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  والتم�7 املؤس234 من خالل عينة من القيادات -!اديمية  

ة ب;ت عبد الرحمن   ربجامعة -م��ة نو

  عم�� بن سفر عم�� الغامدي

ة والتخطيط ال��بو يقسم �دا   عة الباحة، اململكة العر�ية السعودية�لية ال��بية، جام، ر

  oalghamdi@bu.edu.sa: البريد اإللكتروني

  املستخلص

ـــذ�اء العــــاطفي لــــدى القيــــادات  اســــة إ9ــــ8 الكــــشف عــــن العالقــــات الــــسب2ية بــــ1ن الـ ر=ــــدفت =ــــذه الد

�اديميـة والتم1ـF املؤسـBCD مـن خـالل الـدو الوسـيط للـGرHIـامJKئـة العمـل اNب HـO ولتحقيـق . سعادة

Tـغ ولـو  و=ـذا الXـدف، اسـتخدم مقيـاس الـذ�اء العـاطفي لو ُ
)WLIES; Wong & Law, 2002( ومقيـاس ،

ــــF املؤســـــBCD وجميعXمـــــا مـــــن إعـــــداد الباحـــــث ــــل، ومقيـــــاس التم1ـ ــــH بNئـــــة العمـ واعتمـــــدت . الـــــسعادة Oـ

اســـة عsـــ8 املـــنpq الوصـــفي وتـــصميم البحـــث الكlـــB، حيـــث جمعـــت ب ياناuvـــا مـــن عينـــة عـــشوائية رالد

ة ب|ـــت عبـــد الـــرحمنy116ــسيطة بلـــغ JxمXـــا  زوقـــد �انـــت أبـــر . ر قائـــدة أ�اديميـــة بجامعـــة Gم1ـــ�ة نـــو

Hsلية مرتفعة: النتائج ما ي�اسة ع8s مستو�ات تقييم  رأوال، حصو جميع متغ�1ات الد ل ً
ًثانيا، يؤثر . 

�اديميـــة yــش�ل مباشـــر وإيجــG اء العــاطفي لـــدى القيــادات�ا�ي OـــH التم1ــF املؤســـBCD، و�املثــل OـــH الــذ

تبطـت املـستو�ات املرتفعـة مـن الـسعادة OـH بNئـة العمـل بمـستو�ات . السعادة HO بNئة العمل رثالثـا، ا
ً

BCDاملؤســـ Fـــ8 مـــن التم1ـــsأع . HـــO ئـــة العمـــل تتوســـط جزئيـــاNب HـــO ًأخ1ـــ�ا، تـــم الكـــشف عـــن أن الـــسعادة ً

�اديميـــة والتم1ـــF املؤســـBCDعالقـــة التـــأث�1 بـــ1ن الـــذ�اء العـــاطفي لـــدى القيـــادات G . ،H9و�ـــش�ل إجمـــا

اســة يفــسر العالقــات  رأظXــرت النتــائج مؤشــرات مطابقــة مرتفعــة تــدل عsــ8 أن النمــوذج املق�ــ�ح للد

اسة ا�Kالية   . راملف��ضة، و�مثل النموذج السب�TG Bسب ملتغ�1ات الد

ـــــة ــــادات  الــــــذ�اء العــــــاطفي؛ التم1ــــــF املؤســــــBCD؛ الــــــسعادة OــــــH بNئــــــ:الCلمــــــات املفتاحيـ ة العمــــــل؛ القيــ

�اديميةG.  
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ABSTRACT: 

This study aimed to reveal the causal relationships between the 

emotional intelligence of academic leaders and institutional excellence 
through the mediating role of happiness in the university work 

environment. The Emotional Intelligence Scale of Wong and Law 
(WLIES; Wong & Law, 2002) was utilized, and the Scale of 

Happiness in the Work and the Institutional Excellence Scale were 
used, all of which were prepared by the researcher. The study used the 

descriptive approach and quantitative research design. Data were 
obtained from a simple random sample of 116 academic leaders at 

Princess Nourah bint Abdulrahman University. The most significant 

results were: Firstly, all study variables received high overall 

evaluation levels. Secondly, the emotional intelligence of academic 

leaders directly and positively affects institutional excellence and 

happiness in the work environment. Thirdly, higher happiness levels in 

the work environment were associated with higher levels of 

institutional excellence. Finally, it was revealed that happiness in the 

work environment partially mediates the influence relationship 

between academic leaders' emotional intelligence and institutional 

excellence. Overall, the findings showed high matching indicators 

indicating that the proposed model explains the assumed relationships 

and represents the optimal causal model for the current study 

variables. 

Keywords: Emotional Intelligence; Institutional Excellence; Happiness in 
the Work Environment; Academic Leaders. 
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  :املقدمة

وقعــات تتعمـق تحــديات املــشXد التنافــO BCDـH الوقــت ا�KــاH9 أمــام أي منظمـة ن�يجــة تجــدد ت
ة عsـ8 الت|بـؤ OـH  العمالء رواحتياجاuvم، وحتمية التوجھ نحو ا��اطرة وعـدم اليقـ1ن، وصـعو�ة القـد

ة التكنولوجيــــــة وتطـــــو الــــــتعلم التنظيlـــــB وتال�ـــــBC حــــــدود �بت�ـــــار رظـــــل الثـــــو ــــل . ر ه جعــ رو=ــــــذا بـــــدو
�ادة حدة التنافسية، وعدم � . ستقرارزاJKامعات تواجھ تحديات متنامية وغ�1 مسبوقة؛ أدت إ89 

سات تطبيقية تضمن النجاح والتمF1؛ أمرا بالغ  ًلذلك أصبح البحث عن أساليب عمل فر�دة ومما ر
ـــة ًفعsــــ8 املــــستو الـــــوط£B، تمثــــل اJKامعــــات رك1ـــــFة مXمــــة جــــدا OـــــH دعــــم خطــــط �قتـــــصاد، . G=ميـ ى

د=ــار للمجتمــع، وال منــاص مــن القــو بــأن القيــادة تمثــل العمــود الفقــر  يوتحقيــق الرفــاه و� ل الــذي ز
د والفــرص ومواكبــة البNئــة الديناميكيــة لتحقيــق البقــاء  �ثمار املــوا ريمك¦uــا مــن إحــداث التــواز واســ ن ُ

F1والتم .  

ُو§عــد التم1ــF املؤســBCD غايــة اXJKــود الراميــة إ9ــ8 تحــس1ن Gداء، و�قــاء اJKامعــات عsــ8 خــط 

نة العالية وسرعة �ستجابة، وإذ�اء �بداع وتأص يل �بت�ار ضمن ب|ي©uا واملنافسة، من خالل املر
عsــ8 أن معــاي�1 التم1ــF أصــبحت OــH مقدمــة أ=ــداف املنظمــات ال¬ــB ) 2019(و�ؤكــد الlJªــB . الرئNــسة

م النجاح والتفو قتر كمـا إن املنظمـات ال¬ـB ت�ب£ـ® إطـار عمـل للتم1ـF املؤسـBCD تتمتـع بـأداء أفـضل . و
 ,.Mohamed et al(ل التم1ــF وعوائــد أك¯ــ� مــن تلــك املنظمــات ال¬ــB ال تطبــق أي إطــار عمــل OــH مجــا

2018 .(  

 Blالعـــــال Blــــادي�G ــــ8 الــــصعيدsـــة ع ُإن مفXــــوم التم1ــــF املؤســــBCD ¸عــــد نقلــــة حقيقيــــة ونوعيـ

 ، ا مـن بـاب ال�ـ�ف النظـر يوا��Hs؛ فع8s مستو اJKامعات السعودية لم ºعد معـاي�1 التم1ـF اختيـا ًرى ُ

ًبل أصبحت مطلبا إس��اتيجيا لتحقيق م�انة مرموقة ضمن قائ مة أفضل اJKامعات العاملية �أحد ً
�ة اململكة    . 2030ؤمس©uدفات ر

نوتماشــيا مــع ذلــك، تتجsــ8 أ=ميــة القيــادة، و��نــامى الطلــب عsــ8 قــادة يمثلــو قيمــة مــضافة  ً

ات متقدمة تمك¦uم مـن uvيئـة البNئـة  ات فر�دة و�ما يتقنو من مXا رللمنظمات بما يمتل�و من قد نر ن
ات �بــــداع و�بت�ــــار، وتأصــــيل ســــلوك التنظيميـــة املالئمــــة لتحف1ــــF الت رغي1ــــ�، وإطــــالق العنـــان ملبــــاد

  .  التمHO F1 عمليات املنظمة وأTشط©uا ا��تلفة

 Bـــــlي والتنظيTـــــساT� اء العـــــاطفي أحـــــد محـــــددات الـــــسلوك�ـــذا املنطلـــــق، ¸عـــــد الـــــذ ُومـــــن =ــ

)Boyatzis, 2009( BــــÄومؤشـــرا قو�ـــا للنجـــاح امل ،ً ن، (ً ات فXـــو ي�ـــيح ). 2020وم�Æـــم وآخـــر رللفـــرد قــــد
 HـــــO ـــــا، وإحـــــداث التوافـــــق الفعـــــالuv ـــم املـــــشاعر و�نفعـــــاالت، وإدا ر�Çـــــصية خاصـــــة تمكنـــــھ مـــــن فXــ

الذ�اء العاطفي ) 2016(ون�يجة لXذه G=مية، أدرج املنتدى �قتصادي العالBl . املواقف ا��تلفة
ة الصناعية الراyعة  ات يحتاجXا Gفراد املشار�و HO الثو رضمن أ=م عشر مXا ن ). Lee et al., 2020(ر

ىوإذا �ان الذ�اء العاطفي ذا أ=مية كب�1ة للمنظمات ع8s مستو Gفراد، فإن تلك G=مية تتعـاظم 
اتـھ؛  رعsـ8 مـستو القـادة، حيـث تتجsـH ا�Kاجـة للقائـد الـذي ال تـتحكم عواطفـھ OـH سـلوكياتھ، وقرا ى

ى املستو العلBl، فإن امتالك وع8s. بل ¸ستفيد من تلك العواطف HO قيادة نفسھ، وقيادة Éخر�ن
ـــــضمن Gداء املتم1ـــــــO FــــــH ا�Kيـــــــاة  ـــــا واســـــــتخدامXا يـ اك املعلومــــــات العاطفيـــــــة وفXمXـ ـــــ8 إد ة عsــ رالقــــــد ر
 HـــO ة التنافـــسية را�Kاصـــة، وOـــH م�ـــان العمـــل؛ لـــذلك ¸عـــد الـــذ�اء العـــاطفي أحـــد أ=ـــم م�ونـــات القـــد

  ). Kren & Sellei, 2021(املنظمات 
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لــق بتفاعــل القــادة مــع Gفــراد Éخــر�ن، و�مجــرد Tــشوء مثــل ومــن املــسلم بــھ أن القيــادة تتع
=ـــذه التفـــاعالت يـــصبح الـــوHÌ والتنظـــيم و�ســـتخدام العـــاطفي مـــن العوامـــل املXمـــة ال¬ـــB تـــؤثر عsـــ8 

ًو=ذه العوامل HO مجملXا ºش�ل الذ�اء العاطفي، الذي ¸عد متغ�1ا أساسا HO فعالية . جودة التفاعل ً

يوHO =ذا �طار يتأكد دو القادة ذو الذ�اء العاطفي العاO H9ـH بنـاء . )Wong & Law, 2002(القيادة  ر
  ). Kren & Sellei, 2021(ثقة متبادلة و�Nئة عمل مر�حة ومنتجة 

ـــق  ــــة، إال أuÍـــــا ال تـــــضمن تحقيـــ �اديميـG ــــاطفي للقيـــــادات ات الـــــذ�اء العـ غـــــم أ=ميـــــة مXـــــا رو ر
ات Oـــuv Hيئـــة بNئـــة عمــــل اJKامعـــات للتم1ـــF املؤســـBCD؛ والســـيما عنـــد عـــدم �ســــتفادة مـــ رن تلـــك املXـــا

Fوانــــب املاديــــة، . داعمــــة للتم1ــــJKـــل ا =ــــا م�Æــــصا ل�ـ ًو�طبيعــــة ا�Kــــال، ينظــــر إ9ــــ8 بNئــــة العمــــل باعتبا ر
ة العـامل1ن، واسـتعداد=م . والتنظيمية، والعاطفية ا��يطة بم�ان العمل روتـؤثر بNئـة العمـل OـH قـد

§ع زلالســتمرار OــH املXنــة، بــل يتجــاو تأث�1=ــا إ9ــ8 اســتق  ,Jain & Kaur(ررار التنظــيم واســتدامة املــشا
فــع معــدالت ). 2014 ا حيو�ــا OــH ال�ــFام املــوظف1ن وتحف1ــF=م، و ركمــا تــؤدي بNئــة العمــل �يجابيــة دو ًر ً

�ـــادة إنتـــاجي©uم زضـــا=م و ق بـــالطر وGســـاليب -OـــÉ Hونـــة Gخ1ـــ�ة-وقـــد ا=تمـــت كث1ـــ� مـــن املنظمـــات . ر
HــO عــز �يجابيـــةº Bســات ال¬ـــ زواملما  م�ـــان العمــل، وتخلـــق بNئــة عمـــل جاذبــة تحقـــق معــاي�1 اJKـــودة ر

ـــامل1ن ـــا . وتــــوفر الــــسعادة للعـ =ــ ـــدار العقــــد املاÒــــBC تزايــــد �=تمــــام العــــالBl بالــــسعادة ودو رفعsــــ8 مـ
؛ حيـــث اســـتحدثت منظمـــة Gمـــم  لا�Kيـــو OـــG Hداء عsـــ8 مـــستو Gفـــراد واملنظمـــات وكـــذلك الـــدو ى ي

ي، (�Kر�طــة الـــسعادة OــH العـــالم ي التقر�ــر الـــسنو 2011املتحــدة OــH عـــام  ). 2018راملعايطــة، ا�Kمـــو
 8sمة لتحقيق مقومات السعادة ع زوقد عملت ح�ومة اململكة HO =ذا �تجاه، و�Óرت اXJKود الال

كما أعلنت مؤشر السعادة ضمن مؤشـرات تقر�ـر مF1انيـة الدولـة لعـام . ىمستو املنظمات وا�Jتمع
ة املالية،  (2022 ا رو   ).2021ز

لسعادة OـH بNئـة العمـل بأyعاد=ـا �افـة تـدعم تطـو�ر املنظمـة وتحـسن سـمع©uا ومركز=ـا  إن ا
 BCDي، (التنافــ وºــسXم بNئــة العمــل ال¬ــB تتــوفر فuÕــا ). Kaul & Sen, 2015؛ 2018راملعايطــة، ا�Kمــو

عوامـــل اJKــــودة والــــسعادة OــــH تحقيــــق الرضــــا، والــــسالمة، و�ل�ــــFام، واملــــشاركة، و�حتفــــاظ، و�نــــاء 
ً عمــــل منــــتج وأداء تنظيlــــB أفــــضل، وغالبــــا مــــا ºــــسبق الــــسعادة جميــــع مقــــايNس النجـــــاح ســــلوكيات

)Fisher, 2010; Cindiloglu Demirer, 2019; Boehm & Lyubomirsky, 2008 .( ئــةNب HـO فالـسعادة
العمل ºعد من املـداخل ا�Kديثـة ال¬ـº Bـستخدم ملواجXـات كث1ـ� مـن تحـديات العمـل وتحقيـق جملـة 

Gجيـــا مـــن نواتجـــھ، و ا داخليـــا وخا د=ـــا ًفـــراد GكÝـــ� ســـعادة مـــن املتوقـــع أن ي�ونـــوا أكÝـــ� ا رً ر الـــدبا�ي (ًز
ن،    ).  2019ووآخر

اسة ا�Kالية إ89 الكشف عن العالقة السب2ية ب1ن الذ�اء  روتأسNسا ع8s ما سبق؛ ºس8I الد ً

ة ب|ـــت عبـــد  �اديميـــة والتم1ـــF املؤســـO BCDـــH جامعـــة Gم1ـــ�ة نـــوG الـــرحمن، رالعـــاطفي لـــدى القيـــادات
  .روتحديد دو السعادة HO بNئة العمل اJKامHI كمتغ�1 وسيط HO =ذه العالقة

اسة   :رمشCلة الد

ــــة مـــــن التغي1ـــــ�  ـــH الوقـــــت ا�KـــــاH9 جملـ ºـــــشXد املؤســـــسات الـــــسعودية ا��Kوميـــــة وا�Kاصـــــة Oــ
�ــة  لوتحتـل اJKامعــات أولو�ــة خاصــة، حيــث ¸عــو . 2030ؤوالتطـو�ر امل�ــسارع؛ ن�يجــة تب£ــB الدولــة لر

�ضطالع بكث1ـ� مـن Gدوار الرئNـسة لتحقيـق التم1ـF و�سـXام املباشـر وغ1ـ� املباشـر OـH إنجـاح علuÕا 
�ــة ن اJKامعــات OـــH . ؤ=ــذه الر ة التعلـــيم مــن خــالل مجلــس شــؤ ا وون�يجــة لــذلك، تتواصــل جXــود و ر ز

H ًونظرا لXذا ال�Fايد الكO Bl. إحداث ºغي�1ات جو=ر�ة شملت سياسات اJKامعات و=يا�لXا وأنظم©uا
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ات التغي1ـــ�؛ فـــإن �ـــل جامعـــة أصـــبحت معنيـــة بإعـــادة بنـــاء =يا�لXـــا الداخليـــة، وتحـــس1ن جـــودة  رقـــرا
فع مستو تص|يفXا لتحقق التمF1 املؤسBCD، و�ستدامة التنافسية ىبرامجXا وم�وناuvا كنظام، و   . ر

وعsـــ8 الـــرغم مــــن تقـــديم اJKامعــــات الـــسعودية ل¯ــــ�امج أ�اديميـــة متم1ــــFة وخـــدمات ºعليميــــة 
الــــت تواجــــھ عديــــد مــــن -وخاصــــة اJKامعــــات الناشــــئة- عاليــــة اJKــــودة، إال إن معظمXــــا و�حثيــــة ز مــــا 

=ا اJKيـد OـH التـص|يفات املرموقـة وحـصولXا عsــ8  رالتحـديات ال¬ـB تحـد مـن تمF1=ـا وتقلـل مــن حـضو
ـــأث�1ات العوملـــــة، . �عتمــــادات العامليــــة ـــل التقــــدم املعرOــــH والتق£ــــB وتـ ـــديات بفعـ وتتعــــاظم =ــــذه التحـ

، إضـــافة إ9ـــ8 )2020القرTـــي، (طلبـــات التنميـــة ال2ـــسيطة إ9ـــ8 متطلبــات م�ـــشعبة ومتجـــددة لوتحــو مت
لتحو ال¯�امج اJKامعية من التقليدية إ89 النوعية، وتحو التنافسية ومعاي�1 التمF1 من ا��لية إ89  ل

د وتطبيـق كفـاءة �نفـاق  رالدولية، والتحو نحو �س�ثمار Gمثـل للمـوا راج، ؛ الفـ2021الز=راTـي، (ل
ــــــــاTي، 2020 ــــــمة، 2016؛ القحطـ ، 2015؛ القواســـ ن ). 2015ي؛ الـــــــــشمر ــــــــس شــــــــــؤ ــــا إن قـــــــــرار مجلـ ـــ وكمــ

ـــــH قائمـــــــة  ـــدا Oــ ـــــا جديــــ ـــــات ¸عـــــــد منعطفــ ـــــBC باعتمـــــــاد التـــــــص|يف ا�KماÞـــــــBC لJÆامعــ ــــات القاÒــ ًاJKامعـــ ً ُ

�ــادة عsـــ8 ذلــك، فــإن ا��افظـــة عsــ8 الXو�ــة OـــH ظــل التوجــھ نحـــو التنافــسية العامليـــة .  التحــديات زو
تحـديات القائمـة لـبعض اJKامعـات الـسعودية ذات الطبيعـة ا�Kاصـة كمـا =ـو ا�Kـال ¸ش�ل أحد ال

ة ب|ـت عبـد الـرحمن  ًواستخالصـا ملـا سـبق، ). Almansour & Kempner, 2015(رOـH جامعـة Gم1ـ�ة نـو

ـــل  ـــات ومحـــــصلة التغلـــــب عsـــــ8 مجمــ فـــــإن تحقيـــــق التم1ـــــF املؤســـــBCD يظـــــل التحـــــدي Gشـــــمل لJÆامعــ
�اديميةالتحديات ال¬B توجھ القيادG ات  .  

