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المستخلص:
يهدف البحث الی تحلیل دور الذكاء العاطفي بأبعاده (إدراك االنفعاالت ،فهم االنفعاالت،
ادارة االنفعاالت) في تبني إستراتیجیات ادارة الصراع ،وبهدف تحقیق ذلك حاول البحث تقديم
إطار فکري شامل ألهم ما تناولە الکتاب والباحثین حول متغیرات البحث .المشكلة البحثیة تم
اثارتها من خالل تساؤالت تمركزت حول طبیعة العالقة والتأثیر بین المتغیر المستقل والمتغیر
التابع ،تم بناء مخطط افتراضي للبحث والذي انبثقت عنە الفرضیات الرئیسیة والفرعیة وإلجل
التحقق من هذه الفرضیات تم اخضاعها لمجموعة من االختبارات االحصائیة وإنتهج البحث المنهج
الوصفي التحلیلي ،تمثلت العینة بعدد من كلیات الجامعات الخاصة في مدينة أربیل تم توزيع ()99
استمارة على المبحوثین وتم الحصول على ( )68استمارة وكلها صالحة للتحلیل ،وتم أستخدام
برنامج ( )SPSS v.22لدراسة العالقات المفترضة في مخطط البحث ،وتوصل البحث الى
مجموعة من االستنتاجات من اهمها وجود عالقات معنوية موجبة وبمستوى عالي بین المتغیرين
على المستوى الكلي .واختتم البحث بمجموعة من المقترحات أهمها ضرورة اعتماد الجامعات
المبحوثة علی ابعاد الذكاء العاطفي وتحويلیها إلی معرفة جديدة يمکن أن تسهم في تبني
استراتیجیات ادارة الصراع.
الكلمات المفتاحية :الذكاء العاطفي ،استراتیجیات ادارة الصراع.
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Abstract:
The study aims to analyze the role of Emotional intelligence in their dimensions
(perception of emotions, understanding emotions, emotional management) in the
Conflict management strategies. In order to achieve this, the study try to provide a
comprehensive conceptual framework for the most important of what the authors and
researchers have examined about the variables of study. The research problem was
identified by posing several questions centered on the nature of the relationship and the
effect between the independent variable and the dependent variable. A hypothesis was
designed for the research, from which the main and subsidiary hypotheses emerged in
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order to verify these hypotheses, they were subjected to a set of statistical tests and a
descriptive analytical approach. The sample of the research was determined from the
number Head of Departments of the number of private universities in the city of Erbil.
(92) questionnaires were distributed to the responding individuals and (86) samples
were obtained, all valid for analysis, SPSS v.22 was used to study the assumed
relationships in the research model, The research found a number of conclusions. The
study concluded with a number of proposals, the most important of which is the need
for universities to explore new Emotional intelligence dimensions that can contribute to
the Conflict management strategies.
Keywords: Emotional intelligence, Conflict management strategies.

المقدمة
ان التركیز المفرط على الجوانب العقلیة في تفسیر االنفعاالت والسلوك يتعارض مع
المنطق والعقل ،اذ اليمكن انكار الجانب االيجابي للعواطف والمشاعر بأعتبارها عوامل تساعد
على فهم االخرين وحل مشاكلهم واتخاذ قرارات سلیمة بحقها.
ومن جانب آخر بات الصراع داخل المنظمات حالة صحیة وحتمیة البد من مواجهتها
وتبني االستراتیجیات الدارتها وان حلها تستند الى مجموعة من العوامل المتعلقة بأمكانیات المدراء
وذكائهم وقدراتهم على التفاعل العاطفي ،ولذالك جاء فكرة البحث في دراسة العالقة والتأثیر بین
الذكاء العاطفي للقیادات في كلیات الجامعات الخاصة بتبني استرتیجیات ادارة الصراع.
البحث نظريا ً ومیدانیا تم تصمیم هیكلە في أربعة فصول ،خصص الفصل االول لإلطار
العام للدراسة ومنهجیتها ،لیتصدى الفصل الثاني لإلطار الفكري لمتغیري الدراسة ،وجاء الفصل
الثالث من البحث مخصصا ً لوصف وتحلیل نتائج البحث المیدانیة ،واختتمت البحث بالفصل الرابع
الذي خصص لعرض أهم االستنتاجات والمقترحات.

الفصل االول :اإلطار المنهجي
أوال .مشكلة البحث :سادت ولمدة طويلة فكرة بأن الذكاء المعرفي هو العامل االول للنجاح
والتفوق ،وان االشخاص الذين لديهم درجات علیة من المعرفة هم الوحیدين القادرين على حل
المشكالت وادارة الصراعات ،فقد كانت هذة النظرة من البديهیات ومسلمة بها كلیا ً من قبل
الباحثین ،لكن الواقع اثبت اخیرا ً بأن هناك حاجة ماسة الى نوع آخر من الذكاء اال وهو الذكاء
العاطفي النە االقدر على التعامل مع الحاالت االجتماعیة والتعامالت مع العاملین وبشكل خاص
حل اشكالیات الصراع التنظیمي وهذا ما اثبتتە نتائج الكثیر من الدراسات منها دراسة كل من
( )Golemsn, 1995و ).)Herndteein, 2016
تأسیسا ً على ما سبق جاء البحث الحالي لالجابة على تساؤل رئیس مفاده ماهو دور الذكاء
العاطفي في تبني استراتیجیات الصراع ويتفرع عنها التساوالت الفرعیة اآلتیة:
 .0هل تتوافر في الجامعات المبحوثة ابعاد للذكاء العاطفي ماهي مستوياتها؟
 .9هل تتوافر استراتیجیات الدارة الصراع لدی الجامعات البحوثة وما هي مستوياتها؟
 .3هل توجد عالقات إرتباط وتأثیر بین الذكاء العاطفي واستراتیجیات ادارة الصراع؟
 .4هل تتباين استراتیجیات ادارة الصراع في الجامعات المبحوثة تبعا ً لتباين اعتمادهم على ابعاد الذكاء
العاطفي؟
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ثانيا .أهداف البحث :يسعى البحث الى تقديم الجوانب الفكرية التي تفسر المفاهیم الخاصة بمتغیرات
الدراسة (الذكاء العاطفي ،استراتیجیات ادارة الصراع) ،فضالً عن تقديم إطار میداني يهدف إلى
الكشف عن الجوانب اآلتیة ،علی ضوء مشکلة البحث:
 .0الكشف عن مدی توفر علی ابعاد الذكاء العاطفي لدی الجامعات المبحوثة.
 .9التعرف علی مدی توفر استراتیجیات ادارة الصراع لدی الجامعات المبحوثة.
 .3التعرف عل طبیعة عالقات اإلرتباط والتأثیر بین المتغیرين.
 .4تحديد التباين في أبعاد استراتیجیات ادارة الصراع والتعرف على عالقة ذلك التباين بأبعاد الذكاء
العاطفي ،ومن خالل البیانات المیدانیة للجامعات المبحوثة.
ثالثا .أهمية البحث :تتجسد إهمیة هذا البحث في الجانبین اآلتیین:
 .7األهمية األكاديمية :يكتسب هذە البحث أهمیتە أكاديمیا ً من تناولها متغیرين في غاية األهمیة هما
الذكاء العاطفي واستراتیجیات ادارة الصراع و اللذان تم جمعهما معا ،وفق منهجیة علمیة أكاديمیة،
لتوضیح االطر المفاهیمیة واإلسهام في إغنائهما من خالل جمع مجموعة من المصادر المتنوعة أذ
أن هناك حاجة الى ادراك المفاهیم النظرية والممارسات العملیة لمتغیري البحث والمنافع المترتبة
علیها في تحقیق فاعلیة قرارات ،فضال عن توفیر قاعدة معلومات يمكن توظیفها في الجامعات
المبحوثة من أجل مواجهة التغیرات الحالیة والمستقبلیة ،ولتحديث أسالیبها في ادارة الصراع ،و قدم
البحث مناقشة فكرية ومفاهیمیة لمواضیع حديثة في الفكر اإلداري بأطار فلسفي متكامل.
