية وانفعاالت ومشاعر االخرين والوعي بها وفهمها وتقديرها بدقة 

لي االنفعا تواصلتحسين مهارات الفيها وتوجيهها واستخدام المعرفة االنفعالية وتوظيفها لزيادة الدافعية و

م " حياته في شتى جوانب واآلخرينللفرد  وير العالقات االيجابيةوالتعامل االجتماعي مع االخرين وتط

 .(589 ، ص2007)المصدر ،
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 فعاالتهمعرفة مشاعره وان اء العاطفي في قدرة الشخص علىذكال فقد حصر مفهوم السمادونيأما 

رين الخاصة كما تحدث بالضبط ومعرفته بمشاعر االخرين وقدرته على ضبط مشاعره وتعاطفه مع االخ

 (.41، ص2007،)السمادوني واالحساس بهم وتحفيز ذاته لصنع قدرات ذكية ".

 

ة لصفات الشخصياانه عبارة عن مجموعة من وعلى ضوء ما سبق يمكننا تعريف الذكاء العاطفي على 

كون ثم ي ومن والمهارات االجتماعية والوجدانية التي تمكن الشخص من تفهم مشاعر وانفعاالت االخرين.

 قدرة على ترشيد حياته النفسية واالجتماعي انطالقا من هذا المهارات. أكثر

 

 نماذج الذكاء العاطفي: 2.1.2

وم المفه طفي ظهور عدد من النظريات التي تحاول تفسير هذاصاحب االهتمام بمفهوم الذكاء العا

ات لتفسيرحيث تعدد الباحثين ينشأ عنة ظهور عدد من النظريات وا ؛الحديث كعادة أغلب العلوم الحديث

 لعاطفي،ذكاء الا هناك مدخالن لقياس إنيمكن القول عالم وباحث لهذا المفهوم، و للمفهوم باختالف نظرة كل

 وكسمة شخصية.كقدرة عقلية 

 ضمن هذا يندرجالمدخل األول يعالج المعلومة الوجدانية التي تتمركز حول المهارات العاطفية القاعدية. و

 .وسلوفيالقسم اسهامات كل من ماير 

 .Dalip Singhيتمركز حول السمات الشخصية وتمثل بنموذج  أما المدخل الثاني يُعرف بنموذج السمات،

 اون-بار ويتمثل في نموذجباسم النموذج المختلط، رف عُ المدخلين السابقين  كما ظهر مدخل ثالث يجمع

 ونموذج جولمان.

 :النماذج المتمركزة حول المعلومة الوجدانية 

 وضعياتمن المهارات المرتبطة بعالج وإدارة جميع الهذا النموذج يعتبر الذكاء الوجداني كمجموعة 

 والحاالت الوجدانية وأهمها:

 :Mayer et Salovey سلوفيونموذج ماير 

يركز هذا النموذج على استخدام وتكييف االنفعال بحيث يكون لدى الشخص القدرة على حل مشكالته والتكيف 

الفهم الوجداني،  االندماج السيكولوجي، االدراك الوجداني، ، ويتكون من أربعة عناصر هي:بفعالية مع محيطه
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ر للعديد من األبحاث والمنشورات ويتميز بقاعدة نظرية متينة الضبط الوجداني. ويعتبر هذا النموذج مصد

 (.600ص ،2007)المصدر، وسند قوي في المجاالت األساسية والتطبيقية.

 أدواته:

 :مقاييس التقييم الذاتي -أ

 ( مقياس السماتTMMS )Trait Meta-Mood Scale  ء يقيس مستويات الذكا ،عبارة 48يتكون من

 الوضوح، إدارة الوجدان. االنتباه، من ثالثة عوامل:ن الوجداني الذاتي، ويتكو

 ( اختبار التقرير الذاتيSRRI): Self-Report Inventory مل الذاتية يتكون هذا االختبار من العوا

تم تقليصه عبارة و 62والعوامل البينية )بين األشخاص(، في بدايات استخدامه تشكل من  الشخصية()

دان، إدارة اإلدارة الذاتية للوج عوامل: االدراك الوجداني، ةاربععبارة الحقا ويتكن من  33الى 

 استخدام الوجدان. انفعاالت االخرين،

 

 مقاييس المهارة واألداء: -ب

 ( سلم الذكاء الوجداني المتعدد العواملMEIS )Multifactor emotional intelligence scale: 

  .Mayer et al) .ج، الفهم، ضبط االنفعاالتاالدراك، االندما عوامل: 4عبارة تقيس  402يتكون من 

1999, p 407) 

 ( اختبارات الذكاء الوجدانيMSCEIT)test    emotional intelligence عبارة  141يتكون من

مدرجات تقيس القدرات المعرفية انطالقا من محورين رئيسيين هما  8تتوزع على أربعة فروع ومن 

ن أربعة عوامل أساسية، حيث يتمركز مجال الخبرة في القدرة على الخبرة واالستراتيجية والتي تتشكل م

التعرف على االحاسيس واستخدامها لتسهيل عملية التفكير والتأمل، أما مجال االستراتيجية فإنه يتمركز 

-Brackett et Salovey, 2006,p37) حول المهام المتعلقة باالستدالل وفي فهم االنفعاالت وادارتها.

38). 

 

 السمات الشخصية: نموذج 

ل وسمات ا ميووفيه ال يشمل الذكاء العاطفي فقط القدرات العقلية المرتبطة بالذكاء والعاطفة، ولكن أيض

 (Mayer et al.,1999,p309الشخصية األخرى مثل الدوافع والتواصل االجتماعي )
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 :Dalip Singhنموذج 

طفي هو ، الذكاء العا(singh,2006,p123-124)نموذجه معتمدا على التعريف التالي  Dalip Singhوضع 

ة ات والبيئل الذاستجابة الفرد المالئمة والناجحة للمثيرات االنفعالية واسعة التنوع والتي تتحرك من داخ

 في نموذجه من ثالثة أبعاد نفسية هي:المحيطة، حيث يتشكل الذكاء العاطفي 

 القدرة أو الكفاية العاطفية .1

 النضوج العاطفي .2

 العاطفية  الحساسية .3

 

 ختلطالنموذج الم: 

للنجاح  لالزمةاواالجتماعية التي يتمتع بها الفرد يعرف بأنه مجموعة من المهارات والكفايات االنفعالية 

نماذجه  را، وفيماوانتشا الرؤية التي يقوم عليها هذا النموذج تتميز بأنها أكثر عموميةكما أن المهني في الحياة. 

التأكيد،  ية المستقرة والمهارات االنفعالية والمتغيرات الشخصية )التعاطف،تركز على السمات السلوك

 واالندفاع ...الخ(، أهم هذه النماذج:

 :BAR-ON (EQ- I )The emotional Quotient Inventoryأون  –بار نموذج

الصعوبات التي تمنح الفرد القدرة على التكيف مع نموذج من القدرات االنفعالية الشخصية واالجتماعية 

-Barالمحيطة والضاغطة وتحدد مدى فاعليته في الفهم والتواصل مع االخرين لمواجهة المشاكل الحياتية )

on,2001,p33.) 

لوجداني عبارة وسلم إجابات حسب نموذج ليكرت يقدم تقديرات لمستوى الذكاء ا 133يتكون النموذج من 

كون من جوانب، كل جانب يت 5تقدير يتكون من  والعاطفي واالجتماعي للمشاركين، ويسمح بالحصول على

 سلسلة من المهارات النوعية وهي:

 ام.مهارة المزاج الع ، مهارة إدارة الضغوط،تكييفيهمهارات شخصية، مهارات اجتماعية، مهارات 

 مكونا لقدراتاتكامال واتساعا، حيث يضيف لنموذج  أكثرينظر هذا النموذج الى الذكاء الوجداني من منظور 

 (.66ص ،2006هاما هو المكون االجتماعي )رزق هللا، 

نية حة الجسمال الصوقد أثبت هذا النموذج أنه عامل يساعد على التنبؤ بمختلف االشكال السلوكية اإلنسانية مث

 والعقلية والتقدير الذاتي والنجاح في المدرسة والعمل.
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 نموذج )جولمان( للذكاء العاطفي:

وافع اء العاطفي يعتمد على سمات وخصائص شخصية للفرد تشمل قدرات والدقدم )جولمان( نموذج للذك

العلمية، ألدبية واوساط الذاتية والنفسية للفرد، وقدم كتابان كان لهما األثر الكبير في نشر هذا المفهوم في األ

مع الذكاء  ملم(، والكتاب الثاني حمل عنوان )الع١٩٩٥فاألول حمل عنوان )الذكاء العاطفي( وأصدره عام )

ارات م( الذكاء العاطفي بأنه مجموعة المه١٩٩٧م(، وعرف جولمان )١٩٩٨العاطفي( وأصدره في عام )

ي فوعرف  ة،مختلفالعاطفية التي يتمتع الفرد بها وتلزم للنجاح في التفاعالت المهنية وفي مواقف الحياة ال

على وتنا، ومشاعر اآلخرين وتحفيز ذا موضع آخر الذكاء العاطفي بأنه القدرة على التعرف على مشاعرنا

  .إدارة انفعاالتنا وعواطفنا وعالقاتنا مع اآلخرين بشكل فعال

  :أساسية، وهي تخمسة مجاالوبين )جولمان( أن الذكاء العاطفي مكون من 

 ل إلىالوعي بالذات: ويشير ذلك إلى معرفة الشخص لعواطفه وإحساسه بها واستخدامها للوص 

 قرارات مناسبة

 شاعره ره وم: ويشير إلى قدرة الفرد على إدارة أفعالة وأفكا(دارة االنفعاالتإنظيم الذات )ت

 بطريقة متوافقة وبمرونة تحت ظل ظروف ومواقف مختلفة

 ( ز الذاتيحفتالدافعية) هوطموحات هدافهأ: ويشير إلى أن الفرد يعتمد على قوة دفع داخلية لتحقيق 

 لى إدراك ما يشعر به اآلخرين ومعرفة أحاسيسهمالتعاطف: ويشير إلى قدرة الفرد ع.  

 ( التفاعل مع اآلخرينالمهارات االجتماعية) وتشير إلى قدرة الفرد على تكوين عالقات مع :

 .اآلخرين والتفاعل معهم بفاعلية، وإدارتها وبناء روابط اجتماعية جيدة معهم

(Goleman,1997m18 – 57) (Goleman, 1995: 271-286). 

 الذكاء العاطفي ومكوناته:أبعاد  2.1.3

فمنهم من  هناك اختالفات وبدرجات بسيطة تدور بين الباحثين حين تناول هذا المفهوم ومكوناته،

، أال أنها باألغلب ومنه من ذكر أنها قدرات أطلق عليها أبعاد الذكاء العاطفي، ومنهم من أطلق عليها مكونات،

طة بين ات البسيختالفسية للذكاء العاطفي كما سنالحظ، أال إن االتتفق على النقاط الرئيسية أو المكونات األسا

تأكيد بدقة لجزم والننا االباحثين تبين لنا أن العلوم النفسية مثار جدل دائر بين العلماء والباحثين وأنه ال يمك

فها زال يكتنتي مامتناهية بالعلوم المرتبطة باألحاسيس والشعور والعواطف داخل اإلنسان والنفس البشرية وال

 . الكثير من الغموض



20 
 

شاط ي كل نفاإلبعاد الخمسة للذكاء العاطفي كما يراها جولمان والتي يرى أنه يجب أن تتواجد ف

  :فتشمل على ما يلي( ٤١-٤٠: ٢٠٠٣فردي وجماعي، ما ذكرها حسين )

جدانية وإدارة انفعاالتك ومعالجة الجوانب الManaging Emotions (معالجة الجوانب الوجدانية -أ

عامل عالجة وتيفية موالعاطفية(: وهو يعتبر البعد الثاني من األبعاد الخمسة للذكاء العاطفي، ويهتم بك

وافقة كون متتالفرد مع المشاعر التي قد تزعجه أو تؤذيه، والقدرة على التعامل مع المشاعر بحيث 

  .مع المواقف الحالية

 

 ووعي فمعرفة الفرد لعواطفه) :وانفعاالتكفك تعرف على عواطAwareness-Self (الوعي بالذات -ب

الفرد  ي عليهالفرد بذاته وإدراك مشاعره حال حدوثها هو أساس الثقة بالنفس وهو األساس الذي يبن

  .قراراته التي يتخذها في مجمل األمور وشئون حياته التي تتطلب اتخاذ القرارات

 

ر ، كما يعتبتقدم الفرد والسعي نحو دوافعه القدرة على تحفيز الذات(: وهيMotivation (لدافعيةا -ت

هم بكل طموحاتواآلمل محفز ومكون للدافعية لكثير من األفراد مما يجعلهم يتمسكون بتحقيق أحالمهم 

 عزيمة وإصرار

 

ي حين ويعني التفهم فف) :القدرة على التعرف وفهم عواطف اآلخرين) Empathyالتعاطف العقلي -ث

قاته لبعد بعالام هذا قة لذكاء العاطفي بذات الفرد وما يدور في داخلة، أهتاهتمت األبعاد الثالثة الساب

 وجوههموباآلخرين، فهو يعني قراءة مشاعر اآلخرين والتعرف على تعبيراتهم من خالل أصواتهم 

  .وحتى تلميحاتهم

 

اقات ت وصدإدارة انفعاالت اآلخرين(: ويعني كيفية عالقا Social Skills (المهارات االجتماعية -ج

زاعات ت والنالفرد وحسن إدارتها مع اآلخرين والتعامل المجتمع بكل مهارة واقتدار، وحل المشكال

 والقدرة على التفاوض
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 ( أبعاد الذكاء العاطفي وفق دانيال جولمان2الشكل )

 

 

Source: Goleman, Daniel, "Working with Emotional Intelligence", New York, Bantam Books 

1998 ,P.26  

 

 أهمية الذكاء العاطفي: 2.1.4

اب إلى أن هناك أربعة أسب 2000" عام "Chariness( نقال عن 216-214ص  ،2007أشار السمادوني )

 أساسية يكون لمكان العمل وضع منطقي لتحسين القدرات المشتركة مع الذكاء العاطفي وهي:

تي لة قسابأكدت نتائج الدراسات ال إن تلك القدرات مهمة لألداء الفعال في معظم الوظائف، فقد -1

ة ات وجدانيمؤسسة ان حوالي ثلثي القدرات المرتبطة باألداء العالي هي قدر 24أجريت على حوالي 

لي مع جاز العاى اإلنأو اجتماعية كالثقة بالنفس والمرونة والمثابرة، والمشاركة الوجدانية، والقدرة عل

مجال القيادة  بالمية من القدرات الالزمة للنجاح في 90 األخرين وفي مواقع القيادة يكون أكثر من

 قدرات اجتماعية وجدانية في طبيعتها.