لة عـن  ف ذاتية معز سات فردية ومعا �اديمية لNست مماG ب وخ¯�ات القيادات وإن تجا ر ر ر
ل  والنظـام اJKـامHI بجميـع م�وناتــھ؛ فالقيـادة ºعـد ا��ــرك الـرئNس ل�ـل Tــشاط تطـو�ر وâـH املــسؤ ي

ُ

=ا  د=ا رGو عن تمF1 املنظمة وا ز -ىو اJKامعـات والتمF1 املؤسـBCD عsـ8 مـست). Khandwalla, 2009(ل
عـادة
ً

- ،Fك مع£ـ® التم1ــ ات فر�ــدة؛ قيـادة تــد ات متقدمــة وقـد ر مــا يتطلـب قيــادة مؤ=لـة؛ تمتلــك مXـا ر ر
  . وتل�Fم بتوف�1 جميع مقوماتھ

�ة للقائــد؛ فXــو يجـــسد  ات الــضر روعsــ8 املــستو العلlــB، ¸عــد الــذ�اء العـــاطفي أحــد املXــا ور ُ ى
اك املعلومــــات العاطفيــــة وفXمXــــا واســــتخ تــــھ عsــــ8 إد رقد  ,Boyatzis(دامXا؛ لــــضمان Gداء املتم1ــــF ر

نبــــل يف�ــــ�ض عديــــد مــــن البــــاحث1ن أن القــــادة الــــذين يتمتعــــو بمــــستو�ات عاليــــة مــــن الــــذ�اء ). 2009
ة الـــضغوط والثقـــة،  ة عsـــ8 تنظـــيم عـــواطفXم، و�التـــاH9 فXـــم أفـــضل OـــH إدا رالعـــاطفي يمتل�ـــو القـــد ر ن

، والـــشعو بالراحـــة وتحقيـــق الـــسعادة ألنفـــسXم ول روالتفـــاؤ ؛ Badri et al., 2021(لعـــامل1ن معXـــم ل
Salovey et al., 2009 ؛Villagran & Martin, 2022 ؛Irlbeck & Dunn, 2020 ؛Lu et al., 2021 .(  

فاقـــھ إ9ـــ8 أن التـــأث�1 العــــاطفي ¸عـــد جـــزءا أساســـيا مــــن  ًوOـــH الـــسياق ذاتـــھ، ¸ـــش�1 جوملــــان و ً ر
ة عواطــف التــاyع1ن ل¬ــBا الرئNــسة ال�éــصيات =ــم القــادة أننالقيــادة، و�ؤكــدو عsــ8  ر ºــستطيع إدا

وت�Fايــد Gدلــة عsــ8 تــأث�1 الــذ�اء العــاطفي عsــ8 الــ�êة العقليــة ). Kren & Sellei, 2021(وتوجXuÕــا 
 HــO تباطــھ �يجـا�ي بالرفا=يــة الذاتيـة وتحقيــق الـسعادة رواJKـسدية لألفــراد OـH املناصــب القياديـة وا

اسات إ89 أنھ يفسر ما يتجاو الـ بل ºش�1 نتائج yعض). Lee et al., 2020(العمل  ز الد ٪ من تبـاين 50ر
اسـات الـسابقة ). Furnham & Petrides, 2003(الـسعادة الكsـO HـH بNئـة العمـل  مثـل، (ركمـا ºـش�1 الد

Law et al., 2004 ؛Sunil & Rooprai, 2009 ،؛2012؛ الرقـاد وأبـو ديـةLopes, 2016  ؛Brackett et al., 
تباط الذ�اء ) 2010 Gداء الوظيفي، �ل�ـFام : العاطفي بكث�1 من املتغ�1ات HO بNئة العمل وم¦uارإ89 ا

ـــــة التنظيميـــــــة،  ـــB، املواطنــ ات، Gداء التنظيlــــ ــــرا ة الـــــــصراع، اتخـــــــاذ القــ ــــة، إدا ـــB، الدافعيـــ رالتنظيlـــ ر
BCDاملؤس F1ياة، والتم�Kالقيادة، النجاح، العالقات �جتماعية، الرضا عن ا .  
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ًموضــوع التم1ــF املؤســBCD جنبــا إ9ــ8 جنــب مــع الــذ�اء العــاطفي ون�يجــة لــذلك، فقــد اك�ــسب 

اسـات الفكـر �دار املعاصـر ضـمن عالقـات  يللقادة والسعادة HO بNئة العمـل ا=تمامـا م�Fايـدا OـH د ر ً ً

وع8s الرغم مـن أ=ميـة =ـذه املتغ1ـ�ات OـH حـسابات نتـائج العمـل . متنوعة مع متغ�1ات عمل مختلفة
اسة العالقات السب2ية بي¦uا لم تنل حظا وافرا من وتحقيق التمF1 و�ستدامة ل ًلمنظمات، إال إن د ً

ر
اســـة  . ى وخاصـــة عsــ8 املـــستو ا��sــO HـــH بNئــة العمـــل اJKـــامO-HIــH حـــدود علــم الباحـــث-رالبحــث والد

ات وال¯�امج التطو�ر�ة ملعظم اJKامعات ال يزال شبھ غائبا ًنا=يك من أن Gخذ uïا HO املباد   . ر

G وتمثــل جامعــة Fا للتم1ــuvدفاu©ة ب|ــت عبــد الــرحمن نموذجــا واعــدا مــن حيــث مــس ًم1ــ�ة نــو ً ر
د و�م�انيـــــات املاديـــــة املتقدمـــــة د ðـــــ�مة . روالعامليـــــة، وتـــــوفر املـــــوا رومـــــع ذلـــــك، فـــــإن امتالكXـــــا ملـــــوا

uvا عsــ8 تحقيـق التم1ــF املؤسـBCD و�نتقــال مــن ا��ليـة إ9ــ8 العامليــة،  ة قــد رومتنوعـة ال ¸ع£ــB بالـضر ور
ف الثقافية و�جتماعية ال¬B تتفرد uïا بصف©uا أك¯� جامعـة Tـسائية OـH العـالم وخاصة HO ظ ول الظر

)Almansour & Kempner, 2015( اu©مقــدم HــOة لعديــد مــن املتغ1ـ�ات و ر، عــالوة عـن التــأث�1ات املتـآز
ات تمك¦uــــا مـــن تحقيــــق �ســـتجابة ال�املــــة والــــسر§عة  ات وقـــد رنوعيـــة القيــــادة بمـــا تمتلــــك مـــن مXــــا ر

  . غ�1ات البيòية؛ السيما HO ظل Gوضاع �قتصادية الرا=نة ال¬B طالت تأث�1اuvا املنظمات �افةللمت

اســـة كع�ـــي  رإ9ـــ8 جملـــة مـــن أوجـــھ القـــصو OـــH أداء ) 2018(روOـــH =ـــذا الـــسياق، ºـــش�1 نتـــائج د
ة ب|ــت عبــد الــرحمن، ســواء فيمــا يتعلــق باملركز�ــة وضــعف  �اديميــة بجامعــة Gم1ــ�ة نــوG ًالقيــادات ر
ســــات  �ـــة �ســــ��اتيجية وتـــدخل ا��ــــسو�ية واملما راملـــشاركة أو شــــ�لية تفعيـــل التقنيــــة وقــــصو الر ؤ ر
 BـــÄنـــة التفاعـــل، وغيـــاب �عـــداد امل والـــسلطو�ة، إضـــافة إ9ـــ8 مـــشكالت تـــرتبط yعالقـــات العمـــل ومر

  . القيادي

اســة ا�Kاليـة OــH الكــشف عـن العالقــات الــسب2ية  روعطفـا عsــ8 مـا ســبق، تتحــدد مـش�لة الد
ً

ة ب|ــت عبــد بــ �اديميــة والتم1ــF املؤســO BCDــH جامعــة Gم1ــ�ة نــوG اء العــاطفي لــدى القيــادات�ر1ن الــذ
  . رالرحمن من خالل ال��كF1 ع8s الدو الوسيط للسعادة HO بNئة العمل

اسة   :رأسئلة الد

H9س التاNالسؤال الرئ HO اسة ة مش�لة =ذه الد ريمكن بلو   : ر

القات السب2ية ب1ن الذ�اء العاطفي والسعادة HO بNئة ي=ل يتفق النموذج النظر املق��ح للع
�اديمية بجامعة Gم�1ة G ا من القياداتuÕصو عل�Kتم ا B¬مع البيانات ال BCDاملؤس F1لالعمل والتم

ة ب|ت عبد الرحمن؟    رنو

  :  و�تفرع منھ Gسئلة الفرعية Éتية

�اديميـــة OـــH جام .1G اء العـــاطفي لـــدى القيـــادات�ة ب|ـــت عبـــد ىمـــا مـــستو الـــذ رعـــة Gم1ـــ�ة نـــو
 الرحمن من وجXة نظر=م؟

ة ب|ـت عبـد الـرحمن مـن وجXـة نظـر  .2 رما مستو السعادة HO بNئة العمـل بجامعـة Gم1ـ�ة نـو ى
�اديمية؟ G القيادات 

�اديمية HO جامعـة Gم1ـ�ة  .3G ة نظر القياداتXمن وج HIامJKا BCDاملؤس F1ىما مستو التم
ة ب|ت عبد الرحمن؟   رنو
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�اديمية º HOعز�ز السعادة HO بNئة =ل يوجد .4G اء العاطفي لدى القيادات� تأث�1 مباشر للذ
ة ب|ت عبد الرحمن؟  رالعمل بجامعة Gم�1ة نو

=ـل يوجــد تــأث�1 مباشــر للــسعادة OــH بNئــة العمـل Oــº Hعز�ــز التم1ــF املؤســBCD بجامعــة Gم1ــ�ة  .5
ة ب|ت عبد الرحمن؟  رنو

�اديمية º HOعز�ز التمF1 املؤسBCD =ل يوجد تأث�1 مباشر للذ�اء العاطفي  .6G لدى القيادات
ة ب|ت عبد الرحمن؟  ربجامعة Gم�1ة نو

7.  BCDاملؤسـ Fالتم1ـ HـO اديميـة�G اء العـاطفي لـدى القيـادات�=ل يوجد تأث�1 غ1ـ� مباشـر للـذ
ة ب|ـت عبـد  رلJÆامعة من خالل الدو الوسيط للـسعادة OـH بNئـة العمـل بجامعـة Gم1ـ�ة نـو ر

  الرحمن؟   

اسةأ   :رHداف الد

اسة   إ9ـ8 الكـشف عـن العالقـات الـسب2ية بـ1ن الـذ�اء العـاطفي -yـش�ل عـام-رuvدف =ذه الد
�اديميـة بجامعـة Gم1ـ�ة G من خـالل عينـة مـن القيـادات BCDاملؤس F1ئة العمل والتمNب HO والسعادة

ة ب|ت عبد الرحمن  . رنو

اسة  :رأHمية الد

اسة أ=مي©uا النظر�ة من أ ل=مية متغ�1اuvا �وuÍا ت�ناو البحث HO العالقات رºستمد =ذه الد
�اديميـة-السب2ية ب1ن الذ�اء العاطفي G ئـة العمـل -كـسلوك إيجـا�ي لـدى القيـاداتNب HـO والـسعادة 

كمــا . اJKـامO HIـH تحقيـق التم1ــF املؤسـBCD، وâـH بـذلك تمثــل إضـافة للمكتبـة العر�يـة OــH =ـذا ا�Jـال
ا وفXما جيدا لبع ًأuÍا تقدم تصو ً ىض محددات التمF1 املؤسBCD ع8s مستو اJKامعات السعودية، ًر

BCDاملؤس F1ة التفك�1 لدى الباحث1ن حو محددات أخر يمكن أن تت|بأ بالتم ىإضافة إ89 إثا ل   .ر

ة  ا اسـة متخــذي القـرار OــH و ر ومـن ناحيـة تطبيقيــة؛ يؤمـل الباحــث أن تفيـد نتـائج =ــذه الد زر
ات العليـــا باJKامعـــات الـــسع ودية OـــH تحـــس1ن بNئـــة العمـــل وتـــوف�1 مقومـــات الـــسعادة رالتعلــيم و�دا

ات القياديــة وOــH مقـدم©uا الــذ�اء العــاطفي عنــد ال��شــيح لتــوH9 املراكــز  ات واملXــا رو�سـ�ناد إ9ــ8 القــد ر
BCDاملؤســـ Fـــ8 تحقيـــق التم1ـــsبمـــا ¸ـــساعد =ـــذه املؤســـسات ع H9مؤســـسات التعلـــيم العـــا HـــO القياديـــة .

اســة عنــد تــصميم بــرامج ًوأيـضا مــن املؤمــل أن تفيــد نتــائج ا اســة OــH �=تمـام بمتغ1ــ�ات =ــذه الد رلد ر
�اديميـة OـH اJKامعـاتG ادفة إ89 تطـو�ر القيـاداتXصية ال�éنية والXم . التنمية املXـسº و�ؤمـل أن

 H9مؤسـسات التعلــيم العــا HــO اسـة رالنتـائج OــH توجيـھ مز�ــد مـن العنايــة و�=تمــام بمتغ1ـ�ات =ــذه الد
ل8s تحقيق التمF1 املؤسBCD وتحو =ذه املؤسسات من التنافسية ا��لية إ89  ع-ًإيجابا-بما ينعكس 

  . العاملية

اسة  :رمصطIJات الد

  :Emotional Intelligence الذ!اء العاطفي

مجموعــــة فرعيــــة مــــن الــــذ�اء �جتمــــاHÌ تتــــضمن : ً¸عــــرف الــــذ�اء العــــاطفي اصــــطالحيا بأنــــھ
Xخــر�ن وعــواطفÉــ8 مراقبــة مـــشاعر الفــرد وsة ع م، والتمي1ـــF بي¦uــا واســتخدام =ــذه املعلومـــات رالقــد

مجموعة : ًأما إجرائيا فيعرفھ الباحث بأنھ). Salovey & Mayer, 1990(لتوجيھ تفك�1 الفرد وأفعالھ 
ة ب|ـــت عبـــد الـــرحمن،  �اديميـــة OـــH جامعـــة Gم1ـــ�ة نـــوG ـــا القيـــاداتXتمتلك Bات العاطفيـــة ال¬ـــ راملXـــا ر
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ـــH تمكـــــ1ن الـــــشعو بالـــــسعادة  و�يجابيـــــة للـــــذات ولآلخـــــر�ن لتحقيـــــق التم1ـــــF املؤســـــBCD روºـــــس�ثمر=ا Oــ
ك عsــ8 مقيــاس الــذ�اء العــاطفي  جــة ال¬ــB يحــصل علuÕــا املــشا رلJÆامعــة محليــا وعامليــا، و�قــاس بالد ر ً ً

�عة أyعاد  فقرة16نوالذي يت�و من  عة ع8s أ رمو   .ز

  : Happiness in the Work Environment السعادة �� ب�ئة العمل

HO عرف السعادةºاuÍئة العمل اصطالحيا بأNة : ً ب اك =يكHs ذ=£B يحا�ي ا�K¯ـ�ات املتكـر رإد ر
  ). Pryce-Jones, 2010(ىللفرد، و�|شطھ الستخدام إم�اناتھ ا�Kاصة ع8s أع8s مستو 

لحالة عامـة مـن �يجابيـة واملتعـة والتفـاؤ يـدركXا القائـد : ًأما إجرائيا فيعرفXا الباحث بأنھ
�ــاديO BlــH جامعــة GمG ئــةNب HــO ة ر بخ¯ــ�ات إيجابيــة متكــر ة ب|ــت عبــد الــرحمن ن�يجــة املــر ر1ــ�ة نــو و ر

جـة ال¬ـB يحـصل علuÕـا  رعملھ، وتدفعھ =ذه ا�Kالـة إ9ـ8 �نجـاز والتحـس1ن لبلـوغ التم1ـF، وتقـاس بالد
ك ع8s مقياس السعادة HO بNئة العمل والذي يت�و من  ناملشا �عة أyعاد20ر عة ع8s أ ر فقرة مو   .ز

  :Organizational Excellence التم�7 املؤس234

�ـــة، ºعتمـــد عsـــ8 مــــنpq : "ً¸عـــرف التم1ـــF املؤســـBCD اصــــطالحيا بأنـــھ رنمـــط فكـــر وفلــــسفة إدا ي
نة ب1ن إشباع احتياجات Gطـراف �افـة؛  زيرتبط بكيفية إنجاز نتائج ملموسة ºع1ن ع8s تحقيق املوا

الرشـيد، " (تحـس1ن املـستمرأ�ûاب املص�Æة وا�Jتمع ك�ل HO إطـار ثقافـة مـن الـتعلم و�بـداع وال
إطــار عمــل يتــضمن مجموعــة مــن املعــاي�1 ال¬ــB : ًأمــا إجرائيــا فيعرفــھ الباحــث بأنــھ). 114. ص، 2009

اه اJKامعــة لــضمان �ســتدامة OــH تطبيــق أفــضل  تحكــم Gداء OــH جميــع العمليــات الداخليــة، وتت2نــ
سات وتحقيق نتائج فر�دة تفو تطلعات العمالء، و�قاس بالد قاملما ك ر رجة ال¬B يحصل علuÕا املشا ر

عة ع8s سبعة أyعاد  فقرة27نع8s مقياس التمF1 املؤسBCD والذي يت�و من    . زمو

اسة   :رحدود الد

اســــة ا�Kاليــــة عsـــ8 استكــــشاف تــــأث�1 الــــذ�اء العــــاطفي : ا�Kـــدود املوضــــوعية - راقتــــصرت الد
�اديمية HO التمF1 املؤسBCD اJKامHI، مع ال��كF1 ع8s الدو اG لوسيط للسعادة رللقيادات

 .HO بNئة العمل ضمن =ذه العالقة

ة ب|ت عبد الرحمن: ا�Kدود امل�انية - اسة HO جامعة Gم�1ة نو رطبقت الد  .ر

�اديمية : ا�Kدود ال2شر�ة -G 8 القياداتsاسة ع عمادة، مديرة /عميدة �لية(راقتصرت الد
ئNسة قسم، وكيلة قسم/مركز/عمادة/معXد، وكيلة �لية/مركز  ).رمعXد، 

اسة امليدانية خالل العام اJKام�K : HIدود الزمانيةا -   . =ـ1443رتم جمع بيانات الد

اسة   :رأدبيات الد

  :Emotional Intelligence الذ!اء العاطفي

 HÌاء �جتما� ,Wong & Law(لع8s الرغم من تجذر أصو الذ�اء العاطفي ضمن مفXوم الذ
�ـاديTً- Blس2يا-، إال أنھ ¸عد من املفا=يم ا�Kديثة )2002G ـالJا� HـO ة البحثيةJKو واملعاXالظ HO ر

)Lee, 2021 .( مستقل عام ýÆسميتھ وتقديمھ كمصطº HO انت البداية� Salovey بواسطة 1990لقد 
ميلـــھ  اك وفXـــم �نفعـــاالت والعواطـــف ســـواء الذاتيــــة أو Mayerزو ة الفـــرد عsــــ8 إد ر؛ ليع¯ـــ� عـــن قـــد ر
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د ال2ـــشر�ة، زوقـــد بــر الــذ�اء العـــ. املتعلقــة بــاآلخر�ن ات املXمــة OــH تخطـــيط املــوا راطفي �أحــد �عتبـــا ر
تـــبط  ي باملنظمــــات واملـــوظف1ن؛ حيـــث يـــوفر وســــيلة فعالـــة لفXـــم الـــسلوك ال2ــــشر -yـــش�ل م�Fايـــد-روا

ات Gفـــــراد  ات التواصـــــل مـــــع Éخـــــر�ن، وقـــــد ــــا ة، ومواقـــــف العمـــــل، ومXـ روتقييمـــــھ، وأســـــاليب �دا ر ر
)Irlbeck & Dunn, 2020; Birajdar, 2016 .( اء العاطفي أ=ميـة بالغـة�وHO منظمات Gعمال يحتل الذ

اك الــدقيق ملــشاعر الفــرد ومــشاعر Éخـــر�ن،  ة عsــ8 �د رOــH النجــاح، و�نظــر إليــھ مــن منطلــق القــد ر
). Mayer et al., 2001(وتنظـيم ا�Kالـة العاطفيـة yـش�ل بنـاء يـؤدي إ9ـ8 سـلوكيات عمـل مرغـوب فuÕـا 

لنـــوع مـــن الـــذ�اء ألûـــ�اب العمـــل، كمـــا تؤكـــد الفوائـــد التنظيميـــة وºـــشG �1بحـــاث إ9ـــ8 أ=ميـــة =ـــذا ا
  ). Irlbeck & Dunn, 2020(ًا��ققة من القادة واملوظف1ن Gذكياء عاطفيا 

ة عsــ8 : "و§عــرف الــذ�اء العــاطفي بأنــھ رمجموعــة فرعيــة مــن الــذ�اء �جتمــاHÌ تتــضمن القــد
 واسـتخدام =ـذه املعلومـات لتوجيـھ تفك1ـ� مراقبة مشاعر الفرد وÉخر�ن وعواطفXم، والتميF1 بي¦uا

أن الذ�اء العاطفي ¸ـشPetrides, 2009 ( �1(ىو�ر ). Salovey & Mayer, 1990, p. 189" (الفرد وأفعالھ
إ9ـــ8 ســـمة الكفـــاءة الذاتيـــة أو التـــصرفات املتعلقـــة بكيفيـــة تجر�ـــة النـــاس واســـتخدامXم للمعلومـــات 

  . خلية ومع Éخر�نا��ملة بالتأث�1 ذات الطبيعة ال�éصية الدا

اســــات حـــو م�ونــــات الــــذ�اء العـــاطفي، حيــــث ¸عــــد التـــصو الــــذي قدمــــھ  روقـــد تباي|ــــت الد ل ر
Salovey and Mayer (1990) ،اء العـاطفي وطـر قياسـھ�ق Gسـاس ملعظـم النمـاذج ال¬ـB ا=تمـت بالـذ

=ـا مقيـاس  اق وقـد تـم اسـتخدامھ عsـ8 نطـ). Wong & Law, 2002( للـذ�اء العـاطفي WLIESزومـن أبر
�H، و�ت�ـــو مـــن  نواســـع مـــن قبـــل البـــاحث1ن؛ ملوثوقيتـــھ وصـــالحيتھ OـــH الت|بـــؤ بمتغ1ـــ�ات املعيـــار ا�Kـــا ر

Hـــâ ةFعــاد متم1ــyعــة أ� ): التقيــيم العــاطفي الـــذاºي(التقيــيم والتعب1ــ� عـــن العواطــف OــH الـــذات ) 1: (رأ
،HــIــش�ل طبيy ــاu¦ــم مــشاعره العميقــة والتعب1ــ� عXــ8 فsة الفــرد ع تقيــيم ) 2 (ريتعلــق =ــذا البعــد بقــد

اكXــا لــدى Éخــر�ن  ة الفــرد عsــ8 ): التقيــيم العــاطفي لآلخــر�ن(رالعواطــف وإد ريتعلــق =ــذا البعــد بقــد
=م،  اك وفXــــم عواطـــــف ÇGـــــ�اص مــــن حـــــولXم وقـــــراءة أف�ـــــا رإد ـــH الـــــذات ) 3(ر تنظــــيم العواطـــــف Oــ

ة الفـــرد عsـــ8 تنظـــيم عواطفـــھ، ممـــا يمكنـــھ مـــن التعـــ): تنظـــيم العواطـــف( اHO ريتعلـــق =ـــذا البعـــد بقـــد
 ،BCD4(الـسر§ع مـن الــضيق النفـ ( داءG يلXاســتخدام العاطفـة ل�ـس)يتعلــق ): اســتخدام العواطـف

ة الفرد ع8s �ستفادة من عواطفـھ مـن خـالل توجuÕـھ نحـو TGـشطة البنـاءة وGداء  ر=ذا البعد بقد
BC��éال.  

