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  في صحيفت أعمالي، اجعل اللهم 
ً
 صؼيرا

ً
اللهم زبي إليو خالص عملي عله ًهىن سجال

 لي على 
ً
م، واجعل ما زشقخجي مً علم وعمل عىها  لىجهو النٍس

ً
بحثي هرا خالصا

 إلى حين و لما جسض ى، واهفع به مً قسأه، اللهم بازك لي وبازك طاعخو، 
ً
 وبالػا

ً
وقىة

علي فئّن زضاك هى مبخؼاي.

  إلى طيدها محمد صلى هللا عليه وطلم... إليو ًاطيد الخلق اإلاعلم ألاوى اإلابعىث

ًْ لم ٌشنِس الىاَض لم ٌشنِس هللا(.   )َم
ً
سجىا بشنس الىاض قائال

ّ
 بالهدي والىىز. ًامً ذل

  صة ". أبي...زوحو العٍص
ً
إلى زوح والّدي الخالدًً"زّب ازحمهما لما زبياوي صؼيرا

 لىت جدفعجي إلى العلم وؤلاًمان،ألػير مجسي حياحي. علمخجي ازجاحت آلان ألهو دا
ً
ئما

 الصبر وػسطت فّي حب الخير.

  أمي... زوحو معي في الصفىف ألاولى ججلع وجبازك، فأهت مً شازلخجي مظيرة

اح وألاعاصير. لىت أجمجى أن هصىغ حياة اإلاحبين  الحياة ووقفت بجاهبي لىقاوم الٍس

 السحيل. آلامىين. ولنً فجأة اهطفأ
ً
 الظساج وػاب القمس معلىا

  زحيلو، ملما ماث قبلي 
ً
إلى ًمان الطفل اإلاالك والشهيد ابً أخي مً اإلابنس جدا

 حبيب ٌظىوي حالي وأضج بالبهاء.لى مان العمس بيدي لسميت به بعد أحبيتي.

 ي إلى مً جسعسعت بينهم جمعىا الحّب وؤلاخاء، إخىحي وأخىاحي ألاحباء أدامنم هللا ل

.
ً
 وعىها

ً
 طىدا

  إلى أحبت اطخىطىىا جىباث زوحي وجملهىا قلبي وطنىىا ذالسحي، وطيظلىن في بقعت

 مً احترام وجقدًس ال 
ً
مً السوح الًطؤها اليظيان...طألخب لنم في داخلي صسحا

 حؼيره ظسوف الحياة.   
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 الفصؿ األكؿ

 مدخؿ إلى البحث

 أكالن:المقدمة:

الحياة العممية مف أىـ مجاالت الحياة بالنسبة لمفرد، كمؤشران داالن عمى مدل نجاحو في عممو،  تعد
كانعكاس ىذا النجاح عمى أكجو حياتو الشخصية، فقدرة الفرد عمى التكيؼ الناجح مع متطمبات العمؿ، 

ّف كقدرتو عمى التكافؽ كمكاجية الحياة بنجاح تعتمد عمى التكظيؼ المتكامؿ لقدراتو ا لعقمية كاالنفعالية، كا 
النجاح في العبلقات الشخصية يعتمد عمى قدرة الفرد عمى التفكير في خبراتو االنفعالية كالمعمكمات 

 االنفعالية كاالستجابة بكسائؿ متكافقة انفعاليان.

ي بيئاتيـ. ككفقان لذلؾ فإّف األفراد األذكياء كجدانيان ىـ أكثر قدرة عمى التكافؽ مع التغيرات التي تحدث ف
كأكثر قدرة عمى النجاح في العبلقات الشخصية، كما أّف األذكياء كجدانيان أكثر كعيان بمشاعرىـ الخاصة 
كمشاعر اآلخريف، كأكثر انفتاحان عمى الجكانب اإليجابية كالسمبية لخبرتيـ الداخمية، مما يؤدم إلى تنظيـ 

 .(16،ص1430)الشيرم،فعّاؿ لمكجداف في ذكاتيـ كلدل اآلخريف 

يمعب الذكاء الكجداني دكران جكىريان في العمؿ يفكؽ دكر القدرات المعرفية كالميارات الفنية، ألّف امتبلؾ 
الميارات الفنية كالمعرفية الخاصة بعمؿ تؤىؿ الفرد لمقياـ بيذا العمؿ، كلكف الكصكؿ إلى التميز في 

 القداح،إلى قدرات الذكاء الكجداني) األداء، كالكصكؿ إلى درجة مقبكلة مف الرضا عف العمؿ تحتاج
 (.309،ص2013العساؼ،

 مف Goleman1998جكلماف  أشار فقد العمؿ؛ في النجاح لتحقيؽ رئيسان  متطمبان  الكجداني الذكاء كيعد
 سجمكا درجات الذيف األشخاص أف إلى مؤسسة (500) عمى إجراؤىا تـ التي الدراسات مراجعة خبلؿ
 مف أكثر ثقة بالنفس كلدييـ كاجتماعية، شخصية ميارات يمتمككفالكجداني  الذكاء مقاييس عمى ةيعال

 انفعاالت دفع عمى لدييـ القدرة كالقادة الرؤساء أف يرل كما . أقؿ درجات عمى حصمكا الذيف زمبلئيـ
 ألنيـ الكجدانيالذكاء يمتمككا ميارات أف كيجب المنظمة، أىداؼ لتحقيؽ اإليجابي االتجاه في العامميف
 كما كخارجيا، المؤسسة داخؿ مف األشخاص عدد أكبر مع كيتفاعمكف المجتمع، أماـ المؤسسة يمثمكف
 .(9،ص2000،جكلماف) .بيا يعممكف لممؤسسة التي األخبلقي كالجك العامة البيئة يصنعكف أنيـ



3 
 

 إف": تقكؿ التي الفرضية إلى استنادان  كالعامة الباحثيف مف كثير انتباه ب الذكاء الكجدانيجذ فقدلذلؾ 
 عمى العقمي(، كلكف )الذكاء الذىنية الفرد قدرات عمى يعتمد ال المينية أك االجتماعية الحياة في النجاح

 .الكجداني بالذكاء تسميتيا عمى اصطمح قدرات مف الفرد ىذا لدل ما

 مف ارتباطو بعدد عف النظرية الناحية مف المتكقعة النتائج أىمية مف الذكاءالكجداني دراسة أىمية كتنبع
 يتكقع الذكاء االكجداني مرتفعي لدل االجتماعية فالميارات اإلنساف، شخصية في األىمية ذات المتغيرات

 شخصية البيف بينما الميارات اآلخريف، بشؤكف كبير كاىتماـ كاسعة، شخصية عبلقات إلى تؤدم أف ليا
 كالكظيفة، الذات عف الرضا مف عاؿ بمستكل ترتبط أف يتكقع كضبطيا االنفعاالت إدارة عمى كالقدرة

 .(10،ص2000،جكلماف) االفراد. لدل كالضغكطات كالتكتر القمؽ مستكل كانخفاض

فيك أداة فاعمة في  كالمينية خاصة قامت الباحثة بدراسة الذكاء الكجداني ألىميتو في الحياة العممية
تحقيؽ النجاح المؤسساتي الذم ال يمكف أف يتحقؽ إاّل بتكفر حدكد معقكلة مف الرضا الكظيفي لدل 
األفراد، ك شعكرىـ باالنتماء إلى مؤسساتيـ، كال سيما إف كانت مفعمة بمشاعر الكد كالدؼء، كالعبلقات 

 اإلنسانية القائمة عمى االحتراـ المتبادؿ بيف أفرادىا.

 مف كيقمؿ عندالعامميف، الطمكح مستكل رفع في يسيـ العمؿ عف المرتفع الرضا أف اإلدارة عمماء يرل
 نسبة ارتفاع إلى كيؤدم العمؿ، صراعات مف يخفؼ كما الغياب، معدؿ كيقمؿ العمالة، دكراف معدؿ

 يعمؿ العمؿ عف المرتفع الرضا أفّ  كما  .عاـ بشكؿ الحياة عف الرضا درجة تزداد ثـ كمف اإلنجاز،
 أىداؼ لتحقيؽ ةيعال بكفاءة في العمؿ منو المطمكبة المياـ إلنجاز الفرد عند الدافعية زيادة عمى

 (.26ص،1992)العمرم، .بيا يعمؿ التي المؤسسة

 في يكاجييا الفرد أف يمكف التي النفسية الضغكط مصادر أىـ مف العمؿ عف الرضا عدـ يعد حيف في 
 بالشعكر المتمثمة تمؾ الفرد، عند كزيادتيا السمبية، المشاعر سيطرة إلى يؤدم ما غالبان   ألنو الحياة
 مف كبيئتو العمؿ سمبي عمى بشكؿ سينعكس بدكره كىذا كاإلحباط، كالغضب كالقمؽ كالعدكاف، بالتكتر
 أخرل. ناحية مف العمؿ المطمكبة ألداء المينية كمياراتو كالفنية، المعرفية الفرد قدرات كعمى ناحية،

 أك عف اآلخريف، أك عممو، عف الفرد فرضا الحاجة؛ بمفيـك يقترف الكظيفي الرضا مفيـك أف كيبلحظ
 مف إلييا بالكصكؿ التي يأمؿ طمكحاتو كتمبية المتنكعة، الحتياجاتو تحقيقو بدرجة مرىكف نفسو عف حتى
 تحقيؽ لو يتيح عممو بأف الفرد إدراؾ عف تنجـ ايجابية أك سارة ةيانفعال حالة فيك بكظيفتو؛ قيامو خبلؿ

 لميارة الفرد بامتبلؾ إال يتحقؽ يمكف أف ال كىذا العمؿ، بذلؾ المرتبطة القيـ مف إطار ضمف متطمباتو
 (.26ص،1992)العمرم، .يشغمو الذم العمؿ متطمبات مع ياالنفعال التكيؼ
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السنكات السابقة، حيث شيد  كألّف القطاع المصرفي السكرم مف أىـ القطاعات االقتصادية تطكران خبلؿ
اختارت  نمكان سريعان في أعداد المصارؼ كتحسيف خدماتيا لمزبائف كالتنافس مع المصارؼ الخاصة.

الباحثة شريحة المكظفيف في المصارؼ فيي فئة دائمة التعامؿ مع الزبائف كتحتاج إلى عبلقات 
داني لدل المكظفيف ككذلؾ التعرؼ عمى اجتماعية ناجحة لذلؾ حاكلت الباحثة معرفة مستكل الذكاء الكج

لدل مدل التزاـ البنكؾ العاممة في حمب بأداء مسؤكليتيا في تحقيؽ مستكل معيف مف الرضا الكظيفي 
 مكظفييا.

 ثانيان:مشكمة البحث:

يعد مفيـك الذكاء الكجداني مف أكثر المفاىيـ التي حظيت باىتماـ عمماء النفس منذ ظيكره في بداية 
ف كاف مكضكعان قديمان، إاّل أّف التجديدات التي طرأت عميو مف فترة ألخرل، القرف  الماضي كىك كا 

ساىمت في استيعابنا ليذه الخاصية البشرية الميمة بشكؿ أفضؿ. كمف ضمف التجديدات التي طرأت 
رات عمى مفيـك الذكاء ظيكر مفيـك جديد لمذكاء سمي بالذكاء الكجداني. حيث بينت األبحاث أّف ميا

الذكاء الكجداني يمكف اكتسابيا ، كأّف اإلنساف يستطيع إذا بذؿ الجيد الكافي أف يرفع مف مستكل ذكائو 
الكجداني. كما أكضحت بعض الدراسات التي تتعمؽ بالذكاء الكجداني، أّف ىامش التطكير في الذكاء 

عقمي يصؿ باإلنساف إلى سقؼ الكجداني أكسع بكثير مف ىامش التطكير الذكاء العقمي، أم أّف الذكاء ال
معيف. أما الذكاء الكجداني فإنو يفتح أمامو اآلفاؽ كىذا مايحتاجو اإلنساف كىذا ماأكد عميو ماير 

 (Mayer&Salovey ( إلى ارتباط الذكاء الكجداني بالنجاح في الحياة.Mayer at alكآخركف)
(1997pp28) 

فعالية في مجاؿ عمـ النفس، إاّل أّف ىناؾ ندرة في بالرغـ مف أّف مفيـك الذكاء الكجداني قد انطمؽ ب
الدراسات السابقة التي تناكلت ىذا المفيـك كعبلقتو بالرضا الكظيفي في حدكد عمـ الباحثة، كىذا مايؤكد 

اختارت الباحثة  أىمية معرفة تمؾ العبلقة، كذلؾ لمتعرؼ عمى الذكاء الكجداني كعبلقتو بالرضا الكظيفي.
 يتطمب فيك بو خاصة طبيعة لو المصارؼ قطاع في العمؿ، ألّف صارؼ العامةشريحة مكظفي الم

 مف العديد القطاع ىذا في العاممكف يكاجو لذا اآلخريف مع التعامؿ كميارات كالجيد الدقة مف الكثير
 كالحكافز الركاتب كنظاـ الطكيمة، العمؿ كساعات المتعامميف، ككثرة المياـ، كثرة أىميا لعؿ الضغكط
  .كالترقيات
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 كتتمخص مشكمة البحث بالتساؤؿ التالي:

صارؼ العامة في مىؿ تكجد عبلقة بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي لدل عينة مف مكظفي ال
 حمب.

 أسئمة البحث: :ثالثان 

 بمحافظة حمب؟ مامستكل الذكاء الكجداني لدل مكظفي المصارؼ العامة 1-

  ؟ بمحافظة حمب مكظفي المصارؼ العامةما مستكل الرضا الكظيفي لدل  2-

بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي لدل مكظفي المصارؼ  ذات داللة إحصائية عبلقة ىؿ تكجد-3
 العامة في محافظة حمب ؟

 العامة بمحافظة حمب رؼاالمص يىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الذكاء الكجداني لدل مكظف4-
  ؟النكع تعزل لمتغير

 العامة بمحافظة حمب رؼاالمص يتكجد فركؽ دالة إحصائيان في الذكاء الكجداني لدل مكظفىؿ 5-
  المؤىؿ العممي؟ تعزل لمتغير

 العامة بمحافظة حمب رؼاالمص يىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الذكاء الكجداني لدل مكظف6-
  الخبرة "؟ تعزل لمتغير

 العامة بمحافظة حمب رؼاالمص يلدل مكظف الكظيفي الرضاىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في 7-
 ؟النكع تعزل لمتغير

 العامة بمحافظة حمب رؼاالمص يلدل مكظف الكظيفي الرضاىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في 8-
  المؤىؿ العممي؟ تعزل لمتغير

 بالعامة بمحافظة حم رؼاالمص يلدل مكظف الكظيفي الرضاىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في 9-
 الخبرة ؟ تعزل لمتغير

 أىداؼ البحث: :رابعان 

 تّعرؼ مستكل الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي لدل أفراد عينة البحث. 1- 
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 الكشؼ عف العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي لدل أفراد عينة البحث. 2-

 كالمؤىؿ العممي كالخبرة. النكعالكشؼ عف الفركؽ في الذكاء الكجداني تبعان لمتغيرات  3-

 كالمؤىؿ العممي كالخبرة. النكعالكشؼ عف الفركؽ في الرضا الكظيفي تبعان لمتغيرات  4-

 خامسان: أىمية البحث:

البحث في العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي، فعمى الرغـ مف كثرة الدراسات التي تناكلت -1
غيرات أخرل أال أّف الباحثة لـ تجد في سكرية أم دراسة تناكلت ىذيف المتغيريف كعبلقة كؿ منيما بمت

 ىذه العبلقة عمى كجو الخصكص.

تأتي أىمية ىذا البحث مف أىمية متغيراتو، فيذا البحث يتناكؿ أحد متغيرات الشخصية اإلنسانية،  -2
كمكاجيتو لمضغكط النفسية أال كىك الذكاء الكجداني، كالذم يمعب دكران ميمان في سمكؾ الفرد كفي تكيفو 

داراتيا ككيفية  ككذلؾ يؤدم إلى النجاح في الحياة كلو دكر فّعاؿ في التحكـ في المظاىر السمككية كا 
 التكاصؿ مع اآلخريف.

ف تناكلتو  -3 تناكلو أحد المكضكعات الحديثة التي تثرم الفكر النفسي، الذكاء الكجداني، كىك كا 
حث كالتجريب، إاّل أنو في البيئة العربية ما زاؿ طكر النمك كالبحث، الدراسات األجنبية كمازالت بالب

كاختبلؼ نتائج الدراسات التي تناكلت ىذا المفيـك يؤكد أّف المجاؿ مازاؿ بحاجة إلى المزيد مف الدراسات 
طاره النظرم كمدل تباينو عف المفاىيـ األخرل  النظرية كالتطبيقية التي تعمؿ عمى تكضيح المفيـك كا 

 عبلقتو بيا.ك 

ترجع أىمية البحث إلى أّف معظـ الدراسات التي تناكلت الرضا الكظيفي ركزت عمى المنظمات ذات -4
الصمة اإلنتاجية كاالقتصادية، كقمة الدراسات التي اىتمت بالمنظمات الخدمية كقطاع المصارؼ التي 

 سكؼ يركز عميو البحث.

أساس النشاط اإلنتاجي كحيث إّف األفراد الذيف يتسمكف التركيز عمى العنصر البشرم الذم يعتبر  -5
 بالذكاء الكجداني ىـ أكثر تكافقان كتكيفان كينعكس ذكاؤىـ عمى قدراتيـ اإلنتاجية كعمى حياتيـ االجتماعية.

نتائج البحث قد تكجو اىتماـ إدارات المصارؼ إلى استخداـ دكرات تدريبية لممكظفيف لتساعدىـ عمى _6
 الكجداني. تنمية الذكاء
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 سادسان: حدكد البحث:

تناكؿ البحث الحالي الذكاء الكجداني كعبلقتو بالرضا الكظيفي لدل عينة مف  الحدكد المكضكعية: - 
 مكظفي المصارؼ العامة بمحافظة حمب.

تـ تطبيؽ أدكات البحث في المصارؼ العامة في محافظة حمب بكافة الفركع  الحدكد المكانية: -
 )التجارم، التكفير، التسميؼ، العقارم(.

 عينة مف مكظفي المصارؼ العامة بحمب مف كافة األقساـ كاالختصاصات.  الحدكد البشرية: -

حمب خبلؿ  تـ تطبيؽ الدراسة عمى مكظفي المصارؼ العامة في محافظة :الزمانيةالحدكد _
بالعكدة إلى إحصائية مديرية المالية بمحافظة حمب بعد أخذ المكافقة  ـ( 2013_2012األعكاـ)
 الرسمية.

 البحث: متغيراتسابعان:

: كتتمثؿ في مستكل الذكاء الكجداني لدل مكظفي المصارؼ العامة في محافظة _ المتغيرات المحكية1
 المصارؼ العامة في محافظة حمب.حمب، كمستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي 

 النكع، المؤىؿ العممي،الخبرة(. )في كتتمثؿ _المتغيرات التصنيفية: 2

 البحث: :مجتمع كعينةثامنان  

يتككف المجتمع اإلحصائي لمبحث مف مكظفي المصارؼ العامة في محافظة حمب  _مجتمع البحث:
  .مف مديرية المالية بحمب (2013-2012( كفؽ اإلحصاءات الرسمية لؤلعكاـ)550كالبالغ عددىـ)

مف  المجتمع اإلحصائيكتمثؿ ىذه العينة  العامة مكظفي المصارؼ عينة مف كتشمؿعينة البحث:_
حيث خصائصيا المشتركة فقد تـ اختيارىا مف مكظفي المصارؼ العامة بمؤىبلت كخبرات مختمفة كمف 

 الذككر كاإلناث.
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 :مصطمحات البحث:تاسعان 

 (:Emotional Intelligence)الكجداني_الذكاء 

 بتجييز المرتبطة العقمية كالكفاءات الميارات مف مجمكعة "بأنوMayer&Salovey 1997يّعرفو 
 تيسير في االنفعاالت كاستخداـ االنفعاالت دراؾإب عامة بصفة كتختص االنفعالية المعمكمات كمعالجة
دارة كتنظيـ االنفعالي كالفيـ التفكير عممية  (.(Mayer&Salovey,1997pp30 االنفعاالت كا 

ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص عمى مقياس الذكاء الكجداني المستخدـ في التعريؼ اإلجرائي:
 البحث.

 :Job Satisfaction))الرضا الكظيفي_

 ىذه إفّ  إذ "الكظيفة تجاه الفرد تصكر الناتجة عف السعادة مشاعر" عف عبارة بأنو يّعرؼ الكظيفي الرضا
 األفراد إفّ  كحيث .بو يحيط كما العمؿ في برغبة الفرد ميمة تتمثؿ قيمة لمكظيفة تعطي المشاعر
 فإف لذلؾ ليـ، بالنسبة أىمية ذات القيـ أم نحك في اتجاىاتيـ تباينان  ىناؾ رغباتيـ فإف في مختمفكف
 أف يعني كىذا التفصيمية، بالقيمة مقارنة الحالي لممكقؼ األفراد عف مدركات عبارة ىك الكظيفي الرضا
 )عباس، لو بالنسبة الميمة القيـ تحقؽ يؤدييا التي الكظيفة بأف يدرؾ عندما الفرد لدل يحدث الرضا

 (.175ص،2003

ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص عمى مقياس الرضا الكظيفي المستخدـ في التعريؼ اإلجرائي:
 البحث.

 (:The Bankرؼ)المص

دارم تتكلى الس: الدكلة  مصرؼ اسة النقدية التي يقررىا مجمس النقد يمؤسسة عامة ذات استقبلؿ مالي كا 
اسة االقتصادية المعتمدة يكالتسميؼ كتعمؿ تحت إشراؼ الدكلة كبضمانيا كضمف التكجيات العامة لمس

ساسي رقـ مف قبؿ مجمس الكزراء كذلؾ كفقان ألحكاـ قانكف مصرؼ سكرية المركزم كنظاـ النقد األ
 (.2.)النظاـ الداخمي لمصرؼ سكرية المركزم،صكتعديبلتو17/3/2002(تاريخ23)
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 اإلطار النظرم
 أكالن:الذكاء الكجداني

 .خصائص كسمات األذكياء كجدانيان  -6                                                      .المقدمة -1

 .النظريات المفّسرة لمذكاء الكجداني -7                        .كاالنفعاالت كالمشاعر العكاطؼ بدايات -2

 .الذكاء الكجداني مف منظكر الشريعة اإلسبلمية -8                             كجداني.ال الذكاء -3

 .كالمينة االنفعالي الذكاء -9.                                       كجدانيال الذكاءمفيكـ  -4

 الكجداني.أىمية الذكاء  -10.            األساس البيكلكجي كالفيزيكلكجي لمذكاء الكجداني -5

 

 ثانيان:الرضا الكظيفي
 .                                                   المقدمة 1-

 .قياس الرضا عف العمؿ -6.                                     مفيكـ الرضا الكظيفي -2

 .في الرضا الكظيفي الدكافعنظريات  -7.                          العكامؿ المرتبطة بالرضا الكظيفي -3

 .إرشادات تحسيف الرضا الكظيفي -8.                    الفركؽ بيف الجنسيف في الرضا الميني -4

 الرضا الكظيفي كبناء المنظمات.       – 9                                       .فكائد الرضا الكظيفي -5

 ثالثان:المصارؼ العامة في الجميكرية العربية السكرية
 .عريؼ المصارؼ العامة في الجميكرية العربية السكريةت -1

 .تنظيـ العمؿ المصرفي في الجميكرية العربية السكرية -2

 .تكزيع البنكؾ العاممة في محافظة حمب -3
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظرم 

 أكالن:الذكاء الكجداني:

إّف النظرة الحديثة ألىمية الجانب الكجداني كدكره في العمميات العقمية لمفرد كتأثيره في صحتو النفسية 
كالبدنية إلى جانب أعماؿ الباحثيف السابقيف ثكرندايؾ )الذكاء االجتماعي( كستيرنبرغ )الذكاء العممي( 

 ميدت الطريؽ لبركز مفيـك الذكاء الكجداني.كجاردنر)الذكاء الشخصي(، 

( Mayer & Saloveyكعمى الرغـ مف أّف أكؿ مف أطمؽ مصطمح الذكاء الكجداني ىما ماير كسالكفي)
فضؿ انتشار ىذا المفيـك يرجع إلى  فإفّ  1990المذاف بدءا سمسمسة أبحاثيما عمى المفيـك في سنة

كالذم تبعتو سمسمة مف الكتب كالمقاالت التي تناكلت ( في كتابو الذكاء الكجداني Golemanجكلماف)
الجكانب النظرية كتطبيقات المفيـك في المجاالت كالمياديف التربكية كالتنظيمية كاالجتماعية. كىذا 
ماتطرقت إليو الباحثة في اإلطار النظرم لمذكاء الكجداني، كقد تعددت المداخؿ كالنظريات التي تناكلت 

عت الباحثة أىـ ىذه النظريات، كما يحتكم ىذا الفصؿ عمى الذكاء الكجداني الذكاء الكجداني ككض
 كأىميتو في النجاح الميني كالحياتي.

 :المقدمة 1-

فقاؿ لقد خمؽ اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف كأغدؽ عميو نعمو ظاىرة كباطنة، ما اليقع تحت حصر،
وا نِْعَمَة اللَِّو ََل  تعالى" مف أجؿ أف يميز اهلل  .(18 النحؿ:)" ُتْحُصوَىا ِإنَّ اللََّو َلَغُفوٌر َرِحيمٌ َوِإْن تَ ُعدُّ

اإلنساف عف باقي الكائنات األخرل، أف كىبو العقؿ دكف سائر المخمكقات، ليستخدمو فيما خمؽ مف 
أجمو، فيدبر في أجؿ ذاتو. كفي كؿ ما خمؽ اهلل سبحانو ليتعرؼ عمى قدرة الخالؽ.لقد دعانا اهلل سبحانو 

كران تدبران، كتأمبلن، كتبصران، ال تفكيران سطحيان إلى أف نفكر، كأف نعمؿ عقمنا في كؿ ما يدكر حكلنا، تف
 عاجبلن.

كمف نعـ اهلل عمى البشرية أف جعؿ العقكؿ متفاكتة في قدراتيا، متنكعة في مكاىبيا، متكاممة، كمف ىنا 
نرل أف مف الناس مف كىبو قدرة عقمية فائقة، كأخرل مكىبة كميارات حاذقة في مجاؿ آخر، تمؾ ىي 

أف نعرؼ متى يحؽ لنا أف نصؼ الفرد بيا، كمتى يحؽ لنا أف نطمؽ كممة ذكي مع مف  الكممة التي نريد
 نتعامؿ معو.
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لقد اختمؼ الناس في فيميـ لمذكاء كالتعرؼ عمى ماىيتو كحقيقتو ككذلؾ في نظرتيـ إليو، فكؿ منيـ لو 
كأشكالو،  رأيو الخاص، كنظرتو الخاصة، فمنيـ يرل أف الذكاء كحدة متماسكة ميما اختمفت صكره

كتعددت ميادينو، كمنيـ مف يرل أنو أصؿ كاحد، متحد األصكؿ، كلكنو متعدد 
 (.13،ص1999)عدس،الفركع

كلذلؾ سكؼ يرد في ىذا الفصؿ مفيـك الذكاء كأقسامو كخاصة الذكاء الكجداني الذم يعتبر نكعان مف 
 يمي: أنكاع الذكاء، كىذا كمو تـ كضعو في اإلطار النظرم الذم سكؼ يعرض فيما

 :كاالنفعاالت كالمشاعر العكاطؼ بدايات 2-

 كجانب ذاتي، شعكرم جانب مف كتتألؼ كسمككو، الفرد شخصية تشكيؿ في ىامنا ران دك  االنفعاالت تمعب 
 االختبلالت في ككذلؾ المنفعؿ، الفرد تبدكعمى التي كالحركات التعبيرات في يتمثؿ ظاىر خارجي
 .القمب كخفقاف التنفس كاضطرابات الجسد أجيزة عمى تطرأ التي الكظيفية

:"االستعداد النفسي الذم ينزع بصاحبو إلى الشعكر بانفعاالت بأنيا  (2009الخاطر العاطفة) يعّرؼ
معينة تجاه شخص أك فكرة، كتتابع مف االستجابات التي تثار آليان لتجييز الجسد كالعقؿ لمتصرؼ المبلئـ 

 (.3،ص2009،الخاطر)"بحياتنا يحدث حينما تدرؾ حكاسنا أف شيئان ذا صمة

ميؿ كتغير  بأنيا تدؿ عمى جميع األحكاؿ الكجدانية مف انفعاؿ كميؿ كىكل، لذلؾ رآىا الفبلسفةكىي 
انفعالي دائـ. فالعاطفة تتكلد في النفس شيئان فشيئان بتأثير بعض العكامؿ الفكرية. كىي استعداد كجداني 

لقياـ بسمكؾ إلى امركب كتنظيـ مكتسب لبعض االنفعاالت المكجية نحك مكقؼ معيف تدفع صاحبيا 
 .94)،ص1984 ،صميبا) خاص.

النفسية التي يشعر بيا اإلنساف كالتي تدكر حكؿ المذة كاأللـ، يشمؿ عمى كؿ الحاالت ف الكجدافأما 
 فحاالت العطش كالحب كاليأس كالجكع كغيرىا تّككف الحياة الكجدانية بما تحدثو في النفس مف لذة كألـ.

 ثبلثة مراتب: األكلى:المذة كاأللـ التي تعتبر الحجر األساسي ليا. لمحياة الكجدانية

مثؿ الفرح كالحزف كما يتفرع عنيا مف  المختمفة التي تتـ عمى ىذا األساس السابؽالثانية:ىي االنفعاالت 
 انفعاالت أخرل كالغضب كالخكؼ كالدىشة.

 ة :العكاطؼ مجمكعة مف االنفعاالت المعقدة المتشابكة.ثالثال
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لمسمكؾ تشترؾ مع الدكافع السابقة في تحديد سمكؾ الكائف  ان تعتبر كؿ مف االنفعاالت كالعكاطؼ دكافع
الحي، كتكجد لدل اإلنساف قابمية سريعة لمتييج الكجداني سكاء في جانب المذة أك األلـ، فقد يشعر 
اإلنساف بالراحة كاالفرصة عندما يحقؽ رغبة مستحبة كمفيدة في الحياة كفعؿ الخير مثبلن عكس الحاؿ 

ىذا النجاح فسكؼ يصيبو الحزف كاأللـ النفسي. كتختمؼ المذات كاآلالـ  عما لك فشؿ في تحقيؽ
 .158)،ص1968،راجح)باختبلؼ طبيعة األفراد كثقافتيـ كأحكاليـ الطارئة كمستكاىـ الخمقي ألنيا نسبية

 ككاف القدـ، منذ اإلنسانية لمنفس كمككف كاالنفعاالت بالكجداف األكائؿ النفس كعمماء الفبلسفة اىتماـ بدأ
 في البحث نحك بالفمسفة ليتجو سقراط جاء أف إلى الخارجية العكالـ نحك ان مكجي ان قديم الفمسفي االتجاه
 كقد كحكاراتو تفكيره في أساسية مادة كغرائزه كطبائعو اإلنساف مف فاتخذ البشرية، النفس أعماؽ داخؿ
 (.نفسؾ اعرؼ:)دلفي معيد باب عمى دكنت التي المشيكرة حكمتو في ذلؾ تمثؿ

 جكاداف يجرىا النفس بعربة أفبلطكف ّصكر ركس فيدا محاكرة في كردت التي العربة أسطكرة كفي
 جامح الطبع فردمء اآلخر القيادة)اإلرادة(، أما سمس األصؿ عريؽ الجكاديف أحد سائؽ، كيقكدىا
 كالمككناف اإلنساف سمكؾ يقكد الذم ىك فالعقؿ العقؿ، ىك كالشيكة( كسائؽ العربة )الرغبةيعص غضكب
السيبرناتي  العنصر يمثؿ العقؿ أفّ ب القكؿ كيمكف كالطاقة، بالقكة Cybernetic يزكدانو أك اآلخراف
 أبك  Dynamic)(الدينامي فيو الجانب فيمثبلف اآلخراف العنصراف أما الشخصية في الذاتي التحكـ
 (.44،ص1996،كصادؽ حطب

 العقمية بالنكاحي الحديث النفس عمـ بمغة عنيا التعبير يمكف أفبلطكف مفاىيـ أف Burt بيرت كيرل
 كما يكمف أف تستخدـ ألفاظ المعرفة Moral كالخمقية  Emotional  Intellectual كاالنفعالية
 (.44،ص1996،كصادؽ حطب أبك Affection (الكجداف Cognition Conation كالكجداف

الكجدانية معتدلة حتى تدفعنا إلى القياـ بأنماط مختمفة مف ف تككف حياتنا أأنو البد مف  ترل الباحثة 
فبل نرفض العكطؼ  متطرفة تؤدم إلى خمؿ في تكازف الشخصية. ، ألنيا إذا كانتةاإليجابي ياتالسمكك

مستنيرة بالعقؿ ال. فالعاطفة غير في شدتياكميةن كال نجعميا ىي المسيطرة كالبد مف االعتداؿ كاالتزاف 
 سكاء في سمككنا مع أنفسنا أك مع اآلخريف.كنة العكاقب مجازفة غير مأم

 كجداني:ال الذكاء 3-

 :تاريخية لمحة -
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غات األكربية إلى شيشركف مف أكثر مف ألفي عاـ، كما م" في الIntelligence"الذكاء يرجع مصطمح
كربما قبؿ ذلؾ. أما في ترجع التفرقة بيف الجكانب المعرفية كاالنفعالية في الطبيعة البشرية إلى أفبلطكف 

 العصكر الحديثة فيرجع الفضؿ إلى جالتكف كىربرت سبنسر أّف قدما المصطمح لبلستخداـ العاـ.

 كالميكانيكي، كاالجتماعي المجرد : لمذكاء الثبلثي المشيكر التصنيؼ ثكرندايؾ اقترح (1926)عاـ في
 فييـ كالتحكـ كالفتيات، كالفتياف كالنساء الرجاؿ فيـ عمى القدرة بأّنو االجتماعي الذكاء رؼيعّ  حيث

دارتيـ  ىك االجتماعي الذكاء مكضكع بأفّ  كيقرر اإلنسانية العبلقات في حكمية يؤدكف بطريقة بحيث كا 
 فرد أكثر ما يككف عميو في:لذكاء ا كجد أفّ  كما .المعرفية عممياتو اإلنساف فييـ يعمؿ ، أنفسيـ البشر

 كصكابو.حدة الفيـ كسرعتو كدقتو  -1

 القدرة عمى التعمـ كالتحصيؿ في المعيد اك الجامعة. 2 -

 القدرة عمى معالجة المكاقؼ الجديدة التي تتعرض ليا الشخصية بميارة كنجاح. -3

 القدرة عمى إدراؾ العبلقات المجردة بيف األشياء. -4

كالتعامؿ معيا االستفادة مف الخبرات الماضية في مكاجية الظركؼ كالمكاقؼ كالمشكبلت  -5 
 بنجاح.

ظيار األصالة أثناء القياـ بالنشاطات المختمفة. -6 كأخيران القدرة  القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار كا 
 (. 2000،158،طو)عمى إنجاز أعماؿ ككاجبات تتصؼ بالصعكبة كالتعقيد

 ((1967عامGuilford جيمفكرد عرض حيف الشخصي الذكاء تناكؿ عيدأي  قرف ربع مف أكثر كبعد
 المحتكل أسماه المحتكل لفئات فئة جديدة إضافة احتماؿ ذكر كحينئذ العقؿ، بنية حكؿ المعدؿ نمكذجو
 .اآلخريف كسمكؾ سمككو إدراؾ الشخص مف تتطمب التي القدرات عمى يشتمؿ الذم السمككي

 فييا طرفاف كالكجداف فالمعرفة ككؿ الشخصية لنشاط دالة الذكاء أف حطب أبك اقترح (1973)عاـكفي 
 ىي فئات ثبلث مفأّنيا  الذكاء ألنكاع المبكر تصنيفنا كاف :" يقكؿ االجتماعي، الذكاء بينيما كيقع
ا السباعي تصنيفو في كأشار ثـ عاد." الكجداني االجتماعي كالذكاء كالذكاء المعرفي الذكاء  إلى أيضن
 الكعي تتضمف التي المعمكمات مع التعامؿ لؤلفراد يتيح الذكاء مف نكع أّنو كذكر االجتماعي الذكاء

 (.167،ص1996،كصادؽ )أبك حطب.المتبادؿ كالتفاعؿ كالتعاطؼ كالمعايشة باآلخريف
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 ىارفارد جامعة في النفس عمـ أستاذ Howard Gardner جاردنر ىاكرد اقترح (ـ(1983ـعاكفي 
 Interpersonal االجتماعي  الذكاء منيا كذكر .األقؿ عمى أساسيةذكاءات  سبعة كجكد

Intelligence كمشاعرىـ كدكافعيـ كمقاصدىـ أمزجة اآلخريف إدراؾ عمى القدرة " بّأنو كيعرفو 
 كالقدرة"بمعرفة الذات Intrapersonal Intelligence الشخصي الذكاء رؼعّ  كما. بينيا كالتمييز
 كدكافعو كمقاصده الداخمية بأمزجتو الفرد كعي كيتضمف المعرفة، تمؾ أساس عمى تكافقينا التصرؼ عمى

 (.12،ص2009الخاطر،.(تقديرىا كفيميا الذات تأديب عمى كالقدرة كرغباتو كاالنفعالية المزاجية كحاالتو

 الذكاء بعنكاف مقاالن  Salovey & Mayerنشر كؿ مف ماير كسالكفي  (ـ1990) كفي عاـ
 التفكير إرشاد كأىـ كظائفو االجتماعي، الذكاء مف نكع ىك االنفعالي الذكاء إلى أفّ  فيو كأشارا االنفعالي،
 .المشكبلت حؿ في تسيـ التي القدرات كتخصيص

 الذكاء الشيير االنفعالي كتابو الذكاء عف كيتب ما أفضؿ Golman جكلماف ـقدّ  (ـ1995)كفي عاـ 
 دكر لو التي كالمجاالت االنفعالي كطبيعة الذكاء( االنفعالي بالعقؿ )أسماه ما فيو تناكؿ كالذم االنفعالي،

 دكره يبرز الذم األكاديمي بالذكاء قياسنا العممية الحياة مجاالت في كتقدمو اإلنساف براعة في كدكره فييا،
 (.247،ص2001)عبده كعثماف،.التعميمية الفرد حياة في

إمكانيتو العقمية العامة التي تمكف  "بذكاء الشخص ىنى ع  عمـ النفس الحديث يي  إلى أفّ  تكصمت الباحثةكلقد 
 كتؤثر بدرجات متفاكتة في مختمؼ جكانب نشاطو العقمي. كيستمتع كؿ فرد منا بدرجة ما مف الذكاء

كبرت ىذه الدرجة أـ صغرت، فكما أّف لكؿ منا طكالن معينا فإّف لو أيضان ذكاء و أك بقدر من الكجداني
فالذكاء لو أثر كبير مف دكف شؾ في النجاح الكجداني.  الذكاءمعينان، كىكذا ال يكجد فرد معدـك عاطفيان 

 .كلكف ال يحدد شخصية اإلنساف

تنقؿ كتقمد، كىناؾ أيضان عقكؿ مصدقة كعقكؿ منكرة.  يناؾ عقكؿ فاعمة تنشئ كتبدع، كعقكؿ منفعمة:ف
ال تفكر إاّل  فالعقكؿ المصدقة شبيية بعقكؿ األطفاؿ الذيف يصدقكف كؿ ما يقاؿ ليـ. كالعقكؿ المنكرة

تفكيران سمبيان تدحض بو رأيان مف اآلراء.أما العقكؿ النّقادة ال تصدؽ كال تنكر، إال بعد أعماؿ الركية في 
، ألنيـ ال يركف مف األشياء إاّل نكاحييا الضعيفة،  األمر. إف مكقفيـ مف الحقيقة مكقؼ الدفاع ال اليجـك

تى يحمكىا، إنيـ يخافكف مف المخاطرة كال يتعكدكف كاليدرككف مف األمكر إاّل مشكبلتيا الصغيرة ح
 .السباحة إاّل في مياه الشكاطئ
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 كجداني:ال الذكاءمفيـك  4-

ا االنفعالي الذكاء عمى يطمؽ  عدده عالجت  ،كذكاء المشاعر. كقد العاطفي كالذكاء الكجداني، الذكاء أيضن
مف الدراسات كالبحكث الذكاء الكجداني مف زاكيا مختمفة قبؿ التحديد الدقيؽ لمفيكمو، كبالتالي ستعرض 

 الباحثة بعضان مف ىذه التعاريؼ الستخبلص التعريؼ المناسب:

جؿ أبأنو"معرفة مشاعرؾ ككيفية تكظيفيا مف  الكجداني الذكاء Dulwicz&Higgsدولز وهيجزفعّرؼ
كتحقيؽ األىداؼ المنتظمة، مصحكبة بالتعاطؼ كالفيـ لمشاعر اآلخريف مما يؤدم إلى تحسيف األداء، 

 .(12،ص2004،الّدردير )"عبلقة ناجحة معيـ

 المرتبطة العقمية كالكفاءات الميارات مف بمجمكعة "بأنو Mayer&Salovey ما ماير كسالكفييعّرفي
 في االنفعاالت كاستخداـ االنفعاالت دراؾإب عامة بصفة كتختص االنفعالية المعمكمات كمعالجة بتجييز
دارةك  كتنظيـ االنفعالي كالفيـ التفكير عممية تيسير  (.(Mayer&Salovey,1997pp30 االنفعاالت ا 

 كالتمييز كمعرفتيا، االنفعاالت، فيـ عمى القدرة :"بأنو  الذكاء الكجداني Goleman جكلماف يّعرؼ
 (.10،ص2000جكلماف،)بإيجابية معيا كالتعامؿ ضبطيا عمى كالقدرة بينيا،

ىك:"القدرة عمى قيادة الذات، كتطكيع العكاطؼ كالمشاعر، ىك  الذكاء الكجدانيفيرل أّف  جماؿ الديفأما 
عممية متكاصمة ال تتكقؼ عند مستكل معيف مف النمك بؿ تتطكر مع تنكع مطالب الحياة كمكاقفيا، فتزيد 
عبلقاتنا بالحياة قكةن كجماالن كتكيفان. فبالذكاء نعرؼ قيمة أنفسنا كنقّدرىا حّؽ قدرىا، كنضبط مشاعرنا 

تنا، كنفيـ اآلخريف كنقّدر عكاطفيـ كمشاعرىـ كنحسف التعامؿ معيـ، نتخمص مف الحقد كالحسد كانفعاال
يجابية كننمي في أنفسنا ركح التعاكف كالتسامح  كالعداء لزمبلئنا كجيراننا، كننظر إلى الحياة بتفاؤؿ كا 

ع في مطبات معيـ، فنتخذ قرارات صائبة كنتفاكض مع اآلخريف بحكمة كال نبكح بأسرارنا أك نق
 (.68،ص2009)جماؿ الديف،الحياة

ترل الباحثة أّف ىذه التعاريؼ أكضحت أف تطكيع مشاعرنا كانفعاالتنا كالتحكـ بيا بطريقة إيجابية في 
الذكاء ّف إالتعامؿ مع اآلخريف تساعد اإلنساف في الكصكؿ إلى أىدافو كالعيش بتفاؤؿ كنجاح.كعميو ف

 :الكجداني كما تراه الباحثة

كضبط انفعاالتو كالتحكـ فييا. كقدرتو  ،رة الفرد عمى معرفة ذاتو كاكتشاؼ جكانب القكة كالضعؼ فييا"قد
عمى تحمؿ الضغط كاإلحباط إلنجاز األعماؿ كالتفاؤؿ كالرغبة بتككيف عبلقات ناجحة مع اآلخريف 
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كض كالعمؿ بصكرة كفيميـ كالتكاصؿ معيـ، كحؿ الخبلفات كالمنازعات باستخداـ ميارتي اإلقناع كالتفا
 فاعمة مع فريؽ عمؿ مميز.

