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 دراسه ميدانيه في البنوك التجاريه االردنيه االستراتيجيه:في القياده  وأثرهالذكاء العاطفي 
 الطالبه:اعداد 

 ندى طاهر محمود السامرائي 
  اشراف:

 د.محمد ذيب المبيضين
 الملخص

 ،الذكاء العاطفي كمتغير مستقل من خالل )فهم الذات اثرعلى التعرف هدفت هذه الدراسة الى 
ل ( في القيادة االستراتيجيه كمتغير تابع من خالالوعي االجتماعي ،المهارات االجتماعيه ،ادارة الذات

 الرقابه االستراتيجيه(. ،الممارسات االخالقيه ،س المال البشري أتطوير ر  ،)التوجه االستراتيجي
حجم  حيث بلغ ،بنك (13) هاالدراسه الحالية في البنوك التجاريه االردنيه والبالغ عدده طبقت و 

( فردا ونظرا لصغر حجم المجتمع وسهوله الوصول الى افراده تم اخذ المجتمع 366مجتمع الدراسه  )
وكان ،(366كامال كعينه بطريقة المسح الشامل وشملت مديري االدارة العليا والوسطى والبالغ عددهم )

م االستبانه كاءداة رئيسه للدراسه من وتم استخدا ،استبانات (316) للتحليل عدد االستبانات الصالحه
اجل جمع المعلومات ومن ثم تحليلها بمجموعه من االساليب االحصائيه وهي )المتوسطات الحسابية 

وتم  ،كرونباخ الفا للثبات (،تحليل االنحدار الخطي المتعدد باالسلوب المتدرج ،واالنحرافات المعيارية ،
صدق العاملي التوكيدي في تحليل مسار ال( للتاءكد من 22( اصدار )AMOSاستخدام برنامج )

 البيانات .
المهارات ،اداره الذات ،اظهرت نتائج الدراسه ان هناك اهتمام بالذكاء العاطفي )فهم الذاتد وق

من وجهة نظر مرتفع المستوى  حيث جاءالوعي االجتماعي( في البنوك التجاريه االردنية ،االجتماعية
اهتمام بجميع ابعاد المتغير التابع من  بينت ان هناك ،القيادة االستراتيجيةمن حيث  .عينة الدراسةافراد 

من وجهة نظر افراد عينة  مرتفعه المستوى  حيث جاءتقبل البنوك التجاريه االردنيه في عمان 
 .الدراسه

اء العاطفي في وعند اجراء اختبار االنحدار المتعدد تبين وجود اثر ذو دالله احصائية للذك
 القياده االستراتيجيه في البنوك التجارية االردنيه .

بالذكاء العاطفي وممارساته واعطائه االولوية في  أكثرالهتمام ضرورة اوقد اوصت الدراسة ب
 االستراتيجيه.المديرين المنوط بهم صنع القرارات العمل االداري وضرورة تنميه قدرات ومهارات 

 .ةالبنوك التجاريه االردني ،القياده االستراتيجية ،الذكاء العاطفي الكلمات المفتاحيه:
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Abstract 

 

This study aimed to know the impact of emotional intelligence as an independent 

variable (self- awareness, self – management, social skills, and social awareness) in 

strategic leadership as a dependent variable (strategic orientation, human resource capital 

development, eithical practices, and strategic control). 

The current study applied on Jordanian Comercial banks that counts (13) banks, the 

population size equals (366) individual and because the small size of the population and 

ease and accessibility to its members, the whole population was chosen as a sample in a 

means of comperehensive survey and has included top and medium managers that count 

(366) individual. The number os questionnaires that were valid for analysis were (306) 

questionnairs. The questionnaire survey was the main tool for data collection and analysing 

it by using a set of statistical tests as(avaerge, standard deviation, Simple Regression, 

Multiple Regerssion, Stepwise Regression, and CronBach Alpha) and using AMOS 

Software version(22) to test Confirmatory factor anlysis for analysing path coefficents.    

The research results revealed that the jordanain commercial banks care about the 

emotional intelligence (self- awareness, self – management, social skills, and social 

awareness) and came in high level from the view points of research sample. 

In terms of strategic leadership, the results showed that there was careing about all 

the dimensions of the dependent variable and the average came high from the research 

sample point of view. When the multipe regression was done, the results showed that there 

is a significant statistical impact for emotional intelligence on strategic leadership. 

 The study recommend that  Jordanian commercial banks should pay more attention 

to Emotional Intelligence and its practices and should give it priority in managerial work 

and the necessity to develop the managers capabilities and skills especially who are 

involved in strategic decesions.   

Keywords: Emotional Intelligence, Strategic Leadrship, Jordanain Commercial 

Banks. 
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 الفصل االول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 عرض لخلفية الدراسة وموضوعها ويركز على مبحثين رئيسيين هما: هذا الفصل الىيهدف 

عرض مقدمة الدراسة، مشكلة الدراسة، اسئلة الدراسة، فرضياتها وأهدافها، بيان ألهمية 
 الدراسة، أنموذج الدراسة.

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية، تعيين حدود الدراسة، ومحددات الدراسة. رضع

 

 محتويات الفصل االول(:1-1الشكل رقم )

 المقدمة:(0-0)

على مر العصور ال تعتمد على ما يمتلكه ابنائها من معارف وقدرات ومواهب في ان حضارات االمم 

مجال معين في وقت معين بل أن االهم من ذلك هو مدى استمرارية هذه المواهب والقدرات الذكيه 

اهداف الدراسة مشكلة الدراسة المقدمة

اهمية الدراسة
نموذج الدراسة 

االفتراضي
اسئلة الدراسة 

وفرضياتها

محددات الدراسة حدود الدراسة
مصطلحات 
هاالدراسة وتعريفات
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وتشعبها والقدرة على تطويرها بشكل مستمر من خالل توفير البيئة المناسبة التي تضمن نموها 

  واقع العملي بدال من االكتفاء بها كمعرفة نظرية ال تؤدي إلى منفعة البشرية جمعاء.وتوظيفها في ال

وتزداد الحاجه الى كمية ونوعية هذه المواهب والكفاءات مع ازدياد التغيرات الحاصلة في بيئة األعمال 

ئن. فبيئة األعمال المتغيرة والثورات التكنولوجية  المتعاقبة والتغيرات المستمرة في حاجات ورغبات الزبا

المتغيرة تتطلب مهارات ومعارف متغيرة ومتنوعه تختلف تماما عن العمل في ظل ظروف بيئة األعمال 

المستقرة. فالذكاء العاطفي يعتبر واحد من أهم  المهارات الواجب امتالكها من قبل المديرين والعاملين 

جاح في بيئة العمل المتغيرة التي تتصف فيالبنوك والشركات والمؤسسات العامة  لضمان البقاء والن

بالمنافسه العالمية وانتشار الشركات متعددة الجنسية التي غزت تقريبا كافة إرجاء المعمورة.ويعتبر 

للعاملين وبناء منظمه ناجحه من   القيادية المهارات وتطوير لتنمية الذكاء العاطفي متطلبا اساسيا 

ين القادرين على إدارة مشاعرهم يكونون قادرون على تقديم أداء فالعامل خالل بناء فريق عمل فعال. 

مرتبط بشكل وثيق بالقرارات  العاطفي افضل مقارنة مع العاملين الغير قادرين على ذلك.  والذكاء

االستراتيجية، حيث يتطلب القرار االستراتيجي امتالك المديرين للمعرفة المالئمة للقرار للتوصل الى 

ة. ويتوقف نجاح القادة االستراتجيين على تحقيق أهداف منظماتهم لمدى امتالكهم النتائج المرجو 

لمهارات الذكاء العاطفي لتحقيق نوع من التوازن بين بيئة العمل المتغيرة والقرارات االستراتجية التي 

 تحدد نجاح المنظمة في المستقبل.

ة تنعكس من خالل القيم والقابليات والخبرات االستراتيجي ةة لقادتها ويفترض ان القيادآ هي مر  المنظماتو 

وتطلعات كبار مسؤوليها وفي النهاية يمكن االفتراض ان هذه القيادة تحاول تقديم تفسير وايضاح 

 (.Muzee & Bagire, 2016) االستراتيجيينلسلوك القادة 
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جزء من االهداف التي القيادة االستراتيجية تعتبر ذات اهمية كبرى لكافة المنظمات ابتداءًا من أن و 

يخفى ان تحقيق مثل هذه  تطمح كل منظمة فاعلة لتحقيقها هي في الواقع اهداف استراتيجية وال

االهداف يتطلب بالدرجة االولى توفر قيادة فاعلة التي توجه االفراد العاملين في المنظمة لتحقيق تلك 

فاعلية المنظمات على تحقيق  يناالستراتيجي ولتعزيز قدرة القادة Kitonga, 2016) ) االهداف

 بين للتمييز مهمة صفة اكثر بأنه( Goleman) وصفه الذي العاطفي الذكاء مصطلح ظهر وأهدافها،

 (.Taksic, et.al., 2009) القيادي التفوق  لدرجة وفقاً  وتصنيفهم القادة

 الضوء من مزيد إللقاء الدراسة هذه جاءت الموضوع، هذا تناولت التي العربية الدراسات لقلة ونظراً 

 في التجارية البنوك قطاع على وبالتطبيق االستراتيجية، القيادة في اثره ودراسة العاطفي الذكاء على

 الحياة بازدهار المباشر االرتباط ذات الحيوية القطاعات من كونه كبيرة، بأهمية يتمتع والذي االردن

 .وانعاشها االقتصادية

 مشكلة الدراسة: (0-8)

امر مهم النه يتطلب من الباحث الدقة في التشخيص ولهذا اعتمدت الدراسة مشكلة الدراسة ان تحديد  

 الحالية من مصدرين هما البعد المعرفي والبعد الميداني .

مثل ذكاء العاطفي لل الدراسات من التي توليها الكثير باألهميةالبعد المعرفي المتمثل 

( اال ان الدراسات العربية Training, 2010؛ Nwokah, 2009؛  (Goleman, 2001دراسة

ان هناك  (2114 ،حول هذا الموضوع حيث اكدت دراسة )علي والغالبيمازالت بحاجة الى المزيد 
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المتعلقة به وذلك لضعف بعض القيادات في مجال ادراك طبيعة العربية نقص واضح في الدراسات 

 العاملين وطرق التعامل معهم .

ان الذكاء العاطفي له تأثير مهم وواضح على التطوير الذاتي للمدير ولصفاته القيادية من خالل 

االنتاجية او في ممارساته الداعمة للسلوك االيجابي والتي يمكن مالحظتها وقياسها من خالل الزيادة 

 (.Lazovic, 2012زيادة العائدات )

من خالل المقابالت التي اجرتها مع عدد من  الباحثةمسته اما البعد الثاني فهو البعد الميداني والذي ل

على السؤال التالي في البنوك التجارية االردنية وجدت ان هناك فجوه معرفية من خالل طرحها  المدراء

 عينة من مجتمع الدراسة المقترح :

القادة هل ان ممارسات الذكاء العاطفي واستخدامه بالشكل الصحيح يساعد  ،في ظل البيئة المتغيرة

 المرجوة ؟على تحقيق االهداف االستتراتيجيين في البنوك 

دراسة اثر الذكاء العاطفي على القيادة تحليل نتائج المقابالت تبين أن هناك ضرورة ملحة لمن خالل  

عاطفي وتعميم تلك الممارسات التخاذ قرارات سليمة االستراتيجية لتطوير مهارات ممارسة الذكاء ال

 وعليه، يمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ة.حوصحي

هل هناك اثر للذكاء العاطفي )فهم الذات / ادارة الذات / الوعي االجتماعي / المهارات االجتماعية( 

أس المال/ الممارسات االخالقية / الرقابة على القيادة االستراتيجية )التوجه االستراتيجي/ تطوير ر 

 االستراتيجية( في البنوك التجارية االردنية؟
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 ومن خالل السؤال الرئيس يمكن صياغة االسئلة الفرعية التالية: 

 الوعي/  الذات ادارة/  الذات فهم) العاطفي للذكاء أثر يوجد هل: األول الفرعي السؤال

 االستراتيجي؟ التوجه في(  االجتماعية المهارات/  االجتماعي

 الوعي/  الذات ادارة/  الذات فهم)العاطفي للذكاء أثر يوجد هل: الثاني الفرعي السؤال

 .المال رأس تطوير في(  االجتماعية المهارات/  االجتماعي

 الوعي/  الذات ادارة/  الذات فهم) العاطفي للذكاء أثر يوجد هل: الثالث الفرعي السؤال

 االخالقية؟ الممارسات في(  االجتماعية المهارات/  االجتماعي

 الوعي/  الذات ادارة/  الذات فهم) العاطفي للذكاء أثر يوجد هل: الرابع الفرعي السؤال

 االستراتيجية؟ الرقابة في(  االجتماعية المهارات/  االجتماعي

 :الدراسة اهداف( 3-0)

 االستراتيجية القيادة في العاطفي للذكاء المحتمل االثر على التعرف محاولة في الدراسة هدف يتمثل

 :التالية االهداف تحقيق خالل من االردنية التجارية البنوك في

.التعرف على مستوى الذكاء العاطفي لدى العاملين في البنوك التجارية االردنية 

 يةفي البنوك التجارية االردنالتعرف على مستوى القيادة االستراتيجية لدى العاملين. 

 البنوك التجارية االردنيةاثر الذكاء العاطفي في القيادة االستراتيجية لدى العاملين في تحديد. 

 القرار لزيادة تفعيل اثر الذكاء  ألصحاباالقتراحات والتوصيات المناسبة مجموعة من تقديم

 العاطفي على القيادة االستراتيجية في البنوك التجارية االردنية كافة.
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 اسئلة الدراسة وفرضياتها: (0-4)

 اسئلة الدراسة :

 تحاول الدراسة االجابة على السؤال الرئيسي التالي:

  هل يوجد اثر للذكاء العاطفي )فهم الذات، ادارة الذات، الوعي االجتماعي، المهارات

 االجتماعية( على القيادة االستراتيجية في البنوك التجارية االردنية؟

 االتية:ويتفرع منه االسئلة 

 ما مستوى الذكاء العاطفي في البنوك التجارية االردنية ؟ -

 ما مستوى القيادة االستراتيجية في البنوك التجارية االردنية ؟ -

فهم الذات، ادارة الذات، الوعي ) بأبعاده اثر ممارسة الذكاء العاطفي ما مدى -

 على التوجه االستراتيجي؟ المهارات االجتماعية( االجتماعي،

فهم الذات، ادارة الذات، الوعي )بأبعاده  مدى اثر ممارسة الذكاء العاطفي ما -

 على تطوير رأس المال البشري؟ المهارات االجتماعية( االجتماعي،

فهم الذات، ادارة الذات، الوعي بأبعاده )مدى اثر ممارسة الذكاء العاطفي  ما -

 على الممارسات االخالقية؟ المهارات االجتماعية( االجتماعي،

فهم الذات، ادارة الذات، الوعي )بأبعاده  مدى اثر ممارسة الذكاء العاطفي ما -

 على الرقابة االستراتيجية؟ المهارات االجتماعية( االجتماعي،
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واعتمادًا على اسئلة الدراسة وانموذجها تم صياغة الفرضيات التالية التي سيجرى اختبارها، وذلك على 

 النحو التالي:

 الفرضية الرئيسية: 

H0.1 فهم الذات، ادارة الذات، الوعي  بأبعاده ذو داللة احصائية للذكاء العاطفي: ال يوجد أثر(

االستراتيجي، تطوير رأس  ه)التوج ة بأبعادهاالقيادة االستراتيجيتماعية( على المهارات االج االجتماعي،

عند مستوى  بشري، الممارسات االخالقية، الرقابة االستراتيجية( في البنوك التجارية االردنيةالمال ال

 وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: .a) ≤ (0.05الداللة 

H0.1.1 : التوجه االستراتيجي على مجتمعة  بأبعاده احصائية للذكاء العاطفيذو داللة ال يوجد أثر

 .a) ≤ (0.05الداللةفي البنوك التجارية االردنية عند مستوى 

H0.1.2 : على تطوير رأس المال مجتمعة بأبعاده ذو داللة احصائية للذكاء العاطفي ال يوجد أثر

 .a)≤ (0.05عند مستوى  الداللة في البنوك التجارية االردنية البشري 

H0.1.3 على الممارسات االخالقية مجتمعة  بأبعادهذو داللة احصائية للذكاء العاطفي : ال يوجد أثر

 .a) ≤ (0.05عند مستوى الداللة في البنوك التجارية االردنية

H0.1.4 : على الرقابة االستراتيجية مجتمعة  بأبعاده ذو داللة احصائية للذكاء العاطفيال يوجد أثر

 .a) ≤ (0.05الداللةعند مستوى  في البنوك التجارية االردنية
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 ( أنموذج الدراسة 0-5)

( األنموذج لقياس اثر الذكاء العاطفي على القيادة االستراتيجية. وحسب فرضيات 2-1الشكل ) يوضح
 -الدراسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتراضي( أنموذج الدراسة ا8-0رقم )الشكل 

 :التاليةباالستناد الى الدراسات  تم تطوير هذا النموذج  :المصدر
 (Goleman, 2001االعتماد على:       ) تميتعلق بالمتغير المستقل  فيما

 ;Lear, 2012; Muzee, et.al., 2016)  االعتماد على:     تميتعلق بالمتغير التابع  وفيما
Palladan, et.al., 2016)  

 المتغير التابع 
 القيادة االستراتيجية

 التوجه االستراتيجي

 تطوير رأس المال البشري 

 الممارسات االخالقية

 الرقابة االستراتيجية

 فهم الذات 
أدارة الذات 
الوعي االجتماعي 
المهارات االجتماعية 

.

 المتغير المستقل
 الذكاء العاطفي

 

H 0.1.1

H 0.1.2

H 0.1.3

H 0.1.4

H 0.1
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 ( اهمية الدراسة:0-6)

 البحوث خالل من بعيد زمن منذ وراسخة عميقة جذور له بل فجأة العاطفي الذكاء مصطلح يظهر لم

 الذكاء )al, 2009.Zeidner, et ) االنسان لدى الرضا عدم اظهرت التي والممارسات والدراسات

 عامًا، 41 من اكثر منذ ظهرت التي النفسية البحوث مجاالت من اثنين وثمرة محصلة هو العاطفي

al, ., etBrackett) نفسه الذكاء نماذج في التطور الثاني والمجال والتأثير، االدراك االول المجال

2011.) 

 الدراسات في قلة وجدت الباحثة لكن المفهوم او المصطلح هذا الباحثين من العديد تناول من بالرغم

 وتتضح الموضوع، هذا تناول اهمية وجدت لهذا االستراتيجية، القيادة مع باالرتباط تناولته التي العربية

 -: يلي فيما الدراسة اهمية

اهمية القطاع المبحوث: تركز الدراسة على القطاع المصرفي في االردن وتم قياس متغيرات  -1

ر الذكاء الدراسة على ادارة البنوك االردنية من اجل اختيار فرضيات الدراسة وبيان تأثي

 العاطفي على القيادة االستراتيجية في البنوك االردنية.

هذه الدراسة نظرة عامة عن المتغيرات )الذكاء العاطفي واالدارة تقدم اهمية الموضوع:  -2

باعتبارهما من المفاهيم االدارية المعاصرة والتي يمكن ا المتبادلةماالستراتيجية( وعالقاته

 .االستفادة منها من قبل المصارف االردنية 

النتائج : تفيد نتائج هذه الدراسة المصارف االردنية بشأن كيفية التعامل مع مفهوم الذكاء  -3

 .ةالعاطفي بشكل صحيح والتي يمكن ان تؤدي الى قيادة استراتيجية ناجح
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الدراسة قاعده نظرية متينة للدراسات المستقبلية التي ستتناول بالبحث الذكاء تشكل هذه  -4

 العاطفي والقيادة االستراتيجية.

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها االجرائية( 0-7)

 العاطفي الذكاء (Emotional Intelligence ) 

 االخرين، وشعور الشخصي شعوره على التعرف االنسان او الفرد قدرة بانهGoleman (2001 ) عرفه  

 .االخرين مع العالقات في سليم بشكل وإلدارتها ذاته لتحفيز وذلك

 بالشكل معالجتها على والمقدرة صحيح بشكل عواطفه فهم على الفرد( قدرة) قابلية بانه اجرائياً  ويعرف

 ويتألف. يحوكذلك فهم وادراك عواطف االخرين للقيام بالمهام الرئيسية المطلوبة بشكل صح المطلوب

 :يلي كما االبعاد من مجموعة من العاطفي الذكاء

 الذات فهم ( Self Awareness  ) 

 على يساعده مما وامزجتهم، االخرين لشعور الكامل والوعي وامكانياتهم قدراتهم فهم على الفرد قدرة

 ,Goleman) وفهمها وضعفهم قوتهم نقاط وادراك( 2111الجبوري،) وشعورهم افكارهم في االدراك

2001). 