ئــNس  يــؤثر رو�ــش�ل عــام، يجــادل عديــد مــن العلمــاء والبــاحث1ن بــأن الــذ�اء العــاطفي متغ1ــ� 
ـــل  ه جعلــــــھ يحظــــــى با=تمــــــام كب1ــــــ� مــــــن قبـــ ــــG 8داء املنظlــــــB، وأداء القــــــادة وGفــــــراد؛ و=ــــــذا بــــــدو رعsـ

اســـات ال¬ـــB أجر�ـــت حولـــھ اســـة . رالبـــاحث1ن؛ حيـــث تنوعـــت أ=ـــداف الد  & Villagran(رومـــن بي¦uـــا د
Martin, 2022 (،اء العــــاطفي والــــسعادة�ــا فXــــم العالقــــات املتبادلـــة بــــ1ن الــــذ �ــــان الغـــرض م¦uــ Bال¬ــــ 

توصلت  تقع ضمن النطاق املتوسط، كما وأظXرت النتائج مستو�ات من السعادة والذ�اء العاطفي
�ــــاديمي1ن قــــد G ـــاطفي ألمنــــاء املكتبــــات النتــــائج إ9ــــ8 أن الــــسعادة، والرضــــا عــــن ا�Kيــــاة، والــــذ�اء العـ

تبـاط إيجـا�ي بي¦uمـا  ,Kren & Sellei(ىوقـد أجـر . راسـتوفت املعـاي�1 النموذجيـة العامليـة، مـع وجـود ا
اســـة =ـــدفت إ9ـــ8 فحــــص تـــأث�1 الـــذ�اء العـــاطفي عsــــG 8داء التنظيlـــO BـــH حـــال املؤســــسات ) 2021 رد

ـــرأي وأيـــــضا مـــــن  ــــ8 معلومـــــات حـــــو القـــــادة مـــــن اســـــتطالعات الــ ـــة ماليـــــا، وتـــــم ا�Kـــــصو عsـ ًالنا��ــ ل ل
ً

مات املقابالت، فيما تم جمع البيانات املتعلقة بالنجاح التنظيBl من نظام الضرائب الوط£B للمنظ
ا للنتـــائج، فـــإن yعـــض الكفـــاءات العاطفيـــة. ًالنا��ـــة ماليـــا فقـــ ًو الـــوHÌ الـــذاºي، الـــوHÌ بـــاآلخر�ن، : (و
ة الذاتيــة ًأظXــرت تــأث�1ا ملموســا عsــG 8داء التنظيlــB) ر�دا اســة . ً تــم ) Badri et al., 2021(روOــH د

وكـشفت النتـائج عـن راستكشاف الدو الوسيط للكمال HO العالقة ب1ن الذ�اء العاطفي والـسعادة، 
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تبــاط الــذ�اء العــاطفي العــاH9 بمــستو�ات الكمــال املنخفــضة ومــستو�ات الــسعادة العاليــة؛ بمع£ــ®  را
رعــــالوة عsــــ8 ذلــــك، فقــــد توســــط الــــشعو . وجــــود عالقــــة ســــلبية مــــع الكمــــال وإيجابيــــة مــــع الــــسعادة

عــاطفي قلــل مـــن وعsــ8 الــرغم مــن أن الــذ�اء ال. بالكمــال OــH العالقــة بــ1ن الــذ�اء العــاطفي والـــسعادة
ة عsـــ8 التكيــف ظــل قائمـــا وأدى  الكمــال غ1ــ� املتكيـــف، إال أن التــأث�1 الــسل�B للكماليـــة غ1ــ� القــاد

ً
-ر

اسـة .  إ89 انخفاض مستو�ات السعادة-ًالحقا ) Suganthi & Kuppusamy, 2021(رو�ان الغرض من د
 النتائج إ89 تأكيد التأث�1 تحليل أثر الذ�اء العاطفي عG 8sداء التنظيHO Bl القطاع العام، وتوصلت

�يجا�ي الكب�1 للذ�اء العاطفي عG 8sداء التنظيBl، وا�Kاجة إ89 تنمية مستو�ات الذ�اء العاطفي 
وتطو�ره لدى املوظف1ن من خالل تـضم1ن مؤشـرات الـذ�اء العـاطفي وتـداب�1ه OـH مجـاالت التوظيـف 

وللتعـرف عsـ8 . ب والتطـو�ر التنظيlـBىوالتعلم والتطو�ر، وتخطـيط القـو العاملـة وتخطـيط التعاقـ
) 2021(ىمــدى إســXام الــذ�اء العــاطفي OــH تخفيــف ضــغوط العمــل لألســتاذ اJKــامHI، أجــر لطـــرش 

�عة G عادهyاء العاطفي امل�ش�ل من أ�ت نتائجXا إ89 أن الذ اسة أشا رد ر تقييم العاطفة الذاتية، : (ر
لـــھ تـــأث�1 ســـل�O BـــH ضـــغوط العمــــل ) تقيـــيم عاطفـــة Éخـــر�ن، اســـتخدام العاطفـــة، تنظـــيم العاطفــــة

٪ 10لألسـتاذ اJKــامHI؛ حيـث أســXم الــذ�اء العـاطفي OــH تخفـيض ضــغوط العمــل، وفـسر مــا Tــس2تھ 
اسة البادية وآخر�ن . من التغ�1 ا�Kاصل فuÕا تم تحليل أثر الـذ�اء العـاطفي OـG Hمـل ) 2021(روHO د

تفاع  ت النتائج إ89 ا رلدى عينة من طالبات اJKامعة، وأشا ىمستو الذ�اء العاطفي ومستو Gمل ر ى
لـدى أفــراد العينـة، كمــا أظXـرت النتــائج أن أyعـاد الــذ�اء العـاطفي ºعــد متن2ئـات دالــة إحـصائيا عsــ8 

ُ

سة سعدية أحمد . Gمل ف�ان الXدف م¦uا التعرف ع8s أثر الذ�اء العاطفي HO سلوك ) 2018(رأما دا
�ـ1ن Oـ اسـة إ9ـ8 وجــود راملواطنـة التنظيميـة لـدى املـوظف1ن �دا رH جامعــة الطـائف وتوصـلت نتـائج الد

اسـة الرقـاد وأبـو ديـة . تأث�1 إيجا�ي للـذ�اء العـاطفي OـH سـلوك املواطنـة التنظيميـة تـم ) 2012(روOـH د
دنية للذ�اء العاطفي واستكشاف عالقتھ  G امعاتJKا HO اديمي1ن�G سة القادة جة مما رتحديد د ر ر

جــــة عاليــــة للـــــذ�اء yــــسلوك املواطنــــة التنظيميــــة ألعــــضا §س، وكــــشفت النتــــائج عــــن د ـــة التـــــد رء =يئـ ر
§س، كمـا أظXـرت  رالعاطفي لدى القادة، و�املثل سـلوك املواطنـة التنظيميـة لـدى أعـضاء =يئـة التـد
ســـــة القـــــادة للـــــذ�اء العـــــاطفي وســـــلوك املواطنـــــة  تباطيـــــة إيجابيـــــة بـــــ1ن مما ـــة ا رالنتـــــائج وجـــــود عالقــ ر

§س اســة وºعــد. رالتنظيميـة ألعــضاء =يئــة التـد اســات ال¬ــWong & Law, 2002 ( B(ر د رمـن أوائــل الد
اســات القيـــادة  را=تمــت بتحديــد م�ونـــات الــذ�اء العـــاطفي، وتقــديم مقيــاس يمكـــن اســتخدامھ OـــH د
 HO ع1نy8 تأث�1اتھ ل�ل من القادة والتاsدلة عG اXت نتائج ة لقياس الذ�اء العاطفي، كما عز زو�دا ر

  .لوظيفي والرضا الوظيفي وسلوك Gدوار �ضافيةنتائج العمل بما HO ذلك Gداء ا

  : Happiness in the Work Environment السعادة �� ب�ئة العمل

ن ال¬B أجرا=ا  ب الXوثر وأسXمت تجا مالؤه º HOغي�1 مفXوم العمل وم�وناتھ Elton Mayoر ز و
 Sahin et(كية لألفـراد داخل املنظمات، وتوجيھ �=تمام إ89 كث�1 من املتغ1ـ�ات �جتماعيـة والـسلو

al., 2019 .(ـــشملº ،ـــا مز�جـــا مركبـــا مـــن عوامـــل متعـــددة= ًوعـــادة مـــا ينظـــر إ9ـــ8 بNئـــة العمـــل باعتبا ً : ر
ا وظيفية وتؤثر G HOداء   . ًراملادية، والسي�ولوجية، و�قتصادية، و�جتماعية وجميعXا تؤدي أدوا

G ئة العمل بناء متعددNش�ل بº Blادي�G الJا� HOعاد يتضمن عـددا أك¯ـ� ًوyً-ـس2ياTً- مـن 
وع8s الرغم من �=تمام املبكر بكث�1 من العوامل ال¬Zabrodskam, 2014 .( B(املتغ�1ات التنظيمية 

 HـــــO ــــا إالuÕعل Fـــا، ولـــــم يــــتم ال��ك1ـــــ تــــرتبط بــــاألداء OـــــH بNئــــة العمـــــل، إال إن الــــسعادة �انـــــت Gقــــل حظـ
ً

̧ــــستدل عsـــــy 8عــــض ج ـــا الــــسنوات Gخ1ــــ�ة؛ وإن �ـــــان  ىوان�uـــــا مــــن خـــــالل املتغ1ــــ�ات أخـــــر مثــــل الرضــ
لإن الـسعادة حـو مواقـف ). Chamorro-Premuzic et al., 2007(و�يجابية وغياب املظا=ر السلبية 
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املوظـــف وخ¯�اتــــھ OــــH املنظمــــة لــــم تكــــن موجـــودة كمــــصطy ýÆعينــــھ أو مــــستخدمة عsــــ8 نطــــاق واســــع 
 Blادي�G البحث HO وخاصة)Fisher, 2010 .( ىوتـرFisher ـوم شـامل يتـضمن عـدداXأن الـسعادة مف ً

ًكب�1ا من ال��كيبات ال¬B ت��اوح من ا�Kالة املزاجية والعواطف العـابرة إ9ـ8 املواقـف املـستقرة Tـس2يا  ً

ىوالتــصرفات الفرديــة عاليـــة �ســتقرار عsــ8 املـــستو ال�éــ�BC إ9ــ8 املواقـــف ا�Jمعــة عsــ8 مـــستو  ى
ًالـــ�éص الـــذي كث1ـــ�ا مـــا يمـــر بمـــشاعر : "د بأنـــھو§عـــرف الـــ�éص الـــسعي. الوحـــدة أو املنظمـــة ك�ـــل

و�نظر إ89 السعادة HO بNئة العمـل عsـ8 أuÍـا لNـست فكـرة ). Boehm & Lyubomirsky, 2008" (إيجابية
، وºعـرف )Pryce-Jones, 2010(مجردة، ولك¦uا حقيقة عملية لXا تـأث�1 واðـý عsـ8 الفـرد وم�ـان عملـھ 

Pryce-JonesاuÍة للفرد، و�|ـشطھ :  السعادة التنظيمية بأ اك =يكHs ذ=£B يحا�ي ا�K¯�ات املتكر رإد ر
حالة ذ=نية أو : بأuÍا) Seligman, 2004(ُكما ¸عرفXا . ىالستخدام إم�اناتھ ا�Kاصة ع8s أع8s مستو

ر، و=ــــذه املــــضام1ن ت�ــــو موجXــــة للــــذات أوال،  شــــعو يتــــضمن الرضــــا، وا�Kــــب، واملنفعــــة، والــــسر
ً

ن و ر
  .ولآلخر�ن، وكذلك ل�Æياة

اســات OــH =ــذا اJKانــب لقــد حــ راو البــاحثو التعــرف عsــ8 م�ونــات الــسعادة، ونــتج عــن الد ن ل
، حيث توصل إMartin Seligman 89زتحديد عدة أyعاد لXا، ومن أبر اXJKود HO =ذا ا�Jال ما قام بھ 

ن، وم�ÆصXا أن السعادة تت�و من ثالثـة عناصـر "السعادة ا�Kقيقية"نظر�تھ ال¬B أطلق علuÕا اسم 
وقد قام بمراجعات عديدة لXذه النظر�ة خالل . املع£®) 3(املشاركة، ) 2(العاطفة، ) Hâ) :1مختلفة 

الــسنوات املاضـــية، وتوصـــل مـــن تلـــك املراجعـــات إ9ـــ8 مفXـــوم جديـــد أكÝـــ� شـــمولية للـــسعادة OـــH علـــم 
املــشاعر ) 1: (، و�تحـدد OــH خمــسة م�ونـات أساســية âــH"الرفــاه"الـنفس �يجــا�ي، أطلــق عليـھ اســم 

) Relationships( ،)4(العالقــات ) Engagement( ،)3(املـشاركة ) Positive Emotions( ،)2(ابيـة �يج
الذي ¸ش�1 إPERMA " 89"واختصر=ا HO نموذج ). Accomplishment(�نجاز ) Meaning( ،)5(املع£® 

إSeligman, 2021 ( 89(ومع ذلك ¸ش�1 ). Seligman, 2011(ا�Kرف Gو89 للم�ونات ا�Kمسة السابقة 
اسة ومن .  رأن مقياس السعادة الذي قدمھ لNس من املؤكد أنھ يقNسXا واليزال يخضع للبحث والد

اسات حو عدد العوامل امل�ونة للسعادة HO بNئة  لخالل ت�بع Gدبيات، يظXر تباين واýð ب1ن الد ر
ت أ=ـــداف و�ـــش�ل عــام، فقـــد تنوعــ. العمــل، وعــدم وجـــود اتفــاق �امـــل عsــ8 نمـــوذج موحــد مل�وناuvــا

اسة  اسات السابقة ال¬B تناولت السعادة، حيث =دفت د رالد إAltarawneh & Altalahin, 2021 ( 89(ر
̄ـــ� بالرضـــا عـــن ا�Kيـــاة لـــدى  ة الت|بؤ�ـــة للـــذ�اء �نفعـــاH9 والعوامـــل ا�Kمـــسة الك ىاستكـــشاف القـــد ر

�ات الفرعيـــة الطلبـــة، واعت¯ـــ�ت الـــسعادة أحـــد أyعـــاد الرضـــا عـــن ا�Kيـــاة، وأظXـــرت النتـــائج أن املتغ1ـــ
لعوامل ال�éصية وأyعاد الذ�اء �نفعاH9 جميعXا ذات تأثHO �1 الرضـا عـن ا�Kيـاة، ولـم يكـن =نـاك 

 HO املتمثل H9اء �نفعا�اسة . HO الرضا عن ا�Kياة) تنظيم �نفعاالت(تأث�1 لبعد الذ  Sahin et(رأما د
al., 2019 ( ئةNات املعلم1ن لب العمل السعيدة باسـتخدام نمـوذج رفقد =دفت إ89 التعرف ع8s تصو

ــــة  ــــات �يجابيــــــة )E(، املــــــشاركة )P(املــــــشاعر �يجابيــــــة  [PERMAالرفا=يــ ، )M(، املع£ــــــ® )R(، العالقــ
اســـة أن ºعب1ـــ�ات املعلمـــ1ن عـــن بNئـــة العمـــل الـــسعيدة أكـــدت )]A(�نجـــاز  OـــH -ر، وكـــشفت نتـــائج الد
ات  عsـــ8 ســياق العالقـــات �يجابيــة، ي�بـــع ذلــك التعب1ـــ�-الغالــب زات عــن املـــشاعر �يجابيــة و�نجـــا

اسة نتائجXا بالتأكيد ع8s أن نمـوذج  رواملشاركة وأخ�1ا yعد املع£®، وختمت الد
ً

PERMA ا ًر يـوفر إطـا
اسة . ًمفيدا لتحديد بNئة العمل السعيدة تأث�1 املالءمة ب1ن املنظمة ) Cindiloglu, 2019(روحددت د

ـــوظيفي والتحقيـــــق ف ــــG 8داء الــ ا وســـــيطا OـــــH ذلـــــك، واملوظـــــف عsـ ــــؤدي دو يمـــــا إذا �انـــــت الـــــسعادة تـ
ً

ًر
وتوصـــلت النتـــائج إ9ـــ8 أن التوافـــق بـــ1ن املوظـــف واملؤســــسة لـــھ تفاعـــل إيجـــا�ي مـــع الـــسعادة والرضــــا 

ًالـــوظيفي، كمـــا أن للـــسعادة تفـــاعال إيجابيـــا مـــع الرضـــا الـــوظيفي، وكـــشفت النتـــائج  ً
ر عـــن دو -ًأيـــضا-

و�ـان الغـرض . مـة املنظمـة مـع املوظـف والرضـا الـوظيفيوسيط جز�ي للسعادة HO التفاعـل بـ1ن مالء
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اســـة  نالتحقيـــق حـــو عالقــة التـــواز بـــ1ن العمـــل وا�Kيـــاة والـــسعادة وأداء ) Bataineh, 2019(رمــن د ل
ًاملوظـف، وأظXــرت النتــائج أن التــواز بــ1ن العمــل وا�Kيــاة والــسعادة يــؤثران إيجابيــا   -و�ــش�ل كب1ــ�-ن

قــة عــدم وجــود تــأث�1 للرضــا الــوظيفي عsــ8 أداء املوظــفعsــ8 أداء املوظــف، OــH حــ1ن �انــت املف أمــا . را
)Fisher, 2010 ( العمـــل HـــO عر�ـــف الـــسعادةº ـــة حـــو�دبيـــات املكتوG اu©اســـ لفقـــد استعرضـــت OـــH د ر

ة حـــو -ًأيـــضا-وأســـباuïا وعواق�uـــا، واعتمـــدت  ى مـــن أدبيـــات علـــم الـــنفس �يجـــا�ي امل|ـــشو ل عsـــ8 ر ر ؤ
ًيــد عsــ8 أن عديــدا مـن ب|يــات الــسلوك التنظيlــB املنفــصلة الـسعادة yــش�ل عــام، وخلــصت إ9ـ8 التأك

ت|تBl إ89 عائلة أك¯� من ال��كيبات املتعلقة بالسعادة، وºش��ك y HOعض Gسباب والنتائج الشا�عة، 
̧ـشمل  ت إ9ـ8 أن الـسعادة OـH العمـل ºـشمل الرضـا الـوظيفي، ولك¦uـا أكÝـ� مـن ذلـك بكث1ـ�، وقـد  روأشـا

ى مـــستو املـــشاركة OـــH العمـــل والرضـــا الـــوظيفي و�ل�ـــFام التنظيlـــB املقيـــاس الـــشامل للـــسعادة عsـــ8
رالفعال، كما أكدت ع8s أن تصو جوانب الـسعادة وقياسـXا يجـب أن يـتم عsـ8 مـستو�ات متعـددة، 
ب الXادئـــة، واملواقـــف املـــستقرة عsــــ8 مـــستو الـــ�éص، واملواقـــف اJKماعيــــة،  ىبمـــا OـــH ذلـــك التجــــا ر

�ل من Gفراد واملنظمات وختمت است|تاجاuvا بتوافر Gدلة ع 8sمة عXا عواقب مX8 أن السعادة لs
اســــة . بـــرغم ميـــل yعــــض Gبحـــاث الـــسابقة إ9ــــ8 التقليـــل مـــن أ=ميــــة الـــسعادة OـــH بNئــــة العمـــل روOـــH د

)Boehm & Lyubomirsky, 2008 ( سـ2ب نجـاح Hـâ تـدعم فرضـية أن الـسعادة Bدلـة ال¬ـG ص تـم فحـ
ـــن مـــــوظف1ن معينـــــ1ن أكÝـــــ� مـــــن غ1ـــــ�=م، وتحقيقـــــ ــــذه الغايـــــة، جمعـــــت Gدلـــــة مـــــن ثالثـــــة أنـــــواع مــ ا لXـ

