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لدى قادة  ه حنوهواالجتا يف إدارة السلوك التنظيمّي أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي

 ةة السعوديَّة باململكة العربيَّات التقنّيالكلّي

 سفر بن خبيت حممد املدرع

 :البحث ملخص

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي واالجتاا   
العتماد على املنهج شبه التجاري  القاا     ا حنو  لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية، ومتَّ

ا قبليَّاا وبعاديَّا وتتبعيَّاا، وت لات     على تصمي  جمموعتني متكافئتني: جتريبياة واااب،ة، ويتنامن ااتباار     
ستبانة إدارة السالوك التنظيماي، ومقيااال االجتاا      إأدوات الدراسة يف برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي، و

ا، ( قا اد  60، على عينة مكونة من )2018قت الدراسة االل العام التدري  حنو السلوك التنظيمي، وطب
الت،بياا   مت حتدياده  وتاوعيعه  علاى جممااوعتني جتريبياة واااب،ة بال،ريقااة العناوا ية املنتظماة، و متَّ       

والتواصل مع أفراد اجملموعتني من قبل الباحث، وتزوياده  بنناامج تنمياة الاذكاء االنفعاالي، ب،ريقاة       
ا، وكاا  مان أها     (، وت،بي  مقاييس الدراسة إلكرتونيWeb Questًّالت املعرفية عن اإلنرتنت )الرح

نتا جها: أنه توجد فروق بني جمموعيت الدراسة يف نتا ج ت،بي  استبانة إدارة السلوك التنظيمي، ومقيااال  
بري لنناامج تنمياة الاذكاء    االجتا  حنو السلوك التنظيمي، لصاحل اجملموعة التجريبية، مما يعين وجود أثر ك

ساتبانة إدارة  كما توجد فروق بني نتا ج اجملموعاة التجريبياة يف الت،بيا  القبلاي والبعاد  إل      ،االنفعالي
ال توجد فروق بني و ،السلوك التنظيمي، ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي، لصاحل الت،بي  البعد 

ستبانة إدارة السلوك التنظيماي، ومقيااال االجتاا     والتتبعي إلنتا ج اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  
عزى ألثر اجلنس أو اخلنة بني نتا ج اجملموعاة التجريبياة   كما أنه ال توجد فروق ُت ،حنو السلوك التنظيمي

 يف الت،بي  البعد  الستبانة إدارة السلوك التنظيمي، ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي.
 

الاذكاء االنفعاالي، السالوك التنظيماي، إدارة السالوك التنظيماي، القياادة،         ية:الكلمات املفتاح
 اململكة العربية السعودية. والكليات التقنية،
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Effect of a program for developing emotional intelligence 

in the management of organizational behavior and the trends towards it  
among the leaders of the technical colleges in Saudi Arabia 

 

Abstract 

The aim of this study was to find out about the effect of a program for developing 
emotional intelligence in the management of organizational behavior and the trends towards 
it among the leaders of the technical colleges in Saudi Arabia. The study employed the 
quasi-experimental approach. The sample of the study consisted of (60) leaders who were 
identified and divided equally into two groups (experimental and control) using the 
stratified random sampling method. Pre-, ongoing, and post-tests were applied. The 
research instruments consisted of a program for the development of emotional intelligence, 
an organizational behavior management questionnaire and a trend towards management 
behavior measurement tool. The experiment of the communication with the group members 
and the program for the development of emotional intelligence was applied through (Web 
Quest). The tests were administered electronically. The research concluded the following 
major result: there are differences between the two study groups in the results drawn from 
both the questionnaire and the trend measurement tool, in favor of the experimental group, 
indicating a significant impact of the program. There are also differences between the 
results of the experimental group in the pre- and post-application of the questionnaire and 
the trend measurement tool, in favor of the post-application. However, there are no 
differences between the results of the experimental group in the post- and the ongoing 
application of the questionnaire and the trend measurement tool. Further, there are no 
differences attributable to gender or experience in the experimental group results in the 
post- application of the questionnaire and the trend measurement tool. 

Key words: emotional intelligence; organizational behavior management; 
leadership; technical colleges. 

 املقدمة:

حتت  العوامل املتغرية واملستجدة وما تهدف إلياه املنظماات مان التمياز والكفااءة      
التأكيد على است مار كافة املوارد واإلمكانات املتاحاة، وحماولاة االبتكاار فيهاا وحتساينها      
وت،ويرها، واالستفادة القصوى منها؛ للوصول ب،اقاتها وقدراتها ومساتويات أدا هاا إىل   

اتها الفردية واجلماعية، وهذا من أه  دعا   ت،ور املنظمات وتأكيد فعاليتهاا  أعلى مستوي
 يف حتقي  أهدافها وغاياتها.

كما تؤثر املتغريات واملستجدات املتعددة واملختلفة احملي،ة باملنظمات بنكل مباشر 
ا يف مواردها البنرية، وعلى وجه اخلصوص يف اجلوانب النفسية والعاطفية االنفعالية؛ مما 

ا باهتمام العلماء والباح ني لذا فقد حظي هذا اجملال مؤار  ؛يستدعي االهتمام والعناية بها
 يف مجيع جماالت دراسته واستخدامه.
كماا  -ا مبجاال الاذكاء االنفعاالي الاذ  يعاين      ا كبري وقد أوىل جمال اإلدارة اهتمام 

دامها وفهمهاا  "القدرة على حتديد العواطا،، واساتخ   -Singh & Singh (2015)يواح 
وإدارتها ب،رق إجيابية، لتخفي، التوتر، والتواصال بفعالياة، والتعااط، ماع اناارين،      

 والتغلب على التحديات، ونزع فتيل الصراع". 
وذلك لتأثري الذكاء االنفعالي الوااح يف اإلدارة وتنظيماتها وت،بيقاتها، ولعالقتاه  

ا يف ممارساة أننا،تها   ا أساسايًّ عنصار   دُّع ا بأه  عناصرها، وهو العنصار البنار  الاذ  يُ   
عتن حلقة وصل بني وعملياتها، وملا له من عالقة ب،بيعة األفراد وأداء اجلماعات، حيث ُي

الفرد وجمتمعه وبيئته احملي،اة، فمان جهاة الفارد جتاد لاه الادور األساساي يف شخصايته          
اعلاه ماع   وشعور  وأحاسيسه، ومن جهاة البيئاة جتاد لاه دور يف تفاهماه وتواصاله وتف      

 انارين واحمليط اخلارجي له.
السلوك التنظيماي الاذ  يهات  بسالوك األفاراد واجلماعاات        دُّع من جهة أارى ُي

ا للتأثر بالاذكاء االنفعاالي، واالساتفادة    داال املنظمات من أك ر جماالت اإلدارة استعداد 
اااح بينهماا،   منه لوجود قواس  منرتكة بني اجملالني ال ميكن معهاا جتاهال التمااعل الو   
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حيث جند اشرتاكهما يف العمل على توجيه التفاعل البنر ، والعمل على تعزيز التوافا   
هما يساعى لتحقيا  الدافعياة والوصاول     يواالنسجام داال جمموعات العمل، كما أ  كل

مهاام منارتكة إلدارة السالوك     -بال شاك -للغايات، وننر حالة من الراا، وهذ  كلها 
نفعالي، ومن هذ  احملورية املتبادلة ذهذين اجملالني اإلنسااني واإلدار   التنظيمي والذكاء اال

كا  التوجه هنا لدراسة أثر برنامج لتنمية الاذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك التنظيماي     
 واالجتا  حنو .

 مشكلة الدراسة:

استجاب ق،اع إدارة األعماال لههمياة املتزايادة باالنواحي النفساية واالنفعالياة،       
ل ق،ااع  ب ا من ِق اووااح  امركز  اأ  هناك اهتمام  Spence & Grant (2007)يث يذكر ح

 ,Grantاألعمال بهذا اجملال لدور  البارع يف حتسني السلوك التنظيمي والقياد ، حتاى أ  

Curtayne & Burton (2009)  ا ألداء العمل الناجح، ا أساسيًّأكد على اعتبار ذلك شرًط
 & ,Tofighi, Tirgari, Fooladvandi, Rasouliة، بينماا يناري   جاوَّ وحتقيا  النتاا ج املر  

Jalali, (2015)  إىل أ  السلوك التنظيمي يتأثر بندة بالنواحي النفسية االنفعالية. من جهة
أ  أحبااات ت،ااوير الساالوك التنظيمااي   Ashkanasy & Daus (2005أااارى يااذكر )

ير الت،ورات العلمية يف دراسة العاطفاة،  باالستفادة من النواحي العاطفية واالنفعالية تسا
أ  هاذا اجتاا  جدياد، وأ      Patti, Senge, Madrazo, & Stern, (2015يف حني يواح )

أغلب الق،اعات العامة تسري يف هذا االجتاا ، وأ  ق،ااع التعلاي  بناكل اااص أصابح       
حاجاة   أ  هنااك  Rathi (2014)ا ذهذا االجتا  بنكل كبري وفعال، ورغ  هاذا ياذكر   مؤهًل

ملحة لت،وير السلوك التنظيماي باالساتفادة مان إدارة العواطا، والنفعااالت يف ق،ااع       
 التعلي ، حيث أواح أ  غالبية املمارسني فيه ليسوا بارعني يف إدارة عواطفه .

كماا يابني   -ومع أ  هناك حماوالت واهتمام من البااح ني يف هاذا االجتاا  إال أناه     
(Patti, Holzer, Brackett, & Stern, (2015-        ال توجاد كا ري مان الدراساات تهات

بتحسني السلوك التنظيمي عن طري  تنمية النواحي العاطفية واالنفعالية، وهذا بالفعل ما 
الحظه الباحث يف حدود استعرااه لاهدب النظار  للمجاال، حياث وجاد أ  أغلاب       

-ت التجريبية فإنها دراسات اجملال تركز على اجلوانب املسحية غري املتعمقة، أما الدراسا
لدى الباحث بوجود  انادرة أو شبه معدومة؛ لذا فإ  هناك شعور  -يف حدود عل  الباحث

 هذ  الفجوة.  فجوة حب ية يف هذا اخلصوص ستحاول هذ  الدراسة املساهمة يف سدِّ
ويف امليدا  الحظ الباحث من االل عمله الرتبو  عدم اهتمام اجلهات املساؤولة  

لتدريب باجلوانب االنفعالية وأثرها يف السالوك باملنظماات، كماا اسارتعى     عن التعلي  وا
انتبا  الباحث التفاوت يف األداء لقادة العمل الرتبو  مع تقارب بيئات عمله ، مماا أثاار   

وعليه قام  ؛التساؤل عن أسباب ذلك، ونتا جه، ومدى إمكانية معاجلة أارار  إ  وجدت
( مان القياادات   8حول ما سب ، فتمت مقابلاة عادد )  الباحث بإجراء دراسة است،العية 

الرتبوية والتدريبية من اارل عينة الدراسة، وتبني منها بعد مناقنة تلك اجلواناب معها    
إمكانية االستفادة من الذكاء االنفعالي يف ذلك، وذلك بعد بيا  مفهومه ذه  حياث كاا    

 شبه غامض لديه .
همية السلوك التنظيماي تاأتي هاذ  الدراساة     ا من الباحث بأوبناء  على سب  وإميان 

ملعرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي واالجتاا  حناو  لادى    
 قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية. 

 مشكلة الدراسة:

لياة،  استجاب ق،اع إدارة األعماال لههمياة املتزايادة باالنواحي النفساية واالنفعا     
ل ق،ااع  ب ا من ِق اووااح  امركز  اأ  هناك اهتمام  Spence & Grant (2007)حيث يذكر 

 ,Grantأ األعمال بهذا اجملال لدور  البارع يف حتسني السلوك التنظيمي والقياد ، حتاى  

Curtayne & Burton (2009)  ا ألداء العمل الناجح، ا أساسيًّأكد على اعتبار ذلك شرًط
 & ,Tofighi, Tirgari, Fooladvandi, Rasouliة، بينماا يناري   ج املرجاوَّ وحتقيا  النتاا   

Jalali, (2015)  إىل أ  السلوك التنظيمي يتأثر بندة بالنواحي النفسية االنفعالية. من جهة
أ  أحبااات ت،ااوير الساالوك التنظيمااي   Ashkanasy & Daus (2005أااارى يااذكر )

ية تساير الت،ورات العلمية يف دراسة العاطفاة،  باالستفادة من النواحي العاطفية واالنفعال
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-ت التجريبية فإنها دراسات اجملال تركز على اجلوانب املسحية غري املتعمقة، أما الدراسا
لدى الباحث بوجود  انادرة أو شبه معدومة؛ لذا فإ  هناك شعور  -يف حدود عل  الباحث

 هذ  الفجوة.  فجوة حب ية يف هذا اخلصوص ستحاول هذ  الدراسة املساهمة يف سدِّ
ويف امليدا  الحظ الباحث من االل عمله الرتبو  عدم اهتمام اجلهات املساؤولة  

لتدريب باجلوانب االنفعالية وأثرها يف السالوك باملنظماات، كماا اسارتعى     عن التعلي  وا
انتبا  الباحث التفاوت يف األداء لقادة العمل الرتبو  مع تقارب بيئات عمله ، مماا أثاار   

وعليه قام  ؛التساؤل عن أسباب ذلك، ونتا جه، ومدى إمكانية معاجلة أارار  إ  وجدت
( مان القياادات   8حول ما سب ، فتمت مقابلاة عادد )  الباحث بإجراء دراسة است،العية 

الرتبوية والتدريبية من اارل عينة الدراسة، وتبني منها بعد مناقنة تلك اجلواناب معها    
إمكانية االستفادة من الذكاء االنفعالي يف ذلك، وذلك بعد بيا  مفهومه ذه  حياث كاا    

 شبه غامض لديه .
همية السلوك التنظيماي تاأتي هاذ  الدراساة     ا من الباحث بأوبناء  على سب  وإميان 

ملعرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي واالجتاا  حناو  لادى    
 قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية. 

 مشكلة الدراسة:

لياة،  استجاب ق،اع إدارة األعماال لههمياة املتزايادة باالنواحي النفساية واالنفعا     
ل ق،ااع  ب ا من ِق اووااح  امركز  اأ  هناك اهتمام  Spence & Grant (2007)حيث يذكر 

 ,Grantأ األعمال بهذا اجملال لدور  البارع يف حتسني السلوك التنظيمي والقياد ، حتاى  

Curtayne & Burton (2009)  ا ألداء العمل الناجح، ا أساسيًّأكد على اعتبار ذلك شرًط
 & ,Tofighi, Tirgari, Fooladvandi, Rasouliة، بينماا يناري   ج املرجاوَّ وحتقيا  النتاا   

Jalali, (2015)  إىل أ  السلوك التنظيمي يتأثر بندة بالنواحي النفسية االنفعالية. من جهة
أ  أحبااات ت،ااوير الساالوك التنظيمااي   Ashkanasy & Daus (2005أااارى يااذكر )

ية تساير الت،ورات العلمية يف دراسة العاطفاة،  باالستفادة من النواحي العاطفية واالنفعال
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أ  هاذا اجتاا  جدياد، وأ      Patti, Senge, Madrazo, & Stern, (2015يف حني يواح )
أغلب الق،اعات العامة تسري يف هذا االجتاا ، وأ  ق،ااع التعلاي  بناكل اااص أصابح       

  هنااك حاجاة   أ Rathi (2014)ا ذهذا االجتا  بنكل كبري وفعال، ورغ  هذا ياذكر  مؤهًل
ملحة لت،وير السلوك التنظيماي باالساتفادة مان إدارة العواطا، والنفعااالت يف ق،ااع       

 التعلي ، حيث أواح أ  غالبية املمارسني فيه ليسوا بارعني يف إدارة عواطفه .
كماا يابني   -ومع أ  هناك حماوالت واهتمام من البااح ني يف هاذا االجتاا  إال أناه     

(Patti, Holzer, Brackett, & Stern, (2015-        ال توجاد كا ري مان الدراساات تهات
بتحسني السلوك التنظيمي عن طري  تنمية النواحي العاطفية واالنفعالية، وهذا بالفعل ما 
الحظه الباحث يف حدود استعرااه لاهدب النظار  للمجاال، حياث وجاد أ  أغلاب       

-لدراسات التجريبية فإنها دراسات اجملال تركز على اجلوانب املسحية غري املتعمقة، أما ا
لدى الباحث بوجود  انادرة أو شبه معدومة؛ لذا فإ  هناك شعور  -يف حدود عل  الباحث

 هذ  الفجوة.  فجوة حب ية يف هذا اخلصوص ستحاول هذ  الدراسة املساهمة يف سدِّ
ويف امليدا  الحظ الباحث من االل عمله الرتبو  عدم اهتمام اجلهات املساؤولة  

لي  والتدريب باجلوانب االنفعالية وأثرها يف السالوك باملنظماات، كماا اسارتعى     عن التع
انتبا  الباحث التفاوت يف األداء لقادة العمل الرتبو  مع تقارب بيئات عمله ، مماا أثاار   

وعليه قام  ؛التساؤل عن أسباب ذلك، ونتا جه، ومدى إمكانية معاجلة أارار  إ  وجدت
( مان القياادات   8العية حول ما سب ، فتمت مقابلاة عادد )  الباحث بإجراء دراسة است،

الرتبوية والتدريبية من اارل عينة الدراسة، وتبني منها بعد مناقنة تلك اجلواناب معها    
إمكانية االستفادة من الذكاء االنفعالي يف ذلك، وذلك بعد بيا  مفهومه ذه  حياث كاا    

 شبه غامض لديه .
احث بأهمية السلوك التنظيماي تاأتي هاذ  الدراساة     ا من البوبناء  على سب  وإميان 

ملعرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي واالجتاا  حناو  لادى    
 قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية. 

 تساؤالت الدراسة:

 مما سب  فإ  منكلة الدراسة تتم ل يف األسئلة انتية:
عماداء،  )امج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي لدى قاادة  ما أثر برن .1

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ ( ووكالء
ما أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة  .2

 ة؟ الكليات التقنية باململكة العربية السعودي (عمداء، ووكالء)
بني متوسا،ات   (α ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) .3

ساتبانة إدارة السالوك التنظيماي    درجات اجملموعاة التجريبياة يف الت،بيا  البعاد  إل    
ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكلياات التقنياة   

 واخلنة(؟ ،)اجلنس ْ تغري عزى ملباململكة العربية السعودية ُت

 األهداف:

 تتم ل أهداف الدراسة يف األهداف انتية:
معرفة أثر برنامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك التنظيماي لادى قاادة         .1

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ 
التنظيمي لدى قادة  معرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف االجتا  حنو السلوك .2

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ 

 األهمية:

مان علا     اتكمن األهمية املواوعية للدراسة احلالية يف أ  مواوعها يعتن مزجًيا 
مان أها  أسااليب      دُّع ا النفس واإلدارة الرتبوية، ولذلك فوا د غاية يف األهمية، حياث يُ 

 ح جملاالت جديدة للبحث والدراسة.ت،ور العلوم مبا ينتج عنه من طر
التعارف   ا الجتا  جديد يف حبوت املاوارد البنارية يعتماد علاى    هذ  الدراسة تفعيًل دُّع كما ُت

 .املنظمات والكن، عن أه  املكونات االنفعالية املنبئة بفاعلية واملورد البنر  وسلوكه يف
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 تساؤالت الدراسة:

 مما سب  فإ  منكلة الدراسة تتم ل يف األسئلة انتية:
عماداء،  )امج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السلوك التنظيمي لدى قاادة  ما أثر برن .1

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ ( ووكالء
ما أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة  .2

 ة؟ الكليات التقنية باململكة العربية السعودي (عمداء، ووكالء)
بني متوسا،ات   (α ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) .3

ساتبانة إدارة السالوك التنظيماي    درجات اجملموعاة التجريبياة يف الت،بيا  البعاد  إل    
ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكلياات التقنياة   

 واخلنة(؟ ،)اجلنس ْ تغري عزى ملباململكة العربية السعودية ُت

 األهداف:

 تتم ل أهداف الدراسة يف األهداف انتية:
معرفة أثر برنامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك التنظيماي لادى قاادة         .1

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ 
التنظيمي لدى قادة  معرفة أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف االجتا  حنو السلوك .2

 الكليات التقنية باململكة العربية السعودية؟ 

 األهمية:

مان علا     اتكمن األهمية املواوعية للدراسة احلالية يف أ  مواوعها يعتن مزجًيا 
مان أها  أسااليب      دُّع ا النفس واإلدارة الرتبوية، ولذلك فوا د غاية يف األهمية، حياث يُ 

 ح جملاالت جديدة للبحث والدراسة.ت،ور العلوم مبا ينتج عنه من طر
التعارف   ا الجتا  جديد يف حبوت املاوارد البنارية يعتماد علاى    هذ  الدراسة تفعيًل دُّع كما ُت

 .املنظمات والكن، عن أه  املكونات االنفعالية املنبئة بفاعلية واملورد البنر  وسلوكه يف
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جلواناب االنفعالياة   ميكن أ  تفيد أدوات الدراساة م،اور  املاوارد البنارية يف ا    و
ا لتنمية الذكاء االنفعالي يعتماد علاى الارحالت    والسلوك التنظيمي، حيث قدمت برناجًم

، كما قدمت قا ماة باأه  مؤشارات إدارة السالوك     (Web Quest)املعرفية عن اإلنرتنت 
 التنظيمي، وقا مة بأه  مؤشرات االجتا  حنو السلوك التنظيمي. 