 .2األهمية الميدانية :تتمثل أهمیة البحث في الجانب التطبیقي من خالل تطبیق مواضیعها في
الجامعات المبحوثة وعن طريق ماتقدمە البحث من نتائج ومقترحات لتلك الجامعات ،لتعزيز قدرة
الجامعات على اداء مهامها بكفاءة وتوجیە أنظار المسؤولین والقیادات في تلك الجامعات إلی أن
وجود استراتیجیات فعالة تساعد على تمیزها عن الجامعات المنافسة ويحقق لها أهدافها .كما أن
مايتوصل البحث إلیە من نتائج ،يمكن أن يخدم المجتمع المبحوث.
رابعا .نموذج البحث وفرضياته :بناءا على تساؤالت البحث وأهدافە تم تصمیم أنموذج فرضي
للبحث يوضحە الشكل (.)0

االنحدار
االرتباط
الشكل ( :)0أنموذج الفرضي للبحث
المصدر :من اعداد الباحثان.
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وينبثق من المخطط الفرضي للبحث الفرضیات وعلى النحو اآلتي:
 .0الفرضیة الرئیسة األولى :تختلف آراء أفراد العینة في الجامعات المبحوثة تجاه وصف متغیرات
البحث الحالي.
 .9الفرضیة الرئیسة الثانیة :توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائیة بین ابعاد الذكاء العاطفي
واستراتیجیات ادارة الصراع مجتمعة في المنظمات المبحوثة وبین كل بعد من أبعاد الذكاء العاطفي
واستراتیجیات ادارة الصراع منفردة وتتفرع منها الفرضیات الفرعیة التالیة:
 هناك ارتباط معنوي بین إدراك االنفعاالت واستراتیجیات ادارة الصراع في الجامعات المبحوثة. هناك ارتباط معنوي بین فهم االنفعاالت واستراتیجیات ادارة الصراع في الجامعات المبحوثة. هناك ارتباط معنوي بین ادارة االنفعاالت واستراتیجیات ادارة الصراع في الجامعات المبحوثة. .3الفرضیة الرئیسة الثالثة :هناك تأثیر معنوي للذكاء العاطفي مجتمعة في الجامعات المبحوثة وبین
كل بعد من أبعاد الذكاء العاطفي واستراتیجیات ادارة الصراع منفردة وتتفرع منها الفرضیات
الفرعیة التالیة:
 هناك تأثیر معنوي لبعد إدراك االنفعاالت في استراتیجیات ادارة الصراع في الجامعات المبحوثة. هناك تأثیر معنوي لبعد فهم االنفعاالت في استراتیجیات ادارة الصراع في الجامعات المبحوثة. هناك تأثیر معنوي لبعد ادارة االنفعاالت في استراتیجیات ادارة الصراع في الجامعات المبحوثة.خامسا .منهج البحث :تم االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي في إختبار فرضیات البحث والتي
تركز على وصف المتغیرات وتحلیل النتائج.
سادسا .حدود البحث:
 .0الحدود المكانیة :طبق البحث الحالي في الجامعات الخاصة ضمن حدود مدينة أربیل حصرا ً البالغ
عددها( )٧جامعات.
 .9الحدود الزمانیة :وتتمثل بمدة إعداد البحث التطبیقیة على الجامعات المبحوثة ،التي بدأت بتوزيع
االستبانة ،واسترجاعها التي امتدت للمدة من  9191/00/0ولغاية .9190/0/08
 .3الحدود البشرية :يختبر البحث الحالي فرضیاتە عبر آراء رٶساء االقسام في عینة من الجامعات
الخاصة في مدينة أربیل.
 .4الحدود الموضوعیة :اقتصر البحث على معرفة دور ابعاد الذكاء العاطفي في تبني استراتیجیات
ادارة الصراع.
سابعا .أساليب جمع البيانات والمعلومات:
 .0الجانب النظري :اعتمد الباحث في تغطیتە الجانب النظري للدراسة على العديد من المصادر
العربیة واألجنبیة التي تمثلت بالمراجع العلمیة كالكتب والمجالت والبحوث واألطاريح والرسائل
الجامعیة ذات الصلة سواء المتوفرة داخل القطر أو عن طريق الشبكة الدولیة (األنترنت) ،فضالً
عن مراجعة العديد من المهتمین بهذا المجال باتجاه بناء إطار علمي واضح الهتمامات الدراسة.
 .9الجانب التطبيقي :تمثلت استمارة االستبانة باالداة الرئیسیة لجمع البیانات المطلوبة النجاز البحث
وتمت صیاغتها باالعتماد على الدراسات ذات العالقة مع االخذ بنظر االعتبار الراء المختصین.
ثامنا .اختبارات االستبانة:
 .7االختبارات قبل توزيع االستبانة:
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أ .الصدق الظاهري :ل قیاس الصدق الظاهري لمتغیرات استمارة االستبانة تم عرضها على عدد من
المحكمین والخبراء ذوي االختصاص للتأكد من وضوح الفقرات (األسئلة) ومدى مطابقتها الهداف
البحث مع االخذ بنظر االعتبار الراء المحكمین بشأن قدرتها على قیاس متغیرات البحث وبما
يتالئم مع طبیعة متغیرات البحث.
ب .ثبات االستبانة :لقیاس ثبات االستبانة تم استخدام تحلیل الثبات ( ،)Reliability Analysisومن
خالل مقیاس ألفا-كرونباخ ( ،)Alpha-Cronbachوالتي تكون مقبولة عندما تكون هذه القیمة
مساوية أو أكبر من ( ،)1681ولغرض التأكد من دقة قیاس متغیرات االستبانة فقد قام الباحث
بإجراء اختبار أولي لمتغیرات االستبانة لعینة مؤلفة من ( )91مستجیبا ،وأعید االختبار بعد ()92
يوما َ وتبین أن التطابق في إجابات أفراد العینة كانت كلها معنوية عند مستوى ( )1612وهذا مؤشر
للثبات المرتفع ألن كل القیم أكبر من ( )1618وقد أخذت االستبانة صیغتها النهائیة قبل التوزيع.
والجدول ( )0يوضح ذلك:
الجدول ( :)0أختبار ألفا كرونباخ لثبات األستبانة
عدد العبارات قيمة المعامل
المتغيرات البحث
16683
02
أبعاد الذكاء العاطفي
16630
92
استراتیجیات ادارة الصراع
16699
41
جمیع عبارات األستبانة
المصدر :من إعداد الباحثان.
 .2األختبارات بعد توزيع األستبانة:
الحيادية :حاول الباحث اتاحة فترة زمنیة مناسبة للمستجیبین لالجابة على االستبانة بدقة وبدون
تدخل.

الفصل الثاني :اإلطار النظري
أوال .الذكاء العاطفي:
أ .المفهوم :مفهوم الذكاء العام لیس من المفاهیم الحديثة ،حیث ركز العلماء قديما على دراسة الذكاء
العام من خالل العملیات المعرفیة متجاهلین الجوانب األخرى من الذكاء ،لكن في أواخر التسعینیات
ظهرت العديد من المفاهیم الجديد والمرتبطة بالذكاءات المتعددة والتي تضمنت على الذكاء
العاطفي ،ومن هنا تتضح الجذور التاريخیة للذكاء العاطفي وهي كاآلتي( :السمادوني،)9110 ،
(حســـین( ،)911٧ ،محمــــد( ،)9119 ،الـدوســـري،)Gardner, 1983( ،)9103 ،
(.)Bar-on, 2006( )Goleman,1998( ،)Mayer, Dipaolo, & Salovey, 1990
اختلف الباحثین في ترجمة المصطلح األجنبي ( )Emotional Intelligenceإلى أربعة
اتجاهات االتجاه األول الذي يسمیە الذكاء العاطفي واالتجاه الثاني الذي يطلق علیە أسم الذكاء
الوجداني ،واالتجاه الثالث يطلق علیە اسم الذكاء االنفعالي واالتجاه الرابع الذي يطلق علیە اسم
ذكاء المشاعر .وتوضح هذه التسمیات بأن الذكاء االنفعالي يشیر إلى الجوانب غیر السارة أو
السلبیة من االنفعاالت كالخوف والحزن والغضب ،والذكاء العاطفي يشیر إلى االنفعاالت السارة
كسرور والحب واإلعجاب ،والذكاء الوجداني يشیر إلى أنە أكثر مسؤولیة حیث يضم الخبرات
االنفعالیة السارة والغیر سارة ،وذكاء المشاعر يشیر إلى الجانب الحسي من الخبرة االنفعالیة
كالشعور بالدفء أو الراحة( .مصدر)09 ،9116 ،
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وعرف (ابو عمشة )29 ،9116 ،الذكاء العاطفي بأنە مجموعة منظمة من المهارات
والكفاءات غیر المعرفیة في الجوانب الشخصیة واالنفعالیة واالجتماعیة والتي تأثر في قدرة الفرد
على مواجهة المطالب والضغوط البیئیة وهو عامل مهم لتحديد قدرة الفرد على النجاح في الحیاة
وعرف ) (Nagar, 2015, 60على أنە قدرة الفرد على الفهم واإلدراك الجید النفعاالتە ومشاعره
الذاتیة وانفعاالت ومشاعر اآلخرين ،والقدرة على فهمها وتقیمها بدقة والتحكم فیها وتوجیهها،
بحیث تساعد الفرد في توجیە سلوكە وتفكیره بما يزيد من فرص التكیف والنجاح في مختلف میادين
الحیاة.