اســـات ال¬ـــB تـــر�ط الـــسعادة ب|تـــائج عمـــل متنوعـــة، وتوصـــلت ) املقطعيـــة، الطوليـــة، التجر�2يـــة: (رالد
اسة إ89 ن�يجة مفاد=ا أن السعادة ال ترتبط   مـا -ًغالبا- بالنجاح HO م�ان العمل، ولك¦uا -فقط-رالد

ــــان العمـــــلºـــــسبق مقـــــايNس النجـــــاح، وأن تحف1ـــــF التـــــ ـــائج أفـــــضل OـــــH م�ـ . أث�1 �يجـــــا�ي يـــــؤدي إ9ـــــ8 نتــ
اسـة  العالقــة بـ1ن ســمات ال�éـصية ا�Kمــس ) Chamorro-Premuzic et al., 2007(رواستكـشفت د

، والذ�اء العـاطفي والـسعادة، حيـث تـم تحديـد ا��ـددات القو�ـة للـسعادة تماشـيا مـع نتـائج  الك¯�
ً

ى
ــــ �عــ اســـــات الــــــسابقة، وكــــــشفت النتــــــائج أن أ ًالد ر ـــHر ، وâـــ ـــ� ــــن ســــــمات ال�éــــــصية ا�Kمــــــس الك¯ـــ : ىا مـ

ـــل مـــــن الـــــسعادة والـــــذ�اء  �ســـــتقرار، و�ن2ـــــساط، والـــــضم�1، واملوافقـــــة مرتبطـــــة yـــــش�ل إيجـــــا�ي ب�ــ
العـاطفي، وقـد فـسرت جـزءا yـسيطا مــن التبـاين OـH الـسعادة، كمـا تــم تفـس�1 قـدر كب1ـ� مـن التبــاين 

ً ً

-  خالل الذ�اء العاطفي الذي توسط ىاملش��ك ب1ن السعادة وسمات ال�éصية ا�Kمس الك¯� من
ات من �ستقرار والضم�1 إ89 السعادة، وتوسط yش�ل �امل HO الصلة ب1ن التوافق -ًجزئيا ر HO املسا

  . والسعادة

  :Organizational Excellence التم�7 املؤس234

تحظـى عمليـات التقيــيم التنظيlـB والتخطـيط والتحــس1ن با=تمـام م�Fايـد OــH املنظمـات عsــ8 
ّ املنظمـات املتم1ـFة بأuÍـا تلـك Gilgeousو�ـصف . تالف أنواعXا وأJxامXا لتحقيق التمF1 املؤسBCDاخ

سات العاملية HO أداء مXامXا، وترتبط مع عمال�uا واملتعامل1ن  راملنظمات ال¬B تتفو ع8s أفضل املما ق
uÕات أداء منافـس ايـة بقــد رمعXـا yعالقـات التأييـد والتفاعــل، كمـا أuÍـا ت�ــو عsـ8 د ر ا ونقـاط الــضعف ن

جيـــــة والبNئــــة ا��يطـــــة  ن، (روالقــــوة ا�Kا لقـــــد Tـــــشأت اXJKــــود الواðـــــ�ة OـــــH ). 2019وحـــــافظ، وآخــــر
 Peters and عsـــ8 يـــد �1982=تمـــام بمفXـــوم التم1ـــF املؤســـBCD والبحـــث والنقـــاش حولـــھ منـــذ عـــام 

Watermanات متالحقة شـملت املعـاي�1 والعمليـات و�سـتدامة وم جـاالت ر، وشXد =ذا املفXوم تطو
  ). Antony & Bhattacharyya, 2010(التطبيق 

ٍو�ش�ل عام، ينظر إ89 التمF1 املؤسBCD ع8s أنھ عمليـة ديناميكيـة تحقـق قيمـة فر�ـدة وم1ـFة 
ة العمليـــات الداخليـــة، والـــدعم والتطـــو�ر املـــستمر  رتنافـــسية ترÒـــBC العمـــالء عـــن طر�ـــق تطـــو�ر قـــد
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د ال2ــشر�ة yــش�ل يحقــق التنــاغم مــع العمــل ا ). Sharma & Kodali, 2008(لكsــO HــH املنظمــة رللمــوا
�ـة ºعتمـد عsـ8 مـنpq يـرتبط : "التمF1 املؤسBCD بأنـھ) 2009(و§عرف الرشيد  رنمـط فكـر وفلـسفة إدا ي

نــــة بــــ1ن إشــــباع احتياجــــات Gطــــراف �افـــــة؛  ـــاز نتــــائج ملموســــة ºعــــ1ن عsــــ8 تحقيـــــق املوا زبكيفيــــة إنجـ
  ).114. ص" (تعلم و�بداع والتحس1ن املستمرأ�ûاب املص�Æة وا�Jتمع ك�ل HO إطار ثقافة من ال

ا للتم1ـــF، و�ـــتم  �عـــة وºـــسع1ن نموذجـــا أو إطـــا اســـات إ9ـــ8 تـــوفر مـــا ال يقـــل عـــن أ ًر وºـــش�1 الد ر ًر

و§عـد نمـوذج ). AlHalaseh & Al-Rawadyeh, 2020(لاسـتخدامXا OـH املنظمـات ا��تلفـة حـو العـالم 
 F1ج للتم� Xر النماذج املستخدمة للتمF1 املؤسHO BCD بNئات  من أشBaldrige Excellence Modelربالد

ـــال ـــاد عليـــــھ OــــH عـــــام . Gعمـ ـــد تــــم �عتمــ ـــيم العــــاH9 1997وقــ  The لتطــــو�ر نمـــــوذج التم1ـــــO FــــH التعلــ
Excellence in Higher Education Model (EHE) ات ر، الــذي تمــت مراجعتــھ OــH عــدد مــن �صــدا

سات من2016الالحقة ح¬® عام   املنظمات املناظرة، مع ال��كF1 ع8s ا�Jاالت ر اللتقاط أفضل املما
 H9التعلـيم العــا HــO اصــة بـالتقييم والتحــس1ن�Kـ� شــيوعا واÝكGً)Ruben & Gigliotti, 2019 .( و�ركــز

جامعـة، أو أي / فعاليـة أيـة �ليـة عsـRuben and Gigliotti 8نمـوذج التم1ـO FـH التعلـيم العـاH9 كمـا ذكـر
يـــتم : القيـــادة وا�Kوكمـــة) 1: (نو�ت�ـــو مـــن ســـبع فئـــات âـــH. اخلXـــافــرد ¸عمـــل فuÕـــا أو منظمـــة خدمـــة د

 Fســـات القياديــة التم1ـــ رال��ك1ــF =نــا عsـــ8 نqــp القيـــادة وا�Kوكمــة، وكيـــف ¸ــJéع القـــادة وكــذلك املما
ســـات القيـــادة وتحـــسي¦uا،  تركـــز =ـــذه : Gغـــراض والتخطـــيط) 2(رو�بت�ـــار، وكيـــف تـــتم مراجعـــة مما

ســـالتك وإيـــصالXا وتطلعاتـــك وقيمـــك وكيـــف يـــتم الفئـــة عsـــ8 عمليـــة التخطـــيط وكيـــف  ريـــتم تطـــو�ر 
§س  ك أعـضاء =يئـة التــد رترجم©uـا إ9ـ8 أ=ـداف عمـل وت|ـسيقXا OـH جميــع أنحـاء املنظمـة؛ وكيـف ¸ـشا ر

ـــات،  ـــــH =ــــــذه العمليــــ ـــع املـــــــستفيدين) 3(نواملوظفــــــو Oــ تركــــــز =ـــــــذه الفئــــــة عsـــــــG 8فـــــــراد : العالقــــــات مــــ
جXا والذين ¸س نتفيدو من برامجXا وخدماuvا أو ال¬B تتعاو معXم، رواJKماعات داخل املنظمة وخا ن

ضا=م من عدمھ، وأساليب جمع =ذه املعلومات واسـتخدامXا لتلبيـة �حتياجـات وال¦uـوض  رومدى 
قتركــــز =ــــذه الفئــــة عsــــ8 طــــر ضــــمان املعــــاي�1 العاليــــة OــــH : ال¯ــــ�امج وا�Kــــدمات) y)4ــــسمعة املنظمــــة، 

 HـOرجـة، و�Kام اXدمات ذات امل�Kساسـية، ال¯�امج واG أعـضاء =يئـة ) 5(وظـائف الـدعم وال�ـشغيل
§س §س واملـوظف1ن : ناملوظفو وم�ان العمل/رالتد رتركز =ـذه الفئـة عsـ8 توظيـف أعـضاء =يئـة التـد

املتم1ــFين و�حتفــاظ uïــم، بمــا OــH ذلــك ºــJéيع معــايG �1داء العــاH9 و�ع�ــ�اف uïــا، وºعز�ــز التطــو�ر 
ة وا�Kفـاظ علuÕــا و�نـاء ثقافـة مناخيـة إيجابيـة OـH م�ـان العمــل، املÄـB، وإTـشاء =يا�ـل تنظيميـة فعالـ

تركـــز =ـــذه الفئـــة عsـــ8 املقـــايNس وGســـاليب املـــستخدمة ملراجعـــة : املقـــايNس والتقيـــيم والتحليـــل) 6(
ـــايNس التقيــــــيم  ـــ8 كيفيــــــة تطــــــو�ر مقـــ ــــسم أو املؤســــــسة وتحليلXــــــا، إضــــــافة إ9ـــ فعاليـــــة ال¯�نــــــامج أو القــ

ات ) 7( وتوثيقXـا وا�Kاجـة إ9ـ8 التحـس1ن أو �بت�ـار أو وقـف TGـشطة، زواسـتخدامXا لتحديـد �نجـا
ات ر الوقــــت : زالنتـــائج و�نجــــا ات، والتقــــدم  مــــع مــــر وتركــــز =ــــذه الفئــــة عsــــ8 توثيـــق النتــــائج و�نجــــا ز

نة بالنظراء   .ربال|سبة ل�Æطط وG=داف، والفعالية مقا

Fتناولـــــت التم1ــــــ Bـــ اســـــات ال¬ـــ ـــد مــــــن الد ـــات رو�زخـــــر Gدب الــــــسابق yعديــ  املؤســـــO BCDــــــH البNئـــ
�اديمية، وكذلك HO بNئات GعمالG . H9مجال التعليم العا HO BCDاملؤس F1اسات التم روقد تباي|ت د

سات داخل  رسواء من حيث النماذج واملعاي�1 وGدوات ال¬B تم �عتماد علuÕا ل�Æكم ع8s تمF1 املما ً

اســات اســات اعتمــدت عsــ8 معــاي�1 وأدوات فم¦uــا . رال�ليــات واJKامعــات، أو الغــرض مــن =ــذه الد رد
اسـة، وأخـر اعتمـدت عsـ8 أطـر ونمـاذج عامليـة  ىخاصـة لقيـاس التم1ـF املؤسـBCD وفـق أغـراض �ـل د ر

سـات املؤسـسية ة HO دمج التقييم التنظيBl والتخطيط والتحس1ن ضمن املما رمشXو وقـد =ـدفت . ر
اسة  ��ونية HO التمF1 املؤسBCD بجامعة إ89 التعرف ع8s أثر ا�Kوكمة �لك) Ibrahim et al., 2021(رد

�ـــة اململكـــة  ة 2030ؤحائــل OـــH ضـــوء ر و�ـــي إلدا اســـة عsـــ8 معـــاي�1 النمـــوذج Gو ر، حيـــث اعتمــدت الد رر
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HO بناء اس�بانة JKمع بياناuvا، وتوصلت إ89 أن أyعاد ا�Kوكمة �لك��ونية ومعايEFQM ( �1(اJKودة 
ذلــك ال ºعطــى أ=ميــة كب1ــ�ة للب|يــة التحتيــة، التم1ــF املؤســBCD تطبــق yــش�ل فعــال OــH اJKامعــة، ومــع 

تباطيـــة إيجابيــة بــ1ن ا�Kوكمــة �لك��ونيـــة  ضــا املــستفيدين، كمــا كـــشفت النتــائج عــن عالقــات ا رو ر
BCDاملؤســــــ Fالتم1ــــــ HــــــO ــــة ـــة �لك��ونيــ ـــر ل�Æوكمـــ ــــود أثـــ جــ ــــاي�1 التم1ــــــF املؤســــــBCD و ــــل فقــــــد . وومعــ و�املثــ

و�ــي ) 2021(اســتخدمت إلXــام عبــد هللا  ة اJKــودة رالنمـــوذج Gو اســة =ــدفت إ9ـــEFQM ( 8(رإلدا رOـــH د
الكشف عن العالقة ب1ن yعض معاي�1 التم1ـF املؤسـBCD وجـودة Gداء OـH اJKامعـات ا�Kاصـة بدولـة 
د ال2ــــشر�ة والعمليــــات  رال�و�ــــت، وأظXــــرت النتــــائج وجــــود عالقــــة موجبــــة بــــ1ن معــــاي�1 القيــــادة واملــــوا

�Kامعات اJKة وجودة أداء اXعكمتغ�1ات مستقلة من جyىكما أجر . اصة كمتغ�1 تا)AlHalaseh & 
Al-Rawadyeh, 2020 ( بجامعـــة BCDاملؤســـ Fالتم1ـــ HـــO اســـة =ـــدفت إ9ـــ8 بيـــان أثـــر القيـــادة الفاضـــلة  رد

اسـة اJKمعيـة  اسة، وتم �عتمـاد عsـ8 د ئNسة JKمع بيانات الد رمؤتھ، واستخدمت �س�بانة أداة  ر ر
ة اJKــودة  و�يــة إلدا رGو لتم1ــF التنظيlــO BــH بنــاء اJKــزء ا�Kــاص بقيــاس  لEFQM وفــق نمــوذج 2003ر

 F1التم HO سة إ89 وجود أثر ذي داللة إحصائية للقيادة الفاضلة رالتمF1 التنظيBl، وقد توصلت الدا
اســــة أجرuvـــــا الز=راTــــي . املؤســــy BCDــــش�ل عـــــام ـــH د ىتــــم تحديـــــد مــــستو التمكــــ1ن والتم1ـــــF ) 2020(روOـ

اســة باالعتمــاد ىالتنظيlــO BــH جامعــة أم القــر ونــوع العالقــة بي ت الباحثــة أداة الد ر¦uمــا، حيــث طــو ر
 Fــا أن مــستو�ات التمكــ1ن والتم1ــXتوصــلت ل Bاســات الــسابقة، ومــن أ=ــم النتــائج ال¬ــ َّعsــy 8عــض الد

ر
تباطية قو�ة جدا وموجبة بي¦uما ًالتنظيHO Bl جامعة أم القر جاءت متوسطة، مع وجود عالقة ا ر . ى

HـO أجرا=ـا Bاسـتھ ال¬ـ �ـة لتطبيـق معـاي�1 التم1ـF وفـق 2019 عـام روقـدم الlJªـO BـH د ر إسـ��اتيجية إدا
اسة امليدانية أن تطبيق  �ج HO مؤسسات التعليم العاH9 بال�و�ت، كما أظXرت نتائج الد رمعاي�1 بالد ر

جـــة مرتفعــة �ج جـــاء بد رمؤســسات التعلـــيم العــاH9 ال�و��يـــة ملعـــاي�1 التم1ــF حـــسب بالــد اســـة . ر روOـــH د
)Ruben & Gigliotti, 2019( لل�ليـــات Bــlتــم التوصــل إ9ــ8 أداة مناســـبة للتقيــيم والتحــس1ن التنظي 

اسة حالة JKامعة نموذجية اف��اضـية توðـý كيفيـة اسـتخدام نمـوذج  رواJKامعات، وذلك ضمن د
 H9التعليم العـا HO F1التم)EHE ( تجـر زالـذي تـم تطـو�ره OـH جامعـة ر ، واسـتخدم Rutgers Universityو

جXــــاعsـــ8 نطـــاق واســـع OـــH عديـــد مـــن  . راملنظمــــات التعليميـــة داخـــل الواليـــات املتحـــدة Gمر�كيـــة وخا
�ج EHEو�ـــش�ل عـــام ¸عتمـــد  ي و�ـــالتواز مـــع فئاتـــھ، Baldrige Excellence modelر عsـــ8 نمـــوذج بالـــد

اســة عsـــ8 أن النمــوذج يوجـــھ املؤســسات التعليميـــة OــH جXـــود التقيــيم والتخطـــيط  روتوكــد نتـــائج الد
uï اصة�Kناء والتحس1ن التنظيمية ا�و ،Hش�ل اس�با�y أداة للتصدي�َا uïدف ونية أك¯�، كما ¸عمل  َّ َ

ضـعXا  �ة ºـشاركية عامـة للمنظمـة، و وملطالب �عتماد والتخطيط �س��اتي�H املؤسBCD، و�خلق ر ؤ
ادكــة . ا�KــاH9 وإم�انيــات تحــسي¦uا اســة د رو=ــدفت د يالتعــرف عsــ8 مــستو التمكــ1ن �دار ) 2017(ر ى

جـــھ إســـXام والتم1ــF التنظيlـــB ومعو �اديميـــة بجامعـــة الطــائف، ودG ـــا لـــدى القيــاداتXرقــات تحقيق
Bـlالتنظي F1الت|بـؤ بـالتم HـO مـع . يالتمك1ن �دارJK بانة� رولتحقيـق =ـذه G=ـداف، طـو الباحـث اسـ

ســـة متوســـطة للتمكــــ1ن  جــــة مما ــا وجـــود د اســــة بمجموعـــة نتـــائج مــــن أ=مXـ رالبيانـــات، وخرجـــت الد ر ر
يظيBl، كما كشفت النتائج عن إسـXام التمكـ1ن �دار OـH الت|بـؤ بـالتمF1 ي�دار وكذلك التمF1 التن

Bــlـــد . التنظي� اســــة كمــال الـــدين وأبــو  زأمــا د ة املعرفــــة وأثر=ـــا علــــى ) 2017(ر رفقــد فحـــصت واقـــع إدا
اســـة حالـــة،  رتميـــز Gداء املؤســسـي OــH اJKامعـــات الــسـعودية، حيــث طبقــت علـــى جامعـــة نجـــران كد

سـ�بانة من تصميم البـاحث1ن لقيــاس متغ�1اuvـا، وتوصــلت إلــى ن�يجـة مفاد=ـا أن واقـع واستخدمت ا
ة املعرفــــــة  تبــــــاط قو�ــــــة بــــــ1ن متطلبــــــات إدا ــة متوســـــطة، و�وجـــــد عالقـــــة ا جــــ ة املعرفــــــة جــــــاء بد رإدا ر ر ر

اســـة النو�قـــة . ىوعملياuvـــا مــــن جXـــة، والتم1ـــF املؤســـBCD مــــن جXـــة أخــــر ) 2014(رو�ـــان الغـــرض مـــن د
قستكــــشاف أثــــر تمكــــ1ن فــــر العمــــل Oــــº Hعز�ــــز التم1ــــF التنظيlــــB بجامعــــة الطــــائف، وقــــد اعتمــــدت ا
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اســـة OـــH قيـــاس متغ�1اuvـــا عsـــ8 اســـ�بانة مـــن تـــصميم الباحـــث، وتوصـــلت OـــH نتائجXـــا إ9ـــ8 مـــستو  ىالد ر
قمرتفع لتمك1ن فر العمل وكذلك التمF1 التنظيBl، كما كشفت عن وجود أثر إيجـا�ي لتمكـ1ن فـر  ق

º HO العملBlالتنظي F1عاد التمyعز�ز أ .  

اسة ونموذجOا املق�Nح  :رفرضيات الد

=ـا املعـز لـألداء، بـل إن املـوظف1ن GكÝـ�  اسات السابقة إ9ـ8 أ=ميـة الـسعادة ودو زºش�1 الد ر ر
ًســعادة =ــم GكÝــ� نجاحــا، و�التــاH9 فــإن الفرضــية القائلــة بــأن املنظمــات GكÝــ� ســعادة أكÝــ� نجاحــا  ً

OـH اJKزئيـات الـسابقة تمـت مراجعـة Gدبيـات املتاحـة لـدعم فكـرة أن .  نفـسھنت�و معقولة و�القـدر
الــسعادة OــH بNئــة العمــل âــH محــدد مXــم لــألداء التنظيlــB املتم1ــF، كمــا تــم اســتعراض وتحليــل نتــائج 
اســات ســابقة بحثــت عالقــة الــسعادة OــH بNئــة العمــل بالــذ�اء العــاطفي و�عــض املتغ1ــ�ات Gخــر  ىد ر

اســة ا�Kاليـــةلللوصــو إ9ــ8 فXـــم وا وعsــ8 الــرغم مـــن وجــود yعـــض . رðــý؛ ¸ـــسXم OــH بنــاء فرضـــيات الد
�ـة بــ1ن نتائجXـا تـدعم أ=ميــة  اســات، فـإن املقا اء امل�ـشككة، وعـدم اºـساق نتــائج yعـض تلـك الد Éر ر ر
رالـذ�اء العــاطفي وتـأث�1ه OــG Hداء التنظيlـB، وتؤكــد دو الـسعادة OــH النجـاح و�نــاء سـلوكيات العمــل 

اسة . 1ن تنافسية املنظماتاملنتجة، وتحس �ات، تمت صياغة فرضيات الد روتأسNسا ع8s =ذه املقا ر ً

  :ا�Kالية Éتية

 SــTالفرضـية -و)H1 :( 8ــsمــستو�ات أع Blـادي�G لـدى القائــد H9اء العـاطفي العــا�يـوفر الــذ
  .من السعادة HO بNئة العمل

ً العمـــل اJKـــامHI تم1ـــFا تـــوفر مـــستو�ات الـــسعادة العاليـــة OـــH بNئـــة): H2(الفرضـــية الثانيـــة 

  . ًمؤسسيا أع8s لJÆامعة

�ـاديBl تم1ـFا مؤسـسيا ):H3( الفرضية الثالثـةG لـدى القائـد H9اء العـاطفي العـا�ً يـوفر الـذ ً

  .أع8s لJÆامعة

ــــاطفي للقائــــــد ): H4(الفرضــــــية الراXعــــــة  ـــز الــــــسعادة OــــــH بNئــــــة العمــــــل تــــــأث�1 الــــــذ�اء العــ زºعـــ
�اديHO Bl التمF1 املؤسBCD لJÆامعةG.  