 

ألن الكثير من البالغين والراشدين  مهمة؛إن التدخالت في أماكن العمل لتنمية الذكاء االجتماعي تكون  -2

% من البالغين 50 اآلن يدخلون عالم العمل دون القدرات الضرورية للنجاح فيه، وتبين أن أكثر من

الذين يعملون تنقصهم الدافعية للعمل والتعلم للتحسن في وظائفهم، وأن كل أربعة من عشرة من 
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% من هؤالء ليس لديهم تنظيم 19هؤالء ليس لديهم القدرة على العمل الجماعي _التعاوني، كما أن 

 ذاتي عال في عادات عملهم.

 

لسابق م من اين على فهم عملهم؛ الن الكثير منهم لديهإن التدخالت في أماكن العمل تساعد الموظف -3

ق اليا تنفحيركية األدوات والواقعية لتقديم الخبرات التدريبية الضرورية، وقد تبين أن الصناعة األم

ات والمهار بليون دوالر سنويا على برنامج التدريب، وتلك البرامج تركز على القدرات50أكثر من 

 االجتماعية والوجدانية.

 

 دخل فيمعظم الراشدين يقضون معظم ساعات يقظتهم في العمل، فإن مكان العمل يكون موفقا للت -4

س داخل المؤسسة لزيادة الدافعية للعمل وللتناف تنمية قدرات الذكاء العاطفي أكثر من أي مكان أخر؛

ضل أف هو لزيادة اإلنتاجية والترقي الوظيفي، والصحة الجسمية، والحيز الشخصي في مكان العمل

 موقع يصل اليه الراشدون، مما يحقق التدخالت التنموية.

 

 

 ي يشوبهاوالت هو الدليل الذي يحسم العالقة بين الفكر والعاطفة كخالصة ترى الباحثة أن الذكاء العاطفي

لي من خاتفكير الال نأإال  االلتباس. حيث يرى العديد من الناس أن التفكير الجيد ال يستقيم اال بغياب العاطفة،

 طفة بقدرالعا ، ليتضح لنا أن المشكلة ال تكمن فيالعواطف قد ال يؤدي بالضرورة الى اتخاذ قرارات مرضية

تفاعل أن يو ،قدرة الشخص على " االستماع" لجسده، لعواطفهو ما تتعلق بتناسب العاطفة ومالءتها للموقف

عها ماألخرين وتفسيرها والتكيف والقدرة على التعرف على عواطف  المحيطة،بشكل صحيح مع البيئة 

 المناسب.بالشكل 
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 األداء الوظيفي _ إطار نظري 2.2
 

 :تمهيد

ة بالمؤسس لوصولتركز المنظمات الحديثة على االهتمام بأداء الفرد في المؤسسة واعطائه العناية الالزمة ل

تويات قيق مسفع األداء وتحأهدافها، حيث تخصص الكثير من ميزانيتها إليجاد السبل الكفيلة لر أسمىالى 

ن انتها بيها مك، وبالتالي فإن المورد البشري هو المحور الحقيقي في المنظمات التي يعطي لإنتاجية عالية

من أجل  لموردعليه المؤسسات اليوم من رفع كفاءة هذا ا بالمؤسسات من خالل أدائه الوظيفي، وهذا ما تلع

 .نافسيةالبقاء واالستمرار مما يحقق لها ميزة ت

 تعريف األداء الوظيفي: 2.2.1

 تباين فيوال فالختالب والمهتمون بهذا الموضوع، ويرجع هذا ااتكتعددت واختلفت التعاريف التي أوردها ال

فرد في للوك اسداء هو ناتج ألداء، فهناك من يقرر أن األالتعاريف إلى البعد الذي يتناولون فيه موضوع ا

اَ من ضهناك أيونظمة، نتاجية التي تشير إلى الناتج النهائي لعمل المإلهو ا داءألن يقرر أن امالمنظمة، ومنهم 

 .ثر الصافي لجهود الفردألداء الوظيفي هو األيرى أن ا

ف ى األهداول إلإن األداء هو تأدية عمل أو انجاز نشاط أو تنفيذ مهمة بمعنى القيام بفعل يساعد على الوص

والواجبات  صد باألداء الوظيفي " قيام الفرد بالمهام واألنشطة( ويق106، ص2013، المحاسنة) المحددة.

ة ارية خاصس معيالمتعلقة بالوظيفة المكلف بها بحكم عمله ويمكن الحكم على أداء هذا العمل من خالل مقايي

 (.60، ص2014كمية ونوعية الجهد المبذول ونمط األداء ". )كردي وعبد السادة ، ومحددة،

ويعرفه  المنجزة،عن " سجل من نتائج األعمال األداء بانه عبارة  (,p 4682001 Armstrong,عرف )

 Noe,2009,pقاموس أكسفورد " أنه انجاز وتنفيذ وتحقيق اعمال ُمتعهد بها أو مكلف بتنفيذها ". وذكر )

عامليها ( بأنه إذا أرادت المنظمة أن تحقق الميزة التنافسية يجب أن تكون قادرة على إدارة سلوك ونتائج 329

 وذلك من خالل تقييم األداء حتى يجري التعرف على كفاءة أدائهم.

فته التي داء الوظيفي على أنه: "التزام الموظف بمتطلبات وظيألا (32ص ،2004)ومن جهته عرف العنزي 

 باءلألع ق الحميدة داخل المنظمة التي يعمل بها، وتحملهالخألداب واآلتزام بااللأسندت إليه؛ من ا

 ."سؤوليات المسندة على عاتقهوالم
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اف ق أهدوعرف األداء الوظيفي أيضا بأنه " إجراءات وسلوكيات تخضع لمراقبة األشخاص وتسهم في تحقي

 . (Hattrup &Rock 2002, p 25المنظمة )

ن خالل ذول مويعبر مفهوم األداء الوظيفي عن " النتائج والمخرجات التي حققها الشخص نتيجة الجهد المب

درجة تحقيق  "( كما يعرف بانه 33، ص 2008بالمهام والواجبات والمسؤوليات الموكلة اليه )عكاشة،  قيامه

وظيفية" طلبات الها متبواتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية التي يتحقق بها، أو يشبع الفرد 

 (.209، ص2001)محمد، 

ه لمنوطة بيفية اقيام العامل بالمهام والواجبات الوظ: في بأنهومما سبق يمكن استنتاج تعريف لألداء الوظي

 العمل.اء ق الحميدة أثنالخألداب واآلأسرع وقت وأقل جهد، والتزامه باب

 أهمية األداء الوظيفي: 2.2.2

لى ا وذلك عطة بهيمثل األداء مكانة خاصة داخل أي منظمة كانت باعتباره الناتج النهائي لمحصلة جميع األنش

لعاملين أداء ا بقاء حيث يكون وأطولوذلك أن المنظمة تكون أكثر استقرار  والدولة،رد والمنظمة مستوى الف

فوق ي ادة ماداء عأداء متميز أو من ثم يمكن القول بشكل عام أن اهتمام إدارة المنظمة وقيادتها بمستوى األ

ي جزء أة وفي ظيمي داخل المنظموعلى ذلك يمكن القول بأن األداء على أي مستوى تن بها،اهتمام العاملين 

 نظمة الىظر المنأهمية األداء من وجهة  أيضا، وترجعمنها ال يعد انعكاسا لقدرات ودوافع الرؤساء والقادة 

 وهي:ارتباطه بدورة حياتها في مراحلها المختلفة 

 مرحلة البقاء واالستمرارية  -

 مرحلة االستقرار  -

 مرحلة السمعة والفخر   -

 مرحلة التمييز  -

 م مرحلة الريادةث -

ما ما انومن ثمة فإن قدرة المنظمة على تخطي مرحلة ما من مراحل النمو والدخول في مرحلة أكثر تقد

 .(70ص ،2004 طالل،يتوقف على مستويات األداء به. )
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 أنواع األداء الوظيفي: 2.2.3

 .هلمجابااكس او داء المعألظرفي واالداء ألأقسام وهي: اداء المهام وا الثةداء الى ثألاGeherيصنف 

 المباشر نتاجإلاداء المهام يقصد به السلوكيات التي تسهم في انجاز عمليات جوهرية في المنظمة مثل ا -

 ,p 2004.(Geher,223) للبضائع والخدمات والبيع وجرد المخزون وادارة التابعين

 

يل ومعالجة شر في تحوالموقفي كل السلوكيات التي تسهم بشكل غير مبا ظرفي اوالداء ألفي حين يعني ا -

 .ظيميالتن العمليات الجوهرية في المنظمة، وهذه السلوكيات تسهم في تشكيل كل من الثقافة والمناخ

 (9-8 P, 2001, Ingerick& Schmitt) 

ثل مل ليس مي العفداء المعاكس او المجابه فهو يختلف عن النوعين السابقين اذ يتميز بسلوك سلبي ألاما ا -

 امالستخداوالعدوان وسوء  االنحرافعيد العمل أو الغياب وإنما يشمل سلوكيات مثل التأخر عند موا

 (Geher,2004,p 223) والمهاجم االنتقاموالعنف وروح 

 

 عناصر األداء الوظيفي: 2.2.4

 :داء من مجموعة من العناصر أهمهاأليتكون ا

 المعرفة بمتطلبات الوظيفة:  -

 ا.رتبطة بهت الموالمهنية والخلفية العامة عن الوظيفة والمجاالوتشمل المعارف العامة، والمهارات الفنية، 

 :نوعية العمل -

ة على وقدر وتتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من رغبة ومهارات وبراعة

 التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطار.