تأسیسا على ما سبق نورد تعريفا اجرائیا للذكاء العاطفي على أنە منظومة من القدرات
المتمثلة بالقدرة على إدراك المشاعر وفهمها وادارتها وضبطها والقدرة على فهم مشاعر اآلخرين
والقدرة على ضبط الذات وتحقیق التواصل مع االخرى والقدرة على حسن التصرف في المواقف
المختلفة من اجل تحقیق اداء سلیم وفعال.
ب .األهمية :أما فیما يخص اهمیة الذكاء العاطفي فأنە يعد الذكاء العاطفي جانبا من جوانب الذكاء العام
أوحد أنواع الذكاءات المتعددة ،واتضحت أهمیتە الذكاء العاطفي في حیاة الفرد؛ كونە هو الطريق
إلى النجام في الحیاة بشكل عام؛ وفي العالقات مع اخرين بشكل خاص ،فقد أشارت الدراسات
السابقة (مغربي( ،)9116 ،محمد( ،)9119 ،األسطل( ،)9101 ،الفرا والنواجحة،)9109 ،
(الدوسري ،)9103 ،إلى دور الذكاء العاطفي وأهمیتە ،حیث أن االفراد الذين لديهم ذكاء وجداني
مرتفع ،أن الذكاء العاطفي يؤدي الى:
 .0القدرة على التعامل مع ضغوط الحیاة بصورة إيجابیة.
 .9التواصل الفعال مع االخرين؛ مما ينعكس على حیاتە وشعوره باإلحباط؛ والذي يؤدي إلى ضعف
الثقة بالذات ،وبالتالي يصبح الفرد أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب ،وأكدت على ذلك دراسة
(دريسیو بوشاللق )9102 ،وكون هناك عالقة سالبة بین الذكاء العاطفي ومستوى االكتئاب ،فكلما
قلت درجة الذكاء العاطفي زاد مستوى االكتئاب ،والعكس صحیح.
ج .نماذج المفسرة البعاد الذكاء العاطفي :تعددت النماذج في تفسیر مفهوم الذكاء العاطفي ،إال أن
جمیع هذه النماذج انقسمت إلى اتجاهین أساسیین لقیاس الذكاء العاطفي وهي كالتالي:
 .0اتجاه نماذج القدرات العقلیة :ومن متبعین نموذج القدرات ( ،)Mayer, Salovey & Elderوالتي
تركز على قدرة الفرد على إدراك انفعاالتە وفهمها والقدرة على تنظیمها من خالل المعالجة
المعرفیة.
 .9اتجاه النماذج المختلطة :ومن متبعین النماذج المختلطة كل من ( ،)Bar-One & Joulmanوالتي
تركز على سمات الشخصیة والمهارات والكفاءات وكیفیة التفاعل مع االخرين ،ويجب معرفة أنە
ال يوجد أفضلیة بین االتجاهین ،لكن يكمن االختالف في أن النماذج المختلطة تعتمد على سمات
الشخصیة أكثر من جانب الذكاء األكاديمي ،بینما نماذج القدرات تركز على الذكاء األكاديمي أكثر
من السمات الشخصیة.
وسوف يتم عرض أبرز النماذج التي فسرت الذكاء العاطفي ،والتي بنیت علیها معظم الدراسات
السابقة فهي كاآلتي( :حسین( ،)911٧ ،خريبة( ،)9116 ،النعیمي( ،)9119 ،األسطل،)9101 ،
(المللي( ،)9101 ،الخولي( ،)9101 ،محمد،)Mayer, Salovey, 1997( ،)9104 ،
(.)Bar-on, 2006( ،)Elder, 1998( ،)Goleman,1998
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 .0نموذج جولمان :تم تحديد مكونات النموذج وفقا لمفهوم للذكاء العاطفي لدى جولمان ،وهو فهم الفرد
لمشاعره واالعتراف بهذه المشاعر واستخدامها لتحفیز الذات ،والقدرة على وإدارة عواطفە
والتعامل مع اآلخرين بفعالیة.
وأشار جولمان إلى أهمیة الذكاء العاطفي في نجاح الفرد في حیاتە ،وذلك بالقدرة على
التوافق ومواجهة الحیاة ،حیث يرى بأن التداخل بین الكفاءات والمهارات االنفعالیة واالجتماعیة
تسهم في تكوين الذكاء العاطفي
 .9نموذج القدرة العقلیة لدى ماير وسالوفي :تم تحديد مكونات نموذج القدرة العقلیة وفقا لنظرت كل
من ماير وسولوفي للذكاء العاطفي ،والتي تشیر إلى أن االنفعاالت ترسل معلومات ،يستقبلها الذكاء
العاطفي ،ثم يقوم بمعالجتها وتفسیرها ،بعد ذلك يتم االستجابة لها بما يتناسب مع الموقف ،وقد حدد
كل من ماير وسولوفي األبعاد الرئیسیة لنموذج القدرات العقلیة ،وهي كاآلتي:
 إدراك االنفعاالت :وهي قدرة الفرد على الوعي االنفعالي ومعرفة انفعاالت الوجوه والتأثیرات
الموسیقیة ،وتشمل المكونات االتیة:
 إدراك االنفعاالت في الوجوه مثل تعبیرات الوجە ،والموسیقى مثل األلحان والكلمات وأصواتاآلخرين ،والتصمیم مثل القدرة على التعبیر بالتصمیمات الفنیة.
 استقبال االنفعاالت بصورة غیر لفظیة ولفظیة والتعبیر عنها. القدرة على وعي الذات لمشاعرها الخاصة والتعبیر عنها بدقة والحاجات المرتبطة بها. توظیف االنفعاالت :وهي استخدام االنفعاالت من أجل تحسین التفكیر ،وتشمل المكونات االتیة:
 تأثیر االنفعاالت في الذكاء ،وإمكانیة االستفادة من هذه المشاعر واالنفعاالت. االستفادة من االنفعاالت في تغییر المعرفة ،والقدرة على صنع القرارات الصحیحة واإلبداع. تأثیر المشاعر على اإلدراك ،والقدرة على السیطرة علیها وتغییر المزاج.وتأسیسا على ما تقدم من نماذج ،فقد اعتمد البحث الحالي على االبعاد التي تناولها
( ،)Mayer, Salovey & Elderفي انموذجهم والمتمثلة بادراك االنفعاالت،فهم االنفعاالت،ادارة
االنفعاالت.
ثانيا .الصراع التنظيمي:
أ .المفهوم :حظي موضوع الصراع باهتمام واسع من قبل الكتاب والباحثین ،انطالقا من ايمانهم بأن
الصراع امر حتمي ال مفر منە في حیاة االفراد والجماعات والمنظمات ولذلك لتعدد المؤشرات
النفسیة واالجتماعیة الداخلیة والخارجیة التي يمر بە االفراد وللتباين في اتجاهاتهم وقیمهم،
وتعارض االهداف واالدوار والصالحیات فیما بینهم .فالتحديد اإلشتقاقي لكلمة الصراع في اللغة
هو النزاع والخصام أو الخالف والشقاق أما كلمة ( )Conflictفتعني العراك أو الخصام والصدام،
والصراع إشتقاقا ً يعني التعارض بین مصالح وآراء ،أو الخالف( .العمیان.)383 ،9119 ،
وعرفە روبنز ( )Robbins, 2007, 517بأنە :العملیة التي تبدأ حین يدرك أحد األطراف
أن الطرف اآلخر يؤثر سلبیا ً أو يوشك على أن يؤثر سلبیا ً نحو ما يهتم بە الطرف األول.