اسة املق��ح، حيث يت�ـو =ـذا النمـوذج مـن ثالثـة متغ1ـ�ات âـ1Hو�ب1ن الش�ل  ن نموذج الد : ر
 Organizational ، التم1ـــF املؤســـBCD)متغ1ـــ� مـــستقل (Emotional Intelligenceالـــذ�اء العـــاطفي 

Excellence )عyمتغ1ـ� تـا( ئـة العمـلNب HـO الـسعادة ،Happiness in the Work Environment)  متغ1ــ�
  ).طوسي
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 1ش�ل 

اسة املق��ح   رنموذج الد

  

  

  
 

اسة وإجراءاYZا   :رمن[\ الد

اسة   :رمن[\ الد

تباطيــة  اسـات � اسـة ا�Kاليــة املـنpq الوصــفي؛ باالعتمـاد عsـ8 تــصميم الد راسـتخدمت الد ر ر
 Structural Equation ونمذجـة املعادلـة البنائيـة Predictive Correlational Studies Designالت|بؤ�ـة 

Modeling اسـة، والتعب1ـ� ر الذي ¸عد منpq استدالل سب�B ¸ساعد ع8s وصـف الظـا=رة موضـوع الد
ًع¦uــا OــH شــ�ل نمــوذج، وجمــع البيانــات حولXـــا، وتحليلXــا، والتحقــق مــن العالقــات ا��ــددة مـــسبقا؛ 

؛ Pearl, 2012(لuïــــدف الوصــــو إ9ـــــ8 نتــــائج تفـــــسر الواقــــع وºـــــسXم OــــH الت|بـــــؤ باملــــستقبل وتحـــــسNنھ 
نالشر�ي   ). 2013، .و£B وآخر

اسة   :رمجتمع الد

ة ب|ــت عبــد الــرحمن  �اديميــة OــH جامعــة Gم1ــ�ة نــوG اســة مــن القيــادات رت�ــو مجتمــع الد ر ن
ـــــة( ـــــــدة �ليـــــ ـــــــساندة/ عميـــ ـــــــد/معXــــــــــد/عمــــــــــادة مـــ ـــــــديرة معXـــ ـــــــز، مـــ ـــــة/مركـــ ـــــز، وكيلــــــــــة �ليـــــ عمــــــــــادة / مركـــــ

ئNـــسة قـــسم/معXـــد/مـــساندة حـــصائيات  قائـــدة أ�اديميـــة؛ وفـــق �157، حيـــث بلـــغ عـــدد=ن )رمركـــز، 
 HIامJKامعة للعام اJKا HO د ال2شر�ة   . =ـ1443راملتوفرة لدى عمادة املوا

اسة   :رعينة الد

، فـإن Jxـم العينـة املمثلـة )Krejcie & Morgan, 1970(لباالسـ�ناد إ9ـ8 جـدو Jxـم العينـات 
اسة =و  اسة ع8s طر�قة امل�ý الشامل، و�انت املشار.  مفردة113ر�Jتمع الد كة روقد اعتمدت الد

اسة سلت إ89 جميع أفراد مجتمع الد رفuÕا طوعية من خالل �س�بانة �لك��ونية ال¬B أ و�لغ عدد . ر
ة إ9ـ8 أن .  اسـتجابة�116ستجابات املتحصلة والصا�Kة ألغراض التحليل �حصا�ي  روتجـدر �شـا

تجيبات، أفاد ومن ب1ن املس. نجميع أفراد العينة من العنصر ال|سا�ي، وذلك ل�و اJKامعة Tسائية
=ن ت�ــ�اوح مــا بــ1ن 37.9٪ =ن عــن ٪ 27.6 ســنة، ومــا Tــس2تھ 40 - 35ر أن أعمــا  40ر=ــن ممــن تز�ــد أعمــا

=ن عـــن   مـــن إجمـــاH9 املـــشار�ات OـــH ٪34.5 ســـنة Tـــسبة 35رســـنة، وOـــH املقابـــل شـــ�لت مـــن تقـــل أعمـــا
اســة تبــة أســتاذ مــساعد، فيمــ٪ 73.3كمــا بي|ــت النتــائج أن . رالد ا �انــت Tــسبة رمــن أفــراد العينــة عsــ8 

ك وأســتاذ26.7٪ تبــة أســتاذ مــشا ر مــن Gفــراد عsــ8   مــن املــستجيبات ٪36.2إضــافة إ9ــ8 ذلــك، أفــاد . ر
ــا Tـــــس2تھ  ــــن القيـــــادي إ9ـــــ8 ال�ليـــــات �Tـــــسانية، ومـــ  ¸عملـــــن قائـــــدات OـــــH ال�ليـــــات ٪30.2بانتمـــــاء عملXـ

بات، أمــــا  مــــن إجمــــاH9 املــــستجي٪18.9العلميـــة، فيمــــا شــــ�لت قيــــادات ال�ليــــات الــــ�êية مــــا Tــــس2تھ 
) و�ـاالت اJKامعـة، العمـادات املـساندة، املعا=ـد، املراكـز(ىاملشار�ات من اXJKات والوحدات Gخر 

              .       ٪14.7فقد بلغت Tسبة مشارك©uن 



 
  نمذجة العالقات السببية بين الذكاء العاطفي والسعادة في بيئة العمل
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اسة وتقني_Yا   :رأدوات الد

اســـة عsـــ8 �ســـ�بانة JKمـــع بياناuvـــا امليدانيـــة، حيـــث ت�ونـــت مـــن ثالثـــة أجـــزاء : راعتمـــدت الد
اســةاJKـز ، اشــتمل عsـ8 مقدمــة ºعر�فيـة مــع دعـوة للمــشاركة OـH الد رء Gو واJKـزء الثــاTي، تــضمن . ل

أمـــا اJKـــزء الثالـــث فمثـــل مـــ�ن �ســـ�بانة؛ وتـــألف مـــن ثالثـــة . yعــض البيانـــات ال�éـــصية والوظيفيـــة
َّ

اسة رمحاو لقياس متغ�1ات الد تم قياس الذ�اء العاطفي من خـالل مقيـاس التقر�ـر الـذاºي الـذي . ر
=ـذا ). WLIES; Wong & Law, 2002( لقيـاس الـذ�اء العـاطفي OـH بNئـة العمـل Wong and Lawره طـو

ه عsــــ8 نطــــاق واســـع ضــــمن ســـياقات ثقافيــــة ومجتمعيــــة مختلفـــة، و�عــــدة لغــــات  راملقيـــاس تــــم اختبـــا
ا جيــدا ًوأث2ــت اســتقرا �عــة أyعــاد متم1ــFة 16نو�ت�ــو مــن . ًر ة ضــمن أ ر عبــا التقيــيم العــاطفي الــذاºي، (ر

ات ل�ل yعد)يم العاطفي لآلخر�ن، استخدام العواطف، تنظيم العواطفالتقي �ع عبا ر، و�معدل أ . ر
 HÌات باســـتخدام مقيـــاس ليكـــرت الـــسبا ال أوافـــق  "1 مـــن Seven-point Likertروتـــم تـــص|يف العبـــا

ـــy " 8ـــــشدة ــــھ ". أوافـــــق yـــــشدة "7إ9ــ اتـ ــــة عsـــــ8 عبا ـــن -ًدائمـــــا-أعـــــرف "رومـــــن Gمثلـ ــــشاعر أصـــــدقا�ي مــ  مـ
  ".سلوكXم

ـــة ا�Kاليــــة، وذلـــــك  و اسـ ـــل، تـــــم تطــــو�ر مقيــــاس خــــاص بالد ـــاس الــــسعادة OــــH بNئــــة العمـ رلقيـ
اسات السابقة  ربالرجوع إG 89دب النظر والد ي، (ي  ;Bataineh, 2019؛2018رمثل، املعايطة، ا�Kمو

Chamorro-Premuzic et al., 2007; Fisher, 2010; Robbins et al., 2010; Sahin et al., 2019  ( نوت�ـو
ــــن ا تھ ال¦uائيــــــة مــ ئNــــــسة 20رملقيــــــاس بــــــصو ــــاد  ـــة أyعــ �عـــ عــــــة عsــــــ8 أ ة مو ــــا ر عبــ ر املــــــشاعر �يجابيــــــة، (زر

uvــــتم با�Kالــــة املزاجيــــة والعواطــــف واملواقــــف والــــسلوكيات ) العالقــــات واملــــشاركة، املع£ــــ®، �نجــــاز
ىاملستقرة سواء ع8s املستو الBC��é أو عsـ8 مـستو الوحـدة أو املنظمـة ى ات . ً روتـم تـص|يف العبـا

 BCÞما�Kباستخدام مقياس ليكرت اFive-point Likert ـ8 ". ًدائما " 5إ89 " ًأبدا " 1 منsمثلة عG ومن
ات =ذا املقياس    ". ًأشعر باالع�Fاز عندما أخ¯� أحدا بجXة عمHs" رعبا

اسة، وذلـك باالعتمـاد  روتم قياس التمF1 املؤسBCD من خالل تطو�ر مقياس خاص uïذه الد
HـO Fـ8 نمـوذج التم1ــsع H9التعلـيم العــا The Excellence in Higher Education Model (EHE) الــذي ،

ة إليـھ سـابقا-و=ـذا النمـوذج ). Ruben & Gigliotti, 2019(قدمـھ  ًكمـا تمـت �شـا
 قـائم عsـ8 نمـوذج -ر

 Fج للتم1ـــ� تھ ال¦uائيـــة مـــن . Baldrige Excellence Modelربالـــد روقـــد ت�ـــو املقيـــاس بـــصو ة 27ن ر عبـــا
عـــة عsـــ8  ئNـــسةزمو القيـــادة وا�Kوكمـــة، Gغــــراض والتخطـــيط، املقـــايNس والتحليــــل : (رســـبعة أyعــــاد 

§س ـــة التـــــد ̄ـــــ�امج وا�Kـــــدمات، أعـــــضاء =يئــ ـــيم، ال ــــل، العالقـــــات مـــــع /روالتقيــ املـــــوظف1ن وم�ـــــان العمـ
ات و=ــذه yGعــاد تمثــل ا�Jــاالت GكÝــ� اســ©uدافا yعمليــات التقيــيم ). زاملــستفيدين، النتــائج و�نجــا

ً

). O)EHEـH التعلــيم العـاH9، وتــم �عتمـاد Oــº Hـسمي©uا عsـ8 نمــوذج التم1ـO FــH التعلـيم العــاH9 والتحـس1ن 
 BCـÞما�Kج ليكــرت ا� OــH " ًعاليــة جـدا "5إ9ـ8 " ًمنخفـضة جــدا "1 مــن Five-point Likertرواسـتخدم تـد

ات =ذا املقياس وا�Kكم علuÕا اتھ . رتص|يف عبا  عsـº 8عتمد عمليات التطو�ر"رومن Gمثلة ع8s عبا
نات املرجعية لضمان تحقيق مF1ة تنافسية   ". راملقا

ىولتحديــد مـــستو �ـــل متغ1ــ� وا�Kكـــم عsـــ8 املتوســطات ا�Kـــسابية وفـــق مقيــاس موحـــد، تـــم 
اســة إ9ــ8 ثالثــة مــستو�ات ) مــنخفض، متوســط، مرتفــع: (رتحو�ــل جميــع املقــايNس املــستخدمة OــH الد

عــدد فئــات ÷ ) 1 –درج للمقيــاس Gصــل عــدد فئــات التــ= (لطــو ف�ــ�ة البــدائل : نباســتخدام القــانو
ونــــتج عــــن =ــــذا �جــــراء ف�ــــ�ات ومــــستو�ات البــــدائل ال¬ــــB تــــم تــــص|يف املتوســــطات . التــــدرج الثال�ــــي

  ).1لانظر جدو (ا�Kسابية وفقXا 
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  :صدق -داة وثباYZا

اســـة، تـــم التحقـــق مـــن الـــصدق الظـــا=ر  يللتأكـــد مـــن صـــدق املقـــايNس املـــستخدمة OـــH الد ر
uvا املبدئيـة مـع أصـل مقيـاس الـذ�اء العـاطفي باللغـة �نجلF1يـة عsـ8 مجموعـة yع ررض Gداة HO صو

شـــاد النفـــBCD، والقيـــاس  ، و� ة ال��بو�ـــة، وعلـــم الـــنفس ال��بـــو رمـــن ا��كمـــ1ن OـــH تخصـــصات �دا ير
�Ý ٪ فـأك70والتقو�م HO عدد من اJKامعات الـسعودية، حيـث تـم Gخـذ باملالحظـات ال¬ـB اتفـق علuÕـا 

  . من ا��كم1ن

 Hsكمــا تــم التحقــق مــن الــصدق العــام)BCــÒــش�ل مــستقل مــن ) الت�ــو�ن الفرy ل�ــل مقيــاس
 HOستكـشا� Hsخالل تطبيق أسـلوب التحليـل العـامExploratory Factor Analysis بطر�قـة امل�ونـات 

أوليــة و�اســتخدام البيانــات املتحــصلة مــن التطبيــق عsــ8 عينــة . GPrincipal Componentsساســية 
وقــد أظXــرت . ً فــردا، والتأكـد بدايــة مــن �ف��اضـات املطلو�ــة إلجــراء التحليـل العــام76Hsم�ونـة مــن 

�C® لعوامــل �ــل متغ1ــ� وºــشبعاuvا، كمــا تــم إجــراء التــدو�ر املتعامــد  نتــائج =ــذا التحليــل العــدد Gقــ
�مــاكس وقــد . مــلل ل�Æــصو عsــ8 أTــسب ºــشكيلة يمكــن تفــس�1=ا لXــذه العوا Varimaxربطر�قــة الفا

 بحيث ال تقل عن الواحد HO Eigenvalue تحديد قيمة اJKذر ال�امن Kaiserراعتمد ع8s محك �ايز 
 تحديـد مـدى اسـتقرار العوامـل وثباuvـا  OـGuadagnoli and VelicerHال�êيح، كما تـم Gخـذ بمق�ـ�ح 

يل�ل متغy �1غض النظر عن Jxم العينة، حيث تم قبو العوامـل ال¬ـB تحتـو عsـ8 ثال ثـة ºـشبعات ل
  . 0.60أو أك�Ý بمقدار ºشبع ال يقل عن 

تھ العر�يــة عsـــ8  روقــد أســفر التحليـــل العــامHs عـــن محافظــة مقيــاس الـــذ�اء العــاطفي بـــصو
�عـة عوامـل �امنـة، حيـث أسـXمت =ـذه العوامـل  16 بنNتھ العاملية امل�ونة من ة محملة ع8s أ رعبا -ر

ه -مجتمعــــة كsـــــH ا�Kاصــــل OــــH املتغ1ـــــ�ات ال¬ــــB خـــــضعت مـــــن التبــــاين ال٪ 55.12ر OــــH تفـــــس�1 مــــا مقــــدا
كمـا أظXـرت نتـائج التحليـل العـامHs ملقيـاس الـسعادة OـH بNئـة العمـل عـن ).  2لانظر جـدو (للتحليل 

�عـــة عوامـــل �امنـــة20وجـــود  ة تتمتـــع باملـــصداقية، وأمكـــن تحميلXـــا عsـــ8 أ ر عبـــا وقـــد أســـXمت =ــــذه . ر
ه -مجتمعــــة-العوامــــل  ين الكsــــH ا�Kاصــــل OــــH املتغ1ــــ�ات ال¬ــــB مــــن التبــــا٪ 52.45ر OــــH تفــــس�1 مــــا مقــــدا

ًوأخ�1ا، أسفرت نتائج التحليـل العـامHs ملقيـاس التم1ـF املؤسـBCD ). 3لانظر جدو (خضعت للتحليل 

ئNسة27عن وجود  ة تتمتع باملصداقية، وأمكن تحميلXا ع8s سبعة عوامل  ر عبا وقد أسXمت =ذه . ر
ه -مجتمعــــة-العوامــــل  اين الكsــــH ا�Kاصــــل OــــH املتغ1ــــ�ات ال¬ــــB  مــــن التبــــ٪54.12ر OــــH تفــــس�1 مــــا مقــــدا

  ).4لانظر جدو (خضعت للتحليل 

  

  1لجدو 

  تقديرات ف��ات مقياس ليكرت السباHÌ وا�KماBCÞ محولة إ89 ثالثة مستو�ات

 اس ثالgي املستوfاتالف�Nات والتقدير عSe مقي
  املقياس

 مرتفع متوسط منخفض

7-Point Likert Scale 1 – 7– 5 5 أقل من – 3 3 أقل من 

5- Point Likert Scale  1 – 5   – 3.66 3.66 أقل من – 2.33 2.33 أقل من 
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 2لجدو 

   )76= ن (م�Æص نتائج التحليل العامHs ملتغ�1 الذ�اء العاطفي  

ات  ال�شبع  رالعبا

 ,KMO = 0.77, BT= 296.6***, EV= 2.532, VE= 15.83 (التقييم العاطفي الذا�ي
Cronbach’s α = 0.76( 

 

ي بمشاعر معينة HO معظم Gوقاتلدي مع£® جيد  881.  .ر عن س2ب شعو

 776.  .يلدي فXم جيد ملشاعر

 766.  . ماذا أشعر بھ-ًحقا-أنا أفXم 

  753. .ً ما إذا كنت سعيدا أم ال-ًدائما-أعرف 

 ,KMO = 0.79, BT= 387.3***, EV= 2.432, VE= 15.2 (التقييم العاطفي لآلخرfن
Cronbach’s α = 0.84( 

 

 876.  . مشاعر أصدقا�ي من سلوكXم-ًدائما-ف أعر

 820.  .أنا مراقب جيد ملشاعر Éخر�ن

 777.  .أنا حساس ملشاعر Éخر�ن وعواطفXم

H9م جيد ملشاعر الناس من حوX623.  .لدي ف 

 ,KMO = 0.82, BT= 282.4***, EV= 2.079, VE= 12.99 (اسـتخدام العواطـف
Cronbach’s α = 0.93( 

 

ى أضع أ=دافا لنفBCD ثم أبذل قصار جXدي لتحقيقXا-اًدائم-أنا  ً
.  .762 

 BCDص كفء-ًدائما-لأقو لنف�Ç B£751.  . إن 

 722.  .أنا �Çص لديھ دوافع ذاتية

 BCDع نفJÇدي-ًدائما-أX8 بذل قصار جs643.  .ى ع 

 ,KMO = 0.85, BT= 301.7***, EV= 1.768, VE= 11.10 (تنظـيم العواطـف
Cronbach’s α = 0.89( 

 

 732.  . أنا قادر ع8s التحكم HO انفعاالºي والتعامل مع الصعو�ات yعقالنية

يأنا قادر فعال ع8s التحكم HO مشاعر ً
.  .656 

 B£و غاضبا جدا-ًدائما-يمكن�ً أن أ=دأ yسرعة عندما أ ً  655.  .ن

 611.  .يلدي سيطرة جيدة ع8s مشاعر

Note. KMO = Kaiser-Meyer-Olkin Measure, BT = Bartlett’s Test, 
EV = Eigen value, VE = Variance Explained, *** = P < .001 
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 3لجدو 

     )76= ن (م�Æص نتائج التحليل العامHs ملتغ�1 السعادة HO بNئة العمل 

ات  ال�شبع  رالعبا

 ,KMO = 0.80, BT= 277.5***, EV= 3.039, VE= 15.19 (املـشاعر �يجابيـة
Cronbach’s α = 0.90( 

 

Hsة عمXاز عندما أخ¯� أحدا بجF804.  .ًأشعر باالع� 

B£سدية متالئمة مع عمر الزمJKا B¬�û 802.  .يأشعر بأن 

ئBCDN املباشر HO العمل جدير بالثقة  795.  . رأشعر بأن 

مال�ي HO العمل  762. .زأشعر باالح��ام املتبادل مع 

Hsعم HO 8 النجاحsع F1لل��ك B£ي بالعدالة دفع   733. .رشعو

 ,KMO = 0.83, BT= 289.1***, EV= 3.526, VE= 17.63 (العالقـات واملـشاركة
Cronbach’s α = 0.86( 

 

B¬جامع F1806.  . لدي حماس وا=تمام بتم 

 796.  .ريتم ترشي"H من جXة عم�K Hsضو برامج تطو�ر�ة

 711.  .نأبادر ألداء مXام إضافية HO العمل بدو مقابل

مال�ي  HO .  .713 العمل عند ا�Kاجةزأحظى بالدعم من 

مالء العمل جية مع  تبط HO عالقات اجتماعية خا زا ر  643.  .ر

HIاملباشر م BCDNئ  642.  .رأملس معاTي القيادة �يجابية º HOعامل 

ئBCDN املباشر، ¸عز مبدأ  زºعامل  سالمة العامل1ن أوال"ر
ً

."  .635 

 = KMO = 0.75, BT= 312.6***, EV= 2.046, VE= 10.23, Cronbach’s α (املع�ـ�
0.68( 

 