 كمية العمل المنجزة: -

 ز.إلنجاع الموظف إنجازه في الظروف العادية للعمل، ومقدار سرعة هذا اأي مقدار العمل الذي يستطي

 (.34ص  ،2008)عكاشة ،
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 محددات األداء الوظيفي: 2.2.5

 من  بد أوالالكفاءة بوحتى يتسنى إدارة األفراد  والمتداخلة،يحاط أداء الفرد بالعديد من المحددات المترابطة 

قد وظيفته، ومهام ليد طبيعة السلوك الذي سيسلكه الفرد عند أدائه فهم العوامل والمحددات التي من شأنها تحد

فاعل تيجة للتحدث نالباحثون في علم إلدارة الى تحديد أهم تلك المحددات وقد خلصوا إلى أن أداء الفرد ي سعى

 :اليةالتلة هو موضح المعاد التنظيمي، كماما بين القدرة على العمل والدافعية في العمل ودرجة الدعم 

 أداء الفرد = الدافعية + القدرة + الدعم التنظيمي + اإلدراك

 :دى الفردلرغبة لوتشير الى مدى قوة ا األداء،تعرف الدافعية بأنها " منبع السلوك ووقود  الدافعية 

 المهام.واالندفاع الذاتي والفوري ألداء هذه  المحددة،للقيام بمهام العمل 

 

 :ثل م مله،عئص الشخصية التي يستخدمها الفرد العامل في أداء القدرات عبارة عن الخصا القدرات

كتساب خالل ا القدرة على االتصال لتحسين النتائج من له،القدرة على القيام بالعمل كما هو مخطط 

شكل العمل ببالقدرة على االستيعاب والفهم الصحيح لما هو مطلوب للقيام  المعلومات،أكب قدر من 

ية الل عملويمكن بناء هذه القدرات من خ قصيرة،تتغير عبر فترة زمنية  وهذه القدرات ال صحيح،

 أداؤها.ويجب أن تكون هذه القدرات تتناسب مع الوظيفة التي يتم  التعلم، التدريب،

 

  ن عضائها مفاهية أيشير الدعم التنظيمي الى القدر الذي تهتم فيه المنظمة برعاية ور التنظيمي:الدعم

مي التنظي ومساعدتهم في حل ما يواجهونه من مشكالت وبمعنى آخر فالدعم لة،بعداخالل معاملتهم 

العناية وساهمات وتقديم المساعدات والم العاملين،ينعكس في صورة اهتمام القيم التنظيمية باألفراد 

 يفا ينعكس مم ام،واالهتمبهم وبصحتهم النفسية وتبدو إيجابية وفعالية المنظمة في استمرارية العناية 

 والدعم.صورة إدراك األفراد لهذا التأييد 

 

 :العملية المعرفية األساسية الخاصة بتنظيم المعلومات أو أنه عملية  الىيشير االدراك  االدراك"

لذا فان هذه  معين،استقبال المؤثرات الخارجية وتفسيرها من قبل الفرد تمهيدا لترجمتها الى سلوك 

وبدونها ال يستطيع الفرد أن يعي أو أن  األخرى،سائر العمليات العملية هي األساس الذي تقوم عليه 

لذا ال بد من تفهم قدرات الموظفين  األفراد،وتجدر اإلشارة إلى أن األدراك يختلف بين  يتعلم،

 (101، ص 2009وأسلوب تنظيمها للمعلومات الواردة اليها " )حسن , 
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 المؤثرة على األداء الوظيفي: البيئية العوامل 2.2.6

عض بن أن وبالرغم م أدائه،بعض العوامل خارج نطاق سيطرة الفرد والتي يمكن أن تؤثر على مستوى  هناك

ضح لتالي يواالشكل و بالفعل،إال أنها تؤخذ في االعتبار ألنها حقيقية وموجودة  كأعذار،هذه العوامل قد تؤخذ 

 (212، ص 2001 سن،ح)رواية محمد  الوظيفي.العوامل البيئية التي تعدل وتؤثر على األداء 

 العوامل البيئية التي تعدل وتؤثر في األداء الوظيفي (3)شكل 

 

 212ص  مستقبلية،رؤية  البشرية،الموارد  حسن، إدارةالمصدر راوية محمد 

 

 

إلى  تهدف نشطة والتيأللمحصلة جميع ا الناتج النهائي في النتيجة ترى الباحثة أن األداء الوظيفي هو

 ،تهاساسية التي يتوقع من الموظف تأديألا ت وفهم واضحين بخصوص واجبات العملالتوصل إلى توقعا

ارة اإلش مع األفضل.داء أللمحافظة على ادوره في اي تحقيق أهداف المنظمة ووكيف يساهم عمل الموظف ف

 ات.غايقة للالى ان األداء الوظيفي األفضل ال يكون على حساب الموظف وانما ضمن البيئة المريحة المحق
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 العملي للدراسة اإلطارالفصل الثالث:  .3

 اوإجراءاته منهج الدراسة 3.1
 

 :تمهيد

 لحديث فيا، سيتم الوظيفي والعالقة بينهما واألداءالنظري عن الذكاء العاطفي  اإلطاربعد أن تم الحديث في 

لقيام اعدها بليتم هذا المبحث بشكل موجز عن المنظمة موضوع الدراسة وهي جامعة الرشيد الدولية الخاصة، 

 بالدراسة العملية على العينة موضع الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 3.1.1

ة في جامع دارييشتمل مجتمع الدراسة على جميع العاملين المثبتين من أعضاء الهيئة التدريسية والكادر اال

وفق  موظف وذلك 175( كليات والبالغ عددهم 7بجميع رتبهم مقسمين على ) 2020-2019الرشيد للعام 

 إحصاءات قسم الموارد البشرية في الجامعة.

:جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا لمحة عن  

تاريخ  263تأسست جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا بموجب المرسوم الجمهوري رقم 

 .القدرات أساسية لتعزيز ودعامةلتكون مؤسسة رائدة للتعليم العالي  17/6/2007

ها، عبر امة لومن أجل تحقيق ذلك الهدف تتواصل الجامعة مع مختلف القطاعات للمساهمة في التنمية المستد

 .معرفيالخريجين في مجاالت التخصص ليسهموا بكل فاعلية في تعزيز بناء االقتصاد ال وتأهيلتدريب 

مية األكادي لبيئةطلبات المجتمع، وتوفير القد أخذت الجامعة على عاتقها توفير التعليم النوعي المالئم لمت

ة سيكون لجامعواالجتماعية المساندة للتميز واإلبداع في مجاالت البحث وخدمة المجتمع فالطالب في هذه ا

 المصدر األساسي لإلنجاز والتميز.

 

الجامعة: رؤية  

صر الع ق أحدث علومتأسيس منظومة تعليمية نوعية رائدة تسهم في تقديم التعليم النوعي والمتميز وف

مل ارج، وتعى الخومعارفه وتزيد من فرص التعليم العالي وتساهم في التنمية اإلنسانية وسد منافذ الهجرة ال

 على ربط الخريجين باحتياجات سوق العمل واعالء االنتماء الوطني.

 



29 
 

 عينة الدراسة: 3.1.2

سرة، ينة المير العمجتمع ومنها تم اختياوتم اختيار عينة غير عشوائية لعدم إمكانية الوصول لجميع مفردات ال

 . وظفم 70 أي استبيانات؛بناًء على ما ُسمح للباحثة بتوزيع على  حيث تم تحديد حجم العينة بناءً 

 مصادر جمع البيانات

 تعتمد الدراسة على نوعين أساسيين من البيانات:

فردات ملبعض  استبيانات الدراسةوذلك بالبحث في الجانب الميداني من خالل توزيع  البيانات األولية: -

سطة البحث، وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث، ومن ثم تفريغها وتحليلها بوا

ارات االحصائي واستخدام االختب SPSS (Statistical Package for Social Science)برنامج ال 

 دعم موضوع الدراسة.اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات ت

اصة ة الخ: وذلك بالبحث في الكتب والدوريات والمنشورات والمواقع االلكترونيالبيانات الثانوية -

 قق أهدافيث يحبالموضوع قيد الدراسة، واعتمادا على الفرضيات المختلفة تم تحديد أسئلة االستبيان بح

يغ ى تفرتبار الفرضيات تم اللجوء الالدراسة المختلفة وفرضياتها، وبغرض التحليل االحصائي واخ

 إجابات أفراد العينة الموجودة في االستبيان.

 :مقياس الدراسة 3.1.3

 :ات. ( متغير4ياس )وهو القسم المتعلق بالمتغيرات الديموغرافية والوظيفية للعاملين وتم ق القسم األول

 رة(.ويقيس خصائص المجتمع التالية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخب

 

 لعلمي اكادر لدى ال ة الذكاء العاطفي واألداء الوظيفيبما أن دراستنا تبحث في عالق :القسم الثاني

 واإلداري لجامعة فقد اعتمدنا على مقياسين:

 

 مقياس الذكاء العاطفي: -1

 بندا مقسما 58ويتكون المقياس من  2001فاروق السيد عثمان عام  لقياس الذكاء العاطفي أعده وهو مقياس

هم مهارات يهدف المقياس الى جمع المعلومات من المستجيبين حولو ( أبعاد وسلم استجابة خماسي.5على )

 االنفعالية ومعرفة مستوى الذكاء العاطفي الذي تتمتع به أفراد العينة محل الدراسة.
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 مقياس األداء الوظيفي: -2

دان والحمي )القرشيالذي صممه كال من حسب المقياس  األداء،اعتمد الباحث هذا المحور لقياس األثر على 

 ( وهو مقياس مكون من ثمانية عشر عبارة ويتضمن المتغير التابع " األداء الوظيفي" 2014،

 التالي: لجدولكما تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات عينة البحث لفقرات االستبانة حسب ا

 ( مقياس ليكرت الخماسي1/3الجدول رقم )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة يالرأ

 5 4 3 2 1 الدرجة

 الباحثة اعداد منالمصدر:  

        س حيث تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل حساب المدى بين درجات المقيا

ذلك تم  وبعد (،0.8=4/5ة )(، ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلي4=5-1)

ه على لهذلحد األوذلك لتحديد ا (بداية المقياس وهي واحد صحيح)إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس 

 :التالي لى النحوراسة عوعند عملية تحليل البيانات تم تقييم المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدالخلية، 

  بشدة غير موافق 1.8الى _  1من 

  غير موافق 2.6_ الى  1.81من 

  محايد 3.4الى _  12.6من 

  وافقم 4.2الى _  3.41من 

  وافق بشدةم 5_ الى  4.21من 

 حصائية المستخدمة: إلساليب ااأل 3.1.4

 حصائية على النحو التالي:إلساليب األتم استخدام مجموعة من ا

 التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة البحث. -

 .البحثية غيراتختبار الثبات كرونباخ ألفا الذي يقيس التناسق الداخلي بين العبارات التي تقيس المتا -

 عند حسابياختبار فرق المتوسطات عن قيمة ثابتة للعينة الواحدة لقياس الفرق عن قيمة المتوسط ال -

 إحصائية لمتغيرات البحث.داللة مستوى 

 ستبيان.العبارة من عبارات ا نحراف المعياري لكلالالوسط الحسابي وا -
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 تحليل االرتباط لبيان وجود ارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. -

 لموظفين.ا داءأبمفرده على  العاطفي كل بعد من أبعاد الذكاء نحدار الخطي البسيط لبيان أثرالاختبار ا -

 :العينة أفراد مواصفات  3.1.5

 :توزع العينة حسب الجنس -

موقع  ي يفسرهالذ األمر االناث عدد يفوق االستبانة على المجيبين الذكور عددفإن  الجنس رلمتغي بالنسبة

 لعديد منعدم رغبة ا والذي قد يكون السبب في" دمشق"،  عن العاصمة والبعيدغباغب" -" درعا  الجامعة

 االناث بمكان العمل.

 توزع العينة حسب الجنس( 2/3الجدول رقم )

 الجنس

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 52.9 52.9 52.9 36 ذكر 

 100.0 47.1 47.1 32 انثى

Total 68 100.0 100.0  

 SPSSبرنامج  باستخدام الباحثة إعداد من: المصدر

 عمر:توزع العينة حسب ال -

 هو الشباب نصرع بأن السابقة ئجالنتا تظهر بالتالي ،“ سنة 35الى  26من "  فئة من هم العينة أفراد أكثر

ك لعمر وقد يرجع ذلفيها،  والفاعلة في جامعة الرشيد، وتشغل مناصب إدارية وعلمية األكبر الشريحة

 . 2007الجامعة الفتي، كونها تأسست في عام 

  توزع العينة حسب العمر( 3/3الجدول رقم )

 العمر

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  سنة 25أقل من  19 27.9 27.9 27.9 

سنة35الى  26من  29 42.6 42.6 70.6 

سنة 45الى36من  10 14.7 14.7 85.3 

 100.0 14.7 14.7 10 عام فاكثر 46

Total 68 100.0 100.0  

 SPSSبرنامج  باستخدام الباحثة إعداد من: المصدر 
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 :توزع العينة حسب المؤهل العلمي 

جازة ملة االافراد العينة بين الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير ونسبة قاربت النصف من حتنوع 

 الجامعية وذلك لتنوع العينة بين الكادر العلمي واإلداري للجامعة.

 

 المؤهل العلمي توزع العينة حسب( 4/3الجدول رقم )

 المؤهل العلمي

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 51.5 51.5 51.5 35 اجازة جامعية 

 77.9 26.5 26.5 18 ماجستير

 100.0 22.1 22.1 15 دكتوراه

Total 68 100.0 100.0  

 SPSSبرنامج  باستخدام الباحثة إعداد من: المصدر

 

 :توزع العينة حسب عدد سنوات الخدمة 

م اشتراط عد سنوات وبالتالي خمس عن تقل خبرتهم جيبينالم أغلب أن نالحظ الخدمة سنوات لعدد بالنسبة

  الجامعة لمؤهالت توظيف عالية والتوجه الى الطاقات الشابة.

 المؤهل العلمي توزع العينة حسب( 5/3الجدول رقم )

 عدد سنوات الخدمة

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 45.6 45.6 45.6 31 اقل من خمس سنوات 

سنوات 10الى  6من   23 33.8 33.8 79.4 

 100.0 20.6 20.6 14 سنة فأكثر 11

Total 68 100.0 100.0  

 SPSSبرنامج  باستخدام الباحثة إعداد من: المصدر 
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 :صدق المقياس 3.1.6

 لي:يقصد بصدق المقياس قدرته على قياس ما صمم من أجله، وتم التأكد من صدق المقياس عبر ما ي

  صدق المحتوىcontent validity :رفوذلك عبر عرض استمارة االستبيان على األستاذ المش 

 وتم األخذ بالمالحظات التي ابداها.