 األساس البيكلكجي كالفيزيكلكجي لمذكاء الكجداني: 5-

، أم أدرؾ كعرؼ الخطأ  :العقؿ "ىك الذم يدرؾ حقائؽ األشياء الكمية النظرية، كالمفظ مشتؽ مف عىقىؿى
 ان بكجكد الدماغ". فالعقؿ إذفالعقؿ بيذا مفيـك نفسي الـز لئلدراؾ كظيفة كمعنى، كاإلدراؾ ال يكجد إاّل 

 يرتبط ذكاء اإلنساف. المباشر بالدماغ كما يحتكيو مف إدراؾ كذكاء كتعمـ ىك مفيـك فيزيكلكجي باتصالو
فالدماغ ك اإلدراؾ  تكفر اإلدراؾ لممكقؼ ثـ سرعة االستجابة الفّعالة لمتطمبات ىذا المكقؼ. :بقدرتيف

ألم تقدـ إنساني فردم أك جماعي نحك األفضؿ. فبيا جميعان كما ينتج عنيما مف ذكاء ىي كسائؿ ىامة 
ىي مصدر استمرارنا كتفكقنا  ان يتـ البقاء كاالبتكار كتحسيف االتصاؿ البّناء مع الغير.فالدماغ كنكاتجو إذ

كعمى الرغـ مف إمكانيتيا البلمحدكدة المتكفرة لئلنساف الستغبلليما نحك  في حالة إيجابيتيا كسمبيتيا.
أّف القميؿ منيما يجرم تكظيفيما في الكاقع ،بدليؿ كثرة كتنكع المشاكؿ التي نكاجييا كؿ  الّ ،إاألفضؿ

.األمر الذم كجدنا لو تأثير  لدل آربرت آنيشتايف حيف اقترح بأّف القدرات المستخدمة مف طاقاتنا  ان يـك
 .43)،ص1986، حمداف) .((%10اإلدراكية ال تتعدل 

 عقبلف:في دماغنا  -1-5

بعد  Necrotic العقؿ المفكر أك القشرة الدماغية الجديدة أثـ نش مراكز المشاعر مف جذع الدماغ،نشأت 
كبير مككف مف لفائؼ نسيجية تشكؿ الطبقات  ميمبلييف السنيف مف التطكر، كىي عبارة عف انتفاخ بص

المشاعر فمقد كاف العميا مف المخ. كنشكء العقؿ المفكر عف العقؿ االنفعالي يكشؼ العبلقة بيف الفكر ك 
العقؿ االنفعالي مكجكدان في المخ قبؿ كجكد العقؿ المنطقي بزمف طكيؿ.يقترب ىذا التقسيـ الثنائي إلى 

ىذاف العقبلف"عاطفي كمنطقي"يقكماف معان في  يز الشائع بيف العقؿ كالقمب.يعاطفي كمنطقي مف التم
ا. فالعاطفة تغذم كتزكد العقؿ تنادة حياتناغـ دقيؽ دائمان تتضافر نظامييما المختمفيف جدان في قي

المنطقي بالمعمكمات، بينما يعمؿ العقؿ المنطقي عمى تنقية مدخبلت العقؿ العاطفي كأحيانان يعترض 
بيف العقميف في كثير مف المحظات تنسيؽ رائع، فالمشاعر ضركرية لمتفكير، لكف إذا تجاكزت  عمييا.

،  2000، جكلماف) قؼ العقؿ العاطفي كينتج العقؿ المنطقيالمشاعر ذركة التكازف، عندئذ يسكد المك 
  (.25ص
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 تشريح النكبات االنفعالية: -2-5

يتضمف تفسير عمؿ العاطفة في الجسد مف الناحية الفيزيكلكجية"النتكء المكزم أك األميجداال 
amygdala في مخ اإلنساف: 

جذع المخ بالقرب مف قاعدة الدائرة ىي تبدك عمى شكؿ لكزة تتككف مف تراكيب متداخمة تقع عمى  
الحكفية. في المخ أميجدالتاف كىي متخصصة في األمكر العاطفية، فإذا انفصمت عف بقية أجزاء المخ 

" فقد التكاصؿ Affective Blindnessتككف النتيجة عجزان ىائبلن عف تقدير األحداث العمى االنفعالي"
عالـ األعصاب لقد اكتشؼ تمتع بيا البشر فقط. ية فريدة يمع اآلخريف، فدمكع اإلنساف ىي عبلقة انفعال

Joseph Le Douex  .أف األميجداال مركز متميز كحارس عاطفي، قادر عمى تجنيد كظائؼ الدماغ
فقد بيف أف اإلشارات الحسية القادمة مف العيف أك األذف إلى المخ كالمياد ثـ تتجو عبر اتصاؿ إلى 

 .37)،ص2000،جكلماف)م العقؿ المفكرأاألميجداال كتخرج ثانية مف المياد لتستقر في القشرة الجديدة، 

  صبلحية الحكاس كفعاليتيا في نقؿ المنبيات الخارجية لممكاضيع المعنية بالذكاء: 3-5-

إّف قكة كغنى السياالت الحسية تنتج سياالت عصبية قكية ذات قدرة عالية عمى الدفع الكيمككيربائي بيف 
إّف المخ يحتكم . الخبليا. حيث تدخؿ المخ لمعالجتيا كمف ثـ تككف الشرائح اإلدراكية الذكائية المناسبة

عمى جيازيف لمذاكرة: جياز ذاكرة خاص بالكقائع العادية، كجياز خاص بالكقائع المشحكنة عاطفيان. كال 
إّف قنكات االتصاؿ بيف النتكء  .شؾ أّف كجكد جياز خاص بالذكريات االنفعالية أمر رائع لعممية التطكر

لقشرة الجديدة ىي محكر كؿ المعارؾ كاتفاقات المكزم األميجداال التراكيب الحكفية المتصمة بو كبيف ا
التعاكف بيف العقؿ كالقمب، بيف التفكير كالشعكر. ىذه الدكائر العصبية تفّسر أىمية االنفعاؿ الحاسمة 

تاحة الفرصة لمتفكير الكاضح  .40)،ص2000، جكلماف ( لفاعمية الفكر في اتخاذ قرارات حكيمة، كا 

نتخيؿ أّف لنا دماغيف أحدىما فيو  كأف جكلماف يحاكؿ أف يجعمنا لتسييؿ فيـ المكضكع كترل الباحثة:
الذكاء الحسابي، كاآلخر الذكاء العاطفي، فالدماغ العاطفي ىك الذم يتحكـ بردكد أفعالنا تجاه المثير 

دأ أسكء حاالتو يأمرنا فنغضب بسرعة كنسيء التصرؼ، كماإف تيفي  الذم يصدر مف اآلخريف، كىك
كيؼ حصؿ ذلؾ، ككيؼ لـ  اءؿقمنا الحسابي حتى نندـ بشدة عمى ما فعمنا، كنتسعنفكسنا كنفكر ب

نحسف تقدير العكاقب عمى الرغـ مف كضكحيا. إّف دماغنا العاطفي تصمو الرسالة أكالن كقبؿ الدماغ 
تبصر العكاقب الحسابي، فإذا كاف ناضجان راشدان ترؾ فسحة لعقمنا الكاعي الحسابي لتحميؿ األمكر ك 

 مف غير، يأمرنا فنفعؿ كنستجيب مباشرة متسرعان كمف ثـ اختيار رد الفعؿ المناسب، أما إذا كاف 
 في غنى عنيا كنصبح غير راضيف عف نتائج أعمالنا. نحفحساب كال تقدير، فيكرطنا في مشاكؿ 
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 خصائص كسمات األذكياء كجدانيان:6-

يرادؼ العامة بيف الذكاء ككؿ مف الفطنة كسرعة الفيـ كتكقد الذىف، ما يعني بعضيـ سرعة التعمـ 
كالقدرة عميو، عمى حيف يقصد بو آخركف اتخاذ الحيمة لحؿ مشكبلت الحياة كحسف سياسة األمكر، كمنذ 

اء صفات، فقد أقدـ العصكر كاف العمماء كاألدباء كالفبلسفة يميزكف بيف األشخاص كيجعمكف لؤلذكي
كالسؤاؿ مف ىك ف لؤلشخاص األذكياء صفات كخصائص مع اختبلفيـ عمى تعريؼ الذكاء، أاتفقكا عمى 

 الشخص الذكي كجدانيان؟

 الشخص الذكي كجدانيان: -1-6

الفمسفي:"األخبلؽ إلى نيقك ماخكس" الذم تناكؿ  أرسطكبالعكدة إلى كتاب  في العصكر القديمة: -
فيو الفضيمة، كالشخصية، كالحياة، تمثؿ التحدم الرئيسسي في دعكتو إلى إدارة حياتنا العاطفية حتى 

"أف يغضب أم إنساف، فيذا أمر سيؿ...لكف أف تغضب مف  يتسـ اإلنساف بالذكاء الكجداني فيقكؿ:
كاليدؼ المناسب كباألسمكب المناسب ....فميس باألمر  الشخص المناسب، كفي الكقت المناسب،

 (.11،ص2000، جكلماف )"السيؿ

أبك . يذكر ةالبديي عةحد الفيـ كسر  الذم يبمغ ىك اإلنساف الشخص الذكي عند العرب كالمسمميف: -
حّد الذكاء ىك  أفّ نو إذا كاف حد الفيـ كيقكؿ:" ىك العمـ بمعنى القكؿ عند سماعو، أ الجكزم الفرج بف

كالعبلمات التي يستدؿ بيا عمى عقؿ العاقؿ أم  سرعة الفيـ كحدتو، كيعتقد بو كما الفطنة كتماميا".
) المظير العاـ(: حيث يتميز بالخمؽ المعتدؿ كالبنية  األكؿ: مف حيث الصكرة:افالذكي فيي قسم

في  توبأفعالو كأقكالو كسكك :  قكاؿ(المناسبة دليؿ عمى قكة العقؿ كجكدة الفطنة.الثاني )األفعاؿ ك األ
أماكنيا البلزمة كمراقبة لمعكاقب، فبل في حركاتو  جعؿالمكاقؼ التي تتطمب السككت كخفض بصره، ك 

تستفزه نياية أك خاتمة كتراه ينظر في الفضاء متخذان األعمى ك األحمد عاقبة مف مطعـ كمشرب كممبس 
 (.332،ص1990،السيد).كقكعوكقكؿ كفعؿ، يترؾ ما يخاؼ، كيستعد لما يجكز 

في كتابو "ماىية العقؿ كمعناه" أّف العاقؿ ىك:"مف عرؼ ما ينفعو مما يضره في أمر  المحاسبييذكر 
، كيحكـ عقؿ العاقؿ إذا كاف طالبان عامبلن لما ينفعو مجانبان لما يضره، كىذا العقؿ ىك الذم سمب دنياه

 ىذا أّف العرب كالمسمميف كانكا يستدلكف عمى الذكاء كمفقمت عقكليـ. فمنو أىؿ الجنكف كالحمقى الذي
حسف تدبير -3االستجابة المبلئمة لمتنبييات المحيطة.2- المظير الخارجي لمشخص.1- مف خبلؿ:
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،  1990، السيد) األمكر الشخصية كاالجتماعية بما يتبلءـ مع المكقؼ الحالي كالتخطيط لممستقبؿ
 (.333ص

اإلنساف الرشيد يخضع عكاطفو لعقمو كقيمو، فتككف لو  الكقت الراىف:الشخص الذكي كجدانيان في  -
الحرية الكاممة في اتخاذ القرار الصحيح، كال يتسرع بؿ ينتظر حتى تنجمي الصكرة كيحصؿ عمى مزيد 

: "انظر إلى كممة ستيفف ككفيمف المعمكمات التي تكّضح المكقؼ كتكجيو لمتصرؼ السميـ.يقكؿ 
Responsibility مككنة مف مقطعيفResponse   ،أم رد الفعؿAbility  القدرة. المسؤكلية ىي

 قدرتنا عمى اختيار ردكد أفعالنا".

:"إّف ردكد األفعاؿ الناجمة عف اإلجياد منككسييمتاز الذكي عاطفيان بالسيطرة عمى غضبو، يقكؿ 
أف نعتبر ىذا نا  يمكن"، أال EQكالضغكط كاالنفجار غضبان دليؿ عمى انخفاض قيمة الذكاء العاطفي 

شرحان مبسطان كمكجزان لمحديث الشريؼ:"ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذم يممؾ نفسو عند 
 (.98،ص2009)جماؿ الديف،"الغضب

رشدنا يعبر عف كعينا بذاتنا، كيجعمنا نشجع أنفسنا عند المصائب.  م الباحثة ىك:إف  أكأخيران فإّف ر 
نتعاكف لمصمحة الجميع، نضبط أنفسنا كردكد أفعالنا حسب إرادتنا خاصةن عند الشدة، كعندىا نطمؽ 
عمى مف يتميز بيذ الصفات بالذكي كجدانيان.فاألمية العاطفية تؤدم إلى اإلخفاؽ الكظيفي فنجاح الفرد 

 عكامؿ كثيرة أىميا الذكاء الكجداني، كشخصيتو كاتزانو، كتأىيمو.إلى اج في عممو يحت

 النظريات المفّسرة لمذكاء الكجداني:7-

 :حطب أبك عند المتعددة الذكاءات نظرية -1-7

 لندف، بجامعة العميا دراستو(أثناء  1966– (1961الفترة في المعرفية بالعمميات حطب أبك اىتماـ بدأ
 في جديد لمقرر كتدريسو باستحداثو تكج كالذم ،1967 مصر بمده إلى عكدتو ّتىح االىتماـ ىذا كاستمر
 .النفس عمـ في العميا الدراسات بلبطل المعرفية العمميات

 الذكاء مف يتأّلؼ كالذم ، مرة ألكؿ الذكاءات في نمكذجو حطب أبك عرض ـ 1973 عاـ كفي 
 خرآ نمكذجان  حطب أبكـ اقترح 1978، كفي عاـ الكجداني كالذكاء االجتماعي، كالذكاء ، المعرفي
 :ىي فئات، سبع مف يتّألؼ لمذكاءات
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 ذكاء فيناؾ المختمفة، لمحكاس متخصصة بأنشطة الذكاء ىذا يرتبط :Sensory الحسي الذكاء1- 
 .سمعي كذكاء بصرم،

 كاالنتقاؿ األساسية كالحركات األفعاؿ الذكاء مف النكع ىذا يتضمف :Motor الحركي الذكاء -2
  .الحركي كاالتصاؿ الدقيقة، الحركية كالميارات التآزر حركات ككذلؾ المكاني كالمعالجة،

 تككف قد كالتي األشكاؿ، بمحتكل جيمفكرد يسميو ما كيشمؿ: Perceptual اإلدراكي الذكاء -3
نكع  مف أك لمسية، أك (الكبلـ كأصكات كاإليقاع كالمحف (مكسيقية سمعية أك) حجـ، لكف شكؿ، (بصرية

 .الحركي اإلحساس

 األصكات المقاطع أك األعداد أك األبجدية الحركؼ في ؿكيتمثّ  :Symbolic الرمزم الذكاء -4
 .التشفير عناصر مف كغيرىا المكسيقي أك التدكيف الكبلمية

 غير أك لغكية صكر في كانت سكاء كالمعاني األفكار في ؿكيتمثّ  :Semantic السيمانتي الذكاء -5
  .ذات معنى لغكيةصكر

 يتضمف ما مع تتعامؿ التي الشخصية المعمكمات عمى كيشتمؿ :Personal الشخصي الذكاء -6
 .االجتماعية بالذات كالمعمكمات الكعي

 كتشمؿ باآلخريف، الكعي تتضمف التي المعمكمات مع كيتعامؿ :Social االجتماعي الذكاء -7
دراؾ االجتماعي النفسية، كاإلدراؾ العبلقات  .األشخاص كا 

 التصنيؼ عاد إلى ـ 1983 عاـ ففي السباعي، التصنيؼ ليذا ان كثير  يرتح لـ حطب أبك أفّ  كيبدك
 :عمى التصنيؼ ىذا كيشتمؿ .كفاتو ىتح عميو استمر الذم التصنيؼ كىك كاضح، تعديؿ مع الثبلثي
المكاضيع المحايدة(، كالذكاء )العبلقات مع Impersonalالشخصي غير أك المكضكعي الذكاء

)العبلقات بيف الشخاص(،كالذكاء الشخصي)العبلقات داخؿ الشخص Interpersonal االجتماعي
 (.78،ص1996صادؽ،ك  )أبك حطبالكاحد(.

 :المتعددة الذكاءات في جاردنرل نظرية الذكاء الكجداني -2-7

 تقييميا تـ كالثاني كؿاأل الذكاءات،النكع مف أنكاع سبعة مف المتعددة الذكاءات في جاردنر نظرية تتّألؼ
 الذكاءات مف تعد األخيريف كالنكعيف بالفنكف تتّعمؽ ذكاءات التالية كالثبلث المدارس، في كنمكذج

 :ىي األنكاع كىذه .الشخصية
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 :Linguistic intelligenceالمغكم الذكاء_1

 المغة كاستعماؿ المغات، تّعمـ عمى كالمكتكبة،كالقدرة المنطكقة لمغة الفرد حساسية المغكم الذكاء يتضمف
 الّكتاب .شاعرم أك ببلغي بشكؿ النفس في يدكر ما فع التعبير عمى كالقدرة األىداؼ بعض تحقيؽ في

 .الذكاء مف النكع ىذا كبير بشكؿ يمتمككف كالخطباء كالمحامكف كالشعراء

 :Logical-mathematical intelligenceالرياضي المنطقي الذكاء_2

 الرياضية، كتنفيذالعمميات منطقينا، المشكبلت تحميؿ عمى القدرة :عمى الرياضي المنطقي الذكاء يشتمؿ
 مف النكع ىذا .المنطقي كالتفكير كاالستنتاج األنماط اكتشاؼ عمى القدرة ككذلؾ. عممينا القضايا كتحرم
 .كالتفكيرالرياضي بالعمـك غالبنا يرتبط الذكاء

 :Musical intelligenceالمكسيقي الذكاء_3

ا المكسيقية، األنماط كؽذكت كتركيب األداء، في ميارة المكسيقي الذكاء يتضمف  رؼعالت عمى القدرة كأيضن
عداد  .كاإليقاعات كالنغمات المكسيقية الدرجات كا 

 :Bodily-kinesthetic intelligenceالحركي الجسمي الذكاء_4

 عمى كالقدرة لحبللمشكبلت، منو أجزاء أك الجسـ كامؿ استخداـ إمكانية الحركي الجسمي الذكاء يستمـز
 عبلقة ذك كالطبيعي العقمي النشاط فّ أ جاردنر كيرل .الجسـ حركات لتنسيؽ العقمية القدرات استخداـ

 .الذكاء مف النكع بيذا

 :Spatial intelligenceالمكاني الذكاء_5

 المساحات المحصكرة. ككذلؾ المفتكحة، األماكف كاستعماؿ التعرؼ إمكانية عمى المكاني الذكاء يشتمؿ

 Interpersonal intelligence :االجتماعي() الشخصي بيف لذكاءا_6

 لمعمؿ لمجميع يسمح ّإنو اآلخريف، كرغبات كدكافع نكايا فيـ عمى بالقدرة يّيتـ الشخصي بيف الذكاء
 يحتاجكف كالمستشاركف السياسيكف كالقادة الديف كرجاؿ المبيعات كمندكبك المربكف .اآلخريف مع بفاعمية

 .الذكاءات ىذه مف متطكر شكؿ إلى

 Intrapersonal intelligence :الذاتي() الشخصي الذكاء_7
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 .كدكافعو كمخاكفو الفردمشاعره يقدر أف ،(الذات)سالنف فيـ عمى القدرة الذاتي الشخصي الذكاء يستمـز
 عمى قادريف نككف بحيث أنفسنا، عف اؿعّ ف عممي نمكذج نمتمؾ كأف البد جاردنر نظر كجية كمف

 .حياتنا في المعمكمات استعماؿ

 عبلقتيما كاحدة؛بسبب كقطعة معيما التعامؿ يمكف كالشخصي شخصي البيف الذكاء أف جاردنر يرل
 الذكاءات ىذه أف جاردنر كيؤكد األحياف أغمب في ببعض يرتبطاف فيما الثقافات، معظـ في المتينة
 (.12،ص2009الخاطر،.( .لبعضيا متممة فيي مستقؿ، بشكؿ تعمؿ ما نادرنا السبع

 :1997عاـ  ينظرية الذكاء الكجداني عند ماير كسالكف -3-7

كقد عّرفا الذكاء الكجداني بأنو  "ماير كسالكفيظير مصطمح الذكاء الكجداني أيضان عمى يد الباحثيف"
في التعبير كالتقدير الدقيؽ كالتنظيـ الفّعاؿ لبلنفعاالت داخؿ الفرد  "مجمكعة مف الميارات التي تسيـ

كنفسو كتجاه اآلخريف المحيطيف بو، كما أنو يتضمف القدرة عمى استخداـ المشاعر في حفز الدافعية 
استمرت جيكد الباحثيف السابقيف في البحث عف الذكاء الذاتية لمتخطيط كتحقيؽ مطالب الحياة". ك 

القدرة عمى  مذكاء الكجداني بأّنو "ل ان تعريف كضعاقدما مقاالن بعنكاف ماىية الذكاء الكجداني، ك فالكجداني 
القدرة عمى تنظيـ االنفعاالت لتدعيـ إدراؾ االنفعاالت كالقدرة عمى فيـ االنفعاالت كالمعرفة االنفعالية ك 

كالذم يتككف مف أربعة  The Ability Model of EIالترقي االنفعالي كالعقمي كسمي بنمكذج القدرة 
 أبعاد كىي:

عمى معرفة انفعاالتو، كقدرتو الفرد أم قدرة Identifying Emotionالتعرؼ عمى االنفعاالت  -1
  عمى تمييز مشاعره كمشاعر اآلخريف المحيطيف بو.

 أك Using Emotion to facilitate thoughtاستخداـ االنفعاالت في تسييؿ عممية التفكير  -2
كمعرفة  النفعاالتا، كيقصد بذلؾ قدرة الفرد عمى تكليد Assimilating emotions استيعاب االنفعاالت
 .سبب ىذه االنفعاالت

عمى فيـ االنفعاالت المعقدة كالسبلسؿ  أم القدرة :Understanding Emotionفيـ االنفعاالت  -3
 ككيفية انتقاليا مف مرحمة إلى أخرل. Chainsاالنفعالية

 قدرة الفرد عمى إدارة انفعاالتو كانفعاالت اآلخريف.:  Managing Emotionدارة االنفعاالتإ -4
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 ,Affect Emotionأك االنفعاؿ  : العاطفةىيثبلثة أقساـ  ؿ ينقسـ إلىقذكر الباحثاف السابقاف أف الع

فالذكاء .Volition Motivationالدافعية  أك،اإلرادة  Cognition Thinkingأك التفكير  المعرفة
الكجداني يتككف مف العاطفة مع المعرفة كاالنفعاؿ مع الذكاء كبالتالي الذكاء الكجداني ىك القدرة عمى 
استخداـ انفعاالتنا في مساعدتنا عمى حؿ مشاكمنا، كالقدرة عمى أف نعيش حياة أكثر فاعمية، فالرأس 

كجداني أطمؽ عميو مقياس الذكاء لقياس الذكاء ال قاـ الباحثاف بإعداد مقياسو تعمؿ مع القمب. ثـ 
 ,Mayer&Salovey). ( يقيس اإلدراؾ كالفيـ كالمساعدة كاإلدارة MEISالكجداني متعدد العكامؿ ) 

1997, pp33-34.) 

 جداني عند دانييؿ جكلماف:ك نظرية الذكاء ال -4-7

الذكاء الكجداني بأنو ـ قاـ دانييؿ جكلماف بتأليؼ كتاب عف الذكاء الكجداني حيث عّرؼ 1998في عاـ 
القدرة عمى معرفة مشاعرنا كمشاعر اآلخريف، كحفز دكافعنا كمعالجة انفعاالتنا جيدان داخؿ أنفسنا كفي 

 :كىي االنفعالي لمذكاء أساسية مككنات خمس كجكد إلى جكلماف أشارك  عبلقاتنا مع اآلخريف،

 كعي بو كيقصد :Self-awareness االنفعالية( )المعرفةالذاتية  كالمشاعر باالنفعاالت الكعي -1
 كلدي كاالنفعاالت كالمشاعر باألفكارالكعي كىذا ىي، كما المزاجية كحالتو الشخصية بانفعاالتو الفرد
ط النفس. كضب االنفعاؿ في التحكـ عمى القدرة الفرد لدل

 المدخبلت فييا تترجـ أك تحكؿ المعرفية التي  العممية" ىي االنفعالية المعرفة بأف:كرشكاف عيسى كيذكر
 إلى يشير حيث المعني اىذ عف كثيرنا االنفعالي اإلدراؾ يختمؼ كال معنى ذات خبرات إلى الحسية
 ."باآلخريف كالخاصة الذاتية الكجدانية كاإلشارات المعمكمات كتفسير ترميز فييا يتـ التي المعرفية العممية

 (.8،ص2006)عيسى كرشكاف،

 كالخاصة الذاتية إدراؾ االنفعاالت عمى الفرد قدرة يعكس بأنو المككف ىذا كماير سكلفام مف كبل كيصؼ
 غير الرسائؿ كفي اآلخريف كجكه عمى التي تبدك االنفعاالت معرفة في الكفاءة ذلؾ كيتضمف باآلخريف
االنفعالية  كالتعبيرات المفظية غير الرسائؿ إدراؾ البعد ىذا يتضمف عامة كبصفة.عنيـ الصادرة المفظية
 & Mayer)اآلخريف مع الممكنة االتصاؿ قنكات ككؿ الصكت نبرة كفي الكجو عمى تظير التي

Salovey،199786،ص.) 

 ىذه كراء يككف الذم ما كمعرفة إدراؾ تعني :Emotional management االنفعاالت إدارة -2
 " نفسؾ عرؼا " سقراط قكؿ يؤكد ما كىذا كالحزف، كالغضب كالمخاكؼ القمؽ معالجة ككيفية المشاعر
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 بأفكاره كالكعي كفيميا بمشاعره الكعي عمى قدرة لديو الذم فالشخص الشفاء، مفتاح ىي المعرفة ككأف
 السيطرة يستطيع كي كمراقبتيا أفكاره كمبلحظة كتفحصيا مشاعره إلى االنتباه عمى قدرة لديو تككف عنيا
 .األفعاؿ عمى يسيطر كبالتالي االنفعاؿ، عمى

 لخدمة كاالنفعاالت العكاطؼ تكجيو Self- motivation :(الذاتي التحفيز (االنفعاالت تنظيـ -3
 تأجيؿ بمعنى .أفعاؿ إلى تتحكؿ أف قبؿ عمييا كالسيطرة منتجة، بطريقة االنفعاالت كاستخداـ اليدؼ
ا كاف انفعاالتو دفة يممؾ أف الشخص استطاع كمما فإنو كلذلؾ االندفاعات، ككبح اإلشباع  يتحمى حكيمن
 النجاح كيحقؽ جماعتو أمر يتكلى أف المرء خبلليا مف يستطيع إيمانية خصائص كىي كالتفيـ، بالصبر

 .كعبلقاتو عممو في

 كاالىتماـ اآلخريف مشاعر تجاه الحساسية بيا كيقصد :Empathyؼكالتعاط الكجدانية المشاركة -4
 األشياء، تجاه مشاعرىـ عف التعبير في الناس بيف االختبلؼ كتقدير االعتبار في ككضعيـ كتفيميـ بيـ

 الضارة كعكاقبو الغضب كتخفؼ كاإليجابية السمبية المشاعر بيف التكازف عمؿ في تسيـ بدكرىا كالتي
 .كباآلخريف بالشخص

 الشخص قدرة: Social skills (االجتماعية الميارات) المتبادلة الشخصية العبلقات معالجة فف_5
دارة تنظيـ عمى  يحقؽ الذم السميـ االجتماعي النسيج كتحقيؽ اآلخريف مع التعامؿ في انفعاالتو كا 

 (.60،ص2000)جكلماف، .الفعاؿ المنتج كالعمؿ التعاكف إلى كيدفع النفسية الصحة

 نظرية ىارمس لمذكاءات المتعددة: -5-7

 قائمة لقياس الذكاءات الثمانية في ضكء النظريات السابقة كىي: Harms,1998 دّ أع

كيتضمف الحساسية لممعاني كنكع الكممة كمدلكالتيا، أم استيعاب  :Lingusticinالمغكمالذكاء 1- 
 .Verbalمعاني الكممات كالتحميؿ المغكم كيطمؽ عمى ىذا الذكاء المفظي 

العبلقات المجردة كتقديرىا مف تحميؿ  استخداـ: Logical-Mathالذكاء المنطقي الرياضي 2- 
 كتركيب كغيرىا مف العمميات الحسابية.

كمعالجة  ببراعة،القدرة عمى استخداـ الجسـ  :Body kinestheticالذكاء الجسمي الحركي 3- 
 المكضكعات اليدكية بميارة لمتعبير عف األفكار كالمشاعر.
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القدرة عمى إدراؾ المعمكمات البصرية كالمكانية كالتفكير في حركة  :Spatialلذكاء المكانيا4- 
 ؤللكاف كالخطكط كاألشكاؿ كالفراغ كالعبلقات بينيا.كمكاضع األشياء، الفراغ، الحساسية ل

القدرة عمى فيـ اآلخريف  :Interpersonal )الذكاء االجتماعي( العبلقات مع اآلخريف الذكاء في5- 
 كالعبلقات االجتماعية، كفيـ مشاعر االخريف كالتمييز بينيا كالتعامؿ مع اآلخريف بفاعمية.

القدرة عمى الكعي كالتعبير عف المشاعر المختمفة كالحساسية Intrapersonal :الذكاء الشخصي6- 
لمذات، الضبط الذاتي كاالحتراـ الذاتي. يعمؿ ىذا الذكاء كمؤكسسة مركزية لمذكاءات تمكف األفراد مف 

 أف يعرفكا قدراتيـ ككيفية استخداميا نحك األفضؿ.

-Gardner, 1998, pp21) الطبيعيةلمظاىر الككف  : الحساسية Naturalistالذكاء الطبيعي7-
23.) 

كيجب أف نتذكر أيضان أّف تعدد كجيات النظر حكؿ مكضكع الذكاء الكجداني اليشير إلى الضعؼ، 
كلكنو يدؿ عمى النشاط كاالىتماـ مف قبؿ الباحثة حكؿ دراسة ىذا المكضكع كاليدؿ عمى زعزعة كصدؽ 

نما كما قاؿ استيرنبرج كمعاكنكه في بعض  المجاالت، يبدك أنو كاف لدييا عدسات ذات عدد مقاييس، كا 
كبير مف األلكاف، أم تختمؼ أكجو النظر كالرؤل حكؿ دراسة الظاىرة، كعمى الرغـ مف ذلؾ فإّف الذكاء 

لـ يتيدد أك يشكه بكجكد النظريات المتعددة، كأّف تمؾ النظريات تشير إلى   IQالمعرفي)التقميدم(
معرفي بصكرة تزيد معرفتنا التطبيقية لتحديد نسبة الذكاء المعرفي عمى استمرارية النقاش حكؿ الذكاء ال

مدل كاسع مف العينات كفي كثير مف المجاالت، ما يشير إلى أّف الذكاء الكجداني في طكر النمك سكؼ 
 يتبع منحنى مشابو لمذكاء المعرفي حيث تتعدد نماذجو كنظرياتو.

 تعقيب عمى نظريات الذكاء الكجداني: 

نرل أّف أصحاب نظرية الذكاء الكجداني يتنبأكف بأّف األفراد األذكياء كجدانيان عادةن ماينشؤكف في إذان 
بيئات متكافقة اجتماعيان كلدييـ القدرة عمى عمى تككيف انفعاالتيـ بفعالية)متفائميف بشكؿ كاقعي كمقدريف 

ة الجيدة، كلدييـ القدرة عمى لمآلخريف(، كما أنيـ غير دفاعييف، كيختاركف نماذج األدكار الكجداني
كيطكركف معارفيـ كخبراتيـ في مجاالت كجدانية معينة مثؿ القيادة أك  التكاصؿ كعمى مناقشة المشاعر.

 المشاعر األخبلقية أك حؿ مشكمة اجتماعية.
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لؾ ترل الباحثة كما يرل الكثير مف الباحثيف أّف الذكاء الكجداني ميـ في الحياة اليكمية العامة ذكل
الخاصة في ككنو يشكؿ استعدادان رئيسيان أكقدرة مسيطرة تؤثر بقكة عمى حمؿ قدراتنا األخرل، كما ترجع ك 

 أىميتو األخرل أيضان إلى ككنو فنان مف فنكف إدارة االنفعاالت.

 :الذكاء الكجداني مف منظكر الشريعة اإلسبلمية 8-

وا نِْعَمَة اللَِّو ََل ُتْحُصوَىا ِإنَّ اللََّو َلَغُفوٌر َرِحيمٌ  ):" "تعالى اهلل قاؿ (. ككاف مف أجؿ 18 النحؿ:(َوِإْن تَ ُعدُّ

ما أنعـ بو عميو، أف كىبو العقؿ دكف سائر المخمكقات ليستخدمو فيما خمؽ فيعتبر في ذاتو، كفي ما 
َوِفي َأنْ ُفِسُكْم : " قاؿ تعالىخمؽ اهلل سبحانو كتعالى فيتعّرؼ عمى قدرة الخالؽ، فيّقر لو بالربكبية كحده، 

نا اهلل سبحانو كتعالى أف نفكر كنعمؿ عقمنا في كؿ ما يدكر لقد دعا . (21 الذاريات:") َأَفََل تُ ْبِصُرونَ 

كأف  ال تفكيران سطحيان، فنتصرؼ بعقؿ كحكمة ناجمة عف تفكير عميؽ. ،تفكر كتدبر كتأمؿ، حكلنا 
عقمو كيسخره في دنياه كآخرتو، فكاف في تقدـ المجتمع كرفاىيتو كازدىاره بفضؿ ما عند  اإلنساف يستثمر

كأصبحت الطاقات العقمية ىي أىـ المكراد  أبنائو مف أنكاع الذكاء الحاذؽ، كالقدرات العقمية المتنكعة،
 (.13ص،1997،)عدس البشرية التي تستثمرىا الشعكب في تقدـ مجتمعاتيا

 :في القرآف الكريـالذكاء الكجداني  -1-8

القرآف الكريـ يدعكنا إلى التفكر كالتدبر، بدءان مف خمؽ السمكات كاألرض، كىي قيمة التفكر كالتأمؿ حتى 
دراؾ  خمؽ اإلنساف، كخمؽ ما حكلنا مف أشياء ليزداد إيمانان، كيمتزج العمـ بالعمؿ. كحفظ القرآف الكريـ كا 

يـ كأدباءىـ ئرحمة متقدمة مف الذكاء، بؿ نجد كبار أذكياء العرب كعممامافيو، يكصؿ اإلنساف إلى م
يحفظكف القرآف الكريـ منذ الصغر ألنو القاعدة اليامة التي تكسع الفكر كاإلدراؾ، فحفظ القرآف الكريـ 

 يؤدم إلى تنمية الذكاء بدرجات مرتفعة.

يفرؽ اهلل تعالى بيف المفكريف كالمستخدميف عقكليـ، كبيف غيرىـ ممف ال يستخدمكف تمؾ النعـ، 1- 
ُقْل ََل َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّو َوََل َأْعَلُم اْلغَْيَب َوََل َأُقوُل َلُكْم ِإنّْي َمَلٌك  :"فيقكؿ الحؽ عزكجؿ

ُروَن   (.50 األنعاـ:)" ِإْن َأتَِّبُع ِإَلَّ َما يُوَحى ِإَليَّ ُقْل َىْل َيْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َأَفََل تَ تَ َفكَّ

َماَواِت  ":كجؿقكلو عزّ يات التي تحث عمى التفكير كالتأمؿ: كمف اآل2-   ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِفي السَّ

 (.101 يكنس:) "َواْْلَْرِض َوَما تُ ْغِني اْْلَيَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَ ْوٍم ََل يُ ْؤِمُنونَ 
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يَّْئُة اْدَفْع بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن الميف في التعامؿ مع الناس: قكلو عّزكجؿ:" 3-  َوََل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوََل السَّ

َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َوِليّّ َحِميٌم  َنَك َوبَ ي ْ  (.34فصمت:" )فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ

إّف أسكأ عقاب لئلنساف المنافؽ ىك تجميد منابع العاطفة كاإلدراؾ، فيصبح اإلنساف بمستكل الحيكاف  -4
َخَتَم اللَُّو َعَلى قُ ُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَصارِِىْم ال يدرؾ كال يتفكر كاليبصر كقكلو عّزكجؿ:" 

 (.335ص،1990،)السيد. (7")البقرة: ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

قاؿ رسكؿ صمى اهلل عميو عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو أنو قاؿ:  القمكب: إلىإدخاؿ السركر 5-
 القيامة" يـك :"مف لقي أخاه بما يحب اهلل ليسره بذلؾ سره اهللكسمـ

أمثمة كبرل تعبر عف أىمية الرشد كحسف التصرؼ بغض النظر عف درجة الذكاء  القرآف الكريـكفي 

ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم َأْمَواَلُهمْ  "كمستكل التعّمـ: كفي أنو الصؼ . (6 " )النساء : فَِإْن َآَنْسُتْم ِمن ْ

رَب ُُّهْم  ُأرِيَد ِبَمْن ِفي اْْلَْرِض َأْم َأرَاَد ِبِهمَوَأنَّا ََل نَْدِري َأَشرّّ  " المقابؿ لمرشد الغي كالشر كاالنحراؼ

(. فمـ نجد أبمغ مف كصؼ الذكاء الكجداني مف 78،ص2009جماؿ الديف،.)(3" )الجف: َرَشًدا 

َآَمُنوا  الَِّذينَ القرآف الكريـ الذم أّقر فيو اهلل عّز كجؿ بأّف االستقرار كاالتزاف العاطفي يكمف في ذكر اهلل" 

في حيف أّف االبتعاد عف (. 28")الرعد:َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر اللَِّو َأََل ِبذِْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب 

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه  ذكره كاالمتثاؿ ألكامره يؤدم بنا إلى الضنؾ"

 (.124")طو:يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى 

يذكر أبك حطب كبلمان في ىذا الصدد، يقكؿ :"الحكمة ىي قدرات اإلنسانية التي تتكازل فييا المعرفة 
 المفظ في عشريف مكضعان مف كتاب اهلل".كالكجداف كالعقؿ، الحكمة مف ألفاظ القرآف الكريـ، كرد 

ًرا َكِثيًرا َوَما :" ذلؾ قكؿ اهلل تعالىكمف  يُ ْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُ ْؤَت اْلِحْكَمَة فَ َقْد ُأوِتَي َخي ْ

ُر ِإَلَّ ُأوُلو اْْلَْلَباِب  باألزىر إلى كيشير إلى تعريؼ مجمع البحكث اإلسبلمية  .(269".)البقرة يَذَّكَّ

:"إصابة الحؽ في قكؿ أك فعؿ أك رأم، كىي مف الممكات النفسية التي يمنحيا اهلل ة بأنياكممة الحكم
كينكه إلى أف كممة الحكمة لـ تظير في المغة اإلنجميزية إال حكالي  سبحانو كتعالى مف ىك أىؿ ليا".

حكـ حكمان صحيحان عمى األمكر ، كيكرد معجـ أكسفكرد معنى المفظ" بأنو القدرة عمى الم1000عام
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المرتبطة بالحياة كالسمكؾ. كصحة الحكـ عند االختيار لمكسائؿ كالغايات، كبمعنى أقؿ تحديدان يعني 
 .(421ص،1996،صادؽ ك أبكحطب )"اإلحساس الصائب كخاصة في األمكر العممية

 اإلسبلمي:الذكاء الكجداني في التراث  -2-8

ىػ(عصره حيف يقرر كجكد فردية في الذكاء كيقكؿ:"إف العقبلء  597-510عاـ) ابف الجكزميسبؽ 
كقد جمع كتابان  يتفاكتكف في مكىبة العقؿ، كيتباينكف في التحصيؿ كما يتقبمكف مف التجارب كالعمـ".

كامبلن عف أخبار األذكياء الذيف قكيت فطنتيـ كتكقد ذكائيـ كعرض فيو أنماط السمكؾ الذكي فيقكؿ:"كما 
لشجعاف تعمـ الشجاعة، فأف سماع أخبار األذكياء يمقح ألباب السامعيف، إذا كاف فييـ نكع أّف أخبار ا

استعداد لنيؿ تمؾ الدرجة، ألنو إذا كاف قد ثبت أّف رؤية العاقؿ كمخالطتو تفيد ذا المب فسماع أخباره مف 
  (.336ص،1990،السيد )تقـك مقاـ رؤيتو"

الطرؽ المذككرة عند حصكؿ خمؽ مخصكص في الباطف فقد يمكننا :"إّنا إذا عرفنا شيئان مف يقكؿ الرازم
أف نستدؿ بحصكؿ ذلؾ الخمؽ عمى خمؽ آخر، كمثالو :أّنا إذا عرفنا ككف اإلنساف سريع الغضب في 

 (.256ص،1967،كيؼس )"كؿ شيء عرفنا أنو ال يككف تاـ الفكر في األمكر

رحمو اهلل تحت عنكاف: عنصر اليياـ كالحناف في طبيعة اإلنساف،  الحسف الندكم كيقكؿ األستاذ أب
"إّف اإلنساف ليس عقبلن مجردان، كال كائنان جامدان يخضع لقانكف أك  كأثرىما في الحياة كمرتبتيما مف الديف.