 انه كما يمتلكها التي والسلبية االيجابية النقاط وتحديد ذاته فهم على الفرد قدرة بأنها اجرائياً  وتعرف

 .االخرين ومع نفسه مع والصدق لذاته الفرد تقبل عن يعبر
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 الذات أدارة (Self – Management ) 

 والتفكير( Lazovic, 2012) والدوافع والمشاعر العواطف اضطراب على السيطرة على الفرد قدرة هي

 ( Festa, 2001) الفردي بالسلوك التحكم على القدرة وكذلك امر بأي القيام قبل

 نحو وبرمجتها مشاعره توجيه على الفرد تساعد التي المهارات من مجموعة بأنها اجرائياً  وتعرف

 .الظروف مع والتكيف والتفاعل النفس وضبط االهداف

 االجتماعي الوعي ( Social Awareness) 

 ترتبط القدرات وهذه الشعورية، الستجاباتهم وفقاً  والتعامل االخرون  يشعر كيف معرفة على الفرد قدرة

 ما توضح التي االشارات مع انسجاماً  اكثر يكون  عندما الفرد ويجسدها الذات فهم مع مباشر بشكل

 (.2111 ،واخرون  العزاوي ) به ويرغبون  االخرين يحتاجه

 لهم واالصغاء باألخرين والشعور ومختلفة متنوعه ثقافات مع التعامل على القدرة بأنه اجرائياً  ويعرف

 .والزبون  المنظمة بين العالقة ديمومة على يساعد بما

 االجتماعية المهارات ( Social Skill ) 

 يتمتع الذي والفرد االخرين، مع العالقات واقامة وفاعلية بكفاءة االجتماعية العالقات ادارة على القدرة

 مهدي)  والتفاوض النزاعات حل على قدرة ولديه االخرين يقنع ان يمكن عالية اجتماعية بمهارات

 (.2115 عبد،و 
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 االخرين على االيجابي للتأثير ويستخدمها الفرد يمتلكها التي واالمكانيات القدرات بانها اجرائياً  وتعرف

 والعمل التعاون  ودعم المنظمة لخدمة الصراع وادارة بينهم فيما روابط وبناء تطويرهم خالل من

 .الجماعي

 االستراتيجية القيادة (Strategic Leadership) 

 استراتيجي تغيير ألحداث المرونة على والحفاظ االخرين وتمكين والتصور التوقع على القدرة هي

 هي االستراتيجية القيادة ان الى( 2111) واخرون  الطائي ويشير(. ,al, 2016).et Palladan كضرورة

 .معينة خطة لتطوير القرارات واتخاذ التفكير

 المال رأس وتطوير واهداف ورسالة رؤية بوضع بدءً  المنظمة ادارة وفن علم بأنها اجرائياً  وتعرف

 الممارسات وتعزيز دعم على والعمل له الضروري  التغير واحداث به االهتمام خالل من البشري 

 االبعاد من مجموعة على االستراتيجية القيادة وتحتوي . واالزدهار النمو تحقيق اجل من االخالقية

 :كاالتي

 االستراتيجي التوجه (Strategic Direction ) 

 توضيح استطاع ما فإذا للقائد، الشخصية النظر وجهات تعكس وبدورها  استراتيجية رؤية تطوير هو

 القصد من يجعل مما لرؤيته ودعمهم تأييدهم على يحصل فأنه فيها مرؤوسيه واشراك نظره وجهة

 لدى ومفهوماً  مشتركاً  شيئاً  نفسه الوقت وفي القائد خصوصيات من خصوصية االستراتيجي

 (.2116 الطائي،و  الكبيسي)الجميع
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 واهداف رسالة خالل من المنظمة من والغرض المطلوب المعنى تحدد رؤية خلق بأنه اجرائياً  ويعرف

 خالل من لالستجابة واالستعداد بالمنظمة المحيطة البيئة في يحدث ان يمكن بما والتنبؤ واضحة

 .المخاطر وتجنب الفرص من االستفادة

 البشري  المال راس تطوير ( Developing Human Capital ) 

 فاعلية اكثر لتكون  المنظمة في العاملين ومعرفة ومعلومات مهارات استثمار على العنصر هذا ينطوي 

 واستخدام التعرف، و االستيعاب على القدرة)  االستيعابية القدرة تحسين الى يؤدي وهذا انشطتها في

 (,al.et Muzee.2016 ,( )للشركة تنافسي بموقف للنهوض المعرفة

 في العاملين يمتلكها التي والقدرات والمعارف المهارات من مجموعة عن عبارة بأنه اجرائياً  ويعرف

 المورد هذا تساعد التي والتطويرية التدريبية الدورات خالل من تطويرها ويتم بها يعملون  التي المنظمة

 .واالبداع االبتكار تحقيق على

 االخالقية الممارسات (Ethical Practices  ) 

 االخالقيات وتعد الفرد سلوك في والخطأ الصواب تحدد التي االخالقية والقيم المبادئ مجموعة انها

 في السائدة القيم مع تتعارض ال التي السليمة االختيارات الى االفراد تقود التي( االمان صمام) بمثابة

 (.2116 سعيد،و  عباس) المجتمع

 تتعزز التي االيجابية والسلوكيات بالقيم تتمثل والتي االعمال اخالقيات تطبيق بأنها اجرائياً  وتعرف

 .  االجتماعية والمسؤولية والشفافية بالعدالة
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 االستراتيجية الرقابة (Organizational Controls) 

 انجاز االدارة تسطيع خاللها فمن المنظمة في للقيادة الرئيسية المهام من االستراتيجية الرقابة تعد

 ومعرفة والمادية البشرية لإلمكانيات استخدمها خالل من والفني االداري  الجهاز كفاءة وقياس اهدافها

 (.2116 عبد،) االهداف هذه لتحقيق المختلفة الوحدات عمل تناسق مدى

عملية التقييم والتأكد من كفاءة االستراتيجية المتبعة عن طريق مقارنة االداء  وتعرف اجرائيًا بأنها

  .المخطط له مع ما يجري تنفيذه بشكل فعلي 

 ( البنكBank) 

الطلب والجال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي مؤسسة مالية تقوم بقبول الودائع التي تدفع عند 

والخارجي كما تباشر عمليات تنمية االدخار واالستثمار المالي الداخلي والخارجي وتسهم في انشاء 

 (2111، المشاريع )محمد

 ( حدود الدراسة:0-2)

 تنقسم حدود الدراسة الحالية الى:

العاملين والمديرين في مستويات االدارات اقتصرت هذه الدراسة على عينة من الحدود البشرية:  -1

 .في البنوك التجارية األردنية الوسطى والعليا

 في العاصمة عمان.العاملة البنوك التجارية االردنية اقتصرت هذه الدراسة على الحدود المكانية:  -2

متغيرات المستخدمة في الدراسة وابعادها الحدود العلمية: تتحدد الدراسة من الناحية العلمية بال -3

وهي الذكاء العاطفي واثره على القيادة االستراتيجية بحيث يتم تقسيم المتغير االول الى اربعة 
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 ,Golemanمتغيرات فرعية )فهم الذات، ادارة الذات، الوعي االجتماعي، المهارات االجتماعية( )

2001.) 

راتيجية الى اربعة متغيرات فرعية )التوجه االستراتيجي، وتقسيم المتغير التابع القيادة االست

 ;Lear, 2012)  تطوير رأس المال البشري، الممارسات االخالقية، الرقابة االستراتيجية(

Muzee, et.al., 2016; Palladan, et.al., 2016.) 
 .2117/2118تم تنفيذ هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني الحدود الزمانية:   -4

 :الدراسة محددات( 0-9)

 -:ابرزها من التي والعقبات الصعوبات من مجموعة الدراسة هذه صادفت

 .على البنوك التجارية خارج االردنتم تطبيق هذه الدراسة داخل االردن وقد يصعب تعميم نتائجها  -1

من االجابة عن االسئلة التي تم وضعها في المديرين عدم االقتناع والتهرب من قبل بعض  -2

 االستبيان خوفًا من استغاللها من قبل جهات ومؤسسات منافسة.

تأخير واضح في الحصول على اجابات لالستبانات المقدمة وذلك لعدم التعاون بسبب غياب  -3

 الشخص المعني خارج البنك لمدة غير معلنه.

 التحفظ والحذر الذي واجهته من بعض المسؤولين في اعطاء بعض المعلومات الالزمة للبحث -4

 .وذلك العتبارها من اسرار العمل وعدم االفشاء بها 

عند اجراء المقابالت الميدانية مع العاملين في االدارات العليا والوسطى اشترطوا عدم ذكر  -5

 اسمائهم في البحث .
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 الفصل الثاني
 االدب النظري والدراسات السابقة

 : التمهيد(: 8-0)

 اثنين هما:مبحثين تهدف معلومات هذا الفصل الى تعريف ومناقشة 

عرض ومناقشة المفاهيم االساسية للدراسة الحالية واالبعاد الخاصة بها ) الذكاء العاطفي، 

 االستراتيجية(. القيادة

عرض ومناقشة الدراسات السابقة التي تناولت الدراسة الحالية ومتغيراتها ، وما يميز الدراسة 

 الية عن الدراسات السابقة.الح

 

 (: محتويات الفصل الثاني1-2الشكل رقم )

الفصل الثاني

االدب النظري

الذكاء : المبحث  االول
العاطفي

ء االطار المفاهيمي للذكا
العاطفي

اهمية الذكاء العاطفي

ابعاد الذكاء العاطفي

دة القيا: المبحث الثاني
االستراتيجية

ادة االطار المفاهيمي للقي
االستراتيجية

اهمية القيادة 
االستراتيجية

ابعاد القيادة 
االستراتيجية

دة 

ه العالق: المبحث الثالث
بين الذكاء العاطفي 
ةوالقيادة االستراتيجي

الدراسات السابقة
مايميز الدراسة الحالية 
عن الدراسات السابقة
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 النظري: االطار (:8-8)

 (Emotional Intelligenceاالول: الذكاء العاطفي )لمبحث ا(: 8-8-0)

 Emotional Intelligence Conceptual االطار المفاهيمي للذكاء العاطفي

Framework) 

( حيث عرفاه Mayer& Salovey 1990اول من استخدم الذكاء العاطفي كمفهوم علمي العالمان )

على انه قدرة معرفة مشاعرنا وانفعاالتنا ومشاعر االخرين وانفعاالتهم والتمييز بين المشاعر 

                                    .معرفة لتوجيه تفكير الشخص وافعالواالنفعاالت واستخدام ال

 Emotional( كتاب حمل اسم )Goleman,1995واصبح المفهوم اكثر تداواًل بعد ان نشر )

Intelligence في هذا الكتاب اوضح ان الذكاء العاطفي هو القدرة على ادارة مشاعرنا وتحفيزها )

 .وادارة مشاعر االخرين وعواطفهم بشكل جيد للنجاح في الحياة المهنية

بأنه مجموعة من الكفاءات والمهارات العاطفية baron الذكاء العاطفي من وجهة نظر العالم 

واالجتماعية المترابطة التي تحدد كيفية فهم االشخاص لذاتهم والتعبير عنها وفهم االخرين لتلبية 

 (Baron, 1997في مواجهة الضغوط البيئية ) المتطلبات والنجاح

( هو قابلية الفرد على استخدام المعرفة االنفعالية لحل  ,2111Abrahamوالذكاء العاطفي بحسب )

المشاكل من خالل انفعاالته االيجابية والتي تعد من المهارات التي يشار اليها ضمنها الدقة في تقدير 

االنفعالية لألخرين واستخدامها من اجل االنجاز في حياته المشاعر وتصحيحها ومعرفة مالمح 

 المهنية.
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( بأن الذكاء العاطفي هو القدرة على ادارة ذاتنا وادارة  ,Goleman 2111كما واضاف فيما بعد )

العالقات بفاعلية من خالل المقدرات االساسية التي يمتلكها االنسان وهي فهم الذات وادارة الذات 

 عي و المهارات االجتماعية.والوعي االجتما

( فالذكاء العاطفي تصور وتعبير Loannidouf & konstantikaki, 2008) ومن وجهة نظر

 وسيطرة على العواطف وضبط النفس واالتصاالت والصراع وعملية القرار وربما اكثر من ذلك. 

بأنه مزيج من الكفاءات التي تسمح للشخص معرفة وفهم  (Training, 2010) وفي نفس السياق عرفه

 والسيطرة على مشاعره الخاصة وفهم مشاعر االخرين واستخدام هذه المعرفة للنجاح في الحياة المهنية. 

( بأنه مجموعة من القدرات التي تتضمن تحفيز الذات واالصرار 2111واتفق )صالح واخرون، 

تية وكذلك قدرة التعرف على شعورنا وشعور االخرين ومدى استخدام والمثابرة والحماسة والرقابة الذا

 الشعور دون التعمق فيه وتحفيز الذات للقيام بالمهام المطلوبة .

( ان الذكاء العاطفي هو ادراك الفرد لمشاعره والقدرة على محاورتها  ,2116Woolsey(وذكر 

 مشاعر االخرين.والسيطرة عليها من اجل سهولة التفكير والتعرف وفهم 

وفي ضوء اطالع الباحثة على العديد من المساهمات الفكرية للعلماء فأن الذكاء العاطفي هو قابلية 

الفرد على فهم عواطفه بشكل صحيح والمقدرة على معالجتها بالشكل المطلوب وكذلك فهم وادراك 

 عواطف االخرين للقيام بالمهام الرئيسية المطلوبة بشكل صحيح.
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 (The Importance Of Emotional Intelligenceالذكاء العاطفي )اهمية 

يعتبر الذكاء العاطفي مفهومًا عصريًا شغل فكر الكثير من الباحثين في العلوم اإلدارية والنفسية 

واالجتماعية وازداد االهتمام بهذا المفهوم بالتزامن مع ازدياد التهديدات والتحديات التي تواجه االفراد 

ت وفي ظل اشتداد حدة المنافسة للحفاظ على الموارد البشرية التي تعتبر رأس مال فكري لهذه والمنظما

المنظمات ظهرت الحاجة للذكاء العاطفي كأحد االساسيات التي يجب ان يتمتع بها االفراد سواء 

 (.2114عاملون او قادة )الغالبي وعلي، 

القرن الماضي بأهتمام كبير من قبل الباحثين  حظي مفهوم الذكاء العاطفي في العقدين االخيريين من

في علم النفس واالدارة حتى بات من اكثر الموضوعات بحثًا ودراسة نظرًا ألهمية ودوره الفعال في 

حياة العاملين وصلتة الوثيقة بذكاء العامل وتفكيره وقدرته على التكيف والنجاح في المواقف التي 

د المجتمع حيث اشارت الدراسات كحاجة العامل الى هذا الذكاء تواجهه ويتفاعل فيها مع بقية افرا

 .(2111اح الفرد وتفوقه )العلوان، لضمان نج

ال تعتمد على ما  يستند الذكاء العاطفي على فكرة ان نجاح الفرد في الحياة االجتماعية او المهنية

العاطفية واالجتماعية فقدرة يملك من قدرات عقلية )ذكاء معرفي( ولكن ايضًا يعتمد على مهاراته 

االنسان على االستخدام الفاعل لمجموعة من المهارات والكفاءات التي تمكنه من ادراك عواطفه 

وعواطف االخرين وفهمها واداراتها وتقويمها هي جوهر الذكاء العاطفي وذلك ليكون الشخص اكثر قدرة 

من فرص نجاحه في التعامل مع ذاته ومع وتوازنًا على ترشيد سلوكه وتفكيره بوسائل متعددة تزيد 

 (. 2115االخرين في بيئة المنظمة وتقلل من مخاطر فشله )درة، 
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َعد الذكاء العاطفي من المعارف والخبرات التي تساعد القادة على تنفيذ المهام االساسية في عملهم 

 (Arthur, 2018) وكذلك تدعم قدراتهم على خلق رؤية معينة يصعب تحديدها او احتسابها كمياً 

يمنح الذكاء العاطفي في مجال العمل الفرد القدرة على التعامل والتكيف مع االشخاص المختلفين عنه 

اء الفرد وبالنتيجة يؤدي االفتقار اليه الى الفشل ويكون ردود افعال سلبية وخاطئة وتبرز عكسيًا على اد

 .)2112احمد، ضمن فريق العمل) سالم و 

ى ادراك الذات وتحفيز عواطفهم يساعد المنظمة على استغالل الفرص الفريدة ان قدرات القادة عل

تصادفهم والحفاظ على االبداع وتفادي التهديدات واالبتعاد عن عدم رضا العاملين وحل المشاكل التي 

(Zhang, et.al., 2017.) 

ومن الممكن ان  اصبح الذكاء العاطفي مهم في مجال االدارة كمؤشر لنجاح االداء الوظيفي الجيد

 يزداد الذكاء العاطفي مع زيادة الخبرة التي يتمتع بها القادة.

  The Emotional Intelligence Dimensionsابعاد الذكاء العاطفي 

( من الرواد الذين وضعوا Mayer& Saloveهناك نماذج متعددة تناولت الذكاء العاطفي ويعتبر )

 ه القدرات االدراكية وكذلك نموذجبعد ان اضاف الي (Golemanاساس الذكاء العاطفي اعتمده )

(1997Baron, الذي اضاف اليه القدرات الغير معرفيه وكذلك المهارات الشخصية ) واالجتماعية

(Zhang, et.al., 2017 وحيث اعتمدت .)( الباحثة أنموذجGoleman في دراستها والذي يستند )

 على ابعاده التالية:
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  ( فهم الذاتSelf-Awareness) 

والمقصود به قدرة االنسان على فهم وقراءة الفرد لعاطفته اي يكون لدية وعي عاطفي ذاتي ويؤثر فهم 

 .(Goleman, 2001الذات على اداء العمل والرضا الوظيفي للعامل )

ان االنسان الذي يمتلك وعي ذاتي كبير لفهم ذاته يكون اكثر واقعيه وصدق من  Golemanويوضح 

 (. Nwokah, 2009ه مع نفسه ومع االخرين )غير 

 ( ادارة الذاتSelf-Management) 

هو قدرة الفرد على السيطرة والتحكم الذاتي بمشاعره وكذلك الصدق مع النفس وامكانية ادارتها وتحمل 

 (.Goleman, 2001المسؤولية والقدرة على التكيف واالنجاز واغتنام الفرص )

توليد افكار جديده وتنظيم عواطفه وتغيير الحاالت المزاجية التي يمر بها وكذلك قدرة االنسان على 

 (.  2011تبعًا لتغيير الظروف وتهدئة النفس والتحكم في مشاعرها ) صالح وداوود،

 ( الوعي االجتماعيSocial Awareness ) 

تواصل لفهم وتلبية هي مهارات التعاطف مع الغير والقدرة على قراءة وفهم وت وجه المنظمة وبناء شبكه 

 (.Goleman, 2001حاجات الزبون )

يشمل الوعي االجتماعي ايضًا الوعي التنظيمي وتوجهات الخدمة نحو الزبون ويعد هذا الوعي مؤشرات 

 ,.Zeinder, et.al))إلمكانات الفرد اكتساب المعرفة االكاديمية وليس المعرفة الموجودة بالفطرة 

2009. 
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( المهارات االجتماعيةSocial Skill) 

هي قدرات الفرد على التأثير باألخرين واالتصال والتواصل واالستماع لألخرين وفهم وادارة الصراع 

بشكل صحيح ليصب في منفعة المنظمة وكذلك تولي المسؤولية الرؤية الصحيحة للقائد والعمل بروح 

التغذية العكسية الفريق وبث التعاون بين اعضاءه وتطوير قابليات العاملين من خالل 

(Goleman,2001.) 

 
اعداد الباحثة باالستفادة من أنموذج  ابعاد الذكاء العاطفي: من(: 2-2شكل رقم )

(Goleman,2001)  
يبين الشكل االبعاد التي اعتمدتها الباحثة وهي ادارة الذات وفهم الذات والوعي االجتماعي والمهارات  

 االجتماعية 
 
 
 
 
 

فهم الذات

ادارة الذات

المهارات 
االجتماعية

الوعي 
االجتماعي
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 (Strategic Leadershipالثاني: القيادة االستراتيجية ) ثحبالم(: 8-8-8)

 Strategic Leadership Conceptualللقيادة االستراتيجية )االطار المفاهيمي 

Framework) 

 -هناك العديد من التعريفات للقيادة االستراتيجية في االدبيات الحديثة سنتناول بعض منها:

( بأنها عملية تتعلق بتحقيق الميزة التنافسية بالمقارنة 2116القيادة االستراتيجية كما عرفها الياسري )

 فسين كما انها تعتبر انتاجًا لعملية االدارة االستراتيجية .مع المنا

( فوصفاها بأنها قدرة التأثير في االخرين بعينة تنفيذ المهام المطلوبة بشكل 2116اما الفيحان وجالب )

طوعي والتي تسهم في توجيه مسار المنظمة بالشكل الصحيح على المدى الطويل والمحافظة بالمقابل 

 المالي في االمد الطويل .على االستقرار 

( ان القيادة االستراتيجية مجموعة من القرارات واالجراءات التي 2119) Jooste& fourieاتفق 

تتضمن صياغة وتنفيذ ومراقبة الخطط لتحقيق رؤية ورسالة واهداف استراتيجية داخل المنظمة تتناسب 

 مع بيئة االعمال التي تعمل بها.

لقيادة االستراتيجية عملية تحديد الرؤية والغرض االخالقي اي انها ان اDavies (2010) اعتبر 

تحديد التوجه االستراتيجي تنظيم هذا التوجه الى تغيير لمصلحة المنظمة، وهذا يتطلب قائد ذو عقلية 

 تحويلية استباقية تسعى لألفضل دومًا .
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العاملين ليقدموا افضل ما ( القيادة االستراتيجية هي قدرة التأثير على 2112)Learمن وجهة نظر

لديهم طوعًا وغير مجبري وكذلك اتخاذ القرارات اليومية الصحيحة التي من شأنها تعزيز قدرة المنظمة 

 على المدى الطويل .

كما عرفت القيادة االستراتيجية بأنها تحديد اتجاهات المنظمة وكيفية الوصول الى ما تطمح له وينظر 

باإلدارة العليا وحدها وغالبًا تكون وراء االبواب المغلقة عندما يتشارك القادة   اليها على انها مهام تناط

 &Quongعمليات التحليل والتخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم وهي اساس جميع عمليات المنظمة ) 

walker, 2010.) 

ع كل الرؤية التي ( فأن القيادة االستراتيجية هي القيادة القادرة على وض2112ووفقًا للطائي والنقار)

تبتغيها المنظمة بشكل فعلي وتكون قيادة ألكثر من وظيفة وتشجع المدراء على زيادة االلتزام ورفع 

 مستوى االداء .

( ان القيادة االستراتيجية هي المقدرة على توضيح رؤية خاصة للمنظمة وتحفيز 2113وذكر عابر )

افظة كذلك على المرونة في القرارات وتمكين االخرين االخرين لكي يؤمنوا بهذه الرؤية ويفهمونها والمح

 من احداث تغيير استراتيجي متى ما اقتضى االمر.

القيادة االستراتيجية هي تلك القيادة التي تقوم بأتخاذ قرارات واسعة التأثير في بيئة متنوعه االعراق 

والمقبولة من قبل الغير والثقافات والرغبات واالشخاص اي انها تتطلب استنباط الخطط المرغوبة 

 (.2116)محمد، 
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فالقيادة االستراتيجية هي عملية جعل العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النتائج المرغوبة اي انها 

 (.Carragher, 2016تنطوي على تطوير رؤية مستقبلية للمنظمة وتحفيز العاملين على تحقيقها )

( القيادة االستراتيجية بأنها عملية توفر افضل استدامه ألطول 2116)  Arikan & Enginogluويحدد

مدى للمنظمة التي تتضمن كفاءة التصور بشكل استباقي والتفكير االستراتيجي ومواصلة العمل من 

 اجل مستقبل افضل للمنظمة.

ظمة وتشمل مهارات القيادة االستراتيجية هي االنشطة التي يمارسها القادة في المستويات العليا من المن

التفكير االستراتيجي واالبداعي حول الخيارات االستراتيجية والطرق البديلة للمنافسة وكذلك عملية 

 (.Norzailan, et.al, 2016) التفاوض وادراة السياسة الداخيلة للمنظمة

وتطوير رأس  فالقيادة علم وفن ادارة المنظمة مبدوءة بوضع رؤية ورسالة واهدافوالغراض هذه الدراسة 

المال البشري من خالل االهتمام به واحداث التغيير الضروري له والعمل على دعم وتعزيز الممارسات 

 االخالقية من اجل تحقيق النمو واالزدهار.

  : اهمية القيادة االستراتيجيةThe Importance Of Strategic Leadership 

ة عملها ونشاطها واهدافها الى البقاء كل منظمة تسعى على الرغم من اختالف حجمها وطبيع

واالستمرار والنمو وهذا اليكون دون وجود قيادة استراتيجية تؤمن بالرؤية المستقبلية قادرة على قراءة 

المستجدات واالحداث بما يضمن استمرار المنظمة ونموها وتحقيق طموحاتها في ظل عالم بلغت فيه 

ئية اكبر تعقيدًا واكثر عددًا من اي وقت مضى )الطائي المنافسة ذروتها واصبحت المتغيرات البي

 (.2116والكبيسي، 
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ان مهام القيادة االستراتيجية في المنظمة هو اعادة التنظيم بشكل يقلل المصاعب ويذللها وتكون قابلة 

للحل مستقباًل، واظهرت بعض الدراسات ان هناك قيادة استراتيجية قادرة على تحقيق نتائج مرضية لم 

ون من المتوقع الوصول اليها من خالل: االبداع واالبتكار، التغيير، واالنتقال من حال الى االفضل يك

 (.2014مع وجود روح المخاطرة )باديس، 

( تتجلى برصد وفهم البيئة المؤسسية الداخلية والخارجية 2115اهمية القيادة االستراتيجية القيسي )

قرارات صائبة حول جدوى االستثمارات المؤسسية والنشاطات التي اجل اتخاذ  المحلية والعالمية من

تمارس وزيادة المرونة لالستجابة لتحديات والفرص البيئية، ان القادة االستراتيجية تعطي التفسير 

 المالئم والمنطقي الضطراب وغموض البيئة وتقدم رؤية تسمح للمنظمة بالتطور .

المتوقع اظهارها من خالل جودة قرار او نتيجة معينة، ر بطت القيادة االستراتيجية هي اجراءات من 

 القيادة باإلداء حيث ان المنظمات مهتمة بشكل خاص في النتائج كأداء تنظيمي.

فالمنظمات تجد ان االداء الجيد يحقق االهداف التي حددها اصحاب المصالح وبالتالي فأن 

 ,Broجعل العاملين يحققون االهداف التنظيمية )استراتيجيات القيادة هي السلوكيات التي تهدف الى 

et.al., 2014.) 