 :بار اخت اءإجريق تم التأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة القياس عن طر صدق االتساق الداخلي

قيس تداخلي بين العبارات التي تساق الالذي يدل على اال Cronbach's Alphaكرونباخ ألفا 

تقل قيمته  الأ وبالتالي لتحقق شرط الثبات يجب (1و 0(وتتراوح قيمة كرونباخ ألفا بين  المتغيرات،

 ستبيان:الالتالي يوضح قيمة اختبار الثبات لعبارات ا ( والجدول6.0(عن 

 الثبات الفا كرونباخ معامل (6/3الجدول رقم )

 Reliability Statistics 

Scale Cronbach's Alpha N of Items 

 15 838. تنظيم الذات

 10 727. الوعي بالذات

 13 693. الدافعية

 7 879. التعاطف

 9 717. المهاراتًاالجتماعية

 14 887. مقياسًاألداءًالوظيفي

 SPSSبرنامج  باستخدام الباحثة إعداد من: المصدر

 ، حيث أنرتفعةالتي تقيس متغيرات البحث تتمتع بدرجة ثبات م من الجدول السابق يتبين بأن جميع العبارات

رات للعبا فكانت ، أما أعلى درجة ثباتالدافعية للعبارات التي تقيس متغير وذلك 0.693 بلغتأقل قيمة ثبات 

ثوقية، أي أنها من المو جيدةوعليه فإن أداة البحث تتمتع بدرجة  0.887التي تقيس أداء الموظفين حيث بلغت 

ع العبارات ل جمالساسية من خألالباحث بإنشاء المتغيرات ا الحة لقياس ما أعدت من أجله وبالتالي قامص

 وترابطها. وثوقيتهامالمكونة لكل متغير بعد التأكد من 
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 :الطبيعي التوزيع اختبار 3.1.7

 يمةق كانت إذا لطبيعيا التوزيع من تقترب البيانات أن المعلوم ومن للمتغيرات، االلتواء معامل إلى االستناد تم

 حصائيةاإل الدراسات بعض أظهرته ما وهذا) -3،3 (المجال في تقع جميعها للمتغيرات االلتواء معامل

 البيانات أن إلى يشير مما المذكور المجال ضمن تقع االلتواء معامل قيمة أن يوضح التالي والجدول المعتمدة،

 طبيعي. توزيعا تتوزع

لتواء للمتغيرات( معامل اال7/3) الجدول  

Statistics 

 EI1 EI2 EI3 EI4 EI5 JP1 

N Valid 68 68 68 68 68 68 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Skewness -.460 -1.057 -.571 -1.028 -.501 -.361 

Std. Error of 

Skewness 

.291 .291 .291 .291 .291 .291 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 :محاورال تحليلو عرض 3.1.8

 :الذاتتنظيمًًمحور -

 لغ عددبوقد  الذاتتنظيم محور نحراف المعياري لعبارات الالمتوسط الحسابي وا (8/3)نجد في الجدول 

 وقد كانت على الشكل التالي: /15العبارات/

 الذات تنظيم متغير حسب العينة إلجابات الحسابية المتوسطات( 8/3الجدول )

Statistics 

  

المتوسط 

لحسابيا  

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 محايد 1.218 2.91 جزء مساعد في حياتي الشخصيةمشاعري   -1

 موافق 1.141 3.84 مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح  -2

 محايد 1.089 3.35 أستطيع التحكم في تفكيري السلبي  -3

دمحاي 1.152 3.04 أستطيع السيطرة على نفسي بعد أي امر مزعج  -4  

 موافق 1.049 3.78 أستطيع التحكم في مشاعري وتصرفاتي  -5

 محايد 1.186 3.24 انا هادئ تحت أي ضغوط اتعرض لها  -6

 غير موافق 1.123 2.59 أستطيع نسيان مشاعري السلبية بسهولة  -7

 محايد 1.108 3.10 ولةأستطيع التحول من المشاعر السلبية الى اإليجابية بسه  -8

 محايد 1.112 3.32 لتحكم في مشاعري عند مواجهة أي مخاطرانا قادر على ا  -9
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 موافق 1.060 3.66 عادة أستطيع ان افعل ما احتاجه عاطفيا بإرادتي  -10

 موافق 1.044 3.50 يسرأستطيع استدعاء المشاعر اإليجابية كالمرح والفكاهة ب  -11

 موافق 0.930 4.03 تحديأفقد اإلحساس بالزمن عند تنفيذ المهام التي تتصف بال  -12

 محايد 1.040 3.31 تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات هامة في حياتي  -13

 موافق 0.989 3.91 يبقى لدي االمل والتفاؤل امام هزائمي  -14

 محايد 1.091 3.28 صعوبة في مواجهة مشاكل الحياة ومشاعر القلق واإلحباط  -15

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 تصف بالتحدي "تاإلحساس بالزمن عند تنفيذ المهام التي  أفقد" 12من الجدول أعاله ان العبارة رقم نالحظ 

اإلحساس  أن المهام التي تتصف بالتحدي تقلل على اتفاق هناك أن أي المتوسط في العبارات أعلىكانت 

تفكير ون المل تركيزهم دحيث ترى الباحثة ان ذلك يعزى كون التحدي يدفع االفراد للمشاركة بكا بالزمن،

سيان نقدرتهم على حول  اختلفت اراء المستقصينبينما  للوقت أسرعبالبيئة المحيطة وبالتالي مرور 

ع مواقف زم متتال تتصف بالتراكمية التيمشاعرهم السلبية بسهولة وقد يعود ذلك لكون المشاعر السلبية قد 

 عليها.سلبية مبنية 

 :المحور اجابات اتجاه عرفةلم one sample t test اختبار

 الحياد في مقياس تم تحديد قيمة ، حيثtest-tمن أجل قياس الوسط الحسابي عن قيمة ثابتة تم استخدام اختبار 

 .3ليكرت الخماسي 

 
 تنظيم الذاتلمتغير  tالوصفية في اختبار  اإلحصاءات (9/3الجدول )

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

EI1 68 3.3912 .60335 .07317 

 
 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

ًتنظيم الذات لمتغير one sample t test راختبا (10/3الجدول )
One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

EI1 5.346 67 .000 .39118 .2451 .5372 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 
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 الي( وبالت0.05) وهي أصغر من مستوى المعنوية Sig. (2-tailed) = 0.000 من الجدول السابق نجد

ود اختالف ويتضح وج( 3الحيادي )درجة يوجد اختالف بين متوسط المحور و نرفض الفرضية القائلة بأنه ال

 % .5ذو داللة معنوية عند مستوى داللة 

من درجة  اإلجابات أعلى اتجاه إنيمكننا القول  ،3.3912وبما أن نتيجة المتوسط الحسابي للمحور هي 

 الذات يميل ألن يكون إيجابيا. تنظيم( و3) الحيادي

 

 :بالذاتًالوعيًمحور -

 د بلغ عددوق محور الوعي بالذاتنحراف المعياري لعبارات التوسط الحسابي واالم (11/3نجد في الجدول )

 وقد كانت على الشكل التالي: /10العبارات/

 بالذات الوعي متغير حسب العينة إلجابات الحسابية المتوسطات( 11/3الجدول )

Statistics 

  

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 محايد 1.028 3.25 االتي اإليجابية والسلبية في قيادة حياتياستخدم انفع  -16

 محايد 0.953 2.95 ساعدني مشاعري السلبية في تغيير حياتي نحو االفضلت -17

 موافق 1.013 3.75 يمواجهة مشاعري السلبية عند اتخاذ قرار يتعلق ب أستطيع -18

ايدمح 1.056 3.25 ترشدني مشاعري السلبية في التعامل مع االخرين -19  

 موافق 0.831 4.10 مشاعري الصادقة اغلب الوقت إدراك أستطيع -20

 موافق 1.190 3.53 التعبير عن مشاعري أستطيع -21

 موافق 0.929 3.87 اعتبر نفسي مسؤول عن مشاعري -22

 محايد 0.906 3.49 ال اعطي لالنفعاالت السلبية أي اهتمام -23

 موافق 1.198 3.71 انني لدي مشاعر رقيقة أدرك -24

 محايد 1.021 3.37 غمرني المزاج السيئي -25

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 أعلىنت كا " أستطيع إدراك مشاعري الصادقة أغلب الوقت" 20نالحظ من الجدول أعاله ان العبارة رقم 

م تكن ا لبينم مشاعرهم،حيث يمتلك أغلب المجيبين القدرة على فهم حقيقة  أي المتوسط في العبارات

ية اإليجاب مساهمةاألغلبية وقد ترى الباحثة ان ذلك يعود لكون الللمشاعر السلبية مساهمة إيجابية في حياة 

 .فردير الللمشاعر السلبية ال تكون اال بامتالك القدرة على تحويلها إليجابية دون ان تتمكن من تفك

 :المحور اجابات اتجاه لمعرفة one sample t test اختبار

 تم تحديد قيمة الحياد في مقياس ، حيثtest-tن أجل قياس الوسط الحسابي عن قيمة ثابتة تم استخدام اختبار م
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 3ليكرت الخماسي 

 لمتغير الوعي بالذات tالوصفية في اختبار  اإلحصاءات (12/3الجدول )

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

EI2 68 3.5265 .54762 .06641 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 تنظيم الذات لمتغير one sample t test راختبا (13/3الجدول )
One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t Df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

EI2 7.928 67 .000 .52647 .3939 .6590 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 الي( وبالت0.05) وهي أصغر من مستوى المعنوية Sig. (2-tailed) = 0.000 من الجدول السابق نجد

ختالف ود اويتضح وج( 3الحيادي )يوجد اختالف بين متوسط المحور ودرجة  نرفض الفرضية القائلة بأنه ال

 % .5ذو داللة معنوية عند مستوى داللة 

من درجة  اإلجابات أعلى اتجاه إنيمكننا القول  ،3.5265وبما أن نتيجة المتوسط الحسابي للمحور هي 

 ( والوعي بالذات يميل ألن يكون إيجابيا.3) الحيادي

 

 :دافعيةالًمحور -

 غ عددوقد بل محور الدافعيةلعبارات نحراف المعياري الالمتوسط الحسابي وا (14/3نجد في الجدول )

 وقد كانت على الشكل التالي: /13/ العبارات

 دافعيةال متغير حسب العينة إلجابات الحسابية المتوسطات( 14/3الجدول )

Statistics 

  

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

يدمحا 1.071 3.46 ان اكافئ نفسي بعد أي حدث مزعج أستطيع -26  

 موافق 1.235 3.76 انا صبور حتى عندما ال أحقق نتائج سريعة -27

 موافق 1.131 3.78 عندما أقوم بعمل ممل فإنني استمتع بهذا العمل -28

 موافق 0.940 3.84 أحاول ان أكون مبتكرا مع تحديات الحياة -29

 موافق 1.220 3.72 اتصف بالهدوء عند انجاز أي عمل أقوم به -30

 موافق 0.774 4.29 عمال المهمة بكل قوتيانجاز اال أستطيع -31
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 موافق 0.800 4.04 المهام بنشاط وبتركيز عال أستطيع انجاز -32

 محايد 1.097 3.07 في وجود الضغوط نادرا ما اشعر بالتعب -33

 موافق 1.028 3.75 تحقيق النجاح حتى تحت الضغوط أستطيع -34

 موافق 0.954 3.99 ان انهمك في انجاز اعمالي رغم التحدي أستطيع -35

 موافق 0.970 3.99 تركيز انتباهي في االعمال المطلوبة مني أستطيع -36

 غير موافق 0.928 2.28 انحي عواطفي جانبا عندما أقوم بإنجاز اعمالي -37

 موافق 0.937 3.56 احتواء مشاعر االجهاد التي تعوق ادائي ألعمالي أستطيع -38

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 اديدلذات وتحفيز اان اغلب إجابات افراد العينة مالت للموافقة على العبارات المتعلقة بتح نالحظ من الجدول

حيث ترى  المتوسط، في العبارات أعلىكانت  "انجاز األعمال المهمة بكل قوتي أستطيع" 31العبارة رقم 

ة القدر نمابيهم، قدرات وتقيس ت التي تتحدىالعبارا تشكيك أو التردد فييظهرون ال الباحثة ان االفراد قد ال

 الكافي.القبول  على فصل المشاعر عن العمل لم تلق

 :المحور اجابات اتجاه لمعرفة one sample t test اختبار

 الحياد في مقياس تم تحديد قيمة ، حيثtest-tمن أجل قياس الوسط الحسابي عن قيمة ثابتة تم استخدام اختبار 