ويفهم الصراع التنظیمي على أنە" :نتیجة للمواقف التي يتصرف خاللها أحد العاملین بشكل
يؤدي إلى اإلضرار باألنشطة الوظیفیة لبقیة العاملین أو التداخل معها أو مقاومتها أو تعارضها بما
يؤدي إلى إنخفاض كفاءة تلك األنشطة وعدم قدرتها على تحقیق أهدافها" (الخلیل.)009 :9116 ،
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وعرف كل من (كاظم والشهابي )300 ،9119 ،الصراع التنظیمي على انە إرباك
وتعطیل لوسائل اتخاذ القرارات مما يصعب عملیة المفاضلة بین البدائل وتختلف هذه التناقضات في
التنظیمات ،فقد تقتصر على االختالف بالرأي وتعدد البدائل وهو أمر حتمي يقود إلى اإلبداع
واالبتكار والتغییر عوضا عن الجمود وااللتزام بالموقف الراهن.
ويرى ) (Schermerhorn, 2015, 451بأن الصراع عبارة عن عدم االتفاق بین االفراد
على االمور المادية كتخصیص الموارد وتوزيع المكافآت واالمور العاطفیة كما لكره وعدم الثقة
وتناقضات شخصیة .وتتفق (الفقعاوي )04 ،910٧ ،مع ما سبق ويعرف الصراع على انە سلوك
انساني يحدث داخل الفرد او بینە وبین االفراد والجماعات االخرى نتیجة للتباين في وجهات النظر
وتعارضها حول اهداف ومعتقدات وقیم ومصالح معینة تؤثر بالسلب او االيجاب على أحد
االطراف او كلیها.
وعرف ( )Henry, 2020, 16الصراع التنظیمي على أنە ارباك للعمل أو تعطیل لە،
بسبب ردود االفعال التي يسلكها الفرد في المنظة نتیجة لتعرضە لمثیرات أو عوامل بیئیة وشخصیة
ال يكون قادرا على التكیف معە.
تأسیسا على ما سبق نورد تعريفا اجرائیا للصراع التنظیمي على انە سلوك يصدر من جهة
معینة بقصد التاثیر السلبي على الجهة االخرى وتاثیر على قدراتە وامكانیاتە بشكل الذي يؤدي الى
عدم تحقیق اهدافە وقد يكون هذا السلوك بین شخصین او أكثر او بین جماعتین او أكثر.
ب .استراتجيات ادارة الصراع :أدرج الباحثون إستراتیجیات عدة إلدارة الصراع ،إال أنها تباينت في
أعدادها ووضعت تحت مسمیات مختلفة وفقا ً للمدارس الفكرية اإلدارية المتعددة التي ينتمي إلیها
الباحثون ،وتراوح عددها بین إستراتیجیتین إلى خمس إستراتیجیات ،فمثال قام كل من بلیك وموتون
( )Blake & Mouton, 1974بعرض مخطط مفاهیمي صنفا فیە خمس إستراتیجیات إلدارة
الصراع بین األفراد ،وهي( :اإلكراه ،واالنسحاب ،والتلطیف ،والتسوية ،وحل المشكالت) ،والتي
تستند في التمايز عن بعضها بعضا ً من خالل بعدين يعبران عن توجە سلوك المدير في أثناء إدارتە
للصراع ،هما :بعد التوجە نحو االهتمام باإلنتاجیة ،وبعد التوجە نحو االهتمام بالعاملین.
وفیما يلي شرحا مختصرا لكل استراتیجیة من استراتیجیات إدارة الصراع التنظیمي:
 استراجية التعاون :ويعني تعاون أطراف الصراع إليجاد حل مالئم ،وبالتالي إشباع إهتماماتجمیع األطراف وهو نمط حازم وتعاوني .والتعاون يأخذ شكل إستثمار الخالف لكي يتعلم أطراف
الصراع من خبرة وحكمة بعضهم البعض( .المومني.)9119 ،
 استراتجية المشاركة :تتمثل هذه االستراتیجیة بايجاد حل مرضي لكافة أطراف الصراع ويتسمصاحب هذا النمط بالحزم المتوسط اذ يواجە المشكلة بطريقة مباشرة دون التجنب وبتعاون تام.
(المومني )9119 ،وتعد من الطرق الكالسیكیة الدارة الصراع بین االطراف المتنازعة ال ينتج
عنها جهة رابحة او خاسرة ويتناسب هذا النمط عندما تكون الجهات المتصارعة ذات مستويات
متوازنة من القوة (إدريس والمرسي.)9114 ،
 استراتجية التجنب :هو عدم قیام أحد أطراف الصراع بمالحقة إهتماماتە مباشرة واهمال إهتماماتالطرف اآلخر ،وال يحاول معالجة الصراع ،فصاحب هذا النمط يتبع نمط المسايسة في تجنب
قضیة ما ،وكذلك تأجیلها حتى وقت آخر مناسب أو اإلنسحاب من موقف فیە تهديد لمصالحە ،وهو
غیر حازم وغیر تعاوني( .المومني.)9119،
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 استراتجية التنازل :تمثل هذه االستراتیجیة اهمال احدى طرفي النزاع إلهتماماتە مقابل الخضوعلرغبات الطرف االخر من النزاع فهو يضحي من اجل ارضاء الجهة المتنازعة ويتمیز بالرضوخ
لرغبات االخرين ويكون غیر حازما ولكن متعاونا( .المومني.)9119 ،
وفي ظل هذا المدخل فإن الطرف المبادر لحل الصراع يضع نصب عینیە تحقیق الحد
األقصى لمصالح وإهتمامات الطرف اآلخر بینما يسعى إلى تحقیق الحد األدنى من مصالحە أو
إهتماماتە ويسمى هذا المدخل بمدخل "اإليثار" وعلى الرغم من أن هذا المدخل قد يبدو أنە محاولة
للتخلي أو االستسالم ،إال أنە هناك بعض المواقف التي يعد فیها مدخالً إيجابیا ً ومفیدا ً لحل الصراع،
كأن يكون الموضوع محل الصراع هامشیا ً بالنسبة للجماعة أو الفرد المجامل ويمثل ذلك موقفا ً
إيجابیا ً لها ،كما أنە لدى بعض األفراد أو الجماعات التوصل إلتفاق والحفاظ على عالقات إيجابیة
ولو على حساب تنازلها أفضل من عدم اإلتفاق( .إدريس والمرسي .)9114 ،ويرى الباحثان بأن
هذه االستراتیجیة ضرورية في حالة الرغبة على االبقاء على روح الفريق وعندما يكون التناسق
واالستقرار ضرورين.
 استراتجية التنافس :تتمثل هذه االستراتیجیة باستخدام اسالیب االرغام والجبر للطرف المتنازع معالقبول ببعض الحلول( ،عبدالباقي.)9110 ،
ويتمثل باستخدام السلطة والقوة من اجل تحقیق المصلحة الخاصة للجهة االقوى وغالبا ما يكون
حازما في تصرفاتە وغیر متعاونا مع االخرين (المومني.)9119 ،

الفصل الثالث :الجانب التطبيقي
أوال .وصف مجتمع البحث :يعد تحديد مجتمع البحث من المحاور المهمة التي تسهم أسهاما َ مباشرا
في نجاح أو فشل البحث ،بأعتباره المصدر األساسي للحصول على البیانات الخاصة بالبحث،
ويتمثل مجتمع البحث الحالیة بالجامعات الخاصة في مدينة أربیل .وأختبرت البحث فرضیاتها على
أعضاء مجالس الكلیات في الجامعات الخاصة في مدينة أربیل وبلغ عددهم ( )96رئیسا للقسم.
ويعود أسباب أختیار هذا المیدان مجاالَ للدراسة للمسوغات اآلتیة:
 .0توصف الجامعات الخاصة بالمنظمات التعلیمیة في االقلیم من حیث عدد الكفاءات العلمیة ،ويشهد
نموا متزايدا في قبول اعداد الطلبة في السنوات االخیرة ،وتحتضن هذه الجامعات كلیات بمختلف
االختصاصات.