راسة احلالية فتتم ل يف أنها تسلط النوء علاى األهمياة   وأما األهمية الت،بيقية للد
البالغاة للناواحي العاطفياة واالنفعالياة وأثرهااا يف فعالياة القياادات والعناصار البناارية        

 األارى يف املنظمات التعليمية والتدريبية وغريها. 
 كما ميكن أ  تساه  يف تعزيز املهارات القيادية واإلدارياة لقاادة الكلياات التقنياة    

باململكة العربية السعودية، وتساعده  يف ت،بي  األساليب العلمياة والعملياة يف التعامال    
مع انارين، وتنخيص وحل املنكالت، واختاذ القرارات السليمة، وبالتاالي ستسااه    

 يف حتسني األداء احلالي واملستقبلي ذه .
قياادات، وذلاك   كما قد تفيد اجلهات التعليمية والتدريبية يف استق،اب وت،اوير ال 

 بالتنبؤ مبستقبله  الوظيفي، وخت،يط برامج الت،وير والتدريب ذه  يف املستقبل.
ميكن أ  تساعد نتا ج هذ  الدراساة يف معاجلاة مناكالت كا رية علاى املساتوى       و

التنفيذ  يف امليدا  التعليمي والتدري ، وحتد بذلك من هادر الوقات واجلهاد واملاال يف     
لتدريبية، كما ميكن أ  تستفيد من ذلك كله منظماات أاارى غاري    املنظمات التعليمية وا

 التعليمية إلمكانية تعمي  نتا جها.

 احلدود:

 ميكن تعمي  نتا ج الدراسة احلالية يف اوء احلدود انتية: 
: تتحدد بالكن، عن أثر برناامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك      املواوعية

 التنظيمي، واالجتا  حنو .
 .قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية: اقتصر الت،بي  على البنرية

 على املقرات الر يسة للكليات التقنية باململكة العربية الساعودية طبقت الدراسة  املكانية:
 دو  الفروع. 

 .2018مت الت،بي  االل العام التدري   الزمانية:

 مصطلحات الدراسة:

  ي لبعض مفاهي  الدراسة:فيما يأتي عرض للتعري، اإلجرا
"مهارات نفسية وشخصية واجتماعية ميكن ت،ويرها  :ا بأنهعرف إجرا يًّ: ُيالذكاء االنفعالي

املناااعر  لاادى قااادة الكليااات التقنيااة باململكااة العربيااة السااعودية للااتمكن ماان إدراك 
ا واالنفعاالت والتحك  بها، وفها  منااعر اناارين وانفعااالته ، وإدارتهاا وتوجيهها      

 لتحقي  التفاعالت املهنية واحلياتية اذهادفة".
"توجيااه ساالوك األفااراد واجلماعااات  :ا بأنهاااعاارف إجرا يًّاا: ُتإدارة الساالوك التنظيمااي

وتفاعالتها يف بيئة عمل الكليات التقنية بنكل مباشر أو غاري مباشار لتحقيا  األهاداف     
راساة يف ت،بيا  اساتبانة إدارة    قصد بها هنا الدرجة الكلية ألفاراد عيناة الد  والغايات". وُي

السلوك التنظيمي واملكونة من احملاور التالية: )سلوك األفراد، سلوك اجلامعات، وسالوك  
 التنظي (.

"أفكار ومنااعر ومياول شخصاية لادى قاادة كلياات التقنياة        :ا بأنهعرف إجرا يًّ: ُياالجتا 
قصد به اد السلوك التنظيمي". وُيباململكة العربية السعودية ذها طابع إجيابي أو سل  جتا  أبع

هنا الدرجة الكلية ألفراد عينة الدراسة يف ت،بي  مقياال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي     
 واملكو  من احملاور التالية: )اإلدراك، العواط،، وامليول(.

"كلياات تؤهال ةلاة الناهادة     :: ميكن تعري، الكليات التقنياة هناا بأنهاا   الكليات التقنية
أو ما يعادذها من اجلنسيان للحصول على النهادة اجلامعياة املتوسا،ة )املساتوى     ال انوية

كماا تقادم باارامج البكاالوريوال )املساتوى       ،السادال من اإلطار الاوطين للماؤهالت(  
السابع من اإلطار الوطين للمؤهالت( فااي جمموعاة مان الكلياات لتاااأهيله  ليكوناوا       
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 على املقرات الر يسة للكليات التقنية باململكة العربية الساعودية طبقت الدراسة  املكانية:
 دو  الفروع. 

 .2018مت الت،بي  االل العام التدري   الزمانية:

 مصطلحات الدراسة:

  ي لبعض مفاهي  الدراسة:فيما يأتي عرض للتعري، اإلجرا
"مهارات نفسية وشخصية واجتماعية ميكن ت،ويرها  :ا بأنهعرف إجرا يًّ: ُيالذكاء االنفعالي

املناااعر  لاادى قااادة الكليااات التقنيااة باململكااة العربيااة السااعودية للااتمكن ماان إدراك 
ا واالنفعاالت والتحك  بها، وفها  منااعر اناارين وانفعااالته ، وإدارتهاا وتوجيهها      

 لتحقي  التفاعالت املهنية واحلياتية اذهادفة".
"توجيااه ساالوك األفااراد واجلماعااات  :ا بأنهاااعاارف إجرا يًّاا: ُتإدارة الساالوك التنظيمااي

وتفاعالتها يف بيئة عمل الكليات التقنية بنكل مباشر أو غاري مباشار لتحقيا  األهاداف     
راساة يف ت،بيا  اساتبانة إدارة    قصد بها هنا الدرجة الكلية ألفاراد عيناة الد  والغايات". وُي

السلوك التنظيمي واملكونة من احملاور التالية: )سلوك األفراد، سلوك اجلامعات، وسالوك  
 التنظي (.

"أفكار ومنااعر ومياول شخصاية لادى قاادة كلياات التقنياة        :ا بأنهعرف إجرا يًّ: ُياالجتا 
قصد به اد السلوك التنظيمي". وُيباململكة العربية السعودية ذها طابع إجيابي أو سل  جتا  أبع

هنا الدرجة الكلية ألفراد عينة الدراسة يف ت،بي  مقياال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي     
 واملكو  من احملاور التالية: )اإلدراك، العواط،، وامليول(.

"كلياات تؤهال ةلاة الناهادة     :: ميكن تعري، الكليات التقنياة هناا بأنهاا   الكليات التقنية
أو ما يعادذها من اجلنسيان للحصول على النهادة اجلامعياة املتوسا،ة )املساتوى     ال انوية

كماا تقادم باارامج البكاالوريوال )املساتوى       ،السادال من اإلطار الاوطين للماؤهالت(  
السابع من اإلطار الوطين للمؤهالت( فااي جمموعاة مان الكلياات لتاااأهيله  ليكوناوا       
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لبية احتياال ق،ااع األعماال احمللاي مان املاوارد       مهندسني تقناييان فاي ق،اع األعمال لت
 .البنرية الفناية، أو يكونوا مدربيان فاي مننآت التدريب التقناي واملهناي"

يقصد به  هنا )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية وه  "أعناء هيئة  قادة الكليات التقنية:
الياة للكلياة يف حادود    تدريب يكلفو  بإدارة كل أو بعض النؤو  العلمية واإلدارية وامل

 النظام ولوا حه مبسمى عميد كلية أو وكيل كلية".
أنن،ة تعليمية هادفة تعتمد على عمليات البحث يف  (:Quest Webالويب كويست )

 اإلنرتنت بهدف الوصول الصحيح واملباشر للمعلومة حمل البحث بأقل جهد ممكن. 
 اإلطار النظر :

صفات  بني لتفاعلا "حمصلة:هو -فلية وعبداجمليد كما يذكر-اإلنساني عموما  السلوك -
 باإلنساا   احملي،اة  الظروف وطبيعة املوق، صفات وبني ناحية من واصا صه الفرد

"الننااطات الايت يقاوم بهاا      :(، كما يعرفه العديلي بأناه 36 ,2005ناحية أارى" ) من
 (.7 ,1995اإلنسا  أثناء حياته لينبع حاجاته وحيق  أهدافه" )

"سالوك العااملني يف املنظماة، وينامل     :لوك التنظيمي فيعرفه عبد الباقي بأنهأما الس -
أسااالوب تفكااري وإدراك العاااملني، شخصياتهااا ، دوافعهااا  للعماال، رااااه      
الوظيفاي، اجتاهاته  وقيمها ، وكذلك ممارساته  كأفااراد أو جمموعاات، وتفاعاال    

كال مان العاملااني واملنظماة    هاذا السلوك مع بيئة املنظمة، وذلك لتحقيا  أهاداف 
"ماا يقاوم باه أ  موظا، أو      :(. كما يعرفه شوقي بأناه 11 ,2005فاي الوقت نفسه" )

مان   امدير من أعمال وأنن،ة مرتب،ة بوظيفة معينة، ويعتن السلوك اإلدار  عنصار  
يف  ،(204 ,1999عناصر اإلنتاجية الذ  يصلح كوسيلة للحك  على فاعلية األفاراد" ) 

حسان إىل أ  السالوك التنظيماي يتنامن "دراساة السالوك اإلنسااني يف        حني تناري  
املواق، التنظيمية، ودراسة املنظمة ذاتها، و دراسة التفاعال باني السالوك اإلنسااني     

(. وأما إدارة 5 ,2002واملنظمة من ناحية، وتفاعل املنظمة مع البيئة من ناحية أارى" )
،بي  األسس املستمدة من العلوم السلوكية "ت :السلوك التنظيمي فيعرفها السلمي بأنه

يف التعامل مع السلوك التنظيمي بغرض تنكيله وتوجيهه مبا حيقا  أهاداف املنظماة"    
(. كما يبني أنه يعنى بنكل عام بسد الفجوة بني سلوك املوارد البنارية  453 ,2003)

وأ   الفعلي وبني السلوك املساتهدف مان قبال املنظماة لتحقيا  غاياتهاا وأهادافها،       
الغرض األساسي من إدارة السلوك التنظيمي هو إجياد تفاه  منارتك، يعتماد علاى    

 املصاحل املنرتكة بني عناصر املنظمة وأعنا ها، من اجل حتقي  تلك املصاحل.
وميكن مالحظة أ  السلوك التنظيمي تفاعل بنر  متبادل مع البيئة احملي،ة دااال  

ك السلوك التنظيمي وتوجهاه، وميكان اساتعراض    املنظمة، يرتبط ويتأثر بعدة عوامل حتر
( يف العوامال  2009كماا ياذكر السالمي، )   -أه  العوامل املاؤثرة يف السالوك التنظيماي    

من أهداف ودوافع، وفه  واساتيعاب، ومياول واجتاهاات، واصاا ص      -السيكولوجية
 ،شخصية. وعوامل اجتماعية حتك  التفاعل بني الفارد وحمي،اه ويتوقا، عليهاا سالوكه     

هي صبغة البيئة االجتماعياة للعمال، وتنظيماتاه االقتصاادية، وسياسااته       وعوامل ثقافية
 وإجراءاته، باإلاافة إلي القي  والعادات والتقاليد االجتماعية.

( وننوا  1995كما يبني كل من العديلي، )-وتتحدد أه  أبعاد السلوك التنظيمي 
لفرد : وهاو جمموعاة مان العناصار     يف عدد من األبعاد هي: البعد ا -(2004وننوا ، )

اليت ميكن بهاا فها  السالوك الفارد  والتنباؤ باه وتوجيهاه، م ال: )اإلدراك، والاتعل ،          
املكوناات الايت تاؤثر يف     ووالدافعية، والنخصية، واالجتاهات(. والبعاد اجلمااعي: وها   

 ووها  :سلوك اجلماعات م ل: )تكوين اجلماعات، القيادة، واالتصال(. والبعد التنظيماي 
مكوناات تااؤثر يف السالوك ماان ااالل التنظااي  م ال: )اذهيكاال التنظيماي، والعمليااات      

 اإلدارية(. 
وتتم ل أهمية السلوك داال املنظمات يف أثر  الوااح واملؤثر يف إدارتهاا، حياث   

أاارى   يتنح هذا األثر يف الدوافع للعمل، والراا عنه والنغوط احلاصلة منه، وناواح  
بساالوك العاااملني  -( 2004كمااا يااذكر املغربااي، )-لتنظيمااي كاا رية، ويهاات  الساالوك ا

واجتاهاته ، والتأثريات املتبادلة ماع بيئاة وأهاداف املنظماة وغاياتهاا، ويابني القرياوني،        
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يف التعامل مع السلوك التنظيمي بغرض تنكيله وتوجيهه مبا حيقا  أهاداف املنظماة"    
(. كما يبني أنه يعنى بنكل عام بسد الفجوة بني سلوك املوارد البنارية  453 ,2003)

وأ   الفعلي وبني السلوك املساتهدف مان قبال املنظماة لتحقيا  غاياتهاا وأهادافها،       
الغرض األساسي من إدارة السلوك التنظيمي هو إجياد تفاه  منارتك، يعتماد علاى    

 املصاحل املنرتكة بني عناصر املنظمة وأعنا ها، من اجل حتقي  تلك املصاحل.
وميكن مالحظة أ  السلوك التنظيمي تفاعل بنر  متبادل مع البيئة احملي،ة دااال  

ك السلوك التنظيمي وتوجهاه، وميكان اساتعراض    املنظمة، يرتبط ويتأثر بعدة عوامل حتر
( يف العوامال  2009كماا ياذكر السالمي، )   -أه  العوامل املاؤثرة يف السالوك التنظيماي    

من أهداف ودوافع، وفه  واساتيعاب، ومياول واجتاهاات، واصاا ص      -السيكولوجية
 ،شخصية. وعوامل اجتماعية حتك  التفاعل بني الفارد وحمي،اه ويتوقا، عليهاا سالوكه     

هي صبغة البيئة االجتماعياة للعمال، وتنظيماتاه االقتصاادية، وسياسااته       وعوامل ثقافية
 وإجراءاته، باإلاافة إلي القي  والعادات والتقاليد االجتماعية.

( وننوا  1995كما يبني كل من العديلي، )-وتتحدد أه  أبعاد السلوك التنظيمي 
لفرد : وهاو جمموعاة مان العناصار     يف عدد من األبعاد هي: البعد ا -(2004وننوا ، )

اليت ميكن بهاا فها  السالوك الفارد  والتنباؤ باه وتوجيهاه، م ال: )اإلدراك، والاتعل ،          
املكوناات الايت تاؤثر يف     ووالدافعية، والنخصية، واالجتاهات(. والبعاد اجلمااعي: وها   

 ووها  :سلوك اجلماعات م ل: )تكوين اجلماعات، القيادة، واالتصال(. والبعد التنظيماي 
مكوناات تااؤثر يف السالوك ماان ااالل التنظااي  م ال: )اذهيكاال التنظيماي، والعمليااات      

 اإلدارية(. 
وتتم ل أهمية السلوك داال املنظمات يف أثر  الوااح واملؤثر يف إدارتهاا، حياث   

أاارى   يتنح هذا األثر يف الدوافع للعمل، والراا عنه والنغوط احلاصلة منه، وناواح  
بساالوك العاااملني  -( 2004كمااا يااذكر املغربااي، )-لتنظيمااي كاا رية، ويهاات  الساالوك ا

واجتاهاته ، والتأثريات املتبادلة ماع بيئاة وأهاداف املنظماة وغاياتهاا، ويابني القرياوني،        
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( أ  الفه  الصحيح للسلوك التنظيمي ميكِّان املنظماات مان حسان التعامال ماع       2003)
( 2007، كما يواح الصارييف، ) األفراد، واختاذ القرارات واإلجراءات الصحيحة بنأنه 

أ  معرفة السلوك التنظيمي تؤد  إىل تنمية الفه  املتكامل لهفراد واجلماعات وأسااليب  
من أه  عوامل حتليل منكالت  دُّع تفكريه  وتصرفاته ، وأ  دراسة السلوك التنظيمي ُت

 العمل اإلدار  واختاذ القرارات املناسبة حلل منكالته. 
 انسابي   ا( فيعتان حادي    Emotional Intelligenceء االنفعاالي ) وأما مفهوم الاذكا 

مقارنًة بأنواع الذكاء األارى اليت الحظها وصنفها الباح و  واملهتمو ، ورمبا كا  لذلك 
أثر يف تعدد الرتمجة العربية ذهذا املص،لح، فكاا  هنااك    -(2004كما يذكر عبداخلال ، )-

الذكاء الوجداني، والذكاء االنفعالي، والذكاء العاطفي، عدة معا   له باللغة العربية منها: 
 Emotionalوقد استخدمت هذ  الدراسة معنى الذكاء االنفعاالي ليناري إىل مصا،لح )   

Intelligence.) 
 & Saloveyومن األوا ل الذين استخدموا مص،لح الذكاء االنفعاالي كال مان )   

Mayer,عر  وانفعاالتاه اخلاصاة ومنااعر    "قدرة الفرد على رصد مناا  :(، وقد عرفا  بأنه
وأ  يستخدم هذ  املعلومات يف توجيه سلوكه ،انارين وانفعاالته ، وأ  مييز الفرد بينه 

(. وأاافا أنه يناتمل علاى أربعاة عوامال     Salovey & Mayer, 1990, 189وانفعاالته" )
ولياد منااعر   متم لة يف: القدرة على فه  االنفعاالت بدقة، وتقييمها، والتعابري عنهاا، وت  

جديدة، وكذلك القدرة علاى فها  العاطفاة، واملعرفاة العاطفياة، والقادرة علاى تنظاي          
. وهنا ميكن مالحظاة  (Salovey, & Mayer, 1997, 10)العواط، لت،وير النمو العقلي 

تركيزهما على اعتبار الذكاء االنفعالي جمموعة من القدرات العقلية الايت ميتلكهاا الفارد.    
،  وهو من ساه  بنكل كبري يف انتنار هذا املص،لح، بعد دراسته لك ري (Goleman)أما 

"جمموعة من املهاارات العاطفياة الايت    :فقد عرف الذكاء االنفعالي بأنه ،من كتابات سابقيه
يتمتع بها الفارد، والالعماة للنجااح يف التفااعالت املهنياة ويف مواقا، احليااة املختلفاة"         

(Goleman, 1997, 271 وينع .)   هنا اعتبار الذكاء االنفعالي جمموعة من املهاارات الايت
 & ,Bar-On, Brown, Kirkcaldyبينماا يعارف   ،ميكن تنميتها من االل بارامج إثرا ياة  

Thome, (2000) القدرة على توليد املناعر اليت تيسر وتسااعد يف   :الذكاء االنفعالي بأنه"
االت واملعرفة االنفعالية وتنظيمهاا؛  عمليات التفكري لدى الفرد، حتى يست،يع فه  االنفع

(. ويتوساط هاذا االجتاا  باني     278 ,2000لكي تساعد  على النمو االنفعاالي والعقلاي" )  
ا من املهارات الذاتية واالجتماعياة  االجتاهني السابقني حيث يعتن الذكاء االنفعالي اليً،

 والقدرات العقلية. 
فأبعااد   ؛نفعالي لدى الباح ني يف اجملالوبناء  على ذلك تتحدد أه  أبعاد الذكاء اال

تتم ل يف: )الوعي االنفعالي واملعرفة  Mayer & Selovey (1997)الذكاء االنفعالي لدى 
االنفعالية، استخدام االنفعاالت، فه  االنفعاالت، وإدارة االنفعاالت(، ومن جهة أارى 

الاوعي بالاذات، إدارة   أ  أبعاد الذكاء االنفعالي تتم ال يف: )  Goleman (1999)يواح 
االنفعاااالت، دافعيااة الااذات وحتفيزهااا، التعاااط،، الااوعي االجتماااعي، واملهااارات    

أ  أبعاد الذكاء االنفعاالي تتم ال يف    Bar – on, & et al, (2000)االجتماعية(، كما يبني 
ل األبعاد انتية: )الكفاءة النخصية، الكفاءة االجتماعية، التكي،، إدارة النغوط، واملزا