للقيادة االستراتيجية اهمية كبيرة تمكن في المالئمة بين حاجات كافة االطراف من خالل ماتملكه من 

قدرات ومؤهالت للتعامل مع هذه المهام االمر الذي يؤكد فاعلية العالقة المتبادلة بين المنظمة وبيئتها 

 ية فالمنظمات تدعم البرامج والمشاريع االجتماعية التي تعود بالنفع الحقًا على المنظمة  ذاتهااالجتماع

 (.2111)الزعبي، 
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 The Strategic Leadership Dimensionsابعاد القيادة االستراتيجية : 

ختلفة وانسجامًا اختلف الباحثون في تحديد أبعاد القيادة االستراتيجية نظرًا الختالف توجهاتهم الفكرية الم

 -مع الدراسة الحالية ثم اختيار االبعاد اآلتية:

  التوجه االستراتيجي(Strategic Direction): 

واحدة من المهام الرئيسية للقادة وهي تحديد رؤية ورسالة المنظمة فالقادة بحاجة ان يتأكدوا ان الرؤية 

 المنظمة.المستقبلية ستكون قادرة على مواجهة التحديات التي ستواجه 

يجب ان تصل رؤية المنظمة بشكل مفصل وواضح لجميع العالمين لضمان تنفيذها ومن المهم 

المشاركة في صياغتها من قبل الجميع لضمان عملية التفاعل وتشجيع تقاسم المعرفة والتعلم من خالل 

 .(Muzee, et.al., 2016)تعزيز العالقات 

  تطوير رأس المال البشريDevelopment Of Human Capital)) : 

في سياق تنمية رأس المال البشري يعد الموظفون موردًا اساسيًا ومهمًا يتطلب االستثمار ويعتبر 

االنسان هو المصدر الوحيد الحقيقي المستخدم للميزة التنافسية في ظل بيئة تتسم بالعولمة والديناميكية 

التدريب والتطوير وتوفير الدعم والميزانية وهذا يتطلب من المنظمات بناء رأس مال بشري من خالل 

المناسبة من قبل االدارة العليا ولتحقيق ذلك تلعب انشطة ادارة الموارد البشرية دورًا مركزيًا في هذا 

 ,Redmondاالمر ولكن بدعم من االدارة العليا في المنظمة حتى تكون تلك االنشطة فعاله ومناسبة )

2013). 
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 الممارسات االخالقية (Ethical Practices) : 

اخالقية وبأهتمام الراي  الحاجه الى ممارسات أخالقية ايجابيه في العمل ادى الى  الحاجه لظهور قيادة

ي بالممارسات االخالقية مجموعة من المعايير االخالقية للسلوك الصحيح وكل ماهو مقبول العام نعن

قادة المنظمات بحاجة ان يكونوا اكثر التزامًا لدى المجتمع واليخالف القانون، اصبح من الواضح ان 

تجاه جميع اصحاب المصالح بما في ذلك الموظفين والموردين والمستهلكين والحكومات والمجتمعات 

 المحلية.

النزاهة في القيادة امر حيوي للمنظمة لتحقيق اهدافها ومن المفترض ان القيم الشخصية التي يحملها 

 .(Lear, 2012الشركة وسلوكها وقرارتها ) القائد ستؤثر على معتقدات

 الرقابة االستراتيجية (Organizational Control): 

تعتبر الرقابة االستراتيجية من المهام الرئيسية للقيادة فمن خاللها تتمكن االدارة من انجاز اهدافها 

لمادية ومعرفة موائمة وقياس مدى كفاءة الجهاز االداري والفني من خالل استخدامها للموارد البشرية وا

جهود الوحدات المختلفة في تحقيق االهداف فهي مسؤولة عن تقييم وتصحيح عمليات المنظمة من 

خالل التغذية العكسية والقائد الناجح هو الذي يسعى لتحقيق القصد االستراتيجي الخاص بمنظمته 

 .(2116)عبد، 
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 ابعاد القيادة االستراتيجية: من اعداد الباحثة باالستفادة من أنموذج (: 3-2شكل رقم )

(Lear, 2012; Muzee, et.al., 2016; Palladan, et.al., 2016) 

 ،تطوير راءس المال البشري  ،يبين الشكل االبعاد التي اعتمدتها الباحثة وهي التوجه االستراتيجي 

  االستراتيجيةالرقابة  ،الممارسات االخالقية

 العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة االستراتيجيةThe Relation Between The 

Emotional Intelligence And The Strategic Leadership  

تشير العديد من الدراسات الى ان الذكاء العاطفي هو مؤشر قوي لنجاح االداء الوظيفي للقادة في 

جلت اتخاذ قرارات صائبة ففي درا سة اقيمت في الصين على شركة استشارية متعددة الجنسية س 

( مليون دوالر اكثر من 1.2معدالت عالية على مقياس الذكاء العاطفي حيث كانت انتاجيتها )

نظيراتها من الشركات االعمال التجارية حيث ان الدراسة رصدت نجاحات احد عشر من القادة في 

صفات: التنظيم، االتصاالت، الرؤية، المهارة السياسية االسلوب المنظمات حيث تم تقسيمهم على ست 

التوجه 
االستتراتيجي

تطوير رأس 
المال 
البشري

الممارسات 
االخالقية

الرقابة 
ةاالستراتيجي
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المعرفي والذكاء العاطفي حيث اظهرت النتائج ان الذكاء هو الجودة الرئيسية التي ميزت النجاح والقدرة 

على ادراك العواطف من خالل تعابير االخرين والتقاط اشارات دقيقه حول مشاعر الناس ميزة مهمه 

ص كي ينالوا التميز في منظمتهم ووجدت الدراسة كذلك ان الذكاء العاطفي يرتبط ارتباط لهؤالء االشخا

 .  ( Shipley, et.al., 2010)وثيق بأداء القادة للمهام الموكلة اليهم

االفتقار الى الذكاء العاطفي يعرض القائد الى مشاكل متعددة منها مشكلة التوافق المهني ومشاكل مع 

رضاه عن العمل الذي يقوم به فالمنظمات التي تختار القادة على اساس قدراتهم العاملين وضعف 

العقلية فقط ينتهي مسارهم المهني بالفشل او التسريح او االرغام على االستقالة وذلك لعدم قدرتهم على 

 .(2111فهم االخر وضعف المهارات االجتماعية وضبط النفس )صالح وداود، 

العمل بأستخدام الذكاء العاطفي الذي يمنح القائد القدرة على ادخال الرضاء على القادة تحسين الية 

الوظيفي والتعاون بين العاملين والثقة بعالقته الجيدة معهم، فمن يعمل من خالل االحساس ويتمكن من 

جعل مرؤوسيه يقدمون افضل ما لديهم ويبرز عن افضل الطرق الكتشاف مواهبهم وقدراتهم هو القائد 

 (.2117جح والمميز )نعمان، النا

الذكاء العاطفي هو وسيلة القادة لتحقيق مايصبوا اليه من خالل فهم وادارة الشخص لمشاعره ومشاعر 

االخرين. فالذكاء بأستخدام االفكار ممتزجه مع الشعور فالعقل مع القلب يعمالن بتناغم التخاذ افضل 

وائد من خالل االبداع، بناء الفرق، فرصة اختيار البديل القرارات وكلما ازداد الذكاء العاطفي ازدادت الع

)صالح واخرون، االنسب وزيادة الحماس وكلما انخفض سيؤدي الى القلق االحباط الصراع واالستياء 

2111) 
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 : الدراسات السابقة(8-3)

 الحالية:نستعرض في هذا الجزء مجموعة من الدراسات العربية واالجنبية المتعلقة بمتغيرات الدراسة 

( بعنوان " الذكاء الشعوري وعالقته بخط القيادة التحويلية: 8101حسون، و دراسة ) حامد  -1

 " دراسة ميدانية في الشركة العامة للصناعات القطنية

هدفت الدراسة الى فهم دور الذكاء العاطفي  على نمط القيادة التحويلية حيث اجريت الدراسة في  

وقد واستخدمت االستبانة كاداة اساسية لجمع المعلومات العراق،  -شركة الصناعات القطنية بغداد

العليا،  ثالثة )( مدير من شاغلي المناصب القيادية في المستويات االدارية ال45شملت العينة )

للقائد وبين  العاطفيوجود عالقة ارتباط موجبة بين الذكاء امن بين اهم النتائج  الوسطى، الدنيا(

 وقد اوصت الدراسه ضرورة سعي المدراء لتطوير مهارات العاملين توجهه لنمط القيادة التحويلية

 .لالستفادة والتعلم مستقبالوتعزيزها بالبرامج التدريبية الالزمة فيما يخص الذكاء العاطفي  وتنميتها

 The Relationship Between Strategic" ( بعنوانLear,2012دراسة )  -2

Leadership And Strategic Alignment In High-Performing Companies 

In South Africa” 
العالقة بين القيادة االستراتيجية والموائمة االستراتيجية في الشركات عالية االداء في جنوب افريقيا 

هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين القيادة االستراتيجية والموائمة االستراتيجية وتأثيرها 

استبانتين استخدمت  على الشركات ذات االداء العالي، تألفت ادوات البحث الختبار االسئلة من

االولى لتحديد مكانة القيادة ذات القيمة االعلى على معايير القيادة المختارة والثانية لتحديد مستوى 

ولقد قام الباحث بأختيار مجتمع الدراسة بمشاركة ست  ،التوافق بين المنظمات الخاضعة للدراسة 

ة الى ان القيادة االستراتيجية ( منظمة. وتوصلت الدراس211منظمات عالية االداء من ضمن )
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ترتبط ارتباطًا ايجابيًا مع الموائمة االستراتيجية التي سيكون دورها جيد ومؤثر على االداء 

 التنظيمي.

 Emotional Intelligence And( بعنوان "Mittal & Sindhu, 2012دراسة )  -3

Leadership" 

الذكاء العاطفي والقيادة، هدفت الدراسة لكشف العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة وكان مجتمع 

من الذين ( مدير 511الدراسة يضم منظمات غير ربحية في الهند ولقد اختار الباحث عينه  من )

التي تم مقابلتهم بشكل مباشر وكان التركيز في هذه المقابالت على ما يسمى بالحوادث الحرجة 

من الممكن ان يتعرض لها القائد وكيفية مواجهتها اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان القادة 

يؤثر بشكل مباشر  االكثر فاعلية وتاثيرا على االخرين هم من يتمتعون بذكاء عاطفي عال وانه 

ي اتخاذ القرارات المدير وان المدير الذي يتمتع بالذكاء العاطفي هو االكثر كفاءة  ف نجاح  في

 السليمة.

 Leadership Styles And ( بعنوان "Stanescui & Cicei, 2012دراسة ) -4

Emotional Intelligence Of Romanian Public Managers: Evidences 

From An Exploratory Pilot Study” 
ة استكشافية، هدفت انماط القيادة والذكاء العاطفي لمديري القطاع العام الروماني: دراسة تجريبي

الدراسة الى ايجاد العالقة بين الذكاء العاطفي وانماط القيادة للمستويات العليا من االدارة، وقد 

( مدير ضمن برنامج يضم مدراء 111اجريت الدراسة في رومانيا وكانت العينة عشوائية بسيطة )

عالقة بين انماط القيادة والذكاء بينت الدراسة ان هناك تقدم منظورا وملموسا اوضح لل ادارات عليا 
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وجود عالقة ايجابية بين انماط القيادة والذكاء العاطفي تشير الى  وكانت نتائج الدراسة العاطفي 

 واوصت الدراسة باتباع برامج تدريبية للقادة على اساس مفهوم الذكاء العاطفي.

  القائد" ( " مستوى الذكاء العاطفي وعالقته بفاعلية8104، دراسة )العمرات -5

دراسة تجريبية على مدراء مدارس والمديريات في قطاع التعليم في االردن، هدفت الدراسة الى  

ايجاد طبيعة العالقة الممكنة بين الذكاء العاطفي وفاعلية القائد. وقد اجريت الدراسة في مدارس 

االولى لقياس  ستبانتيناولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث  تربية البترا ووادي السير في االردن

تتكون من وكانت العينة عشوائية بسيطة  مستوى الذكاء العاطفي والثانية لقياس درجة فاعلية القائد 

وتم توزيع االستبيان عن طريق الزيارة الميدانية وتوصلت الدراسة الى ان الذكاء فردا ( 112)

واوصت الدراسة بضرورة رتباطية بينهما وان هناك عالقة ا العاطفي له اهمية بالغة في فاعلية القائد

 تدريب مديري المدارس على مفهوم الذكاء العاطفي.

 Trait Emotional Intelligence"  ( بعنوانGugliandolo, et.al., 2014دراسة ) -6

And Behavioral Problems Among Adolescents: Across-Informant 

Design” 
السلوكية بين المراهقين. اجريت الدراسة في مدينة ميسينا سمات الذكاء العاطفي والمشاكل 

عامًا. وشارك والديهم في  17و  13( مراهقًا بين 263)ايطاليا( وتم اختيار عينة عشوائية من )

 الدراسة وتناولت الدراسة الجمع بين الذكاء العاطفي للمراهق والمشاكل السلوكية التي يعاني منها.

ن المراهقين الذين يمتلكون ذكاءًا عاطفيًا هم االكثر قدرة على حل وقد توصلت الدراسة الى ا

مشاكلهم السلوكية مثل ضبط النفس واالنفعاالت والقدرة على التواصل االجتماعي واستيعاب 
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المشاكل وان المراهقين الذين يعيشون برفاهية عالية هم االكثر قدرة على ضبط تلك المشاعر 

 واالنفعاالت.

  المعرفة إدارة ياتلعم تفعيل في االستراتيجية  القيادة دور" ( بعنوان 8105،المصري دراسة ) -7

 "الوطني واألمن بوزارة الداخلية
اداره المعرفه  هدفت الدراسة الى ايجاد طبيعه العالقة بين القيادة االستراتيجية في تفعيل عمليات 

العاملين في الوظائف جميع بوزاره الداخلية في قطاع غزة في فلسطين، شمل مجتمع الدراسه 

فردا واستخدم المنهج  (177االشرافية )رئيس شعبه حتى وكيل وزارة( وتكونت عينه الدراسة من )

. توصلت الدراسة الى ان هناك ضعف في  SPSSالوصفي التحليلي وبرنامج التحليل االحصائي 

االهتمام بالكادر الوظيفي ذوي الخبرات والمؤهالت العلمية وضعف في توفير الوسائل التكنولوجيا 

المتطورة لتجميع وتوثيق التجارب والخبرات للمساعدة في اكتساب المعرفة وكان من بين اهم النتائج 

رسات القيادة االستراتيجية والعمل على تطوير التي توصلت اليها الدراسة ضرورة تعزيز مما

 عمليات اداره المعرفة في ذلك القطاع.

بعنوان "دور الذكاء العاطفي في تحسين االداء الوظيفي لدى ( 2016دراسة )ابو الحسن،  -8

  القطاع المالي االردني " المدراء في

)البنوك و التأمين( ومعرفه  هدفت الدراسة قياس مستوى الذكاء العاطفي لدى مدراء القطاع المالي

العالقة بين مستوى الذكاء العاطفي واالداء الوظيفي، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

لتحليل البيانات من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات SPSSوتم استخدام برنامج 

لخطي وشملت عينه الدراسة جميع المعيارية باالضافة الى ارتباط بيرسون وتحليل االنحدار ا

( فردا، وتوصلت 162المدراء العاملين في البنوك التجارية وشركات التأمين األردنية وبلغ عددها )
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الدراسة الى نتائج كان من اهمها :وجود مستوى عالي لكل من الذكاء العاطفي واالداء الوظيفي من 

وقويه ومؤثره للذكاء العاطفي على تحسين  وجهة نظر افراد عينه الدراسة، ووجود عالقه ايجابيه

االداء الوظيفي وقد اوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتطوير العاملين من خالل ورشات العمل 

   والدورات المختلفة لكي يصبح لدى العامل مفهوم واضح للذكاء العاطفي.

دراسة  لية المنظمة "( بعنوان " الذكاء العاطفي وتأثيرة على كفاءة وفعا8106دراسة )نعيمة،  -9

حالة المؤسسة العمومية االستشفائية بوسعادة، هدفت الدراسة الى معرفة اراء مجموعة من العاملين 

وكوادر المؤسسة العمومية االستشفائية بوسعادة ) مدينة بوسعادة والية المسيلة( حول مفهوم الذكاء 

ع اعضاء المؤسسة العاطفي وتأثيره على كفاءة منظمتهم وقدمت الدراسة عن طريق المقابالت م

الفاعلين الرئيسيين في عملية تيسير العمل والممثلين في مدير المؤسسة، نوابه، رئيس المجلس 

الطبي. وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة ايجابية كبيرة بين الذكاء العاطفي وتأثيره على سير 

كاء العاطفي كلما زاد العمل بالمنظمة وتحسين ادائها فكلما امتلك العاملين مقدرات وكفاءات الذ

ذلك من فعالية االتصال والعالقات االيجابية داخل المنظمة وهذا بدوره يزيد من القدرة على حل 

المشاكل وادارة الصراع ويرفع من فاعلية االداء الجماعي للعاملين وهذا يؤثر بإيجابية على كفاءة 

 وفاعلية المنظمة ككل.

 leadership and emotional" ( بعنوانCarragher, 2016دراسة )  -11

intelligence in nursing and midwifery education and practice: 

adiscussion paper. 
القيادة والذكاء العاطفي في تعليم وممارسة مهنة التمريض ورقة بحث، هدفت الدراسة مناقشة 

مراكز الرعاية الصحية مفاهيم القيادة والذكاء العاطفي في المهن الصحية وقد اجريت الدراسة في 
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( موظف يمتهن التمريض وافترضت الدراسة الى بروز الذكاء 81)ـفي المملكة المتحدة وايرلندا ل

العاطفي كعامل مهم في القيادة الفاعلة للمهن الصحية توصلت الدراسة الى ان هناك صلة مهمه 

تتماشى بشكل وثيق مع بين القيادة الناجحة والذكاء العاطفي وان تخصصات التمريض والقبالة 

 نماذج الذكاء العاطفي.

 A Study Of Emotional" ( بعنوانKalil & Bashir, 2016دراسة )  -11

Intelligence Based Instructional Leadership Styles And Related 

Indicators At University Level In Pakistan” 
والمؤشرات ذات الصلة على مستوى الجامعة في دراسة الذكاء العاطفي القائم على اساليب القيادة 

باكستان، هدفت الدراسة الى استكشاف مؤشرات الذكاء العاطفي على اساس انماط القيادة 

المستخدمة من قبل رؤساء االقسام من معاهد التعليم العالي في باكستان، عينة الدراسة كانت 

جامعات حكومية و  5واالقسام في ( عضوًا من اعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات 361)

جامعات اهلية تعمل في نطاق منطقة البنجاب في باكستان واظهرت نتائج الدراسة ان نسبة  5

 الذكاء العاطفي تختلف تبعًا للنمط القيادي المستخدم من قبل القائد.

 ( بعنوان " اثر الذكاء العاطفي على الفاعلية التسويقية8106منصور، و دراسة ) العايد  -12

 "للبنوك االسالمية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها

هدفت هذه الدراسة الى التحقيق في العوامل التي تؤثر في استخدام الذكاء العاطفي )الجنس، 

( موظفًا 121المؤهل العلمي، الخبرة( وتأثيره على الفاعلية التسويقية للبنوك وبلغت حجم العينة )

اسالميين هما البنك العربي االسالمي والبنك االسالمي  وموظفة موزعين على مصرفيين

الفلسطيني. توصلت الدراسة بوجود ارتباط قوي وايجابي بين الذكاء العاطفي والفاعلية التسويقية 
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لذلك اوصى الباحثان بوجوب مبادرة البنوك بوضع استراتيجية مناسبة لتطبيق الذكاء العاطفي بما 

ه البنوك بعقد الدورات وورش العمل التي تتضمن االتجاهات االدارية وان تقوم هذ يتفق مع قدراتها

 .الحديثة وعلى راسها الذكاء العاطفي لتبصير المديرين والعاملين بمفهومه وانشطته وعملياته

 Testing The Impact Of Strategic"  ( بعنوانAbu Zaid, 2016دراسة ) -13

Leadership On Organizational Ambidexterity: A Fied Study On The 

Jordanian Chemical  Manufacturing Companie” 

اختبار اثر القيادة االستراتيجية في البراعة التنظيمية دراسة ميدانية على شركات الصناعات 

( 94الكيمياوية االردنية هدفت الدراسة تحديد تأثير القيادة االستراتيجية على البيئة التنظيمية ل )

ات الصناعات الكيمياوية االردنية العاملة في مدينة الملك عبد هللا الثاني بن شركة من شرك

 الحسين الصناعية.

تتضمن عينة الدراسة جميع مجتمع الدراسة. اشارت  نتائج الدراسة الى ان القيادة االستراتيجية لها 

رات التالية وهي: تأثير ايجابي على البيئة التنظيمية وعلى القائد االستراتيجي ان يتمتع بالمها

 الرؤية والتركيز والتنفيذ وحث المنظمات على اعتماد هذه االبعاد.

( بعنوان " القيادة االستراتيجية المحددة لفاعلية االدارة العليا في 8106دراسة )محمد،  -14

" دراسة ميدانية كان هدفها التعرف على القيادة االستراتيجية وتأثيرها على فرق جامعة النهرين

ة العليا وفاعليتها وقدرتها على تحقيق االهداف المخطط لها. استخدمت الدراسة عينة تتكون االدار 

( رئيس جامعة وعمداء كليات ومعاونين ورؤساء اقسام علمية. توصلت الدراسة الى وجود 98من )

ام عالقة موجبه بين القيادة االستراتيجية وبين فاعلية القيادة العليا واوصت الدراسة على االهتم
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، وضرورة اختيار اعضاء فريق االدارة العليا من خالل مجموعة المستمر بتقييم فاعلية االدارة العليا

 .من السمات والخصائص الواجب توفرها لدى هؤالء وبناء معيار خاص لهم

 Strategic Leadership And" ( بعنوانKitonga, 2016دراسة ) -15

Organizational Performance In Not-For Profit Organizations In 

Nairobi County In Kenya” 
القيادة االستراتيجية واالداء التنظيمي للمنظمات غير الربحية في محافظة نيروبي في كينيا، هدفت 

هذه الدراسة الى فهم العالقة بين ممارسات القيادية االستراتيجية االداء التنظيمي في المنظمات 

( من المنظمات غير هدفة الربح في كينيا ووجدت 328ينة الدراسة )الغير هادفة للربح، وكانت ع

الدراسة عالقة ايجابية كبيره بين متغيرات القيادة االستراتيجية واالداء التنظيمي وتقترح الدراسة الى 

 تعزيز القيادة االستراتيجية للوصول الى اداء تنظيمي متميز.

 Strategic Leadership"  ( بعنوانMuzee, Bagire & Ngoma, 2016دراسة ) -06

And Employee Engagement, Evidences From An African Industrial 

Setting”  
القيادة االستراتيجية ومشاركة الموظف، دراسة في القطاع الصناعي االفريقي، هدفت الدراسة الى 

( 155العينة كانت )وصف العالقة بين القيادة االستراتيجية واشراك الموظفين في عملية القيادة 

من الموظفين العاملين في مصانع وشركات في اوغندا، اظهرت النتائج ان العالقة بين القيادة 

ومشاركة العاملين كانت كبيرة وايجابية واستنتجت الدراسة ان المنظمات يجب ان تستثمر في 

 تدريب مدراءها لتحسين مهاراتهم في العالقات مع المرؤوسين.
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 The Impact Of Emotional ( بعنوان "Shaaban, 2017دراسة )  -17

Intelligence On Effective Leadership In The Ministry Of Military 

Production (Momp) In Egypt” 
تأثير الذكاء العاطفي في فاعلية القائد دراسة في وزارة التصنيع الحربي في مصر، الهدف من 

عاطفي في زيادة فاعلية القائد في تلك الوزارة. تم الحصول اجراء الدراسة هو معرفة دور الذكاء ال

( موظف يتمتعون بمهارات عالية ومواهب مميزه في اعمالهم 151على البيانات من عينة تضم )

 واشارات النتائج الى ان القائد ذو الذكاء العاطفي هو االكثر فاعلية ونجاح في المنظمة.

 The Mediation Role Of" بعنوان( Zhang, Cao & Wang, 2017دراسة ) -18

Leadership Styles In Integrated Project Collaboration: An Emotional 

Intelligence Perspective”. 

هدفت  الدور الوسيط لالنماط القيادية في المشروع المشترك التكميلي مدخل الذكاء العاطفي.