يماف كعاطفة، كطاعة كخضكع كىياـ  ، إّف اإلنساف عقؿ كقمب، كا  إدارة قاصرة، أك يسير عمى خط مرسـك
بداعو، كسر تفانيو كتضحيتو، ككلع ، كفي ذلؾ سر عظمتو كشرفو ككرامتو كفي ذلؾ سر قكتو كعبقريتو كا 

كبذلؾ استطاع أف يتغمب عمى كؿ معضمة كمشكمة كأف يصنع العجائب كالخكراؽ، كاستحؽ أف يحمؿ 
و، كيطيع أمانة اهلل. إّف صمة ىذا اإلنساف بربو ليست صمة قانكنية فحسب، يقـك بكاجباتو كيدفع ضرائب

أكامره، إنما ىي صمة حب كعاطفة كذلؾ، صمة البد أف يرافقيا كيقترف بيا كيتحكـ فييا حناف كشكؽ 

" )البقرة  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّا ِللَّوِ  كىياـ كلكعة، كالديف يدعك إليو كيغذيو كيقكيو. قاؿ تعالى:"
 (.3،ص2009،الخاطر()165

 :كالمينة الكجداني الذكاء 9-

 الذكاء بيف عبلقة كجكد إلى كاالنفعاالت الذكاء بمكضكع الميتميف أكساط بيف ان اتفاق ىناؾ أفّ  يبدك
 النجاح تحقيؽ يضمف ال بمفرده العاـ الذكاءأّف  الثابت كمف العممية، الحياة في األفراد كنجاح االنفعالي
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ّنما  بيف تناغـ إحداث إلى المزيج ىذا يؤدم بحيث كالمشاعر ؿالتعقّ  مف مزيج تكفر إلى الفرد يحتاج كا 
 .المختمفة الحياة مجاالت في الفرد نجاح خبلليا مف ؽيتحقّ  كالتي كالتفكير االنفعاالت

 بالمعنى المجرد الذكاء إلى فقط إرجاعيا يمكف ال العامميف بعض بيا يتصؼ التي المينية الكفاءة فّ إ
 .لدييـ تكفرىا ثبت كاالنفعاالت بالمشاعر ؽتتعمّ  كميارات صفات ىناؾ إفّ  بؿ لمذكاء التقميدم

 ناجحيف بالضركرة يككنكف ال دراستيـ أثناء يتفكقكف مف فّ أ لمجميع المعركؼ مف :"جكلماف يقكؿ
 حياتيـ في ليس كيفشمكف يتعثركف عالينا ذكائيـ معامؿ يككف ممف فكثير الحياة خضـ في كمتفكقيف
 .(7ص، 2000)جكلماف، عمميـ مجاؿ كفي بؿ فقط باآلخريف كعبلقتيـ األسرية

 كيكلد حكلنا مف العالـ إلى نظرتنا طريقة كمف تفكيرنا أنماط مف نغير كيؼ منايعمّ  االنفعالي الذكاء فّ إ
 نستطيع كلكننا عكاطفنا، نقرر أف نستطيع ال إّننا اآلخريف، كتجاه الذات تجاه إيجابية مشاعر أنفسنا في
 نحب كمتى نقمؽ كمتى نخاؼ كمتى نغضب متى ررنق أف  نستطيع ال فنحف حياليا، نفعؿ ماذا نقرر أف

  . بحكال كالقمؽ كالخكؼ الغضب مع نتعامؿ كيؼ ررقن أف نستطيع كلكننا

 مف كتمكنو فعالة بطريقة عنيا كالتعبير كانفعاالتو مشاعره إدارة عمى القادر الفرد ىك انفعالينا الذكي فالفرد
 مف الكثير أفّ  إلى أشارت الدراسات مف العديد أفّ  انكيماف كيذكر" . معيـ كالتفاعؿ اآلخريف مع التكاصؿ
 قدرتيـ كعدـ لدييـ االنفعالي الذكاء معدؿ تدني فشميـ سبب ككاف فشمكا، الكاعدة المؤىبلت ذكم الشباف
 أك فنية ان أسباب منيا أكثر عاطفية أسباب عف ينشأ ما غالبنا فالفشؿ اآلخريف، مع التكاصؿ عمى
 .27)،ص2004)خكالدة،.مينية

 عمى كيؤكد الحياة، في لمنجاح الكجدانية كالكفاءات بالقدرات الشخص تحمي أىمية" إلى جكلماف كيشير
 بصكرة اآلخريف مشاعر مع كيتفاعمكف كيتفيمكف الخاصةجيدنا، مشاعرىـ يعرفكف الذيف األشخاص أف

  ة".الميني حياتيـان كخصكص الحياة، مجاالت كؿ في يتميزكف الذيف أكلئؾ ىـ جيدة

 كعيو عمى قدرتو في تتجمى الكجدانية، القدرات مف بمجمكعة الفرد يتحمى أف الميني النجاح كيتطمب"
 كقراءتو بذكاء، الكجدانية حياتو إدارة عمى قدرتو في أم كنزعاتو، نزكاتو في كالتحكـ كانفعاالتو، بمشاعره
 (.86ص،2000جكلماف،")جكلماف معيـ عبلقتو في بمركنة معيا كالتفاعؿ اآلخريف، لمشاعر

 :الكجدانيأىمية الذكاء  10-
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 كالعمـ كمتطكرة، متجددة فيي لممعرفة حدّ  ال ك كاالكتشاؼ، لمبحث خصب مجاؿ البشرية النفس فّ إ
 كالمشاعر العكاطؼ عمى أيجريت التي الدراسات أظيرت كقد .بعض عمى بعضيا يبنى لبنات

 الميارات ىذه امتبلكيا، في األفراد يتفاكت انفعالية كقدرات ميارات ىناؾ أف اإلنسانية كاالنفعاالت
 كبناؤىا اكتسابيا باإلمكاف كقدرات ميارات كىي كاجتماعينا، نفسينا األفراد سمكؾ في تؤثر كالقدرات
 أخذ ما إذا الحياة شؤكف جميع في األفضؿ إلى الكصكؿ الفرد بإمكاف كأف كالممارسة، بالتعمـ كتنميتيا

 مف الغرب في المعاصركف النفس عمماء إليو يشير ما إفّ .كاالنفعاالت المشاعر كأثر دكر اعتباره في
 يتكقؼ ال الفرد نجاحف الحياة، جكانب كافة في األفراد سمككيات في كأثرىا كاالنفعاالت لممشاعر أىمية
ا االنفعالي الذكاء عمى بؿ ( EQ ) األكاديمي عمى الذكاء فقط .كيتبيف أىمية الذكاء  ( IQ )أيضن

 :الكجداني بما يمي

 ، مما يشعرؾ بالرضا كاالطمئناف.العكاطؼ كالقيـاالنسجاـ بيف 1-

 اتخاذ القرارات الحياتية بطريقة أفضؿ.2-

 الصحة الجسدية كالنفسية.3-

يجاد الدافعية الذاتية لعمؿ ما تريد. النفسالقدرة عمى تحفيز 4-  كا 

 .لنجاح الكظيفيكا فعالية في العمؿ مف خبلؿ الفريؽال5-

تككيف العبلقات كالصداقات التي تريدىا، كتككف أكثر إقناعان كتأثيران ،  امتبلؾ حياة زكجية أكثر سعادة6-
 (.4،ص2009،الخاطر). في اآلخريف

 الكجداني:التعقيب عمى اإلطار النظرم لمذكاء 

فة صيتضمف مجمكعة مف القدرات تسيـ ب يكصؼ الذكاء الكجداني بأنو نكع مف أنكاع الذكاء المعيكد،
عامة في التفكير المنطقي، كترتبط بالقدرة العقمية العامة، كيعتبر مف العمميات النفسية األكثر تعقيدان، 

شابو كثيران مع نمك كتطكر القدرات كمف المتفرض أنيا تنمك كتتطكر بتطكر العمر كالخبرة بطريقة تت
العقمية المكتسبة، كأساس الذكاء الكجداني يتمثؿ في الكعي الذم يتككف كينمك في مرحمة الطفكلة، 
كالمستكل الثاني يتمثؿ في تحضير كمعالجة المعمكمات االنفعالية التي تشمؿ عمى القدرة عمى تكفيؽ 

كل الثالث يصبح الفرد أكثر قدرة عمى فيـ االنفعاالت الخبرات االنفعالية كالكعي العاـ، كفي المست
كاالستدالؿ عمييا، كالذم يتضمف كيؼ تنمك كتتطكر االنفعاالت، كالمستكل األخير يتضمف أعمى 
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درجات القدرة االنفعالية، مف حيث مستكل النمك كالتي تتمثؿ في القدرة عمى تنظيـ االنفعاالت مثؿ تيدئة 
 ؿ الفرد كداخؿ اآلخريف.المشاعر الغضب كالقمؽ داخ

كمف أجؿ تكضيح كتفسير الذكاء الكجداني كماىيتو كمراحمو، فقد تحدثت الباحثة عف الذكاء الكجداني 
كبركزه في ميداف عمـ النفس عمى يد ماير كسالكفي كنظريات أخرل، كتحدثت الباحثة عف الذكاء 

 ي في الحياة.الكجداني مف منظكر اإلسبلـ كأخيران عف أىمية الذكاء الكجدان
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 الرضا الكظيفي:ثانيان:

يعتبر العنصر البشرم الدعامة الرئيسية لنجاح المنظمات كتحقيؽ أىدافيا، لذلؾ البد مف زيادة االىتماـ 
بو، كالعمؿ عمى إرضائو كتحقيؽ أىدافو. كمف ىنا جاء االىتماـ بمفيـك الرضا الكظيفي. حيث يعتير 

الكظيفي مف أىـ االتجاىات المتعمقة بالعمؿ، كلذا قاـ العديد مف الباحثيف كالكتاب  الكثيركف الرضا
بدراستو باستمرار كاليزاؿ يحظى باالىتماـ. كضعت الباحثة في اإلطار النظرم مفاىيـ الرضا الكظيفي 

عنيا، كالعكامؿ التي ترتبط بحدكثو كفكائده ، كما صنفت نظريات الدكافع في الرضا الكظيفي كتحدثت 
 كفي نياية الفصؿ تحدثت عف اإلرشادات التي تتعمؽ بتحسيف الرضا الكظيفي.

 المقدمة:1- 

، فيك ذك قكة عظيمة بالنسبة لؤلفراد كما ىك كذلؾ بالنسبة تطكرىالمعمؿ دكر ىاـ في استمرار الحياة ك 
في ففسي كاالجتماعي، كتحقيؽ تكافقيـ الن يـلؤلفراد كسيمة رئيسية إلشباع حاجات كلممجتمعات كاألمـ، في

العمؿ يقضكف معظـ أكقاتيـ، كيحققكف ذكاتيـ، كيشعركف بقيمتيـ كأىميتيـ كيشارككف في صناعة 
كف أك يتكاسمكف، يتنازعكف كيختمفكف، القرارات الخاصة بعمميـ كيسيمكف في تنفيذ تمؾ القرارات، فيجدّ 

 (.14،ص1999،عكاشة)يحبكف أعماليـ فيخمصكف ليا أك يرفضكنيا فبل ينجزكف

، فلـ يكجو سكل قدر ضيئؿ مف االىتماـ،عبر التاريخ اإلنساني لمكضكع الرضا الميني لدل العاممي
كذلؾ عمى الرغـ مف أىمية الرضا الميني بالنسبة لؤلفراد، فرضا الفرد عف عممو يعد األساس لتحقيؽ 

في العمؿ كالعمؿ محكر الرضا النفسي بكجو عاـ لديو، كذلؾ ألّف الرضا الكظيفي يرتبط بالنجاح 
المكانة، كيربطو بالمجتمع، كيجد فيو  وجكىرم، كمجاؿ حيكم في حياة اإلنساف، ألنو المظير الذم يعطي

فرصة كبيرة لمتعبير عف ميكلو كاستعدادتو كقدراتو كطمكحاتو، كيتحقؽ ذلؾ إذا كاف االىتماـ بالعنصر 
 (.211ص،1994،المشعاف) اإلنساني

مة الكظائؼ ءى مؤسسة أك ىيئة أف تقـك بتدريب العامميف فييا كالتأكد مف مبليتطمب األمر مف كؿ 
كاألعماؿ التي يشغمكنيا مما يحفزىـ عمى اإلنجاز كالشعكر بالرضا الميني نحك ىذه األعماؿ، كيرل 

اإلنجاز ماىك إاّل القكة التي تدفع العامؿ إلى األماـ لتجكيد  إلىعمماء النفس الصناعي أف الدافع 
قياـ بعممو عمى الكجو األكمؿ مف جية، يبنما يحدد السيف أدائو، إّف القدرة كالميارة ىي المؤشر عمى كتح

 (.188ص،1999،الطكيؿ)لنا الحافز صحة كسبلمة أداء العامؿ مف جية أخرل
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 مف البد لذلؾ ألىدافيا، كتحقيقيا المنظمات لنجاح الرئيسية الدعامة البشرم العنصر أفّ  كترل الباحثة
 الفرد أف خاصة حاالت في ساد االعتقاد كقد أىدافو، كتحقيؽ إرضائو عمى كالعمؿ بو، االىتماـ زيادة
 ذلؾ عمى ترتب كقد يشغميا، التي كظيفتو عف رضاه أكعدـ رضاه عف النظر بغض العمؿ عمى مجبر
 أداء في الممحكظ االنخفاض حدث كبالتالي الحككمية، المنظمات في البشرم كخاصة العنصر إىماؿ

 عف المشكمة،كذلؾ ليذه حؿ عف البحث الضركرم مف أصبح كلذلؾ الحككمية، المنظمات العامميف في
 العامميف. رضا مستكل تحسيف كىك كاحد طريؽ

 مفيـك الرضا الكظيفي:2-

 الرضا الكظيفي في التراث اإلسبلمي: مفهىم1-2- 

 اهلل تعالىفي الحديث أف ك الرضا ثمرة الجيد في الدنيا، كىك أعمى مقامات المقربيف كمنتيى اإلحساف، 
كالدعاء ال يخرج صاحبو عف مقاـ الرضا، إاّل إذا كاف قائمان عمى  يتجمى لممؤمنيف فيقكلكف:" رضاؾ".

مى عدـ الرضا. كالقكاعد االعتراض عمى قضاء أك تقدير اهلل سبحانو كتعالى ألنو بذلؾ يككف دليبلن ع
نما  الشرعية ىي أساس تحديد مجاالت الرضا كمف ثـ فإّف معيار تحقيؽ الرضا ليس ذاتيان مطمقان، كا 
يحدده الشرع كيربط بينو كبيف الكسيمة أك السبيؿ..كلذا كاف الرضا بالمنكر معصية كالرضا بالعسر لما 

َوَلَسْوَف مخاطبان نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ:" يتكقع مف اليسر أمران تعبديان. يقكؿ اهلل في كتابو 

   (.5")سكرة الضحى:يُ ْعِطيَك رَبَُّك فَ تَ ْرَضى 

، كتحقيؽ الرضا مسبؽه  أّف الرضا مف ثمار الحب ك كطبعان ىناؾ تدرجه  رضي اهلل عنو اإلماـ الغزالييرل 
الرضا كقد ر،السرك ،المرح ، رحالف، االرتياح، االستبشار، الجذب كاالبتياج يككف عمى الشكؿ التالي:

  .برضا اإلنساف عف نفسو كربو يطمئف ليكمو كحاضره ارتبط السركر كالفرح بالرضا كاليقيف.

كالرضا الكظيفي  يجعؿ اإلنساف نشطان مرتاحان في حياتو اليكمية. ألنونعمة كفضؿ مف اهلل تعالى الرضا ف

نما بامتثاؿ أكامره في العمؿ كمعاممة الناس. َوَأمَّا ِإَذا َما ابْ َتََلُه  ":قاؿ تعالىليس بكثرة الرزؽ كال بقمتو كا 

 (. 16" )الفجر:فَ َقَدَر َعَلْيِو ِرْزَقُو فَ يَ ُقوُل رَبّْي َأَىاَننِ 

نما  كالرضا المتبادؿ بيف الخالؽ كالمخمكؽ ىك الفكز العظيـ كىما ليسا أمريف متضاديف أك منفصميف، كا 
 قاؿ تعالى:تقـك العبلقة بينيما عمى أساس أف أحدىما مكجب لآلخر كتحقيقيما قمة المقامات. 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  "  (119 :دة)المائ "َرِضَي اللَُّو َعن ْ
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ُهْم َوَرُضوا َعْنوُ "  .218)،ص1994،المشعاف) (100:" )التكبةالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُىْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّو َعن ْ

ترل الباحثة أف مفيكـ الرضا قديـ في تراثنا اإلسبلمي كبشكؿ خاص في القرآف الكريـ كاألحاديث  
 النبكية كما تناكلو عمماؤنا المسممكف فيما بعد.

 مفيـك الرضا الكظيفي في العصر الحديث:2-2-

 الدكر أف أىمية إال ، السابؽ القرف مف الثبلثينات في إال الكظيفي لمرضا العممي المصطمح يظير لـ
 فمقد ، طكيؿ ذلؾ بزمف قبؿ مف بحث قد كظائفيـ عف رضاىـ تحديد في المكظفيف اتجاىات معبوي الذم
 بيا، يقكمكف األعماؿ التي نحك العامميف اتجاىات العممية باإلدارة المتعمقة دراساتو في تيمكر بحث

 كمنتجان  كظيفتو عف سيككف راضيان  مجيكد بأقؿ أفضؿ مادم دخؿ عمى يحصؿ الذم الفرد أف مفترضان 
  فييا.

 نالت التي الظكاىر أكثر كمف بالعمؿ المتعمقة االتجاىات أىـ مف الكظيفي الرضا الكثيركف يعتبر
 المديريف باىتماـ ىيحظ يزاؿ كال ، باستمرار بدراستو كالكتاب مف الباحثيف عدد قاـ كلذا ، كبيران  اىتمامان 

 التي كاألفكار المديريف  باآلراء تزكيد ىك الكظيفي الرضا لدراسة الرئيس المنظمات، كالسبب مختمؼ في
التدريب  أك اإلشراؼ أك الركاتب أك المنظمة العمؿ أك نحك العامميف اتجاىات عمي تحسيف تساعد
 (.97ص : 2004 حريـ،كغيرىا)

:"الرضا الكظيفي يتكقؼ Super 1963يرل  حيث الكظيفي لمرضا متعددة تعريفات الباحثكف كأكرد
منفذان لقدراتو كميكلو كسماتو الشخصية، كيتكقؼ أيضان عمى مكقفو  الفرد عمى المدل الذم يجد فيو

 العممي كطريقة الحياة التي يستطيع فييا أف يمعب الدكر الذم يتماشى مع نمكه كخبراتو".

مفيـك الرضا الكظيفي"يتـ مف خبلؿ رضا الفرد عف بعض  كجد أفّ  Cole Dennis 1973أما 
 الترقي".فرص  الزمبلء، المتغيرات كىي األجر،

مشاعر العامميف تجاه أعماليـ كيمكف تحديد تمؾ  "عمىالرضا الكظيفي  1980سبنسرىربرت كيطمؽ 
 المشاعر مف زاكيتيف:ما يكفره العمؿ لمعامميف في الكاقع، ما ينبغي أف يكفره مف كجية نظرىـ".

الكمي الذم يستخدمو "الرضا الكظيفي ىك مفيـك متعدد األبعاد يتمثؿ في الرضا 1983الخالقعبد يرل 
يخضع إلشرافيـ ككذلؾ عند المنشأ كالبيئة  فمف مينتو كجماعة العمؿ التي يعمؿ معيا كرؤسائو الذي

 .232)،ص1994،المشعاف )التي يعمؿ فييا كبالنمط التككيني لمشخصية"
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 يظير فيأف تكافؽ الفرد الميني  الدكتكر فرج طونذكر ما تحدث عنو  الكظيفي لمرضا آخر تعريؼ كفي
: يشمؿ الرضاف. Satisfaction'sكاإلرضاء Satisfactionمجمكعتيف أساسيتيف مف العبلمات :الرضا 

الرضا اإلجمالي عف العمؿ، كالرضا عف مختمؼ جكانب بيئة عمؿ الفرد)مشرفو، زمبلئو، الشركة أك 
المؤسسة التي يعمؿ بيا، ظركؼ عممو، ساعات أجره، كنكع العمؿ الذم يشغمو(. كما يشمؿ إشباع 

ف يعممكف في حاجاتو، كتحقيؽ طمكحاتو كتكقعاتو، ميكلو المينية كميكؿ معظـ الناس الناجحيف الذي
 مينتو.       

:"يتضح مف إنتاجيتو ككفاءتو، كالطريقة التي ينظر إلييا مشرفو كزمبلؤه، كالشركة كالمؤسسة إلرضاءا
التي يعمؿ بيا، كما يتضح سمبان مف غيابو كتأخره، كمف اإلحباطات التي يتكرط فييا، كمف عدـ قدرتو 

 مع القدراتأيضان مف اتفاؽ قدراتو كمياراتو  عمى البقاء في العمؿ لمدة فرضية مف الزمف، كيتضح
 (.75ص،2001،طو )بة لمعمؿ"مك المط

الرغـ مف تعدد التعاريؼ التي انتيجيا الباحثكف كالمفكركف كتباينيا فإنيا تتضمف مفاىيـ مختمفة  عمى
ؿ كتكمؿ بعضيا البعض كتشترؾ في مفيـك أف الرضا ىك إشباع لحاجات اإلنساف األساسية كتحمّ 

 كما تراه الباحثة ىك:المسؤكلية. كعميو فإف الرضا الكظيفي 

كالتي مف شأنيا أف تشعره  مف خبلؿ العمؿ، الفرد المادية كالمعنكية قدرة عمى إشباع حاجاتال"
بتحقيؽ ذاتو كتكلد شعكر إيجابي لديو نحك عممو، كالتي تجعمو يشعر بالتقدير كاإلنجاز كاإلبداع 

المشاعر تعكد بالخير كالمنفعة لو كلمعمؿ الذم يقـك بو كتجعمو بتكافؽ كتحمؿ المسؤكلية. كىذه 
كرضا عف العمؿ مف ناحية الكظيفة التي يشغميا كاألجر الذم يحصؿ عميو كفرص الترقي مع 

  مجمكعة العمؿ كالخدمات التي تقدميا المؤسسة التي يعمؿ بيا.        

 :الكظيفي الرضا حدكث كيفية 3-2-

 ىذه ليـ سيحقؽ األداء العتقادىـ أف أعماليـ في كينشطكف معينة أىداؼ إلى يصمكا لكي الناس يعمؿ
 لمرضا، سيؤدم األداء أف أم عميو، ىـ مام ءرضا أكثر إياىا سيجعميـ بمكغيـ فإف ثـ كمف األىداؼ،

 عف مسؤكلة كتعد تسبقو التي كالعكامؿ بيا يتحقؽ التي عف الكيفية لمكشؼ كنتيجة لمرضا ننظر كحيف
 التالي النحك عمى يتـ التفاعبلت مف نسؽ في تنتظـ تمؾ العكامؿ أف سنجد حدكثو،
 (:220،ص2002)فرج،
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 ىذا اإلشباع مصادر أكثر العمؿ كيعد إشباعيا، إلى يسعى أف يريد حاجات فرد لكؿ :الحاجات 1_
 .إتاحة

 إشباع المصادر المتكقع نحك التكجو عمى الفرد تحث الدافعية مف قدران  الحاجات تكلد :الدافعية_ 2
 خبلليا. مف الحاجات تمؾ

 ىذا األداء أف منو اعتقادان  عممو، في خاص كبكجو لمفرد نشط أداء إلى الدافعية تتحكؿ :األداء_ 3
 الفرد. حاجات إلشباع كسيمة

 .الفرد حاجات إشباع إلى اؿالفعّ  األداء يؤدم :اإلشباع _    4

 العمؿ راضيان عف يجعمو عممو في الكؼء األداء خبلؿ مف اإلشباع مرحمة الفرد بمكغ إف :الرضا_ 5    
 .حاجاتو إشباع خبلليا مف يتسنى التي الكسيمة باعتباره

 العكامؿ المرتبطة بالرضا الكظيفي:3-  

 التنظيمية البيئة أكمف الكظيفي العمؿ أك نفسو الفرد مف الناتجة العكامؿ مف بالعديد الكظيفي الرضا يتأثر
 تصنيؼ كيمكفالرضا الكظيفي  في المؤثرة لمعكامؿ المحددة النظر كجيات تعددت كقد بالفرد، المحيطة

 :ىما نكعيف إلى العكامؿ ىذه

 الكظيفي الرضا عمى المؤثرة العكامؿ يكضح (1)رقـ جدكؿ

 العكامؿ المرتبطة بالمناخ التنظيمي العكامؿ الشخصية المرتبطة بالفرد نفسو
 باإلدارةالعكامؿ المرتبطة  الجنس
 العكامؿ المرتبطة بظركؼ العمؿ شخصية العامؿ
 أنماط السمطة سمات الشخصية 
 مركنة التنظيـ الحالة النفسية كالمزاج

  الحالة الزكاجية
  الحالة الصحية

  التعمـ
 :المرتبطة بالفرد نفسو الشخصية العكامؿ1-3-
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 كالتي المؤسسة لمعامميف في الكظيفي الرضا مستكل في تؤثر التي الشخصية العكامؿ مف عدد ىناؾ
 مف ببساطة عمييا كالحصكؿ تعريفيا يمكف التي المتغيرات كتشمؿ نفسو، الشخص إلى ترجع

 . الخدمة كمدة االجتماعية كالحالة كالجنس العمر مثؿ األفراد سجبلت

 نفس مستكل في ىك النساء أداء مستكل كاف فيما إذا لمجدؿ المثيرة القضايا أكثر مف : لجنسا أ_
 كالرجاؿ النساء االختبلفات الفردية بيف مف القميؿ ىناؾ أف إلى الدراسات تشير حيث الرجاؿ، أداء

 كبنفس كالنساء الرجاؿ بيف العمؿ في إنتاجية أساسية اختبلفات كجكد كعدـ العمؿ أداء في كالمؤثرة
 القضايا بيف كمف العمؿ، عف الرضا عمى يؤثر أف الجنس إلى تشير دالئؿ تكجد ال فإنو األسمكب،

 في أطفاؿ العاممة لدل يككف حينما خاص بشكؿ الجنسيف بيف تؤدم لبلختبلفات أنيا يظير التي
العمؿ  يفضمف العامبلت األميات إفّ  حيث العمؿ، جداكؿ تفضيبلت ىك الدخكؿ لممدرسة، سف

 (.49 ص، 2003 العطية،العائمية) بكاجباتيف لمقياـ كذلؾ مرنة، عمؿ كجداكؿ الجزئي

الذم يعاني اضطرابان شديدان في شخصيتو يجد صعكبة في الرضا  إفّ حيث  :شخصية العامؿ ب_
تنافر السمات الشخصية كمتطمبات المينة يؤدياف  إفّ عف عممو سكاء كاف مينيان أك اجتماعيان كما 

ليس فقط إلى تعطؿ التقدـ كالنجاح، بؿ إنما يساعداف عمى عدـ الرضا الفردم كالتعاسة، كاإلسراؼ 
  .234)،ص1994،المشعاف) في ترؾ العمؿ كالمشكبلت االجتماعية

لمعمؿ كميكلو كرغباتو كطمكحاتو كدكافعو كاقتدارتو. كميارات  : استعدادتوالسمات الشخصيةج_
اسيا عف طريؽ تحميؿ الخصائص كالسمات يكالتي يمكف ق Capacity to Workالعامميف أنفسيـ 

 الشخصية لمجتمع العامميف.

 .االنفعالية النفسية كالصراع كالقمؽ كاإلحباط : االضطراباتالحالة النفسية أك المزاجية د_

ترجع إلى أساس فسيكلكجي، ذلؾ أّف أم خمؿ في التككينات الجسمية  التي: الة الصحيةالحق_ 
 ليسة ألف التككيف البيكلكجي فيؤدم إلى خمؿ في كظائفيا، الذم يمتد إلى الكظائؼ النفسية المختم

 بمعزؿ عف التككيف النفسي، بؿ إنيما يككناف معان كحدة متكاممة، فاإلنساف كحدة نفسية جسمية.
 .234)،ص1994،لمشعافا)

 الدراسات أشارت أغمب أف ذيكر فقد العمؿ، عف كالرضا العمر بيف بالعبلقة يتعمؽ فيما :العمرف_
 أغمب أف الستيف سنة. كيبلحظ سف حتى األقؿ عمى كالرضا العمر بيف إيجابية عبلقة كجكد إلى

 الرضا فإف االثنيف بيف الفصؿ كحينما تـ المختصيف، كغير المختصيف العامميف بيف تخمط الدراسات
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 فترة خبلؿ المينييف غير بيف ينخفض العمر،بينما تزايد مع المينييف بيف باستمرار لمتزايد يميؿ
 (.43 ص : 2003 العطية، بعد.) فيما يزداد ثـ العمر، منتصؼ

 تأثير استنتاجات حكؿ إلى الكصكؿ خبلليا مف يمكف كافية دراسات تكجد ال : جيةاالزك  الحالة ق_
 غيابات لديو المتزكج أف العامؿ إلى باستمرار تشير الدراسات كلكف اإلنتاجية، عمى جيةاالزك  الحالة
 الزكاج أف حيث المتزكجيف، غير مقارنة بزمبلئو العمؿ عف رضا كأكثر أقؿ، دكراف معدؿ أقؿ،
 ص : 2003 العطية،أىمية) أكثر العمؿ في مف االستقرار يجعؿ مما المسؤكليات لتزايد يؤدم
44.) 

 الفرد أف أبحاث إلى ةعد تكصمت فقد الكظيفي، الرضا عمى التعميـ مستكل تأثير أماعف :ـالتعمّ  ك_
 تعممان  األكثر الفرد أف طمكحات إلى ذلؾ كيرجع تعممان، األقؿ الفرد عف رضا أقؿ يككف تعممان  األكثر
 .(44 ص : 2003 العطية،تعممان ) األقؿ الفرد بطمكحات مقارنة مرتفعة تككف

 بالمناخ التنظيمي: مرتبطةالمؿ اعك ال2-3-

 لفي إطارىا. كير  الفرد يعمؿ التي – مادية غير أك مادية – الداخمية البيئة" إلى التنظيمي المناخ يشير
 التنظيـ في العامميف الكمي لمجمكعة االجتماعي النظاـ أك االجتماعية البيئة عف عبارة أنو آخركف
 .الكاحد

 كالتي المنظمة بيا بيئة تتسـ التي كالخصائص السمات مجمكعة ىك التنظيمي المناخ أف آخركف كيعتقد
 تأثيرىا بمقتضى يتحدد كالتي حد سكاء، عمى كالمنظمات كالجماعات لؤلفراد السمككية األطر في تؤثر
 حمكد، كفاعمية.) بكفاءة أىدافيا تحقيؽ مف إمكانية المنظمة عمى يعكسو أك التحفيز سبؿ تحقيؽ عمى

 .16)،ص2002

 كاالجتماعية حاجاتيـ النفسية إشباع ليـ كيسيؿ ليـ داعمان  المناخ يككف بأف العاممكف كيأمؿ
 بيف ككسيط يعمؿ ألنو كاإلحباط، إلى التحفيز كيؤدم المنظمة في العامميف عمى يؤثر فيك كاالقتصادية،

 الفرد. كحاجات الكظيفة متطمبات

 التالية : الداخمية البيئة عكامؿ خبلؿ مف تحديدىا يمكف كثيرة أبعاد التنظيمي كلممناخ

 

 :العكامؿ المرتبطة باإلدارة أ_
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                العامؿ الراضي عف عممو يككف عمى عبلقة حسنة بنظاـ المؤسسة كلكائحيا اإلدارية. فالخبير في 
  شكاكل العماؿ يجد أف أغمبيا تصدر عف العماؿ الفاشميف في أعماليـ، فالذم ال يجد الرضا النفسي عف 
طريؽ العمؿ يرضي نفسو بتقديـ الشكاكل ضد اآلخريف، كالقياـ باالضطرابات داخؿ المؤسسة، كبذلؾ 

يذ الحركات اعتباره لذاتو عف طريؽ تزعمو ل يينجح في صرؼ غيره عف الفشؿ الذم ىك فيو. كيرض
 .الفكضكية

 تحسيف مف خبلؿ تحسيف رضا العامؿ الميني العمؿ عمى  الجادة في عمميا عمى المؤسسة ينبغي
العبلقة بينيما عامؿ ىاـ في  فّ أالعبلقات االجتماعية كالنفسية الصحيحة بيف الرئيس كالمرؤكس، إذ 
زيادة اإلنتاج مف جانب  إلى أدل إشاعة األمف النفسي في كؿ بنية العمؿ. فإذا تحقؽ الرضا بينيما 

 .236)،ص1994،المشعاف) كتحقيؽ رضا مف جانب آخر.

مف ضكء كتيكية  العامؿالشركط المادية التي يعمؿ فييا : كىيالعكامؿ المرتبطة بظركؼ العمؿب_
المينة ار العامؿ اختياران نفسيان صحيحان فيكضع في ياخت فعندما يتـ كرطكبة كنظاـ فترات العمؿ كالراحة.

عمى استخدـ قدراتو عمى أحسف كجو  جيدان ب تدريبان في الميكؿ كالسمات، ك يدرّ  معو التي تتناسب
لمرضا مع بيئة العمؿ.  كبيرة توفرص عندىا تككفلصالحو كلصالح المؤسسة التي يعمؿ بيا.

 .236)،ص1994،المشعاف)

 الداخمية متغيرات الظركؼ مع كالتأقمـ كالتكيؼ االستجابة عمى التنظيـ قدرة :التنظيـ مركنة ج_
 الييكؿ كاإلبداع،  كأما المشاركة فرص لمعامميف يتيح ما عادة المرف التنظيمي فالييكؿ.كالخارجية
 كال الرسمية غير يعترؼ بالتنظيمات كال لممتغيرات، التأقمـ فرص يتيح ال فإنو المرف، غير التنظيمي
 (.305،ص2008 المغربي، ).معيا يتعامؿ

 تمركز إلى تشير مفيكميا الصحيح في فالمركزية مركزية، ال أك مركزية كانت سكاء :السمطة أنماط د_
 ىذا عكس تأخذ فإنيا البلمركزية العميا، كأما اإلدارية المستكيات في المسؤكليف أيدم في السمطة
 ال المكظؼ اإلبداع ألف مف تحد كبالتالي المركنة، كعدـ بالتصمب تكحي المركزية السمطة إف .المفيـك
 الحمكؿ كاقتراح كاالجتياد فرص التجريب لمعامميف تتيح التي البلمركزية يعكس كىذا القرار، اتخاذ يممؾ
 فاإلشراؼ المناخ التنظيمي، طبيعة تحديد في الرئيسية العكامؿ مف كالقيادة اإلشراؼ نمط كيعتبر .البديمة

 .البلمركزم اإلشراؼ بعكس كمساىماتيـ كذلؾ العامميف مبادرات مف يحد التسمطي المركزم

 مشاكؿ كحؿ اتخاذ القرارات، في إشراكو خبلؿ مف كذلؾ اإلنساف، إنسانية فمسفة اإلدارة تتبنى أففيجب 
 بدعـ تقـك التي فالقيادة المطمكبة، تحقيؽ األىداؼ في كبإسياماتو بقيمتو يشعر حتى بو يقـك الذم العمؿ
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 الثقة خمؽ تستطيع التي القيادة ىي تحامؿ، أك دكف انتقاد كتكجييو الحاجة عند كمساعدتو المرؤكس
 كالتذمر التسيب مظاىر جميع عمى تقضي كبالتالي اإلبداعية، كالتقدـ باألفكار النفسي كاالستقرار بالنفس

 (.307،ص2008 المغربي، كالتغيب كالتمارض )

 الفركؽ بيف الجنسيف في الرضا الميني:4-

أساسياف يسكداف العالـ حاليان نحك عمؿ المرأة..فبعضيـ يرل عكدتيا إلى المنزؿ كعدـ  ىناؾ اتجاىاف
فساح المجاؿ لمرجؿ ليعمؿ. .كما نرل اما البعض اآلخر يرل ضركرة عمؿ المرأة كما الرجؿ خركجيا كا 

في اتجاىات الرجاؿ نحك عمؿ المرأة ما بيف مؤيد كمعارض كمحايد كذلؾ حسب البيئة كالمجتمع  ان اختبلف
إال أّف عمؿ المرأة قد ساعد عمى استحداث عادات  كدرجة التعميـ كالقيـ كالتشريعات السائدة في المجتمع.

البحكث كالدراسات  سمككية جديدة مف جانب الرجاؿ في التعامؿ مع المرأة خصكصان كأّف نتائج كثير مف
رغـ قسكة العمؿ. بؿ ال عمى ؿ مسؤكليات العمؿ كالصبرقد أثبت أّف المرأة ال تختمؼ عف الرجؿ في تحمّ 

كقد  إّف كجكد المرأة قد أدل إلى ارتفاع العبلقات اإلنسانية، كزاد مف حماس الرجاؿ بؿ كالتنافس معيـ.
 ني كالشخصية.احتدـ النقاش حكؿ الفركؽ بيف الجنسيف في الرضا المي

كلكف البحكث التي تحاكؿ أف تضع األمكر في مكضعيا الصحيح الدقيؽ نادرة، حيث مف الضركرم 
الكقكؼ عمى رضا كؿ منيـ عف الكقكؼ عمى عمؿ كؿ مف الرجؿ كالمرأة، ىذا مف ناحية، ككذلؾ 

 الجدؿ فصؿ فيفإذا بحثنا عف ذلؾ بشكؿ جدم، فإنو يحؽ لنا بعد ذلؾ ال ثانية، كىذا مف ناحية مينتو
 . 130)،ص1993.)المشعاف،حكؿ عكدة المرأة لممنزؿ أك استمرارىا في العمؿ المقاـ

كبناّء عمى ماسبؽ، يفسر بعض الباحثيف، لماذا تككف النساء أقؿ رضا مف الذككر؟ذلؾ أّنيف يكضعف 
ليف في أعماؿ ذات مكانة منخفضة، يحصمف منيا عمى أجكر منخفضة، كما أّف تمؾ األعماؿ تقدـ 

 فرصان ضيئمة جدان لمترقي، لذلؾ فيف أقؿ رضا عف عمميف.

إاّل أّف ىناؾ رأيان آخر لمباحث سيرجكفاني يتعارض مع ماسبؽ طرحو، حيث يرل أّف إدراؾ اإلناث 
لمحاجات التي ينشدنيا أقؿ مف إدراؾ الرجاؿ، لذلؾ كاف رضاؤىف أكثر، كما كجد أّف مستكل الطمكح 

لدل اإلناث، لذا فالذككر يريدكف كيتكقعكف الكثير مف أعماليـ، في حيف يككف لمرجؿ في الغالب يفكؽ ما
 .237)،ص1994،المشعاف ) اعتماد النساء عمى أعماليف أقؿ كيعتبر كسيمة مف كسائؿ تحقيؽ ذكاتيف

 فكائد الرضا الكظيفي:5-
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 :Behavior and Advantage :االجتماعيةالفكائد السمككية 1-5- 

الخسارة االجتماعية التي تحدث خارج المؤسسة عندما تضطرب عبلقات األفراد العامميف القضاء عمى 1-
يـ بسبب عدـ رضاىـ عف كظائفيـ الحالية كشعكرىـ باإلحباط. كمف ثـ صكرة ئمع أسرىـ كأصدقا

 المنظمة في مجتمعيا المحيط سيعترييا التشكيو كتفقد إشراقيا.

فراد العامميف يكرسكف كؿ طاقاتيـ لما يفعمكف. كأنفسيـ ينظركف بحيث تجعؿ األ زيادة الكالء التنظيمي2- 
 لمشاكؿ المنظمة عمى أنيا مشكبلت شخصية ليـ.

دىا عف اتخفيؼ معدؿ دكراف العمؿ في المنظمة كبالتالي إبعذلؾ مف خبلؿ تقميؿ ظاىرة التغيب ك 3- 
 الخسائر.

د مف ممارسة الرقابة الذاتية لؤلفراد عمى زيادة االستقرار التنظيمي ألف تكفير الرضا عف العمؿ يزي4- 
 أنفسيـ كأعماليـ.

ىك حصيمة رضا الفرد كالناتج عف أداء كظائؼ ذات معنى كأعماؿ الذم  تحفيز السمكؾ اإلبداعي5- 
كتحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي لمفرد الذم يؤدم إلى النجاح في العمؿ كبالتالي لزيادة  خبلقة ىادفة.
 (.127،ص2009،الدليمي وناصر) إنتاجية الفرد.

 :Physical and Economic advantageالفكائد المادية كاالقتصادية  2-5-

تتمثؿ بتقميؿ التكاليؼ المتعمقة بالغياب التي قد تصؿ إلى مبالغ كبيرة جدان في بعض األحياف كالتي  _1
 .قد تتعدل إلى تعطيؿ المكاف كاآلالت

العامميف في أعماليـ كرضاىـ الكظيفي يساعد اإلدارة عمى تصميـ بيئة تساعد عمى  إّف تفيـ دكافع_2
االستغبلؿ األمثؿ لطاقات العامميف بحيث يمكف لئلدارة التكفيؽ بيف أىدافيا كأىداؼ العامميف كشعكرىـ 

 بالرضا كالتغمب عمى شعكر السخط كاالستياء.

تستطيع اإلدارة التعرؼ عمى نفسيا مف خبلؿ آراء العامميف فييا كالتعرؼ عمى مشاعر األفراد ك 3_
اتجاىاتيـ المختمفة نحك العمميات اإلدارية ، كيتـ ذلؾ بالتعرؼ عمى جكانب القصكر كمحاكلة تبلفييا 

، 2003كبيسي،)الكمعرفة المشاكؿ كالحمكؿ المناسبة ليا كالتي تكفؿ لممنظمة ازدياد اإلنتاجية. 
 (.35ص
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 قياس الرضا عف العمؿ:6-

 تمؾ حقيقة معرفة الصعب مف ألنو السيمة، بالعممية ليست العمؿ نحك الناس اتجاىات معرفة إف
 ال قد اتجاىاتيـ حقيقة عف مباشر بشكؿ الناس سؤاؿ فإف كذلؾ المبلحظة، خبلؿ مف بدقة االتجاىات

ف كانكا كحتى ذلؾ، عف اإلفصاح تريد ال غالبان  الناس فإف مفيدة، نتائج يعطي  فإف اإلفصاح يريدكف كا 
 مضنية جيكدان  النفس عمماء بذؿ كلقد ، عنو التعبير يستطيعكف ال الذم بالشكؿ معقدان  يككف قد المكقؼ
  كالصدؽ. الثبات خاصيتا ليا يتكافر التي المقاييس بعض لتنمية

 الرضا مف مقبكؿ معيف مستكل كجكد عمى مؤشر أك داللة إلعطاء الكظيفي الرضا بقياس نعنى
 يمكف الدالالت ،كىذه لمعامميف الكظيفي الرضا تنمية بغرض السياسات رسـ عممية في يفيد بالعمؿ،ك
 أك الرضا لدييـ درجة أم إلى يخمنكف المكظفيف أف يعني ،كىذا االنطباعات بعض خبلؿ مف إدراكيا
 مف المقاييس نكعيف في الحاضر الكقت في المستخدمة األساليب حصر يمكف ،كظائفيـ عف الرضا عدـ

 (:235ص2001 الباقي، )عبد

 المقاييس المكضكعية:1-6-

 معدؿ مثؿ معينة قياس أساليب طريؽ استخداـ عف كرضاىـ العامميف اتجاىات قياس يمكف حيث
 المكظؼ إنتاج مستكل ،لالشكاك  معدؿ ككذلؾ العمؿ، في الحكادث كمعدؿ الخدمة، ترؾ كمعدؿ الغياب،
 كىي تقيس الرضا مف خبلؿ اآلثار السمككية حيث تستخدـ كحدات لرصد السمكؾ كمنيا: كغيرىا،

درجة انتظاـ الفرد في عممو أك بعبارة أخرل بنسبة أك معدؿ غيابو مؤشران يمكف استخدامو  : تعدالغياب1-
 لمتعرؼ عمى درجة الرضا العاـ لمفرد عف عممو. 

عممو يككف أكثر ارتياحان بيذا العمؿ كأكثر حرصان عمى الحضكر إلى عممو مف آخر فالفرد الراضي عف 
ياس قكىناؾ طرؽ عديدة ل يشعر باالستياء تجاه عممو ذلؾ ماعدا حاالت الغياب بسبب ظركؼ طارئة.

  معدؿ الغياب مف أىميا الطريقة اآلتية:

 100=عدد ساعات الغياب/عدد ساعات العمؿ الكمية* معدؿ الغياب

لدرجة الرضا العاـ عف العمؿ كيحسب بالطريقة  ( كمؤشر)استقالتوالفرد بمبادرة  : تتـترؾ الخدمة2- 
 اآلتية:
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=عدد حاالت ترؾ الخدمة خبلؿ الفترة/إجمالي عدد العامميف في معدؿ ترؾ الخدمة خبلؿ فترة معينة
 .(137،ص2009، الدليمي)ناصرك  100منتصؼ الفترة*

 :الذاتيةالمقاييس 2-6-

المقاييس التي تقـك عمى تصميـ قائمة تتضمف أسئمة تكجو لؤلفراد العامميف بالمنظمة لمحصكؿ ىي 
 (.137،ص2009، كالدليمي )ناصرمعمكمات عف الرضا الكظيفي عمى 

 تستعمؿ التي االستقصاء صحيفة محددة مثؿ كسائؿ باستخداـ العامميف مف المعمكمات جمع عمى تعتمد
 يجرييا التي الشخصية المقاببلت طريقة باستخداـ أك الكظيفي، بالرضا خاصة األسئمة مف مجمكعة عمى

كتكممة الجمؿ  .استخداميا كظركؼ كعيكبيا مزاياىا طريقة كلكؿ المنظمة، العامميف في مع الباحثكف
 (.22،ص2008،غكاش) ؽائمف الطر  كغيرىا

 : إلى تيدؼ الرضا مقاييس أفّ  ترل الباحثةعامة  كبصفة

في  المختمفة العمؿ أقساـ أك جماعات بيف الكظيفي الرضا كمحددات مؤشرات تختمؼ كيؼ معرفة
 الربط محاكلة المنشاة مستكل عمى المجمكعات بيف لمرضا عاـ متكسط إلى التكصؿ ثـ ،كمف المنشاة

 . العمؿ كترؾ كالتغيب كالتمارض المنشاة في السمككية كالظكاىر السمككيات كبعض الرضا مستكل بيف
الرضا  كعناصر عكامؿ آثار كمعرفة لقياس كالعماؿ اإلدارة بيف أداة أك كسيمة الذكر سابقة الطرؽ كتعد

المناسبة  الطريقة باختيار ،كذلؾ لدييـ الرضا حالة لتحسيف محاكلة في لمعامميف المناسبة الكظيفي
 .طريقة كؿ كعيكب مزايا مراعاة مع المؤسسة لطبيعة

 في الرضا الكظيفي: الدكافعنظريات 7-

 المكظؼ أف لدل كىي أال كاحدة أساسية فرضية عمى تركز فإنيا ، باختبلفيا الدكافع نظريات أف نبلحظ
 األفراد لدل تحديد الحاجات ك ، الحاجة ىذه إلشباع سمكؾ عنو ينتج مختمفة بدكافع رغبة أك ما حاجة

 يقـك لكي كالدكافع الحاجات لتمؾ فيمو مدل عمى متكقؼ نجاحو فإف ، لممدير بالنسبة ىاـ أمر العامميف
 (.40ص،2002 ، الديف نصر ) إلشباعيا المناسبة الحكافز بتكفير

 :كىي أنكاع عدة تحت تندرج الرضا نظريات أف كنجد
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 باعتبارىاقكة اإلنسانية الحاجات مفيـك إلى تستند نظريات كىي :تنشيطيا أك الدكافع تحريؾ نظريات
شباع محركة  x العامميف، كنظرية نظرية ، ماسمك نظرية كحافزان،كمنيا) دافعان  يمثؿ الحاجات تمؾ كا 
 (. yكنظرية

عطائو لمفرد االيجابي السمكؾ تعزيز عمى كتركز السمكؾ عمى المحافظة الدكافع نظرياتك   مدعمات كا 
منيا  ما سمكؾ تطكير أك تعديؿ أك أم تغيير عمى كالمحافظة لمعمؿ لدفعو سمبية أخرل أك ايجابية
 اليدؼ(. نظرية ، التعزيز )نظرية

 عائد الفرد تكقع فكمما المبذكؿ كالجيد األداء مف التكقع عمى تستند لمسمكؾ الدكافع المكجية كنظريات
 ، الديف نصر كلكلر() بكرتر نظرية ، فرـك كمنيا)نظرية ، أعمى كانجازه جيده معيف كاف أداء مف

 (.41ص، 2002

 :تنشيطيا أك الدكافع تحريؾ نظريات -7-1

  ":Abraham Mazlo  نظرية الحاجات التصاعدية"ماسمك _1_1_7
 "نظرية الدكافع في مقدمة " مؤلفو في كردت كالتي الحاجات عف النظريات أشير مف ماسمك نظرية تعتبر
 :كالتالي االفتراضات مف عدد عمى تقـك كالتي  1943))عاـ 

 تأثير ناتج عف السمكؾ إف إذ ، السمكؾ عمى أثر معيف لدافع كليس ، لمغاية معقدة الفرد في الدكافع إف _
  .الكقت نفس في العاممة الدكافع مف مجمكعة

أّف جميع األفراد لدييـ مجمكعة مف الحاجات األساسية التي يسعكف إلشباعيا في مجاؿ  يعتقد ماسمكك  _
العمؿ كاإلنتاج فالفرد يسعى عادة إلشباع تمؾ الحاجات في أثناء عممو حيث يستخدـ قدراتو كيشبع ميكلو 

 كيمكف تحديد تمؾ الحاجات في خمسة مستكيات ىي:أىدافو،  كيحقؽ

كيتحقؽ إشباعيا بتسييؿ حصكؿ الفرد عمى المتطمبات الجسمية األساسية مف  الحاجات الجسمية:1- 
الطعاـ كالشراب كالراحة.فإنو يضطر إلى قبكؿ أعماؿ أك كظائؼ خطرة، أك ذات مكانة اجتماعية متدنية 

ليذا نجد أف العامميف أك المكظفيف يتكقفكف عف العمؿ أك ييممكف كاجباتيـ  سعيان إلشباع تمؾ الحاجات.
 جاتيـ األساسية.حادما تككف أجكرىـ غير كافية لسد عن
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تتمثؿ في تييئة كتكفير الشعكر الخاص باألماف كعدـ التيديد كانتفاء الشعكر  :حاجات األمف2-  
البقاء في  ؿضفي شخصية متكازنةفالفرد الذم يتمتع ب بالخكؼ كضركرة الستمرار الكجكد كنمك الذات.