 .9الدور الذي تؤديە هذه الجامعات في تقديم الخدمات للمجتمع على الرغم من وجود منافسة شديدة من
قبل الجامعات المبحوثة.
 .3امكانیة اختبار فرضیات البحث في الجامعات االهلیة بشكل جید.
 .4الدور الذي تؤديە الجامعات في بناء األفراد ذو قدرة ومعرفة.
 .2مالءمة متغیرات البحث مع طبیعة عمل رٶساء االقسام في الجامعات الخاصة من حیث تعاملها مع
متغیرات الدراسة.
ثانيا .وصف عينة البحث :تمثلت عینة البحث بـ ( )٧جامعات خاصة والتي هي أصالَ تمثل مجتمع
البحث وبذلك فأن العینة تمثل المجتمع بالنسبة  ،%011وتمثل المستجیبین بعدد من رؤساء األقسام،
حیث قام الباحث بتوزيع ( )99استمارة استبیان على رؤساء األقسام في الجامعات االهلیة في مدينة
اربیل .وتمت اعادة ( )69استمارة وكانت صالحة للتحلیل أي ان نسبة االستجابة بلغت
( .)%9364٧والجدول ( )9يوضح ذلك:
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الجدول ( :)9عدد االستمارات الموزعة والمعادة
عدد استمارات
عدد االستمارات
اسم الجامعة
ت
الموزعة المعادة الصالحة النسبة %
91693
06
06
06
جامعة جیهان
0
096٧9
02
02
06
جامعة ايشك
9
0٧644
00
00
00
 3جامعة اللبنانیة الفرنسیة
096٧9
0٧
0٧
91
جامعة نولج
4
0869٧
04
04
04
جامعة أربیل الدولیة
2
869٧
8
8
8
جامعة بیان
8
2660
2
2
2
جامعة كاثولیك
٧
011
68
68
99
المجموع
المصدر :من اعداد الباحثان.
ثالثا .وصف الخصائص الشخصية للمستجيبين :نستعرض في هذه الفقرة الخصائص الشخصیة
للمستجبین من حیث الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،التحصیل الدراسي ،عدد السنوات الخدمة
اإلجمالیة ،عدد سنوات الخدمة كعضو في مجالس الكلیات ،وكما في الجدول (:)3
الجدول ( :)3وصف الخصائص الشخصیة للمستجیبین

المصدر :من إعداد الباحثان.
 .0الجنس :يشیر الجدول ( )3إلى أن فئة الذكور في الجامعات المبحوثة هي ( ،)6064%أما فئة
اإلناث هي ( ،)0668%مما يشیر إلى أن معظم من يشغل منصب أعضاء رٶسا االقسام في
الجامعات المبحوثة هم من الذكور.
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 .9العمر :تظهر مؤشرات الجدول ( )3بان اغلبیة المستجیبین تقع اعمارهم بین ( 21-40سنة) وبنسبة
( ،)%38اما نسبة ( )%9960فتتراوح اعمارهم بین ( 20سنة فأكثر) ،اما الذين تتراوح اعمارهم
بین ( 41-30سنة) بلغت نسبتهم ( )%9268فیما كانت نسبة الذين تتراوح اعمارهم ( 31-90سنة)
(.)%963
 .3المؤهل العلمي :ان غالبیة المستجیبین هم من الذين يمتلكون مؤهالت اكاديمیة ومن حملة شهادة
دكتوراه والتي بلغت ( )%2963في حین كان نسبة الحاصلین على شهادة ماجستیر قد بلغت
( ،)%4263وجاءت بالمرتبة األخیرة حاملي شهادة الدبلوم العالي اذ بلغت (.)%963
 .4اللقب العلمي :يتبین من المعلومات في الجدول( )3ان توزيع األفراد المستجیبین حسب سمة اللقب
العلمي ان غالبیة المستجیبین هم من الذين يمتلكون لقب (مدرس) والتي بلغت ( ،)%3962تلتها
بالنسبة ( ) %986٧هم من اللذين يمتلكون لقب (أستاذ مساعد) ،في حین كان نسبة الحاصلین على
لقب (مدرس مساعد) قد بلغت ( ،)%9169وجاءت بالمرتبة األخیرة حاملي لقب (أستاذ) اذ بلغت
(.)%0966
 .2مدة الخدمة االجمالية :يوضح الجدول ( )3أن النسبة الكبرى من المستجیبین لديهم خدمة إجمالیة
في العمل الوظیفي تقع بین ( 91-08سنة) والتي شكلت نسبة ( )9٧69%من حجم العینة المبحوثة،
ثم تلتها فئات ( 90سنة فأكثر) بالنسبة ( )%9٧69وثم جاءت الفئة ( 02-00سنة) بالنسبة
( )0863%من حجم العینة ،ثم جاءت االالفرادالذين لهم خدمة ( 01-8سنة) إذ بلغت (،)0260%
ومن ثم االالفرادالذين لهم خدمة ( 2سنوات فما دون) تأتي بالمرتبة األخیرة ،حیث بلغت
(.)0068%
 .8مدة الخدمة كعضو في مجالس الكليات :يوضح نتائج من الجدول ( )3الى ان نسبة ( )%43من
المستجیبین قد شغلوا مناصبهم الحالیة لمدة زمنیة تراوحت بین ( 2-3سنة) ،بینما تلتها فئة (سنتان
فما دون) وبنسبة ( )%38من بین االفرادالمستجیبین ،وجاءت فئة ( 8سنوات فأكثر) في المرتبة
االخیرة وبنسبة ( )%9169للذين كانت مدة بقائهم في مناصبهم الحالیة ،وبذلك فأن هذه النتائج تشیر
الى تباين فترات بقاء االفرادالعینة في مناصبهم الحالیة.
رابعا .وصف وتشخيص متغيرات البحث:
أ .وصف متغير الذكاء العاطفي:
 .0وصف بعد إدراك االنفعاالت :تشیر نتائج الجدول ( )4الى مستويات فقرات هذا البعد ()y1-y5
وكان المستوى جیدا ً يدعم ذالك نسبة االتفاق العام ( )%68620وبوسط حسابي اعلى من الوسط
المعیاري بلغ ( .)4699وكانت الفقرة ) (y5والتي تنص على ان رؤساء االقسام على دراية
باالشارات االجتماعیة التي تصدر من االخرين االكثر اسهاما ً في اغناء هذا البعد يدعم ذالك نسبة
االتفاق ( )%6٧690وبوسط حسابي وانحراف معیاري بلغا ( )809( )4638على التوالي ،فیما
كانت الفقرة ( )y1اقل اسهاما ً مقارنة مع بقیة الفقرات اذ بلغت نسبة االتفاق ( )%69668وهذه
النتیجة تدعم المستوى الجید لشعور رؤساء االقسام باالنفعاالت التي ال يضطر اآلخرين التعبیر
عنها الن الوسط الحسابي بلغ (.)4619
 .2وصف بعد فهم االنفعاالت :تم استخدام الفقرات ( )y6-y10لقیاس هذا البعد وكانت نسبة االستجابة
عالیة يدعم ذالك نسبة االتفاق ( )%9961٧وعلى صعید الفقرات جاءت الفقرة ( )y6بأعلى مستوى
يدعم ذالك نسبة االتفاق ( )%91611وهذه النتیجة تدعم المستوى العالي لقدرة رؤساء االقسام
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لالستجابة النفعاالت ورغبات االخرين بداللة الوسط الحسابي ( ،)4621اما الفقرة ( )y10فجاءت
بأقل مستوى والتي تنص على قدرة رؤساء االقسام على احتواء مشاعر االجهاد والتعب اذ بلغت
نسبة االتفاق ( )%616٧1وبوسط حسابي (.)4613
 .0وصف بعد ادارة االنفعاالت :اظهرت نتائج الجــدول ( )4المسـتوى الجیـد لفقـرات هـذا البعد
( )y11-y15بداللة نسبة االتفاق ( )%60641وحققت الفقرة ( )y14والتي تنص على قدرة رؤساء
االقسام على تنحي عواطفهم جانبا ً عند اداء اعمالهم ،اعلى مستوى بداللة الوسط الحسابي ()4649
فیما حققت الفقرة ( )y12والتي تنص على قدرة رؤساء االقسام على التحكم بمشاعرهم عند مواجهە
المخاطر ،اقل مستوى يدعم ذالك نسبة االتفاق ووسط الحسابي ( )4610( )%61694على التوالي.