 العام(.
وتتم ل أهمياة الاذكاء االنفعاالي مان موقعاه يف حيااة اإلنساا ، واملتوساط باني          

أ  الااذكاء   Singh & Singh (2015)العواطاا، والنخصااية والتفاعاال، حيااث ياابني 
التفاعل بها مع انارين،  االنفعالي يؤثر على عديٍد من جوانب احلياة، وال،ريقة اليت يت ُّ

 ,Brackett, Mayer(2004)و Palmer, Walls, Burgess, & Stough, (2001)ويوااح  

& Warner,       ،أ  الذكاء االنفعالي يرتبط بسلوكيات احلياة اإلجيابياة، م ال الرااا عنهاا
أنه ميكان   Langhorn, (2004)وتكوين الصداقات، والظهور بنكل ال  ، وقد جاء لدى 

  بدرجة دقة معقولة، كما يؤكد التنبؤ بالذكاء االنفعالي عن الراا، والتواف  داال الفري
أ  اماتالك مهاارات الاذكاء     Engelberg, & Sjoberg, (2005)و( 2003كل من رعق، )

االنفعالي تؤد  إلي فه  انفعاالت األفراد، والتحك  يف انفعاالت انارين، كما يساه  
ت ا يف توسيع وجودة عالقا  Austin, Farrelly, Black, & Moore, (2007)ا فيما يذكر 

ا أناه جيعال املوظا، متعاون ا      Ciarrochi & Deane (2001)يابني الفرد االجتماعية، كما 
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Thome, (2000) القدرة على توليد املناعر اليت تيسر وتسااعد يف   :الذكاء االنفعالي بأنه"
االت واملعرفة االنفعالية وتنظيمهاا؛  عمليات التفكري لدى الفرد، حتى يست،يع فه  االنفع

(. ويتوساط هاذا االجتاا  باني     278 ,2000لكي تساعد  على النمو االنفعاالي والعقلاي" )  
ا من املهارات الذاتية واالجتماعياة  االجتاهني السابقني حيث يعتن الذكاء االنفعالي اليً،

 والقدرات العقلية. 
فأبعااد   ؛نفعالي لدى الباح ني يف اجملالوبناء  على ذلك تتحدد أه  أبعاد الذكاء اال

تتم ل يف: )الوعي االنفعالي واملعرفة  Mayer & Selovey (1997)الذكاء االنفعالي لدى 
االنفعالية، استخدام االنفعاالت، فه  االنفعاالت، وإدارة االنفعاالت(، ومن جهة أارى 

الاوعي بالاذات، إدارة   أ  أبعاد الذكاء االنفعالي تتم ال يف: )  Goleman (1999)يواح 
االنفعاااالت، دافعيااة الااذات وحتفيزهااا، التعاااط،، الااوعي االجتماااعي، واملهااارات    

أ  أبعاد الذكاء االنفعاالي تتم ال يف    Bar – on, & et al, (2000)االجتماعية(، كما يبني 
ل األبعاد انتية: )الكفاءة النخصية، الكفاءة االجتماعية، التكي،، إدارة النغوط، واملزا

 العام(.
وتتم ل أهمياة الاذكاء االنفعاالي مان موقعاه يف حيااة اإلنساا ، واملتوساط باني          

أ  الااذكاء   Singh & Singh (2015)العواطاا، والنخصااية والتفاعاال، حيااث ياابني 
التفاعل بها مع انارين،  االنفعالي يؤثر على عديٍد من جوانب احلياة، وال،ريقة اليت يت ُّ

 ,Brackett, Mayer(2004)و Palmer, Walls, Burgess, & Stough, (2001)ويوااح  

& Warner,       ،أ  الذكاء االنفعالي يرتبط بسلوكيات احلياة اإلجيابياة، م ال الرااا عنهاا
أنه ميكان   Langhorn, (2004)وتكوين الصداقات، والظهور بنكل ال  ، وقد جاء لدى 

  بدرجة دقة معقولة، كما يؤكد التنبؤ بالذكاء االنفعالي عن الراا، والتواف  داال الفري
أ  اماتالك مهاارات الاذكاء     Engelberg, & Sjoberg, (2005)و( 2003كل من رعق، )

االنفعالي تؤد  إلي فه  انفعاالت األفراد، والتحك  يف انفعاالت انارين، كما يساه  
ت ا يف توسيع وجودة عالقا  Austin, Farrelly, Black, & Moore, (2007)ا فيما يذكر 

ا أناه جيعال املوظا، متعاون ا      Ciarrochi & Deane (2001)يابني الفرد االجتماعية، كما 
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( أ  الاذكاء  2006ومتقبال حلل املنكالت النخصاية والعاطفياة، كماا يؤكاد نصاي،، )     
مي يف التقدم يف العمال واحليااة   ينظتاالنفعالي ذو أثر وااح على املستوى النخصي وال

إىل أ  ذلاك يادعو    Akers & Porter (2003)يناري   العاماة بتاواع  ولولياة، لاذلك    
 لنرورة امتالك مهارات الذكاء االنفعالي وتنميتها.

وتتنح العالقة باني الاذكاء االنفعاالي والسالوك التنظيماي للقا اد يف املنظماات        
ا من أك ار املاداال   ، يف كونه مداًل.Palmer et al( 2001التعليمية والتدريبية فيما يبينه )

ا للدراسات اإلدارية التنظيمية لدراسة اصا ص سلوك القا اد الرتباو    واوح مناسبة و
وشخصيته، حيث تنري عديد مان الدراساات إىل االرتبااط الواااح للاذكاء االنفعاالي       
باإلدارة جبميع عناصرها ومنها السالوك التنظيماي الفارد  واجلمااعي، وأ  ذلاك يناتج       

له تاأثري علاى سالوك     -بال شك-ات، وذلك ا يف العالقات بني األفراد واجلماعاستقرار 
( أ  الااتحك  يف 2004املنظمااة ونتا جهااا، والعكااس صااحيح، كمااا ياابني اوالاادة، )   

االنفعاالت هي مرتكز التوجيه والقياادة اإلدارياة وسالوكياتها وأ  مان يفتقار ذهاا فهاو        
لاه عالقاة يف    أ    Higgs & Rowland, (2002)اعي، يف اإلدارة، وهذا ا كما يواح  

( الاذكاء االنفعاالي   2004توليد مهارات وسلوكيات قيادية أعلى، بينماا يعتان العاييت، )   
والقدرة على التأثري يف انارين من أه  صفات القا د ذات األثر يف السلوك اجليد، وهو 

يسااه  يف جنااح احليااة املهنياة علاى       - Dulewicz & Higgs, (2004)كما يبني -ا ا أين 
إىل أ  الذكاء  Vigoda Gadot & Meisler, (2010)نظمي، كما ينري املستوى الفرد  وامل

االنفعالي له تأثري كبري على السلوك التنظيمي ونتا ج القوى العاملة بنكل إجياابي، كماا   
( علاى  2010أ  له عالقة بزيادة أداء فرق العمل، وحتسني أدا هاا، كماا يؤكاد بظااظو، )    

كبري عن ال،رق األارى، من جهة أاارى فاإ     عالقته بتحسني األداء واإلنتال، وبفارق
من حيث ختفي،  Slaski, (2001)الذكاء االنفعالي له عالقة بالسلوك التنظيمي كما يبني 

اغوط العمل والناعور بهاا وجتاوعهاا، وال تقا، عالقاة الاذكاء االنفعاالي بالسالوك         
ا لاه عالقاة     Rosete & Ciarrochi (2005)التنظيمي إىل حد معني بل جتد  ا كما ياذكر   

تعزيز مقدرات اإلجناع وحتقي  نتاا ج العمال، والتمياز يف التعامال الفعاال ماع الازمالء        

ا يف   Vakola, Tsaousis, & Nikolaou, (2004)واملوظفني، بل ويساه  ا كماا يوااح    
 Lynnتيسري عمليات التغيري التنظيمي، كما يسااعد يف جتااوع مقاوماة التغايري، ويؤكاد      

ء االنفعالي هو العامل املؤثر يف تيز سلوك بعاض األفاراد يف املنظماات    أ  الذكا (2001)
عن بعاض رغا  أنها  يف نفاس املساتوى مان حياث املهاارات، أو مساتوى اخلانة، أو           
التدريب، لذلك بينت ك ري من الدراساات ا كماا ياذكر أباو ريااص؛ الصاايف؛ الناري،         

ااحة وقوياة باإلجنااع وحتقيا      ا أ  هذا النوع من الذكاء ذو عالقاة وا   (2006)وعمور، 
أ  الذكاء الذهين ال يكفي وحد  لتحقي  اإلجنااع أو   (2007)النجاح، ويؤكد السمادوني 

، والبااقي لعوامال أاارى،    (%80)التفوق، وأ  ذلك يعتمد على الذكاء االنفعالي بنسبة 
ياة  أ  العالقة بني الذكاء االنفعالي والنجاح طرد (2008)من جهة أارى يواح ع ما ، 

أ  املديرين مان ذو  املساتوى املرتفاع يف     (2012)اجتماعيَّا ووظيفيَّا، كما يبني اللوع ، 
 Saglam & Yancıا يف الوالء التنظيمي، وكذلك يؤكد الذكاء االنفعالي كانوا أك ر تأثري 

على أ  مستوى ذكاء االنفعالي لدى املعلمني لاه تاأثري إجياابي علاى سالوكيات       (2014)
يؤكادا   علاى وجاود عالقاة      (2018)تنظيمية، كما جند أ  جانا  و صااحل،   املواطنة ال

إجيابية بني ممارسة مدير  املدارال للذكاء االنفعالي ومجيع األمناط القيادية، كما أ  سكر، 
قد بني أ  هناك عالقة ارتباطية موجبة وقوية بني مستوى الذكاء االنفعالي لادى   (2019)

 ودرجة جناحه  يف كل ممارساته  القيادية. املديرين بأبعاد  املختلفة،

 الدراسات السابقة:
مت االطالع على بعض الدراسات السابقة للمواوع، ومن الدراسات الايت سايت    

 استعرااها هنا ما يأتي:
هدفت إىل الكنا، عاان فاعليااة برناامج مقارتح يف      :(2009دراسة عبداملنع ، )

ااة وأثر  على التالميذ، وقد اساتخدمت املانهج   تنمياة الاذكاء االنفعالي ملعلماات الرو
ساتمارة للتقياي  الاذاتي، واساتمارة     إشبه التجري ، بت،بي  مقياال للاذكاء االنفعاالي، و  

ملالحظة سلوك ال،فل، ومن أه  نتا جها: وجود فروق بني اجملموعة التجريبية واجملموعاة  
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ا يف   Vakola, Tsaousis, & Nikolaou, (2004)واملوظفني، بل ويساه  ا كماا يوااح    
 Lynnتيسري عمليات التغيري التنظيمي، كما يسااعد يف جتااوع مقاوماة التغايري، ويؤكاد      

ء االنفعالي هو العامل املؤثر يف تيز سلوك بعاض األفاراد يف املنظماات    أ  الذكا (2001)
عن بعاض رغا  أنها  يف نفاس املساتوى مان حياث املهاارات، أو مساتوى اخلانة، أو           
التدريب، لذلك بينت ك ري من الدراساات ا كماا ياذكر أباو ريااص؛ الصاايف؛ الناري،         

ااحة وقوياة باإلجنااع وحتقيا      ا أ  هذا النوع من الذكاء ذو عالقاة وا   (2006)وعمور، 
أ  الذكاء الذهين ال يكفي وحد  لتحقي  اإلجنااع أو   (2007)النجاح، ويؤكد السمادوني 

، والبااقي لعوامال أاارى،    (%80)التفوق، وأ  ذلك يعتمد على الذكاء االنفعالي بنسبة 
ياة  أ  العالقة بني الذكاء االنفعالي والنجاح طرد (2008)من جهة أارى يواح ع ما ، 

أ  املديرين مان ذو  املساتوى املرتفاع يف     (2012)اجتماعيَّا ووظيفيَّا، كما يبني اللوع ، 
 Saglam & Yancıا يف الوالء التنظيمي، وكذلك يؤكد الذكاء االنفعالي كانوا أك ر تأثري 

على أ  مستوى ذكاء االنفعالي لدى املعلمني لاه تاأثري إجياابي علاى سالوكيات       (2014)
يؤكادا   علاى وجاود عالقاة      (2018)تنظيمية، كما جند أ  جانا  و صااحل،   املواطنة ال

إجيابية بني ممارسة مدير  املدارال للذكاء االنفعالي ومجيع األمناط القيادية، كما أ  سكر، 
قد بني أ  هناك عالقة ارتباطية موجبة وقوية بني مستوى الذكاء االنفعالي لادى   (2019)

 ودرجة جناحه  يف كل ممارساته  القيادية. املديرين بأبعاد  املختلفة،

 الدراسات السابقة:
مت االطالع على بعض الدراسات السابقة للمواوع، ومن الدراسات الايت سايت    

 استعرااها هنا ما يأتي:
هدفت إىل الكنا، عاان فاعليااة برناامج مقارتح يف      :(2009دراسة عبداملنع ، )

ااة وأثر  على التالميذ، وقد اساتخدمت املانهج   تنمياة الاذكاء االنفعالي ملعلماات الرو
ساتمارة للتقياي  الاذاتي، واساتمارة     إشبه التجري ، بت،بي  مقياال للاذكاء االنفعاالي، و  

ملالحظة سلوك ال،فل، ومن أه  نتا جها: وجود فروق بني اجملموعة التجريبية واجملموعاة  
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كاء االنفعاالي لصااحل   الناب،ة للمعلماات واألطفاال يف الت،بيا  البعاد  ملقيااال الاذ      
اجملموعة التجريبية، وجود فروق بني متوس،ات اجملموعة التجريبية للمعلمات واألطفاال  
قبل ت،بي  الننامج وبعد ، لصاحل الت،بي  البعد  ملقياال الذكاء االنفعالي، عدم وجود 
فروق بني متوس،ات درجاات أطفاال اجملموعاة التجريبياة )ذكاور، وإناات( يف القيااال        

د  الاتبار الذكاء االنفعالي، وجود فروق بني متوس،ات درجات معلمات اجملموعة البع
ستمارة التقياي  الاذاتي لصااحل القيااال البعاد ، ووجاود فاروق باني         إالتجريبية على 

متوس،ات درجات أطفاال اجملموعاة التجريبياة علاى سالوكياته  الفعلياة )مان ااالل         
 ستمارة سلوك ال،فل( لصاحل القياال البعد .إ

هدفت إىل التعرف على أثر الذكاء االنفعالي علاى األداء   :(2010)دراسة بظاظو، 
الوظيفي للمدراء العاملني يف مكتب غزة اإلقليمي التابع لا )األوناروا(، وأجريات هاذ     

للذكاء االنفعالي يف البيئاة اإلدارياة، واعتماد     (Dalip Singh)الدراسة باستخدام منوذل 
ساتبانة، وقاد أظهارت الدراساة وجاود      لتحليلي، باستخدام اإلالباحث املنهج الوصفي ا

لعامال اجلانس    اعالقة بني الذكاء االنفعالي وفاعلية األداء املهين، وأناه لايس هنااك أثار     
 .والدرجة الوظيفية واخلدمة على مستوى الذكاء االنفعالي، بينما هناك أثر لعامل العمر

حتديد ما إذا كانت هنااك فاروق    اذهدف منها :Kotze, & Venter, (2011)دراسة 
ذات داللة إحصا ية يف الاذكاء االنفعاالي باني القاادة الفعاالني وغاري الفعاالني، وذلاك         
باستخدام مقياال للذكاء االنفعالي، ومقياال لتحديد فعالية القيادة، وأشارت النتاا ج إىل  

لي، كماا ساجلوا   أ  القادة الفعالني حققوا نتا ج عالية على مقياال الذكاء االنفعالي الك
درجات عالية يف مستويات املقياال الفرعية السته )حتقي  الاذات، التعااط،، املساؤولية    

 االجتماعية، التسامح مع اإلجهاد، حل املنكالت، والتفاؤل(.

تبحاث يف األساباب الايت جتعال      :VandeWaa & Turnipseed, (2012)دراساة  
ابي وعا د عن احلد امل،لوب منه ، بعض األفراد يؤدو  األعمال يف منظماته  بنكل إجي

وذلك بافرتاض أ  األفراد ذو  الذكاء االنفعالي العالي من احملتمال أنها  أك ار عرااة     
، وتوصلت الدراساة  Salofi and Meyer, 1997))للسلوك اإلجيابي، ومت استخدام منوذل 

رتبط بالسالوك  فكارة أ  الاذكاء االنفعاالي يا     اإىل أ  النتا ج اإلمجالية تادع  دعماًا قويَّا   
التنظيمي اإلجيابي، وحددت كاذلك العالقاات باني األبعااد األربعاة للاذكاء االنفعاالي        

 والسلوك اإلجيابي.

تهدف الستكناف اجلانب االنفعالي باعتبار  مكونًا  :Ljungholm (2014)دراسة 
داء، وقاد  أساسيًَّا لقدرة القيادة، واالرتباطات اإلجيابية باني الاذكاء االنفعاالي ونتاا ج األ    

توافقت نتا ج هذ  الدراسة مع نتا ج دراساات أاارى حاول وظيفاة الاذكاء االنفعاالي       
وتأثري  على التنافسية، واإلدارة والنخصية، حيث أكدت أ  الذكاء االنفعالي هو العامل 
املؤثر يف الفروقات احلاصلة يف النتا ج التنظيمية املهمة، كماا بينات أناه ميكان أ  يكاو       

فعالي دليال على أهمية اخلدمات العامة، وأ  له دورًا كبريًا يف تعزيز اخلانات  الذكاء االن
 يف العمل، والراا عنه، وحتسينه على مستوى األفراد واجلماعات.

تقدم منوذج ا مفاهيميَّا لتأثري الذكاء االنفعالي على النتاا ج   :Rathi (2014)دراسة 
حظ أ  اساتعمال املاوظفني للعواطا،    التنظيمية، يف مؤسسات اخلدمة العاماة، وقاد لاو   

اإلجيابية ينتج عنه عديد من النتا ج اإلجيابية للمؤسسات، ومع ذلك فاإ  مجياع املاوظفني    
ليسوا بارعني يف إدارة عواطفه  بناكل جياد، ولقاد ُوجاد أ  األفاراد الاذين يتمتعاو         

أك ار تعمقاا   مبستوى عال من الذكاء االنفعالي أك ر قدرة على إدارة عواطفه  بفعالياة، و 
يف العمل من غريه ، وهذا بال شك قد ياؤثر يف نهاياة امل،ااف علاى أدا ها  الاوظيفي،       

 وراا العمالء عن جودة اخلدمة.
اذهادف مان هاذ      :Chamanifard, Nikpour, & Chamanifard, (2014) دراسة

ية الدراسة حتديد تأثري الذكاء االنفعالي على األداء التنظيمي، وهي دراسة وصفية مساح 
ارتباطية، باستخدام استبانة للذكاء االنفعالي، واستبانة األداء التنظيمي، وتنري النتا ج إىل 
وجود عالقة كبرية باني الاذكاء االنفعاالي واألداء التنظيماي واملاتغريات الفرعياة م ال:        
)الفعالية والكفاءة واإلنتاجية واجلودة واالبتكار(، كما توصالت الدراساة إىل أناه ميكان     

 اء االنفعالي أ  يتنبأ باألداء التنظيمي.للذك
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رتبط بالسالوك  فكارة أ  الاذكاء االنفعاالي يا     اإىل أ  النتا ج اإلمجالية تادع  دعماًا قويَّا   
التنظيمي اإلجيابي، وحددت كاذلك العالقاات باني األبعااد األربعاة للاذكاء االنفعاالي        

 والسلوك اإلجيابي.

تهدف الستكناف اجلانب االنفعالي باعتبار  مكونًا  :Ljungholm (2014)دراسة 
داء، وقاد  أساسيًَّا لقدرة القيادة، واالرتباطات اإلجيابية باني الاذكاء االنفعاالي ونتاا ج األ    

توافقت نتا ج هذ  الدراسة مع نتا ج دراساات أاارى حاول وظيفاة الاذكاء االنفعاالي       
وتأثري  على التنافسية، واإلدارة والنخصية، حيث أكدت أ  الذكاء االنفعالي هو العامل 
املؤثر يف الفروقات احلاصلة يف النتا ج التنظيمية املهمة، كماا بينات أناه ميكان أ  يكاو       

فعالي دليال على أهمية اخلدمات العامة، وأ  له دورًا كبريًا يف تعزيز اخلانات  الذكاء االن
 يف العمل، والراا عنه، وحتسينه على مستوى األفراد واجلماعات.