 801.  .أشعر بأن حياºي =ادفة وذات مع£®

ًأتفاجأ HO العمل بحلو وقت uÍاية الدوام سر§عا  740.  .ل

 671.  .أشعر بأ=مية وقيمة العمل الذي أقوم بھ

HIاخ��ت العمل الذي يتوافق م B£638.  .أشعر بأن 
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 = KMO = 0.78, BT= 299.2***, EV= 1.878, VE= 9.39, Cronbach’s α (�نجـاز
0.78( 

 

 752.  .أحقق أ=داف العمل ال¬B حددuvا لنفBCD ب�ل تفان

Hsسعادة عندما أنجز عم �Ýأك BCDأجد نف
ً

.  .680 

Hsغبة داخلية لتحس1ن عم  655.  .رلدي 

 649.  . أتلقى التقدير والثناء ع8s نتائج أدا�ي

KMO = Kaiser-Meyer-Olkin Measure, BT = Bartlett’s Test, EV = 
Eigen value, VE = Variance Explained, *** = P < .001 

 4لجدو 

  BCDاملؤس F1ملتغ�1 التم Hsص نتائج التحليل العام�Æ76= ن (م(   

ات  ال�شبع  رالعبا

 ,KMO = 0.80, BT= 342.7***, EV= 2.756, VE= 10.21 (القيـادة وا�Iوكمـة
Cronbach’s α = 0.88( 

 

 874.  . خالل =ي�ل تنظيBl واýð لJÆميعيتم العمل من

ك اJKميع HO عمليات التخطيط، والتغي�1، والتقييم، والتحس1ن املستمر  831.  .ر¸شا

 721.  .أJÇع العامل1ن ع8s تطو�ر أساليب أو تقنيات أو أدوات عمل مبتكرة

 646.  .ترB£�Ç جXة عمHs لالنخراط HO برامج تنمية مXنية قيادية

ك HO أTشطة    604. .ا�Kرم اJKامHI وا�Jتمع ا��Hsرأشا

 ,KMO = 0.82, BT= 321.0***, EV= 2.396, VE= 8.87(-غـراض والتخطـيط 
Cronbach’s α = 0.91( 

 

 863.  .يتم العمل وفق خطة معتمدة محددة G=داف

§س واملوظفو HO تطو�ر ا�Kطط وتنفيذ=ا ك أعضاء =يئة التد ن¸شا ر  812.  .ر

�ة  ليات محددةؤت��جم ا�Kطة الر  757.  .ووالرسالة وG=داف والقيم إ89 مXام ومسؤ

 647.  .تم Gخذ HO �عتبار خطط اXJKات GعHO 8s التنظيم عند بناء ا�Kطة

 =KMO = 0.79, BT= 266.8***, EV= 2.044, VE (املقـاي�س والتحليـل والتقيـيم
7.57, Cronbach’s α = 0.79( 

 

 858.  .�1 مرجعية محددةعمليات التقييم ترتكز ع8s معاي
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نباخ   للمقايNس Cronbach’s Alpha ألفا –ووللتحقق من ثبات Gداة، تم حساب معامل كر
اســـة، حيـــث أظXـــرت النتـــائج قـــيم معامــــال  0.93 – 0.76ت ثبــــات تراوحـــت مـــا بـــ1ن راملــستخدمة OـــH الد

Blتوجيھ التحس1ن التنظي HO اuï 745.  .نتائج التقييم يقتدى 

 621.  . توفر آليات معتمدة ملشاركة نتائج التقييم مع أ�ûاب العالقة

 606.  .استخدام مقايNس مقننة HO عمليات التقييم

 ,KMO = 0.78, BT= 279.2***, EV= 2.037, VE= 7.54 (ال�ـ�امج وا��ـدمات
Cronbach’s α = 0.83(  

 

 º.  .833سXم ال¯�امج وا�Kدمات ال¬B نقدمXا HO تحقيق خطة اJKامعة وتطلعاuvا

�ة تضمن جودة ال¯�امج وا�Kدمات  767.  .ريتم تطبيق إجراءات للمراجعة الدو

ات ا��تملة  619.  .رتأخذ املراجعات HO ا�Kسبان الفرص السانحة والتطو

نات املرجعية لضمان تحقيق مF1ة تنافسيةºعتمد عمليات التطو�ر ع8s ا  610.  .رملقا

�س  ,***KMO = 0.81, BT= 307.5 (املـوظف�ن ومCـان العمـل/رأعـضاء Hيئـة التـد
EV= 1.94, VE= 7.18, Cronbach’s α = 0.80( 

 

§س واملوظف1ن يرتكز ع8s إجراءات ومعاي�1 محددة  815.  .رتوظيف =يئة التد

§س وا  716.  . ملوظف1ن وحوافز=م ع8s تقييم Gداء بانتظامرºعتمد ترقيات =يئة التد

BC��éوال BÄبرامج مخططة للتطو�ر امل HO 623.  . يتم ترشيح العامل1ن لالنخراط 

§س واملوظف1ن بانتظام  611.  .ريتم تقييم إيجابية بNئة العمل من قبل =يئة التد

 ,KMO = 0.89, BT= 288.6***, EV= 1.82, VE= 6.73 (العالقـات مـع املـستفيدين
Cronbach’s α = 0.64(  

 

اء املستفيدين وتوقعاuvم HO تحس1ن ا�Kدمات املقدمة  811.  .ريؤخذ HO �عتبار آ

ضا املستفيدين  809.  .ريتم استخدام وسائل متنوعة لتقييم 

 711.  . ريتم تطبيق آليات محددة للمحافظة ع8s جسو التواصل مع املستفيدين

ات  ,KMO = 0.76, BT= 254.9***, EV= 1.63, VE= 6.02 (زالنتـائج و�نجــا
Cronbach’s α = 0.89(  

  

جية �افة  767.  .رºعلن النتائج ومعلومات �نجاز لألطراف الداخلية وا�Kا

 742.  .يتم �نطالق من مؤشرات �نجاز ا�Kالية ونتائجXا عند بناء املؤشرات اJKديدة

 698.  . يتم توثيق العمليات والنتائج بانتظام

Note. KMO = Kaiser-Meyer-Olkin Measure, BT = Bartlett’s Test, 
EV = Eigen value, VE = Variance Explained, *** = P < .001 
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 ألyعـــاد مقيـــاس الـــسعادة OـــH بNئـــة 0.90 – 0.68ألyعـــاد مقيـــاس الـــذ�اء العـــاطفي، فيمـــا تراوحـــت بـــ1ن 
، 0.91 – 0.64العمـــل، OـــH حــــ1ن جـــاءت قـــيم معــــامالت الثبـــات ألyعـــاد مقيــــاس التم1ـــF املؤســـBCD بــــ1ن 

ـــة بقــــــيم  ــــامالت الثبــــــات ال�ليـــ ـــايNس الثالثــــــة عsــــــ8 ) 0.89، 0.91، 0.92(و�ــــــش�ل عــــــام جــــــاءت معــ للمقـــ
اســة، وتــوفر  رال��تNــب، وجميعXــا قــيم جيــدة إحــصائيا؛ ممــا يؤكــد ثبــات املقــايNس املــستخدمة OــH الد ً

جة الثقة HO املعلومات ال¬B يتم ا�Kصو علuÕا من خاللXا لد   .ر

  :املعا��ة �حصائية

اسـة مـن خـالل برنـامج   AMOS، و�رنـامج SPSSرتمـت معاJKـة البيانـات واختبـار فرضـيات الد
اسة . �23.0صدار  ات �حصائية للتأكد من طبيعة بيانات الد روذلك بإجراء مجموعة من �ختبا ر

ات رواختبار فرضياuvا و�جابة عن أسئل©uا، ومن أبر =ذه �ختبا   :ز

 .�Descriptive Statisticsحصـاء الوصفي  -
-  HOستكشا� Hsالتحليل العامExploratory Factor Analysis. 
نباخ  معامل -  .Cronbach's Alpha ألفا -وكر
ف  -  .Kolmogorov-Smirnov سميـــرنوف  -و�لمقر
تباط ب�1سو  - نمعامل ا  .Pearson’s Correlation Coefficieر
 .One Way ANOVAتحليــل التبايـــن Gحــادي ) ف(، واختبار T-Test) ت(اختبــار -
 .Simple Linear Regressionتحليـل �نحدار ا�Kطي ال2سيط  -
ات املـستخدمة لتقيـيم النمـاذج الـسب2ية OـPath Analysis Hتحليـل املـسار  - ر �أحـد �ختبـا

  .Structural Equation Modelingنمذجة املعادلة البنائية 

اسة ومناقش�Yا وتفس��Hا   :رعرض نتائج الد

ية تـأث�1 رإن الغرض GساBCÞ من =ذه النمذجة السب2ية =و تطبيق منظو الت|بؤ لفXم كيف
�اديميـــة OـــH التم1ـــF املؤســـBCD لJÆامعـــةG اء العـــاطفي لـــدى القيـــادات�عsـــ8 وجـــھ التحديـــد، تـــم . الـــذ

�اديميـة G اء العاطفي لدى القيادات�اف��اض أن السعادة HO بNئة العمل تتوسط العالقة ب1ن الذ
BCDاملؤس F1عـد ذلـك تحديـد مـستو�ات. والتمy اسـة، وفحـص عالقـات التـأث�1 تم ر تـوفر متغ1ـ�ات الد

اسة مع مناقش©uا وتفس�1=ا . املف��ضة وفق نموذجXا املق��ح روºعرض اJKزئية التالية أل=م نتائج الد
اسات السابقة   .روفق Gسس النظر�ة واملنطقية ونتائج الد

أوال
ً

اسة املتعلقة بقياس مستو متغ��اYZا:  ىنتائج �جابة عن أسئلة الد   : وال¬B تنص ع8s، ر

ة ب|ـــت عبـــد  - �اديميـــة OـــH جامعـــة Gم1ـــ�ة نـــوG اء العـــاطفي لـــدى القيـــادات�رمـــا مـــستو الـــذ ى
 الرحمن من وجXة نظر=م؟

ة ب|ـت عبـد الـرحمن مـن وجXـة نظــر  - رمـا مـستو الـسعادة OـH بNئـة العمـل بجامعـة Gم1ــ�ة نـو ى
�اديمية؟ G القيادات 

ـــد الــــرحمن مــــن وجXــــة نظــــر ىمــــا مــــستو التم1ــــF املؤســــO BCDــــH جامعــــة Gم1ــــ - ة ب|ــــت عبـ ر�ة نــــو
�اديمية؟ G القيادات 
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�ــــــة  ــــطات ا�Kــــــسابية و�نحرافــــــات املعيا رتمـــــت �جابــــــة عــــــن =ــــــذه Gســــــئلة بحــــــساب املتوســ
اســـة عـــن �ـــل yعـــد مــــن أyعـــاد متغ�1اuvـــا  الـــذ�اء العـــاطفي، الـــسعادة OـــH بNئــــة (رالســـتجابات عينـــة الد

BCDاملؤس F1ش�ل )العمل، التمy �1دو ، ول�ل متغJKا HO ýð5لعام كما =و مو .  

 5لجدو 

�ة الستجابات العينة حو متغ�1ات  لاملتوسطات ا�Kسابية و�نحرافات املعيا ليـا وفـق  ر اسـة مرتبـة تنا ًالد ز ر
  )116= ن (املتوسط ا�Kسا�ي 

  البعد  املتغ�1
عدد 

  الفقرات

  املتوسط

  ا�Kسا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

  التقدير

 مرتفع 0.73  6.21 4 عاطفي الذاºيالتقييم ال

 مرتفع 0.97  5.33 4 التقييم العاطفي لآلخر�ن

 متوسط 0.89  4.90 4 استخدام العواطف

الذ�اء 
 العاطفي

 متوسط 0.95  4.79 4 تنظيم العواطف

 Hsمرتفع 0.61  5.31 16 الك 

  مرتفع 0.65 4.41  5  املشاعر �يجابية

  مرتفع 0.72 4.19  7  العالقات واملشاركة

  مرتفع 0.86 4.08  4  املع£®

السعادة 
HO بNئة 
 العمل

  مرتفع 0.66 3.85  4  �نجاز

 Hsمرتفع 0.79 4.13 20  الك  

 مرتفع G 4 4.56  0.88غراض والتخطيط

 مرتفع 0.93  4.40 5 القيادة وا�Kوكمة

 مرتفع 0.86  4.27 3 العالقات مع املستفيدين

 مرتفع 0.69  3.82 4 ال¯�امج وا�Kدمات

  مرتفع 0.84 3.73  4 املقايNس والتحليل والتقييم

§س املوظف1ن وم�ان /رأعضاء =يئة التد
 العمل

  متوسط 1.13 3.58  4

ات   متوسط 0.75 3.49  3 زالنتائج و�نجا

 F1التم
BCDاملؤس 

Hsمرتفع 0.90 3.98  27 الك  

اســـة عـــن واقـــع مـــستو�ات متغ�1اuvـــا5ل¸ـــش�1 اJKـــدو  ، ر إ9ـــ8 م�Æـــص نتـــائج إجابـــات عينـــة الد
ه  �اديمية بمتوسط حسا�ي قدG اء العاطفي لدى القيادات�ي وانحراف معيار 5.31رحيث جاء الذ

اسة0.61بلغ  ر، و�مستو توفر مرتفع وفقا للمحك املستخدم HO الد
ً عت أyعاد =ذا املتغ�1 . ى زوقد تو



 
  نمذجة العالقات السببية بين الذكاء العاطفي والسعادة في بيئة العمل

  ...والتميز المؤسسي من خالل عينة من القيادات األكاديمية بجامعة 
  امديعم�� بن سفر عم�� الغ/ د
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ظ أن جميـع �نحرافـات امل. و�معـدل yعـدين ل�ـل فئـة) مرتفـع، متوسـط(ع8s فئتـ1ن  �ـة كمـا يالحـ رعيا
اسـة حـو تـوفر الـذ�اء  اء عينـة الد لجاءت بقيم أقـل مـن الواحـد الـ�êيح ممـا ¸ـش�1 إ9ـ8 اTـ�Jام آ ر ر

اسة �اديمية HO اJKامعة محل الدG رالعاطفي وخصائصھ لدى القيادات .  

اسة املس©uدف =و  �ما ºعد =ذه الن�يجة منطقية إذا ما أخذنا HO �عتبار أن مجتمع الد رو ر
�اديG ات -بــــال شـــــك-نفــــأفراد =ـــــذه الفئــــة يمتل�ـــــو . ميـــــةالقيــــادات ف واملXـــــا ا كب1ـــــ�ا مــــن املعـــــا ر قــــد ر ًر ً

اه عsـ8 أقـل تقـدير را�Kياتية والتعليمية، وجميعXم حاصـلو عsـ8 مؤ=ـل الـدكتو عـالوة عـن طبيعـة . ن
§ــسية والبحثيــة ال¬ــº BــستدHÌ التنميــة املXنيــة املــستمرة ونمــو �حــساس  ســاuvم القياديــة والتد رمما ر

ة عsــ8 التعامــل مــع �Çــصيات متباينــة ا�Kــصائص والــسلوكباملــشاعر  . روالعواطــف، وامــتالك القــد
ف وخ¯ـ�ات م�ـسعة تتطلـب  ات ومعـا §س الذين يتمتعـو بمXـا رفXم يتعاملو مع أعضاء =يئة التد ر نر ن

ة OــــH التعامــــل والقيــــادة، أو الطلبــــة الــــذين  رمــــن القيــــادات مز�ــــدا مــــن القــــد ـــن -عــــادة-ً ن مــــا يمثلــــو سـ
uvـا الشباب الذي يزخ رر yعواطفھ املتدفقة ونزعة التجر�ة واملغامرة وصعو�ة تنظيم العواطـف وإدا

)Badri et al., 2021 .( اسـة الرقـاد وأبـو ديـة وال¬ـB ) 2012(روتتفـق =ـذه الن�يجـة مـع مـا توصـلت إليـھ د
دنيـــة G امعـــاتJKا HـــO اديميـــة�G اء العـــاطفي لـــدى القيـــادات�كمـــا إuÍـــا . رأظXـــرت نتـــائج مرتفعـــة للـــذ

اســــة ســـــعدية أحمــــد تــــد ـــة ) 2018(رعم نتـــــائج د  OـــــH جامعـــــة -ًجزئيــــا-وال¬ـــــB توصــــلت إ9ـــــ8 نتــــائج مطابقــ
�1ن   .رالطائف غ�1 أuÍا اس©uدفت تقييم الذ�اء العاطفي لدى املوظف1ن �دا

ل حـصو جميـع أyعاد=ـا 5لوفيما يتعلـق بمتغ1ـ� الـسعادة OـH بNئـة العمـل، يتـ'ý مـن اJKـدو 
كــس عsــ8 الن�يجــة ال�ليــة للــسعادة OــH بNئــة العمــل اJKــامHI؛ إذ عsــ8 تقــديرات مرتفعــة، و=ــو مــا اTع

ه  ً، و�مستو توفر مرتفع وفقا للمحك 0.79ي وانحراف معيار بلغ 4.13رجاءت بمتوسط حسا�ي قد ى
اسة �ة أخذت قيما أقل من الواحد ال�êيح . راملستخدم HO الد ًو��ب1ن أن جميع �نحرافات املعيا ر

اء عينــ ب لتـوفر مقومــات الـسعادة OـH بNئـة العمــل رممـا ¸ـش�1 إ9ـ8 توافـق آ اكXـم املتقـا اسـة وإد رة الد ر ر
ة ب|ت عبد الرحمن   .  ربجامعة Gم�1ة نو

نو=ـــذه الن�يجـــة تـــدعم املنطـــق القائـــل بـــأن القـــادة الـــذين يـــصنفو أنفـــسXم عsـــ8 أuÍـــم أعsـــ8 
جة عالية من السعادة HO بNئة العمل رمستو HO الذ�اء العاطفي سيقيمو أنفسXم بد ن =و ما تم و. ى

اسـات سـابقة  اسة ا�Kاليـة ود رإثباتھ HO الد عـالوة ). Villagran & Martin, 2022؛ Badri et al., 2021(ر
اسة ا�Kالية ºعكس الواقع  رع8s أن املستو�ات العالية للسعادة HO بNئة العمل ال¬B كشفت ع¦uا الد

ة ب|ت عبد الرحمن من مقومات  متنوعة للسعادة، ف)B تـضم رالفعHs ملا تتمتع بھ جامعة Gم�1ة نو
ا وفر�ــــدا مـــن حيــــث الب|يــــة التحتيـــة والتج1XــــFات وا�Kـــدمات الفر�ــــدة املتاحــــة  ًحرمـــا جامعيــــا متطـــو ً ً رً

)Almansour & Kempner, 2015 .( امعيــةJKيــاة ا�Kوضـعت ا Bامعـة ال¬ــJKإضــافة إ9ـ8 إســ��اتيجية ا
اuvـــا املعلنـــة الداعمـــة للـــ�êة والرفـــاه والـــسعادة مـــن أولو�اuvـــا، بـــل ضـــمن خططXـــا و ر�رامجXـــا ومباد

ة، ( ف املالئمـــة لتحـــس1ن )، ا�Kطـــة �ســـ��اتيجية2021رجامعـــة Gم1ـــ�ة نـــو أ الظـــر و؛ وجميـــع ذلـــك =يـــ
املـشاعر �يجابيــة لــدى العـامل1ن �افــة، وإيمــاuÍم بأ=ميـة العمــل وقيمتــھ، فـضال عــن بنــاء العالقــات 

ً

ابط البي|ية القو�ة، ال¬B قادت  ر89 شعو العامل1ن بالسعادة العالية HO بNئة  إ-uÍ HOاية املطاف-ووالر
HIامJKالعمل ا  .  