 3ليكرت الخماسي 

 دافعيةلمتغير ال tالوصفية في اختبار  اإلحصاءات (15/3الجدول )

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

EI3 68 3.6561 .46903 .05688 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 عيةلدافتنظيم ا لمتغير one sample t test راختبا (16/3الجدول )

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

EI3 11.535 67 .000 .65611 .5426 .7696 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 
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 الي( وبالت0.05) وهي أصغر من مستوى المعنوية Sig. (2-tailed) = 0.000 من الجدول السابق نجد

ود اختالف ويتضح وج( 3الحيادي )يوجد اختالف بين متوسط المحور ودرجة  نرفض الفرضية القائلة بأنه ال

 % .5ذو داللة معنوية عند مستوى داللة 

من درجة  اإلجابات أعلى اتجاه إنيمكننا القول  ،3.6561وبما أن نتيجة المتوسط الحسابي للمحور هي 

 .الذات يميل ألن يكون إيجابياتحفيز ( و3) الحيادي

 

 

 :تعاطفالًمحور -

 عدد وقد بلغتعاطف محور النحراف المعياري لعبارات الالمتوسط الحسابي وا (17/3نجد في الجدول )

 وقد كانت على الشكل التالي: /7/ العبارات

 

 تعاطفال متغير حسب العينة إلجابات الحسابية المتوسطات( 17/3الجدول )

Statistics 

  

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 موافق 0.914 4.00 انا حساس الحتياجات االخرين -39

 موافق 1.085 4.01 ان فعال في االستماع لمشاكل االخرين -40

 موافق 1.029 4.01 اجيد فهم مشاعر االخرين -41

 موافق 1.086 3.88 الناس من تعبيرات وجوههمانا قادر على قراءة مشاعر  -42

 موافق 1.044 3.88 انا حساس لالحتياجات العاطفية لآلخرين -43

اح اشعر باالنفعاالت والمشاعر التي ال يضطر االخرين لإلفص -44

 عنها

 موافق 0.940 3.74

 موافق 1.178 3.49 عليهم أشفقاحساسي الشديد في مشاعر االخرين يجعلني  -45

  SPSSإعداد الباحثة باستخدام برنامج المصدر: من 

 

 تينرالعبادا تحديو التعاطفان إجابات افراد العينة مالت للموافقة على العبارات المتعلقة ب نالحظ من الجدول

 راتالعبا لىأعكانت  و " اجيد فهم مشاعر االخرين" "نا فعال في االستماع لمشاكل االخرين"أ 41، 40رقم 

 أكثركون م الن يذلك لكون أفراد العينة يعملون وسط بيئة اجتماعية )الجامعة( تدفعهوقد يُعزى  المتوسط في

 أقلانت كعليهم "  أشفقولكن "احساسي الشديد في مشاعر االخرين يجعلني  "بينما  ،تفاعل مع افرادها

 المتوسط. في العبارات
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 :المحور اجابات اتجاه لمعرفة one sample t test اختبار

 الحياد في مقياس تم تحديد قيمة ، حيثtest-tالوسط الحسابي عن قيمة ثابتة تم استخدام اختبار من أجل قياس 

 3ليكرت الخماسي 

 

 لمتغير التعاطف tالوصفية في اختبار  اإلحصاءات (18/3الجدول )

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

EI4 68 3.8592 .79078 .09590 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 

 لتعاطفتنظيم ا لمتغير one sample t test راختبا (19/3الجدول )

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

EI4 8.960 67 .000 .85924 .6678 1.0507 

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 

 الي( وبالت0.05) وهي أصغر من مستوى المعنوية Sig. (2-tailed) = 0.000 من الجدول السابق نجد

ود اختالف ويتضح وج( 3الحيادي )يوجد اختالف بين متوسط المحور ودرجة  نرفض الفرضية القائلة بأنه ال

 % .5داللة معنوية عند مستوى داللة  ذو

من درجة  اإلجابات أعلى اتجاه إنيمكننا القول  ،3.8592وبما أن نتيجة المتوسط الحسابي للمحور هي 

 ( والتعاطف يميل ألن يكون إيجابيا3) الحيادي

 

 :مهاراتًاالجتماعيةالًمحور -

وقد  ماعيةالمهارات االجتمحور ارات نحراف المعياري لعبالالمتوسط الحسابي وا (23/3نجد في الجدول )

 وقد كانت على الشكل التالي: /9/ العبارات بلغ عدد
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 لمهارات االجتماعيةا متغير حسب العينة إلجابات الحسابية المتوسطات( 20/3الجدول )

Statistics 

  

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 محايد 1.126 3.01 أسئلتهمضايقني الناس ب إذانادرا ما أغضب  -46

 محايد 0.801 3.05 رينانا على دراية باإلشارات االجتماعية التي تصدر من االخ -47

 موافق 1.189 3.56 صعوبة في التحدث مع الغرباء أجدال  -48

 موافق 0.944 3.72 عندي قدرة في التأثير عل االخرين -49

 موافق 0.933 3.90 اعتبر نفسي موضع ثقة من االخرين -50

 موافق 0.871 3.68 اإلجابة لرغبات وانفعاالت االخرين أستطيع -51

 موافق 0.984 3.54 أهدافهمامتلك تأثير قوي على االخرين في تحديد  -52

 موافق 1.086 3.50 يراني الناس انني حساس اتجاه مشاعر االخرين -53

 غير موافق 1.275 2.68 أثر الغضب علىعندما اغضب ال يظهر  -54

 SPSSالباحثة باستخدام برنامج المصدر: من إعداد 

 مهارات االجتماعيةالعبارات المتعلقة بال أغلب علىان إجابات افراد العينة مالت للموافقة  نالحظ من الجدول

ما ن" بيطالمتوس في العبارات أعلىكانت  "عتبر نفسي موضع ثقة من االخرين"أ 50رقم  العبارةوتحديدا 

وترى  بينلم تلقى الموافقة من أغلب المستجي"  ر على أثر الغضبعندما أغضب ال يظه" 54العبارة رقم 

لضبط  ات كافيةمهار الباحثة ان السبب قد يعود لكون اغلب افراد العينة من الفئة الشبابية والتي قد ال تمتلك

 انفعاالتها. 

 :المحور اجابات اتجاه لمعرفة one sample t test اختبار

 الحياد في مقياس تم تحديد قيمة ، حيثtest-tقيمة ثابتة تم استخدام اختبار من أجل قياس الوسط الحسابي عن 

 3ليكرت الخماسي 

 

 مهارات االجتماعيةلمتغير ال tالوصفية في اختبار  اإلحصاءات (21/3الجدول )

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

EI5 68 3.4542 .57230 .06940 

 SPSSر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج المصد
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 المهارات االجتماعية لمتغير one sample t test راختبا (22/3الجدول )

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

EI5 6.545 67 .000 .45425 .3157 .5928 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 الي( وبالت0.05) وهي أصغر من مستوى المعنوية Sig. (2-tailed) = 0.000 من الجدول السابق نجد

ود اختالف ويتضح وج( 3الحيادي )يوجد اختالف بين متوسط المحور ودرجة  نرفض الفرضية القائلة بأنه ال

 % .5اللة معنوية عند مستوى داللة ذو د

من درجة  اإلجابات أعلى اتجاه إنيمكننا القول  ،3.4542وبما أن نتيجة المتوسط الحسابي للمحور هي 

 يميل ألن يكون إيجابيا محور المهارات االجتماعية( و3) الحيادي

 

 مقياس األداء الوظيفي: -

 غ عددوقد بل مقياس األداء الوظيفيلمعياري لنحراف االالمتوسط الحسابي وا (23/3نجد في الجدول )

 وقد كانت على الشكل التالي: /14/ العبارات

 مقياس األداء الوظيفي حسب العينة إلجابات الحسابية المتوسطات( 23/3الجدول )

Statistics 

  

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 موافق 0.938 4.01 احرص على تحقيق األهداف العامة للمنظمة -1

 موافق 1.051 3.97 بإنجاز العمل المطلوب في الوقت المحدد إلنجازه قوم -2

 موافق 0.900 4.10 القدرة على تحمل مسؤولية األعباء اليومية للعمل لدى -3

 موافق 0.942 4.09 واتقيد بأنظمة وقوانين العمل التزم -4

 موافق 0.962 3.97 العمللدي القدرة على التكيف عند حدوث حاالت طارئة في  -5

 موافق 0.902 3.85 العمل مع األخرين ألداء والتعاونبالتنسيق  اقوم -6

 موافق 0.893 4.09 على تنفيذ العمل وفقا للخطط والبرامج المرسومة احرص -7

اإلدارة بجودة األداء يساعدني في تحسين مستوى  التزام -8

 األداء

 موافق 0.991 4.06

 موافق 0.937 4.04 اع والتجديد وتطوير العملالقدرة على االبد لدي -9

 موافق 0.964 3.90 على االلتزام بأوقات العمل الرسمية احافظ -10 

 موافق 0.960 3.78 الرغبة والحماس إلنجاز العمل لدى -11 

 موافق 0.813 4.10 الوقت الكافي إلنجاز االعمال بطريقة صحيحة أبذل -12 

 موافق 0.732 4.18 قة صحيحةالجهد الكافي إلنجاز االعمال بطري أبذل -13 



43 
 

 موافق 0.790 4.13 دونهالدى المعرفة الكاملة بمتطلبات الوظيفة التي يؤ تتوافر -14 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

وهذا  فيء الوظيالتي تقيس األدالموافقة على العبارات با أجمعت ان إجابات افراد العينة نالحظ من الجدول

يمة قاألقل  ت العبارةاالعمال كان إلنجازبالرغم ان الرغبة والحماس  عينةال فرادألداء أعالي  م ذاتيتقيييعكس 

 حسابي.كمتوسط 

 :المحور اجابات اتجاه لمعرفة one sample t test اختبار

 مقياسالحياد في  تم تحديد قيمة ، حيثtest-tمن أجل قياس الوسط الحسابي عن قيمة ثابتة تم استخدام اختبار 

 3ليكرت الخماسي 

 لمقياس األداء الوظيفي tالوصفية في اختبار  اإلحصاءات (24/3الجدول )

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

JP1 68 4.0200 .58263 .07065 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 لمقياس األداء الوظيفي one sample t test راختبا (25/3الجدول )

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

JP1 14.436 67 .000 1.01996 .8789 1.1610 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 

 الي( وبالت0.05) وهي أصغر من مستوى المعنوية Sig. (2-tailed) = 0.000 الجدول السابق نجدمن 

ود اختالف ويتضح وج( 3الحيادي )اختالف بين متوسط المحور ودرجة  دال يوجنرفض الفرضية القائلة بأنه 

 % .5ذو داللة معنوية عند مستوى داللة 

من درجة  اإلجابات أعلى اتجاه إنيمكننا القول  ،4.0200وبما أن نتيجة المتوسط الحسابي للمحور هي 

 ( ومقياس األداء الوظيفي يميل ألن يكون إيجابيا3) الحيادي
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 يث كان حجماال اميلها الن تكون إيجابية مستقلة للذكاء العاطفي يتضح من قياس المتوسطات للمتغيرات ال

ماعية، تنظيم االجت تالوعي بالذات، المهاراومن ثم الدافعية، " 3.8592لمحور التعاطف الميل األكبر "

 بالترتيب الذي وردت به. الذات"

  " فع ألداء " ميال إيجابيا واضحا وتقييم مرت4.020واظهر متوسط محور األداء الوظيفي الذي قارب

 العينة.

 :بين متغيرات الدراسة االرتباطحساب معامالت  3.1.9

 وأيها رتباطاا األقوى المتغيرات أي ومعرفة الدراسة، اتمتغير بين عالقة وجود دراسة الفقرة هذه في سيتم

 كمية البيانات كون بيرسون ارتباط معامل اعتماد وتم األقل،

 Pearson الدراسة لمتغيرات االرتباط ( معامالت26/3الجدول )

Correlations 

 

 تنظيم الذات

 التعاطف الدافعية الوعي بالذات

المهارات 

 االجتماعية

األداء 

 الوظيفي

 **Pearson Correlation 1 .377** .445** -.026 .438** .391 تنظيم الذات

Sig. (2-tailed)  .002 .000 .834 .000 .001 

N 68 68 68 68 68 68 

 **Pearson Correlation .377** 1 .367** .328** .328** .336 الوعي بالذات

Sig. (2-tailed) .002  .002 .006 .006 .005 

N 68 68 68 68 68 68 

 **Pearson Correlation .445** .367** 1 .353** .582** .734 الدافعية

Sig. (2-tailed) .000 .002  .003 .000 .000 

N 68 68 68 68 68 68 

 *Pearson Correlation -.026 .328** .353** 1 .404** .287 التعاطف

Sig. (2-tailed) .834 .006 .003  .001 .018 

N 68 68 68 68 68 68 

المهارات 

 االجتماعية

Pearson Correlation .438** .328** .582** .404** 1 .527** 

Sig. (2-tailed) .000 .006 .000 .001  .000 

N 68 68 68 68 68 68 

 Pearson Correlation .391** .336** .734** .287* .527** 1 األداء الوظيفي

Sig. (2-tailed) .001 .005 .000 .018 .000  

N 68 68 68 68 68 68 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 
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 :يما يل( 26/3يتضح من الجدول )

 .ترتباط بين متغيرات الدراسة وإن هذا االرتباط طردي بين كل متغيرين من المتغيرايوجد ا -

ة قة طرديالوظيفي غير معنوي وإن أظهر الجدول عال واألداء الوعي بالذات، التعاطفاالرتباط بين  -

 .جداضعيفة 

 بباقي رتبطيي يتبين من خالل نتيجة ارتباط محور األداء الوظيفي مع باقي المحاور أن األداء الوظيف -

 ات، الوعيالذظيم ، تناالجتماعية المهاراتالدافعية، التالي )المحاور من حيث قوة االرتباط وفق الترتيب 

 .بالذات، التعاطف

خدام است ، تموظيفيالبعد اثبات وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين ابعاد الذكاء العاطفي واألداء  -

اللة بع بدضيات البحث ومعادلة االنحدار لشرح تغيرات المتغير التاتحليل االنحدار للوقوف على فر

 المتغير المستقل

 :الفرضيات اختبار 3.1.10

 الفرضية الرئيسية األولى:

:H1رشيد ة اليوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء العاطفي على أداء الكادر العلمي واإلداري في جامع

2020. 