الجدول( :)4وصف أبعاد الذكاء العاطفي

المصدر :من إعداد الباحثان.
النتائج اآلنفة تدعم صحة الفرضیة الرئیسة األولى.
ب .وصف وتشخيص متغيرات استراتيجيات أدارة الصراع
 .0استراتيجية التعاون :تشیر نتائـج الجــدول ( )2الى المستوى العالي لفقرات هذه االستراتیجیة
( )y1-y5يؤكد ذالك نسبة االتفاق العام البالغة ( )%91693وبوسط حسابي وانحراف معیاري
( )4699و ( )1689على التوالي ،وعلى صعید الفقرات فقد حققت الفقرة  y3اعلى مستوى يؤكد
ذالك نسبة االتقاق البالغة ( )%66611وبوسط حسابي ( )4641وهذة النتائج تؤكد المستوى العالي
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لتشجیع رؤساء االقسام على تثبیت بأن الجمیع متعاونین ،اما الفقرة  y4والتي تنص على سعي
رؤساء االقسام لتوجیە اعضاء الهیئة التدريسیة على طرح افكارهم فقد حققت اقل مستوى يدعم
ذالك نسبة االتفاق (.)%64681
 .9استراتيجية المشاركة :تم استخدام الفقرات ) (y6-y10لقیاس هذة االستراتیجیة وكان المستوى
عالیا ً بداللة نسبة االتفاق البالغة ( )93692ولقد ساهمت الفقرة ( )y6بدرجة كبیرة في اغناء هذه
الفقرة يدعم ذالك نسبة االتفاق والوسط الحسابي البالغین ( )4626( )90681على التوالي ،النتائج
اآلنفة تؤكد المستوى العالي لسعي رؤساء االقسام على تحقیق مصالح كافة اطراف الصراع ،اما
الفقرة ( )y8والتي تنص على تغاضي رؤساء االقسام على بعض االمور للحصول على موافقة
االغلبیة اقل اسهاما ً في اغناء هذه االستراتیجیة مقارنة مع بقیة الفقرات اذ ان نسبة االتفاق بلغ
( )%68661وبوسط حسابي (.)4634
 .3استراتيجية التجنب :اظهرت نتائج الجدول ( )2المستوى المنخفض لفقرات هذه االستراتیجیة
( )y11-y15يؤكد ذالك نسبة االتفاق المنخفضة البالغة ( )%89698وبدرجة تشتت عالي في
االجابات حیث بلغ االنحراف المعیاري ( )1691وعلى صعید الفقرات حققت الفقرة ( )y15اعلى
مستوى مقارنة مع بقیة الفقرات والتي تنص على تجنب رؤساء االقسام الدارة الصراع عند توقعهم
بأن االطراف المتصارعة قادرة على حلها ،وبلغت نسبة االتفاق ( )%696٧9وبوسط حسابي
( )4604اما الفقرة ( )y13فحققت اقل مستوى يدعم ذالك قیمة الوسط الحسابي البالغة ()96٧4
وهذه النتیجة تدعم المستوى المنخفض البتعاد رؤساء االقسام عن مناقشة االشخاص الذين يختلفون
معە.
 .4استراتيجية التنازل :تم استخدام الفقرات ( )y16-y20لقیاس هذه االستراتیجیة ،اذ بیت مؤشرات
الجدول ( )2المستوى العالى لتبني هذه االستراتیجیة يدعم ذالك نسبة االتفاق العام ()%91611
وبوسط حسابي ( )4631وحققت الفقرة ( )y19اعلى مستوى والتي تنص على تفادي رؤساء
االقسام التخاذ مواقف قد يؤدي الى الجدل اذ بلغت نسبة االتفاق على هذه الفقرة ( )%66664اما
الفقرة ( )y20فحققت اقل مستوى بداللة الوسط الحسابي ( )4609اما نسبة االتفاق كانت عالیة على
هذه الفقرة حیث بلغت (.)%69633
 .2استراتيجية التنافس :اظهرت معطیات الجدول ()2المستوى العالي لفقرات هذة االستراتیجیة
( )y21-y25يؤكد ذالك نسبة االتفاق العام البالغة ( )68696وعلى صعید الفقرات فقد كانت الفقرة
( )y24اكثر اسهاما ً في اغناء هذه االستراتیجیة والتي تنص على اعتماد رؤساء االقسام على
السلطة في التعامل مع اطراف الصراع يدعم ذالك نسبة االتفاق والوسط الحسابي ( )%6٧644و
()463٧على التوالي فیما كانت الفقرة ( )y21اقل اسهاما ً في اغناء هذه االستراتیجیة مقارنة مع
الفقرات االخرى اذ بلغت نسبة االتفاق ( )%60641وبوسط حسابي ( )461٧وهذه النتائج تدعم
المستوى الجید لتجاهل رؤساء االقسام الرضاء رغبات جمیع األطراف.
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الجدول ( :)2وصف أبعاد استراتیجیات أدارة الصراع

المصدر :من اعداد الباحثان.
خامسا .اختبار مخطط البحث وفرضياته:
تحليل االرتباط:
أ .تحليل العالقة بين الذكاء العاطفي واستراتيجيات ادارة الصراع :نحاول في هذه الفقرة اختبار
الفرضیة الرئیسة الثانیة والمتصلة بفرضیة العالقات والتي تنص على أنە (توجد عالقة معنوية ذات
داللة إحصائیة بین أبعاد كل من الذكاء العاطفي منفردة ومجتمعة وبین أبعاد استراتیجیات ادارة
الصراع منفردة ومجتمعة) .إذ تم استخدام معامل االرتباط البسیط والمتعدد بطريقة ()Spearman
باعتباره األداة اإلحصائیة المناسبة للتعرف على عالقات االرتباط بین متغیرات البحث ،وسیتم
التحقق من مدى صحة تلك الفرضیة ،وذلك كما في الجدول (:)8
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الجدول ( :)8معامل االرتباط بین الذكاء العاطفي واستراتیجیات ادارة الصراع على المستوى الكلي
المتغير المعتمد
استراتيجيات ادارة الصراع القيمة اإلحتمالة )(Sig.
المتغير المستقل
()16111
**16610
الذكاء العاطفي
المصدر :من اعداد الباحثان.
تبین معطیات الجدول ( )8عالقات االرتباط بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع اذ بلغ
معامل االرتباط ( )16610عند مستوى معنوية ( )1612وهذه النتیجة تدعم صحة الفرضیة الرئیسة
الثانیة التي تنص على ان هناك عالقة ارتباط معنوية بین المتغیرين.
ب .تحليل عالقة االرتباط بين كل بعد من ابعاد الذكاء العاطفي واستراتيجيات ادارة الصراع:
 .0العالقة بين إدراك االنفعاالت واستراتيجيات ادارة الصراع :يظهر من الجدول ( )٧وجود عالقة
معنوية موجبة بین بعد إدراك االنفعاالت واستراتیجیات ادارة الصراع اذ بلغت قیمة معامل
االرتباط بینهما (** )16203وعند مستوى معنوية ( .)1612وبهذا تتحقق الفرضیة الفرعیة األولى
من الفرضیة الرئیسة الثانیة والتي تنص على أنە توجد عالقة معنوية بین بعد إدراك االنفعاالت
واستراتیجیات ادارة الصراع في الجامعات المبحوثة.
 .9العالقة بين بعد فهم االنفعاالت واستراتيجيات ادارة الصراع :تشیر معطیات الجدول ( )٧إلى
وجود عالقة معنوية موجبة بین بعد فهم االنفعاالت واستراتیجیات ادارة الصراع اذ بلغت قیمة
معامل االرتباط بینهما (** )16408وعند مستوى معنوية ( .)1612وبهذا تتحقق الفرضیة الفرعیة
الثانیة من ال فرضیة الرئیسة الثانیة والتي تنص على أنە توجد عالقة معنوية بین بعد فهم االنفعاالت
واستراتیجیات ادارة الصراع في الجامعات المبحوثة.