 التي يحصؿ عمييا منو.  المتدنيةعمى الرغـ مف األجكر  باألماف أشعرهك  إليو ،العمؿ الذم اطمأف 

ف يككف مقبكالن مف اآلخريف كذلؾ مف خبلؿ العمؿ أرغبة الفرد في  : كتعكسالحاجة لمحب كاالنتماء3- 
فعجز اإلنساف عف حب  كالمشاركة في عبلقات إيجابية متبادلة يسكدىا الحب المتبادؿ مع اآلخريف.

ؿ عمى محبتيـ يعد سببان لسكء التكيؼ النفسي كالميني كيعكس درجة الرضا عف اآلخريف أك الحصك 
 ف بشكؿ خاص. يالعمؿ في المؤسسة بشكؿ عاـ كالعامم

: كيعّرفيا ماسمك بأنيا القدرة عمى القبكؿ المتبادؿ بيف األفراد بغض الحاجة إلى االحتراـ كالتقدير4- 
 يـ. النظر عف معتقداتيـ كقيميـ كميكليـ كاتجاىات

يحقؽ ذاتو كيرضي إبداعاتو كتككف شخصيتو  األعماؿ التي يحبياعندما يؤدم الفرد  تحقيؽ الذات:5-  
 (.42ص، 2002، الديف نصر( )في قمة تفردىا

كترل الباحثة أف أىـ ما يميز ىذا التككيف الفرضي أنو بناء تصاعدم يبدأ مف القاعدة كيتجو لمقمة 
فتحقيؽ الذات يبدأ بتمبية الحاجات الجسدية ثـ الحاجات النفسية  فالمسعى يبدأ مف أسفؿ الحاجات،

 كاالجتماعية كالعقمية.

 :ىيرزبيرغ لفردريؾ العامميف نظرية _2_1_7

في نطاؽ مفيمـك الحاجات كعبلقتييما بمستكل األداء تبمكرت نظرية أخرل في مجاؿ تفسير دافعية 
عرؼ باسمو كأحيانان يسمى بنظرية العامميف، كىما:  صاغ فريدريؾ ىيرزبيرغ تصكران نظريان فقد  العمؿ، 

 ثـ عامؿ الدافعية. عامؿ المحافظة عمى البقاء،

 :عامؿ المحافظة عمى البقاء _1

تعتمد ىذه النظرية في تفسيرىا العاـ لمسمكؾ عمى نفس المسممات كاألسس التي تقـك عمييا نظرية 
 الحاجات الضركرية لحفظ بقائو، كاستثارة دافعيتو الحاجات النفسية، كىك أّف كؿ فرد يكلد بمجمكعة مف

الذاتية، كالتي يترتب في تحقيقيا نمك الذات، كالذم تقدمو ىذه النظرية جديدان في ىذا الصدد ىك اختزاؿ 
فيناؾ حاجات ترتبط بالفرد بكيانو المادم، كحاجات ترتبط  الحاجات اإلنسانية في نكعيف مف الحاجات:

 .تو في الحياةبتنشيط دكافعو كفاعمي
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فعامؿ المحافظة عمى البقاء ىك: تمؾ العكامؿ التي تؤدم إلى خمؽ قكة دفع السمكؾ كتسبب الرضا 
الكظيفي كتدفع العامميف إلى بذؿ المزيد مف الجيد لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة كالتي تكجد في محتكل 

 العمؿ ككيانو كتتمثؿ ىذه العكامؿ في:

 اإلنجاز كأداء العمؿ. -

 كليات الفرد عف عممو كعمؿ اآلخريف._ مسؤ 

 _ الحصكؿ عمى تقدير اآلخريف كاحتراميـ.

 _ فرص التقدـ كالنمك في العمؿ.

 (.44، ص2002)الكبيسي، _ أداء عمؿ ذم قيمة كأىمية كقيمة لممنظمة.

 الدافعية: عامؿ_ 2

دافعية أعمى. فيي  يتمثؿ في إشباع مطالب ذاتية أرقى مف المستكل األكؿ، كلذلؾ فإّف إنتاجيا يتطمب
الظركؼ المحيطة بالعمؿ كما  تييئةحاجات ال تشبع إاّل مف خبلؿ إنجاز العمؿ ذاتو، ال مف خبلؿ  ان إذ

 ىك الحاؿ في المستكل األكؿ.

فإذا ىيأنا ظركؼ العمؿ بحيث نجعؿ الفرد ينتقؿ مف مستكل البحث عف أساسيات الحياة، إلى مستكل 
عمنا حركة الفرد ذاتية كتمقائية، كىذا اليككف إاّل في حالة فرد يحب جنا قد الدافعية الذاتية فيذا معناه أن

عممو كيجد فيو تحقيقان لذاتو، كلكي يستمر الفرد بعمؿ في ىذا المستكل يقترح"ىرزبرج"تحقيؽ ما أسماه 
 األساسية."أم نجعؿ مف العمؿ شيئان مثيران لمفرد كمصدران إلشباع حاجاتو Enrichmentمبدأ إثراء العمؿ"

تمؾ الحاجات،  دمعظـ نظريات الحاجة فيما يتعمؽ بصد اييكتكاجو ىذه النظرية نفس الصعكبة التي تكاج
ف   بالدرجة األكلى إلى ككنيا جزءان أساسيان مف الشخصية اإلنسانية، إاّل أّف ىذا ليس كافيان  تعزكىا كانت كا 

كتفسير لمصدر تمؾ الحاجات.كما أّف دافعية العمؿ أمر معقد كمف ثـ ال يمكف تفسيرىا في ضكء 
امؿ ىي: العامميف فقط، كيرجع ذلؾ إلى الفركؽ الفردية الكاسعة بيف األفراد، كالتي ترجع إلى عدة عك 

نكع الرؤية الذاتية كالتقدير ، مستكل الجيد الذم يقدمو لكؿ مستكل ،طبيعة كمستكل دافعية كؿ فرد
رؤية الفرد لمعمؿ عمى أنو كسيمة لمباشرة عبلقات اجتماعية مكجبة مع و، الشخصي لما يعتبره محققان لذات

 كالتنافساترؤية الفرد لمعمؿ عمى أنو مصدر لممتاعب كمفجر لمصراعات  ،اآلخريف
 (.261،ص1993،طو)األحقاد
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 دككبلس ماكريكر:X ػ ػ Yنظرية _3_1_7

في فمسفة اإلدارة تحميبلن مقارنان بيف مدارس االتجاه التقميدم كبيف مدارس االتجاه  (نظرية )ماكريرتعتمد 
السمككي في مكقفيا مف كيفية فيـ العبلقة بيف الفرد ك المنظمة، فقد كضع ماكرير أنماطان مثالية حكؿ 

ييا مفيـك اإلنساف كسمككو، ككيؼ يتـ تحريؾ ىذا السمكؾ، إذا كصؼ أحدىما باالفتراضات تقـك عم
 (. Y) ( ك اآلخر باالفتراضات التي تقـك عمييا نظرية  X) نظرية 

 :(X)نظرية _ 1

 ـ ىذه النظرية عمى عدد مف االقتراحات كمحددات السمكؾ اإلنساني كىي:ك تق

 .اإلنساف سمبي كال يحب العمؿ  -

 ؿ.اليريد تحمؿ المسؤكلية في العم -

 يقكده. ان شخصيفضؿ أف يككف تابعان كيفضؿ دائمان أف يجد  -

 :(Y)نظرية _ 2

إلى جانب إيماف ىذه النظرية بدكافع العمؿ كحاجات العامميف. فإنيا تحاكؿ تقديـ فركض أخرل لتفسير 
 بعض مظاىر السمكؾ اإلنساني، كىي:

 مكاجية التحديات. ك إّف األفراد لدييـ القدرة الطبيعية عمى تحمؿ المسؤكلية _ 

     العامميف.إّف المسؤكلية مغركسة في جكىر  _ 

 .تنظر لمعامميف عمى طبقتيـ كبشر كأنيـ لـ يخمقكا ضد آماؿ كأىداؼ اإلدارة _ 

 .إف اإلنساف يطمب أف يككف قائدان كليس تابعان، كما يسىعى إلى تحقيؽ الذات _

 ناصرك) البشريةشجبت األساليب االستبدادية في القيادة ما دامت ال تتفؽ كالطبيعة _
 (.132ص،2009،الدليمي

 :السلوك على المحافظة الدوافع نظرٌات -7-2

 :آدمز() كاإلنصاؼنظرية العدالة  _1_2_7
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بأّف  "نصاؼ التي تعتمد عمى الفرض المنطقي القائؿبتطكير نظرية العدالة كاإل1965) )عاـ قاـ آدمز
مستكيات الرضا الكظيفي كالتحفيز يرتبط إلى حد كبير بمقدار العدالة كاإلنصاؼ التي نرل أننا نعامؿ 
 بيا بالمقارنة باآلخريف، فإذا كنا نعتقد أننا نعامؿ بطريقة غير عادلة كغير مقنعة فإننا نحاكؿ أف نغير 

ة عناصر تدخؿ في ىذا اإلدراؾ أك سمككنا حتى يتضح أف المكقؼ عادؿ، كىناؾ ثبلث اتنامف معتقد
 نسبية المدخبلت -Outputsالمخرجات  - Inputsالمدخبلتىي: الحسي لمعدالة كاإلنصاؼ

 . Outputs – Inputs Ratioكالمخرجات 

ىي: تمؾ العناصر الشخصية التي تتطمبيا الكظائؼ التي نعمؿ بيا كالعكامؿ الكاضحة  المدخبلت1- 
 ألطفاؿ كالمسافة كمكاف العمؿ.امؿ الفرعية تتضمف تكاليؼ رعاية ىي الكقت كالخبرة، بينما العكا

ىي: كؿ الفكائد المادية كالمعنكية التي تعكد عمينا مف الكظيفة أك العمؿ، كتشمؿ مخرجات العمؿ 2- 
عناصر المخرجات الكاضحة"األجر كالمزايا كالمنافع العامة كالتحدم كالمسؤكلية، بينما المخرجات 

 ية.ر فتدخؿ في األصدقاء كتأثيث المكتب كالسكرتا كضكحان"الفرعية"األقؿ 

كطبقان ليذه النظرية فإّف كؿ عامؿ يقـك الشعكريان بعمؿ قائمة بالمخرجات كالمدخبلت ثـ يقـك بحساب  
نسبة المدخبلت كالمخرجات بقسمة قيمة المخرج عمى المدخؿ، كىذه النسبة ليست مقيدة عمى كجو 

خؿ كالمخرج لمعامميف اآلخريف ثـ يقارف دمكنو أف يقـك بحساب نسبة المي الخصكص، بيد أف كؿ عامؿ ي
ذلؾ بمكقفو الكظيفي. فإذا كانت النسبة الخاصة بو أقؿ مف نسبة اآلخريف فإنو يقمؽ كمف ثـ يجب تحفيزه 

 بيدؼ إيجاد تكازف بينو كبيف اآلخريف كيتحقؽ ذلؾ بطريقتيف:

 كسائؿ مثؿ طمب عبلكة أك قدر أكبر مف المسؤكلية.قد ينشد العامؿ أك المكظؼ مدخبلت أكبر ب_

مف حضكره إلى  أكقد يعمؿ العامؿ أك المكظؼ عمى تقميؿ مدخبلتو فيقمقؿ مف الجيد المطمكب _
ذا مف األفضؿ أف نجعؿ العامميف يشعركف بالرضا الكظيفي عند معاممتيـ مف خبلؿ العدالة لالعمؿ. ك 

 (.195ص،1999،الطكيؿ)ف بو مف أعماؿكاإلنصاؼ كزيادة أجكرىـ لقاء ما يقكمك 

 (:التوقع نظرٌات)للسلوك الموجهة الدوافع نظرٌات -7-3

 :Instrumentalityالنظرية الكسيمية  _1_3_7

أف يصيغ مجمكعة   V.veroomفيكتكر فرـك حاكؿ  :فرـك نمكذج (VIEنظرية المككنات الثبلث)
"ك تشير VIEنظرية المككنات الثبلث" مف الفركض السائدة في شكؿ إطار نظرم أطمؽ عميو مصطمح
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، الكسيمية Valence: المكافأة األحرؼ الثبلثة إلى ثبلثة مفاىيـ أساسية تمثؿ ىذه النظرية ك ىي
Instrumentality،  كالتكقعExpectancy. 

 :التساؤالت التاليةالفرد بصدد اتخاذ القرار بشأف أداء  عمؿ معيف كالبد أف يسأؿ نفسو  أفّ كيعتقد فرـك 

"تحقيؽ فائدة معينة؟ كىذا يشير إلى مبدأ تكقعىؿ سيترتب عمى األداء إف أقدمت عميو زيادة احتمالية"1- 
 .EXالتكقع 

ىؿ ستؤدم النتائج المباشرة المترتبة عمى األداء لعمؿ ما إلى تحقيؽ نتائج أخرل أبعد مف النتائج 2- 
ألداء لعمؿ ما إلى تحقيؽ نتائج أخرل أبعد مف المترتبة عمى ا الكسيميةالمباشرة ؟ كيشير ذلؾ إلى مبدأ 

 .Iلكسيمية النتائج المباشرة كيشير ذلؾ إلى مبدأ ا

.كما يسمى بمبدأ Vلمكافأةىؿ تستحؽ تمؾ النتائج الجيد الذم أبذلو؟ كيشير ذلؾ إلى أىمية مبدأ ا3- 
الفرد في ديناميكية الحركة المكافأة أك المقابؿ يمثؿ مككنان رئيسيان تتحدد في مدل اإليجابية مف جانب 

فالنقكد مثبلن تعتبر قيمة مكجبة بالنسبة لجميع األفراد، يصبح عمييا  كالتفاعؿ في البيئة التي يعيش فييا.
 دافعان قكيان لبذؿ الجيد.

أك ما يمكف أف نطمؽ عميو الفرضية فيي مككف معرفي نتاج عممية تقييـ ذاتي مف جانب  الكسيميةأما 
معيف، كذلؾ في ضكء يستفيده كما اليستفيده، أك في ضكء حسابات المكسب كالخسارة،  الفرد ألداء عمؿ
  .كالنفع كالضرر

: فيك متغير يشير إلى التساؤؿ الذم يكجيو الفرد لنفسو دائمان عند اإلقداـ عمى اتخاذ عنصر التكقعأما 
طمكب. فيك تقييـ ذاتي قرار معيف كىك، ما ىي احتمالية تحقيؽ ىدفي الذم أنشده إذا نفذت ما ىك م

 (.163ص،1994،طو)لمعبلقة بيف الجيد المبذكؿ كاليدؼ المحتمؿ

 :Porter & Lawler model_ نظرية بكرتر كاللر2_3_7

في كتابيما عف اتجاىات اإلدارة نحك العامميف، نمكذجان لتفسير دكافع السمكؾ  (1968بكرتر كاللر)كقدـ 
 كيتككف مف مجمكعة مف المبادئ كالمفاىيـ األساسية كذلؾ عمى النحك التالي:

فالعامؿ  عميو التفضيؿ الشخصي مف جانب الفرد، : كيطمؽValue of Rewardالتعزيزقيمة 1- 
، ىك الذم يضفي قيمة عمى المعززات، كذلؾ مف خبلؿ المحدد لمتفضيؿ ىك اإلحساس بالرضا

 عممية تغذية مرتجعة.
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كىك  :Perceived Effort Reward Probabilityالعبلقة المحتممة بيف الجزاء كالعمؿ2- 
الجيد المبذكؿ كالجزاء المحتمؿ، فمكؿ فرد تقديراتو  لمعبلقة بيفالتقدير الذاتي مف جانب الفرد 

اد الفرد أف العمؿ الجاد ىك سبيؿ تحقيؽ المكاسب ذات القيمة، أما إذا كانت الخاصة، فإذا كاف اعتق
قناعتو الشخصية غير ذلؾ، بمعنى أف يرل أف سبيؿ الكسب ىك شيء غير العمؿ الجاد، فمف يبذؿ 

 الجيد المتكقع منو، فكأنيا قضية تتصؿ باإلدراؾ الذاتي لمعبلقة.

 هعمى فاعمية األداء ألعمى حجـ الجيد المبذكؿ، كىذفاالىتماـ ينصب  :Effortالجيد المبذكؿ 3- 
 تفرقة بيف حجـ الجيد كفاعمية األداء.

مف درجة الذكاء كالميارات  :Abilities & Traitsالعملالقدرات الخاصة كعادات الفرد في 4- 
مة نسبيان عف حدكد المكقؼ األدائي إذ أنيا ترسـ الحدكد قكالخصائص الشخصية، كىي عكامؿ مست

 القصكل لما يمكف أف تحققو لمفرد، كلكف ليس ما يؤديو فعبلن.

: كيعبر عف مجمكع التقييمات مف جانب الفرد Role-Perceptionsالخاصإدراؾ الفرد لدكره 5- 
لطبيعة دكره الخاص، مف خبللو تتحدد إسيامات الفرد، فإذا أحسف الفرد فيـ دكره كحده كاف أدؤاه 

 س.عند المستكل المتكقع أك العك

المستكل الذم ينجزه الفرد فعبلن، فاألداء محصمة مجمكعة مف  :Performanceاألداء6- 
دراؾ الفرد لطبيعة دكره، كقدرات الفرد كسماتو الخاصة،  المككنات األخرل، مثؿ الجيد المبذكؿ كا 

 كالظركؼ الفيزيقية المحيطة.

العميا في الفرد ذاتو، كالجزاء  : يميز الجزء الداخمي كيركز عمى إشباع الحاجاتRewardالجزاء7- 
 الخارجي فيركز عمى إشباع الحاجات األكلية كمصدره البيئة الخارجية.

كىك كيفية إدراؾ الفرد لنفسو، كما  :Perceived Equitableاإلدراؾ الذاتي لعدالة الجزاء8- 
اآلخريف يعتقد أنو يستحؽ مف جزاء كخاصة في ضكء ما يجريو مف مقارنات لنفسو مع استحقاقات 

 لنفس المكقؼ، كالذيف بذلكا نفس المجيكد.

كمف خبلؿ استعراض أىـ النظريات التي تعالج الرضا الكظيفي، كالتي اعتمدت بشكؿ كبير عمى 
تفسير الداكفع بأنيا معبرة عف حاجات اإلنساف المختمفة التي تتطمب منو إشباعيا كجميع ىذه 

 الحاالت أك بعضيا يحقؽ الرضا الكظيفي.
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أّف ىناؾ عكامؿ معقدة كمتشابكة ال نستطيع إخضاعيا لمدراسة كالتحميؿ مما يدؿ عمى أّف تطبيؽ كما 
نظرية عمى مجتمع كنجاحيا اليعني بالضركرة نجاحيا في مجتمع آخر. كلكف يمكف دراسة كؿ مجتمع 

ناكلت حسب مايتبلءـ مع البيئة المراد دراستيا مف خبلؿ االسترشاد ببعض النظريات الجيدة التي ت
 مكضكع الرضا الكظيفي.

 الرضا الكظيفي كبناء المنظمات: 8-

 باىتماـ التعبيرعنو يتـ تأثيره فإف كمتغيرة مستمرة بفاعمية تتميز لممكظؼ الكظيفي الرضا عممية أف إذ
 الرضا عدـ الرضا أك حالة إلى بالناس تؤدم التي العكامؿ ماىي :بسؤاليف الكظيفي بالرضا المديريف
 الرضا يعد بالمجمؿ ؟بكظائفيـ راضيف غير أك راضيف يككنكف حينما الناس يفعؿ ؟ كماذا بكظائفيـ
 كيقؿ األداء يزداد حيث بكظائفيـ راضيف العامميف يككف فحينما لممؤسسات، حقيقيان  مكسبان  الكظيفي
 .العمؿ كدكراف الغياب

 كالتي ألعماليـ أدائيـ في األفراد فاعمية مدل عمى نجاحيا في عاـ بشكؿ تعتمد المنظمات أف كحيث
 في البشرم العنصر يؤكدأىمية الذم األمر ، لمعمؿ حماسيـ كمستكل رضائيـ درجة عمى بدكرىا تتكقؼ
 الكاقعي التجسيد يعد الكظيفي دراسةالرضا فاف لذا ، بو االىتماـ ضركرة مع المؤسسات كاستمرار حياة

 . بالمنظمة العاممة البشرية المكارد مف لبلستفادة

 العامميف بمايحفز كتطبيقيا الدكافع عممية فيـ عمى قدرتيا عمى فشميا أك اإلدارة نجاح يتكقؼ ما كغالبان 
 قدـ قديمة كزيادةاالنجاز بالعمؿ رغبتيـ كتحريؾ العامميف حفز مشكمة أف مف الرغـ كينشطيـ؛كعمى

 ،كعمـ كاالجتماع عمماإلدارة في حديثان  تطكر منظمة معرفية بطريقة بيا االىتماـ أف إال ؛ التنظيمات
 .(229،ص2003)عبد الباقي، . العشريف القرف مف األكؿ النصؼ في كبالتحديد النفس

 بتصميـ تقـك كي العامميف تكجدعند التي الدكافع بماىية يتعمؽ سؤاؿ عمى اإلجابة المنظمة تحاكؿ ذلؾ
 يبيف التالي ،كالشكؿ الكظيفي منالرضا المطمكبة الدرجة لمعامميف كيحقؽ الدكافع ىذه يشبع لمحكافز نظاـ

 .الكظيفي عدمالرضا أك بالرضا كالنتيجة كالسمكؾ كالحافز الدافعية بيف العبلقة

 االىتماـ زيادة مف البد ألىدافيا،لذلؾ كتحقيقيا المنظمات لنجاح الرئيسية البشرم الدعامة يعتبرالعنصر
 العمؿ عمى مجبر الفرد أف خاصة حاالت في ساداالعتقاد كقد أىدافو، كتحقيؽ إرضائو عمى كالعمؿ بو،

 العنصر إىماؿ ذلؾ عمى ترتب كقد يشغميا، التي كظيفتو عف رضاه أكعدـ رضاه عف النظر بغض
 العامميف في أداء في الممحكظ االنخفاض حدث كبالتالي الحككمية، المنظمات في البشرم كخاصة
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 كاحد ريؽ ط عف المشكمة،كذلؾ ليذه حؿ عف البحث الضركرم مف أصبح كلذلؾ الحككمية، األجيزة
 .(229،ص2003)عبد الباقي،العامميف رضا مستكل تحسيف كىك

 :المنظمة فً وتحسٌن األداء الوظٌفً الرضا بٌن العالقة _9

 لرضانا السمكؾ الظاىرم أف أم فعبلن، نكنو مما أكثر أعمالنا عف رضانا عف اإلفصاح إلى نميؿ نحف
 هلل الحمد بالقكؿ فإننا نسرع العمؿ، عف رضانا عف شخص سألنا فإذا الحقيقي، مف أكثر براؽ يظير
 الرضا لنكاتج بالنسبة أما أكثر قتامة، تككف أف تميؿ الصكرة فإف العمؿ، في النظر أمعنا لك بينما رضا،
 عمى الرضا تأثير حيث مف أما الخدمة بالمنظمة، ترؾ معدؿ عمى كاضحان  تأثيرىا فيظير العمؿ، عف

 الرضا بيف عبلقة تكجد ال أنو ىنا اآلمنة كاضحة، كالنتيجة كغير شائكة فالعبلقة كالكفاءة، األداء
 .(231ص، 2005،ماىر)كاألداء

 معدؿ عمى األداء،ككذا عمى سمبية آلثار ذلؾ يؤدم الفرد رضا درجة تنخفض عندما أنو آخركف كأكد
 : لتشمؿ السمبية اآلثار ىذه كتتنكع العمالة، دكراف

 .مثمر فاعؿ أداء دكف لكف الخدمة في االستمرارأ_

 .كالجماعي الفردم األداء فاعمية عمى سمبان  يؤثر معاكس أك سمبي بسمكؾ لكف العمؿ في االستمرار - ب

 طبيعة تحدد التي القضايا بعض تناكؿ كسيتـ . العمالة دكراف معدؿ رفع في يسيـ مما العمؿ، تترؾ -ج
 :التالي النحك ىكذلؾ عم األداء عكامؿ كبعض الرضا بيف العبلقة

 :واإلنتاجٌة الرضا_ 1

 عمى الدراسات نتائج كتبيف إنتاجية، أكثر بالضركرة ليسكا السعداء العامميف أف الدراسات نتائج بينت
 إذا أننا المثيرة النتائج الرضا،كمف إلى تؤدم العالية اإلنتاجية أف أم دقة، أكثر العكس أف الفرد مستكل
 يتـ فحينما كاألداء، الرضا بيف لمعبلقة التعزيزالمتجدد يظير المنظمة مستكل إلى الفرد مستكل مف تحركنا
 المستكل عمى كليس بأكمميا، المنظمة مستكل عمى كاإلنتاجية الرضا بيف العبلقة عف المعمكمات جمع

 مف فاعمية أكثر تككف ألف تميؿ رضا، األكثر بالعامميف التي تتميز المنظمات أف نجد الفردم،
 رفع يمكف ال أنو إلى كذيكر .108)،ص :2003 العطية،).األقؿ عاممكىابالرضا يتميز التي المنظمات
نما المداخؿ خبلؿ مف فقط البشرية اإلنتاجية معدالت  بالجكانب االىتماـ أيضان  األمر يتطمب الفنية،كاّ 
 .رضائيـ كزيادة بتحقيؽ أم المعنكية ركحيـ برفع كاالىتماـ لمعامميف النفسية
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 زيادة كأف مناسب لمحكافز، مزيج خبلؿ مف الفرد حاجات إلشباع نتيجة يحدث الرضا أف البعض كيرل
 بيف بالضركرة طردية العبلقةليست لكف المثمر، األداء نحك الفرد دافعية إلثارة تؤدم أف يمكف الرضا
 اإلنتاجية أف آخركف كيرل.الثانية لزيادة بالضركرة تؤدم ال األكلى زيادة أف أم كاإلنتاجية، الرضا
 .معينة زمنية فترة خبلؿ أكمجمكعة فرد ينتجو الذم الناتج قدر عف تعبير ىي البشرية

دراؾ بالقدرات تبدأ التي الفرد لجيكد الصافي األثر عف األداء مفيـك كيعبر  كالذم أكالمياـ الدكر كا 
تماـ تحقيؽ درجة إلي يشير بالتالي  الفرد قياـ الفرد لمعمؿ، بأداء كنعني الفرد، لكظيفة المككنة المياـ كا 

 أف يمكف جزئية ثبلثة أبعاد بيف نميز أف كيمكننا عممو، منيا يتككف التي المختمفة كالمياـ باألنشطة
 الجيد فكمية .األداء الجيد،كنمط كنكعية المبذكؿ الجيد كمية ىي األبعاد كىذه عمييا، الفرد أداء يقاس
 .معينة زمنية فترة خبلؿ العممفي في الفرد يبذليا التي العقمية أك الجسمانية الطاقة مقدار عف تعبر

 لمطاقة الكمي البعد عف كمعبرة فترةمعينة خبلؿ في كميتو أك األداء سرعة تقيس التي المقاييس كتعتبر
 نكعية لمكاصفات المبذكؿ الجيد مطابقة كالجكدة،كدرجة الدقة مستكل فتعني الجيد نكعية أما المبذكلة،
 الطريقة أم العمؿ، في الجيد بيا يبذؿ التي الطريقة :أك األسمكب بو فالمقصكد األداء نمط أما معينة،
 (.219،ص2004‘سمطاف) .العمؿ أنشطة بيا تؤدم التي

 :الغٌاب ومعدل العمل عن الرضا .2

 – متكسط العبلقة بمستكل ىذه كلكف كالغيابات، الرضا بيف ثابتة سمبية عبلقة يكجد بأنو البعض يرل 
 أكثر بالرضا ليشعركف الذيف العامميف أف مبلحظة المنطقي مف أنو كبينما % 40 مف أقؿ اعتياديان 
 .109،ص2003 العطية، العمؿ. عف تغيبيـ في احتماالن 

 خبلؿ مف الغياب،كذلؾ معدالت كبيف العمؿ عف الرضا درجة بيف سمبية عبلقة يكجد أنو إلى كذيكر
 الرضا مف أكثر عممو كجكدىفي أثناء الرضا مف درجة عمى يحصؿ العامؿ كاف إذا أنو القائؿ الفرض
 كالعكس العمؿ إلى يحضر سكؼ نتنبأبأنو أف فنستطيع العمؿ، عف تغيب إذا عميو الحصكؿ يمكنو الذم

 2004  205) سمطاف،)صحيح

 اإلجازة تكمفة التكمفةإلى ىذه كترجع لممنظمة، بالنسبة مكمفان  سمككان  يعد الغياب أف إلى آخركف كيرل
 األفراد بو المكمؼ عبءالعمؿ عمييـ يقع الذيف لؤلفراد المعنكية كالتكمفة اإلنتاجية كفقد المرضية،
 ).بقكتيا تتميز ال العبلقة ىذه أف ال إ الغياب عمى العمؿ عف الرضا عدـ تأثير مف كبالرغـ الغائبيف،
 (.2001،175حسف،
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 التغيب كثرة إلى تدفع الفرد قد الرضا عدـ حالة فإف الغياب، لظاىرة بالنسبة أنو كباركف جرينبرج كذكر
 عممو، عف راضي غير الفرد فقديككف الحاالت، كؿ في بالضركرة يحدث ال قد ذلؾ أفّ  إال العمؿ عف

 عدـ أف يعني كىذا فيو، ىاـ دكر لو إلنجازمشركع التكاجد بضركرة الستشعاره عنو، يتغيب ال كلكنو
ف إلى الغياب، بالضركرة يؤدم ال العمؿ عف الرضا  اليامة األسباب أحد يككف أف يمنع ال كاف كا 
 .األسباب كؿ كليس لمغياب المؤدية

 :العمل دوران ومعدل العمل عن الرضا .3

 في البقاء عمى الدافع لديو زاد عممو، عف الفرد رضا زاد ّكمما أنو افتراض إلى المنطقي التفكير يقكدنا
 صحة اختبار إلى تيدؼ عدةدراسات أجريت لقد اختيارية، بطريقة لمعمؿ تركو احتماؿ كقؿ العمؿ، ىذا
 العمؿ عف الرضا بيف عكسية عبلقة ىناؾ أف"متفاكتة بدرجات" الدراسات كؿ أظيرت كقد الفرض، ىذا

 .االنخفاض إلى العمؿ دكراف يميؿ العمؿ، عف ارتفعالرضا ّكمما أنو بمعنى العمؿ، دكراف كمعدؿ
 (.2004،204سمطاف،)

 العمؿ، سكؽ ظركؼ أخرىمثؿ عكامؿ ىناؾ كلكف العمؿ، دكراف مع عكسيان  يرتبط الرضا أف البعض يرل
 المؤثرة األساسية المحددات مف ىي معالمنظمة الخدمة فترة كطكؿ البديمة، العمؿ فرص حكؿ كالتكقعات

 ىك العمؿ كدكراف الرضا بيف الكسيط العامؿ أف كتشيرالمؤشرات الحالي، العمؿ لترؾ الفعمي القرار عمى
 لؤلشخاص العمؿ دكراف تكقع في أىمية أقؿ الرضا مستكل يككف خاص كبشكؿ العامؿ، أداء مستكل
 األفراد أف أم اإلثنيف، بيف القكة متكسطة عبلقة يكجد أنو آخركف كيرل.متميز بأداء عاؿ يتميزكف الذيف
 عبلقة ليست المتغيريف بيف العبلقة أف ىذا كمعنى عمميـ، لترؾ احتماالن  األكثر األفراد رضا ىـ األقؿ

 .تاـ ذات ارتباط

 أف ال إ كميان، ترؾ العمؿ في التفكير إلى تؤدم العمؿ عف الرضا عدـ حالة أف كباركف جرينبرج كأكضح
 في التفكير إلى تقكده عمموعف  الفرد رضا عدـ أف نجد فمثبلن، أخرل، عكامؿ بعدة محكـك أيضان  ذلؾ
 مميان  يفكر فإنو بديؿ عمؿ عمى فيالحصكؿ نجح فإذا بديؿ، عمؿ عف البحث يحاكؿ ثـ كمف العمؿ، ترؾ
 .البعض بعضيا مع متداخمة األمكر ىذه البديؿ،ككؿ لمعمؿ ينتقؿ أـ الحالي عممو في يستمر ىؿ

 :اإلصابات كمعدؿ العمؿ عف الرضا .4

 في كاإلصابات الحكادث معدالت كبيف العمؿ، عف الرضا بيف سمبية عبلقة افتراض إلى الباحثكف يميؿ
 أقرب تجده عممو، عف الرضا عالية مف بدرجة يشعر ال الذم العامؿ بأف الظاىرة ىذه كتفسر العمؿ،
 غير التفسير ىذا كلكف يحبو، ال العمؿ الذم جك عف االبتعاد إلى سبيمو ىك ذلؾ أف إذ اإلصابة إلى
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 نسبة بيف السمبية العبلقة تمؾ كجكد عمى تدؿ البحكث فإف التفسير كاف كأيا الّكتاب، بعض مف مقبكؿ
 .العمؿ عف بالرضا الشعكر درجة كبيف كاإلصابات الحكادث

 إرشادات تحسيف الرضا الكظيفي: 10-

 المنظمة تحاكؿأف  المنطقي مف فإنو الرضا، لعدـ السمبية النكاتج مناقشة بعد أنو ىإل البعض أشار
 عدـ أف مف كبالرغـ عف العمؿ، رضاىـ عدـ تجنب تحاكؿ كأف عمميـ، عف األفراد رضا بزيادة االىتماـ
 الرضا زيادة محاكلة مف يمنع ال ىذا الفرد، إاّل أف أداء تحديد في سببان  بالضركرة يككف ال قد األفراد رضا
 غاية ىك العمؿ عف الرضا ألف عمميـ، في بالسعادة األفراد شعكر مف نزيد لكي األقؿ عمى العمؿ، عف
 180). ص ، 2001 حسف،) .ذاتو حد في

 الكسائؿ التي يمكف استخداميا في ىذا المجاؿ:

 عادلة، كمكافآت غير أجكر عمى يحصمكف أنيـ الناس يعتقد حينما :كالمكافآت األجكر في العدالة -
 كالمزايا لؤلجكر نظاـ البد مف بناء لذلؾ الرضا، بعدـ ان إحساس لدييـ يخمؽ أف شأنو مف ذلؾ فإف

 (.213ص،2004 بسيكني، ك رفاعي .المعاممة في األفراد بالعدؿ معو اإلضافية  يشعر

 يسكدىا عبلقة طيبة، كاألفراد المشرؼ بيف العبلقة تككف فعندما :اإلشراؼ كجكدة نكعية تحسيف -
 كمرؤكسيو، المشرؼ بيف مفتكحة خطكط اتصاؿ ىناؾ كتككف المشتركة، المصالح فييا كيراعى االحتراـ،

 .العمؿ عف األفراد رضا يزيد

 الكآبة ممايضفي كالممؿ، الضجر تثير منيا الركتينية خاصة األعماؿ مف فكثير : مسميان  العمؿ اجعؿ -
 استخداميا يمكف التي مف الكسائؿ العديد كىناؾ الرضا، بعدـ اإلحساس كيخمؽ العمؿ، جك عمى

 ذلؾ شابو كما البسيطة بعض اليدايا المقطكعات المكسيقية كتكزيع بعض إذاعة منيا ذلؾ مف لمتخفيؼ
 .(213،ص2004 ، بسيكني ك )رفاعي

 :عمى اإلطار النظرم لمرضا الكظيفيالتعقيب 

 إّف العنصر البشرم ىك المبنة األساسية التي تبنى عمييا المنظمات كالمؤسسات عمى اختبلفيا.

األىداؼ كيخطط لمكصكؿ إلييا كينفذىا كبالتالي فإّف انحرافو عف المسار ببل شؾ سكؼ فيك الذم يرسـ 
يؤثر عمى المنظمة تكفير المكارد المادية إال أّنيا قد تعجز أحيانان عف الحصكؿ عمى المكارد البشرية 

 الراغبة في العمؿ كاإلنتاج كعمى الحفاظ عمييا كاستغبلؿ طاقتيا الكامنة.
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لكظيفي إحدل المكضكعات التي نالت اىتماـ عمماء النفس كذلؾ يعكد إلى أّف معظـ كيعتبر الرضا ا
األفراد يقضكف جزءان كبيران مف حياتيـ في شغؿ الكظائؼ كبالتالي، فمف األىمية بمكاف بالنسبة ليؤالء أّف 

زيادة الرضا يبحثكا عف الرضا الكظيفي كدكره في حياتيـ الشخصية كالمينية. كخاصة أّف الدافع األقكل ل
 الكظيفي ىك أنو يؤدم إلى زيادة إنتاجية العامميف كيمحؽ النفع بالمؤسسات كالعامميف لدييا.

كما أّف دراسة الرضا الكظيفي تسيـ في ازدياد المشاعر اإلنسانية السعيدة في مختمؼ األعماؿ كتعتير 
رفية.التي تتطمب رضا المكظؼ مف أىـ العكامؿ لتنمية المكارد البشرية. كخاصة في مجاؿ األعماؿ المص

كقناعتو حتى يعزز لديو الكالء كاالنتماء كالشعكر بالمسؤكلية.كما يؤدم إلى اإلبداع كالعمؿ الخبلؽ 
 كالتجديد.
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 ثالثان:المصارؼ العامة في الجميكرية العربية السكرية

 

 .عريؼ المصارؼ العامة في الجميكرية العربية السكريةت -1

 .تنظيـ العمؿ المصرفي في الجميكرية العربية السكرية -2

 .تكزيع البنكؾ العاممة في محافظة حمب -3
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 المصارؼ العامة في الجميكرية العربية السكرية: ثالثان: 

 

في ىذا الفصؿ قامت الباحثة بكضع تعريفان لممصارؼ العامة في الجميكرية العربية السكرية كذلؾ 
بالعكدة إلى النظاـ الداخمي لمصرؼ سكرية المركزم، ككيفية تنظيمو كآلية العمؿ المصرفي كأخيران أماكف 

 تكزع المصارؼ العامة في محافظة حمب.      

         

 :   العامة في الجميكرية العربية السكريةعريؼ المصارؼ ت1- 

 :المصرؼ1-1-  

دارم تتكلى الساسية النقدية التي يقررىا مجمس ىك   مصرؼ الدكلة كمؤسسة عامة ذات استقبلؿ مالي كا 
اسة االقتصادية يالنقد كالتسميؼ كتعمؿ تحت إشراؼ الدكلة كبضمانيا كضمف التكجيات العامة لمس

الكزراء كذلؾ كفقان ألحكاـ قانكف مصرؼ سكرية المركزم كنظاـ النقد األساسي المعتمدة مف قبؿ مجمس 
 .(2النظاـ الداخمي لمصرؼ سكرية المركزم،صكتعديبلتو.)2002 /17/3(تاريخ23رقـ )

 

 تنظيـ العمؿ المصرفي في الجميكرية العربية السكرية: 2-

_يعتبر القطاع المصرفي مف أكثر القطاعات االقتصادية تطكران خبلؿ السنكات السابقة حيث شيد ىذا 
القطاع نمكان سريعان في أعداد المصارؼ العامة ككذلؾ الخاصة، فميس ىناؾ أدنى شؾ في أىمية الدكر 

ميكر الخارجي، الذم تضطمع بو المصارؼ في دفع العممية االقتصادية، كلعبلقة البنؾ الكاسعة بالج
العنصر البشرم يعتبر مف أىـ العناصر التي تقـك بدكر تقديـ أفضؿ الخدمات البنكية كاجتذاب  إفّ حيث 

 .المصارؼ العامة مكظفيعند  دراسة الذكاء الكجدانيب الباحثة كلذا قامت أكبر عدد مف العمبلء.
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العمؿ في المصارؼ لو طبيعة خاصة بو فيك يتطمب الكثير مف الدقة كالجيد كميارات التعامؿ مع ف
المتعامميف، ساعات العمؿ الضغكط أىميا: كثرة  عددان مفاآلخريف لذا يكاجو العاممكف في ىذا القطاع 

 .الطكيمة

 تكزيع البنكؾ العاممة في محافظة حمب: 3-

مع تزايد عدد البنكؾ كفركعيا التي كانت تزاكؿ نشاطيا البنكي في محافظة حمب، كانت اإلحصائية ليا 
 (.2ـ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ) 2012لعاـ 

 ـ 2012المصارؼ العامة في محافظة حمب لعاـتكزع العامميف في  (2جدكؿ رقـ )

 عدد المكظفيف المكاف اسـ المصرؼ
 200 باب جنيف مصرؼ سكرية المركزم

 70 باب جنيف، خاف الكزير، شارع باركف، العزيزية المصرؼ التجارم السكرم

 80 الشبلالت، الجامعة، باب جنيف المصرؼ العقارم

 60 أماـ الجامع الكبير المصرؼ الصناعي

العبارة، شارع باركف، العركبة، الخندؽ، سينما  مصرؼ التسميؼ الشعبي
 الحمراء

70 

 70 السميمانية، باب جنيف، الجميمية، بستاف الباشا البريدمصرؼ تكفير 
 

 :   المصارؼ العامة في الجميكرية العربية السكرية عمى اإلطار النظرمالتعقيب 

ازداد االىتماـ باآلكنة األخيرة بالمصارؼ العامة في سكرية، كفي حمب خاصة ككنيا العاصمة 
نتيجة المنافسة مع المصارؼ الخاصة. استعرضت الباحثة االقتصادية، كبدأت المصارؼ بتطكير نفسيا 

في ىذا الفصؿ تعريفان لممصارؼ العامة التي تعتبر مؤسسة عامة مستقمة تحت إشراؼ الدكلة كرئاسة 
 مجمس الكزراء، كقد تحدثت أيضان عف تنظيـ العمؿ المصرفي في الجميكرية العربية السكرية.

حمب، مع التنكيو إلى أّف اندالع األزمة في حمب، جعمت كعف تكزع أماكف المصارؼ العامة في  
 المصارؼ المتكاجدة في األماكف الساخنة تدكاـ مع المصارؼ المماثمة في األماكف اآلمنة. 
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 الفصؿ الثالث

 الدراسات السابقة

 

 أكالن:الدراسات التي تناكلت متغير الذكاء الكجداني.

 الرضا الكظيفي.ثانيان:الدراسات التي تناكلت متغير 

 ثالثان:الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي.

 رابعان:التعقيب عمى الدراسات السابقة.

 خامسان:مكانة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة
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 الفصؿ الثالث

 الدراسات السابقة

 

عميو الدراسات البلحقة، كمصدران غنيان إلثراء الباحثيف بما يساىـ تعد الدراسات السابقة أساسان ميمان تبنى 
 في تككيف أفكار جديدة كمبتكرة حكؿ مكاضيع أبحاثيـ كدراساتيـ لما يعرض فييا مف تحميؿ كتكصيات.