تقدم منوذج ا مفاهيميَّا لتأثري الذكاء االنفعالي على النتاا ج   :Rathi (2014)دراسة 
حظ أ  اساتعمال املاوظفني للعواطا،    التنظيمية، يف مؤسسات اخلدمة العاماة، وقاد لاو   

اإلجيابية ينتج عنه عديد من النتا ج اإلجيابية للمؤسسات، ومع ذلك فاإ  مجياع املاوظفني    
ليسوا بارعني يف إدارة عواطفه  بناكل جياد، ولقاد ُوجاد أ  األفاراد الاذين يتمتعاو         

أك ار تعمقاا   مبستوى عال من الذكاء االنفعالي أك ر قدرة على إدارة عواطفه  بفعالياة، و 
يف العمل من غريه ، وهذا بال شك قد ياؤثر يف نهاياة امل،ااف علاى أدا ها  الاوظيفي،       

 وراا العمالء عن جودة اخلدمة.
اذهادف مان هاذ      :Chamanifard, Nikpour, & Chamanifard, (2014) دراسة

ية الدراسة حتديد تأثري الذكاء االنفعالي على األداء التنظيمي، وهي دراسة وصفية مساح 
ارتباطية، باستخدام استبانة للذكاء االنفعالي، واستبانة األداء التنظيمي، وتنري النتا ج إىل 
وجود عالقة كبرية باني الاذكاء االنفعاالي واألداء التنظيماي واملاتغريات الفرعياة م ال:        
)الفعالية والكفاءة واإلنتاجية واجلودة واالبتكار(، كما توصالت الدراساة إىل أناه ميكان     

 اء االنفعالي أ  يتنبأ باألداء التنظيمي.للذك
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حب ت يف تأثري الذكاء االنفعالي وااللتزام التنظيماي   :Fu, Weihui, (2014) دراسة
والراا الوظيفي على السلوك األاالقاي للماوظفني الصاينيني، وهاي دراساة مساحية،       

ام التنظيمي، باستخدام االستقصاء، وبينت النتا ج أنه كا  لتنظي  عواط، الفرد، وااللتز
والراا عن الرتقية، وعميال العمال، واإلشاراف الاوظيفي تاأثري إجياابي علاى السالوك         
األاالقي، وأ  عمر املوظ، كا  لاه تاأثري سال  علاى السالوك األاالقاي، حياث إ َّ        

 املوظفني النباب أظهروا سلوكًا أاالقيًا أفنل من املوظفني القدامى.
لتقادي  مؤشارات للاذكاء االنفعاالي يف      تهدف :Singh & Singh (2015)دراسة 

السلوك التنظيمي للق،اع العام يف اذهند، والصت الدراسة إىل أ  مجيع املتغريات احملددة، 
وهي )العمر، اجلانس، التعلاي ، التعايني، اخلانة واحلالاة االجتماعياة، الادال، وعادد         

ني. والصت ا أين ا ا إىل املعالني(، كانت ذات أثر كبري يف نتيجة الذكاء االنفعالي للمجيب
أ  مجيع عوامل الذكاء االنفعالي، وهي: )الرفاهية، التحك  الذاتي، العاطفية، والتواصل 
االجتماعي(، كانت ذها عالقة كبرية مع بعنها بعنا. والصت الدراسة ا أين اا ا إىل أ     

ني، يليه التواصل االجتماعي هو العامل األساسي الذ  يؤثر يف السلوك التنظيمي للعامل
 االنفعالية والسي،رة على الذات والرفاهية.

قيمت هاذ  الدراساة شابه     :Sanchez-Nunez, Patti, & Holzer, (2015) دراسة
التجريبية فعالية برنامج ت،وير الدراساات العلياا لقاادة املادارال، الاذ  يادمج الاذكاء        

ماان  ( واملسااتوحىGoleman, Mackieاالجتماااعي والعاااطفي علااى أساااال منااوذل )
، وعملات الدراساة   Salofi and Meyer)النموذل األصلي للذكاء االنفعالي لكال مان )  

على استكناف الكفاءات االجتماعية والعاطفية املرتاب،اة املكوناة مان أرباع جمموعاات      
أساسية تنمل: )الوعي الذاتي، اإلدارة الذاتية، إدارة العالقات، والاوعي االجتمااعي(،   

كانت هناك أ  آثار للمحتوى املركز على الاذكاء االنفعاالي    حيث قيمت الدراسة ما إذا
على مهارات الذكاء االنفعالي للقادة، وغريها من اخلصا ص ذات الصلة م ال: )احلازم،   
التعاط،، الصحة، العقلية، النخصية، واالنفتاح(. وتوصلت الدراسة إىل أناه ال توجاد   

االاتباارات البعدياة، بينماا     فروق ذات داللة إحصا ية خبصوص ماتغريات الدراساة يف  

وجدت يف االاتبارات التتبعية بعد عامني، فروق ذات داللة إحصا ية خبصوص متغريات 
الدراسة، كما مل جتد فروقًا ذات داللة إحصا ية يف نتا ج االاتباارات البعدياة أو التتبعياة    

 تعزى لدرجات الوظيفة.
لتنمياة الاذكاء االنفعاالي،    تهدف إىل بناء برناامج تادري     :(2016دراسة حجر، )

ومعرفة أثر الننامج التدري  لتنمية الذكاء االنفعالي لدى بعض اإلداريات بكلية انداب 
واإلدارة يف بينة يف فعالية الذات، وت لت إجراءات الدراسة يف بناء النناامج ومقااييس   

اجملموعتني، وذلاك  الدراسة اليت تتماشى مع أهدافها، وت،بي  االاتبار القبلي على أفراد 
بعد استخرال دالالت الصدق وال بات ث  ت،بيا  املقااييس بعاد انتهااء النناامج علاى       
اجملموعتني التجريبية والناب،ة، وأسفرت نتا ج الدراسة عن وجود فروق بني متوس،ات 
أفراد اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلي والبعاد  ملقيااال الاذكاء االنفعاالي، لصااحل      

ي  البعد ، وكذلك وجود فروق بني متوس،ات أفراد اجملموعة التجريبية واجملموعاة  الت،ب
 الناب،ة على مقياال فعالية الذات لصاحل اجملموعة التجريبية.

هدفت إىل بيا  أثر الذكاء االنفعالي على سلوك  :(2016دراسة الب،اينة، وعتوم، )
ساية يف اجلامعاات اخلاصاة يف إقلاي      املواطنة التنظيمية من وجهة نظر أعناء اذهيئة التدري

النمال، وهي دراسة مسحية استخدمت االستبانة، وكا  أبرع ما توصلت إليه وجود أثر 
لكل من الوعي بالذات، وإدراك وفه  عواط، االاارين، وإدراك العالقاات اإلنساانية    
 على املواطنة التنظيمية، وعدم وجود أثر لكال مان إدارة الاذات، وحتفياز الاذات علاى      

 املواطنة التنظيمية.
تهدف إىل استكناف تأثري برنامج تدري  مدمج لتحساني   :(2016دراسة ع ما ، )

الذكاء االنفعالي والكفاءة املهنية للمعلمات العلوم اإلدارية يف جدة، ومت استخدام املنهج 
أ  شبه التجري  بتصمي  اجملموعة الواحدة، واالاتبار القبلي والبعد ، وأظهرت النتا ج 

هناك فروقًا بني القياال القبلي والبعد  للذكاء االنفعالي، كما أظهرت النتاا ج أ  هنااك   
فروقًا بني القياال القبلي والبعد  للكفاءة املهنية، مما يعين حتسنا يف الكفاءة املهنية نتيجاة  

 ملمارسة الننامج.
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وجدت يف االاتبارات التتبعية بعد عامني، فروق ذات داللة إحصا ية خبصوص متغريات 
الدراسة، كما مل جتد فروقًا ذات داللة إحصا ية يف نتا ج االاتباارات البعدياة أو التتبعياة    

 تعزى لدرجات الوظيفة.
لتنمياة الاذكاء االنفعاالي،    تهدف إىل بناء برناامج تادري     :(2016دراسة حجر، )

ومعرفة أثر الننامج التدري  لتنمية الذكاء االنفعالي لدى بعض اإلداريات بكلية انداب 
واإلدارة يف بينة يف فعالية الذات، وت لت إجراءات الدراسة يف بناء النناامج ومقااييس   

اجملموعتني، وذلاك  الدراسة اليت تتماشى مع أهدافها، وت،بي  االاتبار القبلي على أفراد 
بعد استخرال دالالت الصدق وال بات ث  ت،بيا  املقااييس بعاد انتهااء النناامج علاى       
اجملموعتني التجريبية والناب،ة، وأسفرت نتا ج الدراسة عن وجود فروق بني متوس،ات 
أفراد اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلي والبعاد  ملقيااال الاذكاء االنفعاالي، لصااحل      

ي  البعد ، وكذلك وجود فروق بني متوس،ات أفراد اجملموعة التجريبية واجملموعاة  الت،ب
 الناب،ة على مقياال فعالية الذات لصاحل اجملموعة التجريبية.

هدفت إىل بيا  أثر الذكاء االنفعالي على سلوك  :(2016دراسة الب،اينة، وعتوم، )
ساية يف اجلامعاات اخلاصاة يف إقلاي      املواطنة التنظيمية من وجهة نظر أعناء اذهيئة التدري

النمال، وهي دراسة مسحية استخدمت االستبانة، وكا  أبرع ما توصلت إليه وجود أثر 
لكل من الوعي بالذات، وإدراك وفه  عواط، االاارين، وإدراك العالقاات اإلنساانية    
 على املواطنة التنظيمية، وعدم وجود أثر لكال مان إدارة الاذات، وحتفياز الاذات علاى      

 املواطنة التنظيمية.
تهدف إىل استكناف تأثري برنامج تدري  مدمج لتحساني   :(2016دراسة ع ما ، )

الذكاء االنفعالي والكفاءة املهنية للمعلمات العلوم اإلدارية يف جدة، ومت استخدام املنهج 
أ  شبه التجري  بتصمي  اجملموعة الواحدة، واالاتبار القبلي والبعد ، وأظهرت النتا ج 

هناك فروقًا بني القياال القبلي والبعد  للذكاء االنفعالي، كما أظهرت النتاا ج أ  هنااك   
فروقًا بني القياال القبلي والبعد  للكفاءة املهنية، مما يعين حتسنا يف الكفاءة املهنية نتيجاة  

 ملمارسة الننامج.
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سالوك  هدفت إىل التعرف على درجة الذكاء االنفعاالي و  :(2018دراسة راغب، )
املواطنة التنظيمياة لادى املاوظفني اإلدارياني يف جامعاة ال،اا ، ومساتوى أثار الاذكاء          
االنفعالي يف سلوك املواطنة التنظيمية، ومعرفة طبيعة العالقة بني أبعاد الاذكاء االنفعاالي   
وسلوك املواطنة التنظيمية، وقد أجريت الدراسة باستخدام االستبانة، ومن أها  النتاا ج   

ت إليها وجود أثر للذكاء االنفعالي يف سلوك املواطنة التنظيمية، ووجود عالقة اليت توصل
 .ارتباط موجبة دالة إحصا يا بني أبعاد الذكاء االنفعالي وسلوك املواطنة التنظيمية

 التعليق على الدراسات:  

مت استعراض بعض الدراسات والبحوت يف جمال الدراسة، وباخلصاوص ماا كاا     
ريات الدراسة احلالية أو أغلبها، وكانت يف غالبيتها حدي ة، ورمباا يكاو    ا على متغمنتمًل

هذا حلداثة اجملال، وتنوعت من حيث التوعيع اجلغرايف ما بني الدول العربية والدول غاري  
العربية، وقد غلب عليها طابع الدراسات الت،بيقية امليدانية، وقليل منها نظرية، ومع ذلك 

اهج البح ياة املساتخدمة، ماا باني املانهج املساحي الوصافي        فقد تفاوتت من حياث املنا  
واالرتباطي، ودراسات األثر، واملنهج شبه التجري ، لذلك كا  هنااك  تناوع يف أهاداف    

 على ذلك ااتلفت األدوات املستخدمة يف الدراسات. الدراسات املستعراة، وبناء 
الية تتميز عن تلاك  الدراسة احلفومع هذا التعدد يف عناصر الدراسات املستعراة 

الدراسات بأنها دراسة شبه جتريبية تدرال أثر برناامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف إدارة     
 ا من قبل.السلوك التنظيمي واالجتا  حنو ، وهو ما مل جتد  الدراسة مبحوث 

وماان اااالل االسااتعراض الساااب  للدراسااات ميكاان مالحظااة قلااة الدراسااات  
ة اقتصار أغلب الدراسات على اجملال املساحي واالرتبااطي،   اإلقليمية، كما ميكن مالحظ

وقلة الدراسات اليت اهتمت باجملال شبه التجري ، حيث مل يكن هناك دراسات ا حساب    
عل  الباحث ا درست أثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة السالوك التنظيماي أو    

 التعليمية.االجتا  حنو ، سواء يف املنظمات التعليمية وغري 

وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف التأطري النظر  للدراساة،  
وحتديد منكلتها وصياغة أسئلتها، وحتديد متغرياتهاا، وحتدياد منهجهاا، وبنااء أدواتهاا،      

 وتفسري نتا جها، وصياغة توصياتها.

 فروض الدراسة:

 تتم ل فروض الدراسة فيما يأتي:
باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة  ال توجد فروق ذ -

ساتبانة إدارة  درجات اجملموعة التجريبية واجملموعاة النااب،ة يف الت،بيا  البعاد  إل    
السلوك التنظيمي لدى قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة العربياة        

 السعودية بعد ابط األداء القبلي.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) لة إحصا ية عند مساتوى داللاة  ال توجد فروق ذات دال -
سااتبانة إدارة الساالوك درجااات اجملموعااة التجريبيااة يف الت،بياا  القبلااي والبعااد  إل

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ساتبانة إدارة السالوك   درجات اجملموعاة التجريبياة يف الت،بيا  البعاد  والتتبعاي إل     

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ة واجملموعة الناب،ة يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حناو  درجات اجملموعة التجريبي

السلوك التنظيمي لدى قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة العربياة        
 السعودية بعد ابط االجتا  القبلي.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ة يف الت،بي  القبلي والبعد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك     درجات اجملموعة التجريبي

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.
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وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف التأطري النظر  للدراساة،  
وحتديد منكلتها وصياغة أسئلتها، وحتديد متغرياتهاا، وحتدياد منهجهاا، وبنااء أدواتهاا،      

 وتفسري نتا جها، وصياغة توصياتها.

 فروض الدراسة:

 تتم ل فروض الدراسة فيما يأتي:
باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة  ال توجد فروق ذ -

ساتبانة إدارة  درجات اجملموعة التجريبية واجملموعاة النااب،ة يف الت،بيا  البعاد  إل    
السلوك التنظيمي لدى قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة العربياة        

 السعودية بعد ابط األداء القبلي.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) لة إحصا ية عند مساتوى داللاة  ال توجد فروق ذات دال -
سااتبانة إدارة الساالوك درجااات اجملموعااة التجريبيااة يف الت،بياا  القبلااي والبعااد  إل

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ساتبانة إدارة السالوك   درجات اجملموعاة التجريبياة يف الت،بيا  البعاد  والتتبعاي إل     

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ة واجملموعة الناب،ة يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حناو  درجات اجملموعة التجريبي

السلوك التنظيمي لدى قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة العربياة        
 السعودية بعد ابط االجتا  القبلي.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
ة يف الت،بي  القبلي والبعد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك     درجات اجملموعة التجريبي

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.
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باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
اال االجتاا  حناو السالوك    درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  والتتبعي ملقي

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  الستبانة إدارة السلوك التنظيمي لادى  

عازى ملاتغري    ء، ووكالء( الكليات التقنياة باململكاة العربياة الساعودية تُ    قادة )عمدا
 واخلنة(. ،)اجلنس

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   -
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حنو السالوك التنظيماي   

عزى ملتغري  الكليات التقنية باململكة العربية السعودية ُت لدى قادة )عمداء، ووكالء(
 واخلنة(. ،)اجلنس

 اإلطار امليداني:

 املنهج:
االعتماد على املنهج شبه التجري  القا   على تصامي  جمماوعتني متكاافئتني،      َّت 

 (1ا، ويوااح اجلادول رقا  )   ا وتتبعيًّا ا وبعاديًّ ا قبليًّا جتريبية وااب،ة، ويتنامن ااتباار   
 ( تصمي  التجربة.1والنكل رق  )

 ( يواح تصمي  التجربة يف الدراسة.1جدول رق  )
 الناب،ة التجريبية اجملموعة
 x,02,03 01,02,01 املعاجلة

( 03( القيااال البعاد ،)  02( املاتغري املساتقل،)  x( القياال القبلي، و)01وتعين )
 القياال التتبعي. 

 
 دراسة.( يواح تصمي  التجربة يف ال1شكل رق  )

 اجملتمع: 
جمتمع الدراسة ينمل مجيع قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة يف اململكاة       

( كلية تقنية، ويابني اجلادول رقا     67( قا د، يف )201العربية السعودية، والبالغ عدده  )
 ( شكل جمتمع الدراسة.2)

 ( يبني شكل جمتمع الدراسة.2جدول رق  )
 ةالنسب اجلميع الفئة املتغري

 اجلنس
 34,3 69 نساء
 65,7 132 رجال

 اخلنة

 25,9 52 .( سنوات10أقل من )
( 20( سنوات إىل أقل من )10من )

 .سنة
69 34,3 

 39,8 80 .( سنة20أك ر من )
 100,0 201 اجلميع

 العينة: 
ااتيااره  وتعييانه  بال،ريقاة     ا، متَّ( قا اد  72تكونت عيناة الدراساة مان عادد )    

احلصول على بيا  بقادة )عمداء، ووكالء( الكلياات التقنياة    ملنتظمة، حيث متَّالعنوا ية ا
ا وتوعيعها، لتكو  العينة موععة كما ترتيب األمساء أجبديًّ باململكة العربية السعودية، ومتَّ

 :يلي
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 دراسة.( يواح تصمي  التجربة يف ال1شكل رق  )

 اجملتمع: 
جمتمع الدراسة ينمل مجيع قاادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة يف اململكاة       

( كلية تقنية، ويابني اجلادول رقا     67( قا د، يف )201العربية السعودية، والبالغ عدده  )
 ( شكل جمتمع الدراسة.2)

 ( يبني شكل جمتمع الدراسة.2جدول رق  )
 ةالنسب اجلميع الفئة املتغري

 اجلنس
 34,3 69 نساء
 65,7 132 رجال

 اخلنة

 25,9 52 .( سنوات10أقل من )
( 20( سنوات إىل أقل من )10من )

 .سنة
69 34,3 

 39,8 80 .( سنة20أك ر من )
 100,0 201 اجلميع

 العينة: 
ااتيااره  وتعييانه  بال،ريقاة     ا، متَّ( قا اد  72تكونت عيناة الدراساة مان عادد )    

احلصول على بيا  بقادة )عمداء، ووكالء( الكلياات التقنياة    ملنتظمة، حيث متَّالعنوا ية ا
ا وتوعيعها، لتكو  العينة موععة كما ترتيب األمساء أجبديًّ باململكة العربية السعودية، ومتَّ

 :يلي
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 من اارل عينة الدراسة. ا( قا د 12) :اجملموعة االست،العية
 .ا( قا د 30) :اجملموعة التجريبية

 .ا( قا د 30) :جملموعة الناب،ةا

 ( شكل عينة الدراسة.3ويبني اجلدول رق  )
 ( يبني شكل عينة الدراسة.3جدول رق  )

 النسبة اجلميع الفئة املتغري

 اجلنس
 48,3 29 نساء
 51,7 31 رجال

 اخلنة
 36,7 22 ( سنوات10أقل من )

 33,3 20 ( سنة20( سنوات إىل أقل من )10من )
 30,0 18 ( سنة20)أك ر من 

 100 60 اجلميع

 املتغريات:
 املتغري املستقل: برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي.

 املتغري التابع: إدارة السلوك التنظيمي، واالجتا  حنو .

حتديد عدد من املتغريات املرتب،ة خبصاا ص العيناة واختااذ     املتغريات املصاحبة: متَّ
فيها، ومنها مستوى الذكاء االنفعالي، إدارة السلوك  إجراءات لنب،ها وتكافؤ اجملموعات

التنظيمي القبلي، واالجتا  حنو السلوك التنظيمي القبلي، باإلاافة لذلك ا ولكي ي،مائن   
الباحث أك ر، وينمن دقة نتا ج هذ  الدراسة،  اتبع النبط اإلحصا ي باستخدام حتليال  

ات املصاااحبة، وهااي إدارة (، لناابط املااتغريANCOVAالتباااين املصاااحب )التغاااير( )
 السلوك التنظيمي، واالجتا  حنو  القبلي، باعتبارهما متغريا مصاحبا للت،بي  البعد .