التي يكون فيها التعاون عامل مهم لتحسين الدراسة الى كشف العالقة بين المشاريع المتكاملة 

نتائج المشروع وجوانب المهارات البشرية المؤثرة الغير مستكشفة ويتم تناولها عن طريق مفهوم 

( 365الذكاء العاطفي من خالل كفاءة االداء ورضا اصحاب المصالح، ثم جمع البيانات من )

ين، وتوصلت الدراسة الى ان المشاريع عينة من كبار القادة العاملين في هذا المجال في الص

 المتكاملة واساليب القيادة مرتبطة بعالقة موجبة مع الذكاء العاطفي.
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 Emotional Intelligence And( " Charles, et.al., 2018دراسة ) -09

Leadership Competencies: A Study Of Ministry Of Work, Owerri " 

القيادية: دراسة لوزارة العمل في اويري)نيجيريا(، هدفت الدراسة الى الذكاء العاطفي والكفاءات 

تفسير العالقة بين الذكاء العاطفي وكفاءة القيادة، اجريت الدراسة من خالل استبيان شارك فية 

( من كافة مستويات وزارة العمل في اويري واستنتجت الدراسة ان الذكاء العاطفي للقائد له 123)

كفاءته وتوصي الدراسة الى وجوب قدرة القائد على امتالك معايير شخصية تأثير كبير على 

 تساعد للسعي بأستمرار على تحسين االداء.

 Emotional Intelligence"  ( بعنوانDarvishmotevali, et.al., 2018دراسة ) -21

And Creative Performance Looking Through The Lens Of 

Environmental Uncertainty And Cultural Intelligence” 

الذكاء العاطفي االداء االبداعي: استكشاف لعدم التأكيد البيئي والذكاء الثقافي. هدفت الدراسة الى 

فهم افضل للعالقة بين ابداع الموظف والذكاء العاطفي: الدور الوسيط عدم التأكد البيئي ولقد تم 

ملين في مجال الفندقه والسياحه في مدينه ( عينة من موظفي االدارة العليا العا283استخدام )

نيقوسيا )تركيا( وتوصلت الدراسة الى ان الذكاء العاطفي لدية تأثير ايجابي على االداء االبداعي 

 للمؤسسات في ظل حالة عدم التأكد البيئي.
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 -ثالثًا: مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

المتمثلة بالتوجه  بأنها تناولت متغيرات للقيادة االستراتيجيةتتميز هذه الدراسة عن سابقاتها  -1

لم تدرس راتيجي وتطوير راس المال البشري والممارسات االخالقية والرقابه االستراتيجية ستاال

 من قبل وبشكل مجتمع مما سيوسع من فهم الظاهرة المبحوث ويعطي تفسير ادق للنتائج.

في اماكن مختلفة بينما ستطبق هذه الدراسه على البنوك تناولت الدراسات السابقة الموضوع   -2

 التجارية األردنية في االردن.

حاولت هذه الدراسة الى معرفه اثر الذكاء العاطفي على القياده  االستراتيجيه وكيفيه استخدام  -3

 هذا الذكاء من قبل القاده في البنوك التجاريه األردنية. 

بداءه الباحثون السابقون فهي تبني على ما توصلوا اليه من تعتبر هذه الدراسة استكماال لما  -4

 نتائج وما قدموه من توصيات واقتراحات .
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 الفصل الثالث
 الطريقة واالجراءات

 

 يتناول هذا الفصل عرضًا لمنهجية الدراسة:

منهج البحث المستخدم، تحديد مجتمع الدراسة، ذكر لعينة الدراسة وادواتها، ومتغيرات الدراسة، 

 وتوضيح الجراءات الدراسة المعتمدة، وتوضيح لالساليب االحصائية المستخدمة.

 
 (: محتويات الفصل الثالث0-3)شكل رقم 

 تمهيدال :3-0

)الذكاء العاطفي واثره في القيادة ـمن اجل الوصول الى مقاصد الباحثة في هذه الدراسة والتي تهتم ب

تم تخصيص هذه الدراسة في قطاع البنوك التجارية االردنية  االستراتيجية في البنوك التجارية االردنية(

في االردن ويتضمن هذا الفصل وصفا لعينة الدراسة والية اختيارها ومتغيرات الدراسة  2118للعام 

عينة الدراسة
مجتمع 
الدراسة

التمهيد

متغيرات 
الدراسة

صدق االداة اداة الدراسة
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واداتها وصدقها وثباتها الى جانب عرض االجراءات التي اتبعت من اجل تنفيذ الدراسة والحصول على 

 لجة االحصائية المستخدمة في تحليل هذه البيانات.البيانات الالزمة والمعا

 : منهجية الدراسة3-8

ليتم اعتماده اذ يعد هذا المنهج االكثر انسجامًا لتحقيق تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

 اهداف الدراسة الحالية واالجابة عن تساؤالتها.

 : مجتمع الدراسة3-3

( بنك 13ضمن محافظة عمان وعددها )تكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك التجارية االردنية 

( اما مجتمع الدراسة هو 1-3( وكما موضح في الجدول ادناه )8107)جمعية البنوك في االردن، 

 (، )نتائج مقابالت الباحثة366) وعددهمجميع المديرين في المستويات العليا والوسطى في هذه البنوك 

 (.عن طريق المواقع االلكترونية الرسمية لكل بنك والتقارير السنوية  الميدانية 

 (8106)المصدر: جمعية البنوك في األردن،(: البنوك التجارية االردنية 0-3جدول )

 التسلسل
رقم 
 الشركة

الرمز 
 الحرفي

 بنكاسم ال
 العدد

1 111002 JOKB 31 البنك األردني الكويتي 
2 111003 JCBK 26 البنك التجاري األردني 
3 111004 THBK 52 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
4 111005 AJIB 24 ستثمار العربي األردنيبنك اال 
5 111007 UBSI 31 تحادبنك اال 
6 111009 ABCO )14 بنك المؤسسة العربية المصرفية ) األردن 
7 111014 INVB 11 ستثماري البنك اال 

https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111002
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111002
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111002
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111002
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111002
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 التسلسل
رقم 
 الشركة

الرمز 
 الحرفي

 بنكاسم ال
 العدد

8 111017 EXFB 24 بنك المال األردني 
9 111020 SGBJ )21 بنك سوسيته جنرال ) األردن 
10 111021 CABK 41 بنك القاهرة عمان 
11 111022 BOJX 22 بنك األردن 
12 111033 AHLI 36 البنك األهلي األردني 
13 113023 ARBK 38 البنك العربي 

 

 : عينة الدراسة 3-4

نظرا لصغر حجم المجتمع وسهولة الوصول الى افراده تم اخذ المجتمع كاماًل كعينة بطريقة المسح 

، وشملت مديري االدارة العليا والوسطى في البنوك ) Sekaran & Bougie, 2016) الشامل

( مستجيب، وقد قامت 366( فردًا، وعدد المستجيبين لها )366التجارية في االردن ويبلغ حجمها )

بتوزيع اداة الدراسة في هذه البنوك من خالل الدوائر المختصة بحيث تم التوزيع على جميع  الباحثة

( استبيانا 23( استبانا وبعد تدقيق االستبيانات المستردة تم استبعاد)329افراد المجتمع وقد تم استرداد )

لعدم تحقيقها لمتطلبات التعبئة )اذ كان بعضها معبأ جزئيا من خالل الصفحة االولى فقط وبعضه  نظراً 

تكررت فيه اجابة واحدة على جميع االسئلة ومنها ما كان غير معبأ بالكامل( وبالتالي فقد اصبح عدد 

( استبيانا وبالتالي فان هذا العدد من العينة يمثل ما 316ستبانات الصالح والمناسبة للتحليل هو )اال

 .( من مجتمع الدراسة% 83.61نسبته )
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 والديموغرافيةوتبين الجداول التالية وصفا الفراد عينة الدراسة المشاركين من خالل البيانات الشخصية 

 .الخاصة بهم

 عينة الدراسة من حيث متغير النوع االجتماعيوصف افراد (: 8-3جدول )

 النسبة العدد النوع االجتماعي المتغير

 النوع االجتماعي
 64.0 196 ذكر
 36.0 110 أنثى

 100 316 المجموع
 

 64.0تبين نتائج النسب في الجدول ان الذكور كانوا اكثر المستجيبين في العينة اذ بلغت نسبتهم )

ويعزى تصور الباحثه الى  (% 36.0بينما كانت النسبة المتبقية من االناث اذ بلغت نسبتهم ) ،(%

 للتفوق العددي في االدارات العليا. االناث ربماعلى  استجابة الذكورزياده 

 وصف افراد عينة الدراسة تبعا لمتغير العمر :(3-3جدول )

 النسبة العدد الفئة العمرية المتغير

 العمر

731. 42 سنة 41من أقل   
 21.6 66 سنة 45إلى أقل من  41من 

 64.7 198 فأكثر سنة 45من 
 100 316 المجموع

 

سنة  45تظهر قيم النسب المئوية في الجدول ان االفراد المستجيبين الذين كانت فئة اعمارهم )من 

( تالهم االفراد المستجيبين بالفئة العمرية % 64.7اذ بلغت نسبتهم )استجابة فأكثر( كانو اكثر االفراد 

( كما بلغت نسبة المستجيبين من ذوي الفئة %21.6سنة( اذ بلغت نسبتهم ) 45إلى أقل من  41)من 
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ولقد الحظت الباحثة ان اعلى نسبة مستجيبة كانت الفئة  (% 13.7سنة( ) 41العمرية )اقل من 

 .باهمية الموضوع المبحوث  ربما لشعورهذه الفئة العمرية  ثر وذلكسنة فاك 54العمرية من 

 ( وصف افراد عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي4-3جدول )

 النسبة العدد المؤهل المتغير

 المؤهل

 0.0 0 دبلوم متوسط
 53.6 164 بكالوريوس
 8.5 26 دبلوم عالي
 26.8 82 ماجستير
 11.1 34 دكتوراه 

 100 316 المجموع

يعكس الجدول قيم النسب المئوية لمؤهالت االفراد المشاركين في عينة الدراسة حيث يالحظ ان نسبة 

( وهم النسبة االكثر بين المؤهالت العلمية التي % 53.6يحملون مؤهل البكالوريوس قد بلغت ) الذين

( أي تقريبا اكثر من % 26.8) الماجستيرشاركت في هذه الدراسة وبلغت نسبة الذين يحملون مؤهل 

( كما بلغت نسبة من يحملون مؤهل % 11.1ربع العينة كما بلغت نسبة من يحملون مؤهل الدكتوراه )

( اما بالنسبة للمؤهل االقل بين المؤهالت المشاركة في الدراسة فقد كان مؤهل % 8.5) الدبلوم العالي

ولقد  (% 1.1فراد من عينة الدراسة يحملون هذا المؤهل )الدبلوم المتوسط حيث لم يكن هنالك اي ا

رصدت الباحثة من خالل االستبانات ان المؤهل العلمي االعلى مشاركه هم حملة البكالوريوس وقد 

 .يكون ذلك بسبب رغبتهم في ازدياد معرفتهم باهميه البحث المطروح

 

 



50 

 

 الخبرة( وصف افراد عينة الدراسة تبعا لمتغير 5-3جدول )

 النسبة العدد الخبرة المتغيرات

 الخبرة

 17.6 54 سنوات 11أقل من 
 52.3 161 سنة 21إلى أقل من  11من 

 30.1 92 سنوات فأكثر 21من 
 100 316 المجموع

 

تشير النسب المئوية لمتغير الخبرة العملية لالفراد المستجيبين والذين يمثلون عينة الدراسة ان النسبة 

( تالهم % 52.3سنة اذ بلغت ) 21إلى اقل من  11االكبر كانت لالفراد من الذين خبراتهم من 

تبة االخيرة االفراد ( ثم جاء في المر % 31.1) سنة فاكثر اذ بلغت نسبتهم 21من االفراد الذين خبرتهم 

وقد يكون مشاركة االعلى نسبه للذين  (% 17.6سنوات(  اذ بلغت نسبتهم ) 11االقل خبرة )اقل من 

 .في التطوير الذاتي ربما لرغبتهم سنة وذلك  21سنوات الى اقل من  11تتراوح خبراتهم من 

 المركز الوظيفي( وصف افراد عينة الدراسة تبعا 6-3جدول )

 النسبة العدد المركز الوظيفي المتغير

 المركز الوظيفي

 3.6 11 مدير عام

 14.7 54 مساعد مدير عام

 42.5 131 مدير إدارة

 39.2 121 مساعد مدير إدارة

 100 603 المجموع

وتشمل االدارة العليا التي  المركز الوظيفيتشير نتائج الجدول إلى نسب افراد عينة الداسة من حيث 

تضم المدير العام ومساعديه واالدارة الوسطى التي تشمل جميع مدراء االدارات ومساعديهم )جمعية 

( لمركز مدير ادارة % 42.5وباستعراض هذه النسب نجد انها بلغت )(  2117،البنوك في االردن
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 لمركز مساعد مدير ادارةلدراسة وبلغت وهي النسبة االكبر بين المراكز الوظيفية المشاركة في هذه ا

( ويالحظ ان اقل النسب االدارية %14.7( كما بلغت لمركز وظيفة مساعد مدير عام )% 39.2)

من خالل هذه النتائج المعروضة  ، (% 3.6المشاركة في هذه الدراسة هي المدير العام اذ بلغت )

 .بسبب الرغبة الشخصية لهوالء االشخاص  تكون مشاركه االدارات الوسطى اعلى من العليا قد يكون 

 ( وصف افراد عينة الدراسة المشاركين تبعا لمتغير مستوى االدارة7-3جدول )

 النسبة العدد مستوى االدارة المتغير

 مستوى االدارة
 36.3 111 ادارة عليا

 63.7 195 ادارة وسطى
 100 316 المجموع

تبين نتائج النسب في الجدول ان االفراد بمستوى االدارة الوسطى كانوا اكثر المستجيبين في العينة اذ 

وذلك ربما لرغبة هذه الفئه في معرفه المفاهيم االدارية التي من الممكن ان ( % 63.7بلغت نسبتهم )

 ( % 36.3ا اذ بلغت نسبتهم )بينما كانت النسبة المتبقية من مستوى االدارة العليتدعم مشوارها المهني 

 جمع المعلوماتطرق : اداة الدراسة و  3.5 
اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية في جمع البيانات على المصادر الثانوية والمصادر االولية لتحقيق 

 اهداف الدراسة حيث تتمثل مصادر الدراسة بما يلي:

المفكرون من خالل الكتب واالبحاث المصادر الثانوية : اعتمدت الباحثة على ما تناوله  -1

العلمية والمراجع والرسائل الجامعية والمقاالت والمجالت والشبكة العنكبوتية )االنترنت( 

بخصوص كل من الذكاء العاطفي والقيادة االستراتيجية من اجل تغطية الجانب النظري 

 للدراسة.
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وزعت على افراد عينة  المصادر االولية: تم الحصول عليها من خالل االستبانة التي -2

 الدراسة للتعرف على اثر الذكاء العاطفي في القيادة االستراتيجية.

( الجزء االول : يشمل 1االستبانة تنقسم الى جزئين، كما هو موضح في الملحق رقم )

الخصائص الديموغرافية الفراد عينة الدراسة والمتمثلة في )النوع االجتماعي، العمر، 

 وات الخبرة، طبيعة العمل، المستوى االداري(.المؤهل العلمي، سن

الجزء الثاني: يشمل االستبانة ويتكون من محورين ) الذكاء العاطفي، القيادة االستراتيجية( وكانت عدد 

( فقرة 48( فقرات فأصبح عدد الفقرات )8( فقرة وعند اعطائها للمحكمين استبعدوا منها )56االسئلة )

 وهي:

 عدد الفقرات ابعاد المتغيرات المراجع المتغيرات

 المتغير المستقل
 الذكاء العاطفي
Emotional 

intelligence 

(Goleman,2001) 

Leadership that gets 

results. 

 selfفهم الذات  -1

awareness 
6 

 ادارة الذات -2
Self- 

Management 

6 

 الوعي االجتماعي -3
Social 

Awareness 

6 

 المهارات االجتماعية -4
Social skill 

6 

 24 االجمالي

 المتغير التابع
 القيادة االستراتيجية

Strategic 

leadership 

- (muzee, et al.,2016) 
Strategic leadership and 

employee engagement, 

evidences from an 

 التوجة االستراتيجي -1
Strategic direction 

6 
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African industrial setting. 

-(lear,2012) 

The relationship between 

strategic leadership and 

strategic alignment in 

high-performing 

companies in south 

Africa. 

- (palladan,et al.,2016) 

The effect of strategic 

leadership, organization 

innovativeness, 

information technology 

capability on effective 

strategy 

implementation: Astudy 

of tertiary institutions in 

Nigeria. 

تطوير رأس المال  -2
 البشري 

Developing human 
capital 

6 

 الممارسات االخالقية -3
Ethical practices 

6 

 الرقابة االستراتيجية -4

Organization 

controls 
6 

 24 االجمالي

48 

 : صدق أداة الدراسة 3-6 

  الظاهري:الصدق 

محكمًا( من اعضاء الهيئة التدريسية في قسم ادارة االعمال في الجامعات  13تم عرض المقياس على )

االردنية المتمثلة في )جامعة الشرق االوسط، جامعة الزيتونة، جامعة االسراء، جامعة العلوم 

لعبارات للمقياس ومدى (، وذلك البداء آرائهم في صدق المحتوى لألداة وانتماء ا1االسالمية(، ملحق)

مالءمتها لقياس ماوضعت لقياسة، ووضوح الفقرات، اذ تم اقتراح التعديالت المناسبة، في ضوء اعتماد 

(. وبناًء على اراء المحكمين تم تعديل بعض Bloom,2006( لبيان صالحية الفقره )%81معيار )

سبب تشابهها وقرب مدلولها مع ( فقرات ب8الفقرات من ناحية الصياغة لزيادة وضوحها، وتم حذف )
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فقرات اخرى، او لعدم مناسبتها الغراض الدراسة وعدم مناسبة بعضها للبعد الذي تنتمي اليه، وبالنتجة 

( فقره موزعة على بعدين رئيسيين )الذكاء العاطفي، القيادة 48اصبح المقياس يتألف من )

 م داللة على الصدق الظاهري الداة الدراسة.االستراتيجية( واعتبرت الباحثة اراء المحكمين وتعديالته

  : الصدق العاملي التوكيدي 

النجاز الصدق العاملي التوكيدي للفقرات  22( االصدار رقم AMOSاستخدمت الباحثة برمجية )

المكونة للمتغيرات المستقلة والتابعة ومن المعلوم ان جودة البيانات التي يتم جمعها بعتبر هاما في 

ذ انه يعكس مدى االعتماد على اداة الدراسة ووثوقنا بالنتائج المتمخضة عنها.وتحتوي هذه التحقق منه ا

البرمجية على العديد من مؤشرات الحكم على جودة بيانات النموذج وقد اعتمد الباحث على اربعة 

وهو مؤشرات تعتمدها معظم الدراسات وهذه المؤشرات هي اختبار مربع كاي ومستوى الداللة االختبار 

التي تقيس جودة النموذج اال ان هذا االختبار يؤخذ عليه سلبية وهي  العلميةمن اهم واقوى االختبارات 

حساسيتة بسبب درجات الحرية والمرتبطة بعدد المتغيرات اضافة الى حجم العينة  حيث تتاثر قيمة 

ؤشر جودة التطابق غير )م مستوى الداللة بهاتين النقطتين بشكل كبير اما المؤشر االخر فهو مؤشر 

وهو مؤشر احصائي عام ويعتبر في المرتبة الثانية بعد مربع كاي حيث تتراوح قيمه بين  GFIالمقارن( 

( بحيث انه اذا ساوى الواحد صحيح دل ذلك على التطابق التام وهي حالة مثالية كذلك تعتمد 1- 1)

( بحيث اذا ساوت القيمة 1- 1مه بين )حيث تتراوح قي CFIالدراسات مؤشر )جودة التطابق المقارن( 

الواحد صحيح دل ذلك على تطابق التام اما بالنسبة للمؤشر االخير فهو مؤشر الجذر التربيعي 

( ويالحظ ان هذا المؤشر يعتمد على مقدار مربعات RMSEAلمتوسط مربعات اخطاء التقدير )
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هذا المؤشر بحيث تكون افضلها ان  الفروق بين النموذجين بحيث تكون الجودة افضل كلما قلت قيمة

 تساوي هذه االخطاء الصفر وهي الحالة المثالية التي تشير إلى التطابق التام

لذلك ومن خالل ما تقدم فان مؤشرات الحكم على جودة النموذج متعددة وال يجوز ان يتم االعتماد على 

هذه المؤشرات وربطها فيما بينها مؤشر واحد فقط للحكم على جودة نموذج معين وبالتالي فان قراءة 

واالعتماد على مؤشرين على االقل منها للحكم على جودة بيانات النموذج قد يساعد الباحث في اتخاذ 

 .قرار مناسب للحكم

 اوال التحليل العاملي التوكيدي البعاد المتغير المستقل )الذكاء العاطفي(

 عاملي التوكيدي البعاد المتغير المستقل )الذكاء العاطفي(( مؤشرات اختبار جودة نموذج التحليل ال8-3جدول )

ةمستوى الدالل مربع كاي المؤشرات    χ2/df GFI CFI RMSEA 
الناتجة عن نموذج 

 الدراسة
375.14 1.111 1.624 1.919 1.958 1.145 

القيم المحكية المثلى 
 للمؤشرات

3اقل من  1.11 1.11  (1.91– 
1.11)  

(1.91–
1.11)  

(1.11 – 
1.18)  

 

يبن الجدول ان قيمة مربع كاي للنموذج الذي يضم فقرات ابعاد المتغير المستقل )الذكاء العاطفي( قد 

( وهي قيمة تشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية 1.111( بمستوى داللة )375.14بلغت )

لهذا المؤشر  بمعنى انه ال يوجد تطابق بين نموذج بيانات الدراسة )الحقيقي( والنموذج االفتراضي وفقا

ما  3( وهي قيمة اقل من 1.624ويالحظ ان مؤشر نسبة مربع كاي الى درجات الحرية قد بلغت )

فقد بلغت قيمته  GFIيشير الى جودة تطابق بينات النموذج من خالل هذا المؤشر اما بالنسبة لمؤشر 

المؤشر وهي قيمة  ( وهي قيمة قريبة جدا من حدود المدى المقبول الذي تقبل فيه قيم هذا1.919)
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( وهي قيمة مرتفعة تشير 1.958قد بلغت ) CFIتعكس جودة لتطابق البيانات كذلك فان قيمة مؤشر 

( وهي قيمة تقع 1.145فقد بلغت ) RMSEAإلى جودة النموذج المفترض اما بالنسبة لقيمة مؤشر 

ربعة من مؤشرات فاقل( ومن هنا وحيث ان ا 1.15ضمن المدى المقبول والمتشدد في القبول )اي 

جودة التطابق )اثنان منهما تزايديان اي يفضل ان تتزايد قيمة كل منهما للداللة على التطابق الجيد 

(  RMSEA( واثنان تتناقصيان وهما نسبة مربع كاي الى درجات الحرية و  مؤشر )CFIو  GFIوهما 

ودة نموذج بيانات الدراسة اي تزداد قيمته االعتبارية في الجودة كلما نقصت قيمته وتدل على ج

وبالتالي يمكن الحكم على ان بيانات هذا النموذج تشير إلى جودة تطابق مرتفعة الغراض مثل هذه 

 الدراسة.