 .3العالقة بين بعد أدارة االنفعاالت واستراتيجيات ادارة الصراع :يظهر من الجدول ( )٧وجود عالقة
معنوية موجبة بین بعد ادارة االنفعاالت واستراتیجیات ادارة الصراع اذ بلغت قیمة معامل االرتباط
بینهما (** )16299وعند مستوى معنوية ( .)1612وبهذا تتحقق الفرضیة الفرعیة الثالثة من
الفرضیة الرئیسة الثانیة والتي تنص على أنە توجد عالقة معنوية بین بعد ادارة االنفعاالت
واستراتیجیات ادارة الصراع في الجامعات المبحوثة.
الجدول ( :)٧معامل االرتباط بین أبعاد الذكاء العاطفي واستراتیجیات ادارة الصراع
القيمة اإلحتمالة
التجديد
المتغير المعتمد
)(Sig.
األستراتيجي
المتغير المستقل
**
()16111
16203
إدراك االنفعاالت
**
()16111
16408
فهم االنفعاالت
()16111
**16299
ادارة االنفعاالت
N= 86
ج .تحليل التأثير بين متغيرات البحث :يستعرض هذا المحور تحلیل تأثیر المتغیر المستقل الذكاء
العاطفي في المتغیر المعتمد استراتیجیات ادارة الصراع على المستوى الكلي ،بهدف اختبار
الفرضیة الرئیسة الثالثة والفرضیات الفرعیة المنبثقة منها ،على النحو اآلتي:
 .0تأثير الذكاء العاطفي في استراتيجيات ادارة الصراع على المستوى الكلي :تشیر نتائج التحلیل
الموضحة في الجدول ( )6إلى وجود تأثیر معنوي للمتغیر المستقل في المتغیر التابع وعلى مستوى
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المؤشر الكلي لها ،إذ بلغت قیمة معامل ( )P-Valueالمحسوبة ( )16111وهي أقل بكثیر من قیمة
مستوى المعنوية االفتراضي والذي أعتمدها الدراسة ،ويدعم ذلك أن قیمة ( )Fالمحسوبة والبالغة
( )0196331كانت أكبر من قیمتها الجدولیة والبالغة ( )36921وبدرجات حرية ( )64 ،0مما
يشیر إلى معنوية التأثیر وعند مستوى ( .)1612واستنادا ً إلى هذه النتیجة يمكن االستنتاج بأن وجود
التأثیر بین المتغیرات .وبلغ قیمة ( )B0والبالغة ( )16330أن هناك ظهورا ً الستراتیجیات ادارة
الصراع من خالل أبعادها مقداره ( )16330وذلك عندما تكون قیمة الذكاء العاطفي ومن خالل
أبعاده مساوية للصفر .وعلیە يمكن تفسیر .أما قیمة المیل الحدي ( )B1فقد بلغت ( )16992وهي
داللة على أن تغیرا ً مقداره واحد في متغیر الذكاء العاطفي سیؤدي بالتبعیة إلى تغیر مقداره
( )16992في استراتیجیات ادارة الصراع.أما قیمة ( )R2فقد بلغت ( )1624والتي تشیر إلى أن ما
نسبتە ( )%24من التغیر الذي يحدث في استراتیجیات ادارة الصراع يمكن أن نعزوه إلى الذكاء
العاطفي  ،أي أن القیمة التفسیرية للمتغیر المستقل فیما يحدث للمتغیر المستجیب بلغت ( ،)%24كما
تشیر هذه النتیجة إلى أن النسبة التأثیرية المتبقیة والبالغة ( )%48تعود لعوامل تأثیرية أخرى غیر
مضمنة في األنموذج االفتراضي الذي أعتمده الباحث في دراسة الحالیة .وبهذا تقبل الفرضیة
الرئیسة الثالثة والتي تنص على أنە" هناك تأثیر معنوي للذكاء العاطفي في استراتیجیات ادارة
الصراع مجتمعةً".
الجدول ( :)6تأثیر الذكاء العاطفي في استراتیجیات ادارة الصراع على المستوى الكلي
استراتيجيات ادارة الصراع
المتغير المعتمد
المتغير المستقل
R2
F
Β1
الثابتB0-
0.925
0.331
102.330
%54
)t(9.923
)t(0.842
الذكاء العاطفي
**)Sig.(0.000
** (Sig.(0.000)** Sig.)0.00
N= 86
المصدر :من اعداد الباحثان.
 .2تحليل عالقة التأثير على مستوى المتغيرات الفرعية للبحث:
 تحليل تأثير بعد أدراك االنفعاالت في استراتيجيات ادارة الصراع :توضح مؤشرات الجدول ()9إلى وجود تأثیر معنوي لبعد أدراك االنفعاالت في استراتیجیات ادارة الصراع ،إذ بلغت قیمة معامل
( )P-Valueالمحسوبة ( )16111وهي أقل بكثیر من قیمة مستوى المعنوية ( ،)1612ويدعم ذلك
أن قیمة ) (Fالمحسوبة والبالغة ( )0٧6209كانت أكبر من قیمتها الجدولیة والبالغة ()36922
وبدرجات حرية ( )64 ،0مما يشیر إلى معنوية التأثیر .وبلغ قیمة ) (B0والبالغة ( )36186أن
هناك ظهورا ً الستراتیجیات ادارة الصراع مقداره ( )36186وذلك عندما تكون قیمة بعد إدراك
االنفعاالت مساوية للصفر .أما قیمة المیل الحدي ) (B1فقد بلغت ( )16319وهي تشیر إلى أن
التغیر الحاصل في إدراك االنفعاالت بوحدة واحدة يؤدي إلى تغیر في استراتیجیات ادارة الصراع
بمقدار ( .)16319أما قیمة ) (R2فقد بلغت ( )160٧3والتي تشیر إلى أن بعد إدراك االنفعاالت
أسهمت بنسبة ( )%0٧63من االختالفات والتباينات الحاصلة في استراتیجیات ادارة الصراع ،أذ
تشیر هذه النتیجة إلى أن النسبة التأثیرية المتبقیة والبالغة ( )%696٧تعود لعوامل تأثیرية أخرى.
بموجب ذلك تم قبول الفرضیة الفرعیة الثالثة من الفرضیة الرئیسة الثالثة.
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 تحليل تأثير بعد فهم االنفعاالت في استراتيجيات ادارة الصراع :تشیر نتائج التحلیل الموضحة فيالجدول ( ) 9إلى وجود تأثیر معنوي لبعد فهم االنفعاالت في استراتیجیات ادارة الصراع ،إذ بلغت
قیمة معامل ) (P-Valueالمحسوبة ( )16111وهي أقل بكثیر من قیمة مستوى المعنوية (،)1612
ويدعم ذلك أن قیمة ) (Fالمحسوبة والبالغة ( )٧16428كانت أكبر من قیمتها الجدولیة والبالغة
( )36922وبدرجات حرية ( )64 ،0مما يشیر إلى معنوية التأثیر .وبلغ قیمة ) (B0والبالغة
( )06402أن هناك ظهورا ً الستراتیجیات ادارة الصراع مقداره ( )06402وذلك عندما تكون قیمة
بعد فهم االنفعاالت مساوية للصفر .أما قیمة المیل الحدي ) (B1فقد بلغت ( )16883وهي تشیر إلى
أن التغیر الحاصل في فهم االنفعاالت بوحدة واحدة يؤدي إلى تغیر في استراتیجیات ادارة الصراع
بمقدار ( .)16883أما قیمة ) (R2فقد بلغت ( )16428والتي تشیر إلى أن بعد فهم االنفعاالت
أسهمت بنسبة ( )%4268من االختالفات والتباينات الحاصلة في استراتیجیات ادارة الصراع ،أذ
تشیر هذه النتیجة إلى أن النسبة التأثیرية المتبقیة والبالغة ( )%2464تعود لعوامل تأثیرية أخرى.
بموجب ذلك تم قبول الفرضیة الفرعیة الرابعة من الفرضیة الرئیسة الثالثة.
 تحليل تأثير بعد ادارة االنفاعاالت في استراتيجيات ادارة الصراع :تؤكد نتائج الجدول ( )9بانهناك تاثیرا معنويا الدارة االنفاعاالت في استراتیجیات ادارة الصراع وعلى المستوى الكلي يدعم
ذلك قیمة  )316199( Fعند مستوي معنوية ( )1612ويفسر قیمة ) (R2بان ( )%9262من
التباين التي تحدث في استراتیجیات ادارة الصراع تعزى الى ادارة االنفعاالت والبقیة تعزى الى
عوامل اخرى تقع خارج نطاق البحث الحالي.