 األدوات:
 : برنامج تنمية الذكاء االنفعالي )من إعداد الباحث(.أواًل

بناء برنامج تنمية الذكاء االنفعالي حسب دراسة احتياجات قادة الكليات التقنية  متَّ
حتديادها بنااء علاى االساتمارة املوععاة علايه  يف        لكة العربية السعودية، واليت متَّيف املم

البداية لتحديد أه  ومستوى احتياجاته  يف هذا اجملال، ويستهدف الننامج رفع مهارات 
الذكاء االنفعالي، وتكوين اجتاهات إجيابية لدى قاادة الكلياات التقنياة باململكاة العربياة      

(، والقراءات املوجهة، يف جماال  Web Questرحالت الويب العلمية ) السعودية، بواس،ة
ا مان  ، وهو اجتا  يعتن الذكاء االنفعالي اليً،ا Bar – onالذكاء االنفعالي، حسب منوذل 

املهارات الذاتية واالجتماعية والقدرات العقلية، وتكاو  النناامج مان راس رحاالت      
كليفاات، وت،بيقياات ميدانياة، حساب     (، لكل رحلاة ت Web Questعلمية عن الويب )

احملاور التالية: )الكفاءة النخصية، الكفاءة االجتماعية، التكي،، إدارة النغوط، واملزال 
لتصمي  الارحالت املعرفياة عان اإلنرتنات،      http://zunal.comالعام(، باستخدام موقع 

 ذلك حسب األسس واخل،وات انتية: وقد متَّ
 برنامج تنمية الذكاء االنفعالي.حتديد أه  أهداف وغايات 

 حتديد أه  مصادر تعل  مهارات الذكاء االنفعالي.
 تنظي  احملتوى املعريف وجتز ته مبا يتناسب مع املواق، التنموية.

 سرتاتيجيات التعليمية.حتديد املواق، واألنن،ة واإل
 ااتيار طريقة وأسلوب إدارة التعل  املناسبة.

 والت،بي  امليداني. حتديد طرق وأساليب التدريب
 حتديد أساليب وأدوات التقوي  النرورية.

 بناء برنامج تنمية الذكاء االنفعالي وجتريبه.

 حتكي  الننامج وتقوميه وتعديله حسب التغذية الراجعة.

 مسارات هي: ةتنفيذ الننامج، الذ  مت على ثالث
 (، والقراءات املوجهة.Quest Webرحالت الويب العلمية ) -
 بات والتكليفات اإللكرتونية، الواج -
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بناء برنامج تنمية الذكاء االنفعالي حسب دراسة احتياجات قادة الكليات التقنية  متَّ
حتديادها بنااء علاى االساتمارة املوععاة علايه  يف        لكة العربية السعودية، واليت متَّيف املم

البداية لتحديد أه  ومستوى احتياجاته  يف هذا اجملال، ويستهدف الننامج رفع مهارات 
الذكاء االنفعالي، وتكوين اجتاهات إجيابية لدى قاادة الكلياات التقنياة باململكاة العربياة      

(، والقراءات املوجهة، يف جماال  Web Questرحالت الويب العلمية ) السعودية، بواس،ة
ا مان  ، وهو اجتا  يعتن الذكاء االنفعالي اليً،ا Bar – onالذكاء االنفعالي، حسب منوذل 

املهارات الذاتية واالجتماعية والقدرات العقلية، وتكاو  النناامج مان راس رحاالت      
كليفاات، وت،بيقياات ميدانياة، حساب     (، لكل رحلاة ت Web Questعلمية عن الويب )

احملاور التالية: )الكفاءة النخصية، الكفاءة االجتماعية، التكي،، إدارة النغوط، واملزال 
لتصمي  الارحالت املعرفياة عان اإلنرتنات،      http://zunal.comالعام(، باستخدام موقع 

 ذلك حسب األسس واخل،وات انتية: وقد متَّ
 برنامج تنمية الذكاء االنفعالي.حتديد أه  أهداف وغايات 

 حتديد أه  مصادر تعل  مهارات الذكاء االنفعالي.
 تنظي  احملتوى املعريف وجتز ته مبا يتناسب مع املواق، التنموية.

 سرتاتيجيات التعليمية.حتديد املواق، واألنن،ة واإل
 ااتيار طريقة وأسلوب إدارة التعل  املناسبة.

 والت،بي  امليداني. حتديد طرق وأساليب التدريب
 حتديد أساليب وأدوات التقوي  النرورية.

 بناء برنامج تنمية الذكاء االنفعالي وجتريبه.

 حتكي  الننامج وتقوميه وتعديله حسب التغذية الراجعة.

 مسارات هي: ةتنفيذ الننامج، الذ  مت على ثالث
 (، والقراءات املوجهة.Quest Webرحالت الويب العلمية ) -
 بات والتكليفات اإللكرتونية، الواج -
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 التمارين العملية والت،بيقات امليدانية كل يف جمال عمله. -
 التقوي  اخلتامي والتغذية الراجعة.

 صدق برنامج تنمية الذكاء االنفعالي: 
التأكد مان صادقه الظااهر  )صادق      بعد إعداد برنامج تنمية الذكاء االنفعالي متَّ

ستمارة حتكي  أعدت مان أجال   إا معه ته األولية مرفًقاحملكمني(، حيث مت عراه يف صور
( حمكمني، وقد بلاغ متوساط وع  احملكماني النسا  لفقارات      3هذا الغرض، على عدد )

(، مماا يعناى أناه    %88ستمارة التحكي  )إوعناصر برنامج تنمية الذكاء االنفعالي حسب 
 ( يواح ذلك.4)صاحل ومناسب، لذا ميكن استخدامه واألاذ بنتا جه. واجلدول رق  

 ( الوع  النس  الستجابات حمكمي برنامج تنمية الذكاء االنفعالي 4جدول رق  )
 ستمارة التحكي .إحسب 

 احملك 
 درجة املوافقة

عدد 
 العبارات

القيمة 
العظمى 

 للوع 

قيمة وع  
 احملك  

نسبة وع  
 (%احملك  )

 قليلة متوس،ة عالية
3 2 1 

1 15 4 1 20 60 54 90 
2 13 5 2 20 60 51 85 
3 15 3 2 20 60 53 88 

 88 53 املتوسط

 ثبات برنامج تنمية الذكاء االنفعالي:
( للتأكد مان ثباات برناامج تنمياة الاذكاء االنفعاالي       Holstiمت استخدام معادلة )
 ( يبني ذلك.5املستخدم، واجلدول رق  )

 االنفعالي ( معامل ثبات حمكمي برنامج تنمية الذكاء5جدول رق  )
 (.Holstiستمارة التحكي  حسب معادلة هولسيت )إباستخدام 

ك 
احمل

 

العبارات 
 احملكمة

يها
 عل

ف 
 املت

ات
بار

الع
 

 معامل االتفاق

اق
التف

ل ا
عد

م
 

معدل االتفاق 
 (3حمك  ) (2حمك  ) (1حمك  ) (%)

1 20   1.00 0.90 
0.88 2 20 20   0.75 

3 20 18 15   

(، وهاى نسابة جيادة    %88( أ  معامال ال باات هاو )   5من اجلدول رق  )ويتبني 
 للتأكد من ثبات برنامج تنمية الذكاء االنفعالي، وال قة يف نتا جه.

 ا: استبانة إدارة السلوك التنظيمي )من إعداد الباحث(.ثاني 
ستبانة إدارة السلوك التنظيمي يف صورتها األولية، حيث مت حتديد هادفها،  إمت بناء 

ومصادر بنا ها، وصيغت عباراتها صياغة إجرا ية، خمتصرة قدر اإلمكا ، ومناتملة علاى   
فعل أدا ي واحد ميكن قياسه، مع احلرص على سالمة الصياغة اللغوية، وجتنب التداال 

 بني العبارات، ومن ث  مرت بإجراءات اب،ها كما يأتي:

 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي: إصدق 

 دق احملكمني(:الصدق الظاهر  )ص
ستبانة إدارة السلوك التنظيمي، وذلاك مان ااالل عرااها     إمت التحق  من صدق 

( حمكماني خمتصاني، وذلاك إلباداء مالحظااته  حوذهاا،       5بصورتها األولية على عادد ) 
واألاذ بآرا ه  حوذها باألغلبية، وقد بلغ متوسط نسبة الاوع  النسا  لعباارات اساتبانة     

(، مماا يعناى أنهاا صاادقة إىل حاد كابري، وذلاك كماا يف         %95إدارة السلوك التنظيمي )
 (6اجلدول رق  )
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 االنفعالي ( معامل ثبات حمكمي برنامج تنمية الذكاء5جدول رق  )
 (.Holstiستمارة التحكي  حسب معادلة هولسيت )إباستخدام 

ك 
احمل

 

العبارات 
 احملكمة

يها
 عل

ف 
 املت

ات
بار

الع
 

 معامل االتفاق
اق

التف
ل ا

عد
م

 
معدل االتفاق 

 (3حمك  ) (2حمك  ) (1حمك  ) (%)
1 20   1.00 0.90 

0.88 2 20 20   0.75 
3 20 18 15   

(، وهاى نسابة جيادة    %88( أ  معامال ال باات هاو )   5من اجلدول رق  )ويتبني 
 للتأكد من ثبات برنامج تنمية الذكاء االنفعالي، وال قة يف نتا جه.

 ا: استبانة إدارة السلوك التنظيمي )من إعداد الباحث(.ثاني 
ستبانة إدارة السلوك التنظيمي يف صورتها األولية، حيث مت حتديد هادفها،  إمت بناء 

ومصادر بنا ها، وصيغت عباراتها صياغة إجرا ية، خمتصرة قدر اإلمكا ، ومناتملة علاى   
فعل أدا ي واحد ميكن قياسه، مع احلرص على سالمة الصياغة اللغوية، وجتنب التداال 

 بني العبارات، ومن ث  مرت بإجراءات اب،ها كما يأتي:

 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي: إصدق 

 دق احملكمني(:الصدق الظاهر  )ص
ستبانة إدارة السلوك التنظيمي، وذلاك مان ااالل عرااها     إمت التحق  من صدق 

( حمكماني خمتصاني، وذلاك إلباداء مالحظااته  حوذهاا،       5بصورتها األولية على عادد ) 
واألاذ بآرا ه  حوذها باألغلبية، وقد بلغ متوسط نسبة الاوع  النسا  لعباارات اساتبانة     

(، مماا يعناى أنهاا صاادقة إىل حاد كابري، وذلاك كماا يف         %95إدارة السلوك التنظيمي )
 (6اجلدول رق  )
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 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي.إ( متوسط الوع  النس  لعبارات 6جدول رق  )

 احملك 
 مستوى األهمية

 عدد الفقرات
القيمة العظمى 

 للوع 
قيمة وع  

 احملك  
نسبة وع  احملك  

(%) 
 قليل متوسط عالي

3 2 1 
1 24 2 4 30 90 80 89 
2 28 2 0 30 90 88 98 
3 28 0 2 30 90 86 96 
4 28 2 0 30 90 88 98 
5 26 2 2 30 90 84 93 

 95 85 املتوسط

ستبانة إدارة السلوك التنظيمي واألاذ مبقرتحات احملكمني، إوبعد التأكد من صدق 
، يف ثالثاة حمااور هاي:    ( عباارةً 30ستبانة بصورتها النها ية مكونة من عدد )أصبحت اإل

 )إدارة سلوك األفراد، إدارة سلوك اجلماعات، وإدارة سلوك التنظي (.

 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي:صدق البناء إل

ستبانة مع الدرجة الكلياة باالت،بي  علاى    مت استخرال معامالت ارتباط فقرات اإل
معامالت ا، وقد تراوحت ( قا د 12عينة است،العية من اارل عينة الدراسة تكونت من )

 ذلك. ( يبني7، واجلدول رق  )(0.84ا  0.51)ارتباط الفقرات مع األداة ما بني 
 ستبانة ( معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية إل7جدول رق  )

 إدارة السلوك التنظيمي
 معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة

1 .53(*) 11 .69(**) 21 .52(*) 
2 .64(**) 12 .55(*) 22 .56(*) 
3 .76(**) 13 .55(*) 23 .57(*) 
4 .52(*) 14 .53(*) 24 .79(**) 
5 .56(*) 15 .84(**) 25 .55(*) 
6 .57(*) 16 .76(**) 26 .65(**) 
7 .55(*) 17 .51(*) 27 .83(**) 
8 .56(*) 18 .58(*) 28 .59(*) 

 معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة
9 .51(*) 19 .83(**) 29 .55(*) 

10 .58(*) 20 .59(*) 30 .56(*) 
 (.0.01)**( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ) (.0.05)*( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة )

ا، ولذلك مل يات   ومجيع معامالت االرتباط هنا ذات درجات مقبولة ودالة إحصا يًّ
 حذف أ  من هذ  الفقرات.

 بات استبانة إدارة السلوك التنظيمي:ث

( 12ستبانة إدارة السلوك التنظيمي علاى عيناة اسات،العية، وعادده  )    إمت ت،بي  
قا د كلية تقنية، ومت حساب معامال ال باات ب،ريقاة االتسااق الاداالي حساب معادلاة        

(، كماا مت التأكاد مان ذلاك ب،ريقاة      0.82( وقد بلغ )Cronbach's alphaكرونباخ ألفا )
( بت،بي  املقياال، وإعاادة ت،بيقاه بعاد أسابوعني،     test-retestالاتبار وإعادة االاتبار )ا

( باني  Pearson correlation coefficientومن ث  مت حسااب معامال ارتبااط بريساو  )    
 (، واعتنت هذ  النسبة مناسبة لغايات هذ  الدراسة. 0.86النتا ج يف املرتني وقد بلغ )

 حنو السلوك التنظيمي )من إعداد الباحث(. ثال ا: مقياال االجتا 
مت بناء مقياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي يف صاورته األولياة، حياث مت حتدياد      
هدفه، ومصادر بنا ه، وصيغت عباراته صياغة إجرا ية، خمتصرة قدر اإلمكا ، مع احلرص 

باإجراءات   على سالمة الصياغة اللغوية، وجتنب التداال بني العبارات، ومن ثا  مارت  
 اب،ها كما يأتي:

 صدق مقياس االجتاه حنو السلوك التنظيمي: 

 الصدق الظاهر  )صدق احملكمني(:
( 5مت عرض مقياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي بصاورته األولياة علاى عادد )     

حمكمني خمتصني، وذلك إلبداء مالحظاته  حوله، واألاذ باآرا ه  باألغلبياة، وقاد بلاغ     
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 معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة معامل االرتباط رق  الفقرة
9 .51(*) 19 .83(**) 29 .55(*) 

10 .58(*) 20 .59(*) 30 .56(*) 
 (.0.01)**( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ) (.0.05)*( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة )

ا، ولذلك مل يات   ومجيع معامالت االرتباط هنا ذات درجات مقبولة ودالة إحصا يًّ
 حذف أ  من هذ  الفقرات.

 بات استبانة إدارة السلوك التنظيمي:ث

( 12ستبانة إدارة السلوك التنظيمي علاى عيناة اسات،العية، وعادده  )    إمت ت،بي  
قا د كلية تقنية، ومت حساب معامال ال باات ب،ريقاة االتسااق الاداالي حساب معادلاة        

(، كماا مت التأكاد مان ذلاك ب،ريقاة      0.82( وقد بلغ )Cronbach's alphaكرونباخ ألفا )
( بت،بي  املقياال، وإعاادة ت،بيقاه بعاد أسابوعني،     test-retestالاتبار وإعادة االاتبار )ا

( باني  Pearson correlation coefficientومن ث  مت حسااب معامال ارتبااط بريساو  )    
 (، واعتنت هذ  النسبة مناسبة لغايات هذ  الدراسة. 0.86النتا ج يف املرتني وقد بلغ )

 حنو السلوك التنظيمي )من إعداد الباحث(. ثال ا: مقياال االجتا 
مت بناء مقياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي يف صاورته األولياة، حياث مت حتدياد      
هدفه، ومصادر بنا ه، وصيغت عباراته صياغة إجرا ية، خمتصرة قدر اإلمكا ، مع احلرص 

باإجراءات   على سالمة الصياغة اللغوية، وجتنب التداال بني العبارات، ومن ثا  مارت  
 اب،ها كما يأتي:

 صدق مقياس االجتاه حنو السلوك التنظيمي: 

 الصدق الظاهر  )صدق احملكمني(:
( 5مت عرض مقياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي بصاورته األولياة علاى عادد )     

حمكمني خمتصني، وذلك إلبداء مالحظاته  حوله، واألاذ باآرا ه  باألغلبياة، وقاد بلاغ     
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مماا  ، (%93  النس  لعبارات مقياال االجتا  حناو السالوك التنظيماي )   متوسط نسبة الوع
 (8يعنى أنه صادق إىل حد كبري، وذلك كما يف اجلدول رق  )

 ياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي( متوسط الوع  النس  لعبارات مق8جدول رق  )

 احملك 
 مستوى األهمية

عدد 
 الفقرات

القيمة العظمى 
 للوع 

قيمة وع  
 ك  احمل

نسبة وع  
 (%احملك  )

 قليل متوسط عالي
3 2 1 

1 20 2 2 24 72 66 92 
2 21 2 1 24 72 68 94 
3 21 1 2 24 72 67 93 
4 21 2 1 24 72 68 94 
5 20 2 2 24 72 66 92 

 93 67 املتوسط

وبعد التأكد من صدق مقياال االجتا  حنو السالوك التنظيماي واألااذ مبقرتحاات     
، يف ثالثة حماور هي: ( عبارًة24من عدد ) اكمني، أصبح املقياال بصورته النها ية مكون احمل

 )اإلدراك، العواط،، وامليول(..

 صدق البناء ملقياس االجتاه حنو السلوك التنظيمي:

مت استخرال معامالت ارتباط الفقرات ماع الدرجاة الكلياة، بت،بيقاه علاى عيناة       
ا، وقاد تراوحات معاامالت    ( قا اد  12سة تكونت مان ) است،العية من اارل عينة الدرا

 ( يبني ذلك.9، واجلدول رق  )(0.80ا  0.54)ارتباط الفقرات مع األداة ما بني 

 ( معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية ملقياال االجتا  9جدول رق  )
 حنو السلوك التنظيمي

 معامل االرتباط رقم الفقرة رتباطمعامل اال رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 .56(*) 9 .79(**) 17 .54(*) 
2 .74(**) 10 .55(*) 18 .56(*) 
3 .76(**) 11 .58(*) 19 .57(*) 
4 .58(*) 12 .77(*) 20 .79(**) 
5 .75(*) 13 .56(*) 21 .80(**) 
6 .76(*) 14 .58(*) 22 .59(*) 
7 .61(*) 15 .79(**) 23 .57(*) 
8 .58(*) 16 .59(*) 24 .56(*) 

 (.0.01)**( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ) (.0.05)*( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة )

ومجيع معامالت االرتباط هنا ذات درجات مقبولة ودالة إحصا يا، ولذلك مل يات   
 حذف أ  من هذ  الفقرات.

 ثبات مقياس االجتاه حنو السلوك التنظيمي:
قياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي علاى عيناة اسات،العية، وعادده       مت ت،بي  م

( قا د كلية تقنية، ومت حساب معامل ال بات ب،ريقة االتساق الداالي حسب معادلاة  12)
(، كماا مت التأكاد مان ذلاك ب،ريقاة      0.77( وقد بلغ )Cronbach's alphaكرونباخ ألفا )

بي  املقياال، وإعاادة ت،بيقاه بعاد أسابوعني،     ( بت،test-retestاالاتبار وإعادة االاتبار )
( باني  Pearson correlation coefficientومن ث  مت حسااب معامال ارتبااط بريساو  )    

 (، واعتنت هذ  النسبة مناسبة لغايات هذ  الدراسة. 0.73النتا ج يف املرتني وقد بلغ )

 عرض ومناقشة النتائج:

 تكافؤ اجملموعات:
 موعتني فيما يلي:مت التأكد من تكافؤ اجمل
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 ( معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية ملقياال االجتا  9جدول رق  )
 حنو السلوك التنظيمي

 معامل االرتباط رقم الفقرة رتباطمعامل اال رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 .56(*) 9 .79(**) 17 .54(*) 
2 .74(**) 10 .55(*) 18 .56(*) 
3 .76(**) 11 .58(*) 19 .57(*) 
4 .58(*) 12 .77(*) 20 .79(**) 
5 .75(*) 13 .56(*) 21 .80(**) 
6 .76(*) 14 .58(*) 22 .59(*) 
7 .61(*) 15 .79(**) 23 .57(*) 
8 .58(*) 16 .59(*) 24 .56(*) 

 (.0.01)**( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ) (.0.05)*( دالة إحصا يا عند مستوى الداللة )

ومجيع معامالت االرتباط هنا ذات درجات مقبولة ودالة إحصا يا، ولذلك مل يات   
 حذف أ  من هذ  الفقرات.