 (الوظيفي داء)األ عالمتغير التاب تغيرات لشرح االنحدار نموذج استخدام إمكانية إلى ANOVA اختبار أشار

 :التالي الجدول في موضح هو كما sig < 0.05 :كانت حيث

  الوظيفي ءالعاطفي، األداالذكاء  (ANOVA)( 27/3جدول )
 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 8.973 1 8.973 43.008 .000b 

Residual 13.770 66 .209   

Total 22.743 67    

a. Dependent Variable: األداء الوظيفي 

b. Predictors: (Constant), الذكاء العاطفي 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 :يلي كما االنحدار معامالت Coefficients جدول وأظهر
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 (الوظيفي )األداء والتابع العاطفي( الذكاء)المستقل  المتغير ينب االنحدار مؤشرات (28/3) جدول

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .839 .488  1.717 .091 

EI .889 .136 .628 6.558 .000 

a. Dependent Variable: األداء الوظيفي 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 

م اثبات يفي وبذلك تاحصائية بين الذكاء العاطفي واألداء الوظ أي أنه يوجد أثر ذو داللة sig < 0.05 وبما أن

 .الفرضية الرئيسية األولى

 :يلي وتكون معادلة االنحدار كما

 ) العاطفي كاء)الذ 0.889+  0.839األداء الوظيفي = 

 .0.889بمعنى أنه عندما يزداد الذكاء العاطفي بمقدار وحدة واحدة يزداد األداء الوظيفي بمقدار 

 أي أن الذكاء العاطفي يشرح 0.395تساوي  R Square :نستنتج أن Model Summary ومن جدول

 نتوسط بيممعدل ارتباط من التغيرات الحاصلة في قيم متغير األداء الوظيفي كما أظهر الجدول %  39.5

 %.62.8 بنسبة)الوظيفي العاطفي، األداء  الذكاء (المتغيرين

 

  العاطفي الذكاء /Summary   Model (29/3) جدول

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .628a .395 .385 .45677 

a. Predictors: (Constant), EI 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 

  العاطفي الذكاء بين ذات داللة احصائيةإيجابية التي تشير لوجود عالقة  الفرضية الرئيسية لنتيجةوفقا 

أن توصلت الى  التي Mahdinezhad et al , 2017)دراسة )مع  تتفق أنها نرى الوظيفي، واألداء

 2017Akhtar etدراسة ) مع تتفق اللموظف. كميجابي على األداء الوظيفي الذكاء العاطفي له تأثير إ

al.,) الوظيفي واألداء العاطفي الذكاء بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود إلى أشارت التي. 
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 أداء  في بيرك ودور أهمية لها العاطفي الذكاء إن مهاراتيمكن القول  الفرضية انطالقا من اثبات هذه

 كلما العاطفي الذكاء من عال مستوى على الفرد كان كلما انه يعني مما تفوقالو نجاحال ليوبالتا أفضل

اإلضافة لفهم التحكم بها بو والمشاعر االنفعاالت ضبط عل القدرة أن إلى ذلك ويعزى أفضل أدائه كان

 .واإلنجاز التفكير طرق تحسين في سهمي النفعاالت االخرين ومشاعرهم مما أفضل

 

  الفرعية األولىالفرضية: 

H1.1 :ي جامعة فداري يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنظيم الذات على األداء الوظيفي للكادر العلمي واإل

 .2020الرشيد للعام 

 ) يفيالوظ داءاأل)التابع إلى إمكانية استخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات المتغير  ANOVA أشار اختبار

 :موضح في الجدول التالي كما هو sig < 0.05 :حيث كانت

  الوظيفي ء، األداتنظيم الذات (ANOVA)( 30/3جدول )
 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3.468 1 3.468 11.877 .001b 

Residual 19.275 66 .292   

Total 22.743 67    

a. Dependent Variable: JP1األداء الوظيفي 

b. Predictors: (Constant), EI1تنظيم الذات 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 :يلي كما االنحدار معامالت Coefficients جدول وأظهر

 
 الوظيفي( )األداء والتابع تنظيم الذات()المستقل  المتغير بين االنحدار مؤشرات)( 31/3جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.741 .377  7.274 .000 

EI1 .377 .109 .391 3.446 .001 

a. Dependent Variable: JP1األداء الوظيفي 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 
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 العاطفي كاءالذ مكونات كأحد الذاتتنظيم  بين داللة احصائية ذو أثر يوجد أنه أي ،sig < 0.05 أن وبما

 .الفرعية األولى الفرضية اثبات تم وبذلك الوظيفي واألداء

 :يلي كما االنحدار معادلة وتكون

 ) الذاتً)تنظيم0.377ً+2.741ًً=ًًالوظيفيًاألداء

 (0.377) بمقدار الوظيفي األداء يزداد احدةو وحدة بمقدار الذات تنظيم يزداد عندما أنه بمعنى

 يشرح الذات تنظيم أن أي 0.153 تساوي R Square :أن نستنتج Model Summary جدول ومن

 ل منأق ارتباط معدل الجدول أظهر كما الوظيفي األداء متغير قيم في الحاصلة التغيرات من15.3% 

 %.39 بنسبة( الوظيفي األداء الذات،)تنظيم المتغيرين  بين متوسط

  الذات تنظيم /Summary   Model (32/3) جدول

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .391a .153 .140 .54041 

a. Predictors: (Constant), EI1 

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 

 ثانية:لالفرضية الفرعية ا 

H1.2 :جامعة  اري فييوجد أثر ذو داللة إحصائية للوعي بالذات على األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلد

 .2020الرشيد للعام 

 ) يفيالوظ داءاأل)التابع إلى إمكانية استخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات المتغير  ANOVA أشار اختبار

 :الجدول التالي كما هو موضح في sig < 0.05 :حيث كانت

  الوظيفي ءالوعي بالذات، األدا (ANOVA)( 33/3جدول )
 

ANOVA
a 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.570 1 2.570 8.407 .005b 

Residual 20.174 66 .306   

Total 22.743 67    

a. Dependent Variable: JP1 

b. Predictors: (Constant), EI2 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 
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 :يلي كما االنحدار معامالت Coefficients جدول وأظهر

 
 الوظيفي( )األداء والتابع الذات(الوعي ب)المستقل  المتغير بين االنحدار مؤشرات)( 34/3جدول )

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.759 .440  6.269 .000 

EI2 .358 .123 .336 2.899 .005 

a. Dependent Variable: JP1 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 العاطفي ذكاءال مكونات كأحد لذاتاب الوعي بين داللة احصائية ذو أثر يوجد أنه أي ،sig < 0.05 أن وبما

 .لثانيةالفرعية ا الفرضية اثبات تم وبذلك الوظيفي واألداء

 :يلي كما االنحدار معادلة وتكون

 ) الذاتًالوعي)0.358ً+2.759ًً=ًًالوظيفيًاألداء

 (0.358) بمقدار الوظيفي األداء يزداد واحدة وحدة بمقدار الذاتب الوعي يزداد عندما أنه بمعنى

 يشرح الذاتب الوعي أن أي 0.113 تساوي R Square :أن نستنتج Model Summary جدول نوم

 ل منأق ارتباط معدل الجدول أظهر كما الوظيفي األداء متغير قيم في الحاصلة التغيرات من11.3% 

 %.33 الوظيفي( بنسبة األداء الذات،ب المتغيرين )الوعيبين  متوسط

 

  الذاتالوعي ب /Summary   Model (35/3) جدول

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .336a .113 .100 .55287 

a. Predictors: (Constant), EI2 

  SPSS المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج
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 ثالثة:الفرضية الفرعية ال 

 :H1.3عة الرشيدي جامفعلى األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري  دافعيةائية لليوجد أثر ذو داللة إحص 

 .2020للعام 

 ) يفيالوظ داءاأل)التابع إلى إمكانية استخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات المتغير  ANOVA أشار اختبار

 :كما هو موضح في الجدول التالي sig < 0.05 :حيث كانت

  الوظيفي ء، األداافعيةالد (ANOVA)( 36/3جدول )
 

ANOVA
a 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.254 1 12.254 77.101 .000b 

Residual 10.489 66 .159   

Total 22.743 67    

a. Dependent Variable: JP1 

b. Predictors: (Constant), EI3 

 SPSSتخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة باس

 :يلي كما االنحدار معامالت Coefficients جدول وأظهر

 
 الوظيفي( )األداء والتابع (الدافعية)المستقل  المتغير بين االنحدار مؤشرات)( 37/3جدول )

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .686 .383  1.793 .078 

EI3 .912 .104 .734 8.781 .000 

a. Dependent Variable: JP1 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 

 واألداء العاطفي الذكاء مكونات كأحد دافعيةال بين داللة احصائية ذو أثر يوجد أنه أي ،sig < 0.05 أن وبما

 لثة.الفرعية الثا الفرضية اثبات تم بذلكو الوظيفي

 :يلي كما االنحدار معادلة وتكون

 ) دافعية)ال0.912+0.686ًً=ًًالوظيفيًاألداء

 (0.912) بمقدار الوظيفي األداء يزداد واحدة وحدة بمقدار دافعيةال زدادت عندما أنه بمعنى
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 % 53.9 شرحت دافعيةال نأ أي 0.539 تساوي R Square :أن نستنتج Model Summary جدول ومن

بين  وسطمتال فوق ارتباط معدل الجدول أظهر كما الوظيفي األداء متغير قيم في الحاصلة التغيرات من

 % .73 الوظيفي( بنسبة األداء ،)الدافعية المتغيرين

 

  الدافعية /Summary   Model (38/3) جدول

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .734a .539 .532 .39866 

a. Predictors: (Constant), EI3 

 SPSS المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج

 

 رابعة:الفرضية الفرعية ال 

H1.4 :ة ي جامعيوجد أثر ذو داللة إحصائية للتعاطف على األداء الوظيفي للكادر العلمي واإلداري ف

 .2020عام الرشيد لل

 ) يفيالوظ داءاأل)التابع إلى إمكانية استخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات المتغير  ANOVA أشار اختبار

 :كما هو موضح في الجدول التالي sig < 0.05 :حيث كانت

  الوظيفي ءالتعاطف، األدا (ANOVA)( 39/3جدول )

ANOVA
a 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.876 1 1.876 5.932 .018b 

Residual 20.868 66 .316   

Total 22.743 67    

a. Dependent Variable: JP1 

b. Predictors: (Constant), EI4 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 

 :يلي كما االنحدار معامالت Coefficients جدول وأظهر

 
 الوظيفي( )األداء والتابع التعاطف()المستقل  المتغير بين االنحدار مؤشرات)( 40/3جدول )

Coefficients
a 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.203 .342  9.364 .000 

EI4 .212 .087 .287 2.436 .018 

a. Dependent Variable: JP1 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 لعاطفيا الذكاء مكونات كأحد التعاطف بين داللة احصائية ذو أثر يوجد أنه أي ،sig < 0.05 أن وبما

 الفرعية الرابعة. الفرضية اثبات تم وبذلك الوظيفي واألداء

 :يلي كما االنحدار معادلة وتكون

 ) )التعاطف0.212+ً 3.203=ًظيفيالوًاألداء

 (0.212) بمقدار الوظيفي األداء يزداد واحدة وحدة بمقداريزداد التعاطف  عندما أنه بمعنى

 من %8.2 يشرح التعاطف أن أي 0.082 تساوي R Square :أن نستنتج Model Summary جدول ومن