الجدول ( :)9تأثیر أبعاد الذكاء العاطفي في استراتیجیات ادارة الصراع
استراتيجيات ادارة الصراع
المتغير المعتمد
R2
F
B1
الثابتB0-
المتغير المستقل
0.309
3.068
17.512
%17.3
)t(4.185
)t (11.034
إدراك االنفعاالت
**)Sig.(0.000
**)Sig.(0.000)** Sig.(0.000
0.663
1.415
70.456
%45.6
)t(8.394
)t (4.214
فهم االنفعاالت
**)Sig.(0.000
**)Sig.(0.000)** Sig.(0.000
0.468
2.210
30.022
%25.5
)t(5.479
)t (5.992
أدارة االنفعاالت
**)Sig.(0.000
**)Sig.(0.000)** Sig.(0.000
N= 86 F (1, 85) = 3.955
** معنوي عندما تكون القیمة االحتمالیة )(Sig.≤ 0.05
المصدر :من إعداد الباحثان.

الفصل الرابع :االستنتاجات والمقترحات
أوال .االستنتاجات:
 .0ترکزت أعمار غالبیة رٶسا االقسام في الجامعات المبحوثة من الفئة العمرية الناضجة مما يجعلهم
أكثر قدرة للعمل بمؤهالت ومستويات عالیة ،وهم االکثر ادراکا لتبني استراتیجیات ىادارة الصراع.
 .9تبین بأن غالبیة العظمى من رٶسا االقسام في الجامعات المبحوثة من حملة شهادة الدكتوراه
والماجستیر ولديهم خدمة كافیة في مجال التعلیم العالي مما يدل على أعتماد الجامعات االهلیة على
ذوي الخبرة والشهادات العالیة ،وهذا ما يتناسب مع جوهر البحث الحالي.
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 .3تشیر النتائج األحصائیة وجود أتفاق وبمستويات عالیة في آراء المستجیبین أتجاه وصف كل بعد من
أبعاد الذكاء العاطفي ،إذ كانت أعلى نسبة أتفاق على بعد فهم االنفعاالت.
 .4تبین وجود أتفاق بمستوى جید في آراء المستجیبین أتجاه وصف كل استراتیجیة من استراتیجیات
ادارة الصراع ،وكانت أعلى نسبة اتفاق على استراتیجیة المشاركة.
 .2كشفت نتائج التحلیل عن وجود عالقات معنوية موجبة وبمستوى عالي بین الذكاء العاطفي
واستراتیجیات ادارة الصراع على المستوى الكلي والجزئي حیث كانت أقوى عالقة بین بعد ادارة
االنفعاالت واستراتیجیات ادارة الصراع ،ثم جاءت عالقة بعد فهم االنفعاالت واستراتیجیات ادارة
الصراع ،تلتها عالقة بعد إدراك االنفعاالت واستراتیجیات ادارة الصراع ،وهذا يؤكد أستفادة
الجامعات المبحوثة من ابعاد الذكاء العاطفي في تبني استراتیجیات ادارة الصراع.
 .8أظهرت نتائج التحلیل األحصائي بأنە ال تختلف آراء األفراد العینة في الجامعات المبحوثة تجاه
وصف متغیرات البحث الحالیة.
 .٧أستنتجت نتائج األنحدار البسیط وجود تأثیر معنوي للذكاء العاطفي مجتمعة في استراتیجیات ادارة
الصراع ،وهذه داللة على أن التغیرات اللتي تحدث في استراتیجیات ادارة الصراع هي نتیجة
لتأثیر مؤشرات الذكاء العاطفي في الجامعات المبحوثة.
ثانيا .المقترحات :
 .0ضرورة اعتماد الجامعات المبحوثة علی االستراتجیات الجديدة الدارة الصراع من خالل استثمار
ابعاد الذكاء العاطفي المتوفرة لدى رؤساء االقسام.
 .9ضرورة قیام الجامعات المبحوثة بخلق جوا إيجابیا يحفز االلهام وينمي مشاعر وانفعاالت روؤساء
االقسام.
 .3ضرورة تقبل العمادات النقد البناء بروح إيجابیة لکي يساعد علی تبني استراتیجیات ادارة الصراع.
 .4تشجییع رٶسا االقسام في الجامعات المبحوثة اعتماد علی خبراتهم في مجال عملهم إلستنباط أفکار
جديدة للعمل کفريق واحد.
 .2ضرورة االهتمام بفهم االنفعاالت من خالل تولید خیارات متعددة التخاذ القرارات المناسبة.
 .8ضرورة فتح الدورات التدريبیة لتعلیم روٶسا االقسام االعتماد علی ذکائهم في انجاز مهامهم
المتنوعة.
 .٧تشجیع رٶساء االقسام علی تبني سلوکیات ايجابیة واالبتعاد علی االرتباك عند موجهة احداث غیر
متوقعة وذلك من خالل اخضاعهم لحاالت وظروف مختلفة.
قائمة المصادر
أوال .المصادر العربية:
 .0ابو عمشة ،إبراهیم ،)9103( ،الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالشعور بالسعادة،
رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة االزهر ،غزة ،فلسطین.
 .9االسطل ،مصطفى رشاد ،)9101( ،الذكاء العاطفي وعالقتە بمهارات مواجهة الضغوط ،رسالة
ماجستیر غیر منشورة ،جامعة االزهر ،غزة ،فلسطین.
 .3حسین ،ابو رياش ،)911٧( ،الدافعیة والذكاء العاطفي ،ط ،0دار الفكر ،عمان ،األردن.
 .4خضیر كاظم ،موسى سالمة ،الشهابي ،)9119( ،السلوك التنظیمي ،مفاهیم معاصرة ،ط ،0آثار
للنشر والتوزيع ،عمان االردن.
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 .2الخلیل ،إبراهیم ،استراتیجیات ادارة الصرالع ،مقال جريدة باب ،المقال  ،9116/9/06الرياض:
http://www.bab.com/artical/full artical.cfm?id=4734
 .8الدوسري ،ناصر محمد ،)910٧( ،الذكاء العاطفي من اهم العناصر المؤثرة في نجاح القیادة
اإلدارية ،مجلة العرب االقتصادية ،مجلد (.)6
 .٧الدوسري ،فیصل ،)9103( ،الذكاء الوجداني اصنع نفسك وغیر حیاتك ،دار المسیلة للنشر
والتوزيع ،الكويت.
 .6العمیان محمود سلیمان ،)9119( ،السلوك التنظیمي في منظمات األعمال ،ط ،0دار وائل للنشر
عمان ،األردن.
 .9الفقعاوي ،میسون إسماعیل ،)910٧( ،استراتیجیات ادارة الصراع التنظیمي وأثرها على االداء
الوظیفي لدى العاملین في المنظمات االهلیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة االزهر ،مصر.
 .01محمد ،عبداللە خوالدة ،)9119( ،الذكاء العاطفي :الذكاء االنفعالي ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
عمان.
 .00مصدر ،عبدالعظیم سلیمان ،)9116( ،الذكاء االنفعالي وعالقتە ببعض المتغییرات ،مجلة الجامعة
االسالمیة سلسلة الدراسات االنسانیة ،مجلد  ،08عدد (.)0
 .09مغربي ،عمر بن عبداللە ،)9116( ،الذكاء االنفعالي وعالقتە بالكفاءة المهنیة ،دراسة ماجستیر
غیر منشورة ،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة.
 .03المللي ،سهاد ،)9101( ،الذكاء االنفعالي وعالقتە بالتحصیل الدراسي ،مجلة جامعة دمشق ،مجلد
 ،98عدد .3
 .04النعیمي ،مهند ،)9100( ،الذكاء االنفعالي وعالقتە باالتجاه نحو المستقبل ،رسالة ماجستیر غیر
منشورة ،جامعة ديالى ،العراق.
 .02والمرسي جمال الدين وادريس محمد ،)9114( ،السلوك التطمی نظريات لعالج وتعطل :السلوك
في المتلئة بالدار الجامعیة ،مصر.
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