ى تحقيـــــق متغ1ـــــ� التم1ـــــF املؤســـــBCD اJKـــــامHI ملـــــستو كsـــــH مرتفـــــع 5لكمــــا ي�بـــــ1ن مـــــن اJKـــــدو 
ه 3.98بمتوســــط حــــسا�ي بلــــغ  ـــد ر وانحــــراف معيــــار قـ ، وقــــد جــــاءت خمــــسة أyعــــاد ضــــمن فئـــــة 0.90ي

اســة، كمــا وذلــك وف" متوســط"، فيمــا جــاء yعــدين ضــمن فئــة "مرتفــع" رقــا للمحــك املــستخدم OــH الد
ً

ـــل مـــــن الواحـــــد الـــــ�êيح،  ـــع yGعـــــاد والن�يجـــــة ال�ليـــــة بقـــــيم أقــ �ـــــة JKميــ رظXـــــرت �نحرافـــــات املعيا
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§س(باست(ناء yعد واحد  ، مما ¸ش�1 إ89 اJ�Tام كبHO �1 )املوظف1ن وم�ان العمل/رأعضاء =يئة التد
اسة ملستو توفر معاي�1 التمF1 امل ىتقييمات عينة الد اسةر   . رؤسHO BCD اJKامعة محل الد

 HــO امعـةJKاليـة مــع ف�ـ�ة انخــراط ا�Kاســة ا رو�مكـن عــز =ـذه الن�يجــة إ9ـ8 تــزامن تطبيـق الد و
�ــاديBl ا��sــH، وشــيوع ثقافــة اJKــودة القائمــة عsــ8 املعــاي�1 والقيــاس والتحليــل G عمليــات �عتمــاد

ب HO =ذا � اك القيادات ووالتقييم، وما ºشXده اJKامعة من حراك وعمل دؤ - رتجاه، عالوة عن إد
يـــضاف إ9ــــ8 ذلـــك تـــوفر �م�انــــات .  ملفـــا=يم اJKــــودة والتم1ـــF، وســـبل الوفــــاء بمعاي�1=ـــا-yـــش�ل جيـــد

 B¬وح العمل السائدة ب1ن العامل1ن واملشاعر �يجابية ال راملادية والتنظيمية املتقدمة HO اJKامعة و
ـــو اTع�اســـــا طبيعيـــــا لتـــــأث�1 متغ1ـــــ�ات أ ً�مـــــا ت�ــ ً ن ـــاطفي املرتفـــــع لـــــدى ر ـــدم©uا الـــــذ�اء العــ ؛ وOـــــH مقــ ـــر ىخــ

اســـة  �اديميـــة، ومعـــدالت الـــسعادة العاليـــة OـــH بNئـــة العمـــل؛ و=ـــو مـــا كـــشفت عنـــھ الدG رالقيـــادات
ة لXا HO مواضع أخر اسات سابقة تمت �شا ىا�Kالية ضمن نتائجXا، وأيدتھ د ر   . ر

ن©uـا مــع نتـائج اســة ر=ـذه النتــائج مث1ـ�ة لال=تمــام، وخاصـة عنــد مقا ) Shin & Jung, 2014(ر د
ا ملموســــا؛ حيـــــث كـــــشفت أن أقـــــل  ـــا العـــــاH9 تطـــــو ًال¬ــــB أجر�ـــــت OـــــH عــــدة بلـــــدان ºـــــشXد نظـــــم ºعليمXـ ًر
�ـة القو�ـة والقائمـة  �اديمي1ن �انت HO البلدان ذات Gنظمة �داG رمستو�ات الرضا الوظيفي لدى

اسـة ا�Kاليـة OـH =ـذه الن�يجـة . عsـG 8داء اســة رو�ـش�ل عـام تتفـق الد  ,.Ibrahim et al(رمـع نتـائج د
كمـا تتفـق =ـذه الن�يجـة . للتم1ـF املؤسـO BCDـH جامعـة حائـل، مـع اخـتالف النمـوذج املـستخدم) 2021

اسة النو�قة  وHO املقابـل تختلـف مـع yعـض . للتمF1 التنظيHO Bl جامعة الطائف) 2014(رمع نتائج د
اسات ا��لية  ادكة، (رالد وال¬B أظXرت مستو�ات متوسـطة للتم1ـF ) 2020؛ الز=راTي، 2017رمثل، د

H98 التواsالطائف وأم القر ع B¬جامع HO Blاسـات ا��ليـة . ىالتنظي رو�ش�ل عام فقـد اعتمـدت الد
اسـة  اسـة، باسـت(ناء د رللتمF1 املؤسO BCDـH اJKامعـات عsـ8 أدوات قيـاس خاصـة ب�ـل د  Ibrahim et(ر

al., 2021 (و   . �EFQMي رال¬B اعتمدت ع8s معاي�1 النموذج Gو

اســـــة املتعلقـــــة باختبــــار عالقـــــات التــــأث�� املباشـــــر بـــــ�ن : ًثانيــــا رنتـــــائج �جابــــة عـــــن أســــئلة الد
   :وال¬B تنص ع8sمتغ��اYZا، 

�اديمية º HOعز�ز السعادة HO بNئة  -G اء العاطفي لدى القيادات�=ل يوجد تأث�1 مباشر للذ
ة ب|ت عبد الرحمن؟  رالعمل بجامعة Gم�1ة نو

ث�1 مباشر للسعادة HO بNئـة العمـل اJKـامO HIـº Hعز�ـز التم1ـF املؤسـBCD بجامعـة =ل يوجد تأ -
ة ب|ت عبد الرحمن؟  رGم�1ة نو

-  BCDاملؤسـ F1عز�ز التمº HO اديمية�G اء العاطفي لدى القيادات�=ل يوجد تأث�1 مباشر للذ
ة ب|ت عبد الرحمن؟  ربجامعة Gم�1ة نو

اســـــة الـــــثالث Gو9ـــــ8 ولإلجابــــة عـــــن =ـــــذه Gســـــئلة، تـــــم اختبــــار فر ) H1 ،H2 ،H3(رضـــــيات الد
ات اسة، وفيما يHs عرض أل=م نتائج =ذه �ختبا را�Kاصة yعالقات التأث�1 املباشر HO نموذج الد   . ر

 SـــTالفرضـــية -و)H1(:  ـــ8 مـــنsمـــستو�ات أع Blـــادي�G لـــدى القائـــد H9اء العـــاطفي العـــا�يـــوفر الـــذ
  .السعادة HO بNئة العمل

ـــدار ا�Kطــــي ال2ــــسيط تــــم إجــــراء تحليــــل �  الختبــــار =ــــذه Simple Linear Regressionنحـ
�اديمية G اء العاطفي لدى القيادات�الفرضية، والتحقيق HO طبيعة عالقة التأث�1 املباشر ب1ن الذ
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تــھ )متغ1ــ� تــاyع(والــسعادة OــH بNئــة العمــل ) متغ1ــ� مــستقل( ر، وºعــرف صــالحية نمــوذج �نحــدار وقد
O 8 الت|بؤ بالسعادةsدو عJKئة العمل ضمن =ذه العالقة، واNب Hأبر النتائج6ل ýðز يو   .  

OـــH الـــسعادة OـــH بNئـــة 6لي�بـــ1ن مـــن اJKـــدو  �اديميـــة G اء العـــاطفي لـــدى القيـــادات� أثـــر الـــذ
لــة إحــصائية للــذ�اء العــاطفي لــدى العمــل؛ إذ أظXــرت نتــائج التحليــل �حــصا�ي وجــود تــأث�1 ذي دال

تباطيـة موجبـة ومتوسـطة  �اديمية OـH الـسعادة OـH بNئـة العمـل؛ حيـث �انـت العالقـة �G رالقيادات
)R=0.658( ودالـة إحـصائيا ،ً)0.05≤  α .( فيمـا جـاء معامــل التحديـدR

ه 0.43 بقيمـة 2 ر؛ أي أن مـا قــد
ة ب|ــــت عبــــد الــــرحمن نــــاتج عــــن الــــذ�اء  مــــن ºغ1ــــ� الــــسعادة OــــH بNئــــة العمــــل بجامعــــة Gم1ــــ�43٪ رة نــــو

�اديميـــةG جــة التـــأث�1 . العــاطفي لـــدى القيـــادات �ـــادة 0.658 قيمـــة βروقـــد بلغـــت د ز؛ بمع£ـــ® أن �ـــل 
 HــــO اديميــــة تـــؤدي�G اء العــــاطفي وتنميتـــھ لــــدى القيـــادات�بمقـــدار وحـــدة واحــــدة OـــH �=تمــــام بالـــذ

�ـــادة بمقـــدار   ا��ـــسو�ة صـــالحية Fوتؤكـــد قيمـــة . Nئـــة العمـــل OـــH الـــسعادة OـــH ب0.658زاملتوســـط إ9ـــ8 
تــھ عsــ8 الت|بــؤ بمــستو�ات الـسعادة OــH بNئــة العمــل؛ حيــث بلغــت   وâــH 27.121رنمـوذج �نحــدار وقد

ى، ودالة إحصائيا عند مستو الداللة )3.92(أك¯� من قيم©uا اJKدولية  ًα ≤ 0.05 . كما بلغـت قيمـةT 
ى، ودالة إحصائيا عند مـستو الداللـة )1.980(ية  وHâ أك¯� من قيم©uا اJKدول6.324ا��سو�ة  ًα ≤ 

فــض الفـرض الــصفر وقبــو الفـرض البــديل القائــل بوجـود عالقــة تــأث�1 إيجابيــة . 0.05 لوعليـھ تــم  ي ر
�اديمية والسعادة HO بNئة العملG اء العاطفي لدى القيادات�   . مباشرة ب1ن الذ

ات املر رو�مكـن تفـس�1 =ــذه الن�يجـة بــأن مـستو املXـا �اديميـة ىG الــذي -تفــع لـدى القيــادات
اســــة ا�Kاليــــة OــــH نتــــائج �جابــــة عــــن الــــسؤال Gو لأثب�تــــھ الد  ســــواء فيمــــا يتعلــــق بفXــــم عــــواطفXم -ر

سـات قياديـة  uvـا، نـتج عنـھ مما رالذاتية وعواطف Éخر�ن أو مـا يتعلـق ب�نظـيم =ـذه العواطـف وإدا ر
وعنــدما ينظـــر إ9ـــ8 الـــسعادة بأuÍـــا . ف العمـــلإيجابيــة ومXنيـــة عاليـــة OـــH التعامــل مـــع العـــامل1ن ومواقـــ

uvـــا  ة الفـــرد عsـــ8 الـــتحكم OـــH العواطـــف وإدا �ـــة لقـــد رموا ر ات )Por et al., 2011(ز ر، فـــإن =ـــذه املXـــا
=ا ºعد مقدمة أساسية لتمك1ن املشاعر �يجابية وت�و�ن مع£® �Kياة العمل لدى  سات بدو رواملما ر

ــــB مفـــــا=يم �نجــــــازاملـــــوظف1ن، وºعز�ــــــز العالقـــــات والثقــــــة واملـــــشاركة عـــــالوة عــــــن توقـــــع ا1�Kــــــ� .  وتب£ــ
  .و�ندماج HO حياة العمل yشغف

 و�ش�ل عام، فإن =ذا املز�ج من املشاعر يمثل حالة السعادة ال¬B يمر uïا املوظف HO مقر 
ي، Sahin et al., 2019(عملــھ  اســات ). 2018ر؛ املعايطــة، ا�Kمــو روتتفــق =ــذه الن�يجــة مــع نتــائج د

؛ Fisher, 2010؛ Deci & Ryan, 2008؛ Chamorro-Premuzic et al., 2007؛ Badri et al., 2021(سـابقة 

  6لجدو 

نتائج تحليل ¢نحدار ا��طي ال%سيط لتـأث�� الـذ!اء العـاطفي لـدى القيـادات -!اديميـة �ـ� الـسعادة �ـ�  
 )116= ن (ب�ئة العمل 

Model ANOVA Coefficients  
  

R  R2  DF  F  Sig.*  β  T  Sig.*  

  1  ¢نحدار

  114  ا��طأ
الـــــــسعادة 

ـــ ـــ� ب�ئـــــــ ة �ـــــــ
  العمل

0.658  0.43  

�e115  الك  

27.12  0.000  0.658  6.324  0.000  

Note. * = p ≤ 0.05    
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Lee et al., 2020 ( سـات ت إ89 أن الذ�اء العاطفي ¸عد محددا مXما للـسعادة، وأكـدت دو املما رأشا رر ً ً

HـــO م�ـــان العمـــل، ومـــساعدة القـــادة HـــO تحقيـــق الـــسعادة والرفـــاه HـــO القياديـــة العاطفيـــة و�يجابيـــة 
  .رتطو�ر بNئات Jéºع ع8s النمو الBC��é، والشعو بالراحة

ًتوفر مـستو�ات الـسعادة العاليـة OـH بNئـة العمـل اJKـامHI تم1ـFا مؤسـسيا : )H2(الفرضية الثانية  ً

  .أع8s لJÆامعة

ـــدار ا�Kطــــي ال2ــــسيط   الختبــــار =ــــذه Simple Linear Regressionتــــم إجــــراء تحليــــل �نحـ
) متغ1ـ� مـستقل(عالقـة التـأث�1 املباشـر بـ1ن الـسعادة OـH بNئـة العمـل الفرضية، والتحقيق HO طبيعـة 

 BCDاملؤســـــ Fع(والتم1ـــــyمتغ1ـــــ� تـــــا( F1ـــ8 الت|بـــــؤ بـــــالتم تـــــھ عsــ ــــدار وقد ر، وºعـــــرف صـــــالحية نمـــــوذج �نحـ
  .   أ=م النتائج7لاملؤسBCD ضمن =ذه العالقة، و�ت'ý من اJKدو 

 أثــــر الــــسعادة OــــH بNئــــة العمــــل OــــH التم1ــــF املؤســــBCD؛ إذ أظXــــرت نتــــائج 7لي�بــــ1ن مــــن اJKــــدو 
التحليــل �حـــصا�ي وجـــود تـــأث�1 ذي داللـــة إحـــصائية للـــسعادة OـــH بNئـــة العمـــل OـــH التم1ـــF املؤســـBCD؛ 

تباطية موجبة ومتوسطة  فيما جـاء ). α  ≥0.05(ً، ودالة إحصائيا )R=0.556(رحيث �انت العالقة �
Rمعامل التحديد 

ه 0.31يمـة  بق2  مـن التغ1ـ� OـH التم1ـF املؤسـBCD بجامعـة Gم1ـ�ة ٪31ر؛ أي أن مـا قـد
ة ب|ـت عبــد الـرحمن نــاتج عـن الــسعادة OـH بNئــة العمـل جــة التـأث�1 . رنـو ؛ 0.556 قيمــة βروقــد بلغـت د

ف  �ـــادة بمقـــدار وحـــدة واحـــدة OـــH �=تمـــام بالـــسعادة OـــH بNئـــة العمـــل وuvيئـــة الظــــر وبمع£ـــ® أن �ـــل  ز
�ـادة بمقـدار املواتية لXا   ا��ـسو�ة Fوتؤكـد قيمـة .  OـH التم1ـF املؤسـ0.556BCDزتؤدي HO املتوسط إ89 

تھ ع8s الت|بـؤ بمـستو�ات التم1ـF املؤسـBCD؛ حيـث بلغـت   وâـH 19.672رصالحية نموذج �نحدار وقد
ى، ودالة إحصائيا عند مستو الداللة )3.92(أك¯� من قيم©uا اJKدولية  ًα ≤ 0.05 . كما بلغـت قيمـةT 

ى، ودالـة إحـصائيا عنـد مـستو الداللـة )1.980( وHâ أك¯� من قيم©uا اJKدوليـة 4.217ا��سو�ة  ًα ≤ 
فــض الفـرض الــصفر وقبــو الفـرض البــديل القائــل بوجـود عالقــة تــأث�1 إيجابيــة . 0.05 لوعليـھ تــم  ي ر

BCDاملؤس F1ئة العمل والتمNب HO مباشرة ب1ن السعادة  .  

ه ¸ـــسلط الـــضوء عsـــ8 دو ا رو=ـــذا بـــدو uïـــا OـــH التـــأث�1 عsـــ8 أداء ر ر�Kيـــاة OـــH م�ـــان العمـــل وتجا
ن yسعادة أك¯� . Gفراد وتمF1 املنظمة �اديميو الذين ¸شعرG تحديدا، يميل القادة �Ýوو�ش�ل أك ن ً

BCDاملؤسـ Fـ8 مــن التم1ـsــم إ9ـ8 �بـالغ عــن مـستو�ات أعXم�ـان عمل HـO. و=ــذه الن�يجـة يمكـن تفــس�1=ا 
 تتعلـــق بـــتخلص الفـــرد مـــن الظـــوا=ر النفـــسية الـــسلبية املتطرفـــة، عsـــ8 أن الـــسعادة OـــH بNئـــة العمـــل

  7لجدو 

= ن (ادة OـــH بNئــة العمـــل OــH التم1ـــF املؤســBCD لJÆامعـــة نتــائج تحليـــل �نحــدار ا�Kطـــي ال2ــسيط لتـــأث�1 الــسع
116( 

Model  ANOVA Coefficients  
  

R  R2  DF  F  Sig.*  β  T  Sig.*  

  1  �نحدار

  114  ا�Kطأ
 F1التم

BCDاملؤس  
0.556  

0.3
1  

Hs115  الك  

19.67  0.000  0.556  4.217  0.000  

Note. * = p ≤ 0.05    
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ه برابطة عاطفية قو�ة وتناغم مع املنظمة ال¬ـB ¸عمـل فuÕـا و=ـذه ا�Kالـة تقـود الـ�éص إ9ـ8 . روشعو
لية لديــھ وانـدماج فكــر عــاطفي ونمــو الـوالء وحــس املــسؤ ومــن املنطقـي أن مثــل =ــذه املــشاعر مــن . ي

ح العمل  واح��امھ و�ل�Fام العاH9 بتحقيق مس©uدفاتھ، بـل وخلـق جـو مـن وشأuÍا أن ºسXم HO بث ر
F1جيا نحو تحقيق النجاح والتم ًالتنافسية البناءة داخليا وخا عـالوة عsـ8 أن ÇGـ�اص الـسعداء . رً

جية لNست  ضا عن وظائفXم، و�ؤدو أعمالXم بتفان، بل من املر�ý أن يقوموا بمXام خا  �Ýر=م أك نر
مال�uـم، و. ضمن متطلبات عملXم زاملوظفو السعداء يتلقو مز�ـدا مـن الـدعم �جتمـاHÌ مـن قبـل  ً ن ن

و�ميلــو إ9ــ8 اســتخدام نqــp أكÝــ� ºعاونــا مــع Éخــر�ن
ً كمــا أuÍــم أقــل مــن غ1ــ�=م OــH ســلوكيات العمــل . ن

ة املــــشا�ل، وإخفــــاء املعرفــــة، وغ�1=ــــا د، إثــــا ـــاع، و=ــــدر املــــوا رالــــسلبية، مثــــل التغيــــب، و�نقطـ وâــــH . ر
 تحقيـق مز�ــد مـن النجــاح OـH حيــاuvم املXنيـة وºــسXم OـH تم1ــF -بـال شــك- الNــس�1 خـصائص تجعــل مـن

  .منظماuvم

اسات وأعمال سابقة -yش�ل �امل- وتتفق ن�يجة =ذه الفرضية  مثل، (ر مع نتائج Tشرت لد
Bataineh, 2019 ؛Boehm & Lyubomirsky, 2008 ،ي  ,Salas-Vallina؛ 2018ر؛ املعايطــة، ا�Kمــو

تبــاط الــسعادة ب|تـائج عمــل متنوعــة، وOــH مقــدم©uا النجــاح والتم1ــF، وال¬ـB قــدم) 2017 رت أدلــة عــن ا
  .وشيوع �بداع و�بت�ار HO املنظمة

�ــاديBl تم1ــFا مؤســسيا أعsــH3:(  8(الفرضـية الثالثــة G لـدى القائــد H9اء العــاطفي العــا�ًيــوفر الــذ ً

  .لJÆامعة

ـــدار ا�Kطــــي ال2ــــسيط   الختبــــار =ــــذه Simple Linear Regressionتــــم إجــــراء تحليــــل �نحـ
�اديمية G اء العاطفي لدى القيادات�الفرضية، والتحقيق HO طبيعة عالقة التأث�1 املباشر ب1ن الذ

تــــھ عsــــ8 )متغ1ــــ� تــــاyع(والتم1ــــF املؤســــBCD ) متغ1ــــ� مــــستقل( ر، وºعــــرف صــــالحية نمــــوذج �نحــــدار وقد
  .   أ=م النتائج8لالت|بؤ بالتمF1 املؤسBCD ضمن =ذه العالقة، و�ت'ý من اJKدو 

�اديميـــة OــــH التم1ـــF املؤســــBCD 8لي�بـــ1ن مــــن اJKـــدو G اء العــــاطفي لـــدى القيــــادات� أثــــر الـــذ
لJÆامعة؛ إذ أظXرت نتائج التحليل �حصا�ي وجود تأث�1 ذي داللة إحـصائية للـذ�اء العـاطفي لـدى 

 HO اديمية�G تباطية موجبة ومتوسطة القيادات رالتمF1 املؤسBCD لJÆامعة؛ حيث �انت العالقة �
)R=0.510( ودالـة إحـصائيا ،ً)0.05≤  α .( فيمــا جـاء معامــل التحديـدR

ه 0.26 بقيمــة 2 ر؛ أي أن مـا قــد
ة ب|ت عبد الـرحمن نـاتج عـن الـذ�اء العـاطفي 26٪ ر من التغHO �1 التمF1 املؤسBCD بجامعة Gم�1ة نو

  8لجدو 

 BCDاملؤسـ Fالتم1ـ HـO اديمية�G اء العاطفي لدى القيادات�نتائج تحليل �نحدار ا�Kطي ال2سيط لتأث�1 الذ
 )116= ن (لJÆامعة 

Model ANOVA Coefficients  
 

R  R2  DF  F  Sig.*  β  T  Sig.*  

  1  �نحدار

  114  ا�Kطأ
 F1التم

BCDاملؤس  
0.510  0.26  

Hs115  الك  

11.08  0.000  0.510  3.107  0.000  

Note. * = p ≤ 0.05
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�اديميةلدى القيادG جة التأث�1 . ات �ادة بمقدار وحدة 0.510 قيمة βروقد بلغت د ز؛ بمع£® أن �ل 
�ـادة  �اديميـة تـؤدي OـH املتوسـط إ9ـ8 G اء العـاطفي وتنميتـھ لـدى القيـادات�زواحدة HO �=تمام بالذ

تـــھ عsـــ8 الت|. OـــH التم1ـــF املؤســـBCD لJÆامعـــة 0.510بمقـــدار  بـــؤ روتؤكـــد صـــالحية نمـــوذج �نحـــدار وقد
 وâـــH أك¯ـــ� مـــن قيم©uـــا 19.672 ا��ـــسو�ة وال¬ـــB بلغـــت Fبمـــستو�ات التم1ـــF املؤســـBCD لJÆامعـــة قيمـــة 

ى، ودالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو الداللــة )3.92(اJKدوليــة  ًα ≤ 0.05 . كمـــا بلغـــت قيمـــةT ة�ا��ـــسو 
ى، ودالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو الداللـــة )1.980( وâـــH أك¯ـــ� مـــن قيم©uـــا اJKدوليـــة 4.217 ًα ≤ 0.05 .