تطرؽ عدد مف الدراسات إلى كؿ مف مكضكع الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي بشكؿ عاـ. كفي حدكد 
تـ تناكؿ مكضكع الذكاء الكجداني كعبلقتو بالرضا الكظيفي في المصارؼ في دراسة عمـ الباحثة لـ ي

 كاحدة.

عرضت الباحثة في ىذا الفصؿ بعض البحكث كالدراسات السابقة بمتغيرات الدراسة كالتي أتيح ليا 
 .اإلطبلع عمييا، كقد تـ تقديـ ىذه الدراسات كفقان لتطكرىا التاريخي مف األقدـ إلى األحدث 

 كيمكف تصنيؼ ىذه الدراسات عمى المحاكر التالية:

 أكالن:الدراسات التي تناكلت متغير الذكاء الكجداني. 

 ثانيان:الدراسات التي تناكلت متغير الرضا الكظيفي.

 ثالثان:الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي.

قيب عمى الدراسات السابقة، كبتحديد مكانة الدراسة الحالية مف كبعدىا قامت الباحثة في ىذا الفصؿ بالتع
 الدراسات السابقة.
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 المحكر األكؿ: الدراسات التي تناكلت متغير الذكاء الكجداني.

 : (Lamanna, M., D, 2000))دراسة المانا  -1

 عبلقة الذكاء الكجداني بكجية الضبط كاالكتئاب لدل مجمكعة مف النساء. بعنكاف:

التعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالتحكـ بالذات، كالعبلقة بيف الذكاء  ىدفت ىذه الدراسة إلى
( 100مجمكعة مف النساء بمغ عددىف ) كاشتممت عينة الدراسة عمى الكجداني كاالكتئاب لدل النساء.

ياس الذكاء الكجداني، : قائمة بار_أكف لقالدراسة أدكاتككانت  ( سنة.18_78تراكحت أعمارىف ما بيف)
 كمقياس ليفنستكف لقياس كجية الضبط، قائمة االكتئاب مف إعداد مكني.

إلى كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الذكاء  النتائج استخدمت الباحثة معامبلت االرتباط كتكصمت
ية. ىذا الكجداني ككجية الضبط الداخمية، كما تكصمت إلى كجكد عبلقة سمبية مع كجية الضبط الخارج

 كأظيرت النساء ذكات المعدؿ المرتفع في الذكاء الكجداني قدرةن أكبر عمى التحكـ في مكاجية االكتئاب.

 : Murnesky, c., l, 2000))_دراسة مكرنسكي 2

 العبلقة بيف الذكاء الكجداني كبعض سمات الشخصية لقائد المنظمة.بعنكاف: 

دراسة عبلقة الذكاء الكجداني ببعض سمات الشخصية لقائد )مدير( المنظمة، كالتعرؼ عمى  ت إلىىدف
عبلقة الذكاء الكجداني بالتفكير الناقد، ثـ إجراء دراسة عمى عبلقة كؿ مف الذكاء الكجداني كبعض 

اء بمغ مجمكعة مف المدر  مف العينةكقد تككنت  سمات الشخصية كالتفكير الناقد بأداء مدير المنظمة.
 ( مديران مف مؤسسات مختمفة.90عددىـ)

( التي ECI( كقائمة الكفاءات الكجدانية)NEO-PIقائمة سمات الشخصية الكبرل) كقد استخدـ الباحث
أعّدىا جكلماف. كمقياس كاطسكف كجبلسر لمتفكير الناقد، كما استخدـ مقياس كاببلف لمعرفة أداء المدير 

 .1996عامالذم تـ إعداده 

تكجد عبلقة  ، كال تكجد عبلقة دالة بيف الذكاء الكجداني كالتفكير الناقد لدل المدراء أنو النتائجأظيرت  
 كبعض سمات الشخصية لدل المدراء. ذات داللة إحصائية بيف الذكاء الكجداني
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 (:2002دراسة عجكة )-3

الذكاء الكجداني كعبلقتو بكؿ مف الذكاء المعرفي ،العمر، كالتحصيؿ الدراسي، كالتكافؽ النفسي بعنكاف:
 لدل طبلب الجامعة. 

ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف الذكاء الكجداني ككؿو مف الذكاء المعرفي، كالعمر كالتحصيؿ الدراسي 
( طالبان كطالبة مف 258مف) العينة تككنتكقد  كالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طبلب الجامعة.

 تخصصات مختمفة بالفرقة الرابعة بكمية التربية، جامعة المنكفية مف التخصصات العممية كاألدبية.

مقياس ، ـ((1997( لمذكاء الكجداني Bar-onقائمة بار أكف) :كىيمف تعريب الباحث  األدكاتكانت 
ـ( كىك (1999الذكاء الكجداني ؿ جيرابؾمقياس  (.م1998ف)ي( كآخر Schutteالذكاء الكجداني لسككت)

 مف تعريب جكدة.

تكجد  خرجت الدراسة بالنتائج التالية:ال تكجد عبلقة دالة إحصائيان بيف الذكاء الكجداني كالذكاء المعرفي.
فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعات العمرية في الذكاء الكجداني تعزل لمتغير العمر حيث كانت لصالح 

كؽ دالة إحصائيان تعزل لمتغير الجنس، التخصصات العممية ر كما تكصمت إلى أنو التكجد ف األكبر سنان.
 .أك األدبية في الذكاء الكجداني. كلمذكاء الكجداني تككينان مستقبلن كمتمايزان عف الذكاء المعرفي

 : Maccalupo, M., l, 2002))دراسة ماكالبك -4

 المتميزة.: دكر الذكاء الكجداني في القيادة بعنكاف

التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف القيادة ككؿ مف الذكاء الكجداني، كقكة االستراتيجيات، إلى  تىدف
مقياس الذكاء  الدراسة ىي أدكاتككانت  كالقيادة المكقفية لدل مدراء المدارس في مدارس شماؿ كاركلينا.
لشخصية مف إعداد الباحث كالذم يحتكم الكجداني المماثؿ لمقياس ماير كسالكفي، اختبار الميارات ا

قادة  الدراسة مف عينةشكمت   عمى استمارة بيانات عامة كميارات شخصية تتعمؽ بالقيادة كاستراتيجاتيا.
 المدارس في مدارس شماؿ كاركلينا.

كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية إيجابية بيف أبعاد الذكاء الكجداني) القدرة  عف النتائجكشفت  
عمى فيـ االنفعاالت، كالقدرة عمى استخداـ االنفعاالت( كعممية اتخاذ القرار لدل قادة المدارس. كما 

كالقيادة  أشارت إلى كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائية بيف الذكاء الكجداني كقكة االستراتيجيات
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المكقفية. تعبير الذكاء الكجداني عامؿ ميـ كمساعد في إنجاح الدكر القيادم. كما دلت النتائج بأّف 
 يمكف تعّممو.الذكاء الكجداني مكتسب ك 

 : Robert, R&Zeindeer, M&Matthews, G 2002))ف كدراسة ركبرت كآخر -5

 (.MEISالعكامؿ)البنية العاممية لمقياس الذكاء الكجداني متعدد بعنكاف: 

.  MEISالتعرؼ عمى البنية العاممية لمقياس الذكاء الكجداني متعدد العكامؿ) ت الدراسة إلى ىدف
 النكع التعرؼ عمى عبلقة الذكاء الكجداني بسمات الشخصية الكبرل، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى أثرك 

الرجاؿ كالنساء في مرحمة متكسط ( شخصان مف 704كاف قكائميا)فالعينة أما  عمى الذكاء الكجداني.
( كىي)العصابية، TSDIقائمة سمات الشخصية الخمس) التالية األدكاتكقد استخدـ الباحث  العمر.

( لبلستعداد Armedاالنبساطية، المقبكلية، يقظة الضمير، االنفتاح عمى الخبرة(، بطارية)
 ( لقياس الذكاء.ASVABالميني)

دالة إحصائيان بيف الذكاء الكجداني كالذكاء العاـ كبعض متغيرات  النتائج كجكد عبلقة مكجبةأظيرت 
الشخصية) االنبساطية، المقبكلية، يقظة الضمير، االنفتاح عمى الخبرة(. تكجد عبلقة سالبة دالة مع سمة 
العصابية. تكجد فركؽ بيف الرجاؿ كالنساء في الذكاء الكجداني لصالح النساء عندما يتـ تقدير الذكاء 

  داني تقديران ذاتيان، كلصالح الرجاؿ عندما يتـ تقدير الذكاء الكجداني بكاسطة الخبراء.الكج

 : Kafetsios, K. 2004))_دراسة كافتسيكس 6

 العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالتعمؽ باآلخريف كفقان لمتغير العمر.بعنكاف: 

 ىدفت ىذه الدراسة غمى معرفة العبلقة بيف الذكاء  الكجداني كالتمعؽ باآلخريف كفقان لمتغيرات الدراسة. 

مقياس الذكاء الدراسة  أدكاتكانت  ( عامان.19-66( فردان تتراكح أعمارىـ ما بيف)239العينة )بمغ حجـ 
 ك، كمقياس التعمؽ باآلخريف مف إعداد بارثكلميا 2001وآخرينالكجداني مف إعداد سالكفي كماير 

 .1991ىكرمتيز

كجكد عبلقة مكجبة ذات داللة إحصائية بيف الذكاء الكجداني كالتعمؽ اآلمف  عف النتائجأسفرت  
باآلخريف. كما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أفراد العينة مف فئات عمرية 
مختمفة في أبعاد الذكاء الكجداني)القدرة عمى تكظيؼ االنفعاالت لتسييؿ التفكير، كفيـ كتحميؿ 
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باستخداـ المعمكمات ذات الطابع االنفعالي، كالتنظيـ التأممي لبلنفعاالت لتحفيز النمك االنفعاالت 
 االنفعالي كالعقمي(. كالدرجة الكمية لمذكاء الكجداني لصالح الفئة العمرية األكبر سنان.

 

 : Wlater&Bruch. 2007))_دراسة كالتر كبرش 7

 المزاج اإليجابي كالذكاء الكجداني لمقائد.البحث في األساس الكجداني لمقيادة : دكر بعنكاف: 

 البحث عف دكر المزاج اإليجابي كالذكاء الكجداني لمقائد في تنمية السمكؾ القيادم. ىدفت الدراسة إلى 

 أدكاتكانت  (مف أتباعيـ مف خبلؿ شركات متعددة الجنسيات.16قائدان ك) (34) مفالعينةشكمت 
استمارة بيانات أكلية تتعمؽ بمعمكمات عف القادة، كمقياس المزاج اإليجابي مف إعداد الباحثيف  الدراسة
 ـ.2006، مقياس الذكاء الكجداني مف إعداد برش، كمقياس السمكؾ القيادم مف إعداد سترج2007

ؾ القيادم لدل القادة المزاج اإليجابي كالذكاء الكجداني لمقائد يرتبط إيجابيان بالسمك إلى أّف  النتائجأشارت 
كاألتباع المساعديف ليـ.كما أثبتت الدراسة أّف الذكاء الكجداني لمقائد يعّدؿ العبلقة بيف المزاج اإليجابي 
لمقائد كسمككو القيادم، أبدل ذكك الذكاء الكجداني المرتفع سمككيات قيادية إلى أقصى مدل بصرؼ 

الذكاء المنخفض. أبدل ذك الذكاء الكجداني النظر عف المزاج اإليجابي عمى عكس القادة ذكم 
 .المنخفض سمككات قيادية فقط عندما كاف مزاجيـ اإليجابي مرتفعان فقط

 (:م2007)دراسة البحيرم -8

تنمية الذكاء الكجداني لخفض حدة بعض المشكبلت لدل عينة مف األطفاؿ المضطربيف بعنكاف: 
 سمككيان.

التعرؼ عمى فاعمية تنمية الذكاء الكجداني في خفض حدة بعض المشكبلت)العدكاف،  ت إلىىدف
عداد مقياس الذكاء الكجداني لؤلطفاؿ  االنطكاء، الكذب( لدل عينة مف األطفاؿ المضطربيف سمككيان، كا 

مف ( تمميذان 60تبلميذ المرحمة االبتدائية كعددىـ)مف  عينةطبقت الباحثة عمى  المضطربيف سمككيان.
( تـ تقسيميـ مجمكعتيف تجريبية كضابطة بالتساكم، كقد أجرم التجانس بينيما عمى 11_9أعمار)

أعدت الباحثة  العديد مف المتغيرات النفسية كالديمكجرافية التي مف شأنيا التأثير في نتائج الدراسة.
  .مقياس الذكاء لؤلطفاؿ المضطربيف سمككيان 
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بية كالضابطة في القياس القبمي كالبعدم كالقياس التتبعي لممجمكعتيف. بعد المقارنة بيف المجمكعة التجري
أشارت النتائج إلى فاعمية البرنامج التدريبي ليس فقط في تنمية الذكاء الكجداني بؿ أيضاى في خفض حدة 
 المشكبلت السمككية)العدكاف، االنطكاء، الكذب( لدل المجمكعة التجريبية مف أطفاؿ المرحمة االبتدائية

تحقؽ اليدؼ الثاني مف ىذه الدراسة كىك مف إعداد مقياس الذكاء الكجداني  المضطربيف سمككيان.
  .لؤلطفاؿ المضطربيف سمككيان كالتحقؽ مف خصائصو السكيكمترية

 (:م2007)دراسة محمد -9

طالبات الذكاء االنفعالي كعبلقتو بكؿ مف المكىبة دراسة كصفية ارتباطية مقارنة بيف عينة مف بعنكاف:
 كمية التربية بجدة في ضكء التخصص األكاديمي.

الكشؼ عف العبلقة بيف الذكاء االنفعالي كالمكىبة في ضكء تخصصاتيف األكاديمية.  ت إلىىدف
كالكشؼ عف العبلقة لدل كؿ تخصص مف التخصصات األكاديمية )العممية، األدبية، االقتصاد 

، أدبي260عممي،  287طالبات كمية التربية بجدة)( طالبة مف 651العينة مف)تككنت   المنزلي(.
بمتكسط عمرم  عاما  24_19ق، تراكحت أعمارىف بيف 1426،1427منزلي(لمعاـ الدراسي  اقتصاد104

 (.1.51(عامان كانحراؼ معيارم مقداره)20.9مقداره )

فكفات )تكرانس( لقياس التفكير االبتكارم باستخداـ الصكرة ب، كالمص اختبارم كقد طبقت عمييـ
المتتابعة المتقدـ المرافؽ لقياس الذكاء العاـ كذلؾ الختيار الطالبات المكىكبات.مقياس الذكاء االنفعالي 

 مف إعداد عثماف كرزؽ.

العبلقة إلى مستكل الداللة بيف درجات الطالبات في المكىبة كالدرجة  تصؿلـ  إلى أنو النتائجأشارت 
بعاده حيث كانت قيـ معامبلت االرتباط غير دالة. كما تكصمت الدراسة لعدـ أالكمية لمذكاء االنفعالي ب

كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف درجات الطالبات بالمكىبة كالذكاء االنفعالي تعزل لمتغير التخصص، 
حيث كانت جميع قيـ )ؼ( دكف مستكل الداللة اإلحصائية.عدـ كجكد أثر لمتفاعؿ بيف المكىبة 

 ذكاء االنفعالي لدل الطالبات المكىكبات بكمية التربية لمبنات بجدة.ال فيكالتخصص 

 (:م2008)دراسة مغربي -10

الذكاء االنفعالي كعبلقتو بالكفاءة المينية لدل عينة مف معممي المرحمة الثانكية في مدينة بعنكاف:
 مكة المكرمة.
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التعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء االنفعالي كمككناتو كالكفاءة المينية كأبعاده لدل معممي  ت إلىىدف
( معممان مف الذيف يدرسكف في المدارس الثانكية 146مف) العينة  المرحمة الثانكية في مكة المكرمة. تألفت

 .1427الثانيالحككمية كاألىمية في التعميـ العاـ بمدينة مكة المكرمة خبلؿ الفصؿ الدراسي 

(، كمقياس م2001مقياس الذكاء االنفعالي لممعمميف مف إعداد عثماف كعبد السميع)كقد طبؽ عمييـ 
 الكفاءة المينية كىك عبارة عف بطاقة تقكيـ لكفايات العمـ مف إعداد الباحث.

صية ثـ إلى أّف أكثر أبعاد الكفاءة المينية لدل معممي الثانكية ىي الكفايات الشخ النتائج تكصمت
االجتماعية فالميارية فالمعرفية، كأقميا الكفايات اإلنتاجية. تكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء االنفعالي ك 
مككناتو، كالكفاءة المينية لممعمـ مع الكصكؿ إلى نتيجة أنو لـ تكف كؿ مككنات الذكاء االنفعالي ذات 

اده. كتكصمت إلى كجكد تاثيرات دالة إحصائيان داللة إحصائية في التنبؤ بالكفاءة المينية لممعمـ كأبع
لمتغيرات الخبرة كالتخصص األكاديمي عمى الكفاءة المينية كأبعاده. كعدـ كجكد تأثيرات دالة إحصائيان 
لمخبرة كالتخصص األكاديمي عمى الذكاء االنفعالي كأبعاده. مع التكصؿ إلى نمكذج بنائي يكضح 

 . لذكاء االنفعالي كأبعاد الكفاءة المينية لممعمـالتأثيرات المتبادلة بيف مككنات ا

 (:م2009)دراسة الشيرم -11

الذكاء الكجداني كعبلقتو باتخاذ القرار لدل عينة مف مكظفي القطاع العاـ كالقطاع الخاص بعنكاف:
 بمحافظة الطائؼ.

الكشؼ عف العبلقة بيف الذكاء الكجداني كاتخاذ القرار لدل عينة الدراسة، تبعان لمتغيرات  ت إلىىدف
خاص( كمتغير عدد سنكات الخبرة في العمؿ كمتغير الدكرات التدريبية كمتغير العمر ،العمؿ )عاـ

( مكظفيف مف مكظفي القطاع العاـ 508)العينة شممت كمتغير الحالة االجتماعية)متزكج، عزب(.
 كالخاص بحافظة الطائؼ.

(، كمقياس اتخاذ القرار الذم م2001مقياس الذكاء الكجداني الذم صّممو عثماف كرزؽ) استخدـ الباحث
 (.م1979أعده عبدكف)

إلى كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الدرجة الكمية لمذكاء الكجداني كبيف الدرجة الكمية  النتائج تكصمت
ة الدراسة المكظفيف. كتكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التخاذ القرار لدل أفراد عين

متكسطات درجات الذكاء الكجداني لدل عينة تعزل لمتغيرات)القطاع، المؤىؿ العممي، الخبرة، العمر 
 .كالدكرات التدريبية( ككذلؾ في متكسطات درجات اتخاذ القرار
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 (:م2009)دراسة النمرم -12

 الكجداني كعبلقتو بالسمكؾ القيادم لدل مديرم المدارس الثانكية بحافظة الطائؼ.الذكاء بعنكاف:

الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف الذكاء الكجداني كالسمكؾ القيادم لدل مديرم  ت الدراسة إلىىدف
مكؾ الثانكية بمحافظة الطائؼ، ككذلؾ التعرؼ عمى بعض العكامؿ الديمكغرافية في الذكاء الكجداني كالس

القيادم لمدير الثانكية في ضكء متغيرات الدراسة )المؤىؿ العمرم، الحالة العمرية، الخبرة في مجاؿ 
 اإلدارة، الدكرات التدريبية(.

ق 1430 1429_جميع مديرم المدارس الثانكية بحافظة الطائؼ لمعاـ الدراسيعمى العينةاشتممت  
( المستخدـ م2001مقياس الذكاء الكجداني إعداد عثماف كرزؽ ) طبؽ عمييـ (مديران.99كالبالغ عددىـ )

 ( كتثبت مف صدقو.م1985في البيئة السعكدية، كمقياس السمكؾ القيادم إعداد فيفير كترجمو درة )

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف درجات الذكاء الكجداني كدرجات السمكؾ القيادم  عف كشفت النتائج
ة لمديرم الثانكيات.كجكد فركؽ في درجات الذكاء الكجداني تعزل لمتغيرات لدل أفراد عينة الدراس

)المؤىؿ العممي، الخبرة، الدكرات التدريبية( لصالح ذكم المؤىؿ األعمى كالخبرة األكثر، ككذلؾ في 
 .األكثر ح العمر األعمى كالخبرة كالتدريبمتكسطات السمكؾ القيادم لصال

 (:م2009)دراسة قشطة -13

 الذكاء الكجداني كعبلقتو بميارات الػتأقمـ كبعض المتغيرات لدل طالبات الثانكية العامة. بعنكاف:

معرفة العبلقة بيف الذكاء الكجداني كميارات التأقمـ لدل طالبات الثانكيػة العامػة بمحافظػة رفػح إلى  تىدف
ألسػػػػػرة، االلتػػػػػزاـ الػػػػػديني، فػػػػػي ضػػػػػكء متغيػػػػػرات )السػػػػػكف، المكاطنػػػػػة، اإلنجػػػػػاز األكػػػػػاديمي، الترتيػػػػػب فػػػػػي ا

الكصػػكؿ إلػػى بعػػض التكصػػيات كالمقترحػػات التػػي تسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ  الباحثػػة إلػػى محاكلػػة، ك (التخصػػص
طالبػة مػف  300))مفالعينػةتككنػت داني لػدل الطالبػات الفمسػطينيات. أكبر قدر مف الذكاء ك اإلدراؾ الكجػ

 .م2008_2007الذراسيطالبات الثانكية العامة بحافظة رفح لمعاـ 

مقياس الذكاء الكجداني إعداد صفاء األعسر، كمقياس االلتزاـ الديني مف إعداد  استخدمت الباحثة
 ، كمقياس التأقمـ مف إعداد الباحثة.2005طريفة الشكيعر

النتائج كجكد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء الكجداني كميارات التاقمـ ، ككذلؾ كجكد عبلقة ذات أظيرت 
داللة إحصائية بيف الذكاء الكجداني كااللتزاـ الديني. كقد تكصمت الباحثة إلى عدـ كجكد عبلقة بيف 
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اطنة، التخصص، أك متغيرات الذكاء الكجداني كميارات التأقمـ كالمتغيرات الديمكغرافية )السكف، المك 
 الترتيب في األسرة(. تكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء الكجداني كاإلنجاز األكاديمي.

 

 

 (:م2009)دراسة إليي -14

عبلقة الذكاء الكجداني باالتجاىات الكالدية لمتنشئة كما تدركيا طالبات مرحمتي التعميـ بعنكاف: 
 الثانكم كالجامعي بمدينة مكة المكرمة. 

الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الذكاء الكجداني كأساليب التنشئة االجتماعية كمعرفة الفركؽ بيف ىدفت 
 الذكاء الكجداني كأبعاد الدرجة الكمية تبعان لمرحمتي التعميـ كالتخصص كالتحصيؿ كالحالة االجتماعية .

 مف تتراكح أعمارىف بيف( طالبة م200( طالبة ككانت عينة المرحمة الثانكية)400مف) العينة  تككنت
( طالبة مف طالبات اإلعداد التربكم بجامعة أـ القرل ممف تتراكح أعمارىف بيف 200، ك)17)_16)
، 2002عجوة، تعريب  1997عاممقياس بار_أكف لمذكاء الكجداني  كقد طبقت الباحثة (.24_22)

 .1987كمقياس أساليب التنشئة االجتماعية مف إعداد إماـ 

 ، الجتماعيةاكجكد عبلقة بيف الذكاء الكجداني كأساليب التنشئة  إلى النتائج التالية: تكصمت الدرسة
 ،التكجد فركؽ عمى متكسطات درجات الذكاء الكجداني بأبعاده الفرعية بيف طالبات التعميـ الثانكم 

مراحؿ الباحثة إلى االىتماـ بالذكاء الكجداني في كؿ دعت  ،المتزكجات كغير المتزكجات ،الجامعي
عداد برامج لتنمية ميارات الذكاء الكجداني كتكجيو الكالديف إلى أف سمكؾ األبناء ما ىك إالّ   التعميـ كا 

.انعكاس لنمط المعاممة الكالدية  

 (:م2011)دراسة تميـ -15

 بعنكاف: العبلقة بيف االحتراؽ النفسي كالذكاء االنفعالي لدل العامميف في الرعاية االجتماعية .

ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف االحتراؽ النفسي كالذكاء االنفعالي لدل العامميف في الرعاية  ىدفت
عماؿ 205 ضمت عينة الدراسة االجتماعية كفقان لمتغيرات الجنس كطبيعة العمؿ كعدد سنكات الخبرة.

رئيسيتيف كىما:اختبار  كقد استعاف الباحث بأداتيف .في مدينة دمشؽ في دكر الرعاية االجتماعية األىمية
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األستاذ  عده لمبيئة السكريةأكمقياس شط لمذكاء االنفعالي الذم  ، الذم أعده الباحث ياالحتراؽ النفس
.ميخائيؿ امطانيكس  

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكاء االنفعالي كاالحتراؽ النفسي لدل  الدراسة عف نتائج ككشفت
كما  الخبرة، طبيعة العمؿ. في الذكاء االنفعالي تعزل لمتغير الجنس، كجكد فركؽ ذات داللة. ك اإلناث

 طبيعة العمؿ، الجنس، فركؽ ذات داللة إحصائية في االحتراؽ النفسي تعزل لمتغير:كشفت عف كجكد 
ختصاصيف نفسييف يقكمكف برعاية العامميف االخبرة. كانت تكصيات الباحث بالعمؿ عمى تدريب كتأىيؿ 

جراء اختبارات الذكاء االنفعالي ضمف معايير اختيار العامميف في ىذه الدكر، في ىذه الدكر، إجراء  كا 
دراسات لمضغكط المينية الناجمة عف التعامؿ مع ىذه الفئات مجتمعة أك منفردة كتحديدىا لكضع خطط 

.نياملمكاجيتيا كالتخفيؼ   

 (:م2011)دراسة سمماف -16

كعبلقتو بالذكاء الكجداني،دراسة ميدانية عمى مكظفات جامعة التكافؽ النفسي كاالجتماعي بعنكاف: 
 .دمشؽ

التعرؼ عمى العبلقة بيف التكافؽ النفسي كاالجتماعي كعبلقتو بالذكاء الكجداني لدل  ت إلىىدف
، كالتعرؼ عمى العبلقة بيف متغيرات الدراسة كىي )الحالة االجتماعية، المستكل التعميمي، المكظفات

 ة الدراسة كؿ مكظفات جامعة دمشؽ مف الفئات كافة.العمر(. ضمت عين

. كاستبانة م2008ميخائيلمقياس سككت لمذكاء االنفعالي الذم أعده األستاذ الدكتكر  استخدمت الباحثة
 بعد تعديميا بما يتكافؽ كالبحث. م1994جنيذالتكافؽ النفسي كاالجتماعي مف إعداد مناؿ 

التالية:ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافؽ النفسي كاالجتماعي كأسفرت الدراسة عف النتائج 
تكجد عبلقة ارتباطية بيف مستكل التكافؽ النفسي  تعزل لمتغير) الحالة االجتماعية،المستكل التعميمي(.

تكجد  كاالجتماعي كمستكل الذكاء االنفعالي لدل مكظفات جامعة دمشؽ المتزكجات كغير المتزكجات.
ذات داللة إحصائية في مستكل التكافؽ النفسي كاالجتماعي تعزل لمتغير)الحالة فركؽ 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الذكاء الكجداني  االجتماعية،المستكل التعميمي،العمر(.
. تعزل لمتغير)الحالة االجتماعية،المستكل التعميمي،العمر(  
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 متغير الرضا الكظيفي.المحكر الثاني:الدراسات التي تناكلت 

 (:Spritz, G. at al. 1999) كفدراسة سبرتز كآخر -1

 تحميؿ األبعاد ذات العبلقة بيف التمكيف النفسي كالفعالية كالرضا الكظيفي كاإلجياد في العمؿ.بعنكاف: 

األبعاد بحثت الدراسة في مساىمة كؿ مف األبعاد األربعة في نظرية تكماس كمثمثاكس النفسية المتعددة 
كفؽ تصكر لمتمكيف في تكقع النتائج المتكقعة مف ثبلثية التمكيف كىي:)الفعالية كاالرتياح في العمؿ 

 كالكظائؼ ذات العبلقة باإلجياد(.

تـ تجميع العبلقات المتكقعة عمى عينة المدراء مف مختمؼ الكحدات التصنيفية كتـ تكرارىا عمى منظمة 
 م الرتب الدنيا في الكظائؼ.مستقمة عمى عينة مف المكظفيف ذك 

التي النتائجبعة بعد تجميعو في كحدات تصنيفية. كمف أىـ مقياس يتضمف األبعاد األر أعّد الباحثاف 
كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التمكيف كالفعالية كالرضا الكظيفي. كما  تكصمت إلييا الدراسة

تكصمت الدراسة إلى أّف األشخاص الذيف حصمكا عمى مستكيات عالية في الكحدات التصنيفية الثبلث 
كانكا أقؿ درجة في اإلجياد في العمؿ. كتكصمت إلى أّف األبعاد المختمفة لمتمكيف ىي السبب في ظيكر 

  .النتائج لذلؾ أكصكا بدراسة التصنيفية ىذه

 (:Jones, Uggersley & Fassina, 2008) فكدراسة جكنز كآخر -2

باستخداـ تحميؿ ميتا كتحميؿ المسار الحرج لتكضيح العبلقة ما بيف  الكقت: ـعبلقة تنظيبعنكاف: 
 .كالعدالة المدركة كسمكؾ المكاطنة الرضا عف العمؿ،

عبلقة  كمقارنة أربع نماذج كىي: الكساطة الكاممة بمعنى أّف الرضا الكظيفي ذ ت الدراسة إلىىدف
ثير المستقؿ ، كطريقة التأثير أكسطية بيف العدالة كسمكؾ المكاطنة لممكظؼ، كالكساطة المنجزة، كالت

العينة مجمكعة مف شكمت  عبلقة سمبية. كالزائؼ. كبمعنى أّف الرضا الكظيفي كسمكؾ المكاطنة ذ
مقياس ميتا  الدراسة فيي دكاتأما أ مكظفي الشركات التي تعمؿ في المقاكالت كالتخميصات الجمركية.

 .2007كتحميؿ المسار مف إعداد الباحثيف، كمقياس العدالة المدركة كالمكاطنة مف إعداد جكنز

ج الدراسة إلى تمت مقارنة العبلقة بيف الرضا الكظيفي كالعدالة كسمكؾ المكاطنة لممكظؼ، كتكصمت نتائ
كقد كجد الباحث مساندة  كسمكؾ المكاطنة لممكظؼ، عبلقة كسطية بيف العدالةك أف الرضا الكظيفي ذ

عظيمة لطريقة التأثيرات المستقمة مف خبلؿ البحث كذلؾ يعني أف الرضا الكظيفي كاألشكاؿ المختمفة  
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تقديـ النظرية لممجتمع كمحاكلة دراسة أكصى الباحث باقتراحات لىذا كقد  إلدراؾ تقدير العدالة المكجكدة.
  مفاىيـ جديدة ىي أىمية تدريب المكظؼ لؤلبعاد السابقة.

 (:2002دراسة المشعاف )-3

العبلقة بيف الرضا الكظيفي ككؿ مف التفاؤؿ كالتشاـؤ كاالضطرابات النفسية الجسمية لدل بعنكاف: 
 .المكظفيف في القطاع الحككمي بدكلة الككيت

معرفة الرضا الكظيفي كاالضطرابات النفسية الجسمية بيف المتفائميف كالمتشائميف بيف مكظفي ىدفت إلى 
مف الذككر 350مف المكظفيف بكاقع  718ككنت عينة الدراسة مفت .كمكظفات القطاع الحككمي بالككيت

 .مف اإلناث368ك

التفاؤؿ كالتشاـؤ ؿ ، كمقياس 2002مقياس الرضا الكظيفي مف إعداد جكدة عاـ استخدـ الباحث
 سيمجماف، كمقياس االضطرابات السيككسكماتية مف إعداد آماؿ أباظة.

 بيف الذككر كاإلناث في الرضا الكظيفي لصالح الذككر  تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: كجكد فركؽ
كظيفي بيف الرضا ال ىناؾ ارتباط مكجب داؿ إحصائيان حيث أنيـ أكثر رضا كتفاؤالن مف اإلناث .

يكجد ارتباط سالب داؿ إحصائيان بيف الرضا الكظيفي كالتشاـؤ كبيف التفاؤؿ كاالضطرابات  كالتفاؤؿ،
كأكصت الدراسة بالعمؿ عمى رفع الرضا الكظيفي مف خبلؿ تحقيؽ العدؿ كالمساكاة كالمشاركيف النفسية. 

شاؤمية. كالعمؿ عمى االختيار مما يقمؿ مف النظرة الت في اتخاذ القرار كزيادة المساندة االجتماعية
 الميني لممكظفيف كتعيينيـ في كظائؼ تناسب قدراتيـ كسماتيـ الشخصية.

 (:2003دراسة الكبيسي )-4

 .ضغكط العمؿ كتأثيرىا عمى األداء الكظيفي دراسة ميدانية عمى قطاع البنكؾ القطريةبعنكاف: 

كتحديد أثر ىذه  في البنكؾ القطرية، عمى المكظفيف ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ مصادر ضغكط العمؿ
كافة المكظفيف المسجميف في  الدراسة عمى عينةاشتممت .الضغكط عمى أداء العامميف في قطاع البنكؾ

 مقياس الرضا الكظيفي مف إعداد كلتر كاستمارة البيانات األكلية. طبؽ عمييـ البنكؾ القطرية الرسمية.

 دكلة مستكل ضغكط العمؿ التي يعاني منيا المكظفكف في البنكؾ العامة فيارتفاع  النتائج أظيرت
المككمة المياـ  صعكبة  كمف أىـ مصدر ىذه الضغكط :ارتفاع كمية العمؿ المطمكب إنجازىا، ، قطر 

 المشاكؿ مع المراجعيف، تقييـ األداء، يالتمييز ف ضعؼ التنسيؽ بيف اإلدارات كاألقساـ، إلى المكظفيف،
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خمصت الدراسة إلى التكصيات التالية:تحسيف الركاتب كاألجكر كتكفير المزيد مف فرص الترقيو كقد 
االىتماـ بتقييـ األداء كتطكير  إعداد بطاقات كصؼ كظيفي لممياـ ككاجبات كؿ مكظؼ، لممكظفيف،

 .مستكل العدالة

 (:2004دراسة الككت )-5

أثر سمات العمؿ كالرضا الكظيفي كمدل إدراؾ العامميف ألدائيـ الكظيفي في بيئة العمؿ  ؿتحميبعنكاف: 
 المصرية

كمدل إدراؾ العامميف ألثر ذلؾ  ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ العبلقة بيف أبعاد العمؿ كالرضا الكظيفي،
ي ثبلث منظمات في يعممكف ف فردان  (167تمثمت عينة الدراسة في) .دائيـ في بيئة العمؿ المصريةأعمى 
 مقياس الرضا الكظيفي مف إعداد الباحثة بما يتناسب مع التحميؿ كاإلدراؾ. فكانت األدكاتأما .مصر

إلى أىمية مككنات سمات العمؿ عمى البعض في التأثير عمى إدراؾ األفراد ألدائيـ في  النتائج خمصت
ي بعض مككنات سمات العمؿ مثؿ العمؿ كالتي يجب أف يتـ التركيز عمييا في البيئة المصرية كى

االستقبللية في أداء العمؿ، كتحديد طبيعة المياـ كمدل تكافر المعمكمات المرتدة، كأكضحت الدراسة 
أىمية التركيز عمى العبلقات مع اآلخريف كمدل تكافر فرص لمصداقة أثناء العمؿ، كأشارت النتائج إلى 

االرتياح ألداء العمؿ، درجة الصعكبة التي تتسـ بيا  أىمية بعض العناصر المرتبطة بالعمؿ منيا: مدل
المياـ كمدل تكفر الحكافز المالية كالترقيات اإلدارية كالتأثير عمى مدل إدراؾ األفراد ألدائيـ فيما يتعمؽ 

 بدرجة المشاركة كاالنتماء.

 (: (Chen, S, U.2005دراسة شف -6

الكظيفي بيف مندكبي المبيعات المحترفيف في السمات الشخصية كالرضا دراسة عبلقة بعنكاف: 
 الصناعات في تايكاف)الصيف(.

تأثيرات  فحص كبحث كشممت في المشتغميف في المبيعات في الصناعات الدكائية، بحثت ىذه الدراسة
رات الديمكغرافية أيضان بعيف االعتبار تغيالمختمفة لمسمات الشخصية في الرضا الكظيفي ليـ كتأخذ الم

 شممت . إلدراؾ ما إذا كانت تمعب دكر العبلقة بيف السمات الشخصية المختمفة كالرضا الكظيفيككسيط 
 كالتي تـ فييا المسح. مبيعات لدل شركات دكائية تايكانية مندكب 150الدراسة  عينة
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عة األداة الرئيسية كانت تحميؿ المحتكل كالمسح، حيث أنو تـ تحميؿ المحتكل لمبيانات كالمعمكمات المجم
تشكؿ عنصران أساسيان فييا كمف ثـ تطكير نمكذج ليذه الدراسة، كىذه األدكات تتضمف قياس سمات 

 الشخصية كمقياس الرضا الكظيفي كمقياس معدؿ لممتغيرات الديمكغرافية.

كأشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي:أغمب الصفات الشخصية تؤدم إلى مستكيات مختمفة مف الرضا 
تمعب بعض المتغيرات الديمكغرافية ككسيط بيف السمات  صفة فقداف األعصاب. الكظيفي باستثناء

كالمنظمة  ف الصناعات الدكائية في تايكاف،ك المبيعات المحترف كيدير مندكب. الشخصية كالرضا الكظيفي
كفير ألف ىذا الفريؽ يقـك بت يكجب عمييا الصبر كزيادة تكظيؼ األمكاؿ لزيادة الدافعية لقكة البيع لدييـ،

  أفضؿ الخدمات االحترافية لتككف العامؿ األبرز في إتماـ البيع.

 :(Glen, D.at al.2006) فكدراسة جيميف كآخر -7

 أثر العمر كالجنس في مستكل الرضا الكظيفي لدل المحاسبيف المينييف.بعنكاف: 

التعرؼ عمى أثر العمر كالجنس عمى الرضا الكظيفي بأبعاده لدل المحاسبيف  ىدفت ىذه الدراسة إلى 
 حسب( محاسب ميني بالكاليات المتحدة االمريكية تـ تقسيميـ 100العينة كاف قكاميا)أما  المينييف.

كالعمر، أما المتغيرات المستقمة فمثمت مستكل الرضا الكظيفي المستكعب لدل المحاسبيف الذيف تـ  النكع
أداة مسحية لقياس الرضا الكظيفي مف إعداد جيميف مع استمارة البيانات كقد طبؽ عمى العينة  سحيـ.م

 األكلية.

نجاز العمؿ كالتعامؿ مع الرؤساء  النتائجأظيرت  كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف العمر كالجنس كا 
. كعبلقة المكظؼ مع زمبلء النكعمى كالزمبلء، فرص الترقية كالتقدـ، العبلقة مع المدراء، التميز بناءان ع

التكجد عبلقة بيف العمر كالجنس كالعكامؿ الثبلثة الباقية كىي: كمية التعكيض كما بينت أنو العمؿ.
كالحكافز المعطاءة ككمية عبء العمؿ المطمكبة. كأىمية إدراج المكظفات في الترقيات كالتقدـ مثؿ 

 الذككر. 

 (:Wright&Bonettt, 2007)دراسة رايت كبكنت -8

 .الرضا عف العمؿ كالرفاه النفسي مقارنة بعدـ كجكد تنبؤات إضافية تتعمؽ بالدكراف الكظيفيبعنكاف: 

مأخكذة منذ عاميف مف الدراسة الميدانية التي كانت تستخدـ لبحث الالبيانات  استندت الدراسة عمى
 .التنظيمي كعبلقاتيا بمعدؿ الدكراف الكظيفيالعبلقة بيف الرفاه النفسي ك الرضا الكظيفي كالكالء 
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يعممكف في مؤسسة كبرل في الساحؿ الغربي لمكاليات  ان مدير 112باستخداـ عينة مف  افقاـ الباحث
كالرفاه  باألداء الكظيفي لممكظفيف، العرؽ( ،النكع )العمر، حيث تـ قياس المتغيرات التالية المتحدة،

األدكات مقياس الرضا الكظيفي مف إعداد الباحث كالذم يـ مف كقد طبؽ عمي .ككذلؾ الرضا الكظيفي
 ليناسب الدراسة كمتغيراتيا. 2005خصائصو السكيكمترية تأكد مف

ال تكجد طريقة إلظيار التنبؤات اإلضافية المتعمقة بالدكراف  أّنو افالباحث تكصؿ ليا التي النتائجكمف أىـ 
كما تكصؿ  .ةلمعبلقة بيف الرضا الكظيفي كالفصؿ مف الكظيفأف يككف الرفاه متكسطان كيجب  الكظيفي.
 هصمة أكبر بالدكراف الكظيفي عندما يككف الرفا كالرضا الكظيفي يككف أكثر قكة بالسمب كذإلى أّف 
  منخفضان.

  (:2007دراسة نصر )-9

بعض معامؿ الغياب عف العمؿ كعبلقتو بالرضا الميني كالكالء التنظيمي،دراسة ميدانية في : بعنكاف
 .السكيداء

كمف  لتفشييا بنسب ال يستياف بيا، العماؿ حاكلت الباحثة في ىذه الدراسة تناكؿ ظاىرة الغياب لدل
كتـ  (331بمغ عدد أفراد العينة)كقد  .التعرؼ عمى عبلقة الغياب بالرضا الميني كالكالء التنظيمي

بعد أخذ اإلحصاءات الرسمية  بلت الغيابكقامت الباحثة بالعكدة إلى سج اختيارىـ بالطريقة العرضية،
 مف مديرية الصناعة بعدد المعامؿ كالعماؿ كالحضكر كالغياب مف إدارات المعامؿ.

إلى ما  النتائج تكصمت  بالدراسة. ةأعدت الباحثة مقياس خاص دراستيا بما يتناسب كالمتغيرات الخاص
تكجد عبلقة ارتباطية بيف كما   الميني.تكجد عبلقة ارتباطية بيف الغياب عف العمؿ كالرضا يمي: 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الرضا الميني كالكالء  الغياب عف العمؿ الكالء التنظيمي بأبعاده.
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية في الرضا الميني كالكالء التنظيمي. التنظيمي لصالح الذككر .

مقترحات منيا:االىتماـ بالعماؿ كتسميط الضكء عمى مشاكميـ كفي ضكء ىذه النتائج قدمت الباحثة عدة 
 لمصمحتيـ كمصمحة المؤسسات مف جية أخرل.

  (:2008دراسة غكاش )-10

الرضا الكظيفي لدل مكظفي اإلدارات المختمفة كفؽ نمكذج)بركتر كلكلر(حالة دراسية عمى بعنكاف: 
 .البنكؾ العاممة في قطاع غزة
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ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة الرضا الكظيفي لمكظفي البنكؾ كبياف أثر كؿ مف أبعاد  ىدفت
 العينة تألفت .،مستكل التعميـ الدخؿ الشيرمة،،سنكات الخبر  الحالة االجتماعية متغيرات:الجنس،

 ( بنكان.13مكظفان مكزعة عمى البنكؾ العاممة في قطاع غزة كالبالغ عددىـ) (250مف)

فقرة تكزعت في  (54ضمت) بعد االعتماد عمى نمكذج بكرتر ككلكلر ستبانة لجميع البياناتاالتـ تصميـ 
مجاالت تضمنت إدراؾ الجيد،القدرة عمى القياـ بالعمؿ،إدراؾ اإلنجاز،القدرة عمى الكصكؿ إلى  ةثبلث

 .مستكل األداء المطمكب،إدراؾ قيمة العائدات كعدالتيا

الرضا الكظيفي لدل العامميف بالبنكؾ محؿ الدراسة يتحقؽ بكزف  أفّ  إلى النتائج تكصمت
في  .محكر إدراؾ الجيد كالقدرة1جاء ترتيب المحاكر الثبلثة في الدراسة كالتالي: %.75.45سبين

.محكر اإلدراؾ كالقدرة عمى الكصكؿ إلى مستكل 2%( 81.91درجات الرضا الكظيفي بكزف نسبي) 
%(.69.22.محكر إدراؾ قيمة العكائد كعدالتيا بكزف نسبي)3%( 78.10األداء المطمكب بكزف نسبي)  

إضافة بأكصت الدراسة  كالعمر(. ال تكجد فركؽ ذات داللة في مستكل الرضا تعزل لمتغير)الجنس،
  إنتاجيـ ككضع نظاـ لمحكافز سكاء المادية أك المعنكية لكي يزيد غبلء المعيشة، زيادة

  (:2009دراسة العكاممة )-11

 .الرضا الكظيفي لدل مكظفي مؤسسة التدريب الميني في األردفبعنكاف: 

لتعرؼ عمى مدل الرضا الكظيفي لدل مكظفي مؤسسة التدريب الميني في األردف إلى اىدفت الدراسة 
 ان مكظف (951ضمت عينة الدراسة) .كعبلقتو بالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة كطبيعة العمؿ الكظيفي

صفحة المعمكمات  كككنت أداة الدراسة مف جزأيف: ،25%بنسبة  ان مكظف (181ككانت نسبة التمثيؿ)
ؿ سسييؿ كالمعرب عمى  كمقياس الرضا الكظيفي الشخصية عف كؿ مكظؼ لتشكؿ المتغيرات المستقمة،

 ( لكؿ مف سميث ككنداؿ كىيميف.JDIالبيئة األردنية، كمقياس كصؼ المينة)

ى مايمي:عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير)المؤىؿ العممي،سنكات إل النتائج أشارت
كأف الرضا يقؿ في بعد الراتب  الرضا الكظيفي، كمما زادت سنكات الخبرة قؿى  الخبرة،طبيعة العمؿ(.