 ثبات مقياس االجتاه حنو السلوك التنظيمي:
قياال االجتا  حنو السلوك التنظيماي علاى عيناة اسات،العية، وعادده       مت ت،بي  م

( قا د كلية تقنية، ومت حساب معامل ال بات ب،ريقة االتساق الداالي حسب معادلاة  12)
(، كماا مت التأكاد مان ذلاك ب،ريقاة      0.77( وقد بلغ )Cronbach's alphaكرونباخ ألفا )

بي  املقياال، وإعاادة ت،بيقاه بعاد أسابوعني،     ( بت،test-retestاالاتبار وإعادة االاتبار )
( باني  Pearson correlation coefficientومن ث  مت حسااب معامال ارتبااط بريساو  )    

 (، واعتنت هذ  النسبة مناسبة لغايات هذ  الدراسة. 0.73النتا ج يف املرتني وقد بلغ )

 عرض ومناقشة النتائج:

 تكافؤ اجملموعات:
 موعتني فيما يلي:مت التأكد من تكافؤ اجمل
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 إدارة السلوك التنظيمي القبلي. 

 االجتا  حنو السلوك التنظيمي القبلي. 

مستوى الذكاء االنفعالي، باستخدام مقياال الذكاء االنفعالي الذ  طور  العلاوا   
 .Bar – on(، واملعتمد على منوذل 2011)

 (:10ول رق  )( وقد جاءت النتا ج كما يف اجلدT-Testوذلك باستخدام ااتبار "ت" )
 ( نتا ج )ت( للتأكد من تكافؤ اجملموعتني الناب،ة10جدول رق  )

 والتجريبية يف الت،بي  القبلي

 العدد اجملموعة املتغري
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

إدارة 
السلوك 
 التنظيمي

 181. 1.40 30 جتريبية
-1.098 58 .277 

 179. 1.46 30 ااب،ة

االجتا  
للسلوك 
 التنظيمي

 097. 1.73 30 جتريبية
1.529 58 .132 

 095. 1.69 30 ااب،ة

مستوى 
الذكاء 

 االنفعالي

 1.20 1.93 30 جتريبية
.13 58 .399 

 1.16 2.10 30 ااب،ة

توى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مسا ( 10)يتنح من اجلدول رق  
(α ≤ 0.05 )      بني متوس،ات درجات اجملماوعتني التجريبياة والنااب،ة حساب املاتغريات

 املدروسة، وتنري هذ  النتيجة إىل تكافؤ اجملموعتني.
 (:Normalityااتبار التوعيع ال،بيعي )

( Normal Distributionمت التأكااد ماان إتباااع البيانااات التوعيااع ال،بيعااي )     
واجلاادول رقاا   ،(test One Sample Kolmogorov-Smirnov)باساااااتخدام ااتبااار 

 ( يبني ذلك.11)
 ( للمتغريات املستقلةtest One Sample Kolmogorov-Smirnov( ااتبار )11جدول رق  )

 واملتغري والتابع

 قيمة ااتبار املتغري
(Kolmogorov-Smirnov) 

 الداللة اإلحصا ية

 395. 898. قبليإدارة السلوك التنظيمي 
 081. 1.267 بعد لسلوك التنظيمي إدارة ا

 102. 1.220 االجتا  حنو السلوك التنظيمي قبلي
 362. 923. االجتا  حنو السلوك التنظيمي بعد 

 116. 1.194 تتبعيإدارة السلوك التنظيمي 
 576. 781. تتبعي االجتا  حنو السلوك التنظيمي

 One Sampleالاتباار )  ( أ  قيمة الداللة اإلحصا ية11يتبني من اجلدول رق  )

Kolmogorov-Smirnov test جلميع املتغريات كا  أكن من مستوى الداللة اإلحصا ية )
(α ≤ 0.05 ،) لنظرياة   امما يدل على أ  هذ املتغريات تتبع التوعيع ال،بيعي. وكذلك استناد

ة أكن من ( على أنه إذا كا  حج  العين2004النزعة املركزية اليت تنص كما يذكر اذهييت، )
(، فإ  توعيع املعاينة للوسط احلساابي تقارتب   2σ( وتباين )µ( وله وسط حسابي )30)

 .من التوعيع ال،بيعي
 إجابة السؤال األول: 

"ما أثر برناامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف     :تت اإلجابة عن السؤال األول ونصه
التقنياة باململكاة العربياة    إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكاالء( الكلياات   

 السعودية؟" وذلك بااتبار الفروض انتية:
ااتبار الفرض األول: ونصه "ال توجد فروق ذات داللاة إحصاا ية عناد مساتوى     

بني متوس،ات نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة النااب،ة يف الت،بيا     (α ≤0.05)داللة 
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( Normal Distributionمت التأكااد ماان إتباااع البيانااات التوعيااع ال،بيعااي )     
واجلاادول رقاا   ،(test One Sample Kolmogorov-Smirnov)باساااااتخدام ااتبااار 

 ( يبني ذلك.11)
 ( للمتغريات املستقلةtest One Sample Kolmogorov-Smirnov( ااتبار )11جدول رق  )

 واملتغري والتابع

 قيمة ااتبار املتغري
(Kolmogorov-Smirnov) 

 الداللة اإلحصا ية

 395. 898. قبليإدارة السلوك التنظيمي 
 081. 1.267 بعد لسلوك التنظيمي إدارة ا

 102. 1.220 االجتا  حنو السلوك التنظيمي قبلي
 362. 923. االجتا  حنو السلوك التنظيمي بعد 

 116. 1.194 تتبعيإدارة السلوك التنظيمي 
 576. 781. تتبعي االجتا  حنو السلوك التنظيمي

 One Sampleالاتباار )  ( أ  قيمة الداللة اإلحصا ية11يتبني من اجلدول رق  )

Kolmogorov-Smirnov test جلميع املتغريات كا  أكن من مستوى الداللة اإلحصا ية )
(α ≤ 0.05 ،) لنظرياة   امما يدل على أ  هذ املتغريات تتبع التوعيع ال،بيعي. وكذلك استناد

ة أكن من ( على أنه إذا كا  حج  العين2004النزعة املركزية اليت تنص كما يذكر اذهييت، )
(، فإ  توعيع املعاينة للوسط احلساابي تقارتب   2σ( وتباين )µ( وله وسط حسابي )30)

 .من التوعيع ال،بيعي
 إجابة السؤال األول: 

"ما أثر برناامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف     :تت اإلجابة عن السؤال األول ونصه
التقنياة باململكاة العربياة    إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكاالء( الكلياات   

 السعودية؟" وذلك بااتبار الفروض انتية:
ااتبار الفرض األول: ونصه "ال توجد فروق ذات داللاة إحصاا ية عناد مساتوى     

بني متوس،ات نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة النااب،ة يف الت،بيا     (α ≤0.05)داللة 
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ادة )عماداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة     ستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قا البعد  إل
 باململكة العربية السعودية بعد ابط االجتا  القبلي". 

وللتحق  مان صاحة هاذ  الفرااية حسابت املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات         
ساتبانة إدارة السالوك   املعيارية لدرجات عينة الدراساة يف القياساني القبلاي والبعاد  إل    

 (:12ريبية، وااب،ة(، وذلك كما يتنح يف اجلدول رق  )التنظيمي تبعًا للمجموعة )جت
القياسني القبلي والبعد  ( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف 12جدول رق  )

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(. استبانة إدارة السلوك التنظيمي تبع إل

 العدد اجملموعة
 بعد القياال ال القياال القبلي

 االحنراف املعيار  الوسط احلسابي االحنراف املعيار  الوسط احلسابي
 091. 2.35 181. 1.40 30 جتريبية
 130. 1.57 179. 1.46 30 ااب،ة
 411. 1.96 181. 1.43 60 اجملموع

( وجاود فاروق ظاهرياة باني األوسااط احلساابية       12يتنح مان اجلادول رقا  )   
ا ستبانة إدارة السلوك التنظيمي وفًقاسني القبلي والبعد  إللدرجات عينة الدراسة يف القي

للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( وملعرفة فيما إذا كانت هذ  الفروق الظاهرياة ذات داللاة   
  (One way ANCOVA)إحصااا ية، مت اسااتخدام حتلياال التباااين األحاااد  املصاااحب 

للمجموعاة )جتريبياة، واااب،ة(    ا ستبانة إدارة السلوك التنظيمي  وفًقا للقياال البعد  إل
بعد حتييد أثر القياال القبلي لديه ، وفيما ياأتي عارض ذهاذ  النتاا ج كماا هاو مابني يف        

 (:13اجلدول رق  )

( لدرجات عينة الدراسة One way ANCOVA( نتا ج حتليل التباين األحاد  املصاحب )13جدول رق  )
ا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( بعد حتييد أثر القياال ي وفًقستبانة إدارة السلوك التنظيميف القياال البعد  إل

 القبلي لديه .

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

 "قيمة "ف
مستوى 
 الداللة

 η2مربع إيتا 

 278. 000. 22.002 203. 1 203. القياال القبلي
 947. 000. 1023.852 9.433 1 9.433 اجملموعة
    009. 57 525. اخل،أ
     59 9.958 الكلي

وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللاة   (13)يتنح من اجلدول رق  
(α ≤0.05) ستبانة إدارة السلوك التنظيماي  يف درجات عينة الدراسة يف القياال البعد  إل

داللة إحصاا ية  ( وب1023.852للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، فقد بلغت قيمة "ف" ) اوفًق
 ، مما يعين وجود أثر للمجموعة.ا(، وهي قيمة دالة إحصا ي000ًّ.مقدارها )

؛ فقاد فسسارت   اأ  حج  أثر اجملموعة كاا  كابري    (13)كما يتنح من اجلدول رق  
من التباين امُلفسر )املتنبئ به( يف املتغري التابع وهو  (%94.7)ما نسبته  (η2)قيمة مربع أيتا 

 ة السلوك التنظيمي.استبانة إدار
عازى الفاروق، مت اساتخرال املتوسا،ات احلساابية املعدلاة       ولتحديد لصاحل من ُت

 .(14)ا للمجموعة، وذلك كما هو مبني يف اجلدول رق  واألا،اء املعيارية ذها وفًق
 املتوس،ات احلسابية املعدلة واألا،اء املعيارية ذها لدرجات  (14)جدول رق  

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(. االتنظيمي تبع  ستبانة إدارة السلوكإ
 اخل،أ املعيار  املتوسط احلسابي البعد  املعدل اجملموعة
 018. 2.362 جتريبية
 018. 1.561 ااب،ة
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( لدرجات عينة الدراسة One way ANCOVA( نتا ج حتليل التباين األحاد  املصاحب )13جدول رق  )
ا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( بعد حتييد أثر القياال ي وفًقستبانة إدارة السلوك التنظيميف القياال البعد  إل

 القبلي لديه .

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

 "قيمة "ف
مستوى 
 الداللة

 η2مربع إيتا 

 278. 000. 22.002 203. 1 203. القياال القبلي
 947. 000. 1023.852 9.433 1 9.433 اجملموعة
    009. 57 525. اخل،أ
     59 9.958 الكلي

وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللاة   (13)يتنح من اجلدول رق  
(α ≤0.05) ستبانة إدارة السلوك التنظيماي  يف درجات عينة الدراسة يف القياال البعد  إل

داللة إحصاا ية  ( وب1023.852للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، فقد بلغت قيمة "ف" ) اوفًق
 ، مما يعين وجود أثر للمجموعة.ا(، وهي قيمة دالة إحصا ي000ًّ.مقدارها )

؛ فقاد فسسارت   اأ  حج  أثر اجملموعة كاا  كابري    (13)كما يتنح من اجلدول رق  
من التباين امُلفسر )املتنبئ به( يف املتغري التابع وهو  (%94.7)ما نسبته  (η2)قيمة مربع أيتا 

 ة السلوك التنظيمي.استبانة إدار
عازى الفاروق، مت اساتخرال املتوسا،ات احلساابية املعدلاة       ولتحديد لصاحل من ُت

 .(14)ا للمجموعة، وذلك كما هو مبني يف اجلدول رق  واألا،اء املعيارية ذها وفًق
 املتوس،ات احلسابية املعدلة واألا،اء املعيارية ذها لدرجات  (14)جدول رق  

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(. االتنظيمي تبع  ستبانة إدارة السلوكإ
 اخل،أ املعيار  املتوسط احلسابي البعد  املعدل اجملموعة
 018. 2.362 جتريبية
 018. 1.561 ااب،ة
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إىل أ   الفروق كانت لصاحل اجملموعة التجريبياة   (14)تنري النتا ج يف اجلدول رق  
وعاة النااب،ة، وبنااء  علاى ذلاك مت رفاض       الذين تعراوا للننامج، مقارنة باأفراد اجملم 

 الفرض الصفر ، وقبول الفرض البديل.
وهذ  النتيجة تع،ي داللة وااحة على أثر برنامج تنمية الذكاء االنفعالي يف إدارة 
السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية، حيث تفوق القادة 

دد من عناصر األبعاد الفردية واجلماعياة والتنظيمياة، كاالفه     يف اجملموعة التجريبية يف ع
واإلدراك والتعل  والدافعية، والتوجيه واالتصال وهيكلة األعماال والتقياي  واملراجعاة.    

، حيث توصلت الدراسة إىل وجود فروق (2009)وتتف  هذ  النتيجة مع دراسة عبداملنع  
يف الت،بي  البعد  لصاحل اجملموعة التجريبياة،  بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الناب،ة 

، حيث كا  من نتا جها وجود (2016)كذلك تتف  نتا ج الدراسة احلالية مع دراسة حجر 
فروق بني متوسا،ات أفاراد اجملموعاة التجريبياة واجملموعاة النااب،ة لصااحل اجملموعاة         

 جهاا أ  الاذكاء   الايت أكادت نتا   Ljungholm  (2014) التجريبية، كما تتف  ماع دراساة  
االنفعالي هو العامل املؤثر يف الفروقات احلاصلة يف النتا ج التنظيمية املهمة. بينما ختتل، 

، حيث بينت عدم وجود أثر لكال مان إدارة الاذات،    (2016)مع دراسة الب،اينة، وعتوم 
 وحتفيز الذات على سلوك املواطنة التنظيمية.

فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى    "ال توجد  :ااتبار الفرض ال اني: ونصه
بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلاي والبعاد     (α ≤0.05)داللة 

الستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة     
 العربية السعودية".

،ات احلساابية واالحنرافاات   وللتحق  من صحة هذ  الفراية مت استخرال املتوسا 
ساتبانة إدارة  إاملعيارية لدرجات أفراد اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني القبلي والبعاد  يف  

السلوك التنظيمي، ولبيا  الفروق اإلحصا ية بني املتوس،ات احلسابية مت استخدام ااتبار 
 يواح ذلك. (15)للبيانات املرتاب،ة، واجلدول رق   (T-Test)"ت" 

لدرجات اجملموعة التجريبية يف  (T-Test)املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت"  (15)ول رق  جد
 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي.الت،بيقني القبلي والبعد  إل

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

إدارة 
السلوك 
 التنظيمي

 000. 29 30.348 181. 1.40 30 قبلي

    091. 2.35 30 بعد 

باني   (α ≤0.05)وجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية      (15)يتبني من اجلدول رق  
الت،بيقني القبلي والبعد  يف إدارة السلوك التنظيمي، وجاءت الفاروق لصااحل الت،بيا     

 صفر ، وقبول الفرض البديل.البعد ، وبناء  على ذلك مت رفض الفرض ال
وتؤكد هذ  النتيجة ما توصلت إليه الدراسة يف ااتبارها للفارض األول مان أثار    
برنامج تنمية الذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك التنظيماي لادى قاادة الكلياات التقنياة        

ا اعًلا ا وتفا وشخصايًّ باململكة العربية السعودية، كما تؤكد أ  القا د متى ما تفاوق معرفيًّا  
، ونتيجتهاا الايت   (2009) تفوق وظيفيا وفعالية، وتتف  هذ  النتيجة مع دراساة عباداملنع   

تبني وجود فروق بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية على استمارة التقيي  الذاتي 
، (2016)وب،اقة مالحظة السلوك، لصاحل القياال البعد ، كذلك تتف  مع دراسة حجر 

د فروق بني متوس،ات أفراد اجملموعة التجريبية قبل ت،بي  الننامج اليت أسفرت عن وجو
، حياث  (2016)وبعد  لصاحل الت،بي  البعد ، كذلك هنااك اتفااق ماع دراساة ع ماا       

ا يف الكفااءة  بني القياال القبلي والبعد ، مماا يعاين حتسان     اأظهرت نتا جها أ  هناك فروًق
 Sanchez-Nunez Etال، مع ما وجدتاه دراساة   املهنية نتيجة ملمارسة الننامج. بينما خت

al. (2015)     من أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية خبصاوص ماتغريات الدراساة يف
 االاتبارات البعدية.

"ال توجد فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى    :ااتبار الفرض ال الث: ونصه
 الت،بي  البعد  والتتبعاي  بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف (α ≤0.05)داللة 
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لدرجات اجملموعة التجريبية يف  (T-Test)املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت"  (15)ول رق  جد
 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي.الت،بيقني القبلي والبعد  إل

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

إدارة 
السلوك 
 التنظيمي

 000. 29 30.348 181. 1.40 30 قبلي

    091. 2.35 30 بعد 

باني   (α ≤0.05)وجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية      (15)يتبني من اجلدول رق  
الت،بيقني القبلي والبعد  يف إدارة السلوك التنظيمي، وجاءت الفاروق لصااحل الت،بيا     

 صفر ، وقبول الفرض البديل.البعد ، وبناء  على ذلك مت رفض الفرض ال
وتؤكد هذ  النتيجة ما توصلت إليه الدراسة يف ااتبارها للفارض األول مان أثار    
برنامج تنمية الذكاء االنفعاالي يف إدارة السالوك التنظيماي لادى قاادة الكلياات التقنياة        

ا اعًلا ا وتفا وشخصايًّ باململكة العربية السعودية، كما تؤكد أ  القا د متى ما تفاوق معرفيًّا  
، ونتيجتهاا الايت   (2009) تفوق وظيفيا وفعالية، وتتف  هذ  النتيجة مع دراساة عباداملنع   

تبني وجود فروق بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية على استمارة التقيي  الذاتي 
، (2016)وب،اقة مالحظة السلوك، لصاحل القياال البعد ، كذلك تتف  مع دراسة حجر 

د فروق بني متوس،ات أفراد اجملموعة التجريبية قبل ت،بي  الننامج اليت أسفرت عن وجو
، حياث  (2016)وبعد  لصاحل الت،بي  البعد ، كذلك هنااك اتفااق ماع دراساة ع ماا       

ا يف الكفااءة  بني القياال القبلي والبعد ، مماا يعاين حتسان     اأظهرت نتا جها أ  هناك فروًق
 Sanchez-Nunez Etال، مع ما وجدتاه دراساة   املهنية نتيجة ملمارسة الننامج. بينما خت

al. (2015)     من أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية خبصاوص ماتغريات الدراساة يف
 االاتبارات البعدية.

"ال توجد فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى    :ااتبار الفرض ال الث: ونصه
 الت،بي  البعد  والتتبعاي  بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف (α ≤0.05)داللة 
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ستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكاالء( الكلياات التقنياة باململكاة     إل
 العربية السعودية".

وللتحق  من صحة هذ  الفراية مت استخرال املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات    
ستبانة إدارة السالوك  ي إلاملعيارية لدرجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  والتتبع

-T)التنظيمي، ولبيا  الفروق اإلحصا ية بني املتوس،ات احلسابية مت استخدام ااتباار "ت"  

Test)   يواح ذلك.( 16)للبيانات املرتاب،ة، واجلدول رق 
يبية يف لدرجات اجملموعة التجر (T-Test)املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت"  (16)جدول رق  

 ستبانة إدارة السلوك التنظيميالت،بيقني البعد  والتتبعي إل

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

إدارة 
السلوك 
 التنظيمي

 139. 29 1.520 091. 2.35 30 بعد 

    215. 2.29 30 تتبعي

( α ≤ 0.05)عدم وجود فاروق ذات داللاة إحصاا ية     (16)يتبني من اجلدول رق  
سااتبانة إدارة الساالوك لاادرجات اجملموعااة التجريبيااة يف الت،باايقني البعااد  والتتبعااي إل

 التنظيمي، وبناء  على ذلك مت قبول الفرض الصفر ، ورفض الفرض البديل.
ه، ويع،ي ذلك داللة وااحة على حتقي  النناامج ألهدافاه، واساتمرارية فاعليتا    

وبقاء أثر ، ورمبا يعود ذلك لكو  الننامج مل خيرل يف تنفيذ  وت،بيقاته وتكليفاته عن بيئة 
قادة الكليات التقنية، حيث كا  أغلبها يت  توجيههاا ذها  وها  علاى رأال العمال، ويف      

 .Sanchez-Nunez Et alبيئته  الواقعية. وختتل، هذ  النتيجة مع ما توصلت له دراسة 

ه توجااد فااروق ذات داللااة إحصااا ية خبصااوص مااتغريات الدراسااة يف ماان أناا (2015)
 االاتبارات التتبعية بعد عامني من إجراء الدراسة. 