فض الفرض الصفر وقبو الفرض البديل القائل بوجود عالقة تأث�1 إيجابيـة مباشـرة  لوعليھ تم  ي ر
�اديمية والتمF1 املؤسBCD لJÆامعةG اء العاطفي لدى القيادات�  .ب1ن الذ

ـــن تفـــــس�1 =ـــــذه الن�يجـــــة OـــــH ســـــياق علـــــم الـــــنفس؛ حيـــــث ¸ـــــستطيع ÇGـــــ�اص الـــــذين  و�مكـ
uvـا سـواء نيتمتعو بمستو�ات عالية من الذ�اء اك �نفعـاالت والعواطـف وفXمXـا وإدا ً العـاطفي إد ر ر

نالذاتيــة أو املتعلقــة بـــاآلخر�ن، وإذا مــا �ـــان =ــؤالء ÇGــ�اص يحتلـــو مراكــز قياديـــة OــH منظمـــاuvم، 
اuvم القيادية وتحفF1 تاyعuÕم،  ات الرئNسة لتعز�ز قد ات ¸عد أحد �عتبا رفإن امتالكXم لXذه املXا ر ر

  . ل الداعم لتحقيق النجاح والتمF1 ملنظماuvموuvيئة مناخ العم

وقـــد تـــم إثبــــات العالقـــة بــــ1ن الـــذ�اء العــــاطفي وGداء التنظيlـــB والنجــــاح OـــH العمــــل وGداء 
اسـات سـابقة  ن، (رالـوظيفي بواسـطة د ؛ Baczynska & Thornton, 2017؛ 2020ومثــل، م�Æـم وآخـر

Bozionelos & Singh, 2017 ؛Cote & Miners, 2006 ؛Farnia & Nafukho, 2016 ؛O’Boyle et al., 
، وتؤكــد ) Wong & Law, 2002؛Suganthi & Kuppusamy, 2021؛ Pekaar et al., 2018؛ 2011

اسة ا�Kالية =ذه النتائج، وتضيف إ89 =ذه Gدبيات من خالل تركF1=ا ع8s اختبار تأث�1 الذ�اء  رالد
HO و�ش�ل خاص ،F1املتم BCDداء املؤسG HO العاطفيH9مؤسسات التعليم العا  .  

اســـات ســابقة  روإجمــاال، تتفــق ن�يجـــة =ــذه الفرضـــية مــع النتـــائج ال¬ــB توصـــلت لXــا د
ً

مثـــل، (
Druskat, et al., 2013 ؛Kren & Sellei, 2021 ؛Suganthi & Kuppusamy, 2021 ( 8ت إ9ــ روال¬ـB أشـا

ن عsـــ8 يتــأث�1 الــذ�اء العــاطفي عsـــ8 التم1ــF التنظيlــB، وأن القــادة ذو الـــذ�اء ا ولعــاطفي العــاH9 قــادر
كمـا أن امـتالك القـادة ألنـواع أكÝــ� . قالتفـو OـG Hداء، والـذ=اب بمنظمـاuvم إ9ـ8 أعsـ8 مراتــب النجـاح

 F1مة للموظف1ن نحو التمXف عمل إيجابية ومل   ).Bass, 1990(ومن الذ�اء، ¸ساعد=م HO بناء ظر

ثالثا
ً

التـأث��ات املباشـرة وغ�ـ� (الوسـيط رنتائج �جابة عن الـسؤال املتعلـق باختبـار الـدو : 
اسة، ) املباشرة =ل يوجد تأث�1 غ�1 مباشر للذ�اء العاطفي  ":والذي ينص ع8sرب�ن متغ��ات الد

�اديميـة OــH التم1ـF املؤســBCD لJÆامعـة مــن خـالل الــدو الوسـيط للــسعادة OـH بNئــة G رلـدى القيــادات
ة ب|ــت عبــد الــرحمن؟ ة عــن =ــذا الــسؤال، تــم اختبــار الفرضــية ولإلجابــ". رالعمــل بجامعــة Gم1ــ�ة نــو

اســة  اســة، وفيمــا يsــH عــرض ) H4(رالراyعــة للد روا�Kاصــة yعالقــة التــأث�1 غ1ــ� املباشــر OــH نمــوذج الد
  . أل=م نتائج =ذه �ختبار

ــة  ــية الراXعـــ ـــدى القائـــــد  :)H4(الفرضـــ ـــة العمـــــل تـــــأث�1 الـــــذ�اء العـــــاطفي لــ ــز الـــــسعادة OـــــH بNئــ زºعـــ
CDاملؤس F1التم HO Blادي�GامعةJÆل B  .  

 للكـشف عـن عالقـة التـأث�1 غ1ـ� املباشـر بـ1ن Path Analysisتـم إجـراء اختبـار تحليـل املـسار 
�اديميــة G اء العــاطفي للقيـادات�مــن ) متغ1ـ� تــاyع)والتم1ــF املؤسـBCD لJÆامعــة ( متغ1ـ� مــستقل(الـذ

  .   �ختبار أ=م نتائج =ذا9لو�ت'ý من اJKدو ). متغ�1 وسيط(خالل السعادة HO بNئة العمل 



 
  نمذجة العالقات السببية بين الذكاء العاطفي والسعادة في بيئة العمل

  ...والتميز المؤسسي من خالل عينة من القيادات األكاديمية بجامعة 
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 نتائج تحليل املسار للتأث�1ات املباشرة وغ�1 املباشرة، حيث يت'ý أن 9لي�ب1ن من اJKدو   
�اديميـــة يـــؤG اء العـــاطفي لـــدى القيـــادات�ًثر تـــأث�1ا غ1ـــ� مباشـــر OـــH التم1ـــF املؤســـBCD مـــن خـــالل الـــذ

ىو=ـو دال إحـصائيا عنـد مـستو الداللـة . 0.366السعادة HO بNئـة العمـل بمعامـل بلـغ  ًα ≤ 0.05 . كمـا
OــــH بNئــــة العمـــل اJKــــامHI ضــــمن =ــــذه العالقــــة âــــH وســــاطة  أن نـــوع الوســــاطة ال¬ــــB تؤد,uــــا الــــسعادة 

فـض الفـرض الـصفر . لك التـأث�1 غ1ـ� املباشـرجزئيـة، وذلـك لداللـة التـأث�1 املباشـر وكـذ يوعليـھ تـم  ر
لوقبــو الفــرض البــديل القائــل بوجــود عالقــة تـــأث�1 إيجابيــة غ1ــ� مباشــرة بــ1ن الــذ�اء العــاطفي لـــدى 

�اديميــــة والتم1ــــF املؤســــBCD مــــن خــــالل الــــسعادة OــــH بNئــــة العمــــلG فــــإن . القيــــادات ، ة أخــــر ىو�عبــــا ر
�ــــاديO BlــــH التم1ــــF املؤســــBCD زالــــسعادة OــــH بNئــــة العمــــل ºعــــز تــــأث�1 الــــG اء العــــاطفي لــــدى القائــــد�ذ

عالوة ع8s ذلك، أكدت نتائج تحليل املسار التأث�1ات املباشرة ال¬ـB سـبق التوصـل إلuÕـا OـH . لJÆامعة
الذ�اء العاطفي والسعادة HO بNئة (و�ش�ل عام، جاءت جميع عالقات التأث�1 املباشر . موضع سابق

ال¬ـB تـضم¦uا ) لعمـل والتم1ـF املؤسـBCD، الـذ�اء العـاطفي والتم1ـF املؤسـBCDالعمل، السعادة HO بNئـة ا
فيمـا بلغـت قيمـة التـأث�1 .  عsـ8 ال��تNـب0.510، 0.556، 0.658النموذج موجبة و�معـامالت تـأث�1 بلغـت 

 Hs0.876الك.  

وللتحقق من مالءمة البيانات للنموذج، تم استخراج عـدد مـن مؤشـرات مطابقـة النمـوذج 
Model-indicators Fit Data . ــاي� ا��ــسو�ة إ9ــ8 قيم©uــا اJKدوليــة قيمــة χ2وقــد بلغــت Tــسبة مر�ــع 

جـة حر�ـة 0.000 ق ) α ≤ 0.05(ً، وâـH غ1ـ� دالـة إحـصائيا df = 0ر عنـد د وممـا ¸ـش�1 إ9ـ8 عـدم وجـود فـر
ـــن  بــــ1ن مــــصفوفة التبــــاين املـــــش��ك للنمــــوذج، ومــــصفوفة التبــــاين املـــــش��ك للبيانــــات، و�التــــاH9 يمكــ

ـــرات . sــــ8 نجــــاح النمــــوذج وتطابقــــھ مــــع بيانــــات العينــــة املــــستخدمةا�Kكــــم ع كمــــا ظXــــرت قــــيم مؤشـ
ط، حيــث حــاز مؤشــر حــسن املطابقـــة Absolute fit Indexاملطابقــة املطلقــة  ) GFI(و محققــة للـــشر

Goodness of Fit Index  ب رع8s قيمة الواحد ال�êيح، أما مؤشر جذر متوسط مر�عات خطأ التقا
)Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA ف�انـت قيمتـھ مـساو�ة للـصفر؛ العتماد=ـا 

أمــا . عsــ8 قيمــة مر�ــع �ــاي املــساو�ة للــصفر، و=ــذا يــدل عsــ8 مطابقــة النمــوذج للبيانــات yــش�ل جيــد
/ ي، فقـــد حـــاز مؤشـــر املطابقـــة املعيـــارIncremental Fit Index (IFI(مؤشـــرات املطابقـــة امل�Fايـــدة 

   9لجدو 
اسة    )116= ن (رنتائج تحليل املسار لعالقات التأثHO �1 نموذج الد

  نوع التأث�1
Effect Type  

ات التأث�1ات   رمسا
Effects Paths  

معامل 
  التأث�1

  قيمة
CR  

 الداللة
Sig 

ـــــــــــــــ  الذ�اء العاطفي ــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ   >ـــ
O السعادة H

  بNئة العمل
0.658  13.861  0.000*** 

السعادة HO بNئة 
  العمل

ـــــــــــــــ ــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ   >ـــ
 F1التم

BCDاملؤس  
0.556 7.512  0.000*** 

  مباشر

Direct  

ـــــــــــــــ  الذ�اء العاطفي ــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ   >ـــ
 F1التم

BCDاملؤس  
0.510  4.614  0.017* 

  غ�1 مباشر

Indirect  
  الذ�اء العاطفي

السعادة 
HO بNئة 
  العمل

 F1التم
BCDاملؤس  

0.366  4.005  0.026* 

* = p ≤ 0.05 *** = p ≤ 0.00, Note. CR = Critical ratio, 
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 HــــIالطبي)NFI (Normal Fit Index ـــر املطابقـــــة ـــد الـــــ�êيح، فيمـــــا حقـــــق مؤشــ  عsــــ8 قيمـــــة الواحــ
نـة  وâـH قر�بـة مـن الواحـد الـ�êيح وأعsـ8 0.973 قيمـة CFI (Comparative Fit Index(ال|ـس2ية /راملقا

لو=ذا ¸ش�1 إ89 املطابقـة مـع النمـوذج الـس2ب، و�التـاH9 يمكـن القـو ). 0.95(من ا�Kد GدTى للمحك 
�ح للعالقــــات الــــسب2ية بــــ1ن الــــذ�اء العــــاطفي والــــسعادة OــــH بNئــــة العمــــل والتم1ــــF بــــأن النمــــوذج املق�ــــ

اســـــة ـــع بيانـــــات الد اســـــة املالئـــــم 2والـــــش�ل . راملؤســـــBCD حقـــــق مالءمـــــة جيـــــدة مــ ر يوðـــــý نمـــــوذج الد
  .  واملستخدم HO تحليل فرضياuvا

  2شCل 

 نموذج الوساطة املالئم

  
لواس�نادا إ89 ما سبق، يمكن القو بـأن الـذ�اء ال فـع مـن ً �اديميـة G رعـاطفي لـدى القيـادات

=م بالـسعادة OـH بNئــة العمـل، وذلـك مـن خــالل مقـاوم©uم لألف�ـار والظـوا=ر الــسلبية  رمـستو شـعو ى
ابــط إيجابيــة قو�ــة مــع اJKامعــة ومــن ثــم فــإن ºــش�ل مــستو�ات عاليــة مــن . ووالــتخلص م¦uــا، و�نــاء ر

=ا-السعادة HO بNئة العمل، أدت    . F املؤسBCD لJÆامعة إº 89عز�ز التم1-ربدو

=ــذه الن�يجـــة تقـــدم نظـــرة ثاقبـــة أل=ميـــة الـــسعادة OـــH بNئـــة العمـــل اJKـــامHI، وتؤســـس أدلـــة 
�ط الـذ�اء العـاطفي بـالتمF1 املؤسـBCD مـن خـالل توسـطXا   HO مXا امل= رلدو  OـH عالقـة -yـش�ل جز�ـي-ر

سعادة ودعمXـا OـH بNئـة التأث�1 بي¦uما؛ بمع£® أنھ يمكن ºعز�ز =ذا التأث�1 من خالل uvيئة مقومـات الـ
  . العمل

ـــادات  و�ـــــش�ل عـــــام، فـــــإن اJKمـــــع بـــــ1ن املـــــستو�ات العاليـــــة مـــــن الـــــذ�اء العـــــاطفي لـــــدى القيــ
 Bئــة العمــل؛ ¸ع£ــNب HــO وتحــسن مركز=ــا -ًضــمنيا-والــسعادة BCDاملؤســ Fتحقيــق املنظمــة ملعــاي�1 التم1ــ 

ًالتنافــBCD محليـــا وعامليـــا اســـة ا�Kاليـــة توســـع و=كــذا، فـــإن عالقـــة الوســاطة ال¬ـــB كـــشفت ع¦uــا. ً ر الد
 ,Bozionelos & Singh؛ Bataineh, 2019؛ Baczynska & Thornton, 2017مثـل، (البحـث الــسابق 

؛ Salas-Vallina, 2017؛ Pekaar et al., 2018؛ Kren & Sellei, 2021؛ Farnia & Nafukho, 2016 ؛2017
Suganthi & Kuppusamy, 2021 (اء العــاطفي الــذي كــشف عــن تــأث�1ات مباشــرة للــذ�مــن جانــب، -

كما أنھ من .  º HOعز�ز أداء Gفراد ونجاح املنظمات وتمF1=ا-والسعادة HO بNئة العمل من جانب آخر
ــــادات  ــــدى القيـــ ـــــاطفي لـــ ـــذ�اء العــ ـــز الــــ ات ال¬ـــــــB تتخـــــــذ=ا اJKامعـــــــات لتعز�ــــ راملتوقـــــــع أن تج£ـــــــB املبـــــــاد

�اديمية، والسعادة HO بNئة العمل فوائد G-س فقطNاملقـام -ًأيـضا- ولكن  لألفراد،-ل HـO امعـاتJÆل 
  .لGو



 
  نمذجة العالقات السببية بين الذكاء العاطفي والسعادة في بيئة العمل

  ...والتميز المؤسسي من خالل عينة من القيادات األكاديمية بجامعة 
  امديعم�� بن سفر عم�� الغ/ د
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اسات املستقبلية   :رالقيود والد

اسـة تقـدم نتـائج قيمـة، إال أuÍـا ال تخلـو مـن القيـود أوال، جميـع . رع8s الرغم من أن =ذه الد
ً

اســـة مـــن العنـــصر ال|ـــسا�ي؛ yـــس2ب �ـــو اJKامعـــة Tـــسائية، عـــالوة عـــن إم�انـــات  ناملـــشارك1ن OـــH الد ر
نلذلك قد ال ت�ـو النتـائج ذات صـلة وتطـابق �امـل مـع واقـع اJKامعـات . فر�دةاJKامعة املتقدمة وال

اســـــة ـــ�ات الد ـــة مـــــا يتعلــــق م¦uـــــا بمـــــستو�ات متغ1ـ ، وخاصــ ـــر رGخـ و�التـــــاH9 ال يمكــــن ºعمـــــيم النتـــــائج . ى
ا كب1ـــ�ا OــH تحديــد املــشاعر وºـــشكيل  ًا�Kاصــة بمــستو =ــذه املتغ1ـــ�ات؛ نظــرا ألن اJKــ|س يــؤدي دو ًر ً ى

ٍأيــضا �م�انـــات العاليـــة املتاحــة لJÆامعـــة ºــسXم OـــH تحقيـــق مز�ــد مـــن الـــسعادة الــسلوك الفـــردي، و
BCDاملؤسـ Fاســة ل�ـشمل جامعــات ومجتمعـات بحثيــة . والتم1ـ روقــد يوسـع البحــث املـستقبHs =ـذه الد

ـــأثy �1عـــــض املتغ1ـــــ�ات املعدلـــــة  اســــة تــ فXـــــا، أو بد ـــH خصائـــــصXا وظر ـــر ت�بـــــاين Oــ رأخـ و  Moderatorى
variables .عـــرفº ت�ـــافؤ القيـــاس عـــالوة عـــن Measurement Invariance ـــذاXو و�نـــاث ل�ر بـــ1ن الـــذ

  .النموذج

�مــا ت�ــو عمليــة القيــاس  اســة باســتخدام تــصميم بح.ــB عرÒــBC، و نثانيــا، أجر�ــت =ــذه الد ر ر ً

ا  ئـــة أخـــر مثــل العمـــل عsـــ8 -وخاصــة التم1ـــF املؤســـBCD-لــبعض متغ�1اuvـــ ف عوامــل طا ى تــأثرت بظـــر ر و
Blـــادي�G لــ. متطلبــات �عتمــاد H9اليــة باســـتخدام تــصميم بحــث طـــو�Kاســة ا رذلك فــإن توســـيع الد

  . ًسيدعم مز�دا من ºعميم النتائج وتأكيد=ا

ًأخ1ـ�ا، عsــ8 الــرغم مــن اتخــاذ yعـض �جــراءات لــضمان صــدق املــشارك1ن، إال إن اســتخدام 

نالبيانـــات أحاديـــة املـــصدر يث1ـــ� مخـــاوف التح1ـــF؛ yـــس2ب املـــشارك1ن الـــذين يرغبـــو OـــH ا�Kفـــاظ عsـــ8 
Hـ�u¦ـش�ل مy ةFم متح1ـuvم أو ت�و إجابـاuvإجابا HO ساقºاتخـاذ . ن� Hsوعليـھ يمكـن للبحـث املـستقب

نمز�د من العناية لتحقيق حماية أع8s ضد =ذه املشكالت، وقد ي�و ذلك بفصل قياس املتغ�1ات، 
  .ىأو باستخدام منا/p أخر مثل أساليب البحث النوHÌ أو ا��تلط

اسة   :رتوصيات الد

تماشيا
ً

ه متغ1ـ�ا مXمـا يمكـن أن  اسات السابقة ال¬B ناقشت الذ�اء العاطفي باعتبـا ً مع الد ً ر ر
اســة  ريلقـى مز�ــدا مـن �=تمــام والبحـث حــو الطــر ال¬ـB يــؤثر uïـا عsــG 8داء املؤسـBCD، قــدمت الد ق ل ً

=ا لطبيعة الدو الوسيط الذي تؤديھ  را�Kالية إضافة جديدة لألدب HO =ذا ا�Jال من خالل اختبا ر
سعادة HO بNئة العمل ضمن عالقة تأث�1 الذ�اء العاطفي HO التمF1 املؤسBCD، وخلصت HO نتائجXـا ال

ًوتأسNــسا عsـــ8 =ـــذه النتـــائج واملراجعـــة . إ9ــ8 دعـــم جميـــع فرضـــيات العالقــات املباشـــرة وغ1ـــ� املباشـــرة

  : لألدب السابق يوBC0 الباحث بما يأºي

ة وجـــــود تـــــدخالت مخططـــــة لتحـــــس1ن الـــــذ�اء العـــــاطف  - �اديميـــــة OـــــH ورضـــــرG ي لـــــدى القيـــــادات
�2ية متخصصة اتھ؛ من خالل برامج تد راJKامعات السعودية، وإكساuïم مXا  . ر

رأ=مية �ع��اف بدو السعادة HO بNئة العمل، وتأكيد=ا yش�ل خاص ضمن ثقافة اJKامعات،  -
 .والعناية بتعز�ز جميع ممكناتھ

-  p/ــــاطفي ضـــــمن املنـــــا �ب OـــــH كفـــــاءة الـــــذ�اء العـ ــــادات ردمـــــج التـــــد ̄ـــــ�امج إعـــــداد قيــ اســـــية ل رالد
اسات العليا راملستقبل ع8s مستو الشXادة اJKامعية والد  .ى

العمل عsـ8 تطبيـق معـاي�1 التم1ـF الـدوO H9ـH اJKامعـات الـسعودية؛ لـضمان التنافـسية العامليـة  -
ة التعليم تحقق العدالة ل�ل اJKامعات ا رمن خالل خطة إس��اتيجية مركز�ة ع8s مستو و ز  .ى
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