متغيرين بين ال ضعيف ارتباط معدل الجدول أظهر كما الوظيفي األداء متغير قيم في الحاصلة التغيرات

 % .28 الوظيفي( بنسبة األداء )التعاطف،

  التعاطف /Summary   Model (41/3) جدول

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .287a .082 .069 .56230 

a. Predictors: (Constant), EI4 

 SPSS عداد الباحثة باستخدام برنامجالمصدر: من إ

 

 

 خامسة:الفرضية الفرعية ال 

H1.5 :داري في ي واإليوجد أثر ذو داللة إحصائية للمهارات االجتماعية على األداء الوظيفي للكادر العلم

 .2020جامعة الرشيد للعام 

 ) يفيالوظ داءاأل)التابع إلى إمكانية استخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات المتغير  ANOVA أشار اختبار

 :كما هو موضح في الجدول التالي sig < 0.05 :حيث كانت
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  الوظيفي ءالمهارات االجتماعية، األدا (ANOVA)( 42/3جدول )

ANOVA
a 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.307 1 6.307 25.326 .000b 

Residual 16.436 66 .249   

Total 22.743 67    

a. Dependent Variable: JP1 

b. Predictors: (Constant), EI5 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 :يلي كما االنحدار معامالت Coefficients جدول وأظهر

 
 الوظيفي( )األداء والتابع المهارات االجتماعية()المستقل  المتغير بين االنحدار مؤشرات)( 43/3جدول )

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.168 .373  5.814 .000 

EI5 .536 .107 .527 5.033 .000 

a. Dependent Variable: JP1 

 SPSSامج المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برن

 

 الذكاء وناتمك كأحد المهارات االجتماعية بين داللة احصائية ذو أثر يوجد أنه أي ،sig < 0.05 أن وبما

 الفرعية الخامسة. الفرضية اثبات تم وبذلك الوظيفي واألداء العاطفي

 :يلي كما االنحدار معادلة وتكون

 ) )المهاراتًاالجتماعية0.536+ً 2.168=ًالوظيفيًاألداء

 ((0.536بمقدار الوظيفي األداء يزداد واحدة وحدة بمقداريزداد التعاطف  عندما أنه نىبمع

 تشرح المهارات االجتماعية أن أي 0.27 تساوي R Square :أن نستنتج Model Summary جدول ومن

بين  متوسط ارتباط معدل الجدول أظهر كما الوظيفي األداء متغير قيم في الحاصلة التغيرات من27%

 % .52 الوظيفي( بنسبة األداء متغيرين )المهارات االجتماعية،ال

 

  المهارات االجتماعية /Summary   Model (44/3) جدول

Model Summary 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .527a .277 .266 .49903 

a. Predictors: (Constant), EI5 

 SPSS إعداد الباحثة باستخدام برنامجالمصدر: من 

 

 

 الفرضية الرئيسية الثانية:

 H2 :تغيرات ف المفي جامعة الرشيد باختال يختلف مستوى الذكاء العاطفي للكادر العلمي واالداري

 .العلمي( المؤهل الخبرة، تالعمر، سنوا الديمغرافية )الجنس،

 

ًسالجنًباختالفًالعاطفيًالذكاءًمستوىًفأوال :ًيختل

 الجدول من ويالحظ ،Independent Sample T-Testاختبار استخدام تم فقد الفرضية هذه الختبار

 3.5254هو  ولإلناث 3.6237هو  للذكور الحسابي الوسط أن العاطفي للذكاء بالنسبة التالي

 واإلناث للذكور العاطفي الذكاء ط( متوس45/3)جدول 

Group Statistics 

 

 N Mean الجنس

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

EI 06203. 37217. 3.6237 36 ذكر 

 07991. 45206. 3.5254 32 انثى

 SPSS المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج

 

 اختبار نم نالحظ لإلناث الحسابي والوسط للذكور الحسابي الوسط بين اختالف هناك كان إذا ما ولمعرفة

 شرط نأ يعني مما Sig = 0.545> 0.05 أن التالي الجدول في التباينات لتجانس Leven 's test ليفين

 لتباين( السطرا تجانس حالة في t اختبار نتائج استخدام علينا يتوجب ذلك على بناء محقق التباينات تساوي

 الذكور بين جوهري فرق وجود عدم إلى تشير االختبار نتيجة فإن Sig = 0.330> 0.05 أن وبما) الثاني

 .الجنس ختالفبا العاطفي الذكاء يختلف ال أي ،ننفي الفرضية وبالتالي العاطفي الذكاء مستوى في إلناثوا

 

Independent Sample Test ( 64/3جدول)  

Independent Samples Test 
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Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

EI Equal variances 

assumed 

.371 .545 .982 66 .330 .09823 .10001 -.10145 .29790 

Equal variances 

not assumed 
  

.971 60.23

9 

.335 .09823 .10116 -.10411 .30056 

 SPSS المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج

ً

 العمرًباختالفًالعاطفيًالذكاءًمستوىًيختلف:ًثانيا ً

 ينتبا تجانس اختبار من بد   ال ولذلك ،One Way ANOVA تحليل نستخدم سوف الفرضية هذه الختبار

 المهمة شروطال أحد التباين نستجا يعتبر حيث .Levene إحصائية باستخدام مقارنتها، تتم التي المجموعات

 Sig =0.993 > 0.05) أن نجد (50/3) الجدول ومن التباين، تحليل إجراء في

 للعمر تبعا Levene التجانس اختبار (47/3جدول )

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

الذكاء 

 العاطفي

Based on Mean .030 3 64 .993 

Based on Median .041 3 64 .989 

Based on Median and 

with adjusted df 

.041 3 56.175 .989 

Based on trimmed 

mean 

.027 3 64 .994 

 SPSS المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج

 هام مقارنتالتي تت العدم القائلة بتجانس أو تساوي تباين الذكاء العاطفي بين المجموعات فرضية فإن وبالتالي

 .تبعا للفئات العمرية ال يمكن رفضها مما يدل على تحقق شرط تجانس التباين

 توجد فروقال  أي ننفي الفرضية ، ولهذاSig =0.919 > 0.05  نجد أن قيمة ANOVA ومن جدول

 .العمر الفباخت فيختلال معنوية بين متوسطات الذكاء العاطفي تبعا للفئة العمرية بمعنى أن الذكاء العاطفي 

حسب العمر   ANOVA ( تحليل تباين المتوسطات48/3جدول )  

ANOVA 

EI   
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Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .088 3 .029 .166 .919 

Within Groups 11.259 64 .176   

Total 11.346 67    

 Spssالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج  

 

 مستوى الذكاء العاطفي باختالف المؤهل العلمي يختلف: ثالثا  

تباين  ، ولذلك ال بدّ من اختبار تجانسOne Way ANOVA الختبار هذه الفرضية سوف نستخدم تحليل

الشروط المهمة  حيث يعتبر تجانس التباين أحد .Levene المجموعات التي تتم مقارنتها، باستخدام إحصائية

   Sig = 0.719 > 0.05   أن نجد( 49/3)التباين، ومن الجدول في إجراء تحليل 

 لمؤهل العلميل تبعا Levene التجانس اختبار (49/3جدول )

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

EI Based on Mean .332 2 65 .719 

Based on Median .357 2 65 .701 

Based on Median and 

with adjusted df 

.357 2 52.312 .702 

Based on trimmed mean .382 2 65 .684 

   SPSS المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج

 رنتهاتتم مقا التي وبالتالي فإن فرضية العدم القائلة بتجانس أو تساوي تباين الذكاء العاطفي بين المجموعات

 .مكن رفضها مما يدل على تحقق شرط تجانس التباينتبعا للمؤهل العلمي ال ي

نوية ال توجد فروق مع أي ننفي الفرضيةولهذا  ،Sig =0.836 > 0.05 نجد أن قيمة ANOVA ومن جدول

 المؤهل الفباخت بين متوسطات الذكاء العاطفي تبعا للمؤهل العلمي بمعنى أنه ال يختلف الذكاء العاطفي

 .العلمي

 حسب المؤهل العلمي ANOVA باين المتوسطات( تحليل ت50/3جدول )

ANOVA 

EI   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .062 2 .031 .180 .836 

Within Groups 11.284 65 .174   
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Total 11.346 67    

   SPSS المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج

 سنوات الخبرةلعاطفي باختالف مستوى الذكاء ا يختلف: رابعا

ين تبا ، ولذلك ال بدّ من اختبار تجانسOne Way ANOVA الختبار هذه الفرضية سوف نستخدم تحليل

شروط المهمة ال حيث يعتبر تجانس التباين أحد .Levene المجموعات التي تتم مقارنتها، باستخدام إحصائية

   Sig = 0.691 > 0.05   أن ( نجد51/3)في إجراء تحليل التباين، ومن الجدول 

 لسنوات الخبرة تبعا Levene التجانس اختبار (51/3جدول )

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

EI Based on Mean .372 2 65 .691 

Based on Median .255 2 65 .776 

Based on Median and 

with adjusted df 

.255 2 56.589 .776 

Based on trimmed mean .337 2 65 .715 

   SPSS المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج

 رنتهاتتم مقا التي وبالتالي فإن فرضية العدم القائلة بتجانس أو تساوي تباين الذكاء العاطفي بين المجموعات

 .تجانس التباين ال يمكن رفضها مما يدل على تحقق شرط سنوات الخبرةتبعا ل

نوية ال توجد فروق مع أي ننفي الفرضية، ولهذا Sig =0.965 > 0.05 نجد أن قيمة ANOVA ومن جدول

عدد سنوات  الفباخت بمعنى أنه ال يختلف الذكاء العاطفي لسنوات الخبرةبين متوسطات الذكاء العاطفي تبعا 

 الخبرة.

 مؤهل العلميحسب ال ANOVA ( تحليل تباين المتوسطات52/3جدول )

ANOVA 

EI  2 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .012 2 .006 .035 .965 

Within Groups 11.334 65 .174   

Total 11.346 67    

   SPSS المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج
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 والتوصيات واألبحاث المقترحة جالنتائ 3.2
 

 النتائج 3.2.1

 :يام بالعمليات اإلحصائية والحصول على النتائج اإلحصائية تبين ما يليبعد الق

حيث  جابيةعبارات محاور االستبيان والتي تقيس الذكاء العاطفي بأبعاده الخمسة ألن تكون إي تتجه -1

 (.3أظهرت متوسطاتها قيم أكبر من قيمة الحياد )

ى لعينة علفراد احيث وافق اغلب ا ،تحديدا طفالتعاأكثر إيجابية في محور  كان التوجه اإليجابي للمحاور -2

دم نفسهم بععلى أ وقد يعزى ذلك الى أن اغلب االفراد ال يستطيعوا الحكم البعد،العبارات التي تقيس هذا 

 كون الموضوع قد يمس بإنسانيتهم. بهم،قدرتهم على التعاطف مع من حولهم واالحساس 

بارات ن العألقل والذي قد يكون قريبا للحياد وذلك كوحصل محور تنظيم الذات على الميل اإليجابي ا -3

لموافقة فراد لمن ميل اغلب األ األفراد، فبالرغممل جوانب عديدة في شخصية التي تقيس تنظيم الذات تش

قة على لموافعلى كون المهام التي تتصف بالتحدي تفقدهم اإلحساس بالزمن، اظهر األغلبية أيضا عدم ا

 عرهم السلبية بسهولة.قدرتهم على نسيان مشا

 لوظيفيا األداء مستوى أن إلى يشير وهذا 4.020بلغ  الدراسة عينة ألفراد األداء مستوى متوسط إن -4

 .جدا   جيد

 الوعي(لعاطفي بأبعاده الخمسةذات داللة إحصائية بين الذكاء اموجبة اظهر تحليل االرتباط وجود عالقة 

وتوافق ذلك مع نتائج دراسة  الوظيفي واألداء) االجتماعية المهارات التعاطف، الدافعية، الذات، تنظيم بالذات،

 Dhaniدراسة )و( 2020(، دراسة شهرام رنجدوست )2018م )بدري اإلبراهي وعدنان صفاء محمود عبده

et al , 2016). 

ء ألدالى اعواضح  تم تحديد قوة هذه العالقة وتأثيرها بشكل االنحدار،باالستعانة بمعامل بيرسون وتحليل  -5

 الوظيفي، حيث تبين ما يلي:

  هاما انك %،73حصل متغير الدافعية على التأثير األقوى على األداء الوظيفي بمعدل ارتباط 

د تكون قر ذلك كون الدافعية )تحفيز الذات( فسَ عليه، يُ % من التغيرات الحاصلة 53.9شرح ت

نشطه أوجود ل زمة التحفيز غالبامالباإلضافة ل الوظيفي،العنصر األكثر مباشرة وقرب من األداء 

 جودة وأقل وقت، وبالتالي أداء وظيفي أفضل. وأدائها بأفضليجب القيام بها 

  اتى متغير المهارات االجتماعية في المرتبة الثانية من حيث قوة معدل االرتباط مع األداء

ع ذلك لتأثير ويرج الوظيفي،% من التغيرات في األداء 27كما أنه يشرح  %،52الوظيفي بنسبة 
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العمل الجماعي على أداء األفراد، فامتالك مهارات اجتماعية يؤدي الى بيئة عمل جماعي 

 أفضل، وبالتالي انعكاسها على أداء افراد هذه الفرق.