قياسان لبعد ممارسة المينة كاإلشراؼ لدل مكظفي مؤسسة التدريب.  كفرص الترقية كالحكافز  

  (:2009)ميفات، المبلحمة دراسة خ-12
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 الكالء التنظيمي كعبلقتو بالرضا الكظيفي لدل أعضاء التدريس في الجامعات الخاصةبعنكاف: 
 األردنية.

التعرؼ عمى العبلقة بيف الكالء التنظيمي كالرضا الكظيفي كفقان لمتغيرات العمر  ت الدراسة إلىىدف
بنسبة تمثيؿ ـ 2006كقد تككنت عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس لمعاـ الدراسي  كالخبرة كالجنس.

 في الجامعات الخاصة بالمممكة األردنية. 87,45%

كأداة طكرت لقياس ، فقرة 20كالمككنة مف  1990 أداة آليف كماير لمكالء التنظيمي الباحثاف استخدـ
كمؤلفة مف ثبلثة أجزاء كىي: معمكمات  فقرة25مككنة مف طكرت مف قبؿ الباحثيف  الرضا الكظيفي 

 .كالثالث يقيس الكالء التنظيمي شخصية، كالثاني يقيس الرضا الكظيفي

كجكد عبلقة بيف أبعاد الكالء التنظيمي كالرضا الكظيفي لدل  كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
فركؽ في مستكل الكالء التنظيمي لدل عينة البحث كجكد  أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الخاصة.

 كمدة الخدمة في الجامعة. كالعمر، تعزل لمتغيرات:الجنس،

ت كحكافز ألعضاء ىيئة التدريس بحيث ال يتـ المجكء إلى آأكصت الدراسة بضركرة كضع نظاـ مكاف
 البحث عف الفرص البديمة.

  (:2009)كيسي  دراسة-13

نحك التغيير التنظيمي كباألداء الكظيفي  دراسة ميدانية في بعض المعامؿ اتجاىات العامميف بعنكاف: 
 .التابعة لكزارة الصناعة في محافظة دمشؽ كريفيا

كمعرفة أثر  ىدؼ الدراسة قياس مستكيات االتجاىات نحك التغيير كالكالء التنظيمي كالرضا الكظيفي،
كالثقافة التنظيمية في كؿ مف الكالء التنظيمي المتغيرات الشخصية كاالتجاىات نحك التغير التنظيمي 

األفراد العامميف في مجاالت كمستكيات متباينة مف اشتممت العينة عمى  كالرضا كاألداء الكظيفي.
 الكظائؼ في المؤسسات كالشركات العامة التابعة لكزارة الصناعة في دمشؽ كريفيا مف الجنسيف.

مقياس  ،(2001بنسختو المعربة) العامميف نحك التغيير مقياس داف لقياس اتجاىاتاستخدـ الباحث 
 ،مقياس األداء الكظيفي(1967ترجمة قببلف) بكرتر لمكالء ،مقياس مينيسكتا المعىرب لمرضا الكظيفي

.1983الذم أعده القطاف  
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ل مستكل االتجاه نحك التغيير التنظيمي إيجابي عاؿو كمرتفع لدالنتائج التالية كجكد  إلى الدراسة خمصت
مستكل عاؿو نسبيان مف الكالء التنظيمي كالرضا الكظيفي لؤلفراد ك  العامميف في المؤسسات عينة الدراسة.

 ك كالعمر، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرات الجنس،كما تكصمت إلى  عينة البحث.
.الخبرة  

 

 كالرضا الكظيفي.المحكر الثالث:الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف الذكاء الكجداني 

 (: Barasad, s.1998_دراسة بارساد )1

 أثر الذكاء الكجداني عمى مجمكعة العمؿ في جامعة ييؿ.بعنكاف: 

 قاـ الباحث بدراسة تجريبية في جامعة ييؿ ىدفت إلى معرفة أثر االنفعاالت عمى مجمكعة العمؿ.
كأعّد  أربع مجمكعات مف المتدربيف المتطكعيف كالذيف يعممكف بمجاؿ المبيعات. مف العينةتككنت 
استمارة لمذكاء االنفعالي مف إعداد الباحث، كاستمارة لقياس السمات الشخصية  مقياس يتضمفالباحث 

 في ظركؼ العمؿ.

كلى الحماس كاف في كؿ مجمكعة متدرب متطكع يدير المجمكعة كيمثميا، إذ أظير ممثؿ المجمكعة األ
كالمرح، كأظير ممثؿ المجمكعة الثانية الدؼء كاليدكء، بينما أظير ممثؿ المجمكعة الثالثة اإلحباط 

 كاالفتقار لمنشاط، كأظير ممثؿ المجمكعةالرابعة العدكانية كسرعة االنفعاؿ. 

قادران عمى  مف خبلؿ المبلحظة كمتابعة نتائج المجمكعات، أشارت إلى أّف ممثؿ المجمكعة األخيرة كاف
إصابة أفراد المجمكعة) بعدكل االنفعاالت( أم نفس االنفعاالت التي عّبر عنيا، بينما كانت المجمكعات 

 األكلى كالثانية تحاكي انفعاالت قكادىا. 

أكدت النتائج عمى أّف االنفعاالت الجيدة تقكد إلى تحسيف العمؿ المشترؾ، كما أشارت بيانات 
 ة المرح كالحماس كانت األكثر نجاحان ككانت تعمؿ بشكؿ منظـ كىادؼ. المفحكصيف إلى أّف مجمكع

 (: Mayer, J. &Salovey, P.1999_دراسة ماير كسالكفي )2 

 الذكاء الكجداني كعبلقتو ببعض العكامؿ.بعنكاف: 
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قدرة فرعية. كما ىدفت 12 معرفة المككنات العاممية لمذكاء الكجداني مف خبلؿ ت الدراسة إلىىدف
الدراسة إلى معرفة عبلقة الذكاء الكجداني بالذكاء المفظي كالتقمص العاطفي. معرفة عبلقة الذكاء 

( 305)عمى العينةطبقت  الكجداني بالرضا عف العمؿ كالدؼء الكالدم كتحسيف الذات كاإلدراؾ الفني.
اس الذكاء مقيطيبقت عمييـ  سنة.23 امرأة( بمتكسط عمرم333رجبلن ك170كىـ ) لشبابأفراد مف ا

( لمذكاء  Army Alpha( مف إعداد الباحثيف، كمقياس أرمي ألفا)MEISالكجداني متعدد العكامؿ)
 المفظي.

بعد استخداـ الدراسة لمتحميؿ العاممي كمعامبلت االرتباط أظيرت عدة نتائج كىي: تكجد عبلقة 
بيف الذكاء الكجداني كالذكاء المفظي. كجكد فركؽ دالة بيف الذككر 0.01 (دالة عند مستكل داللة0.45)

كاإلناث في الذكاء الكجداني لصالح اإلناث عندما يقّدر الذكاء الكجداني تقديران ذاتيان، كلصالح الذككر 
 عندما يقّدر بكاسطة الخبراء.كما تبيف لمباحثيف بكجكد عبلقة دالة إحصائية بيف الذكاء الكجداني ككؿ

  التقمص العاطفي، الرضا عف العمؿ، الدؼء الكالدم، اإلدراؾ الفني، تحسيف الذات. :مف

 (: Jones, Parry. &Collins.2000) ككلنز_دراسة جكنز ك 3

 الضغكط كاإلجياد بيف محاضرم العمؿ االجتماعي في المممكة المتحدة.بعنكاف: 

باالنفعاالت كالشعكر بالضغط كاإلجياد بيف الرضا الكظيفي كعبلقتو  التعرؼ عمىت الدراسة إلى ىدف
( محاضران يعممكف في العمؿ 522) عمىالعينةمؿ االجتماعي في المممكة المتحدة. اشتممت محاضرم الع

مقاييس الرضا الكظيفي طبقت في الدراسة  االجتماعي كمينة رئيسية كمحاضريف كمية ثانية.
 .2000كاالنفعاالت كاإلجياد مف إعداد ككلنز

محاضرك العمؿ االجتماعي يتمتعكف بستكيات عالية مف الرضا الكظيفي  إلى أفّ  النتائجأشارت 
 كاالنفعاالت كمجمكعة مف الضغكط المشابية لتمؾ المكجكدة في المجتمع البريطاني بشكؿ عاـ.

مف محاضرم العمؿ االجتماعي يعانكف مف الكآبة كالقمؽ. كأكصت الدراسة %25كما بينت الدراسة أف 
بأف ال ينظر إلى الضغكط كاإلجياد بشكؿ أساسي عمى أنيا مشاكؿ فردية، كلكنيا ناتجة عف تفاعبلت 

 .الفرد كالمستكيات المؤسسية كالبيت كالعمؿ

 (:Sjoberg, L.2001_دراسة جكبرج )4

 الذكاء الكجداني عامؿ في التكافؽ مع الحياة.بعنكاف: 
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حيث  الكجداني عامبلن في التكافؽ الناجح مف الحياة،ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عما إذا كاف الذكاء 
 كمقاكمة الفشؿ، افترضت الدراسة ارتباط الذكاء الكجداني إيجابيان بمستكل التعميـ، كتقدير الذات،

تباطو ر كالرضا الكظيفي كالتكازف الجيد في الحياة كا كالدافعية لمعمؿ، كمستكل الدخؿ الشيرم، كاإلبداع،
عطاء األكلكية لمقيـ االقتصادية.سمبيان بالعمر كالص غار أكثر مف الكبار كالرىاب النفسي كا   

 ( مكظفان كطبؽ عمى أفراد العينة مقياس الذكاء الكجداني متعدد العكامؿ،153كتككنت عينة الدراسة مف)
داد استمارة بيانات أكلية مف إع الدراسة فكانت أدكاتأما (. )الجنس،العمر،التعمـ كاستمارة بيانات أكلية

مقياس الذكاء الكجداني متعدد العكامؿ مف إعداد الباحث ك الباحث تتضمف)الجنس، العمر، التعميـ(، 
 أيضان. كمقياس مينسكتا متعدد األكجو لمشخصية.

التكازف األفضؿ لمحياة كالعمؿ كالدخؿ ك كجكد عبلقة إيجابية بيف الذكاء الكجداني  إلى تكصمت الدراسة
 كالدافعية لمعمؿ، يكجكد عبلقة إيجابية بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفالشيرم األعمى،كما ظير 

عطاء األكلكية لمقيـ االقتصادية كما كجدت أف النساء يتمتعف بذكاء كجداني أكثر مف الرجاؿ كالصغار  كا 
 .أكثر مف الكبار

 (:2003دراسة عّكاد )-5

عض المتغيرات األخرل عميو عند أعضاء الذكاء الكجداني كعبلقتو بالرضا الكظيفي كأثر ببعنكاف:
 الييئة التدريسية في جامعة مؤتة. 

البحث في العبلقة بيف الذكاء االنفعالي كالرضا الكظيفي لدل أعضاء الييئة التدريسية  ت الدراسة إلىىدف
( عضكان ىيئة تدريسية مف 255اقتصرت العينة عمى) في جامعة مؤتة كفقان لمتغيرات )الخبرة، الجنس(.

مقياس الرضا الكظيفي مف إعداد الباحثة، طبقت عمييـ  كافة التخصصات في جامعة مؤتة باألردف.
 ( لمذكاء االنفعالي.Alutoكمقياس)

النتائج كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الذكاء االنفعالي كالرضا الكظيفي لدل أفراد عينة أظيرت 
إلى درجة عالية مف الذكاء االنفعالي كدرجة عالية مف الدراسة أعضاء الييئة التدريسية. كأشارت النتائج 

الرضا الكظيفي. كتكصمت إلى كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية مرتفعة بيف الذكاء االنفعالي كمتغير الخبرة. 
الرضا الكظيفي. ال تكجد تأثيرات دالة إحصائيان لمتغير الجنس في  فيلـ يكف ىناؾ أثر لمتغير الخبرة 

 ي.الذكاء االنفعال

 (:Downy, J.2005دراسة داكني )-6
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أثر الكجداف عمى الرضا الكظيفي لدل مديرم الكمية المجتمعية بكالية فيرجينينا في الكاليات بعنكاف: 
 المتحدة االمريكية.

التعرؼ عمى دكر ك  ،التعرؼ عمى دكر الكجداف في الرضا الكظيفي لدل عينة الدراسة ت الدراسة إلىىدف
مدراء الكميات عمى  العينةكقد اشتممت  الكظيفي عمى الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي.الخبرة كالترقي 

 المجتمعية التي تعنى بالعمـك اإلدارية كالمجتمعية في كالية فيرجينينا.

 األدكات: مقياس الذكاء الكجداني مف إعداد سالكفي كماير. كمقياس الرضا الكظيفي مف إعداد رايت.

راسة إلى أّف المدراء الذيف يعممكف في رتب إدارية مرتفعة يككنكف أكثر رضان مينيان، النتائج: أشارت الد
كأّف المدراء الذيف لدييـ سنكات خدمة أكثر لدييـ مستكل عاؿو مف الذكاء االنفعالي. كما بينت أّف 

  .المستكيات المرتفعة لمذكاء الكجداني ترتبط بالمستكل المرتفع مف الرضا الميني

 (:Scott, A. & Judge. A.2006سككت كجادج )دراسة -7

 .األرؽ كالكجداف كالرضا الكظيفي: دراسة متعددة المستكياتبعنكاف: 

التعّرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي كاألرؽ. كمف أكثر تاثران  ت الدراسة إلىىدف
عينات تجريبية منيجية لمتحقيؽ في ديناميكية استخدـ الباحثكف  الذككر أك اإلناث بالمتغيرات الثبلثة.

مكظفان أيجرم  45العبلقة بيف األرؽ كاالنفعاالت كالرضا عف العمؿ، عمى مدل فترة ثبلثة أسابيع، ك
 مبلحظة.550 عمييـ المسح الميداني بالكامؿ لكؿ يـك عمؿ كتـ تجميع ما مجمكعو

داء كاإلعياء. كما كشفت عف أّف انخفاض كشفت الدراسة عف أّف األرؽ متبلـز مع زيادة مشاعر الع
مشاعر المرح كاالىتماـ عند مف يعانكف مف األرؽ. كقد تكصمت الدراسة إلى أّف األرؽ أيضان ذك عبلقة 
سمبية عمى الرضا الكظيفي، كتتكسط ىذه العبلقة االنفعاالت. كأّف جنس المكظؼ يتكسط بيف األرؽ 

 تككف أكثر تأثران مف ليمة نـك سيئة أكثر منيا بالنسبة لمرجؿ. كثبلثة انفعاالت أخرل، ككذلؾ أّف المرأة

 (:2013دراسة القّداح كالعّساؼ )-8

 بعنكاف: الرضا الكظيفي كعبلقتو بالذكاء االنفعالي لدل معممي الصفكؼ األكلى في محافظة العاصمة.

عمى مستكل الرضا الكظيفي لدل معممي الصفكؼ الثبلثة األكلى في  التعرؼ ت الدراسة إلىىدف
 ، المستكل التعميمي، نكع الدراسة(.النكعمحافظة العاصمة كعبلقتيا بالذكاء االنفعالي كفقان لمتغيرات) 
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عينة مف معممي الصفكؼ الثبلثة األكلى التابعيف لكزارة التربية كالتعميـ كالقطاع الخاص كالبالغ كانت ال
 مف مجتمع الدراسة.5%( أم بنسبة تمثيؿ267ددىـ)ع

طّكر الباحثاف استبانة لقياس متغيرات الدراسة كتضمنت ثبلثة أجزاء: الجزء األكؿ خصص لجمع 
البيانات اليمكغرافية عف المعمميف. أما الجزء الثاني فقد خصص لقياس الرضا الكظيفي، كالثالث 

 بعة.خصص لقياس الذكاء االنفعالي بأبعاده األر 

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الرضا الكظيفي كالذكاء االنفعالي، كما أظيرت كجكد  النتائجأظيرت 
كما  مستكيات مرتفعة في المجاالت كافة باستثناء مجاؿ القكانيف كاألنظمة كالحكافز إذ جاء منخفضان.

الدراسة. لـ يظير أثر متغير  قسـك  النكعالنتائج اختبلفان داالن إحصائيان في تمؾ العبلقة تبعان لمتغيرم  بينت
 المستكل التعميمي في ىذا االختبلؼ.

 رابعان: التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مف خبلؿ استعراض الباحثة لمدراسات السابقة كجدت ىناؾ تنكعان في أىدافيا كمنيجيتيا، كأدكاتيا، 
لذلؾ: بالدراسة الحالية، كفيما يمي عرضه كنتائجيا، كمدل عبلقتيا   

 مف حيث األىداؼ:

اختمفت الدراسات السابقة في تناكليا لمذكاء الكجداني في اليدؼ تبعان لتبايف أىداؼ الباحثيف فمنيا ىدؼ 
 إلى:

أك ( ،2000) الكشؼ عف العبلقة بيف الذكاء الكجداني كبعض سمات الشخصية كدراسة ميرنسكي-1
( ،أك عبلقتو بالذكاء المعرفي كالتحصيؿ 2000)عبلقتو بكجية الضبط كاالكتئاب كدراسة الماندا 

(، كعبلقتو 2001)(، أكعبلقتو بالقيادة كدراسة ماكمبك 2002الدراسي كالتكافؽ النفسي كدراسة عجكة )
( ، أك عبلقتو بالتعمؽ باآلخريف كدراسة 2002)بسمات الشخصية الكبرل كدراسة ركبركت كآخريف 

عبلقتو بالمكىبة كدراسة  (، أك2007ية كدراسة البحيرم)باالضطرابات السمكك ( ، أك2004)كافترز 
عبلقتو بالكفاءة المينية  (،أك2007عبلقتو بالمزاج اإليجابي كدراسة كالتر كبرش) (، أك2007محمد )

عبلقتو بالسمكؾ القيادم كدراسة  (،أك2009بميارات التأقمـ كدراسة قشطة) (،أك2008كدراسة المغربي)
عبلقتو باالتجاىات الكالدية لمتنشئة  كأ،2009)باتخاذ القرار كدراسة الشيرم) عبلقتو (،أك2009النمرم )

(،أكعبلقتو باالحتراؽ النفسي 2009(،أكعبلقتو بالسمكؾ القيادم كدراسة النمرم)2009كدراسة نكراليي)
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ة قتو بالتكافؽ االجتماعي كدراسكعبل،أكعبلقتو بالتكافؽ االجتماعي كدراسة سمماف)2011)كدراسة تميـ)
 (.2011سمماف )

فيما يتعمؽ بمكضكع الرضا الكظيفي فقد تنكعت كذلؾ أىداؼ الدراسات السابقة كذلؾ حسب  اأم-2
 فمنيا ما تناكؿ الرضا الكظيفي كمتغيرات الشخصية كدراسة الرحيمي اليدؼ الذم أعدت ألجمو،

كمنيا تناكؿ الرضا الكظيفي كعبلقتو بالتفاؤؿ كالتشأـك كاالضطرابات النفسية كدراسة المشعاف  ،(1999)
أثر سمات العمؿ بالرضا  ( ، أك2000عبلقتو بالضغكط كاإلجياد كدراسة جكنز ) ، أك2002))

عبلقتو  (، أك2005)عبلقتو بسمات الشخصية كدراسة شيف  (، أك2004)الكظيفي كدراسة الككت 
دراستو  (،أك2007عبلقتو بالغياب عف العمؿ كدراسة نصر) (،أك2007اه النفسي كدراسة رايت)بالرف

عبلقتو باتجاىات العامميف كدراسة  ،أك2008)كفؽ نمكذج بركتر كلكلر كدراسة غكاش)
 .2009)عبلقتو بالكالء التنظيمي كدراسة خميفات كالمبلحمة) (،أك2009كيسي)

(، 1998)أما الدراسات التي تناكلت الذكاء الكجداني كعبلقتو بالرضا الكظيفي فيي: دراسة بارسدا -3
( ، كدراسة سككت 2005)كدراسة داكني ( ، 2003)( ، كدراسة عكاد 1999) كسالكفيكدراسة ماير 

ف اتفقت مع الدراسة ال2013، كدراسة القداح كالعساؼ ) 2006)كجادج ) حالية في ( ، كىذه الدراسات كا 
المكضكع إال أنيا تختمؼ عنيا مف حيث متغيرات الدراسة كمجتمعاتيا.إال أنيا تختمؼ عنيا مف حيث 

 متغيرات الدراسة كمجتمعاتيا.

 مف حيث المنيج المستخدـ:

تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي باعتباره المنيج 
، 2007)(، كدراسة نصر)2005(، كدراسة عكاد)2002لمدراسات اإلنسانية، كدراسة عجكة)المبلئـ 

 (.2013، كدراسة القداح كالعساؼ)2011)(، كدراسة تميـ كدراسة سمماف)2009كدراسة قشطة)

 مف حيث مجتمع كعينة الدراسة: 

ات ما تـ تطبيقو عمى لقد تبايف المجتمع كالعينات مف باحث آلخر تبعان لنكع المستجيب، فمف الدراس
 .2007)( كدراسة محمد)2007( كالبحيرم)2009( كدراسة قشطة)2002كدراسة عجكة) الطبلب

( كدراسة 2008( كدراسة مغربي)2003كدراسة عكاد) المعمميف كمدراء المدارسكمنيا ما تـ تطبيقو عمى 
 (.2013( كدراسة القداح كالعساؼ)2009النميرم)



85 
 

( 2004( كتميـ)2002كدراسة المشعاف كالكبيسي)مكظفيف كالمكظفات الكمنيا ما تـ تطبيقو عمى 
 (.2011كدراستي سمماف كتميـ) 2007)( كدراسة نصر)2008كدراسة غكاش)

( كدراسة 2000كدراسة جكنز كآخريف) أعضاء الييئة التدريسية في الجامعاتكمنيا ما تـ تطبيقو عمى 
 (.2003عكاد)

( كدراسة كافتزكز 2000( كدراسة الماندا)2002كدراسة ركبرت كآخريف) عمى القادةكمنيا ما تـ تطبيقو 
(2004.) 

 مف حيث أدكات الدراسة:

إّف بعض الدراسات السابقة استخدمت أدكات مف إعداد الباحث، كما أف بعضيا استخدـ أدكات جاىزة 
ستبانة لتحقيؽ كمختمفة مف أجؿ الكصكؿ إلى أىدافيا. كقد اعتمدت جميع الدراسات السابقة عمى اال

( 2011(، كدراسة سمماف)2011(، كدراسة تميـ)2008(، كدراسة غكاش)2007أىدافيا. كدراسة نصر)
 (.2013كدراسة القداح كالعساؼ)

كاستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في تحديد أدكات الدراسة حيث اعتمدت الدراسة الحالية عمى 
الذم عّيره كعربو أ.د.امطانيكس ميخائيؿ، كاستخدمت الباحثة ( SEIMمقياس الذكاء الكجداني ؿ سككت)

 مقياس الرضا الكظيفي الذم أعدتو كاستخدمتو عمى البيئة السكرية عبل نصر.

 مف حيث النتائج: 

كىذا يتفؽ مع دراسة كؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء الكجداني كمتغيرات بحثية أخرل، _1
(، 2008(، كدراسة المغربي )2007( كدراسة البحيرم)2004كافتزكز)(، كدراسة 2000مف:الماندا)

(، كدراسة 2009(، كدراسة نكر إليي)2009( كقشطة)2009(،  كدراسة النمرم)2009كدراسة الشيرم)
 (.2011(، كدراسة تميـ)2007كالتر كبرش)

مع دراسة ميرنسكي  ، كىذا يتفؽال تكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء الكجداني كمتغيرات بحثية أخرل_2
 (.2011( ، كدراسة سمماف )2007)( ، كدراسة محمد 2002)( ، كدراسة عجكة 2000)

كىذا يتفؽ مع دراسة القداح  تكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي،_3
 (، كدراسة2001(، كدراسة جابرج)2005(، كدراسة داكني)1998(، كدراسة بارسدا)2013كالعساؼ)

 (.2003عكاد)
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 كسالكفي كىذا يتفؽ مع داسة ماير التكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي،_4
 (.2006)( ، كدراسة جادج 1999)

لصالح ذكم المؤىؿ األعمى  تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الذكاء الكجداني تعزل لممؤىؿ العممي ،_5
 (.2009)( ، كدراسة النمرم 2009)كىذا يتفؽ ضمنيان مع دراسة الشيرم 

، لذكم الخبرة األعمى كىذا يتفؽ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الذكاء الكجداني تعزل لمتغير الخبرة_6
( ، كدراسة النمرم 2009)( ، كدراسة الشيرم 2005)( ، كدراسة داكني 2003)مع دراسة عكاد 

 (.2011)( كدراسة تميـ 2009)

 كىذا يتفؽ مع دراسة مايرتكجد فركؽ دالة إحصائيان في الذكاء الكجداني تعزل لمتغير الجنس، _7
 (.2013)( ، كدراسة القداح كالعساؼ 2002)(، كدراسة جكبرج 1999) كسالكفي

كىذا يتفؽ مع دراسة تكجد عبلقة ارتباطية بيف الرضا الكظيفي كمتغيرات بحثية أخرل، _8
(، كدراسة 2009(، كدراسة خميفة)2008(، كدراسة جكنز)2007نصر)(، كدراسة 2002المشعاف)
 (.2011زريؽ)

كبكنت كىذا يتفؽ مع دراسة رايت بيف الرضا الكظيفي كمتغيرات بحثية أخرل،  التكجد عبلقة ارتباطية_9
(2007.) 

كىذا يتفؽ مع دراسة  تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الرضا الكظيفي تعزل لمتغير الجنس،_10
 (.2009(، كدراسة المبلحمة كخميفات)2009(، كدراسة الكيسي)2002المشعاف)

لصالح ذكم الخبرة األكثر كىذا  تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الرضا الكظيفي تعزل لمتغير الخبرة،11_
 (.2009، كدراسة المبلحمة )2009)(، دراسة الكيسي)2005)داكني يتفؽ مع دراسة 

، التكجد فركؽ دالة إحصائيان في الرضا الكظيفي تعزل لمتغيرات)المؤىؿ العممي،الخبرة، الجنس(_12
(، كدراسة 2008(، كدراسة غكاش )2003، كدراسة عكاد)2000)يتفؽ مع دراسة جيميف) كىذا

 (.2008العكاممة)

(، كىذا العممي،الخبرة، الجنسالتكجد فركؽ دالة إحصائيان في الذكاء الكجداني تعزل لمتغير)المؤىؿ _13
 (.2008(، كدراسة المغربي)2002يتفؽ مع دراسة عجكة)ذا يتفؽ ضمنيان مع دراسة عجكة)
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 خامسان:مكانة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:

تتميز الدراسة الحالية بأنيا تربط بيف متغيريف ىما الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي  بالنسبة لؤلىداؼ:
(، كالقداح 2005، كدراسة داكني)2003)(، كدراسة عكاد)1999(، كدراسة ماير)1999كما في بارسدا)

ي ، كما تيدؼ إلى الكشؼ عف الفركؽ في الذكاء الكجداني كفقان لمتغير المؤىؿ العمم2013)كالعساؼ)
(،كالكشؼ عف الفركؽ في الذكاء الكجداني كفقان لمتغير الخبرة كما في 2009م)ر كما في دراسة الشي

(، كالكشؼ عف الفركؽ في الذكاء الكجداني 2011(،تميـ)2005(، كدراسة داكني)2003دراسة عكاد)
تيدؼ إلى (، كما  2013(، كالقداح كالعساؼ)2006كفقانلمتغير الجنس كما في دراسة سككت كجادج)

الكشؼ عف الفركؽ في الرضا الكظيفي كفقان لمتغيرات الجنس كالخبرة كالمؤىؿ العممي كما في دراسة 
 (.2011( المبلحمة كخميفات)2009(،الكيس)2005داكني)

: تميزت كانفردت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بككنيا طبقت مقاييس الدراسة بالنسبة لمعينة
 لكجداني كالرضا الكظيفي( عمى عينة مف مكظفي المصارؼ العامة في محافظة حمب.النفسية)الذكاء ا

فمنيا ما قاـ الباحثكف بإعدادىا كتعربييا كتعيرىا مع البيئة التي أجريت فييا الدراسة، بالنسبة لؤلدكات:
عمى  كمنيـ مف استخدـ مقاييس مف إعداد باحثيف آخريف لمبلءمتيا لطبيعة دراساتيـ كقد طبقت كعيرت

 بيئتيـ.

الدراسة الحالية اعتمدت عمى مقياس الذكاء الكجداني الذم عّربو كعيره عمى البيئة السكرية األستاذ 
. (2011)( كسمماف2011الدكتكر امطانيكس ميخائيؿ، كقد استخدـ المقياس مف قبؿ دراسة تميـ)

 (.2007كمقياس الرضا الكظيفي الذم استخدـ في دراسة نصر)

تشابيت الدراسة مع عدد مف الدراسات في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي مثؿ  :بالنسبة لممنيج
(. كاختمفت عف دراسات أخرل 2013( كالعساؼ)2011(، سمماف)2011(،تميـ)2002دراسة عجكة)

 (.2007اتبعت المنيج الجريبي كما في دراسة البحيرم)
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 الفصؿ الرابع

جراءات البحث  منيج كا 

  

 البحث.أكالن_منيج 

 ثانيان_مجتمع البحث.

 ثالثان_عينة البحث.

 رابعان_أدكات البحث.

 اإلحصائية. اتخامسان_ المعالج
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 الفصؿ الرابع

جراءات البحث  منيج كا 

جراءات خطكات الفصؿ ىذا يتناكؿ البحث  كمجتمع البحث جمني بياف شممت لتياك  الميدانية،البحث  كا 
 في استخدمت التي اإلحصائية بكاألسالي كالثبات الصدؽ راءاتإج ككيفية المعمكمات كأداة جمع 

 :التالي النحك عمى كذلؾ المعمكمات كتحميؿ معالجة

 أكأل:منيج البحث: 

 بكصؼ كيقـك ييتـ فالمنيج الكصفي الدراسة، لمكضكع لمبلءمتو الكصفي المنيجة الباحث استخدمت
ا المناىج أكثر مف كىك كائف، ىك ما كتفسير  عمى يّركز لككنو ؛ اإلنسانية في الدراسات استخدامن
 الظاىرة مككنات بيف العبلقات فيـ يسيؿ مما كمنا ككيفنا، عنيا كالتعبير كتنظيميا المعمكمات تصنيؼ
ق( "إّف كؿ منيج يرتبط بظاىرة معاصرة بقصد كصفيا 1416اؼ)كما يذكر العسّ ف دراستيا، المراد

 (.8،ص1416")العساؼ،كتفسيرىا يعد منيجان كصفيان 

 ىذه مقدار كمعرفة ال، أـ متغيريف بيف عبلقة ىناؾ كاف إذا ما معرفة فاليدؼ ان ارتباطي ككنو أما 
 مدل لمعرفة أكثر أك متغيريف بيف العبلقات عف بالكشؼ كآخركف أّنو:"يعنى عبيدات يرل العبلقةحيث
 (.290،ص2000")عبيدات كآخركف،رقمية بصكرة عنيا كالتعبير المتغيرات ىذه االرتباط بيف

 ثانيا:مجتمع البحث:

( 550يتككف المجتمع اإلحصائي لمبحث مف مكظفي المصارؼ العامة في محافظة حمب كالبالغ عددىـ)
. بعد عمؿ مف مديرية المالية بحمب (2013-2012كفؽ اإلحصاءات الرسمية لؤلعكاـ)مزظفان 

اإلجراءات الرسمية مف مكافقات التطبيؽ ابتداءن مف عمادة الكمية إلى مدراء المصارؼ العامة الذيف تـ 
 التطبيؽ عندىـ.كقد تـ كضع صكرة المكافقة الرسمية بالمبلحؽ . 

 ثالثا:عينة البحث:

 أ_العينة االستطبلعية:
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مف  19)مكظفان كمكظفة مف المصارؼ العامة)تكفير البريد، العقارم، التجارم(،ىي) 40)تككنت مف)    
دكات األطيبقت  حيث الدراسة الحالية، تاك مف الذككر. كذلؾ لمتأكد مف صدؽ كثبات أد 21)اإلناث ك)

 (.2012عمى تمؾ العينة في شير آيار مف العاـ)

فقد تـ اختيارىا مف مكظفي المصارؼ العامة  تمثؿ العينة األساسية مف حيث خصائصيا المشتركةىي ك 
 بمؤىبلت كخبرات مختمفة كمف الذككر كاإلناث.

 

 ب_عينة البحث األساسية: 

( مكظفان كمكظفة مف المصارؼ العامة بمحافظة حمب لمعاـ 140تككنت عينة البحث مف)       
بحث عمييـ. مع التنكيو بأّف (، كقد تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية كتـ تطبيؽ أدكات ال2012_2013)

الباحثة طبقت عمى المكظفيف الذيف انتقمكا مف مصارفيـ في األماكف الساخنة إلى مصارؼ مماثمة ك 
 شمميـ التطبيؽ.

البحث عمى عينة البحث، كقد استبعدت الباحثة عددان مف أكراؽ االستجابات عمى أداة  كاتتـ تكزيع أد
( يكضح العدد المكزع، كالعدد المفقكد، كالمستبعد كالنيائي 3البحث نظران لنقص البيانات فييا. كالجدكؿ)

 الذم أجريت عميو عممية التحميؿ.

 مستبعدة كالمتبقي منيا(يبيف أعداد العينة المكزعة كالمفقكدة كال3جدكؿ رقـ)

 النسبة العدد عينة البحث
 %100 200 العدد المكزع
 %20 40 العدد المفقكد

 %10 20 العدد المستبعد

 70% 140 العدد المتبقي

 ( يبيف تكزيع عينة البحث حسب المتغيرات.4كقد تـ كصؼ العينة كفقان لمتغيرات الدراسة كالجدكؿ رقـ)
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 عينة البحث كفقان لمتغيرات البحث(يبيف تكزيع 4جدكؿ رقـ)

 النسبة العدد فئات المتغير المتغير
 الجنس

 
 51,42 72 أنثى
 48,57 68 ذكر

 50 70 إجازة جامعية كما فكؽ المؤىؿ العممي

 50 70 أقؿ مف الشيادة الجامعية

 40,71 57 سنكات5-1مف عدد سنكات الخبرة

 25 35 سنكات10-6 مف

 17,86 25 سنة15-11مف

 16,43 23 15أكثرمف

 أدكات الدراسة:

  قامت الباحثة باستخداـ المقاييس اآلتية: لتحقيؽ أغراض الدراسة

 مقياس الذكاء الكجداني:-1

كقد عّربو كعّيره عمى البيئة السكرية األستاذ الدكتكر  SEIMتـ االعتماد عمى مقياس الذكاء االنفعالي    
 ـ. 2008عامامطانيكس ميخائيؿ 

  كصؼ المقياس:

(بندان كيؤكد كاضعكا المقياس أّف البنكد تمثؿ إلى حد كبير نمكذج الذكاء 33تألؼ المقياس مف)     
( بندان يتناكؿ البعديف 13االنفعالي الذم يطرحو"سالكفي"ك"ماير" بأبعاده األربعة. كيرل ىؤالء أّف ىناؾ)

بنكد لمبعد  10)االنفعاالت كفيميا، في حيف أّف ىناؾ)األكؿ كالثالث مف األبعاد األربعة كىما:إدراؾ 
 ( بنكد لمبعد الرابع كىك تيسير االنفعاالت"إدارتيا".10الثاني كىك استخداـ االنفعاالت، ك)

كصيغت كؿ فقرة مف ىذه الفقرات بحيث تصؼ سمككان يقـك بو المستجيب، كيستجاب لكؿ فقرة بتحديد 
قرة حسب المقياس التالي)معارض بقكة، معارض، محايد، مكافؽ، ممارسة الفرد لمسمكؾ الكارد في الف

( يكضح مكقع عبارات كؿ بعد مف أبعاد مقياس الذكاء الكجداني، حيث لـ يتـ 5مكافؽ بقكة(. كالجدكؿ)
ترتيب العبارات تسمسميان بؿ كضعت بطريقة عشكائية تجنبان لبلستجابات النمطية، ككانت أرقاـ العبارات 

 نحك التالي:لؤلبعاد عمى ال
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 (يبيف عبارات مقياس الذكاء الكجداني5جدكؿ رقـ)

 عبارت البعد أبعاد الذكاء الكجداني ـ
 1-2-3-8-9-10-14-15-19-20-21-22-31 إدراؾ االنفعاالت كفيميا 1

 6-7-12-17-23-24-27-(28)-29-30 استخداـ االنفعاالت 2

 4-(5)-11-13-16-18-25-26-32-(33) تيسير االنفعاالت"إدارتيا" 3

 البنكد التي داخؿ القكس ىي البنكد السالبة
 طريقة التطبيؽ كالتصحيح:

التعامؿ بجدية مع المقياس، كاإلجابة بحرية كأمانة عف البنكد التي يتضمنيا دكف استثناء، كذلؾ بكضع 
المفحكص إلى درجة مكافقتو عمى دائرة صغيرة حكؿ الرقـ المناسب المكجكد مقابؿ كؿ بند، ليشير 

مضمكف ىذا البند، مع اإلشارة إلى عدـ كجكد إجابات صحيحة أك خاطئة عمى بنكد المقياس، لقد 
أعطي المقياس اسـ"مقياس التقدير الذاتي".بدالن مف اسمو األصمي كذلؾ منعان الستثارة حفيظة بعض 

يـ، أك يركا فييا نكعان مف التدخؿ في المفحكصيف الذيف قد يعترضكف عمى قياس مستكل الذكاء لدي
 حياتيـ الخاصة كشؤكنيـ الشخصية.

دقيقة، كفيما يتصؿ بالتصحيح ككضع الدرجات عمى ىذا  10-15منتطبيؽ ىذا المقياس يستغرؽ عادةن 
بندان)التي تتراكح 33المقياس فإنو يقـك بالجمع البسيط لمدرجات التي يعطييا المفحكص لبنكده المؤلفة مف

درجة كاحدة إلى خمس درجات لكؿ بند(، مع اإلشارة إلى ضركرة قمب درجات البنكد السالبة. فدرجة مف 
 بحدىا األقصى.165إلىبحدىا األدنى  33المفحكص عمى المقياس تقع في المدل

 الصدؽ كالثبات في الصكرة السكرية لممقياس:

ت" بمراحؿ كخطكات عديدة تمثمت أكليا مّرت عممية إعداد الصكرة العربية السكرية المكازية لمقياس"سكك 
بإعداد ترجمة ليذا المقياس، كالمرحمة األخيرة مف مراحؿ العمؿ في مجاؿ إعداد الصكرة السكرية 
اقتصرت عمى تطبيقيا عمى عينة استطبلعية مف الطمبة الجامعييف بيدؼ التأكد مف كضكح بنكدىا 

 كتعميماتيا كعدـ تعارضيا مع ثقافتنا كقيمنا.

 الالت الصدؽ كالثبات في الصكرة السكرية لممقياس:بعض د

الصدؽ الداخمي: كتـ ذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس  1-
 .0,70إلى0,30كالدرجة الكمية الستجابات عينة الدراسة، حيث كقعت في المدل مف
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االنفعالي الذم أعّده الدكتكر فاركؽ السيد  الصدؽ التبلزمي: كاف المحؾ المستخدـ ىك مقياس الذكاء 2-
 .0,72مف جميكربة مصر العربية، كقد أعطت ارتباطات المقياس المحسكبة بالدرجة الكمية لممحؾ

استقرار( النتائج عبر الزمف، فقد جرل )الثبات: كاف التحقؽ بطريقة اإلعادة كتعّرؼ مدل اتساؽ  3-
الدراسات العميا بفاصؿ زمني قدره أسبكعاف. كعينة مف طمبة تطبيؽ ىذه الصكرة عمى عينة مف طمبة 

اإلجازة الجامعية في التربية، كقد بمغ معامؿ ثبات اإلعادة المحسكب لطمبة الدراسات العميا 
كىما معامبلف مقبكالف كيقترباف إلى حد ما مف كسيط معامبلت الثبات  0,726كلئلناث 0,744رالذكك

(لدل 0,691أما معامؿ الثبات المحسكب لطمبة اإلجازة فيك) 0,78الذم بمغالمحسكبة لمصكرة اإلنكميزية 
 (.0,648الذككر كلئلناث)

 الخصائص السيككمترية لمقياس الذكاء الكجداني في البحث الحالي:

 صدؽ المقياس: -أ

 :Logical Validityالصدؽ المنطقي 1-

عمى األبعاد األربعة لممقياس، كقد قامت الباحثة بعرض المقياس  تكزعتبندان  33)تألؼ المقياس مف)
( لفحص صياغة البنكد 1عمى لجنة المحكميف مف أساتذة كدكاترة كمية التربية كاالقتصاد ممحؽ رقـ)

ضافة كحذؼ مايركنو مناسبان، كذلؾ بعد أف حددت تعريفان إجرائيان لؤلبعاد األربعة. فالتزمت  كتعديؿ كا 
 كعة التعديبلت التي اقتصرت عمى إعادة الصياغة لبعض العبارات كالعبارات المعدلة ىي:الباحثة بمجم

عّدلت إلى (: )أدرؾ ما يقكلو اآلخركف مف خبلؿ تعابيرىـ دكف استعماؿ الكبلـ( 25)العبارة رقـ 1- 
 )أدرؾ ما يريد أف يقكلو اآلخركف مف خبلؿ تعابير كجكىيـ كحركاتيـ(.

 عّدلت إلى(: )عندما أشعر بتجدد في عكاطفي أميؿ إلى التكصؿ إلى أفكار جديدة( 27العبارة رقـ ) 2-
 )عندما أشعر بتغير في عكاطفي أميؿ إلى التفكير بمكاضيع جديدة(.

 عّدلت إلىقباض( ن(: )أساعد الناس عمى تحسيف مزاجيـ حيف يشعركف باليبكط كاال30العبارة رقـ ) 3-
 حيف يشعركف باليأس كالتكتر(.)أساعد الناس عمى تحسيف مزاجيـ 

( مف المحكميف كبعد إجراء التعديبلت أصبح المقياس %90أما باقي البنكد فقد حازت عمى مكافقة )
 بصكرتو النيائية جاىزان لمتطبيؽ.
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 :Internal Validityصدؽ االتساؽ الداخمي 2- 

قامت الباحثة باختبار صدؽ المقياس في ىذه الدراسة بتطبيقيا عمى عينة الدراسة االستطبلعية مف 
 خبلؿ صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس بحساب معامؿ االرتباط بيف أبعاد الذكاء الكجداني بالدرجة الكمية  

 (معامبلت ارتباط أبعاد الذكاء الكجداني بالدرجة الكمية6جدكؿ رقـ)

 دراؾ االنفعاالت كفيمياإ 0,89
 استخداـ االنفعاالت 0,85
 سير االنفعاالتيت 0,75

كبالدرجة الكمية لممقياس ارتباطان ذا داللة إحصائية عند االرتباط بيف األبعاد حيث يتبيف مف الجدكؿ أّف 
 ( كىذا يؤكد أّف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي. 0,05مستكل داللة)

  Reliability : ثبات المقياس في الدراسة الحالية -ب

 ك (فردان،40)قكاميا عينة عمى لممقياس النصفية التجزئة طريقة المقياس ثبات بلحسا الباحثة استخدمت
 فالمقياس كبالتالي (.0,01)عند إحصائيان  دالة كىي (،0,757) النصفية التجزئة في الثبات معامؿ بمغ

يدؿ عمى أّف الباحثة قد تأكد ليا صدؽ كثبات المقياس في صكرتو النيائية كأنو كىذا  .مرتفع بثبات يتمتع
 صالح لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة األساسية.

 مقياس الرضا الكظيفي:-2

ـ الذم ىدؼ إلى قياس الرضا 2008اعتمدت الباحثة عمى المقياس الذم أعدتو الباحثة"عبل نصر" عاـ 
 الميني في بعض معامؿ دمشؽ.