 

( نتائج الصدق العاملي التوكيدي لفقرات ابعاد المتغير المستقل الذكاء العاطفي )التشبعات المعيارية 9-3جدول )
 للفقرات على ابعادها(

ز رم البعد
 الفقرات

 قيم التحميل

 A1 0.657 فهم الذات
A2 0.580 
A3 0.552 
A4 0.643 
A5 0.658 
A6 0.560 

 B1 0.744 ادارة الذات
B2 0.712 
B3 0.747 
B4 0.791 
B5 0.783 
B6 0.787 
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الوعي 
 االجتماعي

C1 0.671 
C2 0.658 
C3 0.728 
C4 0.741 
C5 0.751 
C6 0.752 

المهارات 
 االجتماعية

D1 0.627 
D2 0.606 
D3 0.605 
D4 0.595 
D5 0.574 
D6 0.720 

يبين الجدول قيم تشبعات كل فقرة على البعد )العامل( الذي تنتمي اليه فيما يعرف بالصدق البنائي 

وهي قيم التشبعات المعيارية  بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه   (convergent validityالتقاربي )

بحد ادنى )ومن الدراسات  % 51والتي تعتبر جزءا منه. وعادة ما يتم قبول قيمة التشبع اذا كان يفسر 

( من التباين بين هذه الفقرة والبعد الذي تنتمي اليه )اذ ان التباين المعياري % 41من يقبلها بحد ادنى 

من التباين كحد ادنى لقبول قيم التشبعات  % 51لكلي يساوي واحد صحيح( وعليه تم تحديد نسبة ا

ومن خالل هذه النتائج يالحظ ان اقل قيمة تشبع بين الفقرات والبعد الذي تنتمي اليه كان بين الفقرة 

ضمن الحدود  ( وهي قيمة مقبولة تقع1.552اذ بلغت ) فهم الذات( في بعد A3الرابعة التي رمزها )

بعد في ( B4المقبولة للتشبعات كذلك فقد كانت اكبر قيمة تشبع تم التوصل اليها بين الفقرة الرابعة )

( وتباينت باقي التشبعات بين هاتين القيمتين ولذلك ومن خالل هذه 1.791حيث بلغت ) ادارة الذات

افتراضه من ابعاد المتغير المستقل.  النتائج يتم التاكد من الصدق البنائي التوكيدي لفقرات كل بعد تم
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ما يعني داللة قيم التحميل من  1.111وقد بينت النتائج ان جميع قيم مستويات الداللة كانت اقل من 

  1.15الناحية االحصائية عند مستوى = 

مدخالت ورموز وقيم تحميل فقرات ابعاد المتغير المستقل في برمجية  (2-3) التالي الشكلويبين 

AMOS 

 

 AMOSفي برمجية  ابعاد المتغير المستقل(: 2-3الشكل )
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 ثانيا التحليل العاملي التوكيدي البعاد المتغير التابع )القيادة االستراتيجية(

 (القيادة االستراتيجية( مؤشرات اختبار جودة نموذج التحليل العاملي التوكيدي البعاد المتغير التابع )11-3جدول )

ةمستوى الدالل مربع كاي المؤشرات  χ2/df GFI CFI RMSEA 
الناتجة عن نموذج 

 الدراسة
410.92 0.000 1.794 0.903 0.936 0.051 

 القيم المحكية المثلى
 للمؤشرات

3اقل من  1.11 1.11  (1.91– 
1.11)  

(1.91–
1.11)  

(1.11 – 
1.18)  

التابع )القيادة االستراتيجية( قد يبن الجدول ان قيمة مربع كاي للنموذج الذي يضم فقرات ابعاد المتغير 

( وهي قيمة تشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية 1.111( بمستوى داللة )410.92بلغت )

بمعنى انه ال يوجد تطابق بين نموذج بيانات الدراسة )الحقيقي( والنموذج االفتراضي ويالحظ ان مؤشر 

ما يشير الى جودة  3( وهي قيمة اقل من 1.794نسبة مربع كاي الى درجات الحرية قد بلغت )

( وهي 1.913فقد بلغت قيمته ) GFIالنموذج من خالل هذا المؤشر اما بالنسبة لمؤشر تطابق بينات 

قيمة تقع ضمن حدود المدى المقبول الذي تقبل فيه قيم هذا المؤشر وهي قيمة تعكس مستوى مرتفع 

( وهي قيمة مرتفعة تشير إلى 1.936قد بلغت ) CFIلجودة تطابق البيانات كذلك فان قيمة مؤشر 

( وهي قيمة تقع 1.151فقد بلغت ) RMSEAبق النموذج المفترض اما بالنسبة لقيمة مؤشر جودة تطا

فاقل( لهذا المؤشر ومن هنا وحيث اربعة من  1.15ضمن المدى المقبول والمتشدد لهذا المؤشر )

 مؤشرات جودة التطابق )اثنان منهما تزايديان اي يفضل ان تتزايد قيمة كل منهما للداللة على التطابق

( واثنان تتناقصيان وهما نسبة مربع كاي الى درجات الحرية ومؤشر CFIو  GFIالجيد وهما 

(RMSEA اي تزداد قيمته االعتبارية في الجودة كلما نقصت قيمته وتدل على جودة نموذج بيانات  )
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ض مثل الدراسة وبالتالي يمكن الحكم على ان بيانات هذا النموذج تشير إلى جودة تطابق مرتفعة الغرا

 هذه الدراسة.

)التشبعات  (القيادة االستراتيجيةالمتغير التابع )( نتائج الصدق العاملي التوكيدي لفقرات ابعاد المتغير 11-3جدول )
 المعيارية للفقرات على ابعادها(

رمز  البعد
 الفقرات

 قيم التحميل

التوجه 
جياالستراتي  

 

X1.1 0.602 
X1.2 0.525 
X1.3 0.507 
X1.4 0.658 
X1.5 0.606 
X1.6 0.614 

 تطوير رأس
المال 
 البشري 

 

X2.1 0.573 
X2.2 0.538 
X2.3 0.501 
X2.4 0.556 
X2.5 0.552 
X2.6 0.649 

الممارسات 
 االخالقية

 

X3.1 0.658 
X3.2 0.537 
X3.3 0.616 
X3.4 0.522 
X3.5 0.630 
X3.6 0.581 

الرقابة 
جيةاالستراتي  

X4.1 0.544 
X4.2 0.648 
X4.3 0.545 
X4.4 0.621 
X4.5 0.628 
X4.6 0.518 
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يبين الجدول قيم تشبعات كل فقرة على البعد )العامل( الذي تنتمي اليه فيما يعرف بالصدق البنائي 

وهي قيم التشبعات المعيارية  بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه   (convergent validity) التقاربي

بحد ادنى )ومن الدراسات  % 51والتي تعتبر جزء منه. وعادة ما يتم قبول قيمة التشبع اذا كان يفسر 

( من التباين بين هذه الفقرة والبعد الذي تنتمي اليه )اذ ان التباين المعياري % 41من يقبلها بحد ادنى 

من التباين كحد ادنى لقبول قيم التشبعات  % 51كلي يساوي واحد صحيح( وعليه تم تحديد نسبة ال

ومن خالل هذه النتائج يالحظ ان اقل قيمة تشبع بين الفقرات والبعد الذي تنتمي اليه كان بين الفقرة 

( وهي قيمة مقبولة تقع 1.511اذ بلغت ) تطوير راس امال البشري ( في بعد X2.3الثالثة التي رمزها )

ضمن الحدود المقبولة للتشبعات كذلك فقد كانت اكبر قيمة تشبع تم التوصل اليها بين الفقرة الرابعة 

(X4.1 وبعد )( كما وتم التوصل الى هذه القيمة من خالل 1.658حيث بلغت ) التوجه االستراتيجي

بعد الممارسات االخالقية وتباينت باقي التشبعات بين  ( فيX3.1تشبع الفقرة االولى والتي رمزها )

هاتين القيمتين ولذلك ومن خالل هذه النتائج يتم التاكد من الصدق البنائي التوكيدي لفقرات كل بعد تم 

افتراضه من ابعاد المتغير التابع. وقد بينت النتائج ان جميع قيم مستويات الداللة كانت اقل من 

  1.15قيم التحميل من الناحية االحصائية عند مستوى =  ما يعني داللة 1.111

 AMOSمدخالت ورموز وقيم تحميل فقرات ابعاد المتغير التابع في برمجية ( 3-3) الشكلويبين 
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  AMOSابعاد المتغير التابع في برمجية (: 6-6الشكل )

 

 )الصدق التمايزي بين المتغيرات االساسية في الدراسة )المستقل والتابع 
 

 يبين الجدول قيم الصدق التمايزي بين ابعاد الدراسة والتي تمثلها المتغير المستقل والمتغير التابع 

  ( معامالت االرتباط البينية بين متغيري الدراسة الرئيسيين )الصدق التمايزي(08-3جدول ) 

التابعالمتغير  المتغيرات  

 المتغير المستقل
0.470 

(0.000) 

 هي مستوى الداللة(ن ي)القيمة بين قوس
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يبين الجدول قيم معامالت ارتباط بيرسون بين ابعاد الدراسة  وباستعراض قيمة العالقة بين المتغيرين 

( وحيث ان قيمة العالقة كانت ليست مرتفعة 1.471)بين المتغير المستقل والمتغير التابع( قد بلغت )

 .تتداخل بصورة مقبولة( فانه يمكن اعتبار ان هذه االبعاد 1.71)ليست اكبر من 

نائي لكل بعد من ( نتائج ثبات ابعاد الدراسة باسلوب كرونباخ الفا ونتائج الصدق التمييزي والصدق الب13-3جدول )
 االبعاد

عدد  البعد
 الفقرات

 الصدق التمييزي 

)AVE( 

االتساق الداخلي 
 المركب

)composite 
reliability( 

 االتساق الداخلي

)cronbach alpha( 

 المتغير المستقل
 )الذكاء العاطفي(

24 56.37 0.953 0.927 

 المتغير التابع
 )القيادة االستراتيجية(

24 53.93 0.924 0.906 

تشير بيانات الجدول الى ان قيم الصدق التمييزي المقاس من خالل تشبعات الفقرات الممثلة لكل 

والذي يدل على نسبة التباين المشترك للعامل بين  (AVEمتغير من المتغيرات االساسية في الدراسة )

الفقرات المكونة له وتعكس القيم االكبر صدقا تمييزا اكبر لفقرات البعد علما بانه التوجد نقطة قطع 

 % 51محددة يمكن اعتبار الصدق التمييزي من خالل الفقرات كمرجعية اال انه كلما زادت القيمة عن 

مييزيا اكبر وباستعراض النتائج المبينة في الجدول يالحظ ان القيم دل ذلك على افضلية وصدقا ت

 .( في المتغير المستقل56.37( في المتغير التابع و )53.93تراوحت بين )

وفيما يتعلق بقيم الثبات فقد بينت نتائج االتساق الداخلي المركب ان القيم التي تم التوصل اليها كانت 

( وهي قيمة مرتفعة )علما بان اكبر قيمة قد 0.906التابع اذ بلغت )مرتفعة اذ كان اقلها في متغير 

يصلها هذا الثبات هي الواحد الصحيح( ويمتاز هذا الثبات عن االتساق الداخلي التقليدي بانه ياخذ 
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بعين االعتبار قيم مربعات بواقي الخطأ والتي ال تتناولها الطريقة التقليدية ما يعني زيادة في دقة 

 ثبات كل بعدالتقدير ل

وباستعراض قيم الثبات باسلوب كرونباخ الفا والذي يعتمد على نسبة تباين مجموع الفقرات الى تباين 

الدرجة الكلية بعد تصحيحها بمعامل يعتمد على عدد الفقرات يتبين ان اقل قيمة ثبات تم التوصل اليها 

 بهذا االسلوب( وهي قيمة تعكس درجة ثبات مرتقعة 0.927في المتغير المستقل )

ولذلك ومن خالل هذه النتائج فانه يمكنن االشارة الى ان متغيرات الدراسة تتمتع بقيم ثبات مرتفعة ما 

   .يتيح استخدامها في هذه الدراسة

 ثانيا ثبات االداة

قامت الباحثة بالتاكد من ثبات اداة الدراسة باعتماد اسلوب االتساق الداخلي لكرونباخ الفا 

(Cronbach Alpha( وكذلك اسلوب االتساق الداخلي المركب )Composite Reliability  )

 ي ابعاد المتغير المستقل والتابع.وتوضح الجداول التالية نتائج الثبات ف

 )كرونباخ ألفا(( نتائج ثبات )ابعاد الذكاء العاطفي( باسلوب 14-3جدول )

 الرقم
 عدد الفقرات االبعاد الفرعية

 قيمة الفا كرونباخ
CA 

 CRالثبات المركب 

 0.779 0.793 6 فهم الذات 1

 0.891 0.897 6 ادارة الذات 2

 0.864 0.876 6 الوعي االجتماعي 3

 0.791 0.806 6 المهارات االجتماعية 4

 0.953 0.927 24 الدرجة الكلية للذكاء العاطفي
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( ان ابعاد الذكاء العاطفي تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيث كانت اكبر 14-3يبين الجدول )

( 1.927) الدرجة الكلية للذكاء العاطفيلكل بعد ابعاد المتغير المستقل كما بلغت لفقرات  1.61من 

 .( باسلوب االتساق الداخلي المركب1.953باسلوب كرونباخ الفا وبلغت )

سبة وكافية الغراض مثل هذه الدراسة وتشير الى قيم ثبات مناسبة علما ان وتعتبر جميع هذه القيم منا

القيمة القصوى التي يمكن ان يصلها الثبات هي الواحد الصحيح وان الحد االدنى الذي تقبل عنده قيم 

 .1.61الثبات هو 

)كرونباخ ألفا(( نتائج ثبات )ابعاد القيادة االستراتيجية( باسلوب 05-3جدول )  

 قيمة الفا كرونباخ عدد الفقرات االبعاد الفرعية الرقم
CA 

 CRالثبات المركب 

 0.758 0.784 6 التوجه االستراتيجي 1

 0.734 0.801 6 تطوير رأس المال البشري  2

 0.763 0.761 6 الممارسات االخالقية 3

 0.757 0.784 6 الرقابة االستراتيجية 4

 0.924 0.906 24 الدرجة الكلية للتابع

( ان ابعاد القيادة االستراتيجية تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيث كانت 15-3يبين الجدول )

 الدرجة الكلية للقيادة االستراتيجيةلكل بعد ابعاد المتغير التابع كما بلغت لفقرات  1.61اكبر من 

 .ب( باسلوب االتساق الداخلي المرك1.924( باسلوب كرونباخ الفا وبلغت )1.916)

وتعتبر جميع هذه القيم مناسبة وكافية الغراض مثل هذه الدراسة وتشير الى قيم ثبات مناسبة علما ان 

القيمة القصوى التي يمكن ان يصلها الثبات هي الواحد الصحيح وان الحد االدنى الذي تقبل عنده قيم 

 .1.61الثبات هو 



66 

 

 متغيرات الدراسة: 3-7

 -المتغيرات :اشتملت الدراسة على العديد من 

: الذكاء العاطفي ويشمل المتغيرات المستقلة الفرعية اآلتية: ) فهم الذات، ادارة  اواًل: المتغير المستقل

 الذات، الوعي االجتماعي، المهارات االجتماعية(.

جه ويشمل القيادة االستراتيجية ويتضمن المتغيرات التابعة الفرعية االتية: )التو  ثانيًا: المتغير التابع:

 االستراتيجي، تطوير رأس المال البشري، الممارسات االخالقية، الرقابة االستراتيجية(.

 المعالجات االحصائية المستخدمة 3-2

في استخراج النتائج التي ارتبطت باهداف  22االصدار  spssقامت الباحثة باالستعانة ببرنامج 

 الدراسة وفرضياتها حيث تم استخدام ما يلي

 والنسب المئويةالتكرارات  -

 المتوسطات الحسابية -

 االنحرافات المعيارية -

 tاختبار  -

 معامل ارتباط بيرسون  -

 معامل الثبات باسلوب كرونباخ الفا -

 تحليل االنحدار الخطي المتعدد -

 

 

 



67 

 

67
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج

 التمهيد(: 4-0)

في البنوك  ةاالستراتيجي القيادةعلى  للذكاء العاطفيسعت هذه الدراسة الى البحث عن األثر المحتمل 

صياغة سؤالين اساسيين هدفا للتعرف على  للباحثةالتجارية االردنية. وفي ضوء هذا الهدف فقد امكن 

في البنوك التجارية االردنية اضافة الى صياغة  ةاالستراتيجي القيادةومستوى  الذكاء العاطفيمستوى 

في البنوك التجارية  ةاالستراتيجي على القيادةالذكاء العاطفي فرضية اساسية )رئيسية( تتناول اثر 

 سيتم اختبارها. فرضيات اربعاالردنية تفرع منها 

 

 (: محتويات الفصل الرابع1-4الشكل )

 

 

 

اختبار 
الفرضيات

عرض نتائج 
الدراسة

التمهيد
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 سئلة وفرضيات الدراسة :وفيما يلي عرض أل 

 اوال عرض نتائج اسئلة الدراسة

 التساؤل االول :اوالً 

 ؟التجارية االردنيةفي البنوك ما مستوى الذكاء العاطفي 

 الجداولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتوضح  استخدمتلالجابة على هذا التساؤل فقد 

لالجابة على هذا التساؤل فقد استخدمتت المتوسطات الحسابية واالنحرافات  التالية نتائج هذا التساؤل

بهدف تقدير مستويات المتوسطات الحسابية  ثالثياالمعيارية كما استخدمت الباحثه مقياسا تصنيفييا 

 التي تم توصل اليها النتائج 
 :وقد استخدمت الصيغة الرياضية التالية في استخراج هذه الفئات

 
اقل وزن  لالستجابة 𝟏) − ( اكبر وزن  لالستجابة 𝟓

عدد الفئات المطلوبة(𝟑)
=   طول الفئة

 
1.33 =

1 − 5

3
=  طول الفئه

 
 

 على النحو االتيوبالتالي تصبح هذه الفئات 

 منخفض   2.33 اقل من – 1.11

 متوسط  3.66اقل من  – 2.33
 مرتفع   5.11 – 3.66
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 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  البعاد الذكاء العاطفي( المتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية 1-4جدول )

 االبعاد الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

 1 70.02 92.2 0.40 4.61 فهم الذات 1

 2 54.70 91.2 0.50 4.56 ادارة الذات 2

 2 65.52 91.2 0.42 4.56 المهارات االجتماعية 4

 4 62.14 91.0 0.44 4.55 الوعي االجتماعي 3

 
الدرجة الكلية الممثلة للذكاء 

 العاطفي
4.57 0.36 91.4 76.03  

 1.15عند مستوى  1.96الجدولية =  tقيمة 

ويالحظ ، البعاد الذكاء العاطفيالمتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية  قيم (1-4الجدول ) يبين 

وتمثل هذه القيمة مستوى ( 4.57) للدرجة الكلية للذكاء العاطفي قد بلغ المتوسط الحسابيان قيمة 

فهم ( ، وجاء في الرتبة األولى بعد 4.56 – 4.61بين) المتوسطات الحسابيةقيم تراوحت  كمامرتفع 

بعد وفي المرتبة األخيرة جاء تمثل هذه القيمة مستوى مرتفع حيث ( 4.61بمتوسط حسابي ) الذات

 .وتمثل هذه القيمة مستوى مرتفع (4.55بمتوسط حسابي ) الوعي االجتماعي

( عند مستوى 1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tكما يبين الجدول ان قيم  

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد  1.15

 .(3.11الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )

وهذا يفسر لنا ظاهرة فهم ووعي مدراء  ملحوظا امن خالل تحليل ابعاد الذكاء العاطفي نالحظ ارتفاع 

 .الى مفهوم الذكاء العاطفي وما يمثله من اهمية بالنسبة لنجاح اي مديرالبنوك 
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 لفقرات وذلك على النحو التالي:ا على مستوى  الذكاء العاطفيابعاد وقد تم تحليل 

 فهم الذاتتحليل فقرات بعد  -1

 .( يبين ذلك2-4والجدول ) فهم الذات واالنحرافات المعيارية، لبعدتم حساب المتوسطات الحسابية، 

 مرتبة تنازلياً بعد فهم الذات لفقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2-4جدول )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 

 النسبية
 الرتبة tقيمة 

0 
امتلك القدرة على فهم 

 .مشاعري 
4.77 0.49 95.4 62.57 0 

8 
لدي القدرة على تقييم نقاط 
القوة والضعف لدي بشكل 

 واقعي.
4.64 0.54 92.8 53.29 8 

 3 46.83 91.6 0.59 4.58 استثمر خبراتي السابقة. 5

6 
افهم مشاعر االخرين 

 بسهولة.
4.58 0.61 91.6 44.92 3 

3 
اعتقد انني قادر على 

 االخرين.التأثير في مشاعر 
4.57 0.55 91.4 50.22 5 

4 
اعبر عن مشاعري لالخرين 

 وان كنت مختلف معهم.
4.51 0.64 90.2 41.34 6 

 
الدرجة الكلية الممثلة لبعد 

 فهم الذات
4.61 0.40 92.2 70.02  

 1.15عند مستوى  1.96الجدولية =  tقيمة 
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،  بعد فهم الذاتلفقرات ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2-4يعرض الجدول )  

حيث تمثل هذه ( 4.61حيث تبين ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الممثلة للبعد قد بلغت )

كما تراوحت المتوسطات الحسابية بين ،  القيمة مستوى مرتفع وفقا للمقياس التصنيفي المستخدم

" اذ .امتلك القدرة على فهم مشاعري  ( في الرتبة األولى وهي "1( ، وجاءت الفقرة )4.51 – 4.77)

اعبر عن  ( في الرتبة األخيرة وهي "4( بينما جاءت الفقرة )4.77تم تقديرها بمتوسط حسابي )

  .(4.51. " اذ تحققت بمتوسط حسابي )مشاعري لالخرين وان كنت مختلف معهم

( عند مستوى 1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tكما يبين الجدول ان قيم  

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد  1.15

 .(3.11الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )

يتبؤن المناصب العليا في االدارات يمتلكون الخبرات يعزى ارتفاع فقرات فهم الذات الى ان اغلب الذين 

 العالية في فهم ذاتهم.

 ادارة الذاتتحليل فقرات بعد  -2
 .( يبين ذلك3-4والجدول ) ادارة الذات تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد

 مرتبة تنازلياً بعد ادارة الذات لفقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3-4جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

7 
استطيع السيطرة على 

 انفعاالتي السلبيه.
4.63 0.59 92.6 47.95 0 

00 
اضبط مشاعري عند 

 سماع االخبار المزعجه.
4.57 0.60 91.4 45.89 8 

08 
تحت  احافظ على هدوئي
 اي ضغط.

4.57 0.61 91.4 44.80 8 
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9 
امتلك مهارة التكيف مع 

 الظروف المتغيره.
4.54 0.61 90.8 44.32 4 

01 
اتسم بقدرتي على اغتنام 

 الفرص.
4.53 0.64 90.6 41.92 5 

2 
اتجنب االحكام السريعة 

 على اعمال االخرين.
4.50 0.62 90.0 42.01 6 

 
الدرجة الكلية الممثلة 

 ادارة الذاتلبعد 
4.56 0.50 91.2 54.70  

 1.15عند مستوى  1.96الجدولية =  tقيمة 

حيث ،  ادارة الذاتبعد لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قيم  (3-4الجدول ) يبين

 حيث تمثل هذه القيمة( 4.56) للدرجة الكلية الممثلة للبعد قد بلغت المتوسط الحسابيتبين ان قيمة 

 – 4.63تراوحت المتوسطات الحسابية بين )كما ،  مستوى مرتفع وفقا للمقياس التصنيفي المستخدم

اذ تم " .استطيع السيطرة على انفعاالتي السلبيه في الرتبة األولى وهي " (7( ، وجاءت الفقرة )4.51

( في الرتبة األخيرة وهي " اتجنب االحكام 8جاءت الفقرة )بينما ( 4.63بمتوسط حسابي )تقديرها 

لقدرة العالية للمدراء لويعزى ذلك  (4.51)اذ تحققت بمتوسط حسابي السريعة على اعمال االخرين." 

 .بالسيطرة على االنفعاالت السلبية من خالل ادارة ذاتهم بشكل مناسب

( عند مستوى 1.96ية البالغة )المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدول tكما يبين الجدول ان قيم   

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد  1.15

 .(3.11الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )
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 الوعي االجتماعيتحليل فقرات بعد  -3
( يبين 4-4الوعي االجتماعي والجدول ) المعيارية، لبعدتم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

 .ذلك
 الوعي االجتماعي مرتبة تنازلياً بعد لفقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4-4جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

03 
جيد لدي الوعي التعامل بشكل 

 مع زبائن من ثقافات متنوعه.
4.64 0.60 92.8 47.84 1 

04 
اصغي جيدًا لالخرين من اجل 

 فهم متطلباتهم وحاجاتهم.
4.56 0.55 91.2 49.40 2 

02 
أقدم الخدمات لألخرين في 

 الوقت المناسب.
4.56 0.58 91.2 46.95 2 

 4 44.72 90.8 0.60 4.54 افهم جيدًا انفعاالت االخرين. 07

05 
امتلك مهارات اجتماعية 

للمحافظة على عالقة المنظمة 
 بعمالئها.