 

 إجابة السؤال ال اني: 
"ما أثر برنامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف     :تت اإلجابة عن السؤال ال اني ونصه

الكليات التقنية باململكة العربية  االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء(
 السعودية"؟ وذلك بااتبار الفروض انتية:

ااتبار الفرض الرابع: ونصه "ال توجد فروق ذات داللاة إحصاا ية عناد مساتوى     
بني متوس،ات نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة النااب،ة يف الت،بيا     (α ≤0.05) داللة

التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك 
 باململكة العربية السعودية بعد ابط االجتا  القبلي".

وللتحق  مان صاحة هاذ  الفرااية حسابت املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات         
املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  ملقياال االجتا  حناو السالوك   

 (:17تبعًا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، وذلك كما يتنح يف اجلدول رق  )التنظيمي 
( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  17جدول رق  )

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(. املقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي تبع 

 العدد اجملموعة
 القياال البعد  قياال القبليال

االحنراف  الوسط احلسابي
 املعيار 

االحنراف  الوسط احلسابي
 املعيار 

 075. 2.61 097. 1.73 30 جتريبية
 093. 1.73 095. 1.69 30 ااب،ة
 455. 2.17 097. 1.71 60 اجملموع

 ( وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية لدرجات17يتنح من اجلدول رق  )
 اعينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي تبع ا      

للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، وملعرفة فيما إذا كانت هذ  الفروق الظاهرية ذات داللاة  
  (One way ANCOVA)إحصااا ية، مت اسااتخدام حتلياال التباااين األحاااد  املصاااحب 

ا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( ا  حنو السلوك التنظيمي وفًقللقياال البعد  ملقياال االجت
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 إجابة السؤال ال اني: 
"ما أثر برنامج لتنمياة الاذكاء االنفعاالي يف     :تت اإلجابة عن السؤال ال اني ونصه

الكليات التقنية باململكة العربية  االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء(
 السعودية"؟ وذلك بااتبار الفروض انتية:

ااتبار الفرض الرابع: ونصه "ال توجد فروق ذات داللاة إحصاا ية عناد مساتوى     
بني متوس،ات نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة النااب،ة يف الت،بيا     (α ≤0.05) داللة

التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك 
 باململكة العربية السعودية بعد ابط االجتا  القبلي".

وللتحق  مان صاحة هاذ  الفرااية حسابت املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات         
املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  ملقياال االجتا  حناو السالوك   

 (:17تبعًا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، وذلك كما يتنح يف اجلدول رق  )التنظيمي 
( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  17جدول رق  )

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(. املقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي تبع 

 العدد اجملموعة
 القياال البعد  قياال القبليال

االحنراف  الوسط احلسابي
 املعيار 

االحنراف  الوسط احلسابي
 املعيار 

 075. 2.61 097. 1.73 30 جتريبية
 093. 1.73 095. 1.69 30 ااب،ة
 455. 2.17 097. 1.71 60 اجملموع

 ( وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية لدرجات17يتنح من اجلدول رق  )
 اعينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي تبع ا      

للمجموعة )جتريبية، وااب،ة(، وملعرفة فيما إذا كانت هذ  الفروق الظاهرية ذات داللاة  
  (One way ANCOVA)إحصااا ية، مت اسااتخدام حتلياال التباااين األحاااد  املصاااحب 

ا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( ا  حنو السلوك التنظيمي وفًقللقياال البعد  ملقياال االجت



اأثر برنامج لتنمية الذكاء االنفعايل ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 97المجلد )12(  العـدد )1(  96

بعد حتييد أثر القياال القبلي لديه ، وفيما يلاي عارض ذهاذ  النتاا ج كماا هاو مابني يف        
 (:18اجلدول رق  )

( لدرجات عينة الدراسة One way ANCOVA( نتا ج حتليل التباين األحاد  املصاحب )18جدول رق  )
ا للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( بعد حتييد أثر القياال القبلي جتا  حنو السلوك التنظيمي وفًقيف لقياال البعد  لال

 لديه .

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط جمموع 
 املربعات

 قيمة "ف"
مستوى 
 الداللة

مربع إيتا 
η2 

 529. 000. 63.962 217. 1 217. القياال القبلي
 982. 000. 3162.690 10.754 1 10.754 اجملموعة
    003. 57 194. اخل،أ
     59 12.234 الكلي

( وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة 18يتنح من اجلدول رق  )
(α ≤0.05)         ايف درجات عيناة الدراساة يف مقيااال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي وفًقا 

( بداللااة إحصااا ية 3162.690" )للمجموعااة )جتريبيااة، وااااب،ة(، فقااد بلغاات قيمااة "ف
 ، مما يعين وجود أثر للمجموعة.ا(، وهي قيمة دالة إحصا ي0.000ًّمقدارها )

؛ فقاد فسسارت   ا( أ  حج  أثر الننامج كا  كابري  18كما يتنح من اجلدول رق  )
هو من التباين امُلفسر )املتنبئ به( يف املتغري التابع و( %98.2( ما نسبته )η2قيمة مربع أيتا )

 مقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي.
عازى الفاروق مت اساتخرال املتوسا،ات احلساابية املعدلاة       ولتحديد لصاحل مان تُ 

 (.19ا للمجموعة، وذلك كما هو مبني يف اجلدول رق  )واألا،اء املعيارية ذها وفًق
كلية ملقياال االجتا  حنو السلوك ( املتوس،ات احلسابية املعدلة واألا،اء املعيارية ذها للدرجة ال19جدول رق  )

 للمجموعة )جتريبية، وااب،ة( االتنظيمي تبع 
 اخل،أ املعيار  املتوسط احلسابي البعد  املعدل اجملموعة
 011. 2.602 جتريبية
 011. 1.739 ااب،ة

( إىل أ   الفروق كانت لصاحل اجملموعة التجريبية 19تنري النتا ج يف اجلدول رق  )
للننامج، مقارنة باأفراد اجملموعاة النااب،ة، وبنااء  علاى ذلاك مت رفاض        الذين تعراوا 

 الفرض الصفر ، وقبول الفرض البديل.
"ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عناد مساتوى   :ااتبار الفرض اخلامس: ونصه

بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلاي والبعاد     (α ≤0.05)داللة 
 ا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية".ملقياال االجت

وللتحق  من صحة هذ  الفراية مت استخرال املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات    
املعيارية لدرجات أفراد اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني القبلي والبعاد  ملقيااال االجتاا     

  الفروق اإلحصا ية باني املتوسا،ات احلساابية مت اساتخدام     ولبيا،حنو السلوك التنظيمي
 ( يواح ذلك.20للبيانات املرتاب،ة، واجلدول رق  )( T-Test)ااتبار "ت" 
لدرجات اجملموعة التجريبية يف  (T-Test)( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت" 20جدول رق  )

 االجتا  حنو السلوك التنظيمي ياالالت،بيقني القبلي والبعد  ملق

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

االجتا  حنو 
السلوك 
 التنظيمي

 000. 29 58.748 097. 1.73 30 قبلي

    075. 2.61 30 بعد 

باني   (α ≤0.05) ( وجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية    20يتبني من اجلدول رق  )
لصااحل  الت،بيقني القبلي والبعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي، وجاءت الفروق 

 البديل. الت،بي  البعد ، وبناء  على ذلك مت رفض الفرض الصفر ، وقبول الفرض
النتيجتا  السابقتا  تدال  على اجلوانب اإلجيابية الك رية لتنمية الاذكاء االنفعاالي   

عنه من اجتاهات إجيابية تنظيمية وغري تنظيمية، كما تؤكدا  على العوا د اجليدة وما ينتج 
لتنمية الذكاء االنفعالي علاى املساتوى التنظيماي، وأناه ميكان أ  تتاد آثاار  للمساتوى         

من أ  الذكاء  Ljungholm (2014) النخصي، وتتف  النتيجتا  مع ما ذهبت إليه دراسة 
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( إىل أ   الفروق كانت لصاحل اجملموعة التجريبية 19تنري النتا ج يف اجلدول رق  )
للننامج، مقارنة باأفراد اجملموعاة النااب،ة، وبنااء  علاى ذلاك مت رفاض        الذين تعراوا 

 الفرض الصفر ، وقبول الفرض البديل.
"ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عناد مساتوى   :ااتبار الفرض اخلامس: ونصه

بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلاي والبعاد     (α ≤0.05)داللة 
 ا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية".ملقياال االجت

وللتحق  من صحة هذ  الفراية مت استخرال املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات    
املعيارية لدرجات أفراد اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني القبلي والبعاد  ملقيااال االجتاا     

  الفروق اإلحصا ية باني املتوسا،ات احلساابية مت اساتخدام     ولبيا،حنو السلوك التنظيمي
 ( يواح ذلك.20للبيانات املرتاب،ة، واجلدول رق  )( T-Test)ااتبار "ت" 
لدرجات اجملموعة التجريبية يف  (T-Test)( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت" 20جدول رق  )

 االجتا  حنو السلوك التنظيمي ياالالت،بيقني القبلي والبعد  ملق

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

االجتا  حنو 
السلوك 
 التنظيمي

 000. 29 58.748 097. 1.73 30 قبلي

    075. 2.61 30 بعد 

باني   (α ≤0.05) ( وجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية    20يتبني من اجلدول رق  )
لصااحل  الت،بيقني القبلي والبعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي، وجاءت الفروق 

 البديل. الت،بي  البعد ، وبناء  على ذلك مت رفض الفرض الصفر ، وقبول الفرض
النتيجتا  السابقتا  تدال  على اجلوانب اإلجيابية الك رية لتنمية الاذكاء االنفعاالي   

عنه من اجتاهات إجيابية تنظيمية وغري تنظيمية، كما تؤكدا  على العوا د اجليدة وما ينتج 
لتنمية الذكاء االنفعالي علاى املساتوى التنظيماي، وأناه ميكان أ  تتاد آثاار  للمساتوى         

من أ  الذكاء  Ljungholm (2014) النخصي، وتتف  النتيجتا  مع ما ذهبت إليه دراسة 
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يف الفروقات احلاصلة يف النتا ج التنظيمية املهمة، كما تتقاربا   االنفعالي هو العامل املؤثر
اليت تنري نتا جها إىل وجود عالقة كبرية   Chamanifard, Et al. (2014)مع نتيجة دراسة

بااني الااذكاء االنفعااالي واملااتغريات التنظيميااة الفرعيااة، وكااذلك تتفقااا  مااع دراسااة    
VandeWaa & Turnipseed (2012) إىل أ  النتا ج اإلمجالية تادع  فكارة    اليت توصلت

أ  الذكاء االنفعالي يرتبط بأمور إجيابية تنظيمية، كما تالمساا  ماا توصالت لاه دراساة      
Singh & Singh (2015)        الايت الصات إىل أ  التواصال االجتمااعي والساي،رة علاى

ساية  تعتان عوامال أسا   -كعناصر مهمة من عناصر الذكاء االنفعاالي -الذات والرفاهية ا 
 Rathiتؤثر يف العاملني، وحتفزه  وتدفعه  لهفنل، وكاذلك ماا توصالت لاه دراساة      

من أ  استعمال املاوظفني للعواطا، اإلجيابياة يناتج عنهاا عدياد مان النتاا ج         ، (2014)
الايت  Ljungholm (2014) اإلجيابية للمؤسسات ولهفراد، وكاذلك تتفقاا  ماع دراساة     

له دور إجيابي كبري يف التوجه للعمال، والرااا عناه،     أكدت نتا جها أ  الذكاء االنفعالي
 وحتسينه على مستوى األفراد واجلماعات.

"ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى  :ااتبار الفرض السادال: ونصه
بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  والتتبعاي   (α ≤0.05)داللة 

 لوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية".ملقياال االجتا  حنو الس

للتحق  من صحة هذ  الفراية مت استخرال املتوسا،ات احلساابية واالحنرافاات    و
املعيارية لدرجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني البعد  والتتبعاي ملقيااال االجتاا  حناو     

نية باململكة العربياة الساعودية، ولبياا  الفاروق     السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التق
( للبياناات املرتاب،اة،   T-Testاإلحصا ية بني املتوس،ات احلسابية مت استخدام ااتبار "ت" )

 ( يواح ذلك.21واجلدول رق  )

ة يف لدرجات اجملموعة التجريبي( T-Test( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت" )21جدول رق  )
 ياال االجتا  حنو السلوك التنظيميالت،بيقني البعد  والتتبعي ملق

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

االجتا  حنو 
السلوك 
 التنظيمي

 073. 29 1.857 075. 2.61 30 بعد 

    091. 2.60 30 تتبعي

يف  (α ≤0.05) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصاا ية 21رق  ) يتبني من اجلدول
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني البعد  والتتبعاي ملقيااال االجتاا  حناو السالوك      

 التنظيمي، وبناء  على ذلك مت قبول الفرض الصفر ، ورفض الفرض البديل.
قاي  لادى قاادة    وهذا فيه تأكياد لجيجيابياات الايت غرساها النناامج كتوجهاات و      

الكليات التقنية، ويفسر الباحث ذلك مبا كا  يعاينه قاادة الكلياات التقنياة مان تناوي       
وتفاعل مع املواوع أثناء الننامج، وماا ملساو  مان حتسان يف مساتويات إدارة السالوك       
التنظيمي لديه  مما ال  نوعا من العالقة اإلجيابية بينه  وبني الننامج ونواجته، وختتلا،  

حياث بينات    Sanchez-Nunez Et al. (2015)النتيجة مع ماا توصالت لاه دراساة      هذ 
ا بني ت،بي  أدوات الدراسة البعد  والتتبعي بعد عامني من إجراء الدراساة، ورمباا   فروًق

 إىل طول الفرتة بني القياسني. -يف رأ  الباحث -يرجع ذلك 
 إجابة السؤال ال الث: 

"هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عناد  :صهتت اإلجابة عن السؤال ال الث ون
بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية والناب،ة يف الت،بي   (α ≤0.05)مستوى داللة 

ستبانة إدارة السلوك التنظيمي ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي، لدى قادة البعد  إل
، واخلانة("؟ وذلاك   )اجلانس ياة الساعودية تعازى ملاتغري      الكليات التقنية باململكة العرب

 بااتبار الفروض انتية:
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ة يف لدرجات اجملموعة التجريبي( T-Test( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية وااتبار "ت" )21جدول رق  )
 ياال االجتا  حنو السلوك التنظيميالت،بيقني البعد  والتتبعي ملق

 العدد الت،بي  
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيار 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصا ية

االجتا  حنو 
السلوك 
 التنظيمي

 073. 29 1.857 075. 2.61 30 بعد 

    091. 2.60 30 تتبعي

يف  (α ≤0.05) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصاا ية 21رق  ) يتبني من اجلدول
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيقني البعد  والتتبعاي ملقيااال االجتاا  حناو السالوك      

 التنظيمي، وبناء  على ذلك مت قبول الفرض الصفر ، ورفض الفرض البديل.
قاي  لادى قاادة    وهذا فيه تأكياد لجيجيابياات الايت غرساها النناامج كتوجهاات و      

الكليات التقنية، ويفسر الباحث ذلك مبا كا  يعاينه قاادة الكلياات التقنياة مان تناوي       
وتفاعل مع املواوع أثناء الننامج، وماا ملساو  مان حتسان يف مساتويات إدارة السالوك       
التنظيمي لديه  مما ال  نوعا من العالقة اإلجيابية بينه  وبني الننامج ونواجته، وختتلا،  

حياث بينات    Sanchez-Nunez Et al. (2015)النتيجة مع ماا توصالت لاه دراساة      هذ 
ا بني ت،بي  أدوات الدراسة البعد  والتتبعي بعد عامني من إجراء الدراساة، ورمباا   فروًق

 إىل طول الفرتة بني القياسني. -يف رأ  الباحث -يرجع ذلك 
 إجابة السؤال ال الث: 

"هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عناد  :صهتت اإلجابة عن السؤال ال الث ون
بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية والناب،ة يف الت،بي   (α ≤0.05)مستوى داللة 

ستبانة إدارة السلوك التنظيمي ومقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي، لدى قادة البعد  إل
، واخلانة("؟ وذلاك   )اجلانس ياة الساعودية تعازى ملاتغري      الكليات التقنية باململكة العرب

 بااتبار الفروض انتية:
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"ال توجد فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى    :ونصه ،ااتبار الفرض السابع
ساتبانة  بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعاد  إل  (α ≤0.05)داللة 

ية السعودية تعزى ملتغري  إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العرب
 )اجلنس، واخلنة(".

ومت استخرال املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية لنتا ج اجملموعة التجريبياة  
ستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قاادة الكلياات التقنياة باململكاة     يف الت،بي  البعد  إل

 .( يبني ذلك22رق  ) العربية السعودية حسب متغري  اجلنس، واخلنة واجلدول
ستبانة ( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارية لنتا ج اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  إل22جدول رق  )

 إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية حسب متغري  اجلنس، واخلنة.

 العدد ملعيار االحنراف ا املتوسط احلسابي  

 اجلنس
 14 094. 2.34 نساء
 16 091. 2.36 رجال

 اخلنة
 11 090. 2.32 ( سنوات.10أقل من )

 10 102. 2.41 ( سنة.20( سنوات إىل أقل من )10من )
 9 052. 2.34 ( سنة.20أك ر من )

ملعيارياة  ( تباينًا ظاهريًَّا يف املتوس،ات احلسابية واالحنرافات ا22يبني اجلدول رق  )
لدرجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  الستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة 
الكليات التقنية باململكة العربية السعودية بسبب ااتالف فئات متغري  اجلنس، واخلنة، 
ولبيا  داللة الفاروق اإلحصاا ية باني املتوسا،ات احلساابية مت اساتخدام حتليال التبااين         

 ( يبني ذلك.23نا ي، واجلدول رق  )ال 

( حتليل التباين ال نا ي ألثر اجلنس، واخلنة على درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  23جدول رق  )
 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.إل

 اإلحصا ية الداللة قيمة "ف" متوسط املربعات ريةدرجات احل جمموع املربعات مصدر التباين
 734. 118. 001. 1 001. اجلنس
 071. 2.934 022. 2 044. اخلنة
   007. 26 195. اخل،أ
    29 241. الكلي

 ( انتي:23يتبني من اجلدول رق  )
عزى ألثر اجلنس، حيث بلغت ُت (α ≤0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية

، وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض      (0.734)وبداللة احصا ية بلغت ( 0.118) قيمة "ف"
 الصفر ، ورفض الفرض البديل. 

حيث بلغات   ،تعزى ألثر اخلنة (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية 
وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض       ،(0.071)وبداللة احصا ية بلغت ( 2.934)قيمة "ف" 

 فرض البديل.الصفر ، ورفض ال

وينر ذلك بأ  كل من قادة الكليات التقنية للبانني والبناات باااتالف ااناته      
الوظيفية ميارال سلوكه القياد  يف بيئات مناسبة ل،بيعته. وتتف  هذ  النتيجة ماع دراساة   

، اليت بينت عدم وجود فروق بني متوس،ات درجاات أفاراد اجملموعاة    (2009)عبداملنع  
وإنات( يف القياال البعد  الاتبار الذكاء االنفعالي، و تتف  مع دراسة  التجريبية )ذكور،

ثار لعامال اجلانس علاى مساتوى الاذكاء       أ، حيث أظهرت أنه ليس هناك (2010)بظاظو 
الايت الصات إىل أ  ماتغري     Singh & Singh (2015) االنفعالي. بينما ختتل، مع دراسة

 عالي للمجيبني.اجلنس كا  ذا أثر كبري يف نتيجة الذكاء االنف
"ال توجد فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى     :ااتبار الفرض ال امن: ونصه

بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيا  البعاد  ملقيااال     (α ≤0.05)داللة 
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( حتليل التباين ال نا ي ألثر اجلنس، واخلنة على درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  23جدول رق  )
 ستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.إل

 اإلحصا ية الداللة قيمة "ف" متوسط املربعات ريةدرجات احل جمموع املربعات مصدر التباين
 734. 118. 001. 1 001. اجلنس
 071. 2.934 022. 2 044. اخلنة
   007. 26 195. اخل،أ
    29 241. الكلي

 ( انتي:23يتبني من اجلدول رق  )
عزى ألثر اجلنس، حيث بلغت ُت (α ≤0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية

، وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض      (0.734)وبداللة احصا ية بلغت ( 0.118) قيمة "ف"
 الصفر ، ورفض الفرض البديل. 