  المقياس:كصؼ 

( بندان. كتندرج خيارات اإلجابة عمى المقياس كفقان 55صمـ ليقيس أبعاد الرضا الميني مكزعة عمى)
، راضو تمامان(. كالجدكؿ  لمقياس ليكرت الخماسي)غير راض أبدان، غير راض، راضو إلى حد ما، راضو

 التالي يكضح مكقع عبارات كؿ بعد مف أبعاد الرضا الكظيفي.

 عبارات مقياس الرضا الكظيفي (7جدكؿ رقـ)
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 العبارات أبعاد الرضا الكظيفي ـ
 1-11-20-30-37-44-50 الدخؿ الشيرم 1

 2-12-31-38-45-51 العبلقة مع الزمبلء 2

 3-13-22-32-39-46-52-55 العبلقة مع المشرؼ 3

 4-14-23-33-40-47 أسمكب اإلدارة 4

 5-15-24-34-41 الحكافز 5

 6-16-25-26-48 فرص الترقية 6

 7-17-27-35 ظركؼ العمؿ المادية 7

 10-18-29-28-49-53 طبيعة العمؿ نفسو 8

 9-21-43-54 التمييز الميني لمعمؿ 9

 8-19-36-42 تحقيؽ الذات مف خبلؿ العمؿ 10

 طريقة التطبيؽ كالتصحيح:

االستجابة، فإنو يجب عمى بناءن غمى التعميمات الخاصة بالمقياس كالتي تبيف لممستجيب كيفية 
( حسب ما يتفؽ مع مشاعره كاتجاىاتو xالمستجيب أف يختار اإلجابة التي تتفؽ معو بكضع عبلمة)

كتصرفاتو في المكاقؼ التي تتعمؽ بو. كبما أّف عبارات المقياس كميا إيجابية فيككف تصحيحو عمى 
المقياس أشار ذلؾ إلى ارتفاع الرضا ( أم كمما ارتفعت درجة المفحكص عمى 1-2-3-4-5النحك التالي:)
 الكظيفي لديو.

 الصدؽ كالثبات في الصكرة السكرية لممقياس:

الصدؽ المنطقي: حيث قامت الباحثة بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف كميات التربية  1-
، ككافؽ جميعيـ عمى بنكد المقياس كقامت بالتعديبلت المقترحة.  كاالقتصاد كاآلداب كالعمـك

: قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممقياس صذق االتساق الذاخلي 2-
لمتحقؽ مف مدل ارتباط فقراتو بعضيا مع بعض، كالتأكد مف عدـ التداخؿ بينيا، كجاءت معامبلت 

 (.0,86إلى0,78االرتباط مرتفعة حيث تراكحت ما بيف )

عامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معادلتي سبيرماف، ثبات المقياس: تـ استخراج م 3-
( كىك معامؿ ثبات مرتفع كمناسب 0,959)( كجكتماف 0,960)جكتماف كقد بمغ بطريقة سبيرماف 

 ألغراض البحث.



96 
 

 الخصائص السيككمترية لمقياس الرضا الكظيفي في البحث الحالي:

 صدؽ المقياس: -أ

 :Logical Validityالصدؽ المنطقي 1-

( بندان كبأبعاده العشرة، قامت الباحثة بعرضو عمى 55لمتأكد مف صدؽ المقياس المنطقي المؤلؼ مف)
( إلبداء رأييـ 1مجمكعة مف المحكميف أعضاء الييئة التدريسية في كميتي التربية كاالقتصاد ممحؽ رقـ)

حيث قدرتيا عمى قياس ما كضعت ك تقديـ مقترحاتيـ حكليا، كلقد كافؽ جمعييـ عمى بنكد المقياس مف 
لقياسو، مع تقديـ مجمكعة مف التعديبلت التي اقتصرت عمى إعادة الصياغة لبعض العبارات كالعبارات 

 المعدلة ىي:

عّدلت إلى (: )التقدير كاالحتراـ الذم تحصؿ عمييما مف قبؿ زمبلئؾ في العمؿ( 12)العبارة رقـ 1- 
 )تقدير زمبلئؾ لؾ في العمؿ(.

 )معاممة المشرؼ لؾ في العمؿ(. عّدلت إلى(: )معاممة المشرؼ المباشر في العمؿ( 13العبارة رقـ ) 2-

)التجييزات  عّدلت إلى(: )التجييزات التقنية التي تساعد عمى القياـ بالعمؿ( 17العبارة رقـ ) 3-
 (.كآمف كالمعدات التي تساعد عمى أداء العمؿ بشكؿ كسميـ

مف المحكميف لقبكؿ العبارة كبعد إجراء التعديبلت أصبح المقياس  %(90مكافقة )اعتمدت الباحثة معيار 
 بصكرتو النيائية جاىزان لمتطبيؽ.

 :Internal Validityصدؽ االتساؽ الداخمي 2-

قامت الباحثة باختبار صدؽ المقياس في ىذه الدراسة بتطبيقيا عمى عينة الدراسة االستطبلعية مف 
 خمي لممقياس بحساب معامؿ االرتباط بيف أبعاد الرضا الكظيفي بالدرجة الكمية  خبلؿ صدؽ االتساؽ الدا

 (معامبلت ارتباط أبعاد الرضا الكظيفي بالدرجة الكمية8جدكؿ رقـ)

 دخؿ شيرم 0,63
 عبلقة مع الزمبلء 0,55
 عبلقة مع المشرؼ 0,66
 فرص الترقية 0,70
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 تحقيؽ الذات 0,83
 تمييز ميني 0,71
 طبيعة عمؿ 0,80
 حكافز 0,66
 دارةإلسمكب اأ 0,66
 ظركؼ عمؿ 0,56

         

كبالدرجة الكمية لممقياس ارتباطان ذك داللة إحصائية عند االرتباط بيف األبعاد حيث يتبيف مف الجدكؿ أّف 
 ( كىذا يؤكد أّف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي. 0,05مستكل داللة)

 المقياس في الدراسة الحالية:ثبات  -ب

 ك (فردان،40)قكاميا عينة عمى لممقياس النصفية التجزئة طريقة المقياس ثبات بلحسا الباحثة استخدمت
 فالمقياس كبالتالي (.0,01)عند إحصائيان  دالة كىي (،0,881) النصفية التجزئة في  الثبات معامؿ بمغ

كىذا يدؿ عمى أّف الباحثة قد تأكد ليا صدؽ المقياس كثباتو في صكرتو النيائية كأنو .مرتفع بثبات يتمتع
 صالح لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة األساسية. 

 اإلحصائية: اتخامسان: المعالج

( اإلحصائي SPSSكتحميميا باستخداـ الحاسكب كاالعتماد عمى برنامج) المقاييسقامت الباحثة بتفريغ 
 المعالجات اآلتية:كتـ استخداـ 

 _ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لحساب مستكل متغيرات البحث.

 .Pearson_ إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف 

 بيف االرتباط كلقياس النصفية، التجزئة طريقة باستخداـ المقاييس ثبات مف لمتحقؽ االرتباط معامؿ_
 رات.يغالمت

 .المتكسطات بيف الفركؽ مف لمتحقؽ T-Test independent - )ت(اختبار_ 

( لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطات ANOVA_ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم)
 استجابات أفراد عينة البحث حكؿ الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي كفقان لمتغيرات البحث. 
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 الفصؿ الخامس

 نتائج البحث كتفسيرىا

 أكالن_أسئمة البحث.

 السؤاؿ األكؿ كتفسيره. -1

 السؤاؿ الثاني كتفسيره.2- 

 السؤاؿ الثالث كتفسيره. 3-

 كتفسيره. الرابع السؤاؿ 4-

 كتفسيره. الخامس السؤاؿ 5-

 السؤاؿ السادس كتفسيره. 6-

 كتفسيره. السابع السؤاؿ 7-

 كتفسيره. الثامن السؤاؿ 8-

 التاسع كتفسيره. السؤاؿ 9-

 ثانيان_ التكصيات.

 ثالثان_ البحكث كالدراسات المقترحة.
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 الفصؿ الخامس

 نتائج البحث كتفسيرىا

 المقدمة:
ستقـك الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تطبيؽ أدكات 

كمناقشة ماتـ التكصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة، باإلضافة إلى تفسير 
 الدراسة.

 أكالن: نتائج البحث: 
بمحافظة  مامستكل الذكاء الكجداني لدل مكظفي المصارؼ العامة _ نص السؤاؿ األكؿ:" 1

 ؟ حمب

 كالجدكؿ قامت الباحثة بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 ( يكضح النتيجة:9)رقـ

 ( يمثؿ متكسط درجة الذكاء الكجداني9)رقـ جدكؿ

 كسط الحسابيمتال االنحراؼ المعيارم قيمة أعمى قيمةأقؿ 
87 156 12,32 125,47 

مف قيمة الدرجة   70,04%كتشكؿ نسبة  (125,47)نبلحظ أف متكسط درجات الذكاء الكجداني بمغ 
 .(165) العظمى لممقياس كالبالغة 

 ألفراد الفعمي المتكسط مع كمقارنتوالذكاء الكجداني  لمقياس الفرضي المتكسط ببحسا الباحثة قامتثـ 
 كزف كأعمى لئلجابة كزف أدنى نجمع حيث لممقياس الفرضي المتكسط بحسال المقياس، عمى العينة
 لمقياس الفرضي المتكسط فيككف المقياسعبارات   بعدد الناتج بنضر  ثـ اثنيف عمى كتقسيميا لئلجابة

 33*  2(/ 5+  1)=  الذكاء الكجداني ىك

 =3  *33  =99 

 فيتضح ،( 125,47) قيمتو تغبم كالذم الذكاء الكجداني مقياس عمى لمعينة الفعمي بالمتكسط كنقارنو 
 فركؽ كجكد مف كلمتحقؽ لممقياس، الفرضي المتكسط مف أكبر الفعمي العينة أفراد درجات متكسط أف لنا
 باستخداـ الباحثة قامتالذكاء الكجداني  لمقياس الفعمي كالمتكسط الفرضي المتكسط بيفإحصائيان   دالة
 ( يكضح النتيجة:10)رقـ كالجدكؿ ةالكاحد لمعينة (T.Test)ت راختبا
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 موظفً المصارف العامة لدى الذكاء الوجدانً مستوى فً الفروق داللة (10) رقم جدول

  99المتكسط الفرضي لمذكاء الكجداني=
 الداللةمستكل  الداللة قيمة المعيارم االنحراؼ ت قيمة الحرية درجات

 0,05عند  إحصائيان  دالة 0,008 12,32 2,68 139
 الفعمي كالمتكسط الفرضي المتكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد (11) الجدكؿ مف يتضح
( (0,008الداللةحيث بمغت قيمة مستكل  .0,05)) داللة مستكل عندالذكاء الكجداني  مستكل في

 . (0,05)كىك أقؿ مف مستكل الداللة

تفسر الباحثة ارتفاع مستكل الذكاء الكجداني إلى طبيعة المينة التي يعممكف بيا، كلذلؾ يجدر اإلشارة 
اجتماعية كاسعة تقـك عمى التعامؿ اليكمي مع إلى كصؼ طبيعة العمؿ حيث يعد المصرؼ شبكة 

 الزبائف كىذا يحتاج إلى تككيف عبلقات اجتماعية ناجحة مع اآلخريف كالتكاصؿ الفّعاؿ.

فالذكاء الكجداني يتكقؼ عمى عكامؿ عدة أىميا:التفاعؿ مع اآلخريف، حيث يعد ركنان أساسيان، بؿ إّف 
تماعي، أم كيفية التعامؿ الجيد مع اآلخريف، حيث يجيد شقي الذكاء الكجداني، يتمثؿ في الذكاء االج

مكظفك المصارؼ العامة التفاعؿ مع اآلخريف، كتككيف عبلقات اجتماعية بنضج ميارتيف أساسيتيف ىما: 
تكجيو الذات، كالتقمص الكجداني، حيث تؤدم معرفة الذات إلى التحكـ فييا كتكجيييا إيجابيان بحيث 

 .(185،ص2009)قشطة،الت التطغى المشاعر كاالنفعا

فالعمؿ في المصارؼ يحتاج إلى أف يتمتع المكظؼ بالذكاء الكجداني كقد أشار 
ـ الذكاء الكجداني في العمؿ حيث قاؿ:" يؤدم الذكاء الكجداني ا( إلى استخدCarsuo,1999كارسك)

عاليان، في حيف ىناؾ دكران ىامان في مجاالت عّدة مف حياتنا، فبعض األعماؿ التتطمب ذكاءن كجدانيان 
أعماؿ تتطمب الكثير مف الذكاء الكجداني لؤلعماؿ التي تتطمب التعاطؼ كاالتصاؿ بالناس كفيـ 
اآلخريف، كتتضمف العمؿ ضمف فريؽ، فإذا كاف الفرد اليممؾ مستكل عاليان مف الذكاء الكجداني فقد 

اد عمى العمؿ مع اآلخريف مف خبلؿ تككف صعبة كأقؿ رضان ليذا الفرد. فالذكاء الكجداني يساعد األفر 
 (.45،ص1429)الشيرم،التأثير بالناس أك بناء االتفاؽ، كالثقة باآلخريف كالتعاطؼ معيـ

فالعمؿ في المصارؼ مف األعماؿ التي تحتاج إلى فريؽ عمؿ كاحد الرتباط المؤسسة بعضيا مع بعض 
مختمفة يتطمب تكّفر نكعية مف إلى أّف التفكؽ في العمؿ في الميف ال (2000:180جكلماف)يشير 

القدرات أك الكفايات الكجدانية لدل القائميف بالعمؿ أكثر مف الذكاء المعرفي باإلضافة إلى الميارة في 
األداء. كتتمثؿ تمؾ القدرات في الكفاءة الشخصية)الذاتية( كالكفاءة االجتماعية كتتضمف كؿ كفاءة 
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قدرات الكجدانية دكران ىامان في بناء الثقة لدل القائميف مجمكعة مف الميارات النكعية، لذلؾ تمعب ال
 (.58،ص1430)النمرم،بالعمؿ كيككف لدييـ كالء لمعمؿ، كتحقيؽ العديد مف اإلنجازات كاالبتكارات

( في ارتفاع مستكل الذكاء الكجداني لدل أفراد العينة 2013تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة القداح كالعّساؼ)
( بأّف لدل المكظفيف في مجاالت 2009ؿ، كما اتفقت مع دراسة الشيرم كالنمرم)مع اختبلؼ التمثي

 القطاع العاـ مستكل ذكاء كجداني عاؿو كفقان لطبيعة المينة التي يعممكف بيا.

 ؟بمحافظة حمب ما مستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي المصارؼ العامة الثاني:" نص السؤاؿ _2

 كالجدكؿ قامت الباحثة بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 ( يكضح النتيجة:11)رقـ

 الرضا الكظيفي( يمثؿ متكسط درجة 11)رقـ جدكؿ

 كسط الحسابيمتال االنحراؼ المعيارم قيمةأعمى  قيمة أقؿ
111 225 31,032 183,25 

مف   66,63%كىي تشكؿ نسبة  ((183,25الكظيفي بمغت  اقيمة المتكسط الحسابي لدرجات الرض
 (.275)الدرجة العظمى لممقياس البالغة 

 ألفراد الفعمي مع المتكسط لمقياس الرضا الكظيفي كمقارنتو الفرضي المتكسط بحساب الباحثة ثـ قامت
 كأعمى كزف لئلجابة كزف أدنى نجمع حيث لممقياس الفرضي المتكسط لحساب المقياس، عمى العينة
الفرضي لمقياس  المتكسط فيككف المقياسعبارات   بعدد الناتج نضرب ثـ اثنيف عمى كتقسيميا لئلجابة

 55*  2(/ 5+  1) =  الرضا الكظيفي ىك

 =3  *55  =(165) 

 لنا فيتضح ،( 183,25) قيمتو تغبم كالذم الرضا الكظيفي مقياس عمى لمعينة الفعمي بالمتكسط كنقارنو 
 فركؽ كجكد مف كلمتحقؽ لممقياس، الفرضي المتكسط مف أكبر الفعمي العينة أفراد درجات متكسط أف
 ت اختبار باستخداـ الباحثة قامتالرضا الكظيفي  لمقياس الفعمي كالمتكسط الفرضي المتكسط بيف دالة

(T.Test) ( يكضح النتيجة:12)رقـ كالجدكؿ ةالكاحد لمعينة 

 موظفً المصارف العامة لدى الوظٌفًالرضا  مستوى فً الفروق داللة ( 12) رقم جدول
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 165المتكسط الفرضي لمرضا الكظيفي=
 الداللةمستكل  الداللة قيمة المعيارم االنحراؼ ت قيمة الحرية درجات

 0,05عند  إحصائيا   دالة 0,000 31,032 3,95 139
 الفعمي كالمتكسط الفرضي المتكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد (13 ) الجدكؿ مف يتضح
كىي  ((0,000 حيث بمغت مستكل الداللة (.0,05) داللة مستكل عندالرضا الكظيفي  مستكل في

 (.(0,05أقؿ مف مستكل الداللة

 مالية البنكؾ مؤسسات ككف إلى يعزل ،كذلؾ يان عال بالعمؿ القياـ عمى كالقدرة الكظيفة عف الرضا كاف
 تكزع لذلؾ ، البنؾ بما يحفظ المناسب المكاف في المناسب الرجؿ كضع مبدأ عمى بناء تعمؿ متخصصة

 يتفؽ بما العمؿ كخطكات أىداؼ كمككنات كضكح إلى إضافة األكاديمي التخصص حسب فيو األدكار
 . البنكية المؤسسة طبيعة مع

 لعدة نظران  كبالتالي مستكل رضا كظيفي عاؿو  عاليان  أداء يحقؽ سكؼ معيف لجيد بذؿ المكظؼ أف أم
 :لمطرفيف لئلدارة  كثالثة ،كأخرل لممكظفيف تعكد أسباب

 ىذا بذلو إلى عممو،إضافة مياـ إلنجاز تؤىمو كالقدرات الميارات مف ان عالي مستكل المكظؼ امتبلؾ  -
 خطكات مع يتناسب بما أعماليـ في المكظفيف أدكار كضكح كأيضان  ،المرغكب األداء لبمكغ الجيد

 .أيضان  بالكضكح العمؿ المتسمة كمككنات

 .يـيلإ المككمة ميماميـ أداء متطمبات مع لممكظفيف األكاديمي التخصص تكافؽ  -

 ،كتصميـ الفعاؿ لؤلداء كمقكمات البلزمة المادية كاإلمكانات التسييبلت لمكظفييا اإلدارة تكفر -
مع التنكيو إلى أّف المصارؼ التي تقع في المناطؽ اآلمنة  .العالية بالجكدة األجيزة كتكزيع المكاتب

 أصبحت بديبلن لممصارؼ في المناطؽ المتضررة.

كحسب نمكذج بكرتر كلكلر تتحقؽ مستكيات عالية مف . فالرضا ىك ثمرة الجيد في الدنيا كغاية الحياة 
 الرضا الكظيفي مف خبلؿ:

 عممو يؤدم بالفخر عندما كشعكره ، بإتقاف العمؿ نجازإ خبلؿ مف الذاتي بالتقدير ؼالمكظ إحساس -
 رغبات األفراد. تيرضي كأىمية مكاصفات ذات نفسيا الكظيفة فإ حيث بكفاءة

 المتقف. العمؿ نجازإ خبلؿ مف الشخصية الحاجات إشباع ككذلؾ -

 (.121،ص2008غكاش،) .كالمادية المعنكية لمحاجات اإلشباع تكفر الكظيفة أف -
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( 2009( كدراسة الكيسي)2007( كدراسة كالتر كبرش)2005النتيجة مع دراسات جيميف)كتتفؽ ىذه 
كالتي تكصمت إلى ارتفاع مستكل الرضا الكظيفي مع اختبلؼ العينات، كتتفؽ مع دراسة 

( في التكصؿ إلى كجكد مستكيات عالية مف الرضا الكظيفي 2009كدراسة النمرم)(، 2009الشيرم)
 ـ.لدل مكظفي القطاع العا

بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي  ذات داللة إحصائية عبلقة ىؿ تكجد الثالث:" نص السؤاؿ _3
 لدل مكظفي المصارؼ العامة في محافظة حمب ؟

 عمى العينة أفراد درجات بيف بيرسكف ارتباط معامؿ ببحسا الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 في مكضحة ىي كما النتيجة كجاءت الرضا الكظيفي، مقياس عمى كدرجاتيـ الذكاء الكجدانيمقياس 
 (13)الجدكؿ

 مقٌاس على ودرجاتهم الذكاء الوجدانً مقٌاس على موظفً المصرف العامة درجات بٌن بٌرسون ارتباط معامل (13)رقم جدول

 الرضا الوظٌفً
 داللة مستوى االرتباط معامل العٌنة أفراد عدد

140 0,150* 0,05 

ذ يكجد ارتباط بيف إ (0,05)دالة عند مستكل كىي (0,150)الجدكؿ أف قيمة معامؿ االرتباطنبلحظ مف 
 .الكظيفي لدل أفراد العينة االذكاء الكجداني كالرض

الذكاء الكجداني يتضمف ميارات اجتماعية، كىذه الميارات تتطمب مف الفرد القدرة عمى التفاعؿ 
دارة المناقشات  االجتماعية كأداء األدكار بنجاح، كما تساعد عمى المبادرة في االجتماعي مع اآلخريف كا 

التحدث لتقكية ركابط االتصاؿ بأفراد الجماعة، كتساعد عمى التأثير في اآلخريف باستخداـ ميارتي 
 (.188،ص2004)الدردير،التفاكض كاإلقناع كالتفاكض

الكظيفي لدل المكظفيف عينة  يمكف تفسير كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف الذكاء الكجداني كالرضا
الدراسة في ضكء أّف الذكاء الكجداني يعني قدرة الفرد عمى التعامؿ مع الجكانب الشخصية كاالجتماعية 
بينما الرضا الكظيفي يعني إحساس الفرد باالرتياح كالسعادة نتيجة إشباع رغباتو كحاجاتو مف خبلؿ 

ا الرضا كالتقبؿ لمكاجبات كالمياـ.حيث تكصؿ الميتمكف مزاكلتو لمكظيفة التي يقـك بيا كالتي ينتج عني
بيذا المجاؿ إلى أّف الذكاء الكجداني أىـ القدرات التي ليا عبلقة مباشرة بالنجاح في الحياة، كلكف مف 
الصعب أف نحدد تمامان إلى أم مدل تصؿ أىمية الذكاء الكجداني في اإلسياـ بتمؾ 

 (.80،ص2001)السمادكني،النسبة
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 عمى كيؤكد الحياة، في لمنجاح الكجدانية كالكفاءات بالقدرات الشخص تحمي أىمية" إلى جكلماف كيشير
 بصكرة اآلخريف مشاعر مع كيتفاعمكف كيتفيمكف ،ان جيد الخاصة مشاعرىـ يعرفكف الذيف األشخاص أف

  ."المينية حياتيـ ان كخصكص الحياة، مجاالت كؿ في يتميزكف الذيف ؾأكلئ ىـ جيدة

 كعيو عمى قدرتو في تتجمى الكجدانية، القدرات مف بمجمكعة الفرد يتحمى أف الميني النجاح كيتطمب"
 كقراءتو بذكاء، الكجدانية حياتو إدارة عمى قدرتو في أم كنزعاتو، نزكاتو في كالتحكـ كانفعاالتو، بمشاعره
 (.86ص،2000جكلماف،") معيـ عبلقتو في بمركنة معيا كالتفاعؿ اآلخريف، لمشاعر

كالتي تكصمت إلى كجكد عبلقة بيف الذكاء  1999))كسالكفي تتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة ماير
 الكجداني ككؿ مف التقمص العاطفي، الرضا عف العمؿ، تحسيف الذات.

كالتي أظيرت كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الرضا الكظيفي كالذكاء ( 2013كتتفؽ مع دراسة عّكاد)
 .عند معممي المرحمة االكلى االنفعالي

يشير إليو التراث النفسي حكؿ العبلقة بيف الذكاء الكجداني لمفرد كنجاحو  ما جميع ىذه النتائج تؤكد عمى
 في الحياة المينية.

 رؼاالمص يإحصائيان في الذكاء الكجداني لدل مكظفىؿ تكجد فركؽ دالة ":الرابع السؤاؿ نص_4
  "؟النكع تعزل لمتغير العامة بمحافظة حمب

 الفركؽ لمعرفة) T-independents test )ت(اختبار باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 الجدكؿ في مكضحة ىي كما النتيجة كجاءت(، كاإلناث الذككر) النكعفي الذكاء الكجداني كفقان لمتغير 

 (.14 )رقـ

 .النوع لمتغٌر تعزى موظفً المصارف بٌن الذكاء الوجدانً فً الفروق داللة لحساب T.test )ت(اختبار نتائج:(14رقم ) جدول
 نحراؼاال  المتكسط العدد الجنس

 المعيارم
درجات 
 الحرية

مستكل  الداللة قيمة ت قيمة
 الداللة

غير دالة  0,266 1,120 138 12,60 124,27 68 ذكر

 12 126,84 72 أنثى إحصائيا  

 ،الذكاء الكجداني  في اإلناث ك الذككر بيفدالة إحصائيان  فركؽ كجكد عدـ)  14)رقـ الجدكؿ مف يتضح
  (. (0,05كىي أكبر مف  ((0,266إذ بمغت قيمة الداللة 

اليختمؼ الذكاء الكجداني لدل مكظفي المصارؼ العامة باختبلؼ النكع كنخمص مف ذلؾ إلى ككف الفرد 
 ذكائو الكجداني. فيذكران أـ أنثى، اليؤثر 
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كيمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء أف مكظفي المصارؼ ىـ أكثر كعيان بانفعاالتيـ كمشاعرىـ، ألنيـ 
صرؼ، كبالتالي فإنيـ يستطيعكف أف يعبركا عف انفعاالتيـ تفاعمكا مع كثير مف المكاقؼ داخؿ الم

 كمشاعرىـ، كيستطيعكف التحكـ في سمككيـ بغض النظر عف اختبلؼ جنسيـ.

إّف العمؿ المصرفي ىك مطمح لكثير مف الذككر كاإلناث ألنو يعطي المكانة المرمكقة لمطرفيف.  
بالدؼء كالحناف، كالمشاعر الرقيقة، كحسف التعامؿ فالطبيعة التككينية لؤلنثى التي كثيران ما تككف عامرة 

 مع اآلخريف، ككذلؾ امتاز الذككر بحسف التعامؿ مع الزبائف. كىذه النتيجة التي تكصمت إلييا الباحثة
بعدـ كجكد الفركؽ تتفؽ مع قكؿ ابف الجكزية" كما أّف أخبار الشجعاف تعّمـ الشجاعة فإّف مخالطة 

 .(336ص،1990)السيد، طيف بيـ كيسعكف لمخالطتيـ كالتعمـ منيـ".األذكياء يمقح ألباب المحي

إلى   (2006) كدراسة سككت كجادج 1999))صمت بعض الدراسات منيا دراسة ماير كسالكفي تك 
كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في الذكاء الكجداني لصالح اإلناث، عندما يتـ تقدير الذكاء الكجداني 

 تقديران ذاتيان، كلصالح الذككر عندما يتـ تقديره بكاسطة الخبراء.

ان ( التي تكصمت إلى أّف اإلناث أكثر ذكاءن كجداني2013كتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة القّداح كالعّساؼ)
 ؿ. كتتفرد الدراسة بعدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث عمى الرغـ مف أّف التقدير ذاتي.امف الرج

 رؼاالمص يىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الذكاء الكجداني لدل مكظف":الخامسالسؤاؿ  نص_5
  المؤىؿ العممي"؟ تعزل لمتغير العامة بمحافظة حمب

 الفركؽ لمعرفة) T-independents test )ت(اختبار باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 (.15)رقـ الجدكؿ في مكضحة ىي كما النتيجة كجاءت في الذكاء الكجداني كفقان لمتغير المؤىؿ العممي،

المؤهل  لمتغٌر وفقا   موظفً المصارف بٌن الذكاء الوجدانً فً الفروق لحساب T.test )ت(اختبار نتائج:(15رقم )  جدول

 .العلمً
 نحراؼاال  المتكسط العدد المؤهل العلمً

 المعيارم
مستكل  الداللة قيمة ت قيمة درجات الحرية

 الداللة
غير دالة  0,984 0,020 138 12,58 125,45 70 كمافكؽ جامعة

 12,15 125,50 70 أقؿ مف جامعة إحصائيا  

حاممي الشيادة الجامعية كغير حاممي  بيف دالة إحصائيان  فركؽ كجكد عدـ)  16)رقـ الجدكؿ مف يتضح
 ( 0,984الداللة ) (.اذ بمغت مستكل0,05الداللة) مستكل الكجداني عندالذكاء   في الجامعية الشيادة

 (.0,05)كىي أكبر مف
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المصرؼ مؤسسة مالية متخصصة كتعمؿ بناءن عمى مبدأ كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب بما 
المصرؼ. لذلؾ تكزع األدكار فيو حسب التخصص األكاديمي إضافة إلى كضكح أىداؼ كمككنات يحفظ 

 كخطكات العمؿ بما يتفؽ مع طبيعة المؤسسة المصرفية.

عمى الرغـ مف أّف لممؤىؿ العممي دكران في الترتيب الكظيفي في المصارؼ العامة، حيث إّف المكظفييف 
يـر التنظيمي كلدييـ صبلحيات أكثر إاّل أّف االثنيف بمكانييما ذكم المؤىؿ األعمى يككنكف في رأس ال

جادة لكظائفيـ كسعة أفؽ كحسف تصرؼ باإلضافة إلى اإلتزاف  ىـ بحاجة إلى القياـ بأدكراىـ بنجاح كا 
النفسي كىذه الميارات تساعد عمى رفع مستكل أدائو كرتبتو الكظيفية. فالتأىيؿ األكاديمي يساعد في تبكء 

 األعمى.المراتب 

( كالتي أشارت إلى كجكد فركؽ 2009( كدراسة النمرم) 2009تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الشيرم)
 دالة إحصائيان تعزل لممؤىؿ العممي لصالح ذكم المؤىؿ األعمى.

 رؼاالمص يىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الذكاء الكجداني لدل مكظف":السادسالسؤاؿ  نص_6
  الخبرة "؟ تعزل لمتغير العامة بمحافظة حمب

 الفركؽ لمعرفة(  (ANOVAاالتجاه أحادم التبايف تحميؿ باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 الجدكؿ في مكضحة ىي كما النتيجة كجاءت ، ةالخبر  سنكات عدد يرغلمت تبعان  الذكاء الكجداني في
 (.(16رقـ

 لموظفً المصارف العامة الخبرة سنوات االذكاءالوجدانً وعدد(16) رقم جدول

 المعٌاري ف حرااالن المتوسط العدد الخبرة سنوات
 9,95 122,05 57 سنكات5-1 مف

 13,64 123,71 35 سنكات 10-6مف

 13,35 124,20 25 سنة 15-11مف

 14,12 130,04 23 15أكثر مف

 

 الخبرة سنوات حسب للذكاء الوجدانً األحادي التباٌن تحلٌل(17 )رقم جدول

 متوسط الحرٌة درجات المربعات مجموع التباٌن مصدر
 المربعات

مستوى  الداللة قٌمة ف قٌمة
 الداللة

غير دالة  0,077 3 352,093 3 1056,280 المجمكعات بيف

 151,036 136 20540,941 المجمكعات داخؿ إحصائيا  

  139 21597,221 المجمكع

 إفالخبرة اذ  كاتفي الذكاء الكجداني لدل أفراد العينة حسب سن يتضح مف الجدكؿ أنو التكجد فركؽ
  (.0,05)أكبر مف (0,077)القيمة
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العمؿ في مجاؿ المصارؼ يعد مجاالن رحبان الستخداـ المكظؼ ذكاءه الكجداني في تعاممو مع جميع 
عف عدد  النظر زبائف المصرؼ كاحتكاء المشكبلت التي قد تظير كمعالجتيا بحنكة، فالمكظؼ بغض

سنكات الخبرة يجب أف يككف لديو قدرة أكبر في تكظيؼ ذكائو الكجداني نتيجة تعاممو المتكرر مع 
 مكاقؼ مشابية مر بيا كالمجكء إلى الحؿ األسرع.

كعميو يمكف الحكـ بأّف الذكاء الكجداني اليختمؼ عند المكظفيف باختبلؼ سنكات الخبرة، فعمؿ المكظؼ 
فة ميامو كأدكاره المتعددة، كتكسبو الثقة بالنفس كتقدير قيمة العمؿ الجاد، في المصرؼ يمكنو مف معر 

 كتزيد مف إيمانو بعممو.

"الخبرة بالعمؿ تمكف الفرد مف القياـ بدكره في الحياة بنجاح، كتزيد مف سعة أفقو، كعمؽ جاردنر يقكؿ
اتزانو النفسي، كقدرتو عمى  إدراكو لؤلمكر، كنضج تفكيره، كحسف تصرفاتو، كرحابة صدره، باإلضافة إلى

دارتو النفعاالتو كالتغمب عمى ما قد يعترضو مف صعكبات، كتككف  الفيـ لمحالة العاطفية لمف أمامو، كا 
   .134)،ص2001)السمادكني،تمؾ الميارات التي يكتسبيا ىامة لرفع مستكل أدائو

يف ذكم الخبرة األعمى ىـ أكثر ( التي أشارت إلى أّف المعمم2013تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة عكاد)
( كدراسة  2009( كدراسة الشيرم)2005ذكاءن كجدانيان مف ذكم الخبرة األقؿ. كدراسة داكني )

( كالتي أشارت إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمخبرة لصالح ذكم الخبرة األكثر عند 2009النمرم)
 مكظفي القطاع العاـ. 

 رؼاالمص يلدل مكظف الكظيفي الرضاىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ":نص السؤاؿ السابع_7
  ؟"النكع تعزل لمتغير العامة بمحافظة حمب

 داللة لمعرفة) T-independents test )ت(اختبار باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 في مكضحة ىي كما النتيجة كجاءت(، كاإلناث الذككر)النكعفي الرضا الكظيفي كفقان لمتغير  الفركؽ
 (. 18)رقـ الجدكؿ

 .النوع لمتغٌر وفقا   موظفً المصارف بٌن الرضا الوظٌفً فً الفروق داللةل T.test )ت(اختبار نتائج:( 18رقم ) جدول
 نحراؼاال  المتكسط العدد النكع

 المعيارم
درجات 
 الحرية

مستكل  الداللة قيمة ت قيمة
 الداللة

غير دالة  0,172 1,372 138 29,42 94.186 68 ذكر

 32,29 179,76 72 أنثى إحصائيا  

ناث في مستكل الرضى الكظيفي اذ حصائية بيف الذككر كاإلإيكضح الجدكؿ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
 .0,05))كىي أكبر مف (0,172)بمغت قيمة المستكل
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الرضا الكظيفي ، كىذا  في متغيريان بيف الذككر كاإلناث كشفت الدراسة أنو التكجد فركؽ دالة إحصائ
 ال يستتبعو اختبلؼ في مستكل الرضا الميني. النكعيعني أف اختبلؼ 

 العمماء احتدـ النقاش في السنكات األخيرة حكؿ مكضكع الفركؽ بيف الجنسيف في الرضا الكظيفي كانقسـ
ية الفسيكلكجية تجعؿ إلى فريقيف: األكؿ: يرل أّف الفركؽ في الشخصية كالقدرات كالطاقة كمف الناح

النساء أقؿ قدرة عمى بعض الميف كبالتالي أقؿ رضا ميني مف الذككر. ثـ جاء فريؽ آخر ليظير أّف 
الفركؽ بيف الجنسيف في القدرات كالشخصية أقؿ بكثير مما كاف يظف في الماضي، حيث كاف يعتقد أف 

 المرأة أقؿ مف الرجؿ في التحصيؿ الذىني ككذلؾ القيادة.

ا أجريت عدة دراسات حديثة في بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية كقد خرج الباحثكف مف كبعدى
دراستيـ بأف العمؿ العنصر األقؿ أىمية لدل المرأة عنو بالنسبة لمرجؿ في اإلحساس بالرضا العاـ عف 

يث كضح أّف الحياة.كما كجد في بعض الدراسات أّف ارتفاع الرضا الكظيفي لو تأثير خارج العمؿ، ح
 األفراد األكثر رضا عف العمؿ ىـ أكثر رضا عف الحياة بصفة عامة.  

يرل المشعاف أف الرضا الميني يتصؿ بعكامؿ خاصة بيئية العمؿ، كعكامؿ خاصة بالفرد ذاتو، كلما 
 كانت بيئات العمؿ تكاد تككف متشابية ككذلؾ سياسة الترقيات كاألجكر كالحكافز كالمميزات األخرل.

 د تككف متشابية أيضان، لذا تختفي الفركؽ بيف الجنسيف مف حيث الرضا الميني.تكا

كأشارأيضان إلى أّف ىذا القكؿ ينبغي أف نأخذه بحذر شديد يقتضيو أسمكب البحث العممي ألف ىناؾ 
دراسات أخرل أثبتت أّف الرجاؿ أكثر رضا نسبيان مف اإلناث كىذا يعكد إلى طبيعة 

 (.342،ص2009.)المشعاف،المينة

(  2009)كخميفات كالمبلحمة 2009))ي( كدراسة الكيس2002كىذه النتيجة اختمفت مع دراسة المشعاف)
 حيث تكصمت إلى أّف ظركؼ كبيئة العمؿ كاحدة  كلكف الرضا الكظيفي لدل الذككر أقؿ مف اإلناث.

 رؼاالمص يلدل مكظف الكظيفي الرضاىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ":نص السؤاؿ الثامف_8
  المؤىؿ العممي؟" تعزل لمتغير العامة بمحافظة حمب

 داللة لمعرفة) T-independents test )ت(اختبار باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عمى لئلجابة
 الجدكؿ في مكضحة ىي كما النتيجة كجاءت في الرضا الكظيفي كفقان لمتغير المؤىؿ العممي، الفركؽ

 (.(19رقـ
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 .المؤهل العلمً لمتغٌر وفقا   موظفً المصارف بٌن الذكاء الوجدانً فً الفروق لداللة  T.test )ت(اختبار نتائج:(19رقم ) جدول
 نحراؼاال  المتكسط العدد المؤهل العلمً

 المعيارم
درجات 
 الحرية

مستكل  الداللة قيمة ت قيمة
 الداللة

غير دالة  0,893 0,134 138 27,49 183,60 70 كمافكؽ جامعة

 34,31 182,90 70 أقؿ مف جامعة إحصائيا  

 حاممي الشيادة الجامعية كغير حاممي الشيادة فركؽ بيف كجكد عدـ)  19)رقـ الجدكؿ مف يتضح
 مستكل(.اذ بمغت 0,05الداللة) مستكل إحصائيانعند دالة غير كىي ،الذكاء الكجداني   في الجامعية
 (.0,05)كىي أكبر مف( 0,893) الداللة

بالنسبة لتأثير درجة المستكل التعميمي عمى الرضا الكظيفي، فأنو بتساكم العكامؿ األخرل، فقد  أما
في بعض األبحاث أّف العامؿ األكثر تعممان أقؿ رضا عف العمؿ مف العامؿ األقؿ تعممان، كرأت  تكجد

 دراسات أخرل أّف العكس صحيح.

رضا عف العمؿ مف العامؿ األقؿ تعممان، كربما يرجع أّف األفراد  األكثر تعممان أقؿ  2006يرل المشعاف 
تككف مرتفعة، كأّف األفراد الذيف يقارف نفسو بيـ يحتاجكف  ذلؾ إلى أّف طمكحات الفرد األكثر تعممان 

كظائؼ مختمفة كعادة مرتفعة إداريان، كقد اليجد ذلؾ في عممو، كبالتالي تقؿ درجة رضائو عف العامؿ 
 أقؿ تعممان.

يرل أّف الرضا الميني يزداد مع زيادة المستكل الكظيفي، كقد كجد أّف العامميف في مناصب أما فرـك ف
إدراية مرتفعة كاف رضاؤىـ أعمى مف العامميف الذيف يعممكف في المستكل اإلدرام 

 (.342،ص2006األقؿ.)المشعاف،

أّف أغمب أفراد العينة مف حممة اإلجازة  مف خبلؿ تطبيقيا في المصارؼ لفترة طكيمة الباحثةترل 
الجامعية أك المعاىد اك الثانكيات فيـ متقاربكف عمميان كفكريان. كفي اآلكنة األخيرة في المصارؼ لكحظ 

 ميؿ األفراد إلى تعديؿ أكضاعيـ كااللتحاؽ بالتعميـ المفتكح)االقتصاد، الحقكؽ(. 

( مف حيث 2009( كدراسة العكاممة)2003ة عّكاد)( كدراس2000تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة جيميف)
 النتيجة أف األفراد المكظفيف عمى نفس المستكل مف الرضا الكظيفي باختبلؼ المستكل التعميمي.

 رؼاالمص يلدل مكظف الكظيفي الرضاىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ":نص السؤاؿ التاسع_9
  الخبرة ؟" تعزل لمتغير العامة بمحافظة حمب
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 الفركؽ لمعرفة(  (ANOVAاالتجاه أحادم التبايف تحميؿ باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 (رقـ الجدكؿ في مكضحة ىي كما النتيجة كجاءت ، ةالخبر  سنكات عدد يرغلمت تبعان  الرضا الكظيفي في
20.) 

 العامةلموظفً المصارف  الخبرة سنوات الرضا الوظٌفً وعدد( 20) رقم جدول

 المعٌاري ف حرااالن المتوسط العدد الخبرة سنوات
 26,36 183,35 57 سنكات5-1 مف

 30,76 176,96 35 سنكات 10-6مف

 38,85 183,85 25 سنة 15-11مف

 31,76 191,00 23 15أكثر مف

 

 الخبرة سنوات حسب للرضا الوظٌفً األحادي التباٌن تحلٌل(21 )رقم جدول

 درجات المربعات مجموع التباٌن مصدر
 الحرٌة

 متوسط
 المربعات

مستوى  الداللة قٌمة ف قٌمة
 الداللة

غير دالة  0,434 2,99 884,957 3 2654,870 المجمكعات بيف

 964,739 136 131203,380 المجمكعات داخؿ أإحصائيا  

  139 133858,250 المجمكع

كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  0,05أكبر مف 0,434يتضح مف الجدكؿ أف قيمة المستكل 
 .الخبرة  كاتحصائية بيف المجمكعات حسب سنإ

يعتبر الرضا الميني لمعامميف تعبيران صادقان عف نكع العبلقات السائدة في المؤسسة، أم عف نكع المناخ 
 لو.السائد بيا كيعتبر رضا الفرد عف عممو األساس األكؿ لتحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي 

"أّف الرضا الميني يمكف أف يتحدد عف طريؽ الفرد لمدل رضاه أك عف طريؽ بقاء الفرد  ستركنج لير 
 .277)،ص1999.)عكاشة،في مينتو مدة طكيمة إنما يعبر عف رضاه عمى العمؿ الذم يقـك بو

إعداد كتأىيؿ أّف جميع أفراد عينة الدراسة ذكم الخبرة الطكيمة أك القصيرة يخضعكف لبرامج  الباحثةترل 
كتدريب مشتركة عمى حد سكاء، كىذه الخبرة قد تعدؿ مف خبرة الجدد فتجعميـ يتساككف مع مف ليـ خبرة 
طكيمة أك يقتربكف منيا. فمكظفك المصارؼ يتحدثكف عف المصرؼ بأنو مكاف عظيـ يستحؽ أف يفخركا 

األكثر خبرة ال تكجد فركؽ لدييـ بالعمؿ بو، كمدل حبيـ كبأنيا مينة مرمكقة في المجتمع. األقؿ خبرة ك 
 في الرضا الكظيفي.

 

 



111 
 

 التكصيات:

 كضعت الباحثة التكصيات التالية:

  تعزيز ثقافة العمؿ عبر فريؽ كالمفيـك الجماعي لمعمؿ، كالتأكيد عمى نشر ثقافة المحبة كالمكدة
 بيف المكظفيف.

  بتكسيع كزيادة حجـ العمؿ أك  القياـ بتعزيز الرضا في المصارؼ مف خبلؿ إثراء العمؿ إما أفقيان
 رأسيان بزيادة الصبلحيات الممنكحة ليـ. ككضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.

  اىتماـ اإلدارة باألساليب اإلدارية الحديثة في التعامؿ مع المكظفيف كالمشاركة في اتخاذ
عطائيـ  الفرصة في القرارات، كعدـ النقد المباشر لممرؤكسيف عند حدكث أخطاء منيـ كا 

ف يككنكا حريصيف عمى إنجاز العمؿ مما يزيد اىتماميـ بو أالمشاركة في صنع القرار مف أجؿ 
طبلع كتدريب المكظفيف عمى ما يستجد مف أنظمة كتعميمات كعدـ التفرقة بينيـ كتفكيض  كا 

 العمؿ ليـ مما يزيد مف حبيـ لممصرؼ كرضاىـ عنو.
 ة عف طريؽ الرئيس المباشر كمحاسبة المقصريف االىتماـ بالمراقبة كالمتابعة الداخمي

كالمتقاعسيف كمكافأة المجديف كالمثابريف في العمؿ مف خبلؿ التكازف بيف الحكافز اإليجابية ك 
 السمبية تحقيقان لمبدأ الثكاب كالعقاب.