4.53 0.58 90.6 46.10 5 

 6 43.30 90.0 0.61 4.50 اتقيد بالقواعد المعلنة واحترمها. 06

الدرجة الكلية الممثلة لبعد  
 الوعي االجتماعي

4.55 0.44 91.0 62.14  

 1.15عند مستوى  1.96الجدولية =  tقيمة 

،  الوعي االجتماعيبعد لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قيم  (4-4الجدول ) يعرض

حيث تمثل هذه ( 4.55) للدرجة الكلية الممثلة للبعد قد بلغت المتوسط الحسابيحيث تبين ان قيمة 

الحسابية بين تراوحت المتوسطات كما ،  القيمة مستوى مرتفع وفقا للمقياس التصنيفي المستخدم

في الرتبة األولى وهي " لدي الوعي التعامل بشكل جيد مع  (13( ، وجاءت الفقرة )4.51 – 4.64)

( في الرتبة 16جاءت الفقرة )بينما ( 4.64بمتوسط حسابي )اذ تم تقديرها زبائن من ثقافات متنوعه " 
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ان ذلك وان دل  (4.51)حسابي  اذ تحققت بمتوسطاألخيرة وهي " اتقيد بالقواعد المعلنة واحترمها. " 

فانما يدل على ما يمتلكه المدراء من قدرات يستطيع من خاللها التعامل واستيعاب الثقافات المتنوعة 

 .االخرى 

( عند مستوى 1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tكما يبين الجدول ان قيم  

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد  1.15

 .(3.11الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )

 المهارات االجتماعيةتحليل فقرات بعد   -4
 .( يبين ذلك5-4المهارات االجتماعية والجدول ) متوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعدتم حساب ال

 مرتبة تنازلياً بعد المهارات االجتماعية لفقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5-4جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

09 
امتلك مهارات التأثير 
 0 54.09 93.4 0.54 4.67 االيجابي على االخرين.

84 
أبني عدد من الشبكات 

 8 46.31 91.4 0.59 4.57 االجتماعية.

81 
اشارك في الدورات 

التدريبية التي يقوم البنك 
 بأعدادها.

4.55 0.59 91.0 45.70 3 

80 
لدي القدرة على ادارة 

تحدث  الصراعات التي
 بشكل ايجابي .

4.53 0.56 90.6 48.25 4 

88 
يبث صناع القرار روح 

 5 43.41 90.4 0.61 4.52 التعاون داخل البنك.

83 
اتفاعل ببراعة مع جميع 

 6 43.59 90.0 0.60 4.50 المستويات.

الدرجة الكلية الممثلة لبعد  
  65.52 91.2 0.42 4.56 المهارات االجتماعية

 1.15عند مستوى  1.96الجدولية =  tقيمة 
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المهارات بعد لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قيم  (5-4) يعرض الجدول رقم  

حيث ( 4.56) للدرجة الكلية الممثلة للبعد قد بلغت المتوسط الحسابيحيث تبين ان قيمة ،  االجتماعية

تراوحت المتوسطات الحسابية كما ،  التصنيفي المستخدمتمثل هذه القيمة مستوى مرتفع وفقا للمقياس 

في الرتبة األولى وهي " امتلك مهارات التأثير االيجابي  (19( ، وجاءت الفقرة )4.51 – 4.57بين )

( في الرتبة األخيرة وهي 23جاءت الفقرة )بينما ( 4.67بمتوسط حسابي )اذ تم تقديرها على االخرين " 

من خالل النتائج  (4.51)اذ تحققت بمتوسط حسابي ع المستويات " " اتفاعل ببراعة مع جمي

المعروضة نستطيع ان نقول بان المدراء في االدارات العليا لديهم مهارات عالية في التاثير على 

 . هاو يمتلكالعاملين وكذلك على الزبائن من خالل الخبرات التي 

( عند مستوى 1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tكما يبين الجدول ان قيم  

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد  1.15

 .(3.11الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )

 التساؤل الثاني :ثانياً 

 ؟االستراتيجية في البنوك التجارية االردنيةما مستوى القيادة 

 الجداولوتوضح  ةلالجابة على هذا التساؤل فقد استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

 .التالية نتائج هذا التساؤل
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 تنازلياً  مرتبة ترتيباً القيادة االستراتيجية البعاد ( المتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية 6-4جدول )

 االبعاد الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

 0.39 4.56 الممارسات االخالقية 3
91.2 69.13 1 

 0.42 4.53 التوجه االستراتيجي 1
90.6 63.36 2 

 0.40 4.53 الرقابة االستراتيجية 4
90.6 67.26 2 

2 
تطوير رأس المال 

 البشري 
4.51 0.42 

90.2 62.69 4 

 
الدرجة الكلية للقيادة 

 االستراتيجية
4.53 0.33 

90.6 80.69  

 1.15عند مستوى  1.96الجدولية =  tقيمة 

، القيادة االستراتيجيةالبعاد المتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية  قيم (6-4الجدول ) يبين 

وتمثل هذه القيمة ( 4.53) للدرجة الكلية للقيادة االستراتيجية قد بلغ المتوسط الحسابيويالحظ ان قيمة 

( ، وجاء في الرتبة األولى 4.51 – 4.56المتوسطات الحسابية بين)قيم تراوحت  كمامستوى مرتفع 

وفي المرتبة تمثل هذه القيمة مستوى مرتفع حيث ( 4.56بمتوسط حسابي ) الممارسات االخالقيةبعد 

 وتمثل هذه القيمة مستوى مرتفع (4.51بمتوسط حسابي ) تطوير راس المال البشري د بعاألخيرة جاء 

نالحظ من خالل هذه النتائج ان القادة في البنوك التجارية االردنية يولون االهتمام االول للممارسات 

ه االخالقية لما له اهمية على بناء سمعة طيبة على المدى الطويل ويليه في االهتمام يكون التوج

االستتراتيجي في وضع رؤيه واهداف يمكن تحقيقها ويليه االهتمام مصبوبا يكون في الرقابة 

االستراتيجية من خالل التغذية العكسية التي تزود البنك بمايجب ان يعمل وفي النهاية كان تطوير 

 راءس المال البشري هو اخر االهتمامات.
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( عند مستوى 1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tكما يبين الجدول ان قيم  

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد  1.15

. نالحظ من خالل النتائج ان القادة في البنوك (3.11الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )

الممارسات االخالقية ومن ثم التوجه االستراتيجي في وضع الرؤية واالهداف، وتليها الرقابة يهتمون ب

 االستراتيجية من خالل التغذية العكسية، واخيرا تطوير رأس المال البشري.

 لفقرات وذلك على النحو التالي:ا على مستوى  القيادة االستراتيجيةابعاد وقد تم تحليل 

 التوجه االستراتيجيبعد تحليل فقرات  -0

( يبين 7-4والجدول ) التوجه االستراتيجي تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد
 .ذلك

 مرتبة تنازلياً  التوجه االستراتيجيبعد لفقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7-4جدول )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

85 
البنك تصورات مستقبلية  يمتلك

 0 48.21 93.2 0.60 4.66 للتعامل مع البيئة الخارجية .

31 
يخمن البنك توقيت احداث 
التغييرات في المسار 

 االستراتيجي.
4.56 0.59 91.2 45.94 8 

82 
لدى البنك القدرة على االستجابة 

 للمتغيرات البيئية.السريعة 
4.54 0.62 90.8 43.65 3 

89 
يقوم البنك بتطوير رؤية 
استراتيجية تستند على فحص 

 دقيق للبيئة الخارجية والداخلية.
4.54 0.62 90.8 43.55 3 

87 
يعمل البنك على وضع رسالة 
هادفة يقوم بنشرها بين كافة 

 العاملين.
4.47 0.57 89.4 45.42 5 
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86 
على وضع اهداف يعتمد البنك 

 واضحة من قبل العاملين.
4.41 0.65 88.2 37.81 6 

الدرجة الكلية للتوجه  
 االستراتيجي

4.53 0.42 90.6 63.36  

 1.15عند مستوى  1.96الجدولية =  tقيمة 

التوجه بعد لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قيم  (7-4) يعرض الجدول رقم  

( 4.53) للدرجة الكلية الممثلة للبعد قد بلغت المتوسط الحسابيحيث تبين ان قيمة ،  االستراتيجي

تراوحت المتوسطات كما ،  حيث تمثل هذه القيمة مستوى مرتفع وفقا للمقياس التصنيفي المستخدم

البنك تصورات  في الرتبة األولى وهي " يمتلك (25( ، وجاءت الفقرة )4.41 – 4.66الحسابية بين )

( 26جاءت الفقرة )بينما ( 4.66بمتوسط حسابي )اذ تم تقديرها " تقبلية للتعامل مع البيئة الخارجية مس

اذ تحققت بمتوسط " يعتمد البنك على وضع اهداف واضحة من قبل العاملين.في الرتبة األخيرة وهي " 

اظهرت فقرات هذا البعد بان االهتمام كان موجها بالدرجة االولى على وضع  (4.41)حسابي 

من قبل البيئة الخارجية المحيطة به وهذا يدعم تصورات مستقبلية لتجنب المخاطر التي قد يصادفها 

 ديمومة نجاح البنك .

عند مستوى  (1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tكما يبين الجدول ان قيم 

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد  1.15

 .(3.11الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )
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 تطوير راس المال البشري بعد تحليل فقرات  -8

 .( يبين ذلك8-4والجدول ) تطوير راس المال البشري  تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد

 مرتبة تنازلياً  تطوير راس المال البشري بعد لفقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8-4جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

30 

على استقطاب  يركز البنك
الموارد البشرية القادرة على 

المشاركة في صياغة الخطط 
 االستراتيجية.

4.70 0.60 94.0 49.88 0 

36 

تسهم الموارد البشرية في 
البنك في عملية االبتكار 

لدعم عملية التخطيط 
 االستراتيجي.

4.54 0.61 90.8 44.54 8 

38 
يساعد البنك موظفيه على 

تطوير مهاراتهم بشكل 
 مستمر.

4.51 0.60 90.2 44.29 3 

35 
يعقد البنك مؤتمرات متعددة 

لمناقشة االفكار لتطوير 
 مهارات العاملين.

4.48 0.60 89.6 43.05 4 

34 

يكافئ البنك العاملين 
الحاصلين على تقديرات 
عالية في تقويم االداء 

 السنوي.

4.43 0.60 88.6 41.80 5 

33 
يشترك اغلب الموظفين في 

لتحسين دورات تدريبية 
 مهاراتهم.

4.42 0.58 88.4 42.87 6 

تطوير راس الدرجة الكلية  
  62.69 90.2 0.42 4.51 المال البشري 

 1.15عند مستوى  1.96الجدولية =  tقيمة 
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راس المال بعد لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قيم  (8-4) يعرض الجدول رقم  

حيث ( 4.51) للدرجة الكلية الممثلة للبعد قد بلغت المتوسط الحسابيحيث تبين ان قيمة ، البشري 

تراوحت المتوسطات الحسابية كما ،  تمثل هذه القيمة مستوى مرتفع وفقا للمقياس التصنيفي المستخدم

على استقطاب  في الرتبة األولى وهي " يركز البنك (31( ، وجاءت الفقرة )4.42 – 4.71بين )

بمتوسط حسابي اذ تم تقديرها قادرة على المشاركة في صياغة الخطط االستراتيجية " الموارد البشرية ال

( في الرتبة األخيرة وهي " يشترك اغلب الموظفين في دورات تدريبية 33جاءت الفقرة )بينما ( 4.71)

نالحظ ان اهتمام البنك باستقطاب الموارد  (4.42)اذ تحققت بمتوسط حسابي لتحسين مهاراتهم." 

البشرية الكفوءة والقادره على صياغة الخطط  االستتراتجية وتنفيذها وذلك لضرورة هذه الموارد النجاح 

  .عمل المنظمة

( عند مستوى 1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tكما يبين الجدول ان قيم 

مية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد ما يشير الى اه 1.15

 .(3.11الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )

 الممارسات االخالقيةبعد تحليل فقرات  -3

( 9-4والجدول ) الممارسات االخالقية تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد

 .ذلك يبين
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 مرتبة تنازلياً  الممارسات االخالقيةبعد لفقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9-4جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

37 
يمارس البنك قيم اخالقية 

سائدة لتنفيذ االنشطة 
 التنظيمية.

4.69 0.54 93.8 55.18 0 

32 
يطبق البنك مبدأ المساواة من 

 خالل العدالة التنظيميه.
4.61 0.56 92.2 49.89 8 

40 

يعمل البنك على تحديث 
معايير السلوك االخالقي 
استنادًا الى المدخالت من 

 اصحاب المصالح.

4.59 0.55 91.8 50.16 3 

48 
يقوم البنك بتطوير نظام 

بالسلوك مكافأت يعزز االلتزام 
 االخالقي.

4.56 0.59 91.2 46.25 4 

41 
تؤكد اهداف البنك على 

المعايير االخالقية اثناء انجاز 
 العمل.

4.50 0.57 90.0 45.71 5 

39 
تأخذ ادارة البنك بعين 

االعتبار الشفافية في اتخاذ 
 القرارات.

4.39 0.67 87.8 36.08 6 

 
الممارسات الكلية  الدرجة

 االخالقية
4.56 0.39 91.2 69.13  

 1.15عند مستوى  1.96الجدولية =  tقيمة 

الممارسات بعد لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قيم  (9-4) يعرض الجدول رقم  

حيث ( 4.56) للدرجة الكلية الممثلة للبعد قد بلغت المتوسط الحسابيحيث تبين ان قيمة ، االخالقية

تراوحت المتوسطات الحسابية كما ،  مستوى مرتفع وفقا للمقياس التصنيفي المستخدمتمثل هذه القيمة 

في الرتبة األولى وهي " يمارس البنك قيم اخالقية سائدة  (37(، وجاءت الفقرة )4.39 – 4.69بين )
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بة ( في الرت39جاءت الفقرة )بينما ( 4.69بمتوسط حسابي )اذ تم تقديرها لتنفيذ االنشطة التنظيمية " 

اذ تحققت بمتوسط حسابي األخيرة وهي " تأخذ ادارة البنك بعين االعتبار الشفافية في اتخاذ القرارات " 

اهم ما يركز عليه اغلب البنوك والمؤسسات هي القيم التي تدعوا لها والسائده والمقبولة  (4.39)

  .اجتماعيا والتي تعزز من مكانة اي منظمة في سوق العمل 

( عند مستوى 1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tكما يبين الجدول ان قيم 

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد  1.15

 .(3.11الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )

 االستراتيجية الرقابةبعد تحليل فقرات  -4

( 11-4والجدول ) الرقابة االستراتيجية تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد

 .يبين ذلك

 مرتبة تنازلياً  الرقابة االستراتيجيةبعد لفقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 11-4جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

43 
يقوم البنك بمراجعة 

االنظمة االدارية بصورة 
 مستمرة للتأكد من فاعليتها.

4.72 0.59 94.4 51.05 0 

42 
يؤمن البنك بالتغذية 
العكسية من خالل 
 المؤشرات المالية.

4.56 0.58 91.2 47.16 8 

44 
يقوم البنك بمتابعة تنفيذ 

 االستراتيجية.الخطط 
4.49 0.57 89.8 45.88 3 

46 
يأخذ البنك بعين االعتبار 

كفاءة خطوات التنفيذ 
4.49 0.57 89.8 45.78 3 
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االستراتيجي لضمان جودة 
 النتائج.

47 
يحاول البنك اثبات جدوى 

انظمته الرقابية لخدمة 
 الزبون.

4.48 0.56 89.6 46.45 5 

45 
يهتم البنك بمقارنة االداء 

الفعلي مع االداء المخطط 
 له.

4.45 0.58 89.0 43.44 6 

للرقابة  الدرجة الكلية 
 االستراتيجية

4.53 0.40 90.6 67.26  

 1.15عند مستوى  1.96الجدولية =  tقيمة 

الرقابة بعد لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قيم  (11-4) يعرض الجدول رقم  

( 4.53) للدرجة الكلية الممثلة للبعد قد بلغت المتوسط الحسابيحيث تبين ان قيمة ،  االستراتيجية

تراوحت المتوسطات كما ،  حيث تمثل هذه القيمة مستوى مرتفع وفقا للمقياس التصنيفي المستخدم

في الرتبة األولى وهي " يقوم البنك بمراجعة  (43( ، وجاءت الفقرة )4.45 – 4.72الحسابية بين )

بينما ( 4.72بمتوسط حسابي )اذ تم تقديرها مة االدارية بصورة مستمرة للتأكد من فاعليتها." االنظ

يهتم البنك بمقارنة االداء الفعلي مع االداء المخطط له "  "( في الرتبة األخيرة وهي 45جاءت الفقرة )

الفقرة فسرت كيفية االهتمام بالرقابة االستراتيجية من خالل هذه ان  (4.45)اذ تحققت بمتوسط حسابي 

  .من جدوى فاعليتها وتاثيرها والتأكدوجهة نظر المدراء عن طريق المراجعة المستمرة لكافة االنظمة 

( عند مستوى 1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tكما يبين الجدول ان قيم 

همية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد ما يشير الى ا  1.15

 .(3.11الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )
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 اختبار الفرضيات(: 4-8)
 

( وهذا االسلوب Stepwiseقامت الباحثه باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد باسلوب التدرج )

يقوم على حساب اكبر قيمة معامل ارتباط بين المتغير المستقل والتابع في المرحلة االولى ومن ثم يبدا 

باضافة المتغيرات المستقلة تباعا بحيث يتحقق شرط اساسي وهو ان يسهم المتغير الذي يضاف في 

يتحقق ذلك تم استبعاد هذا المتغير  بحيث يتم المحافظة على الداللة االحصائية فاذا لم  2Rرفع قيمة 

وهكذا حتى يتم التحقق من جميع المتغيرات المستقلة في عالقاتها بالمتغير التابع. ومن هنا قد نرى في 

نتائج االنحدار نماذج تحتوي على متغير مستقل واحد فقط او اثنين اوثالثة بحسب قدرة هذه المتغيرات 

ط تحقق الداللة االحصائية. وفيما يلي عرض لنتائج اختبار ( بشر 2Rفي رفع قيمة معامل التحديد )

 فرضيات الدراسة

 ( اختبار التوزيع الطبيعي )االلتواء والتفرطح( لبيانات متغيرات الدراسة11-4جدول )

 التفرطح االلتواء المتغيرات

 2.178 1.360- فهم الذات

 4.266 1.635- ادارة الذات

 872. 1.056- الوعي االجتماعي

 1.401 1.179- المهارات االجتماعية

 4.296 1.819- لذكاء العاطفيالدرجة الكلية ل

 1.323 1.178- التوجه االستراتيجي

 1.117 1.104- تطوير رأس المال البشري

 2.329 1.320- الممارسات االخالقية
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 598. 880.- الرقابة االستراتيجية

 2.186 1.439- لقيادة االستراتيجيةالدرجة الكلية ل

تتوزع بصورة ابعاد المتغير المستقل والمتغير التابع  تشير نتائج االلتواء والتفرطح ان بيانات متغيرات

مقاربة للتوزيع الطبيعي حيث عادة ما تعتبر توزيعات بيانات المتغيرات قريبة من التوزيع الطبيعي اذا 

( 3)اي ان القيمة المطلقة هي اقل من او تساوي   3الى + 3-ت قيمة االلتواء محصورة بين داك

 7-كذلك ويرافق معامل االلتواء اختبار التفرطح لتوزيع البيانات وعادة ما يقبل التفرطح ضمن مدى )

( وهو احد West et al., 1995) 7( او ان القيمة المطلقة لالختبار تكون اقل من او تساوي 7الى +

ي وصف مقاربة توزيع البيانت بالتوزيع الطبيعي وعليه ومن خالل المعايير التي يمكن ان تعتمد ف

ومن  النتائج المبينة في الجدول يتبين ان توزيع بيانات الدراسة تتوزع بصورة قريبة من التوزيع الطبيعي

  وهذه القيمة هي اساس القيم المرجعية 3إلى + 3-المعايير ما يقبل قيم االلتواء اذا انحصرت بين 

 ( اختبار االرتباط الخطي المتعدد للمتغيرات المستقلة قيد الدراسة12-4جدول )

 Tolerance VIF المتغيرات

 1.792 558. فهم الذات

 1.750 571. ادارة الذات

 2.032 492. الوعي االجتماعي

 2.010 498. المهارات االجتماعية

يعتبر االرتباط الخطي مشكلة بين المتغيرات المستقلة ويعني ان العالقة الخطية بين متغيرين مستقلين 

عالية بمستوى كبيرة لمستوى انه يمكن الحد المتغيرين ان يؤثر على قيمة المتغير التابع بنفس القيمة 

االنحدار هو الوصول الى ما يعني انه يعمل كبديل للمتغير االخر وحيث ان الهدف من التنبؤ وتحليل 
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متغيرات مختلفة قادرة على التنبؤ بمستوى مقبولة لقيم المتغير التابع فانه يجب التاكد من عدم وجود 

هذه المشكلة )او وجودها بمستوى خفيفة ضمن المعايير الموضوعة(. ويستخدم اختبار معامل تضخم 

جود هذه المشكلة ويرافق اختبار ( في الكشف عن و variance inflation factor VIFالتباين )

( ويعرف بانه مقلوب معامل toleranceتضخم التباين اختبار الحد االدنى للتباين المسموح به )

الى عدم وجود مشكلة االرتباط الخطي اذا كانت القيمة اقل من  VIFتضخم التباين وتشير قيم اختبار 

بينما تبين قيم الحد  11واقل من  5بر من وتشير الى وجود المشكلة بمستوى خفيفة اذا كانت اك 5

بينما اذا كانت محصورة بين  1.21االدنى للتباين المسموح عدم وجود هذه المشكلة اذا كانت اكبر 

 ( ,2111Gujarati and Porterفتعني ان المشكلة غير مؤثرة ) 1.2اقل من  – 1.1

ان هذه  ومقارنتها بالقيم المحكية يتبينوعند استعراض قيم هذه االختبارت في الجدول وبالتالي تدل 

النها موجودة بشكل خفيف جدا او ضعيف ما يعني ان ابعاد متغير الذكاء المشكلة غير مؤثرة 

 .العاطفي مستقلة فيما بينها بمستوى مقبولة

 اختبار الفرضية الرئيسية :اوالً 
 
 الفرضية الرئيسية : -

H01عند مستوى االردنيةذو داللة احصائية  : ال يوجد أثر (α≤0.00 ) للذكاء العاطفي )فهم الذات و

في البنوك القيادة االستراتيجية على ادارة الذات والوعي االجتماعي و المهارات االجتماعية( 

 .االردنية التجارية

الختبار هذه الفرضية فقد استخدم تحليل االنحدار الخطي المتعدد باالسلوب المتدرج ويوضح الجدول 

 اختبار هذه الفرضيةالتالي نتائج 
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 (Stepwise( نتائج اختبار الفرضية الرئيسية باستخدام تحليل االنحدار المتعدد باالسلوب المتدرج )13-4جدول )

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت مؤشرات النموذج

r 2R 
adjusted 

2R 
f Sig f الثابت β SE t Sig t 

 الوعي االجتماعي

1.772 1.596 1.591 110.81 0.000 1.275 

.209 .040 5.250 .000 

 000. 4.126 041. 168. فهم الذات

 000. 4.690 042. 195. المهارات االجتماعية

 000. 4.399 032. 143. ادارة الذات

القيادة ؤثر على المتغير التابع  ي الذكاء العاطفي( ان نموذج االنحدار 13-4الجدول ) يبين

المتغيرات  التنبؤ من خالل البنوك التجارية االردنية حيث بلغت قيمة العالقة بيناالستراتيجية في 

 ومقبولة مرتفع( وهي تشير الى عالقة 1.772المستقلة والتابع )

عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار المستخدم اي تعبر عن مقدار  2Rوتعبر قيمة 

الختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون منسوبا الى )او بسبب( المتغير المستقل وعادة التباين او ا

ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح وقد بلغت 

( كذلك فان قيمة معامل التحديد المعدلة % 59.6على شكل نسبة مئوية ) هذه القيمة لهذا النموذج

تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تفسيره في حال تم التحليل على بيانات المجنمع الممثل للدراسة 

وهو فرق ( % 6.1 بسيط  ) 2R( ويالحظ ان الفرق بينها وبين قيمة % 59.1حيث بلغت هذه القيمة )

  .ةاالستراتيجي القيادةالنموذج على التنبؤ بقيم  ي تم قبولها فيما يدل على قدرة المتغيرات التبسيط جدا 
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( 1.111( وبمستوى داللة )1.219وباستعراض قيم التاثير للمتغيرات المستقل يتبين انها بلغت )