 كما % بالترتيب33-39معدل ارتباط متقارب بنسب والوعي بالذات  كان لمتغير تنظيم الذات ،

 ت في األداء الوظيفي.% من التغيرا11.3-15.3أنها تشرح 

 ونكذلك ر وقد يفس الوظيفي، األداءوهذا يشير لدور هام لهذه المتغيرات ولكن ليس األهم على 

ها أقرب ة كونهذه التغيرات ذات تأثير أكثر مباشرة على حياة األفراد الشخصية منها على المهني

 مهني.العن أداءه للحالة النفسية للفرد والتي قد يكون قادر على عزلها 

  ى%، عل28حصل متغير التعاطف على التأثير األضعف على األداء الوظيفي بمعدل ارتباط 

 % من التغيرات في المتغير المستقل الذي هو األداء الوظيفي.8.2ان التعاطف يشرح 

ويشرح ذلك كون تأثير التعاطف ينعكس على األشخاص المتعاَطف معهم بشكل أكثر قوة 

 هم.أدائ ه، والذي قد يكون تأثيره عليهم أضعف وبالتالي علىن يبدونووضوح من األشخاص الذي

 ،الجنسوغرافية من )صفاتهم الديمو العينة أفراد عند العاطفي الذكاء بين عالقة يوجد ال أنه الدراسة بينت -6

حمد غنيم أبو دراسة أوتوافق ذلك مع  0.05 داللة مستوى عند (الخبرة سنوات أو ،العلمي المؤهل ،العمر

 ( فيما يخص عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس. 2018الخير )

لشخصية مات ايكمن في الس وقد يعزى ذلك لكون الذكاء العاطفي )كما رأينا في نماذج الذكاء العاطفي(

 ونهمفي شؤ أو في مهاراتهم المكتسبة، كما أنه يظهر في محاكماتهم العقلية ومهمالموروثة لألفراد 

 العاطفي.بالتالي غياب التحديد الواضح لشروط امتالك مهارات الذكاء اطفية أيضا، الع

 :التوصيات 3.2.2

ستوى معايير ملك الإعادة النظر في قائمة المعايير الخاصة باالختيار والتعيين والترقية، على أن تتضمن ت .1

لوظائف بات امفاضلة ومتطلالذكاء العاطفي كأحد متطلبات االختيار والتعيين، كما تعتبر أحد شروط ال

 اإلدارية والعلمية

ي فعاملة وعقد ورش عمل خاصة بها للكوادر ال (،االهتمام بمواضيع التنمية البشرية )تحفيز الذات .2

 الجامعات، كونها أظهرت تأثير هام على أداء االفراد. 

 لىعلين ع العامالخاصة بموضوع الذكاء العاطفي، وتشجيات والمؤتمرات العلمية عقد مزيد من الندو .3

سين تحفي  في تلك اللقاءات، للوقوف على طبيعة وأهمية الذكاء العاطفي ودوره والمناقشةالمشاركة 

 .األداء
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اخل دلعاملين اكافة تفعيل برامج تدريبية لتنمية قدرات الذكاء العاطفي، على أن تكون هذه البرامج متاحة ل .4

 الكوادر اإلدارية. هذه المنظمات وليس فقط

ين في متخصصء وحدة ادارية تختص بالنواحي النفسية والعاطفية للعاملين تستعين فيها المنظمة بانشا .5

 الوجدانيو نفسيمجال علم النفس، والسلوك التنظيمي كمحاولة لرفع مستوى الذكاء العاطفي واالستعداد ال

 للعاملين بتلك المنظمات.

 محددات البحث: 3.2.3

 لى أدائهم المستقصين ألهمية الذكاء العاطفي وتأثيره عبعدم إدراك  تتعلق صعوبات الباحث واجه

 وبالتالي عدم الجدية عند البعض في اإلجابة على االستبيان.

 سببب وذلك االستبيان على اإلجابات من الكافي العدد على الحصول في صعوبة كانت هناك كما 

 مع تواصلال في صعوبة شكل ممااالداري وضيق وقت العينة المستهدفة والمتمثلة بالكادر العلمي 

 .طويالا  وقتا ذلك استغرق وقد المستقصين

 األبحاث المقترحة 3.2.4

 :يوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات مستقبال في المجاالت التالية

  إدارة الصراع التنظيميأثر الذكاء العاطفي على. 

 العوامل المؤثرة في الذكاء العاطفي لدى العاملين. 

في اء العاطالذك الدراسة على قطاعات مختلفة وليس فقط القطاعات التعليمية لبيان أثر كما يوصى بتكرار هذه

 بشكل أوضح في كافة المجاالت.
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 (1الملحق )

 

 استبيان األغراض البحث العلمي

 المحترم:األستاذ/ة  

ي جامعة الرشيد ف واإلداريمهارات الذكاء العاطفي في تحسين أداء الكادر العلمي  أثر“حول تقوم الباحثة بإجراء دراسة 

ءة فقرات لتكرم بقراأرجو ا لنيل شهادة الماجستير في إدارة االعمال. لذا وذلك استكماال ،“ الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

ية في نتائج هذه في الخانة التي تمثل ما تشعرون به بكل أمانة، لما في ذلك من أهم (√) إشارةاالستبيان بتمعن ثم وضع 

  .الدراسة

 علما بان إجاباتكم سيتم معالجتها بسرية تامة وألغراض البحث فقط.

 األول: البيانات الشخصية القسم

   أنثى         ذكر           الجنس

 عام فأكثر 46           سنة 45الى  36من         سنة  35الى  26من          سنة 25أقل من           العمر

           دكتوراه           ماجستير         إجازة جامعية           المؤهل العلمي 

  سنة فأكثر 11        سنوات  10الى  6من          سنوات  5أقل من          عدد سنوات الخدمة 

     

ًيالقسمًالثاني:ًمقياسًالذكاءًالعاطف

ً

غير موافق  اراتـــــــــــــبــــالع الرقم

 بشدة

غير 

 موافق

موافق  موافق محايد

 بشدة

ًًًًً مشاعري جزء مساعد في حياتي الشخصية  1

ًًًًً مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح 2

ًًًًً أستطيع التحكم في تفكيري السلبي 3

ًًًًً أستطيع السيطرة على نفسي بعد أي امر مزعج 4

 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي 

الفتراضية السورية الجامعة ا  

 MBA –قسم إدارة األعمال 
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ًًًًً أستطيع التحكم في مشاعري وتصرفاتي 5

ًًًًً انا هادئ تحت أي ضغوط اتعرض لها 6

ًًًًً أستطيع نسيان مشاعري السلبية بسهولة  7

ًًًًً أستطيع التحول من المشاعر السلبية الى اإليجابية بسهولة  8

ًًًًً انا قادر على التحكم في مشاعري عند مواجهة أي مخاطر 9

ًًًًً عادة أستطيع ان افعل ما احتاجه عاطفيا بإرادتي 10

ًًًًً أستطيع استدعاء المشاعر اإليجابية كالمرح والفكاهة بيسر  11

ًًًًً بالزمن عند تنفيذ المهام التي تتصف بالتحديأفقد اإلحساس  12

ًًًًً تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات هامة في حياتي 13

ًًًًً يبقى لدي االمل والتفاؤل امام هزائمي 14

ًًًًً أجد صعوبة في مواجهة مشاكل الحياة ومشاعر القلق واإلحباط  15

ًًًًً ادة حياتياستخدم انفعاالتي اإليجابية والسلبية في قي 16

ًًًًً تساعدني مشاعري السلبية في تغيير حياتي نحو األفضل 17

ًًًًً أستطيع مواجهة مشاعري السلبية عند اتخاذ قرار يتعلق بي 18

ًًًًً ترشدني مشاعري السلبية في التعامل مع االخرين 19

ًًًًً أستطيع إدراك مشاعري الصادقة اغلب الوقت 20

ًًًًً ن مشاعريأستطيع التعبير ع 21

ًًًًً اعتبر نفسي مسؤول عن مشاعري 22

ًًًًً ال اعطي لالنفعاالت السلبية أي اهتمام  23

ًًًًً أدرك انني لدي مشاعر رقيقة  24

ًًًًً يغمرني المزاج السيئ 25

ًًًًً أستطيع ان اكافئ نفسي بعد أي حدث مزعج 26

ًًًًً انا صبور حتى عندما ال أحقق نتائج سريعة 27

ًًًًً عندما أقوم بعمل ممل فإنني استمتع بهذا العمل 28

ًًًًً أحاول ان أكون مبتكرا مع تحديات الحياة  29

ًًًً  اتصف بالهدوء عند انجاز أي عمل أقوم به 30

ًًًً  أستطيع انجاز االعمال المهمة بكل قوتي 31

ًًًً  أستطيع انجاز المهام بنشاط وبتركيز عال 32

ًًًً  غوط نادرا ما اشعر بالتعبفي وجود الض 33

ًًًً  أستطيع تحقيق النجاح حتى تحت الضغوط 34

ًًًً  أستطيع ان انهمك في انجاز اعمالي رغم التحدي 35

ًًًً  أستطيع تركيز انتباهي في االعمال المطلوبة مني 36

ًًًً  انحي عواطفي جانبا عندما أقوم بإنجاز اعمالي 37

ًًًً  االجهاد التي تعوق ادائي ألعماليأستطيع احتواء مشاعر  38

ًًًً  انا حساس الحتياجات االخرين 39

ًًًً  انا فعال في االستماع لمشاكل االخرين 40

ًًًً  اجيد فهم مشاعر االخرين 41
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ًًًً  انا قادر على قراءة مشاعر الناس من تعبيرات وجوههم  42

ًًًً  انا حساس لالحتياجات العاطفية لآلخرين 43

ًًًً  اشعر باالنفعاالت والمشاعر التي ال يضطر االخرين لإلفصاح عنها 44

ًًًً  احساسي الشديد في مشاعر االخرين يجعلني أشفق عليهم  45

ًًًً  نادرا ما أغضب إذا ضايقني الناس بأسئلتهم  46

ًًًً  انا على دراية باإلشارات االجتماعية التي تصدر من االخرين  47

ًًًً  وبة في التحدث مع الغرباءال أجد صع 48

ًًًً  عندي قدرة في التأثير عل االخرين 49

ًًًً  اعتبر نفسي موضع ثقة من االخرين 50

ًًًً  أستطيع اإلجابة لرغبات وانفعاالت االخرين 51

ًًًً  امتلك تأثير قوي على االخرين في تحديد اهدافهم 52

ًًًً  رينيراني الناس انني حساس اتجاه مشاعر االخ 53

ًًًً  عندما اغضب ال يظهر على أثر الغضب 54

ً

ًاألداءًالوظيفي ًالقسمًالثالث:ًمقياس

ً
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ًًًًً احرص على تحقيق األهداف العامة للمنظمة 1

ًًًًً حدد إلنجازهأقوم بإنجاز العمل المطلوب في الوقت الم 2
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ًًًًً التزام اإلدارة بجودة األداء يساعدني في تحسين مستوى األداء 8

ًًًًً على االبداع والتجديد وتطوير العمللدي القدرة  9
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ً

 شكراًلتعاونكم
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Title: The impact of emotional intelligence skills on improving the performance of 

the scientific and administrative staff at Al-Rasheed International Privet University 

For science and technology.  
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The purpose of this study was to measure the impact of emotional intelligence on the 

performance of the scientific and administrative staff at Al-Rasheed International University, 

using the Goleman model of emotional intelligence by measuring levels of emotional 

intelligence among workers in its five dimensions: self-regulation, self-awareness, motivation, 

empathy, social skills, and knowledge their impacts on job performance. 

The research community consists of 175 employees from the scientific and administrative full-

time staff at Al-Rasheed International University, and the study sample is a non-random sample 

of 70 employees who was approved to be distribute the questionnaire to them, as 70 

questionnaires were distributed to the sample and 68 were retrieved, making the total sample 68 

Employees. 

The researcher used the analytical descriptive approach in this study and a number of statistical 

methods in the SPSS program. 

One of the most important findings of the study is the existence of a positive relationship 

between emotional intelligence in its five dimensions identified by Goleman: "self-organization, 

self-awareness, motivation, empathy, social skills" and job performance. 

The study also revealed that there was no effect of demographic variables (gender, age, 

educational qualification, years of experience) on possessing emotional intelligence skills. 

The study ended with a set of solutions and recommendations, the most important of it was: The 

need to highlight the importance of the concept of emotional intelligence and give it a priority as 

one of the skills to improve job performance. 

 

Key words: emotional intelligence, job performance 
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