  عقد دكرات تدريبية في الذكاء الكجداني لممكظفيف تيدؼ إلى تعريفيـ بأىمية الذكاء الكجداني
 نمية مياراتيـ االنفعالية كاستخداميا بالشكؿ الفّعاؿ. كت

  االستفادة مف الخبرات اإلقميمية كالعربية في مجاؿ التحاؽ المكظفيف في دكرات كبرامج أساليب
 التعامؿ الفّعاؿ مع الزبائف ككرشات العمؿ الخاصة بالذكاء الكجداني.

 ف الذكاء الكجداني مف قبؿ تبني إقامة الندكات كالمحاضرات كالحمقات ككرش العمؿ ع
المسؤكليف عف عمميات التدريب في المصارؼ العامة بزيادة الكعي كاإلدراؾ مف حيث المعرفة 

 كالممارسة. 
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 المقترحات:

 تقترح الباحثة إجراء المزيد مف الدراسات المماثمة كمف البحكث المقترحة:

  .تصميـ برنامج إرشادم لتنمية الذكاء الكجداني لدل مكظفي المصارؼ العامة 
  إجراء دراسة مكسعة عمى مستكل الجميكرية العربية السكرية لمكشؼ عف الفركؽ في الذكاء

 الكجداني كأبعاده تبعان لممتغيرات الديمكغرافية.
 ي كمتغيرات أخرل نفسية إجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث النفسية حكؿ الذكاء الكجدان

 "كالسمكؾ القيادم، النجاح الكظيفي".
  أداء العامميف كرضاىـ الكظيفي.   فيإجراء دراسة عف نظاـ الحكافز كالمكافآت كأثرىا 
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 المراجع 

 

 أكالن_المراجع العربية.

 ثانيان_المراجع األجنبية.
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 أكالن_ المراجع العربية:

 القرآف الكريـ، مطبعة 1_

 األحايث الشريفة_2

، المممكة العربية الرياض دار المريخ لمنشر، ،أسس عمـ النفس: (1988)،عبدالستار إبراىيـ_3
 السعكدية.

 .القاىرة ،دار قباء لمنشر كالتكزيع ،الذكاء الكجداني: (2000)عبلء كفافي،؛ صفاء األعسر،_4
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 .البحث في المستخدمة المقاييس محكمي السادة أسماء - 1
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 (1)رقم الملحق
 البحث فً المستخدمة مقاٌٌس محكمً السادة أسماء

 التخصص اسـ المحكـ
 األستاذ في قسـ اإلرشاد النفسي، كمية التربية، جامعة حمب. أ.د محمد عبد اهلل
 حمب.األستاذ في قسـ إدارة األعماؿ، كمية االقتصاد، جامعة  أ.د حسف مشرقي

 األستاذ في قسـ المكارد البشرية، كمية االقتصاد، جامعة حمب. أ.د محمد الخشرـك 
 األستاذ في قسـ االقتصاد كالعبلقات الدكلية، كمية االقتصاد، جامعة حمب. أ.د محمد ظافر محبؾ

 األستاذ المساعد في قسـ اإلرشاد النفسي، كمية التربية، جامعة حمب. د. صفاء صبح
 األستاذ المساعد في قسـ المناىج، كمية التربية، جامعة حمب. حميدكش د. أنكر

 المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي، كمية التربية، جامعة حمب. د. خالد الضعيؼ
 المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي، كمية التربية، جامعة حمب. د. منار طكماف

 التربية، جامعة حمب. المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي، كمية د. مصطفى طيفكر
 المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي، كمية التربية، جامعة تشريف. د. محمد صييب مزنكؽ

 المدرس في قسـ إدارة األعماؿ، كمية االقتصاد، جامعة حمب. د. سكزاف عبيدك
 المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي، كمية التربية، جامعة حمب. د. فايز الحسيف

 المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي، كمية التربية، جامعة حمب. قدكرد. عبد اهلل 
 عضك في اتحاد الكتاب العرب  أ.فكاز حجك
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 (2)رقم الملحق

 السادة أعضاء الييئة التدريسية المحترمكف :

الذكاء الكجداني كعبلقتو بالرضا الكظيفي لدل عينة  ":بعنكاف نكر شيكاف بإجراء بحث :الباحثة تقكـ
 مكظفي المصارؼ العامة في حمب" مف

 أرجك منكـ التفضؿ بقبكؿ تحكيـ المقاييس كىما:

(: أعد الصكرة العربية السكرية لممقياس األستاذ الدكتكر (SEIM _مقياس سككت لمذكاء االنفعالي1
 ـ. 2008)امطانيكس ميخائيؿ( المكازية لمقياس سككت

نصر( مف رسالة ماجستير قامت بيا في جامعة عبل )_مقياس الرضا الكظيفي: مف إعداد الباحثة 2
 ـ. 2007دمشؽ عاـ

 السيد عضك الييئة التدريسية:.............................................

 القسـ:......................................................

 الدرجة الكظيفية:..........................................

 

 

 ف تعاكنكـ شاكري
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 مقياس الذكاء العاطفيالصكرة األكلية ل

 EIMمقياس التقدير الذاتي  

 الجيد كاإلدراؾ االنتباه عمى القدرة" بأنو:" (.256، ص2001،كعثماف عبده)الذكاء الكجداني يعرفو 
دراؾ لمراقبة كفقان  كتنظيميا بكضكح، كصياغتيا كفيميا الذاتية كالمشاعر لبلنفعاالت  النفعاالت دقيؽ كا 
 الرقي عمى الفرد تساعد إيجابية اجتماعية انفعالية عبلقات إلى معيـ لمكصكؿ كمشاعرىـ، اآلخريف
 .لمحياة اإليجابية الميارات مف المزيد ـكتعمّ  كالميني، كاالنفعالي العقمي

      الخبرة:...........             المؤىؿ العممي:..........             :..........النكع

 تعميمات اإلجابة:

فيما يمي عدد مف العبارات التي قد يستخدميا الناس في كصؼ أنفسيـ،يرجى قراءة كؿ عبارة بعناية 
 ككضع دائرة صغيرة حكؿ الرقـ المناسب المكجكد مقابميا لتشير بذلؾ إلى درجة مكافقتؾ عمى مضمكنيا

 )أك انطباقيا عميؾ(كذلؾ كفؽ سمـ الدرجات التالية:

كتعنػػػػػػي أنػػػػػػؾ 3الدرجػػػػػػة  كتعني أنؾ معارض بقكة1ة الدرج
 محايد

 كتعني أنؾ مكافؽ4الدرجة 
 

 كتعني أنؾ مكافؽ بقكة5الدرجة كتعني أنؾ معارض2الدرجة

ال كجكد إلجابات صحيحة أك خاطئة ىنا،كنرجك أال تقضي كقتان طكيبلن في العبارة الكاحدة،كما نرجك أال 
 تترؾ أم عبارة دكف جكاب.

معارض  العبارات
 بقكة

 مكافؽ محايد معارض
 

مكافؽ 
 بقكة

 5 4 3 2 1 .أعرؼ متى أتكمـ عف مشاكمي الشخصية مع اآلخريف 1
.عندما تكاجيني صعكبات أك عراقيؿ معينة أتذكر تمؾ 2

 األكقات التي كاجيت فييا صعكبات مماثمة كتغمبت عمييا
 

1 2 3 4 
5 

التي في معظـ األعماؿ  .أتكقع أف يككف أدائي جيدا3
 أعتـز القياـ بيا

1 2 3 4 5 
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 5 4 3 2 1 .يسيؿ عمى اآلخريف أف يثقكا بي4
.أجد صعكبة في فيـ ما يريد أف يقكلو اآلخركف لي مف 5

 تعابير كجكىيـ )أم دكف استخداـ المغة( 
1 2 3 4 5 

.قادتني بعض األحداث الكبرل في حياتي إلى إعادة 6
 النظر بما ىـ ميـ كما ىك غير ميـ  

1 2 3 4 
5 

 5 4 3 2 1 .حيف يتبدؿ أك يتجدد مزاجي تتفتح أمامي آفاؽ جديدة7
.إف العكاطؼ ىي مف األشياء التي تجعؿ حياتي ذات 8

 معنى كجديرة بأف تعاش
1 2 3 4 

5 

 5 4 3 2 1 .أنا مدركة لعكاطفي ألنني أعيشيا9
 5 4 3 2 1 .أتكقع حدكث أشياء جيدة في حياتي10
 5 4 3 2 1 اآلخركف في عكاطفي .أحب أف يشاركني11
 5 4 3 2 1 .عندما أعيش عاطفة إيجابية أعرؼ كيؼ أجعميا تدـك12
 5 4 3 2 1 في.أرتب األحداث كأنظـ األنشطة التي تسر اآلخر 13
 5 4 3 2 1 .أبحث عف األنشطة التي تجعمني سعيدان 14
ستعمؿ أ.أنا أعي ما أريد أف أقكلو لآلخريف دكف أف 15

 الكممات 
1 2 3 

4 5 

.أنا أقدـ نفسي بطريقة تترؾ انطباعان جيدان لدل 16
 3 2 1 اآلخريف

4 5 

 5 4 3 2 1 .عندما يككف مزاجي جيدان يسيؿ عمي حؿ المشاكؿ17
.أفيـ مشاعر اآلخريف كعكاطفيـ عند النظر في تعابير 18

 كجكىـ
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .أعرؼ لماذاتتغير مشاعرم19
مزاجي جيدان أككف قادران عمى الكصكؿ إلى .حيف يككف 20

 أفكار جديدة
1 2 3 

4 5 

 5 4 3 2 1 .أستطيع التحكـ بعكاطفي21
 5 4 3 2 1 .أدرؾ عكاطفي بسيكلة حالما تظير22
 5 4 3 2 1.أحث نفسي عمى العمؿ مف خبلؿ تكقع نتائج جيدة 23
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 لؤلعماؿ كالميمات التي آخذىا عمى عاتقي
 5 4 3 2 1 عندما يقكمكف بعمؿ ما بشكؿ جيد .أثني عمى اآلخريف24
دكف  ىـ.أدرؾ ما يقكلو اآلخركف مف خبلؿ تعابير 25

 استعماؿ الكبلـ
1 2 3 4 5 

.عندما يخبرني شخص ما عف حدث ىاـ كقع لو في 26
حياتو،أشعر تقريبان ككأنني عشت ىذا الحدث كاختبرتو 

 بنفسي 
1 2 3 

4 5 

أميؿ إلى التكصؿ إلى تجددفي عكاطفي ب.عندما أشعر 27
 أفكار جديدة

1 2 3 4 5 

.عندما تكاجيني التحديات أستسمـ،نظران العتقادم بأنني 28
 سأفشؿ 

1 2 3 
4 5 

 5 4 3 2 1 .أدرؾ ما يشعر بو الناس بمجرد النظر إلييـ29
.أساعد الناس عمى تحسيف مزاجيـ حيف يشعركف 30

 باليبكط كاالنقباض 
1 2 3 

4 5 

 5 4 3 2 1 .أستغؿ مزاجي الجيد لمكاجية الصعاب باستمرار 31
.أستطيع أف أحدد مشاعر الناس بمجرد اإلصغاء إلى 32

 3 2 1 نبرة صكتيـ
4 5 

.الأجد تفسيران لما يجعؿ كبل منا يشعر كيفكر عمى 33
 طريقتو الخاصة

1 2 3 
4 

5 

 

 

 شكران لتعاكنؾ
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 مقياس الرضا الكظيفيالصكرة األكلية ل

(:)إحسػػاس داخمػػي لػػدل الفػػرد يتمثػػؿ فػػي شػػعكره 150ص،1994، يعّرفػػو) فػػرج طػػو الرضػػا الػػكظيفي
باالرتيػػاح كالسػػعادة نتيجػػة إلشػػباع حاجاتػػو كرغباتػػو مػػف خػػبلؿ مزاكلتػػو لمكظيفػػة التػػي يقػػـك بيػػا كالػػذم 

كػكف ينتج عنو نكع مف رضا الفرد كتقبمو لمػا تمثمػو كظيفتػو مػف كاجبػات كمياـ،كىػذا الشػعكر إمػا أف ي
كميان كىذا يعني رضا الفرد عف جميع العكامؿ التػي تػؤثر فػي كظيفتػو كتعمقػو بيػا كيكػكف جزئيػان كيشػمؿ 

 الرضا دكف األخرل(.
نضع بيف يديؾ مجمكعة مف العبارات تيدؼ إلى معرفة مستكل الرضا الكظيفي لديؾ،نرجك قراءة كؿ 

اإلجابة التي تراىا تعبر عف حالتؾ أكثر  (أماـ عبارة كاحدة فقط مف احتماالتXسؤاؿ بدقة ككضع إشارة)
 مف غيرىا.

 ما ىي درجة رضاؾ عف
غير 
راض 
 أبدان 

غير 
 راض

راضو 
إلى 
حد 
 ما

 راضو 
 

راضو 
 تمامان 

      .دخمؾ الشيرم مف مينتؾ في العمؿ1
      .عبلقتؾ مع زمبلئؾ في العمؿ2
      .عبلقتؾ مع مشرفؾ)رئيسؾ المباشر(في العمؿ3
      معاممة اإلدارة لؾ.أسمكب 4
      .الحكافز التي تحصؿ عمييا في عممؾ  5
      .فرص الترقي كالتقدـ المتاحة لؾ في العمؿ6
      .ظركؼ العمؿ كبيئتو المادية)تيكية كتدفئة(7
      .تناسب العمؿ مع ميكلؾ كاىتمامؾ الشصية8
      .القبكؿ االجتماعي لعممؾ9

      تتحمميا بسبب طبيعة عممؾ.المسؤكلية التي 10
.مبلءمة الراتب المخصص لمدرجة الكظيفية التي 11

 تشغميا 
    

 

زمبلئؾ  كاالحتراـ الذم تحصؿ عمييمامف قبؿ تقديرال.12
 لؾ العمؿ 
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      لؾ في العمؿ المباشر .معاممة المشرؼ13
      .أسمكب معاممة اإلدارة لزمبلئؾ14
      ما تبذلو مف جيد كعمؿ .تناسب الحكافز مع15
.فرص الترقي المتاحة أمامؾ بالمقارنة مع فرص 16

    الترقي المتاحة أماـ اآلخريف في الكظائؼ األخرل
  

      العمؿ ب القياـالتي تساعد عمى  التقنية.التجييزات 17
      .التجديد كاالبتكار في العمؿ18
.ما يتيحو لؾ العمؿ مف استثمار لقدراتؾ الشخصية 19

 كالمينية  
     

بمقدار كحجـ العمؿ المطمكب  ان .دخمؾ الشيرم مقارن20
 منؾ

   
  

      .اعتراؼ زمبلئؾ بما تبذلو مف جيد في العمؿ 21
      .تقدير مشرفؾ لما تبذلو مف جيكد في عممؾ22
      .أسمكب إصدار اإلدارة لؤلكامر كالتعميمات 23
      .العدالة في تكزيع الحكافز بيف العامميف في المصرؼ 24
      .الفترات الزمنية البلزمة لمترقي في العمؿ25
.الفترات الزمنية البلزمة لمترقي في العمؿ مقارنةن مع 26

 نظائرىا في الكظائؼ األخرل
   

  

      .المكاد كاألجيزة البلزمة لمقياـ بعممؾ عمى أكمؿ كجو 27
      .طبيعة العمؿ الذم تقـك بو28
.ما يتيحو لؾ العمؿ مف فرص لمساعدة زمبلئؾ في 29

 تأدية أعماليـ 
   

  

      بالجيد الذم تبذلو  ان .دخمؾ الشيرم مقارن30
      .كقكؼ زمبلئؾ إلى جانبؾ في أكقات األزمات31
.تزكيد مشرفؾ لؾ بالمعمكمات المستجدة عف كؿ ما 32

 يتعمؽ بعممؾ
   

  

     .الفرص التي تتيحيا لؾ اإلدارة لتككف مسؤكالن عف 33
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 تخطيط عممؾ  
      .تناسب الحكافز مع خبرتؾ كمياراتؾ في أداء العمؿ34
      مة مكاف العمؿ إلنجازه بسيكلةء.مبل35
      متو لتخصصؾءبو كمبل.طبيعة العمؿ الذم تقـك 36
.كفاية دخمؾ الشيرم الذم تحصؿ عميو مف مينتؾ 37

    لتغطية النفقات العادية لؾ كألسرتؾ   
 

 

      .تقسيـ العمؿ بينؾ كبيف زمبلئؾ 38
      .استعداد مشرفؾ لئلصغاء لمشاكمؾ في المصرؼ 39
.الفرص التي تتيحيا لؾ اإلدارة لممشاركة في اتخاذ 40

 القرارات 
     

ة المعنكية)غير النقدية(التي تتمقاىا مقابؿ أدائؾ أ.المكاف41
 الجيد في المصرؼ  

   
 

 

      صية  خ.ما يتيحو لؾ العمؿ لتمبية طمكحاتؾ الش42
      .أداؤؾ لكاجباتؾ في المصرؼ43
باآلخريف الذيف ليـ مؤىبلتؾ  ان .دخمؾ الشيرم مقارن44

 نفسيا في ىذا المصرؼ
   

 
 

      .التعاكف بينؾ كبيف زمبلئؾ في المصرؼ45
      .األسمكب الذم يتبعو مشرفؾ في حؿ مشكبلت المصرؼ  46
.الصبلحيات التي تمنحيا لؾ اإلدارة بما يناسب طبيعة 47

 عممؾ 
   

 
 

.األسس كالمعايير المعتمدة في المصرؼ كأساس 48
    لمترقية إلى الكظائؼ األعمى   

 
 

      .المتعة التي تحصؿ عمييا مف خبلؿ العمؿ 49
باآلخريف الذيف ليـ مؤىبلتؾ  ان .دخمؾ الشيرم مقارن50

 نفسيا في مصارؼ أخرل   
   

 
 

      .جيكد زمبلئؾ في العمؿ كتقديرؾ ليـ 51
      كفاءة المشرؼ المينية في مجاؿ العمؿ. 52
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      .مبلءمة العمؿ لتخصصؾ كدراستؾ53
حو لؾ العمؿ مف فرصة لتككف شخصان متميزان ي.ما يت54

 في المجتمع 
     

      المصرؼفي .التعاكف بينؾ كبيف المشرؼ 55
 شكران لحسف تعاكنكـ
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 (3 )م رق ملحق
 "EIMمقياس الذكاء الكجداني " مقياس التقدير الذاتي النيائية لالصكرة              

       الخبرة:........       المؤىؿ العممي:..........                  الجنس:..........

 تعميمات اإلجابة:

فيما يمي عدد مف العبارات التي قد يستخدميا الناس في كصؼ أنفسيـ،يرجى قراءة كؿ عبارة 
ع دائرة حكؿ الرقـ المناسب المكجكد مقابميا لتشير بذلؾ إلى درجة مكافقتؾ عمى بعناية ككض

 مضمكنيا)أك انطباقيا عميؾ(كذلؾ كفؽ سمـ الدرجات التالية:

كتعنػػػػي أنػػػػؾ 3الدرجػػػػة  كتعني أنؾ معارض بقكة1الدرجة 
 محايد

 كتعني أنؾ مكافؽ4الدرجة 
 

 بقكةكتعني أنؾ مكافؽ 5الدرجة كتعني أنؾ معارض2الدرجة

ال كجكد إلجابات صحيحة أك خاطئة ىنا،كنرجك أال تقضي كقتان طكيبلن في اإلجابة 
 عف العبارة الكاحدة،كما نرجك أال تترؾ أم عبارة دكف إجابة.

معارض  العبارات
 مكافؽ محايد معارض بقكة

 
مكافؽ 
 بقكة

 5 4 3 2 1 .أعرؼ متى أتكمـ عف مشاكمي الشخصية مع اآلخريف 1

تكاجيني صعكبات معينة أتذكر تمؾ األكقات التي .عندما 2
 كاجيت فييا صعكبات مماثمة كتغمبت عمييا

 
1 2 3 4 

5 

في معظـ األعماؿ التي أعتـز ان .أتكقع أف يككف أدائي جيد3
 5 4 3 2 1 القياـ بيا

 5 4 3 2 1 .يسيؿ عمى اآلخريف أف يثقكا بي4

.أجد صعكبة في فيـ ما يريد أف يقكلو اآلخركف لي مف 5
 5 4 3 2 1 تعابير كجكىيـ  

.قادتني بعض األحداث الكبرل في حياتي إلى إعادة النظر 6
 5 4 3 2 1 بما ىـ ميـ كما ىك غير ميـ  
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 5 4 3 2 1 .حيف يتحسف مزاجي تتفتح أمامي آفاؽ جديدة7

 5 4 3 2 1 كجديرة بأف تعاش.إف العكاطؼ تجعؿ حياتي ذات معنى 8

 5 4 3 2 1 .أنا مدرؾ لعكاطفي ألنني أعيشيا9

 5 4 3 2 1 .أتكقع حدكث أشياء جيدة في حياتي11

 5 4 3 2 1 ف في عكاطفيك.أحب أف يشاركني اآلخر 11

 5 4 3 2 1 .عندما أعيش عاطفة إيجابية أعرؼ كيؼ أجعميا تدـك12
 5 4 3 2 1 فيتسر اآلخر  .أرتب األحداث كأنظـ األنشطة التي13
 5 4 3 2 1 .أبحث عف األنشطة التي تجعمني سعيدان 14

 5 4 3 2 1 ستعمؿ الكممات أ. أعي ما أريد أف أقكلو لآلخريف دكف أف 15

 5 4 3 2 1 . أقدـ نفسي بطريقة تترؾ انطباعان جيدان لدل اآلخريف16

 5 4 3 2 1 .عندما يككف مزاجي جيدان يسيؿ عمي حؿ المشاكؿ17

 تعبيرات.أفيـ مشاعر اآلخريف كعكاطفيـ عند النظر في 18
 5 4 3 2 1 كجكىـ

 5 4 3 2 1 .أعرؼ لماذاتتغير مشاعرم19

.حيف يككف مزاجي جيدان أككف قادران عمى الكصكؿ إلى 21
 5 4 3 23 1 أفكار جديدة

 5 4 3 2 1 .أستطيع التحكـ بعكاطفي21

 5 4 3 2 1 .أدرؾ عكاطفي بسيكلة حالما تظير22

.أحث نفسي عمى العمؿ مف خبلؿ تكقع نتائج جيدة 23
 5 4 3 2 1 لؤلعماؿ كالميمات التي آخذىا عمى عاتقي

 5 4 3 2 1 .أثني عمى اآلخريف عندما يقكمكف بعمؿ ما بشكؿ جيد24

.أدرؾ ما يريد أف يقكلو لي اآلخركف مف خبلؿ تعابير 25
 5 4 3 2 1 كجكىيـ كحركاتيـ 

.عندما يخبرني شخص ما عف حدث ىاـ كقع لو في 26
 5 4 3 2 1 حياتو،أشعر تقريبان ككأنني عشت ىذا الحدث كاختبرتو بنفسي 

في عكاطفي أميؿ إلى التفكير  .عندما أشعر بتغير27
 5 4 3 2 1 بمكاضيع جديدة

.عندما تكاجيني التحديات أستسمـ،نظران العتقادم بأنني 28
 5 4 3 2 1 سأفشؿ 



135 
 

 5 4 3 2 1 .أدرؾ ما يشعر بو الناس بمجرد النظر إلييـ29

.أساعد الناس عمى تحسيف مزاجيـ حيف يشعركف باليأس 31
 كالتكتر

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .أستغؿ مزاجي الجيد لمكاجية الصعاب باستمرار 31

.أستطيع أف أحدد مشاعر الناس بمجرد اإلصغاء إلى نبرة 32
 5 4 3 2 1 صكتيـ

.الأجد تفسيران لما يجعؿ كبل منا يشعر كيفكر عمى طريقتو 33
 5 4 3 2 1 الخاصة

 شكران لتعاكنؾ
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 مقياس الرضا الكظيفيالصكرة النيائية ل

نضع بيف يديؾ مجمكعة مف العبارات تيدؼ إلى معرفة مستكل الرضا الكظيفي لديؾ،نرجك 
عبارة كاحدة فقط مف احتماالت اإلجابة التي تراىا (أماـ Xقراءة كؿ سؤاؿ بدقة ككضع إشارة)
 تعبر عف حالتؾ أكثر مف غيرىا.

 ما ىي درجة رضاؾ عف
غير 
راض 
 أبدان 

غير 
 راض

راٍض 
إلى 
 حد ما

 راضٍ 
 

راٍض 
 تمامان 

      .دخمؾ الشيرم في العمؿ1

      .عبلقتؾ مع زمبلئؾ في العمؿ2

      .عبلقتؾ مع مشرفؾ)رئيسؾ المباشر(في العمؿ3

      .أسمكب معاممة اإلدارة لؾ4

      .الحكافز التي تحصؿ عمييا في العمؿ  5

      .فرص الترقي كالتقدـ المتاحة لؾ في العمؿ6

      .ظركؼ العمؿ كبيئتو المادية)تيكية كتدفئة(7

      .تناسب العمؿ مع ميكلؾ كاىتماماتؾ الشخصية8

      .القبكؿ االجتماعي لعممؾ9

      .المسؤكلية التي تتحمميا بسبب طبيعة عممؾ11

      .مبلءمة الراتب المخصص لمدرجة الكظيفية التي تشغميا 11

      .تقدير زمبلئؾ لؾ  في العمؿ 12
      .معاممة المشرؼ لؾ في العمؿ13
      .أسمكب معاممة اإلدارة لزمبلئؾ14

      .تكافؤ الحكافز مع ما تبذلو مف جيد كعمؿ15

.فرص الترقي المتاحة أمامؾ بالمقارنة مع فرص الترقي 16
 المتاحة أماـ اآلخريف في الكظائؼ األخرل

   
  

.التجييزات كالمعدات التي تساعد عمى أداء العمؿ بشكؿ 17
    سميـ كآمف

  

      .التجديد كاالبتكار في العمؿ18
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.ما يتيحو لؾ العمؿ مف استثمار لقدراتؾ الشخصية 19
    كالمينية  

  

      بمقدار كحجـ العمؿ المطمكب منؾ ان .دخمؾ الشيرم مقارن21

      .اعتراؼ زمبلئؾ بما تبذلو مف جيد في العمؿ 21

      .تقدير مشرفؾ لما تبذلو مف جيكد في عممؾ22

      .أسمكب إصدار اإلدارة لؤلكامر كالتعميمات 23

      .العدالة في تكزيع الحكافز بيف العامميف في المصرؼ 24

      .الفترات الزمنية البلزمة لمترقي في العمؿ25

.الفترات الزمنية البلزمة لمترقي في العمؿ مقارنةن مع 26
    نظائرىا في الكظائؼ األخرل

  

      .المكاد كاألجيزة البلزمة لمقياـ بعممؾ عمى أكمؿ كجو 27

      .طبيعة العمؿ الذم تقـك بو28

.ما يتيحو لؾ العمؿ مف فرص لمساعدة زمبلئؾ في تأدية 29
    أعماليـ 

  

      بالجيد الذم تبذلو  ان .دخمؾ الشيرم مقارن31

      .كقكؼ زمبلئؾ إلى جانبؾ في أكقات األزمات31

.تزكيد مشرفؾ لؾ بالمعمكمات المستجدة عف كؿ ما يتعمؽ 32
    بعممؾ

  

.الفرص التي تتيحيا لؾ اإلدارة لتككف مسؤكالن عف تخطيط 33
    عممؾ  

 
 

      .تناسب الحكافز مع خبرتؾ كمياراتؾ في أداء العمؿ34
      مة مكاف العمؿ إلنجازه بسيكلةء.مبل35
      متو لتخصصؾءبو كمبل.طبيعة العمؿ الذم تقكـ 36
.كفاية دخمؾ الشيرم الذم تحصؿ عميو مف مينتؾ 37

    لتغطية النفقات العادية لؾ كألسرتؾ   
 

 

      .تقسيـ العمؿ بينؾ كبيف زمبلئؾ 38
      .استعداد مشرفؾ لئلصغاء لمشاكمؾ في المصرؼ 39
.الفرص التي تتيحيا لؾ اإلدارة لممشاركة في اتخاذ 41

    القرارات 
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.المكافاة المعنكية)غير النقدية(التي تتمقاىا مقابؿ أدائؾ 41
    الجيد في المصرؼ  

 
 

      صية  خ.ما يتيحو لؾ العمؿ لتمبية طمكحاتؾ الش42
      .أداؤؾ لكاجباتؾ في المصرؼ43
باآلخريف الذيف ليـ مؤىبلتؾ نفسيا  ان .دخمؾ الشيرم مقارن44

    في ىذا المصرؼ
 

 

      .التعاكف بينؾ كبيف زمبلئؾ في المصرؼ45
      .األسمكب الذم يتبعو مشرفؾ في حؿ مشكبلت المصرؼ  46
.الصبلحيات التي تمنحيا لؾ اإلدارة بما يناسب طبيعة 47

    عممؾ 
 

 

.األسس كالمعايير المعتمدة في المصرؼ كأساس لمترقية 48
    إلى الكظائؼ األعمى   

 
 

      .المتعة التي تحصؿ عمييا مف خبلؿ العمؿ 49
باآلخريف الذيف ليـ مؤىبلتؾ نفسيا  ان .دخمؾ الشيرم مقارن51

    في مصارؼ أخرل   
 

 

      .جيكد زمبلئؾ في العمؿ كتقديرؾ ليـ 51
      .كفاءة المشرؼ المينية في مجاؿ العمؿ52
      .مبلءمة العمؿ لتخصصؾ كدراستؾ53
حو لؾ العمؿ مف فرصة لتككف شخصان متميزان في ي.ما يت54

    المجتمع 
 

 

      .التعاكف بينؾ كبيف مشرفؾ55

 شكران لحسف تعاكنكـ
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 (4)رقم ملحق

 جامعة حمب

 كمية التربية

 

 المصارؼ العامة بحمبالسادة مدراء 

 

 -قسـ اإلرشاد النفسي -إّف الطالبة نكر شيكاف مف كمية التربية بجامعة حمب
تجرم رسالة ماجستير بعنكاف)الذكاء الكجداني كعبلقتو بالرضا الكظيفي لدل 

 مكظفي المصارؼ العامة في حمب(.

 يرجى التعاكف مع الطالبة المذككرة كتسييؿ ميمة تطبيؽ المقاييس.

 شاكريف تعاكنكـ                         

 

 

 عميد كمية التربية                                                           

 أ.د.محمد قاسـ عبد اهلل      
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 االنجميزيةك  العربية ممخص الرسالة بالمغة
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 المقدمة:

كثانييما بالمغة االنكميزية. تشتمؿ كؿ خبلصة أكليما بالمغة العربية، ممخصيف لبحث: ا ممخصيتضمف 
و، كحدكده كمنيج البحث الذم اتبع فيو، أسئمتعمى تحديد مشكمة البحث، كبياف أىميتو، كأىدافو، ك 

كالخطكات التي اتبعت في إعداده، كأداكتو كالعينة التي طبقت عمييا، كأىـ النتائج التي تكصؿ إلييا، 
 .كينتيي إلى تقديـ بعض المقترحات

 خبلصة البحث بالمغة العربية:

 عنكاف البحث: -1

كالمؤىؿ  النكع كؿ مف الفركؽاىتـ ىذا البحث بدراسة العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي ك 
 العممي كالخبرة في كؿ منيما.

ألّف امتبلؾ يمعب الذكاء الكجداني دكران جكىريان في العمؿ يفكؽ دكر القدرات المعرفية كالميارات الفنية، 
الميارات الفنية كالمعرفية الخاصة بعمؿ ما تؤىؿ الفرد لمقياـ بيذا العمؿ، لكف الكصكؿ إلى التمييز في 

 األداء، كالكصكؿ إلى درجة مقبكلة مف الرضا عف العمؿ تحتاج إلى قدرات الذكاء الكجداني.

 كحددت مشكمة البحث بالسؤاؿ التالي:

داني كالرضا الكظيفي لدل عينة مف مكظفي المصارؼ العامة في )ىؿ تكجد عبلقة بيف الذكاء الكج
 حمب(.

 أىمية البحث: -2

تنبع أىمية البحث مف خصكصية العينة التي يتكجو إلييا، ككذلؾ األمر مف المتغيرات التي يحاكؿ فيـ 
ؤىؿ كؿ مف متغير الجنس كالم الفركؽ فيالعبلقة بينيما كىما: الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي، ك 

العممي كالخبرة. كما أنو يسيـ مف الناحية التطبيقية في إعطاء مقترحات عممية لمتطبيؽ لتساىـ في زيادة 
مستكل الرضا الكظيفي لدل المكظفيف، كاستحداث دكرات تدريبية لممكظفيف لتساعدىـ عمى تنمية الذكاء 

 الكجداني.

 أىداؼ كمنيج البحث: -3

 ية محددة كدقيقة عف األسئمة التي يطرحيا كىي:إلى الحصكؿ عمى إجابات عمم كييدؼ
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 تّعرؼ مستكل الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي لدل أفراد عينة البحث. -

 الكشؼ عف العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي لدل أفراد عينة البحث. -

تبعان لمتغيرات الجنس كالمؤىؿ العممي  كالرضا الكظيفي الكشؼ عف الفركؽ في الذكاء الكجداني -
 كالخبرة.

الذم يعتبر المنيج األكثر مبلءمة لمكضكع البحث كاألىداؼ المنيج الكصفي كقد استخدمت الباحثة 
 المرجكة منو.

( الذم SEIMىما: مقياس الذكاء االنفعالي) بأداتيف رئيستيفكاستعانت الباحثة في عممية جمع البيانات 
 السكرية ميخائيؿ، كمقياس الرضا الكظيفي لمباحثة عبل نصر.أعده لمبيئة 

-2012( مكظفان كمكظفة مف المصارؼ العامة بمحافظة حمب لمعاـ)140كقد تككنت عينة البحث مف)
2013.) 

 نتائج البحث: -4

ارتفاع مستكل الذكاء الكجداني لدل مكظفي المصارؼ العامة بمحافظة حمب، حيث تبيف كجكد  -1
 كالمتكسط الفعمي لمذكاء الكجداني.   لممقياس داللة إحصائية بيف المتكسط الفرضيفركؽ ذات 

ارتفاع مستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي المصارؼ العامة بمحافظة حمب، حيث تبيف كجكد  -2
 كالمتكسط الفعمي لمذكاء الكجداني.  لممقياس فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسط الفرضي

ارتباطية بيف الذكاء الكجداني كالرضا الكظيفي لدل مكظفي المصارؼ العامة في كجكد عبلقة  -3
 محافظة حمب.

 .النكعال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء الكجداني تعزل لمتغير  -4

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء الكجداني تعزل لمتغير المؤىؿ العممي. -5

 داللة إحصائية في الذكاء الكجداني تعزل لمتغير الخبرة.ال تكجد فركؽ ذات  -6

 .النكعال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الرضالكظيفي تعزل لمتغير  -7

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الرضا الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي. -8
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 متغير الخبرة.ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الرضا الكظيفي تعزل ل -9

كفي ضكء النتائج السابقة التي أسفر عنيا البحث أمكف تقديـ عدد مف التكصيات كالمقترحات التي يؤمؿ 
 منيا أف تساىـ في تحسيف بيئة العمؿ كنكعية الخدمات المقدمة.

 التكصيات:

  ك عقد دكرات تدريبية ذات طابع عممي تطبيقي لتطكير قدرات المكظفيف في إدارة االنفعاالت
 تطكيعيا كتكجيييا نحك سمككات إيجابية.

  تعزيز ثقافة العمؿ عبر فريؽ كالمفيـك الجماعي لمعمؿ، كالتأكيد عمى نشر ثقافة المحبة كالمكدة
 بيف المكظفيف.

  القياـ بتعزيز الرضا في المصارؼ مف خبلؿ إثراء العمؿ إما أفقيان بتكسيع كزيادة حجـ العمؿ أك
 الممنكحة ليـ. ككضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.رأسيان بزيادة الصبلحيات 

  اىتماـ اإلدارة باألساليب اإلدارية الحديثة في التعامؿ مع المكظفيف كالمشاركة في اتخاذ
عطائيـ الفرصة في  القرارات، كعدـ النقد المباشر لممرؤكسيف عند حدكث أخطاء منيـ كا 

يصيف عمى إنجاز العمؿ مما يزيد اىتماميـ بو المشاركة في صنع القرار مف أجؿ اف يككنكا حر 
طبلع كتدريب المكظفيف عمى ما يستجد مف أنظمة كتعميمات كعدـ التفرقة بينيـ كتفكيض  كا 

 العمؿ ليـ مما يزيد مف حبيـ لممصرؼ كرضاىـ عنو.
  االىتماـ بالمراقبة كالمتابعة الداخمية عف طريؽ الرئيس المباشر كمحاسبة المقصريف

ف كمكافأة المجديف كالمثابريف في العمؿ مف خبلؿ التكازف بيف الحكافز اإليجابية ك كالمتقاعسي
 السمبية تحقيقان لمبدأ الثكاب كالعقاب.

  تكصي الباحثة أصحاب القرار بإعادة النظر في الركاتب كالعكائد لممكظفيف بحيث يككف أكثر
 عالية مف الرضا.مبلءمة مع متطمبات الحياة المعيشية ليـ كذلؾ يكلد درجة 

  العمؿ عمى عقد دكرات تدريبية في الذكاء الكجداني لممكظفيف تيدؼ إلى تعريفيـ بأىمية الذكاء
 الكجداني كتنمية مياراتيـ االنفعالية كاستخداميا بالشكؿ الفّعاؿ. 

  االستفادة مف الخبرات اإلقميمية كالعربية في مجاؿ التحاؽ المكظفيف في دكرات كبرامج أساليب
 تعامؿ الفّعاؿ مع الزبائف ككرشات العمؿ الخاصة بالذكاء الكجداني.ال
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  تبني إقامة الندكات كالمحاضرات كالحمقات ككرش العمؿ عف الذكاء الكجداني مف قبؿ
المسؤكليف عف عمميات التدريب في المصارؼ العامة بزيادة الكعي كاإلدراؾ مف حيث المعرفة 

 كالممارسة. 
 المقترحات:

 ثة إجراء المزيد مف الدراسات المماثمة كمف البحكث المقترحة:تقترح الباح

  .تصميـ برنامج إرشادم لتنمية الذكاء الكجداني لدل مكظفي المصارؼ العامة 
  إجراء دراسة مكسعة عمى مستكل الجميكرية العربية السكرية لمكشؼ عف الفركؽ في الذكاء

 الكجداني كأبعاده تبعان لممتغيرات الديمكغرافية.
 جراء المزيد مف الدراسات كالبحكث النفسية حكؿ الذكاء الكجداني كمتغيرات أخرل نفسية إ

 "كالسمكؾ القيادم، النجاح الكظيفي".
   .إجراء دراسة عف نظاـ الحكافز كالمكافآت كأثرىا عمى أداء العامميف كرضاىـ الكظيفي 
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SUMMRY 

 Introduction: 

     This chapter includes abstract to search: the first in the Arabic language, and 

the second in English. Each summary includes identifying the research 

problem, and its importance, and its objectives, and assumptions, and its limits, 

methodology, which follow it, and the steps that followed in its preparation, 

and sample are applied, and the most important findings, and ends to make 

some proposals. 

1-The Title of Research: 

    Interested in this research study of the relationship between emotional 

intelligence and job satisfaction and the impact of both sex and educational 

qualification and experience in each. Where is the emotional  intelligence key 

requirement for success in the work, he noted Goleman (Goleman, 1998) by 

reviewing previous studies that were made to (500) Foundation that people 

who scored high scores on emotional intelligence measures have personal and 

social skills, and they have confidence self-more than their colleagues who 

received degrees less. 

So emotional intelligence plays a fundamental role in the work over the role of 

cognitive abilities and technical skills, because the possession of technical and 

cognitive skills for the work of what qualifies an individual to do this work, but 

access to the distinction in performance, and access to acceptable job 

satisfaction degree needs to the capabilities of emotional intelligence. 

Find a problem and identified the following question: 

(Is there a relationship between emotional intelligence and job satisfaction 

among a sample of the general employees of banks in Aleppo). 

2-The Importance of Research: 

 The importance of research of the sample goes to privacy, as well as variables 

that it is trying to understand the relationship between them, namely: emotional 

intelligence and job satisfaction, and the role of each of the variable sex, 

educational qualification and experience. It also contributes in practice to give 

practical suggestions for the application to contribute to increasing the level of 

job satisfaction among employees, and the development of training courses for 

employees to help them develop emotional intelligence. 
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3-The Objectives and the Research Methodology: 

- Know the level of emotional intelligence and job satisfaction among a sample 

search individuals. 

-Know About the relationship between emotional intelligence and job 

satisfaction among members of the research sample. 

-Know For differences in emotional intelligence and job satisfaction due to sex 

and educational qualification and experience. 

   The researcher used the descriptive method Correlative which is most 

suitable for the desired subject of research and curriculum goals. 

And hired a researcher at the data collection process toeless two main ways: - a 

measure of emotional intelligence (SEIM) prepared by the Syrian Mikhail 

environment, and the scale of job satisfaction researcher Ola victory. 

The research sample consisted of 140 male and female employees of public 

banks in Aleppo Province of the Year (2012-2013). 

4-The Results: 

1. The high level of emotional intelligence to the public banks employees 

Aleppo province, where it was found and no statistically significant differences 

between the average and the average of the actual premise of emotional 

intelligence. 

2. The high level of job satisfaction among public banks employees Aleppo 

province, where it was found and no statistically significant differences 

between the average and the average actual premise of emotional intelligence. 

3-Existence of correlation between emotional intelligence and job satisfaction 

among the of employees public banks in the province of Aleppo. 

4. There were no statistically significant differences in emotional intelligence 

related to gender differences. 

5-No statistically significant differences in emotional intelligence attributed to 

the educational qualification variable differences. 

6. There are no statistically significant differences in emotional intelligence 

attributed to the differences in experience. 

7-No statistically significant differences in Alarzalozivi due to the variable sex. 

8-There were no statistically significant differences in job satisfaction 

attributed to the educational qualification variable differences. 

9. There are no significant differences in job satisfaction due to the variable 

experience. 

In light of the previous results of the research could provide a number of 

recommendations and suggestions which hopefully can contribute to improving 

the working environment and quality of services provided. 
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-The Recommendations: 

-Hold of a practical nature applied to develop the capacity of the 

employees Department of emotions and adapted and directed towards 

positive behaviors training courses. 

 -Strengthen the work culture through collective and team concept to 

work, and the emphasis on spreading the culture of love and affection 

between employees. 

-Do to promote satisfaction in banks by enriching work either 

horizontally expand and increase the volume of work or vertically to 

increase the powers granted to them. And put the right man in the right 

place. 

- Management attention modern management methods in dealing with 

employees such as participation in decision-making, and lack of direct 

criticism of subordinates when errors occur them and give them the 

opportunity to participate in decision-making in order to be keen to 

complete the work, which increases their interest and to inform and train 

employees on the emerging systems. 

 -The instructions and non-discrimination between them and delegate 

work to them which increases their love of the bank and satisfaction 

with him. 

-Attention to internal monitoring and follow-up by direct president and 

hold negligent and laggards and reward hardworking and tireless in 

working through the balance between positive and negative incentives to 

achieve the principle of reward and punishment. 

-Researcher recommends reconsideration of the decision-makers in salaries and 

benefits for employees so that it is more convenient with the requirements of 

living life to them and that generates a high degree of satisfaction. 

- Work on holding training courses in emotional intelligence employees aims to 

introduce them to the importance of emotional intelligence and emotional 

development of their skills and use them as effective. 

- Take advantage of the regional and Arab expertise in the field of staff 

enrollment in courses and programs and effective methods of dealing with 

customers and workshops for emotional intelligence. 

 -Adoption of seminars, lectures, seminars and workshops on emotional 

intelligence by those responsible for training operations in the public banks to 

increase awareness and understanding in terms of knowledge and practice. 
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Suggestions:  

The researcher suggests that a more similar studies and the proposed research: 

 -Design a pilot program for the development of emotional intelligence to the 

public banks employees.  

 -Conduct an extensive study on the level of the Syrian Arab Republic to detect 

differences in emotional intelligence and its dimensions depending on 

demographic variables. 

 -Further studies and psychological research on emotional intelligence and 

other psychological variables "Clack leadership, career success.  

 -Conduct a study on incentives and rewards system and its impact on the 

performance of employees and job satisfaction. 
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