حيث بلغات   ،تعزى ألثر اخلنة (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية 
وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض       ،(0.071)وبداللة احصا ية بلغت ( 2.934)قيمة "ف" 

 فرض البديل.الصفر ، ورفض ال

وينر ذلك بأ  كل من قادة الكليات التقنية للبانني والبناات باااتالف ااناته      
الوظيفية ميارال سلوكه القياد  يف بيئات مناسبة ل،بيعته. وتتف  هذ  النتيجة ماع دراساة   

، اليت بينت عدم وجود فروق بني متوس،ات درجاات أفاراد اجملموعاة    (2009)عبداملنع  
وإنات( يف القياال البعد  الاتبار الذكاء االنفعالي، و تتف  مع دراسة  التجريبية )ذكور،

ثار لعامال اجلانس علاى مساتوى الاذكاء       أ، حيث أظهرت أنه ليس هناك (2010)بظاظو 
الايت الصات إىل أ  ماتغري     Singh & Singh (2015) االنفعالي. بينما ختتل، مع دراسة

 عالي للمجيبني.اجلنس كا  ذا أثر كبري يف نتيجة الذكاء االنف
"ال توجد فروق ذات داللة إحصاا ية عناد مساتوى     :ااتبار الفرض ال امن: ونصه

بني متوس،ات درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيا  البعاد  ملقيااال     (α ≤0.05)داللة 
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عازى  االجتا  حنو السلوك التنظيمي لدى قادة الكليات التقنية باململكة العربية الساعودية تُ 
 واخلنة(". ،اجلنسملتغري  )

وقد مت استخرال املتوس،ات احلساابية واالحنرافاات املعيارياة لادرجات اجملموعاة      
التجريبية يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي حسب متغري  اجلنس، 

 ( يبني ذلك.24واخلنة واجلدول رق  )
ارية لدرجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  ( املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعي24جدول رق  )

 ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي حسب متغري  اجلنس، واخلنة

 العدد االحنراف املعيار  املتوسط احلسابي  

 اجلنس
 14 077. 2.60 نساء
 16 074. 2.63 رجال

 اخلنة
 11 067. 2.62 ( سنوات.10أقل من )

 10 082. 2.61 ( سنة.20أقل من ) ( سنوات إىل10من )
 9 083. 2.61 ( سنة.20أك ر من )

يف املتوس،ات احلسابية واالحنرافات املعيارياة   اظاهريًّ ا( تباين 24يبني اجلدول رق  )
لدرجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعاد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك التنظيماي       

واخلانة ولبياا  داللاة الفاروق اإلحصاا ية باني       بسبب ااتالف فئات متغري  اجلانس،  
 ( يبني ذلك.25املتوس،ات احلسابية مت استخدام حتليل التباين ال نا ي وجدول رق  )

( حتليل التباين ال نا ي ألثر اجلنس، واخلنة على درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  25جدول رق  )
 يملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيم

 الداللة اإلحصا ية قيمة "ف" متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 394. 752. 004. 1 004. اجلنس
 821. 199. 001. 2 002. اخلنة
   006. 26 155. اخل،أ
    29 162. الكلي

 

 ( انتي:25يتبني من اجلدول رق  )
عزى ألثر اجلنس، حيث بلغت ُت (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية 

وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض       ،(0.394)وبداللة احصا ية بلغت  (0.752)قيمة "ف" 
 الصفر ، ورفض الفرض البديل. 

عزى ألثر اخلنة، حياث بلغات   ُت (α ≤0.05)عدم جود فروق ذات داللة إحصا ية 
علاى ذلاك مت قباول الفارض      وبنااء   ،(0.821)وبداللة احصا ية بلغت  (0.199)قيمة "ف" 

 الصفر ، ورفض الفرض البديل.

وميكن تفسري ذلك بأ  االجتاهات حنو السلوك التنظيمي ميكن اكتسابها والتأثر بها 
من قبل اجلميع سواء بغض النظر عن اجلنس، أو كو  القا د من ذو  اخلنة ال،ويلاة أو  

ة حساب صاالحية وقاوة    القصرية، وأ  أثر ذلك وصال ملهاامه  وسالوكياته  التنظيميا    
الننامج التنمو  بغض النظر عان اجلانس أو اخلانة وأقادميتها. وتتفا  نتيجاة ااتباار        

 احيث مل جتاد فروًقا   Sanchez-Nunez Et al. (2015)الفرض السابع وال امن مع دراسة 
تتفا  ماع دراساة     كماا يف نتا ج االاتبارات البعدية أو التتبعية تعزى لدرجات املراقبني، 

ثر لعامال اخلدماة علاى مساتوى الاذكاء      أ(، حيث أظهرت أنه ليس هناك 2010) بظاظو
الايت الصات إىل أ  ماتغري     Singh & Singh (2015)بينما ختتل، مع دراساة  ،االنفعالي

 اخلنة كا  ذا أثر كبري يف نتيجة الذكاء االنفعالي للمجيبني.
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 ( انتي:25يتبني من اجلدول رق  )
عزى ألثر اجلنس، حيث بلغت ُت (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية 

وبنااء  علاى ذلاك مت قباول الفارض       ،(0.394)وبداللة احصا ية بلغت  (0.752)قيمة "ف" 
 الصفر ، ورفض الفرض البديل. 

عزى ألثر اخلنة، حياث بلغات   ُت (α ≤0.05)عدم جود فروق ذات داللة إحصا ية 
علاى ذلاك مت قباول الفارض      وبنااء   ،(0.821)وبداللة احصا ية بلغت  (0.199)قيمة "ف" 

 الصفر ، ورفض الفرض البديل.

وميكن تفسري ذلك بأ  االجتاهات حنو السلوك التنظيمي ميكن اكتسابها والتأثر بها 
من قبل اجلميع سواء بغض النظر عن اجلنس، أو كو  القا د من ذو  اخلنة ال،ويلاة أو  

ة حساب صاالحية وقاوة    القصرية، وأ  أثر ذلك وصال ملهاامه  وسالوكياته  التنظيميا    
الننامج التنمو  بغض النظر عان اجلانس أو اخلانة وأقادميتها. وتتفا  نتيجاة ااتباار        

 احيث مل جتاد فروًقا   Sanchez-Nunez Et al. (2015)الفرض السابع وال امن مع دراسة 
تتفا  ماع دراساة     كماا يف نتا ج االاتبارات البعدية أو التتبعية تعزى لدرجات املراقبني، 

ثر لعامال اخلدماة علاى مساتوى الاذكاء      أ(، حيث أظهرت أنه ليس هناك 2010) بظاظو
الايت الصات إىل أ  ماتغري     Singh & Singh (2015)بينما ختتل، مع دراساة  ،االنفعالي

 اخلنة كا  ذا أثر كبري يف نتيجة الذكاء االنفعالي للمجيبني.
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 ملخص النتائج:

 توصلت الدراسة إىل نتا ج من أهمها:
باني متوسا،ات    (α ≤0.05وق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللاة ) توجد فر

ساتبانة إدارة السالوك   نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة الناب،ة يف الت،بيا  البعاد  إل  
التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنياة باململكاة العربياة الساعودية بعاد      

 التجريبية.ابط األداء القبلي، لصاحل اجملموعة 

باني متوسا،ات    (α ≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة   
ستبانة إدارة السالوك التنظيماي   درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  القبلي والبعد  إل

لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية، لصااحل الت،بيا    
 البعد .

بني متوسا،ات   (α ≤0.05)فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة  ال توجد
ستبانة إدارة السلوك التنظيماي  درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  والتتبعي إل

 لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة  
نتا ج اجملموعة التجريبية واجملموعة الناب،ة يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك 
التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنياة باململكاة العربياة الساعودية بعاد      

 ابط االجتا  القبلي، لصاحل اجملموعة التجريبية.

باني متوسا،ات    (α ≤0.05)إحصا ية عند مساتوى داللاة   توجد فروق ذات داللة 
درجات اجملموعة التجريبياة يف الت،بيا  القبلاي والبعاد  ملقيااال االجتاا  حناو السالوك         
التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية، لصاحل 

 الت،بي  البعد .

بني متوسا،ات   (α ≤0.05)مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيا  البعاد  والتتبعاي ملقيااال االجتاا  حناو السالوك        

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

ات بني متوسا،  (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة 
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  الستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة 

 ،عازى ملاتغري  )اجلانس   )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربياة الساعودية تُ  
 واخلنة(.

بني متوسا،ات   (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة 
وعة التجريبية يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي لادى  درجات اجملم

 ،عزى ملتغري  )اجلنسقادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية ُت
 واخلنة(.
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بني متوسا،ات   (α ≤0.05)مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بيا  البعاد  والتتبعاي ملقيااال االجتاا  حناو السالوك        

 التنظيمي لدى قادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية.

ات بني متوسا،  (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة 
درجات اجملموعة التجريبية يف الت،بي  البعد  الستبانة إدارة السلوك التنظيمي لدى قادة 

 ،عازى ملاتغري  )اجلانس   )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربياة الساعودية تُ  
 واخلنة(.

بني متوسا،ات   (α ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة 
وعة التجريبية يف الت،بي  البعد  ملقياال االجتا  حنو السلوك التنظيمي لادى  درجات اجملم

 ،عزى ملتغري  )اجلنسقادة )عمداء، ووكالء( الكليات التقنية باململكة العربية السعودية ُت
 واخلنة(.
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 التوصيات واملقرتحات:  

 ا للنتا ج توصي الدراسة مبا يأتي:استناد 
بارامج تنمياة الايت ختادم السالوك التنظيماي والعناصار        ارورة تبين القيادات العلياا   -

 اإلدارية احليوية األارى.

التأكيد على ننر ثقافة حتسني السلوك التنظيمي، باالساتفادة مان اجملااالت اإلنساانية      -
 األارى يف ذلك.

 تك ي، النامج التنموية اليت تستهدف حتسني السلوك التنظيمي. -

علاى االساتمرار يف تنمياة القادرات التنظيمياة       تنجيع قادة كليات التقنية وموظفيها -
 والقيادية لديه .

 كما أ  الدراسة تقرتح ما يأتي:

ا على ق،اعات أارى، أو إجراء دراسات تنموياة أاارى علاى    ت،بي  الدراسة ميدانيًّ -
 الق،اع نفسه، ومقارنة نتا جها مع نتا ج هذ  الدراسة.

 ع:ــــــاملراج
(. الدافعية والاذكاء  2006احلكي ؛ النري،، سلي  وعمور، أميمة )أبو رياص، حسني؛ الصايف، عبد -

 العاطفي. عما ، األرد : دار الفكار للننر.
األداء الوظيفي للمدراء العاملني يف مكتب غازة   على العاطفي الذكاء (. أثر2011بظاظو، عزمي ) -

ة بغازة، فلسا،ني. مت   التابع لهونروا )رسالة ماجساتري غاري منناورة(. اجلامعاة اإلساالمي      اإلقليمي
 http://v.ht/eFW2االسرتجاع من 

(. أثر الذكاء العاطفي علاى سالوك املواطناة التنظيمياة مان      2016الب،اينة، حممد وعتوم، سوعا  ) -
وجهة نظر أعناء اذهيئة التدريسية يف اجلامعات اخلاصاة يف إقلاي  النامال. جملاة دراساات العلاوم       

. مت االسارتجاع مان   563-584(، 1(، ملحا  رقا  )  43رقا  )  الرتبوية، اجلامعة األردنياة، اجمللاد  
http://v.ht/gopV 

(. درجة ممارسة مدير  املادارال للاذكاء الوجاداني وعالقتاه     2018جنا ، علي؛ صاحل، نهيل. ) -
(، 26جملاد رقا  )  باألمناط القيادية باألرد . جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوياة والنفساية،   

 http://v.ht/P9dAمت االسرتجاع من  .1-13( 2عدد رق  )
(. برنامج تدري  لتنمية الذكاء الوجداني علاى فعالياة الاذات لادى بعاض      2016حجر، صافيناع ) -

 291(، 80ات عربية يف الرتبية وعل  النفس، عدد )اإلداريات بكلية انداب واإلدارة ببينة، دراس
 http://v.ht/JM9K، مت االسرتجاع من 326 –

 (. السلوك التنظيمي املعاصر. اإلسكندرية، مصر: الدار اجلامعية.2002حسن، راوية ) -
 (. الذكاء العاطفي الذكاء االنفعالي. عما ، األرد : دار النروق.2004اخلوالدة، حممد ) -
 علاى  ت،بيقياة  التنظيمياة دراساة   املواطناة  سالوك  يف العاطفي الذكاء (. أثر2018) راغب، سعدية -

 38العاالي،   التعلي  يف للبحوت العربية اجلامعات احتاد ال،ا ،. جملة جامعة يف اإلداريني املوظفني
 http://v.ht/g6wu. مت االسرتجاع من 171-200(، 1)

امج التنوير االنفعالي يف تنمية الذكاء االنفعاالي  فاعلية برن ى(. مد2003رعق، حممد عبد السميع ) -
لل،الب وال،البات بكلية الرتبية بال،اا ،، جملاة جامعاة أم القارى للعلاوم الرتبوياة واالجتماعياة        

 http://v.ht/QOlS. مت االسرتجاع من 131 -62واإلنسانية، اجمللد اخلامس عنر، العدد ال اني، 

عاطفي لدى مدير  املدارال احلكومية مبدينة غزة وعالقتاه  (. مستوى الذكاء ال2019سكر، ناجي ) -
بدرجة النجاح يف ممارساته  القيادية من وجهة نظر املعلمني. جملة دراسات العلوم الرتبوية، اجلامعة 

 http://v.ht/Jq3K. مت االسرتجاع من 653-631(، 2(، ملح  رق  )2األردنية، اجمللد رق  )
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 ع:ــــــاملراج
(. الدافعية والاذكاء  2006احلكي ؛ النري،، سلي  وعمور، أميمة )أبو رياص، حسني؛ الصايف، عبد -

 العاطفي. عما ، األرد : دار الفكار للننر.
األداء الوظيفي للمدراء العاملني يف مكتب غازة   على العاطفي الذكاء (. أثر2011بظاظو، عزمي ) -

ة بغازة، فلسا،ني. مت   التابع لهونروا )رسالة ماجساتري غاري منناورة(. اجلامعاة اإلساالمي      اإلقليمي
 http://v.ht/eFW2االسرتجاع من 

(. أثر الذكاء العاطفي علاى سالوك املواطناة التنظيمياة مان      2016الب،اينة، حممد وعتوم، سوعا  ) -
وجهة نظر أعناء اذهيئة التدريسية يف اجلامعات اخلاصاة يف إقلاي  النامال. جملاة دراساات العلاوم       

. مت االسارتجاع مان   563-584(، 1(، ملحا  رقا  )  43رقا  )  الرتبوية، اجلامعة األردنياة، اجمللاد  
http://v.ht/gopV 

(. درجة ممارسة مدير  املادارال للاذكاء الوجاداني وعالقتاه     2018جنا ، علي؛ صاحل، نهيل. ) -
(، 26جملاد رقا  )  باألمناط القيادية باألرد . جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوياة والنفساية،   

 http://v.ht/P9dAمت االسرتجاع من  .1-13( 2عدد رق  )
(. برنامج تدري  لتنمية الذكاء الوجداني علاى فعالياة الاذات لادى بعاض      2016حجر، صافيناع ) -

 291(، 80ات عربية يف الرتبية وعل  النفس، عدد )اإلداريات بكلية انداب واإلدارة ببينة، دراس
 http://v.ht/JM9K، مت االسرتجاع من 326 –

 (. السلوك التنظيمي املعاصر. اإلسكندرية، مصر: الدار اجلامعية.2002حسن، راوية ) -
 (. الذكاء العاطفي الذكاء االنفعالي. عما ، األرد : دار النروق.2004اخلوالدة، حممد ) -
 علاى  ت،بيقياة  التنظيمياة دراساة   املواطناة  سالوك  يف العاطفي الذكاء (. أثر2018) راغب، سعدية -

 38العاالي،   التعلي  يف للبحوت العربية اجلامعات احتاد ال،ا ،. جملة جامعة يف اإلداريني املوظفني
 http://v.ht/g6wu. مت االسرتجاع من 171-200(، 1)

امج التنوير االنفعالي يف تنمية الذكاء االنفعاالي  فاعلية برن ى(. مد2003رعق، حممد عبد السميع ) -
لل،الب وال،البات بكلية الرتبية بال،اا ،، جملاة جامعاة أم القارى للعلاوم الرتبوياة واالجتماعياة        

 http://v.ht/QOlS. مت االسرتجاع من 131 -62واإلنسانية، اجمللد اخلامس عنر، العدد ال اني، 

عاطفي لدى مدير  املدارال احلكومية مبدينة غزة وعالقتاه  (. مستوى الذكاء ال2019سكر، ناجي ) -
بدرجة النجاح يف ممارساته  القيادية من وجهة نظر املعلمني. جملة دراسات العلوم الرتبوية، اجلامعة 

 http://v.ht/Jq3K. مت االسرتجاع من 653-631(، 2(، ملح  رق  )2األردنية، اجمللد رق  )
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 . القاهرة، مصر: مكتبة اإلدارة اجلديدة.التنظيميسلوك (. إدارة ال2003السلمي، علي ) -
 . القاهرة، مصر: دار غريب لل،باعة والننر والتوعيع.التنظيمي(. السلوك 2009السلمي، علي ) -
 .. الذكاء الوجداني. عما ، األرد : دار الفكر(2007)السمادوني، السيد  -
القاهرة، مجهورية مصر العربية: مكتباة  (. السلوك القياد  وفعالية اإلدارة. 1999شوقي، طري،. ) -

 عني لس.
(. السلوك. اإلسكندرية، مجهورية مصر العربياة: دار الوفااء لادنيا ال،باعاة     2007الصرييف، حممد ) -

 .والننر
(. معج  السمات الوجدانية يف وص، النخصية. الكويات: جملاس   2004عبداخلال ، أةد حممد ) -

 الننر العلمي يف جامعة الكويت.
(. السلوك التنظيمي مدال ت،بيقاي معاصار. اإلساكندرية، مصار: دار     2003باقي، صالح )عبدال -

 اجلامعة اجلديدة.
(. مدى فاعلياة برنامج مقرتح لتنمياة الاذكاء الوجااداني لادى معلمااات    2009عبداملنع ، إميا  ) -

ة، جامعاة باين   رياض األطفال وأثر  على أطفال الروااة )رسالة دكتورا  غري مننورة(. كلية الرتبي
 http://v.ht/Qdacسوي،، مصر. مت االسرتجاع من 

(. أثر برنامج تدري  مدمج مقرتح لتنمياة الاذكاء الوجاداني والكفااءة املهنياة      2016ع ما ، أمل ) -
. مت 262-190(، 1) 15اجمللاة الدولياة للتعلاي  باإلنرتنات،      .لدى معلمات املرحلة ال انوياة جبادة  

 http://v.ht/2GSTاالسرتجاع من 
( الذكاء الوجداني العاطفي االنفعاالي الفعاال مفااهي  وت،بيقاات. عماا ،      2008ع ما ، حباب ) -

 األرد : مركز ديبونو لتعلي  التفكري.
السالوك اإلنسااني والتنظيمي منظور كلي مقار . معهد اإلدارة العاماة:   (.1995العديلي، ناصر ) -

 الرياض.
االنفعالي وعالقته باملهارات االجتماعية وأمناط التعلا  لادى   (. الذكاء 2011العلوا ، أةد فالح ) -

طلبة اجلامعة يف اوء متغري  التخصص والناوع االجتمااعي لل،الاب. اجمللاة األردنياة يف العلاوم       
 http://v.ht/6KyL. مت االسرتجاع من 144 -125(، 2)7الرتبوية، 

 . دمن ، سوريا: دار الفكر.(. الذكاء العاطفي يف اإلدارة والقيادة2004العييت، ياسر ) -

(. السالوك التنظيماي يف إدارة املؤسساات التعليمياة. دار     2005فيلة، فااروق؛ عبداجملياد السايد. )    -
 املسرية، عما ، األرد .

(. دراسة السلوك اإلنساني الفرد  واجلامعي يف املنظمات املختلفة، عما ، 2003القريوني، حممد ) -
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