وبلغت  فهم الذات( لمتغير 1.111( بمستوى داللة )1.168وبلغت ) الوعي االجتماعيلمتغير 

( 1.143كما بلغت قيمة التاثير ) المهارات االجتماعية( لمتغير 1.111( بمستوى داللة )1.195)

 لهذه االبعاد حيث يالحظ ان قيم مستوى الداللة المبينة( لمتغير ادارة الذات 1.111بمستوى داللة )

يمة وان اكبر ق 1.15مستوى مما يشير الى داللتها من الناحية االحصائية عند  1.15كانت اقل من 

  .كذلك فقد كانت قيم التاثير المبينة جميعها موجبة الوعي االجتماعي تاثير قد تحققت من خالل متغير

( يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية أي 1.111البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستوى داللة 

القيادة على  ذكاء العاطفيللأثر يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير اي تبين انه يوجد 

 .في البنوك التجارية االردنية االستراتيجية

 اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسية:ثانيًا: 

 اختبار الفرضية الفرعية االولى

H01.1 :عند مستوى االردنيةذو داللة احصائية  ال يوجد أثر (α≤0.00 ) للذكاء العاطفي )فهم الذات

في البنوك  التوجه االستراتيجيعلى و ادارة الذات والوعي االجتماعي و المهارات االجتماعية( 

 .االردنية التجارية

للتحقق هذه الفرضية فقد استخدم تحليل االنحدار الخطي المتعدد باالسلوب المتدرج ويوضح الجدول 

 .التالي نتائج اختبار هذه الفرضية
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 التوجه االستراتيجيللذكاء العاطفي على ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية االولى اثر 14-4جدول ) 

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت مؤشرات النموذج

r 2R 
adjusted 

2R 
f Sig f الثابت β SE t Sig t 

 ادارة الذات

0.674 0.454 0.449 83.71 0.000 1.055 

.288 .045 6.429 .000 

 000. 5.553 057. 315. المهارات االجتماعية

 008. 2.674 059. 158. فهم الذات

 050. 1.981 059. 118. لوعي االجتماعيا

التوجه يؤثر على المتغير التابع   الذكاء العاطفي )بابعاده(( ان نموذج االنحدار 14-4يبين الجدول )

االردنية حيث بلغت قيمة العالقة بين التنبؤ من خالل المتغيرات البنوك التجارية في  االستراتيجي

 .وهي تشير الى عالقة مرتفع ومقبولة (0.674المستقلة والتابع )

عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار المستخدم اي تعبر عن مقدار  2Rوتعبر قيمة 

منسوبا الى )او بسبب( المتغير المستقل وعادة  التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون 

ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح وقد بلغت 

( كذلك فان قيمة معامل التحديد المعدلة % 45.4على شكل نسبة مئوية ) هذه القيمة لهذا النموذج

مثل للدراسة مع المتحال تم التحليل على بيانات المج في تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تفسيره

( وهو فرق % 0.5بسيط ) 2R( ويالحظ ان الفرق بينها وبين قيمة % 44.9) حيث بلغت هذه القيمة

  .النموذج على التنبؤ بقيم التوجه االستراتيجي بسيط جدا ما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبولها في
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( 1.111( وبمستوى داللة )1.288وباستعراض قيم التاثير للمتغيرات المستقل يتبين انها بلغت )

( لمتغير المهارات االجتماعية وبلغت 1.111( بمستوى داللة )1.315لمتغير ادارة الذات وبلغت )

( بمستوى 1.118) التأثير( لمتغير فهم الذات كما وبلغت قيمة 1.118( بمستوى داللة )1.158)

( لمتغير الوعي االجتماعي حيث يالحظ ان جميع قيم مستوى الداللة المبينة كانت اقل 1.151داللة )

قد  تأثيروان اكبر قيمة  1.15مما يشير الى داللتها من الناحية االحصائية عند مستوى  1.15من 

  .المبينة جميعها موجبة ثيرالتأتحققت من خالل متغير المهارات االجتماعية كذلك فقد كانت قيم 

( يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية أي 1.111البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستوى داللة 

( على بأبعادهأثر للذكاء العاطفي )يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير اي تبين انه يوجد 

 .في البنوك التجارية االردنية التوجه االستراتيجي

H01.2: ال يوجد أثر ذو داللة احصائية االردنية( عند مستوىα≤1.15 ) للذكاء العاطفي )فهم الذات

و ادارة الذات والوعي االجتماعي و المهارات االجتماعية( على تطوير راس المال البشري في البنوك 

 .التجارية االردنية

استخدم تحليل االنحدار الخطي المتعدد باالسلوب المتدرج ويوضح الجدول للتحقق هذه الفرضية فقد 

 .التالي نتائج اختبار هذه الفرضية
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في البنوك تطوير راس المال البشري على للذكاء العاطفي ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية اثر 05-4جدول ) 
 االردنية التجارية

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت النموذجمؤشرات 

r 2R 
adjusted 

2R 
f Sig f الثابت β SE t Sig t 

 الوعي االجتماعي

0.635 0.404 0.398 68.19 0.000 1.105 

.321 .057 5.600 .000 

 000. 3.927 061. 238. فهم الذات

 004. 2.936 063. 186.  المهارات االجتماعية

 063. 913. 059. 054. )*( ادارة الذات 

 متغير مستبعد من النموذج)*( 

يؤثر على المتغير التابع  تطوير  الذكاء العاطفي )بابعاده(( ان نموذج االنحدار 15-4يبين الجدول )

راس المال البشري في البنوك التجارية االردنية حيث بلغت قيمة العالقة بين التنبؤ من خالل المتغيرات 

 .( وهي تشير الى عالقة مرتفع ومقبولة1.635المستقلة والتابع )

اي تعبر عن مقدار عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار المستخدم  R2وتعبر قيمة 

التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون منسوبا الى )او بسبب( المتغير المستقل وعادة 

ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح وقد بلغت 

ان قيمة معامل التحديد المعدلة ( كذلك ف% 41.4هذه القيمة لهذا النموذج على شكل نسبة مئوية )

تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تفسيره في حال تم التحليل على بيانات المجنمع الممثل للدراسة 

( وهو % 1.6بسيط  )  R2( ويالحظ ان الفرق بينها وبين قيمة % 39.8حيث بلغت هذه القيمة )

ا في النموذج على التنبؤ بقيم تطوير راس فرق بسيط جدا ما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبوله

  .المال البشري 



93 

 

( 1.111( وبمستوى داللة )1.321وباستعراض قيم التاثير للمتغيرات المستقل يتبين انها بلغت )

( لمتغير فهم الذات وبلغت قيمة 1.111( بمستوى داللة )1.238لمتغير الوعي االجتماعي وبلغت )

( لمتغير المهارات االجتماعية حيث يالحظ ان 1.114متغير )( بمستوى داللة ل1.186التاثير )

مما يشير الى داللتها من الناحية  1.15مستويات الداللة المحسوبة لهذه المتغيرات كانت  اقل من 

االحصائية عند هذا المستوى وان اكبر قيمة تاثير قد تحققت من خالل متغير الوعي االجتماعي كذلك 

لمبينة موجبة ويالحظ ان بعد ادارة الذات قد تم استبعاده من النموذج علما بان فقد كانت قيم التاثير ا

( حيث تعتبر قيمة التاثيرغير دالة 1.163( بمستوى داللة )1.154قيمة تأثير ادارة الذات قد بلغت )

 . 1.15من الناحية االحصائية الن قيمة مستوى الداللة المحسوبة كانت اكبر من 

( يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية أي 1.111البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستوى داللة 

أثر للذكاء العاطفي )بابعاده( على يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير اي تبين انه يوجد 

 .في البنوك التجارية االردنيةتطوير راس المال البشري 

H01.3 : ذو داللة احصائية االردنيةال يوجد أثر( عند مستوىα≤1.15 ) للذكاء العاطفي )فهم الذات

و ادارة الذات والوعي االجتماعي و المهارات االجتماعية( على الممارسات االخالقية في البنوك 

 .التجارية االردنية
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في البنوك الممارسات االخالقية على للذكاء العاطفي اثر  الثالثة( نتائج اختبار الفرضية الفرعية 06-4جدول ) 
 االردنية التجارية

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت مؤشرات النموذج

r 2R 
adjusted 

2R 
f Sig f الثابت β SE t Sig t 

 المهارات االجتماعية

0.608 0.369 0.361 44.08 0.000 1.539 

.203 
.061 3.307 .001 

 001. 3.504 048. 168. ادارة الذات

 009. 2.624 059. 154. الوعي االجتماعي

 025. 2.254 060. 135. فهم الذات

ؤثر على المتغير التابع  ي الذكاء العاطفي )بابعاده(( ان نموذج االنحدار 16-4يبين الجدول )

 التنبؤ من خالل البنوك التجارية االردنية حيث بلغت قيمة العالقة بينفي الممارسات االخالقية 

 .ومقبولة مرتفع( وهي تشير الى عالقة 1.618المتغيرات المستقلة والتابع )

عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار المستخدم اي تعبر عن مقدار  2Rوتعبر قيمة 

التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون منسوبا الى )او بسبب( المتغير المستقل وعادة 

ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح وقد بلغت 

( كذلك فان قيمة معامل التحديد المعدلة % 36.9على شكل نسبة مئوية ) ه القيمة لهذا النموذجهذ

تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تفسيره في حال تم التحليل على بيانات المجنمع الممثل للدراسة 

وهو فرق ( % 8.1 بسيط  ) 2R( ويالحظ ان الفرق بينها وبين قيمة % 36.1حيث بلغت هذه القيمة )

الممارسات النموذج على التنبؤ بقيم  ما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبولها فيبسيط جدا 

 .االخالقية
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( 1.111( وبمستوى داللة )1.213وباستعراض قيم التاثير للمتغيرات المستقل يتبين انها بلغت )

وبلغت  ادارة الذات( لمتغير 1.111( بمستوى داللة )1.168وبلغت ) المهارات االجتماعيةلمتغير 

( بمستوى داللة 1.135وبلغت ) الوعي االجتماعي( لمتغير 1.119( بمستوى داللة )1.154)

 1.15حيث يالحظ ان جميع قيم مستوى الداللة المبينة كانت اقل من  فهم الذات( لمتغير 1.125)

ر قيمة تاثير قد تحققت من خالل مما يشير الى داللتها من الناحية االحصائية عند هذا الدرجة وان اكب

 كذلك فقد كانت قيم التاثير المبينة جميعها موجبة المهارات االجتماعيةمتغير 

( يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية أي 1.111البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستوى داللة 

على  للذكاء العاطفي )بابعاده(ثر أيتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير اي تبين انه يوجد 

 .في البنوك التجارية االردنيةالممارسات االخالقية 

H01.4: عند مستوى االردنيةذو داللة احصائية  ال يوجد أثر (α≤0.00 ) للذكاء العاطفي )فهم الذات

 البنوك التجاريةفي الرقابة االستراتيجية على و ادارة الذات والوعي االجتماعي و المهارات االجتماعية( 

 .االردنية

 الرقابة االستراتيجيةعلى للذكاء العاطفي اثر  الرابعة( نتائج اختبار الفرضية الفرعية 07-4جدول ) 

 المتغيرات المستقلة
 المعامالت مؤشرات النموذج

r 2R adjusted 
2R f Sig f الثابت β SE t Sig t 

 الوعي االجتماعي

0.601 0.361 0.353 42.59 0.000 1.504 

.265 
.060 4.423 .000 

 006. 2.776 061. 170. فهم الذات

 039. 2.078 049. 101. ادارة الذات

المهارات  
 االجتماعية

.127 .063 2.027 .044 
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الرقابة ؤثر على المتغير التابع  ي الذكاء العاطفي )بابعاده(( ان نموذج االنحدار 17-4يبين الجدول )

المتغيرات  التنبؤ من خالل البنوك التجارية االردنية حيث بلغت قيمة العالقة بينفي االستراتيجية 

 .ومقبولة مرتفع( وهي تشير الى عالقة 1.611المستقلة والتابع )

عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار المستخدم اي تعبر عن مقدار  2Rوتعبر قيمة 

االختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون منسوبا الى )او بسبب( المتغير المستقل وعادة التباين او 

ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح وقد بلغت 

( كذلك فان قيمة معامل التحديد المعدلة % 36.1على شكل نسبة مئوية ) هذه القيمة لهذا النموذج

تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تفسيره في حال تم التحليل على بيانات المجنمع الممثل للدراسة 

وهو فرق ( % 8.1 بسيط  ) 2R( ويالحظ ان الفرق بينها وبين قيمة % 35.3حيث بلغت هذه القيمة )

 .الرقابة االستراتيجيةالنموذج على التنبؤ بقيم  ي تم قبولها فيما يدل على قدرة المتغيرات التبسيط جدا 

( 1.111( وبمستوى داللة )1.265وباستعراض قيم التاثير للمتغيرات المستقل يتبين انها بلغت )

وبلغت  فهم الذات( لمتغير 1.116( بمستوى داللة )1.171وبلغت ) الوعي االجتماعيلمتغير 

( بمستوى 1.127)كما بلغت قيمة التاثير  ادارة الذاتلمتغير  (1.139( بمستوى داللة )1.111)

حيث يالحظ ان جميع قيم مستوى الداللة المبينة كانت اقل من ببعد ادارة الذات  (1.144داللة )

وان اكبر قيمة تاثير قد تحققت  المستوى مما يشير الى داللتها من الناحية االحصائية عند هذا  1.15

 .كذلك فقد كانت قيم التاثير المبينة جميعها موجبة الوعي االجتماعي من خالل متغير
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( يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية أي 1.111البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستوى داللة 

على  للذكاء العاطفي )بابعاده(أثر يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير اي تبين انه يوجد 

 .في البنوك التجارية االردنيةة االستراتيجية الرقاب
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 :التمهيد (:5-0)

لنتائج التحليل االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة الحالية في ضوء التحليل الذي تم في الفصل الرابع 

واختبار الفرضيات، في هذا الفصل سيتم االجابة على االسئلة التي تم طرحها في الفصل االول 

وعرض لجميع النتائج التي توصلت اليها الباحثة في دراستها، وبناًء على هذِه النتائج قدمت الباحثة 

 حات.عدد من التوصيات والمقتر 

 
 (: محتويات الفصل الخامس1-5الشكل )

 

 

مناقشة فرضيات 
الدراسة

مناقشة النتائج 
الوصفية

التمهيد

مقترحات 
يةلدراسات مستقبل

االقتراحات 
والتوصيات
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 مناقشة النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة:(: 5-8)

 اواًل: التساؤل االول مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول:

 نص السؤال: ما مستوى الذكاء العاطفي في البنوك التجارية االردنية.

ا من وجهة نظر مرتفعكان  ان مستوى الذكاء العاطفي في البنوك التجارية االردنية  اوضحت النتائج 

والقدرة على فهم مشاعر الشخص ، حيث كان االهتمام مصبوبًا على فهم الذات الدراسة  عينةافراد 

إدارة ذلك  ثم جاء بعد المعني والتعبير عن ذلك من خالل استثمار الخبرات التي يمتلكها الشخص

التي تترجم بالسيطرة على االنفعاالت السلبية التي يتعرض لها القائد خالل ضغط العمل تليها ت لذاا

التي تمكن القائد على التعامل مع ثقافات مختلفة ومتنوعة واالصغاء اليهم جاءت المهارات االجتماعية 

االمكانيات والقدرات التي تترجم بالوعي االجتماعي  وتاتي في المرتبة االخيرة مهارات ، بكل اهتمام 

 ,Goleman) وهذه النتائج تطابق دراسة، التي يستخدمها الشخص في التاثير االيجابي على االخرين 

 ة كمصدر لهذه الدراسة.التي اعتمدتها الباحث (2111

 فيما يلي مناقشة المحاور الفرعية للذكاء العاطفي حسب االهمية.

 : فهم الذات 

مستوى فهم الذات حصل على مستوى مرتفع لدى البنوك التجارية االردنية، اظهرت نتائج الدراسة ان 

حيث ان امتالك القدرة على فهم المشاعر امرًا ضروريًا، وكذلك التقييم بشكل واقعي نقاط القوه 

 والضعف واستثمار الخبرات السابقة في فهم مشاعر االخرين بشكل أفضل.
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هم ذات مرتفع قادر على التأثير في مشاعر االخرين باإلضافة اظهرت النتائج ان الذي يمتلك ف

 والتعبير لهم عن المشاعر وأن كان مختلف معهم.

 وتتفقالحالية المعتمدة كمصدر رئيسي للدراسة ( Goleman, 2001دراسة ) مع  نتائجهذه الوتتفق 

حيث  منرئيسي ( التي اعتمدت الوعي الذاتي كمتغير 2116دراسة )منصور والعابد  معبالراءي 

 االهمية.

 دارة الذات: إ 

االردنية مرتفع لجميع فقراته،التي أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ادارة الذات في البنوك التجارية 

السيطرة على االنفعاالت السلبية وضبط المشاعر عند سماع االخبار المزعجة من اهم اعتبرت ان 

ة التكيف مع الظروف المختلفة تكون وفقًا مميزات إدارة الذات، وكذلك الحفاظ على الهدوء ومهار 

لمتطلبات ادارة الذات الناجحة والقدرة على اغتنام الفرص وتجنب االحكام السريعة على اعمال 

 االخرين.

مع نتائج الدراسة الحالية من حيث ارتفاع مستوى دة المعتم( ”Goleman,2001وتتفق نتائج دراسة )

مجال  بالرغم من اختالف (2116مع دراسة )نعيمة, كذلكو  ردنيةإدارة الذات في البنوك التجارية اال

 .الدراسة حيث اعتمدت المؤسسات الصحية كمجال للدراسة 

 :الوعي االجتماعي 

حصلت ممارسة الوعي االجتماعي على درجة الثالثة من حيث أهميته الذكاء العاطفي في البنوك 

ملية الوعي جهة اخرى ركزت ادارة البنك في ع التجارية االردنية وبمستوى مرتفع لجميع فقراته، من
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تعامل بشكل جيد مع زبائن يمتلكون ثقافات متنوعه واالصغاء لالخرين من االجتماعي على الوعي بال

 اجل فهم متطلباتهم وحاجاتهم.

بينما اظهرت النتائج من جهة اخرى ان ادارة البنك تهتم بتقديم الخدمات للزبائن في الوقت المناسب، 

ووتتفق والتقيد واحترام القواعد المعلنة انفعاالت االخرين وديمومة العالقة بينهما، القائد  فهم  ولويحا

لقياس  تماعي كمتغير ثالث( التي اعتمدت الوعي االج Shaaban ,2017نتائج الدراسة مع دراسة )

 .درجه الذكاء العاطفي

 :المهارات االجتماعية 

المهارات االجتماعية لجميع فقراتها في البنوك التجارية االردنية كانت اظهرت نتائج الدراسة ان مستوى 

مرتفعة، حيث ان ادارة البنك تركز على مهارات التأثير االيجابي على االخرين وامكانية بناء انواع 

 مختلفة من الشبكات االجتماعية.

لين، ويهتم بالقدرة على ومن جهة اخرى اوضحت الدراسة ان البنك يقوم بأعداد دورات تدريبية للعام

 ادارة الصراع بشكل ايجابي، وبث روح التعاون والتفاعل مع جميع المستويات.

 (Charles et al 2018وكذلك دراسة )( مع الدراسة الحالية Goleman, 2001تتفق نتائج دراسة )

حيث اعتبرت المهارات االجتماعية تمكن القائد على ادارة الصراع الذي يحدث في المنظمات بشكل 

 ايجابي وهذا يؤدي الى النجاح.
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 ثانيًا: التساؤل الثاني مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :

 نص السؤال ما مستوى القيادة االستراتيجية في البنوك التجارية االردنية؟

من وجهة نظر  ات نتائج الدراسة ان مستوى القيادة االستراتيجية في البنوك التجارية االردنية مرتفعاظهر 

التي تمارس من خالل القيم والسلوكيات افراد العينة، حيث اهتمت البنوك بالممارسات االخالقية 

بالمرتبة الثانية من خالل  ياتي اهمية التوجه االستراتيجيااليجابية التي تتعزز بالعدالة بين العاملين ثم 

حسب نتائج بعدها باألهمية  تاتي والرقابة االستراتيجية خلق رؤية تحدد رسالة واهداف المنظمة 

االستبانة التي تتمثل بعملية التقييم التي تقوم بها االدارة العليا لتقيس من خاللها كفاءة المنظمة ثم 

من خالل الدورات التدريبيه والتطوير التي تساعد  ياتي في نهاية االهمية تطوير رأس المال البشري 

 .على تحقيق االبداع

 فيما يلي مناقشة نتائج المحاور الفرعية للقيادة االستراتيجية حسب االهمية.

 :الممارسات االخالقية 

اظهرت نتائج الدراسة ممارسات البنك لقيم اخالقية سائدة لتنفيذ األنشطة التنظيمية بدرجة مرتفعة، 

ان البنك يطبق مبدأ المساواة من خالل العدالة التنظيمية ويقوم بتطوير نظام مكافأة يعزز االلتزام حيث 

بالسلوك االخالقي. باالضافة الى ذلك فأن اهداف البنك تؤكد على المعايير االخالقية اثناء انجاز 

مع تائج هذه الدراسة ن تتفقو  العمل وتأخذ ادارة البنك بعين االعتبار الشفافية في اتخاذ القرارات

(2116 kitonga,  التي اعطت للممارسات االخالقية )  ختالف طبيعة ذاتها بالرغم من ااالهمية
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ان جميع المنظمات التي تناولته الدراسة فلقد كان مجال الدراسة المنظمات الغير ربحية وهذا يعكس 

 .جتمعالمنظمات ال تبنى بدون قيم وممارسات اخالقية مقبولة من قبل الم

 :التوجه االستراتيجي 

مستوى مرتفع في البنوك التجارية االردنية لجميع ب كان  اظهرت نتائج الدراسة أن التوجه االستراتيجي

فقراته، حيث ان البنك يمتلك تصورات مستقبلية للتعامل مع البيئة الخارجية وقدراته على تخمين احداث 

 االستجابة السريعة للمتغيرات البيئية.التغيرات في المسار االستراتيجي وكذلك 

( من حيث اعتمادية التوجه االستراتيجي كمتغير 2115 ،راءي الباحث في دراسة )المصري  يتفقو 

من المتغيرات الرئيسية للقياده نموذج هيت واعتبار ان التوجه االستراتيجي  هاولي ورئيسي وذلك العتماد

 االستراتيجية.

 :الرقابة االستراتيجية 

مستوى مرتفع في البنوك التجارية االردنية لجميع فقراته، برت نتائج الدراسة ان الرقابة االستراتيجية اظه

ويعتبر الرقابة من المهام بصورة مستمرة بمراجعة األنظمة االدارية للتأكد من فاعليتها،اذ يقوم البنك 

 .الرئيسية التي يسعى الى تحقيقها

لرقابه اعطاء االولوية ل( مع الدراسة الحالية من حيث Muzee, et al., 2016) دراسة  تتفق

راسة لذلك اعتبرت ان القيادة االستراتيجية  لها  اعتمدت المجال الصناعي كمجال للداالستراتيجية، حيث 

 .من ضمنها الرقابة االستراتيجية مهام عديدة 
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 :تطوير رأس المال البشري 

اظهرت نتائج الدراسة ان تطوير راس المال البشري حصل على مستوى مرتفع في البنوك التجارية 

االردنية لجميع فقراته، حيث ان ادارة البنك يركز على استقطاب الموارد البشرية القادرة على المشاركة 

وذلك العتبار مع الدراسة الحالية  (2116، وتتفق دراسة )محمدفي صياغة الخطط االستراتيجية، 

المورد البشري وتطويره من الركائز االساسية للقيادة االستراتيجية وان المعرفة والمهارات تساعد العاملين 

 .على تحقيق الميزة التنافسية التي تسعى لها كل منظمة

( مع الدراسة الحالية من حيث مستوى ارتفاع تطوير رأس المال Muzee, et al., 2016تتفق دراسة )

ري حيث يركز البنك على استقطاب الموارد البشرية الكفوءه باستمرار والذي بدورة يكفل تفرد البنك البش

 في هذا المورد المهم.

  (: مناقشة فرضيات الدراسة:5-3)

: ال يوجد ذو داللة احصائية للذكاء العاطفي ) فهم الذات، ادارة الذات،   H0.1الفرضية الرئيسية: 

ارات االجتماعية( على القيادة االستراتيجية في البنوك التجارية االردنية عند الوعي االجتماعي، المه

 .a ≥  0.05مستوى الداللة 

في البنوك التجارية  القيادة االستراتيجيةعلى اظهرت نتائج الدراسة على وجود اثر للذكاء العاطفي 

وهذا يدل على ان الذكاء العاطفي يسهم في القيادة االستراتيجية من  %1.596االردنية حيث بلغ االثر

 .المهارات االجتماعية ،الوعي االجتماعي ،ادارة الذات ،خالل فهم الذات 

على مجتمعة : ال يوجد اثر ذو داللة احصائية للذكاء العاطفي بأبعاده   H0.1.1الفرضية الفرعية: 

 . a ≤  0.05ية االردنية عند مستوى الداللة التوجه االستراتيجي في البنوك التجار 
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على المتغير التابع التوجه بابعاده مجتمعة  اظهرت نتائج الدراسة على وجود اثر للذكاء العاطفي

وهذا يدل على ان الذكاء  % 1.454االستراتيجي في البنوك التجارية االردنية حيث بلغ االثر 

العاطفي يسهم في التوجه االستراتيجي لدى البنوك التجارية االردنية حيث يعمل الذكاء العاطفي على 

سيحدث في البيئة المحيطة للمنظمة واالستفادة من خلق رؤية للقائد يستطيع من خاللها التنبؤ بما 

 الفرص وتجنب المخاطر.

على مجتمعة جد اثر ذو داللة احصائية للذكاء العاطفي بأبعاده : ال يو  H0.1.2الفرضية الفرعية:

 .a ≤  0.05تطوير رأس المال البشري في البنوك التجارية االردنية عند مستوى الداللة 

وير رأس المال البشرية التابع تطعلى المتغير اظهرت نتائج الدراسة على وجود اثر للذكاء العاطفي 

وهذا يدل على ان الذكاء العاطفي يسهم  %1.414حيث بلغ االثر  في البنوك التجارية االردنية

بتطوير راس المال البشري في البنوك التجارية االردنية من خالل استقطاب المورد البشري الذي  

االبداع واالبتكار الذي تسعى له يمتلك معارف وقدرات يتم تطويرها بدورات تدريبية للوصول الى خلق 

  الريادة.المنظمات لتكون في 

على مجتمعة : ال يوجد اثر ذو داللة احصائية للذكاء العاطفي بأبعاده  H0.1.3الفرضية الفرعية 

 .a ≤ 0.05الممارسات االخالقية في البنوك التجارية االردنية عند مستوى الداللة 

على المتغير التابع الممارسات االخالقية في اظهرت نتائج الدراسة على وجود اثر للذكاء العاطفي 

وهذا يدل على ان الذكاء العاطفي يسهم  %1.369البنوك التجارية االردنية حيث بلغ االثر 

بالممارسات االخالقية في البنوك التجارية االردنية من خالل تطبيق اخالقيات العمل المتمثلة 

 لمسؤولية االجتماعية.بالسلوكيات االيجابية مثل العدالة والشفافية وا
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على احصائية للذكاء العاطفي بأبعاده مجتمعة  : ال يوجد اثر ذو داللة H0.1.4الفرضية الفرعية: 

 .a ≤ 0.05الرقابة االستراتيجية عند مستوى الداللة 

جية في على المتغير التابع الرقابة االستراتياظهرت نتائج الدراسة على وجود اثر للذكاء العاطفي 

وهذا يدل على ان الذكاء العاطفي يسهم بالرقابة  %1.361التجارية االردنية حيث بلغ االثر  البنوك

مقارنة االداء بعة عن طريق تاالستراتيجية من خالل عملية التقييم والتاءكد من كفاءة االستراتيجية الم

 المخطط له مع ما يجرى تنفيذه بشكل فعلي.

 (: االقتراحات والتوصيات:5-4) 

  خالل النتائج التي توصلت اليها الدراسة، توصي الباحثه بما يلي:من 

نشر ثقافة الموضوعات المتعلقة الذكاء العاطفي في اوساط العاملين عامة والقادة خاصة في 

 المنظمات.

االولويه في العمل االداري بكونه احد المهارات وممارساته ينبغي اعطاء مفهوم الذكاء العاطفي  .1

 يجب ان يتمتع بها كافة العاملين وتحديدًا المدراء منهم في جميع المستويات. الضرورية التي

تطوير قدرات المديرين في قطاع البنوك التجارية االردنية في مستويات االدارة العليا في مجال  .2

 .في هذا المجال  قامة دورات متخصصة وحلقات مناقشة وورش عملالذكاء العاطفي من خالل ا

وير الجوانب التي يكون المدراء في قطاع البنوك التجارية بحاجة اليها في التركيز على تط .3

ادارة الذات وفهم الذات حتى يصبحوا قادرين على ضبط انفعاالتهم وهو ما يؤدي الى زيادة الحصول 

 على التعاون والدعم ممن حولهم.



108 

 

ماعي من خالل تفهم تطوير قدرة المديرين في قطاع البنوك التجارية االردنية على الوعي االجت .4

مشاعر الموظفين والتعاطف معهم وهو ما يؤدي الى خلق روح التعاون والوالء للقطاع والعمل 

 الجماعي. 

 (: مقترحات لدراسات مستقبلية:5-5)

حية والمنظمات الغير اجراء دراسة مقارنة بنفس عنوان هذه الدراسة ومتغيراتها بين المنظمات الرب .1

 .هادفة للربح

 اداء الموارد البشرية للبنوك االسالمية. علىاجراء دراسة حول اثر الذكاء العاطفي  .2

 المنظمات الصناعية.اجراء دراسة حول عالقة الذكاء العاطفي واثره على الميزة التنافسية في  .3

 في البنوك االردنية.اجراء دراسة حول الذكاء العاطفي وعالقته بكفاءة المنظمة  .4
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 المراجع:

 :المراجع العربية 

 ( ،دور الذكاء العاطفي في تحسين االداء الوظيفي لدى المدراء 2116ابو الحسن، ميرا قاسم .)

 في القطاع المالي االردني. رسالة ماجستير، جامعة اليرموك.

 ( ،دور ممارسة القيادة االستراتيجية في تحسين الميزة التنافسية.2114باديس، عليان حسين .) 

  ،(. الذكاء الشعوري ودوره في اتخاذ القرار االستراتيجي 2111عالء احمد حسن عبيد،)الجبوري

 دراسة تحليلية الراء عينه من مديرين المنظمات في القطاع الخاص بمدينة الموصل.

 ( ،الذكاء الشعوري وعالقته بخط القيادة 2111حسون، شفاء محمد علي، حامد، سهير عادل .)

 في الشركة العامه للصناعات القطنية. التحويلية دراسة ميدانية 

 ( .العالقة بين الذكاء العاطفي وعملية التعليم دراسة استطالعية 2113حسين، سعد مهدي .)

تحليلة لعينة من الكليات االهلية العراقية. كلية التراث الجامعة )مجلة كلية التراث الجامعة، العدد 

13.) 

 ( ،دور الذكاء العا2115دره، عمر محمد .) طفي في تحسين فاعلية فرق العمل: دراسة ميدانية

 .4، العدد  11على القطاع المصرفي االردني. المجلة االردنية في ادارة االعمال ، المجلد 

 ( ،دور القيادات االستراتيجية في تطوير المنظمات االمنية 2111الزعبي، محمد موسى .)

 والمدنية في الجمهورية العربية السورية.
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 (. الذكاء العاطفي و عالقته بالخجل لدى طلبة 2112لب، احمد ، سافرة سعدون ،)سالم ، طا

جامعة بغداد، قسم التربية و علم النفس /كلية التربية للبنات / جامعة بغداد، جملة البحوث 

 (.34الرتبوية والنفسية، العدد )

 وتأثيرها في تحقيق السمعه (. القيادة االستراتيجية 2116)، سعيد، هديل كاظم. عباس،زياد علي

التنظيمية، بحث تحليلي في بعض دوائر وزارة االسكان واالعمار المحموله مركزيًا، مجلة العلوم 

 (.96-75(، الصفحات )23(، مجلد )97االقتصادية واالدراية، عدد)

 (،االدارة بالذكاءات 2111صالح، احمد علي. ابراهيم، ابراهيم خليل. العزاوي، بشرى هاشم .)

 .1منهج التميز االستراتيجي واالجتماعي للمنظمات ،ط

 ( ،الذكاء العاطفي لدى المرشدين 2111صالح، مهدي صالح، داود، احمد عودة خلف .)

 التربويين.

 ( ،تطوير ممارسات القيادة االستراتيجية 2112الطائي، على حسون، النقار، عبد هللا حكمت .)

ية، دراسة ميدانية لعينة من موظفي مكتب المفتش في ضوء الشفافية وسلوك المواطنة التنظيم

 العام في وزارة الثقافة العراقية.

 (،قدرات التجديد المنظمي في اطار 2116الطائي، علي حسون. الكبيسي، سندس محسن .)

القيادة االستراتيجية، بحث تحليلي مقارن في بعض مستشفيات بغداد، مجلة العلوم االقتصادية 

 (.88(، العدد )22)واالدارية / مجلد 
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 (.دور القيادة 2111الطائي، علي حسون. حسين، ضياء محمد. محمد، يسرى،جاسم .)

دائرة المشاريع،  -االستراتيجية في عمليات ادارة المعرفة ، دراسة تشخيصية في ديوان وزارة النفط

 (.61مجلة كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد ، عدد)

 ( ،اد2113عابر، سعد عبد .) وار القيادة االستراتيجية واثرها في التطوير التنظيمي. بحث

 استطالعي في الشركة العامة للصناعات القطنية.

 (،الذكاء العاطفي لدى اطفال الرياض وعالقته 2115عبد، جميلة رحيم . مهدي، ازهار علي.)

 ، مجلة كلية التربية للبنات جامعة بغداد. 26ببعض المتغيرات، المجلد 

 (. اثر ممارسات القيادة االستراتيجية في تحقيق زيادة االعمال دراسة 2116ام حسن، )عبد، ضرغ

 استطالعية في بعض مصارف التجارية في محافظة النجف االشرف.

 ( ،الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعية وانماط التعلق لدى 2111العلوان، احمد .)

التنوع االجتماعي. المجلة االردنية في العلوم التربوية طلبة الجامعة في ضوء متغيري التخصص و 

 .2عدد  7مجلد 

 ( ،مستوى الذكاء العاطفي وعالقته بفاعلية القائد لدى مديري 2114العمرات، محمد سالم .)

 المدارس ومديراتها في االردن.

 تعزيز  في  (. دور الذكاء العاطفي2114طاهر حمسن منصور، علي ، ليلى لفتة )،  الغالبي

سلوكيات القيادة التحويلية من خالل التأثير الوسيط  للحكمة، دراسة  ميدانية لعينة من قيادات 

 .15جامعات وسط وجنوب العراق، المجلد الثامن، العدد 
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 ( ،ممارسات القيادة االستراتيجية 2116الفيحان، ايثار عبد الهادي، جالب، احسان دهش .)

 حليلة الراء عينة من مديري المصارف االهلية.وعالقتها بخدمة الزبون دراسة ت

 ( ،دور القيادة االستراتيجية في تطوير السياسات االدارية بوزارة 2115القيسي، محمد قاسم عطا .)

 الصحة الفلسطينية.

 ( ،القيادة االستراتيجة المحددة لفاعلية االدارة العليا في جامعة 2116محمد، احمد علي .)

 النهرين.

 ( ،دور المصارف التجارية في تمويل التنمية االقتصادية، 2111محمد، فتحيــة ميــــالد .) دراسـة

 ( "مع اإلشارة للمصارف اإلسالمية كمقترح بديل2117ـ1971تحليلية عن االقتصاد الليبي للفترة )

 . رسالة ماجستير، جامعة قاريونس."

 ( ،دور القيادة 2115المصري، سلمان محمد عادل .) االستراتيجية في تفعيل عمليات ادارة

 المعرفة بوزارة الداخلية واالمن الوطني. رسالة ماجستير، جامعة االقصى.

 ( ،اثر الذكاء العاطفي على الفاعلية 2116منصور، مجيد مصطفى، العابد، حسين محمود .)

 التسويقية للبنوك االسالمية الفلسطينية: من وجهة نظر العاملين فيها.

 ( ،أثر المهارة السياسية في القرار االستراتيجي: الذكاء 2117نعمان، نسرين عبدهللا علي .)

دراسة ميدانية في قطاع التوزيع الكهرباء االردني. رسالة ماجستير،  –العاطفي متغير معدل 

 الشرق االوسط.
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 ( ،الذكاء العاطفي وتأثيره على كفاءة وفعالية المنظمة 2116نعيمة، مليك .)– راسة حالة د

 المؤسسة العمومة االستشفائية بو سعادة، رسالة ماجستير.

 ( ،القيادة االستراتيجية واالبداع التنظيمي وتأثيرهما في 2116الياسري، اكرم محسن مهدي .)

 تحقيق الميزة التنافسية بحث ميداني في شركات وزارة االعمار واالسكان العراقية.
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 قائمة المالحق

(1ملحق رقم )  

 قائمة بأسماء محكمين االستبانة

 الجامعة الرتبة االسم الرقم

 جامعة االسراء دكتورستاذ أ الدوريد. زكريا   .1

 جامعة الشرق االوسط مشارك أستاذ د. احمد علي صالح   .2

 جامعة االسراء أستاذ مشارك د. بالل السكارنة  .3

 جامعة االسراء أستاذ مشارك د. مراد عليطاني  .5

 جامعة العلوم االسالمية أستاذ مشارك د. فراس علي خليفة  .4

مشاركأستاذ  د. محمد العضايلة  .6  جامعة الشرق االوسط 

 جامعة الشرق االوسط أستاذ مشارك د. عبد العزيز الشرباتي  .7

 جامعة العلوم االسالميه ستاذ مشاركأ د. ايسر محمد خشمان  .8

 جامعة الشرق االوسط ستاذ مشاركأ د. امجد فهد نهار الطويقات  .9

 جامعة الشرق االوسط ساعدستاذ مأ د. سامي عواد الخرابشة  .11

 جامعة الزيتونه ستاذ مساعدأ جاسر عبد الرزاق النسورد.   .11

 جامعة الزيتونه ستاذ مساعدأ د. عبد العزيز النداوي  .12

 جامعة الزيتونه ستاذ مساعدأ د. محمود بدر العبيدي  .13

 

 

السادة الخبراء حسب الرتبة والحروف األبجدية ءرتبت أسما  
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 (2ملحق رقم )

 
 

 السيدات والسادة االفاضل ،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 وبعد ...

الذكاء العاطفي واثره في القياده االستراتيجية دراسة بعنوان"  هالباحث جريت

وهي جزء من متطلبات الحصول  " دراسة ميدانية في البنوك التجارية االردنية

من جامعة الشرق االوسط، ولكون على شهادة الماجستير في إدارة االعمال 

 مساهمتكم مدى يرتكز على الدراسة هذه نجاح فإن الموضوع يخص مصرفكم  لذا

في المربع  ( √) بوضع إشارة وذلكاالجابة عن فقراتها   قراءتها  بدقة ومن ثم في

 . مع رأيكالذي يتفق 

 .الدراسة هذه لنتائج للوصول معي تعاونكم الدراسة و ألهمية تقديركم عن سلفا أشكركم و

ألغراض البحث العلمي   ستستخدمالمعلومات الواردة في االستبانة  وأودّ أعالمكم بأن

  .وسيتم التعامل معها بسرية تامة  حصرا  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 ةالباحث              إشراف                                                                  

 ذيب المبيضين                                                        ندى طاهر محمود د. محمد
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 القسم األول : الخصائص الديموغرافية

 النوع االجتماعي -0

 أنثى                       ذكر 
 العمر -8

 45اقل من  – 41من                                   41اقل من 

                                  فأكثر 45من 

 المؤهل العلمي  -3
 بكالوريوس               دبلوم متوسط     
                        ماجستير                                    دبلوم عالي  

   ه دكتورا    
 عدد سنوات الخبرة  -4

      سنة 21 اقل من -11من                     سنوات 11اقل من  

            فأكثر    21من  

 المركز الوظيفي -5
 عاممساعد مدير                                 عام مدير 
 مدير ادارة                                   مساعد مدير ادارة 
 

 المستوى اإلداري  -6

 إدارة وسطى                                 إدارة عليا 
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رة على قابلية الفرد على فهم عواطفه بشكل صحيح والمقدهو الذكاء العاطفي المتغير المستقل : 
 معالجتها بالشكل المطلوب.

 محاور االستبانة وتعريفاتها االجرائية وفقراتها 

تفق أ
 بقوة

 تفقأال  محايد تفقأ
تفق أال 

 بقوة

5 4 3 2 1 

ذاته وتحديد النقاط االيجابية والسلبية التي يمتلكها كما انه يعبر عن تقبل قدرة االنسان على فهم :  فهم الذات -1
 .الفرد لذاته والصدق مع نفسه ومع االخرين

      .امتلك القدرة على فهم مشاعري  -1

      لدي القدرة على تقييم نقاط القوة والضعف لدي بشكل واقعي. -2

      االخرين.اعتقد انني قادر على التأثير في مشاعر  -3

      اعبر عن مشاعري لالخرين وان كنت مختلف معهم. -4

      استثمر خبراتي السابقة. -5

      افهم مشاعر االخرين بسهولة. -6

هي مجموعة من المهارات التي تساعد الفرد على توجيه مشاعره وبرمجتها نحو االهداف وضبط : ادارة الذات -2
 مع الظروف.النفس والتفاعل والتكيف 

      استطيع السيطرة على انفعاالتي السلبيه. -7

      .اتجنب االحكام السريعة على اعمال االخرين -8

      امتلك مهارة التكيف مع الظروف المتغيره. -9

      اتسم بقدرتي على اغتنام الفرص. -11

      اضبط مشاعري عند سماع االخبار المزعجه. -11

      على هدوئي تحت اي ضغط.احافظ  -12

هو القدرة على التعامل مع ثقافات متنوعه ومختلفه والشعور باالخرين واالصغاء لهم بما : الوعي االجتماعي -3
 .يساعد على ديمومة العالقة بين المنظمة والزبون 

      لدي الوعي التعامل بشكل جيد مع زبائن من ثقافات متنوعه. -13

      . لالخرين من اجل فهم متطلباتهم وحاجاتهماصغي جيدًا  -14

امتلك مهارات اجتماعية للمحافظة على عالقة المنظمة  -15
 بعمالئها.

     

      .اتقيد بالقواعد المعلنة واحترمها -16

      افهم جيدًا انفعاالت االخرين. -17
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 محاور االستبانة وتعريفاتها االجرائية وفقراتها 

تفق أ
 بقوة

 تفقأال  محايد تفقأ
تفق أال 

 بقوة

5 4 3 2 1 

      أقدم الخدمات لألخرين في الوقت المناسب. -18

هي القدرات واالمكانيات التي يمتلكها الفرد ويستخدمها للتأثير االيجابي على االخرين من : المهارات االجتماعية -4
 .خالل تطويرهم وبناء روابط فيما بينهم وادارة الصراع لخدمة المنظمة ودعم التعاون والعمل الجماعي

      .امتلك مهارات التأثير االيجابي على االخرين -19

      .اشارك في الدورات التدريبية التي يقوم البنك بأعدادها -21

      .لدي القدرة على ادارة الصراعات التي تحدث بشكل ايجابي  -21

      .يبث صناع القرار روح التعاون داخل البنك -22

      .اتفاعل ببراعة مع جميع المستويات -23

      أبني عدد من الشبكات االجتماعية. -24

 

وهي علم وفن ادارة المنظمة مبدوءة بوضع رؤية ورسالة واهداف وتطوير رأس القيادة االستراتيجية المتغير التابع : 
ر الضروري له والعمل على دعم وتعزيز الممارسات االخالقية من يالمال البشري من خالل االهتمام به واحداث التغي

 اجل تحقيق النمو واالزدهار.

 وتعريفاتها االجرائية وفقراتهامحاور االستبانة 

تفق أ
 بقوة

 تفقأال  محايد  تفقأ
تفق أال 

 بقوة

5 4 3 2 1 

هو خلق رؤية تحدد المعنى المطلوب والغرض من المنظمة من خالل رسالة واهداف واضحة : التوجه االستراتيجي -1
من خالل االستفادة من الفرص وتجنب والتنبؤ بما يمكن ان يحدث في البيئة المحيطة بالمنظمة واالستعداد لالستجابة 

  .المخاطر

      .البنك تصورات مستقبلية للتعامل مع البيئة الخارجية  يمتلك -25

      يعتمد البنك على وضع اهداف واضحة من قبل العاملين. -26

يعمل البنك على وضع رسالة هادفة يقوم بنشرها بين كافة  -27
 العاملين.

     

      القدرة على االستجابة السريعة للمتغيرات البيئية.لدى البنك  -28

يقوم البنك بتطوير رؤية استراتيجية تستند على فحص دقيق للبيئة  -29
 الخارجية والداخلية.
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 وتعريفاتها االجرائية وفقراتهامحاور االستبانة 

تفق أ
 بقوة

 تفقأال  محايد  تفقأ
تفق أال 

 بقوة

5 4 3 2 1 

      يخمن البنك توقيت احداث التغييرات في المسار االستراتيجي. -31

البشري عادة من المهارات والمعارف والقدرات التي يمتلكها العاملين في يتكون رأس المال : تطوير رأس المال البشري  -2
المنظمه التي يعملون بها ويتم تطويرها من خالل الدورات التدريبية والتطويرية التي تساعد هذا المورد على تحقيق االبتكار 

 واالبداع.

 على استقطاب الموارد البشرية القادرة على المشاركة البنك يركز -31
 في صياغة الخطط االستراتيجية.

     

      يساعد البنك موظفيه على تطوير مهاراتهم بشكل مستمر. -32

      يشترك اغلب الموظفين في دورات تدريبية لتحسين مهاراتهم. -33

يكافئ البنك العاملين الحاصلين على تقديرات عالية في تقويم  -34
 االداء السنوي.

     

مؤتمرات متعددة لمناقشة االفكار لتطوير مهارات  يعقد البنك -35
 العاملين.

     

تسهم الموارد البشرية في البنك في عملية االبتكار لدعم عملية  -36
 .التخطيط االستراتيجي

     

هي تطبيق اخالقيات االعمال والتي تتمثل بالقيم والسلوكيات االيجابية التي تتعزز بالعدالة والشفافية  :الممارسات االخالقية -3
  .  والمسؤولية االجتماعية

      .يمارس البنك قيم اخالقية سائدة لتنفيذ االنشطة التنظيمية -37

      . يطبق البنك مبدأ المساواة من خالل العدالة التنظيميه -38

      . تأخذ ادارة البنك بعين االعتبار الشفافية في اتخاذ القرارات -39

       تؤكد اهداف البنك على المعايير االخالقية اثناء انجاز العمل. -41

يعمل البنك على تحديث معايير السلوك االخالقي استنادًا الى  -41
 المدخالت من اصحاب المصالح.

     

      نظام مكافأت يعزز االلتزام بالسلوك االخالقي.يقوم البنك بتطوير  -42
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 وتعريفاتها االجرائية وفقراتهامحاور االستبانة 

تفق أ
 بقوة

 تفقأال  محايد  تفقأ
تفق أال 

 بقوة

5 4 3 2 1 

هي عملية التقييم والتأكد من كفاءة االستراتيجية المتبعة عن طريق مقارنة االداء المخطط له مع ما : الرقابة االستراتيجية  -4
  .يجري تنفيذه بشكل فعلي 

من يقوم البنك بمراجعة االنظمة االدارية بصورة مستمرة للتأكد  -43
 فاعليتها.

     

      يقوم البنك بمتابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية. -44

      يهتم البنك بمقارنة االداء الفعلي مع االداء المخطط له. -45

يأخذ البنك بعين االعتبار كفاءة خطوات التنفيذ االستراتيجي  -46
 لضمان جودة النتائج.

     

      انظمته الرقابية لخدمة الزبون.يحاول البنك اثبات جدوى  -47

      يؤمن البنك بالتغذية العكسية من خالل المؤشرات المالية. -48
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